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 การวจิยัคร ัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่พฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิาสือ่สารมวลชนเพือ่
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มปีระสทิธภิาพ 88.22/91.48  
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 The purpose of this research was to develop the web-based instruction on mass 

communication for education of Educational Communication Technology undergraduate 

students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi to meet the efficiency criteria of 

85/85. 

 The samples in this study were 48 of Educational Communication Technology students 

who enrolled in the second semester of the academic year 2014 at Rajamangala University of 

Technology Thanyaburi by using random sampling technique. The research instruments 

consisted of web-based instruction on mass communication, the quality assessment forms for 

experts, and the achievement test for students. The data of the research were analyzed by 

using statistical analyses: mean and standard deviation. 

 The research results revealed that the web-based instruction on mass communication 

had an excellent quality on content experts and good quality on educational technology experts. 

In addition, the web-based instruction had the efficiency of 88.22/91.48. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุลว่งดว้ยดี ทัง้น้ีเพราะไดร้บัความกรุณาเป็นอย่างยิง่จาก  อาจารย ์ดร. นฤมล

ศิระวงษ ์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามช่วยเหลอืในการใหค้าํ ปรกึษา แนะนาํ สนบัสนุนและ

ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในสาระสาํคญัทีเ่ป็นประโยชนต่์อการจดัทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีจนเสรจ็สมบูรณ์  ขา้พเจา้

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว  ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สุกญัญา  แสงเดอืน และอาจารยโ์อบเอื้อ  ต่อสกลุ อาจารย์

ประจาํสาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี ดร.กลุกนิษฐ  ทองเงา 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาเทคโนโลยกีารโทรทศันแ์ละวทิยุกระจายเสยีง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี ที่

กรุณาใหค้าํปรกึษา ตรวจสอบ และเป็นผูเ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตดา้นเน้ือหา  

รวมท ัง้ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนต่์อการวจิยัคร ัง้น้ี 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.รฐัพล ประดบัเวทย ์และอาจารย ์ดร.นทัธรีตัน ์ พรีะพนัธุ ์อาจารยป์ระจาํ 

ภาควชิาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อาจารยพ์งศพ์ชิญ ์ ต่วนภษูา ผูอ้าํนวยการสาํนกั

วทิยบรกิารและสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี ทีก่รุณาใหค้าํปรกึษา ตรวจสอบแกไ้ขความ

ถกูตอ้ง และเป็นผูเ้ชี่ยวชาญประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา  รวมท ัง้ให ้

ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนต่์อการวจิยัคร ัง้น้ี 

 ขอขอบคุณคณาจารย ์ สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  และเจา้หนา้ทีส่าํนกัวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี กรุณาใหค้าํปรกึษา  ใหก้ารสนบัสนุนและ

อนุเคราะหส์ถานทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั  ทาํใหก้ารวจิยัสาํเรจ็ลุลว่งเป็นไปดว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณ คุณพอ่เชาว ์คุณแม่บญุยงค ์ศรอีบุล ทีค่อยเป็นกาํลงัใจ ขอบคุณกาํลงัใจเพือ่นๆ 

ปรญิญาโท ภาค ข. สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และกาํลงัใจจากเพือ่นทกุท่าน ทีอ่ยู่

เบื้องหลงัความสาํเรจ็ของสารนิพนธฉ์บบัน้ี ทีม่ไิดก้ลา่วนามมา ณ โอกาสน้ี ซึง่เป็นส่วนสนบัสนุนทีส่าํคญั ทีท่าํให ้

สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุลว่งไปดว้ยดี 
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   เพือ่การศึกษา  ในการทดลองคร ัง้ที ่ 3   40 

 3 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ 

   เรือ่งที ่ 1  บทบาทของสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา  71 

 4 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ 

   เรือ่งที ่ 2  หนา้ทีข่องสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา  72 

 5 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ 

   เรือ่งที ่ 3  อทิธพิลของสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา  73 

 6 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  

   โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา   75 

 7 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  

   โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา  76 
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 2 แสดงตวัอย่าง  Script บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  31 
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 จากพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9  

เรื่องเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา รฐัตอ้งส่งเสรมิและสนบัสนุนใหห้น่วยงานต่างๆ   หรอืบคุคลไมว่า่ จะเป็นบคุคล

หน่วยงานภาครฐัเอกชน  ใหม้กีารผลติและพฒันาเทคโนโลยทีางการศึกษาทกุระดบั   มุง่เนน้การใชเ้ทคโนโลยี   

ภมูิหลงั 

เพือ่การศึกษา  เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองและตลอดชวีติ  

(Lifelong  Learning)  จากสือ่และแหลง่การเรยีนรูท้กุประเภท  โดยตวัของผูเ้รยีนผูส้อนสามารถจดัทาํและ

พฒันาสือ่การเรยีนรูข้ึ้นเอง  หรอืนาํสือ่ต่างๆ  ในระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรยีนการสอน  จงึส่งผลให ้ครูผูส้อน

เกดิการปฏรูิปรูปแบบการเรยีนการสอนใหม ่ ครูจะตอ้งเป็นผูจ้ดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีนการสอน 

ทีห่ลากหลายและตอ้งอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีน  เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้ ซึง่ท ัง้น้ี

ผูเ้รยีนและผูส้อน จะตอ้งเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆกนัจากสือ่การเรยีนการสอน  ตอ้งมกีารจดัการเรยีนรู ้ ใหเ้กดิขึ้นได ้   

ทกุเวลาทกุสถานที ่ โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วย  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรู ้  เพือ่เกดิการใชท้ี่

คุม้ค่าและเหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องคนไทย  การจดัการศึกษาตอ้งยดึว่าผูเ้รยีนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา

ตนเองได ้ ในกระบวนการ  การจดัการศึกษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละไดเ้ตม็

ศกัยภาพ  ถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด  โดยการจดัเน้ือหาและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความ

ถนดัของผูเ้รยีน  โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล  เพือ่ผลติสือ่การสอนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  

ใหม้ปีระสทิธภิาพ (สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาตสิาํนกันายกรฐัมนตรี . 2542: 37)  

 ยุคตดิต่อสือ่สารในโลกดจิิทลั  อนิเตอรเ์น็ตจงึมบีทบาทในชวีติประจาํวนั  การจดัการเรยีนการสอนตาม  

พ.ร.บ.มุง่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดน้าํเทคโนโลยเีขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนรูแ้ละครูผูส้อนตอ้งจดัการเรยีนทีส่่งเสรมิ  

การเรยีนรู ้ โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วย  ส่งขอ้มลูผ่านดว้ยเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ ทีม่คีวามสะดวก

รวดเรว็  ว่าไมม่ขีอ้จาํกดัทางดา้นเวลา  และสถานที่  นาํเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตเขา้มาใชใ้นวงการศึกษาในปจัจบุนั

จงึเกดิขึ้น อย่างกวา้งขวาง  ลกัษณะการจดัการเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ซึง่เป็นนวตักรรมทาง

การศึกษาทีเ่ปลีย่นแปลงวธิกีารเรยีนทีเ่ป็นอยู่เดมิ  ทาํใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูต้ามอตัราการเรยีนรูข้องตนเอง

ผูเ้รยีนสามารถเรยีนบนบทเรยีน  ศึกษาเน้ือหาจากทีใ่ดกไ็ดห้รอืเวลาใดกไ็ด ้ สามารถปฏสิมัพนัธ ์ (Interactive  

Learning)  กบับทเรยีนหรอืผูเ้รยีนคนอื่นกบัผูส้อนในเวลาเดยีวกนั  (Synchronous)  หรอืคนละเวลา   

(Asynchronous) กไ็ด ้ (เกยีรตศิกัดิ์  พนัธล์าํเจยีก. 2545: 207) สอดคลอ้งกบัแนวคิด(ศูนยพ์ฒันาทรพัยากร
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การศึกษา ฝ่ายนวตักรรมการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 2547)  ไดก้ลา่วไวว้า่คุณลกัษณะและทรพัยากร

ของอนิเทอรเ์น็ตและเวลิด ์ ไวด ์ เวบ็  นาํมาออกแบบเป็นเวบ็เพือ่การเรยีนการสอน  เชื่อมโยงเป็นเครอืขา่ยที่

สามารถเรยีนรูไ้ดท้กุทีท่กุเวลา  โดยผูส้อนมปีฏสิมัพนัธก์นั โดยผ่านทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

 การเรยีนการสอนวชิาสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  (Mass  Communication  for  Education)  

รหสัวชิา  02-312-102  สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี 

กระทรวงศึกษาธกิาร  เป็นวชิาเรยีนของนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  โดยผูเ้รยีนตอ้งศึกษา

บทบาท  หนา้ที ่ อทิธพิล  ของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา  ความรูเ้กี่ยวกบักระบวนการทาํงานของ

สือ่มวลชนประเภทวทิยุกระจายเสยีง  วทิยุโทรทศัน ์ สือ่สิง่พมิพ ์ แนวโนม้ของการสื่อสารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา

ในอนาคต 

 จากคุณลกัษณะทีส่าํคญัของการจดัการเรยีน  วชิาสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา ผูเ้รยีนในแต่ละภาคการ

เรยีนมจีาํนวนมาก  เป็นหอ้งเรยีนขนาดใหญ่  ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามแตกต่างกนั  ผูเ้รยีนมพีื้นฐานความรูไ้มเ่ท่ากนั  

มคีวามเขา้ใจในบทเรยีนไมพ่รอ้มกนั  ซึง่บางคนมคีวามรูม้ากกว่าและเขา้ใจในบทเรยีนไดเ้รว็กว่า  ทาํใหต้อ้งรอ

ผูเ้รยีนทีไ่มเ่ขา้ใจ  ผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูเ้รว็จะรูส้กึเบือ่หน่าย  หรอืในกรณีทีผู่เ้รยีนไมก่ลา้สอบถามผูส้อน  สือ่ออนไลน์

ไดร้บัความสนใจในปจัจบุนัและช่วยลดความแตกต่างของผูเ้รยีนได ้ ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกบทเรยีนบนเครอืขา่ย

อนิเตอรม์าเป็นสือ่ในการเรยีนการสอน   การจดัการเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ช่วยใหจ้ดัการเรยีน

การสอนมปีระสทิธภิาพมากขึ้น  เพราะการถ่ายทอดเน้ือหาผ่านทางสือ่มลัตมิเีดยี  ทาํใหเ้รยีนรูไ้ดด้กีวา่สือ่ขอ้ความ

เพยีงอย่างเดยีว  และช่วยใหผู้ส้อนสามารถตรวจสอบความกา้วหนา้พฤตกิรรมการเรยีนไดอ้ย่างละเอยีด   และ

ตลอดเวลา  ช่วยทาํใหผู้เ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ศึกษาเน้ือหาไดอ้ย่างอสิระ  รวมท ัง้สามารถ

เรยีนรูต้ามจงัหวะของตนเอง (Self-paced-Learning)  โดยผ่านเครื่องมอืต่างๆ  เช่น Chat Room Web Board 

E-mail  เป็นตน้  ซึง่จะส่งเสรมิใหเ้กดิทกัษะการเรยีนรูใ้หม่ ผูส้อนสามารถพฒันาปรบัปรุงเน้ือหาใหม้คีวามทนัสมยั  

และตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆ  ไดอ้ย่างทนัท่วงท ี ทาํใหเ้กดิรูปแบบการเรยีนทีส่ามารถจดัการเรยีนการสอน

ใหแ้ก่ผูเ้รยีนในวงทีก่วา้งขึ้นไดอ้ย่างไมม่ขีอ้จาํกดั  (ถนอมพร  เลาหจรสัแสง. 2545: 18) 

 ดว้ยเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้  ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  

สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา   สาํหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ี สาขา เทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา        

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี โดยออกแบบใหบ้ทเรยีนมเีน้ือหาทีช่ดัเจน  มคีวามสะดวกในการใช ้    

มรูีปแบบการนาํเสนอทีต่รงประเดน็  เขา้ใจงา่ย  ช่วยแกไ้ขปญัหาการเรยีนการสอน  ในการเรยีนการสอนวชิา

ดงักลา่ว  เพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหม้ากยิง่ขึ้น  นกัศึกษาสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  โดยไม่

จาํกดัเวลา  ทาํใหก้ระบวนการเรยีนการสอนเกดิประโยชนต่์อผูเ้รยีนต่อไป  

 

 

 



3 

3ความมุ่งหมายของการวจิยั 

 เพือ่พฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ต วชิาสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  สาํหรบันกัศึกษาช ัน้     

ปีที ่1 ภาคการเรยีนที ่ 2  ปีการศึกษา 2556 สาขาวชิาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี    

ราชมงคลธญับรุี   

 

ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ  ์ 85/85 

3

 บทเรยีนทีพ่ฒันาแลว้สามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชนใ์นการจดัการเรยีนการสอน เพือ่ลดปญัหา ขอ้จาํกดั

ในเรือ่งของเวลา สถานทีใ่นการจดัการเรยีนการสอน ในวชิาสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา ทาํใหก้ารเรยีนภาคทฤษฎี

ประหยดัเวลาและมปีระสทิธภิาพ และผูเ้รยีนมเีวลาในการเรยีนภาคปฏบิตัมิากขึ้น  ตลอดจนเป็นความรูท้ีเ่ป็น

ประโยชนท์ีนิ่สติสามารถนาํไปประกอบอาชพีในอนาคตได ้นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการพฒันาบทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในรายเน้ือหา รายวชิา หรอืในระดบัการศึกษาอื่นๆต่อไป  

ความสาํคญัของการวจิยั   

 

3ขอบเขตของการวจิยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัในคร ัง้น้ี  คือ นกัศึกษาช ัน้ปีที ่1  ภาคการเรยีนที ่2  ปีการศึกษา  2556   

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี3  

จาํนวน 108  คน 

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 นกัศึกษาช ัน้ปีที ่ 1   ภาคการเรยีนที ่ 2  ปีการศึกษา  2556  สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  

คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 3  จาํนวน 48  คน ดว้ยวธิกีารสุ่มแบบหลาย

ข ัน้ตอน  (Multi-Stage Sampling)  โดยสุ่มจาํนวนหอ้งเรยีนโดยวธิกีารจบัสลากหอ้งเรยีนท ัง้หมด 4 หอ้งเรยีน  

ไว ้ 3  หอ้งเรยีนและกาํหนดใหห้อ้งเรยีนที ่ 1  หอ้งเรยีนที ่ 2  และหอ้งเรยีนที ่ 3  ดงัน้ี  

   กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดลองคร ัง้ที ่ 1  สุ่มนกัศึกษาหอ้งเรยีนที ่ 1  จาํนวน  3  คน 

   กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดลองคร ัง้ที ่ 2  สุ่มนกัศึกษาหอ้งเรยีนที ่ 2  จาํนวน  15  คน 

 

   กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดลองคร ัง้ที ่ 3  สุ่มนกัศึกษาหอ้งเรยีนที ่ 3  จาํนวน  30  คน 
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 เน้ือหาที่ใชใ้นการวจิยั 

 วชิาสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  (02-312-102)  เป็นวชิาสาํหรบันกัศึกษาช ัน้  ระดบัปรญิญาตรี 3

   เรือ่งที ่ 1  บทบาทของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา 

สาขาวชิาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี  

โดยเน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัแบง่เป็น  3  เรือ่ง 

   เรือ่งที ่ 2  หนา้ทีข่องการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา  

   เรือ่งที ่ 3  อทิธพิลของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา 

 

3นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  หมายถงึ  กระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งขึ้นดว้ยโปรแกรม  

Moodle  ในการพฒันา  โดยใชเ้ทคโนโลยเีวบ็เพจเป็นสือ่ในการนาํเสนอผ่านบรกิารในเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต     

ซึง่ประกอบดว้ย  ตวัอกัษร, ภาพ, (ภาพน่ิง, ภาพเคลือ่นไหว, ภาพกราฟิก) เสยีง, แบบฝึกหดัแหลง่สบืคน้ขอ้มลู, 

ผูเ้รยีนสามารถแลกเปลีย่นแสดงความคิดเหน็ได ้ และเน้ือหาในบทเรยีนสามารถเชื่อมโยงกลบัไปกลบัมาได ้    

เพือ่ใชใ้นการเรยีนรูโ้ดยนิสติหรอืบคุคลทีม่คีวามสนใจทางดา้นน้ี  สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองและรูผ้ลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนทนัที 

 2. ประสทิธภิาพของบทเรยีน หมายถงึ ผลการเรยีนจากบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  

สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  โดยใชเ้กณฑ ์85/85 

 1.  การพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  หมายถงึ  บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  

สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  ทีส่รา้งขึ้นโดยโปรแกรม  Moodle  เป็นโปรแกรม  Open source  ซึง่ผูส้อนสรา้ง

หลกัสูตรและเปิดสอนผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  โดยสรา้งเน้ือหาการเรยีน   และขอ้สอบ  โดยผสมสือ่ต่างๆ  

เขา้ดว้ยกนั  เช่น  ขอ้ความ  รูปภาพ  ภาพเคลือ่นไหว  ไฟลเ์สยีง  วดีทิศัน ์ โดยนาํเสนอเป็นแบบเน้ือหา  และนาํ

บทเรยีนไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญทางดา้นเน้ือหา  และผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษาประเมนิ คุณภาพ  และ

นาํบทเรยีนทีผ่า่นการประเมนิไปทดลองตามข ัน้ตอน  ปรบัปรุงแกไ้ขจนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 

  85 ตวัแรก หมายถงึ  รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่จากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน  หลงัจากศึกษา

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ไดค้ะแนนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 85  

  85 ตวัหลงั หมายถงึ รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่จากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

ดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ไดค้ะแนนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 85 
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 3. ผูเ้ช่ียวชาญ  หมายถงึ  ผูท้รงคุณวุฒทิีม่ปีระสบการณ์สาํหรบัประเมนิคุณภาพของบทเรยีนท ัง้

ทางดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษาและดา้นเน้ือหา  

  3.1 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา  หมายถงึ  ผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญา โทสาขา

เทคโนโลยทีางการศึกษา  ไมน่อ้ยกวา่ 2  ปี  ปรญิญาเอกสาขาเทคโนโลยทีางการศึกษาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี  และมี

ประสบการณ์ในดา้นการสอนมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 3  ปี 

  3.2 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา  หมายถงึ  ผูท้ีม่ปีระสบการณใ์นดา้นการสอน  วชิา  สือ่สารมวลชน 

เพือ่การศึกษา  สาํเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญาโทไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี หรอืปรญิญาเอกไมน่อ้ยกวา่ 1  ปี  และมี

ประสบการณใ์นดา้นการสอนไมน่อ้ยกว่า 3  ปี 
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บทที่   2 

เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 ในการวจิยัคร ัง้น้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง  โดยนาํเสนอตามหวัขอ้

ดงัต่อไปน้ี 

  1. การวจิยัและพฒันาการศึกษา 

  2. หลกัการหาประสทิธภิาพของบทเรยีน 

  3. ทฤษฎจีติวทิยาการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  

  4. ทฤษฎหีลกัการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  

  5. การสอนบนเวบ็ 

  6. ระบบบรหิารจดัการเน้ือหาวชิา 

  7. รายวชิาสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา 

  8. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  

 

1.  การวจิยัและพฒันาการศึกษา 

 1.1 ความหมายของการวจิยัและพฒันาการศึกษา 

  ความหมายของการวจิยัและพฒันาการศึกษา  (Education  Research  and  Development)  

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

  เกย ์ (Gay.  1992: 8) ไดก้ลา่วถงึการวจิยัและการพฒันาทางการศึกษาไวว้่า กระบวนการพฒันา

ผลผลติสาํหรบัใชใ้นโรงเรยีน ซึง่ผลผลติทางการวจิยัและพฒันายงัหมายรวมถงึวสัดุอปุกรณต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการ

เรยีนรู ้การกาํหนดวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม สือ่การสอนและระบบการจดัการ  การวจิยัและพฒันายงัครอบคลุม

ถงึการกาํหนดวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู  ้ลกัษณะของผูเ้รยีนและระยะเวลาในการใชผ้ลผลติ และผลผลติทีพ่ฒันา

จากการวจิยัและพฒันาจะเป็นไปตามความตอ้งการและขึ้นอยู่กบัรายละเอยีดทีต่อ้งการ  

  บอรก์  และ  กอลล์  (Borg; & Gall.  1979: 221-223)  ไดก้ลา่วถงึการวจิยัและพฒันาทาง

การศึกษาไวว้่า  การพฒันาการศึกษาโดยมพีื้นฐานการวจิยั (Research  Based  Education  Development)  

เป็นกลยุทธห์รอืวธิกีารสาํคญัอย่างหน่ึงทีนิ่ยมใชใ้นการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาการศึกษา  โดยเนน้หลกั

เหตผุลและตรรกวทิยา  เป้าหมายหลกั  คือ  ใชเ้ป็นกระบวนการในการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของผลผลติ

ทางการศึกษา  (Education  Product)  หมายถงึ  วสัดุ  ครุภณัฑท์างการศึกษา  ไดแ้ก่  หนงัสอืแบบเรยีน  

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เครื่องคอมพวิเตอร ์ เทปเสยีง  เป็นตน้ 
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  สรุปไดว้่า  การวจิยัและพฒันาทางการศึกษา หมายถงึ การพฒันาศึกษาโดยการนาํระเบยีบทางวธิี

ทางการวจิยัมาใช ้ มกีารวเิคราะห ์ ออกแบบ  พฒันาปรบัปรุง  และประเมนิทกุข ัน้ตอนของการเรยีนการสอน  

เพือ่พฒันาและตรวจสอบระบบระเบยีบวธิกีารสอน  ยุทธวธิกีารสอน  วสัดุอปุกรณก์ ารสอน  เพือ่ใหเ้กดิความ

ถกูตอ้งสะดวกรวดเรว็และใชง้านไดจ้รงิ 

 1.2 ขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาการศึกษา 

  การวจิยัและพฒันาทางการศึกษาโดยพื้นฐานการวจิยั  เป็นวธิหีน่ึงทีนิ่ยมใชใ้นการพฒันาการศึกษา

โดยเนน้หลกัเหตผุล  ในการพฒันาตรวจสอบคุณภาพของสือ่การเรยีนการสอนซึง่บอรก์และกอ ลล ์(Borg; &  

Gall. 1979: 221-223) ไดเ้สนอแนะข ัน้ตอนสาํคญัของการวจิยัและพฒันาไว  ้10 ข ัน้ตอนดงัน้ี คือ 

  1.2.1 กาํหนดผลผลติทางการศึกษาทีจ่ะทาํการพฒันา ข ัน้น้ีตอ้งกาํหนดใหช้ดัว่าผลผลติทางการ

ศึกษาทีจ่ะวจิยัและพฒันาคืออะไรโดยตอ้งกาํหนด  ตรงกบัความตอ้งการหรอืไม่  ความกา้วหนา้ทางวชิาการมี

พอเพยีงในการทีจ่ะพฒันาผลผลติทีก่าํหนดหรอืไม่  บคุลากรทีม่อียู่มทีกัษะความรูแ้ละประสบการณท์ีจ่าํ เป็นต่อ

การวจิยัและพฒันานัน้หรอืไม ่ ผลผลตินัน้จะพฒันาขึ้นในเวลาอนัสมควรไดห้รอืไม่ 

  1.2.2 วางแผนวจิยัและพฒันาข ัน้น้ีประกอบไปดว้ย  กาํหนดวตัถปุระสงคข์องการใชผ้ลผลิต

ประมาณค่าใชจ่้ายกาํลงัคนและเวลาทีต่อ้งใชเ้พือ่ศึกษาหาความเป็นไปได ้  พจิารณาผลสบืเน่ืองของผลผลติ 

  1.2.3 พฒันารูปแบบข ัน้ตน้ของผลผลติ ข ัน้น้ีเป็นการออกและจดัทาํผลผลติการศึกษาตามที่

วางแผนไว ้เช่นถา้เป็นโครงการวจิยัและพฒันาบทเรยีนมลัตมิเีดยีกจ็ะตอ้งออกแบบและวเิคราะหเ์น้ือหาสรา้ง

บทเรยีนมลัตมิเีดยี และแบบทดสอบวดัการเรยีนรู  ้

  1.2.4 ทดลองหรอืทดสอบผลผลติ ครัง้ที่ 1 ข ัน้น้ีเป็นการนาํผลผลติทีอ่อกแบบและจดัเตรยีมไวใ้น

ข ัน้ที ่ 3  ไปทดลองใชเ้พือ่ทดสอบคุณภาพข ัน้ตน้ของผลผลติ ใชก้ลุม่ตวัอย่างขนาดเลก็ ประเมนิผลโดยการใช ้

แบบสอบถาม การสงัเกตและการสมัภาษณ์ แลว้รวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห ์

  1.2.5 ปรบัปรุงผลผลติ ครัง้ที ่ 1  ข ัน้น้ีเป็นการนาํขอ้มลูและผลการทดลองใช ้จากข ัน้ที่  4        

มาพจิารณาปรบัปรุง 

  1.2.6 ทดลองหรอืทดสอบผลผลติ ครัง้ที่ 2  ข ัน้น้ีเป็นการนาํผลผลติทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดลองเพือ่

ทดสอบคุณภาพผลผลติตามวตัถปุระสงค์ ประเมนิผลเชงิปรมิาณในลกัษณะ Pre-test กบั Post-test นาํผลไป

เปรยีบเทยีบกบัวตัถปุระสงคข์องการใชผ้ลผลติ  อาจมกีลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลอง 

  1.2.7 ปรบัปรุงผลผลติ ครัง้ที่ 2  นาํขอ้มลูและผลการทดลองจากข ัน้ที่  6 มาพจิารณาปรบัปรุง 

  1.2.8 ทดลองหรอืทดสอบผลผลติ ครัง้ที่  3  ข ัน้น้ีเป็นการนาํผลผลติทีป่รบัปรุงไปทดลองเพื่อ

ทดสอบคุณภาพการใชง้านของผลผลิตประเมนิผลโดยการใชแ้บบสอบถาม  การสงัเกต และการสมัภาษณ์ แลว้

รวบรวมขอ้มลูการวเิคราะห ์

  1.2.9 ปรบัปรุงผลผลติ ครัง้ที่  3 (ครัง้สุดทา้ย) นาํขอ้มลูจากการทดลองข ัน้ที่  8 มาพจิารณา

ปรบัปรุงเพือ่ผลติและเผยแพร่ต่อไป 
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  1.2.10 เผยแพร่   ข ัน้น้ีเป็นการเสนอรายงานเกี่ยวกบัผลการวจิยัและพฒันาผลผลติ  ในที่

ประชมุสมัมนาทางวชิาการ  หรอืวชิาชพี หรอืส่งไปพมิพเ์ผยแพร่ไปใชใ้นโรงเรยีนต่างๆ หรอืตดิต่อหน่วยงานเพือ่

ผลติจาํหน่ายต่อไปสรุปแลว้การวจิยัและพฒันาทางการศึกษาเป็นการวจิยัทีผ่สมผสานระหว่างกระบวนการของการ

วจิยัพื้นฐานและการวจิยัประยุกตเ์พือ่ตรวจสอบคุณภาพของผลผลติทางการศึกษา  โดยผ่านข ัน้ตอนการทดลอง  

แต่อย่างไรกต็าม การตรวจสอบหาคุณภาพของผลผลติทางการศึกษาเป็นการทดสอบแต่ละผลผลติเท่านัน้ ไมไ่ด ้

พฒันาไปสู่การใชเ้ป็นมาตรฐานโดยรวม 

  เอสพชิ และวลิเลยีมส ์(ฤทธชิยั  อ่อนมิง่. ม.ป.ป: 124-125; อา้งองิจาก Espich; & Williams. 

1967: 75-79) ไดอ้ธบิายถงึการวจิยัและพฒันาสือ่การเรยีนการสอนไว  ้3 ข ัน้ตอน ดงัน้ี 

  1. การทดสอบทลีะคน (One to one Testing) จากกลุม่ตวัอย่างทีม่ผีลการเรยีนระดบัตํา่กว่า

ปานกลางเลก็นอ้ย จาํนวน3 คน เพือ่ใหศึ้กษาสือ่ทีพ่ฒันาขึ้น และหลงัจากการศึกษาผูพ้ฒันาจะสอบถามความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัขอ้บกพร่องและสือ่จากกลุม่ตวัอย่างนัน้  

  2. การทดลองกบักลุม่ (Small Group Testing) ใชก้ลุม่ตวัอย่าง 6 คน ดาํเนินการคลา้ยข ัน้ตอน 

ที่ 1 แต่ใหก้ลุม่ตวัอย่างไดร้บัการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ย  เพือ่นาํผลไปวเิคราะหท์ดสอบประสทิธภิาพ

ของสือ่ โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐาน 90/90 โดย 90 ตวัแรก หมายถงึคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนท ัง้หมดสามารถทาํ

ขอ้สอบขอ้หน่ึงๆ ไดถ้กูตอ้ง หากผลการวเิคราะหเ์ป็นไปตามเกณฑด์งักลา่ว กป็รบัปรุงแกไ้ขเฉพาะส่วนทีบ่กพร่อง 

เพือ่นาํไปทดสอบใชใ้นตอนที่ 3 ต่อไป 

  3. การทดสอบภาคสนาม (Field Testing) กบักลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นประชากรเป้าหมายจรงิโดย

ผูพ้ฒันาสือ่จะไมเ่ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการทดลองดว้ย แต่จะอาศยัครูผูส้อนดาํเนินการแทนโดยใชว้ธิดีาํเนินการ

เช่นเดยีวกบัตอนที่  2 

  จากการศึกษาข ัน้ตอนของการวจิยัและพฒันา พบวา่ ข ัน้ตอนในการวจิยัและพฒันามหีลายรูปแบบ  

ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกและประยุกตข์ ัน้ตอนการวจิยัและพฒันาของบอรก์ และ กอลล ์ 10  ข ัน้ตอนและ  เอสพชิ  และ  

วลิเลีย่มส ์ 3  ข ัน้ตอน  มาใชใ้นการวจิยั  โดยผูว้จิยัตอ้งตระหนกัว่าผลผลติจากการวจิยัและพฒันา  เน่ืองจาก

เป็นผลงานทีม่คุีณค่า ทีจ่ะช่วยสรา้งนวตักรรมท ัง้รูปแบบใหเ้จรญิกา้วหนา้ ใหบ้คุลากรผลติผลงานวจิยัและพฒันา

อย่างกวา้งขวางมากขึ้น และในปจัจบุนัทกุองคก์รใหค้วามสนใจและสนบัสนุน  

 

2.  หลกัการหาประสทิธภิาพของบทเรยีน 

 การหาประสทิธภิาพชดุบทเรยีนหรอืชดุการสอน เป็นการตรวจสอบคุณภาพของบทเรยีนและสือ่การสอน

ต่างๆ  เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละตรงตามความตอ้งการของการใช  ้ ความหมายของการหาประสทิธภิาพชดุ

บทเรยีน  (ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์  2520: 44-143)  การหาประสทิธภิาพชดุการสอน  คอื  การหาประสทิธภิาพชดุ

การสอนตรงกบัภาษาองักฤษว่า  “Development  Test”  เป็นการตรวจสอบพฒันาการ  เพือ่ใหง้านดาํเนินไป

อย่างมปีระสทิธภิาพ  หมายถงึ  การนาํชดุการสอนไปทดลองใช ้ (Try  Out)  เพือ่ปรบัปรุงและไปทดลองใชจ้รงิ  

(Trial  Run)  นาํผลทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขเสรจ็แลว้  จงึจะผลติออกมาเป็นจาํนวนมาก  การทดลองใช ้ หมายถงึ  
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การนาํชดุการสอนทีผ่ลติขึ้นเป็นตน้แบบ  (Prototype)  นาํไปทดลองใชต้ามข ัน้ตอนทีก่าํหนดไวใ้นแต่ละระบบเพือ่

ปรบัปรุงประสทิธภิาพของชดุการสอนใหเ้ท่าเกณฑท์ีก่าํ หนดไว ้ การทดลองสอนจรงิ  หมายถงึ  การนาํชดุการสอน

ทีไ่ดจ้ากการทดลองและปรบัปรุงแลว้ทกุหน่วยในแต่ละวชิาไปใชส้อนจรงิในช ัน้เรยีนหรอืใชใ้นสถานการณก์ารเรยีน

จรงิเป็นเวลา  1  ภาคการศึกษาเป็นอย่างนอ้ย 

 2.1  ขัน้ตอนการหาประสทิธภิาพ 

  เมือ่ผลติชดุการสอนขึ้นเป็นตน้แบบแลว้  นาํไปหาประสทิธภิาพตามข ัน้ตอนดงัน้ี  

  1. ข ัน้ตอนการหาแบบ  1  :  1  (แบบเดีย่ว)  เป็นการทดลองกบัผูเ้รยีน  1-3  คน  เป็นการ

ทดลองกบัผูเ้รยีนอ่อนเสยีก่อนแลว้ปรบัใชก้บัผูเ้รยีนปานกลาง และผูเ้รยีนเก่งตามลาํดบั  คาํนวณหาxระสทิธภิาพ

และปรบัปรุงใหด้ขีึ้นก่อนนาํไปทดลองในข ัน้ตอนต่อไป  ในข ัน้  E1  :  E2 

  2. ข ัน้ตอนการหาแบบ  1  :  10  (แบบกลุม่)  เป็นการทดลองกบัผูเ้รยีนประมาร  6-10  คน  

โดยจะมผูีเ้รยีนท ัง้เก่งและอ่อนคละกนัภายในกลุม่  คาํนวณหาประสทิธภิาพแลว้ทาํการปรบัปรุง  ในข ัน้น้ี  E

  ควรมคีะแนนอยู่ประมาณ  60  :  60 

1  :  E2 

  3. ข ัน้ตอนการหาแบบ  1  :  100  (แบบภาคสนาม)  เป็นการทดลองข ัน้สุดทา้ยโดยทดลองกบั

ผูเ้รยีนประมาณ  40-100  คน  คาํนวณหาประสทิธภิาพแลว้ทาํการปรบัปรุงผลลพัธท์ีจ่ะตอ้งเท่ากบัเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

กรณีทีป่ระสทิธภิาพชดุการสอนทีส่รา้งขึ้นไมถ่งึเกณฑท์ีก่าํหนด  เน่ืองจากสภาพตวัแปรทีไ่มส่ามารถควบคุมไดอ้าจ

อนุโลมใหร้ะดบัความผดิพลาดไดไ้มต่ํา่กว่าทีก่าํหนดไวป้ระมาณ  2.5-5  เปอรเ์ซน็ต ์ หากแตกต่างกนัมากผูส้อน

ตอ้งกาํหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพชดุการสอนใหมโ่ดยยดึสภาพความจรงิเป็นเกณฑค์วามจาํเป็นทีต่อ้งหาประสทิธภิาพ 

การหาประสทิธภิาพชดุการสอนจงึเป็นการนาํชดุการสอนทีไ่ดไ้ปทดลองใช ้แลว้ทาํการปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่นาํไปใช ้

ทดลองจรงิ  แลว้นาํผลทาํการวเิคราะห ์ แลว้ปรบัปรุงเพือ่นาํไปใชง้านจรงิ 

 

ควรมปีระมาณ  70  :  70   

  จากการศึกษาข ัน้ตอนการหาประสทิธภิาพ  พบว่า  ในการหาประสทิธภิาพของบทเรยีน  ในแต่ละ

ข ัน้ตอน  เป็นการหาประสทิธภิาพของงานวจิยั  โดยในแต่ละข ัน้ตอนมกีารดาํเนินการทดลองตามข ัน้ตอนทีไ่ดต้ ัง้ไว ้ 

เพือ่นาํผลทีไ่ดจ้ากหาประสทิธภิาพมาดาํเนินปรบัปรุงแกไ้ข นาํไปสู่การนาํไปดาํเนินทดลองจรงิ  เพือ่ใหง้านวจิยัมี

ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว  ้

 

3.  ทฤษฎจีติวทิยาการออกแบบบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

 หลกัจติวทิยาเกีย่วขอ้งทีส่ามารถนาํมาใชใ้นการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต   มดีงัน้ี  

(ฉลอง  ทบัศรี. 2541: 58) 

 3.1 หลกัจติวทิยาเกีย่วกบัการเรา้ความสนใจ 

  การเรา้ความสนใจ  หมายถงึ  การทาํใหเ้กดิการรบัรูก้ารจดจาํ  เชื่อมโยงความรูใ้หมท่ีจ่ะใหผู้เ้รยีน

เรยีนรู ้ กบัความรูเ้ดมิทีม่อียู่แลว้ในสมอง  เชื่อกนัว่าถา้ไดเ้รยีนรูส้ามารถเชื่อมโยงความรูเ้ก่ากบัความรูใ้หมไ่ด ้    

กจ็ะสามารถเรยีนรูจ้ดจาํความรูใ้หมไ่ดด้กีว่า  ทนนานกว่าและสมบูรณก์ว่าสิง่เรา้ส่วนแรกทีม่องเหน็ไดท้นัท ี คือ  

บรเิวณหนา้จอคอมพวิเตอร ์ ดงันัน้การออกแบบหนา้จอจงึเป็นสิง่จาํเป็นทีต่อ้งพจิารณา  ซึง่การออกแบบหนา้จอ  
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หมายถงึ  การออกแบบขอ้ความ  ภาพประกอบทีป่รากฎบนจอภาพ  เป็นส่วนทีไ่ดร้บัการพจิารณาหลายประการ  

(วชริะ  อนิทรอ์ดุม. 2541)  ซึง่การออกแบบหนา้จอทีด่ ี นบัเป็นองคป์ระกอบทีด่อีย่างหน่ึงของการออกแบบ

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  การออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  จะตอ้งมกีารประยุกตท์ฤษฎี

การเรยีนรู ้ โดยการออกแบบจะตอ้งคาํนึงถงึภาษาทีใ่ช ้ ควรเป็นภาษาที่ ส ัน้และสือ่ความหมายไดด้ ี ส่วนใหญ่ใน

บทเรยีนจงึมกีารผสมผสานของกราฟิก  ส ี ภาพเคลือ่นไหว  การเปรยีบเทยีบ  การใหต้วัอย่างทีเ่ป็นรูปธรรม   

การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทีเ่ป็นภาพ  ช่วยใหผู้เ้รยีน  เรยีนรูไ้ดด้ขีึ้นและเพือ่เรา้ความสนใจของผูเ้รยีน  

  สรุปไดว้า่หลกัจติวทิยาเกี่ยวกบัการเรา้ความสนใจ  นาํมาใชใ้นการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต  ช่วยใหเ้กดิการจดจาํ  เชือ่มโยงความรูใ้หมแ่ละความรูเ้ดมิ  สิง่ทีช่่วยคือในการเรา้ความสนใจ  คือ  

ขอ้ความ  ภาพ  ภาพเคลือ่นไหว  และทีส่าํคญัการแสดงตวัอย่างทีเ่ป็นรูปธรรมจะเรา้ความสนใจของผูเ้รยีนไดด้ี

ทีสุ่ด 

 3.2 หลกัจติวทิยาเกีย่วกบัการสอนเน้ือหาหรอืการสอน 

  เมือ่มกีารกระตุน้ความสนใจ  ผูเ้รยีนพรอ้มทีจ่ะรบัรูเ้น้ือหาต่างๆ  พรอ้มทีจ่ะจดจาํทาํความเขา้ใจ

เน้ือหา  สาํหรบัแนวทางการออกแบบเกีย่วกบัการเสนอเน้ือหา  มดีงัน้ี  

  1. เสนอเน้ือหาในแต่ละคร ัง้ทลีะนอ้ยๆ 

  2. ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสเลอืกเน้ือหาเอง  แทนทีจ่ะบงัคบัตามความรูพ้ื้นฐานของแต่ละคนทีม่อียู่ซึง่ไม่

เหมอืนกนั 

  3. เน้ือหาประเภทขอ้ความจรงิ  ควรจะใหผ้า่นไปประสาทส ัมผสัหลายๆ  ทาง  เช่น  ไดเ้หน็ ไดย้นิ  

ไดท้าํตาม  เพือ่ใหเ้กดิการรบัรู ้ การเขา้ใจและจดจาํในทีสุ่ด  

  4. เน้ือทีเ่ป็นความคิดรวบยอดหรอืเรยีกอกีอย่างว่า  “สงัเขป”  (Concept)  นัน้ควรจะใหต้วัอย่าง

มากๆ  ท ัง้ทีเ่ป็นตวัอย่าง  (Example)  และตวัเทยีบเคยีง  (Nonexample) 

  5. ควรจะจดัเน้ือหาใหเ้ขา้ใจงา่ย  เช่น  เรยีงลาํดบัก่อน  -  หลงั  มเีหต ุ - มผีลซึง่กนัและกนั 

  6. เน้ือหาทีจ่ะใหเ้รยีนควรปรบัจดัใหส้มัพนัธก์บัชวีติจรงิของผูเ้รยีนทาํใหม้คีวามหมายแก่   ผูเ้รยีน

จะทาํใหจ้าํไดน้าน  โดยมกีารใชก้ารชี้นาํ  การบอกนาํ  (Hint) 

  ในการสอนเน้ือหาทีม่คีวามซบัซอ้น  ยากแก่การเขา้ใจทาํไดโ้ดย 

  1. การขดีเสน้ใตข้อ้ความทีส่าํคญั 

  2. แนะนาํใหอ่้านขอ้ความส่วนทีส่าํคญั 

  3. บอกว่าส่วนไหนของเน้ือหามคีวามสาํคญัเป็นพเิศษ 

  4. ใชเ้ครื่องหมายคาํพดู 

  ในการสอนเน้ือหาประเภททศันคต ิ อาจจะทาํได ้ 2  ลกัษณะ  คอื 

  1. การเสนอเน้ือหาใหค่้อยๆ  ซมึเขา้ไปสู่ความรูส้กึนึกคิดโดยการใหร้บัรู ส้ิง่น ัน้บอ่ยๆ  จนชนิ

กลายเป็นความคุน้เคย  กลายเป็นค่านิยม  วธิน้ีีตอ้งใชเ้วลา  ผูเ้รยีนจะค่อยๆ  รบัรูส้ิง่นัน้ไปเรื่อยๆ  
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  2. การสรา้งทศันคต ิ สรา้งความรูส้กึ  โดยการทาํใหเ้กดิอารมณ ์ ความคลอ้ยตาม  การต่อตา้น

อย่างรวดเรว็  วธิกีารน้ีตอ้งสรา้งอารมณร่์วมในสิง่นัน้ๆ  โดยใชภ้าพใชเ้สยีงและอย่าใหผู้เ้รยีนถกูรบกวนจากสิง่เรา้

ภายนอก  ใหผู้เ้รยีนถกูรบกวนสิง่เรา้ภายนอก  ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดต้ดิตาม  ไดน้าํตวัเองเขา้ไปอยู่ในสถานการณ์

นัน้ๆ  ไดม้อีารมณร่์วมอย่างจรงิจงั  วธิน้ีีจะไดผ้ลรวดเรว็  และไมล่มืงา่ยๆการเสนอเน้ือหาประเภททกัษะตอ้งเสนอ

เน้ือหาเป็นตอนๆ  อย่างชดัเจนบอกวธิฝึีกปฏบิตัใินแต่ละข ัน้ตอนอย่างถกูตอ้งช ัดเจน  และใหผู้เ้รยีนไดล้งมอื

ปฏบิตัจิรงิ  และมกีารบอกถงึขอ้บกพร่องในการฝึกปฏบิตัิจรงิอย่างทนัท่วงที 

 สรุปวา่หลกัจติวทิยาเกีย่วกบัการสอนเน้ือหาหรอืการสอน   นาํมาใชใ้นการออกแบบ  บทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ช่วยทาํใหเ้น้ือหาเขา้ใจงา่ย  เพือ่สรา้งการจาํจดในเน้ือหาควรมกีารแสดงยกตวัอย่างใน

เน้ือหา  หรอืเน้ือหามคีวามซบัซอ้นควรมกีารแสดงความโดดเด่น  เช่น  การขดีเสน้ใต ้ หรอืการใส่เครื่องหมาย

คาํพดู  ส่วนเน้ือหาทีเ่ป็นทศันคติ  ควรกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคลอ้ยตาม  จะทาํใหผู้เ้รยีนจดจาํและเขา้ใจเน้ือหาใน

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต   

 3.3 หลกัจติวทิยาเกีย่วกบัการใหค้วามช่วยเหลอืแนะนํา 

  การทีค่นเราจะมกีารเรยีนรู ้ จะตอ้งมกีารทาํความเขา้ใจ  มกีารนาํความรูใ้หมไ่ปเชื่อมโยงไป

สมัพนัธก์บัสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ในสมองใหไ้ด ้ ถา้ผูเ้รยีนทาํไมไ่ดค้อมพวิเตอรต์อ้งสามารถให ้ความช่วยเหลอืได ้ 

สาํหรบัแนวทางการออกแบบเกีย่วกบัการใหค้วามช่วยเหลอื  มดีงัน้ี  

  3.3.1 ควรมปีุ่ม  แถบ  หรอืขอ้ความหนา้ต่าง  เพือ่ใหผู้เ้รยีนขอความช่วยเหลอืไดต้ลอดเวลา 

  3.3.2 ควรจดัตาํแหน่งใหค้วามช่วยเหลอืนัน้อยู่ในตาํแหน่งทีใ่ชง้า่ยสะดวก  

  3.3.3 ขอ้มลูทีใ่หค้วรเป็นขอ้ความ  อาจจะมเีสยีงอื่นๆ  ประกอบตามความจาํเป็น  

  3.3.4 การช่วยเหลอืควรแบง่เป็นระดบัๆ  เช่น  ใหข้อ้มลูเบื้องตน้ก่อน  มขีอ้ความและประเดน็ที่

เกี่ยวขอ้งใหเ้ลอืกสอบถามลกึลงไป  โดยการใชเ้มาสค์ลกิทีข่อ้ความ  รูปภาพลกัษณะของไฮเปอรเ์ทก็ซ ์ 

(Hypertext) 

  การใหค้วามช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหเ้ขา้ใจโครงสรา้งของเน้ือหา  เป็นสิง่ทีค่วรจะทาํเป็นอย่างยิง่ สรุปวา่

หลกัจติวทิยาเกีย่วกบัการใหค้วามช่วยเหลอืแนะนาํ   การชี้แนวทางเหมอืนเป็นตวัช่วยในการเขา้มาเรยีนบทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ในการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  สาํคญัมาก  เน่ืองจากจะตอ้งใช ้

คอมพวิเตอรเ์ป็นตวัช่วยเหลอืแนะนาํ  ดงันัน้ในการสรา้งควรมปีุ๋ม  แถบ  หรอืขอ้ความบอกตาํแหน่ง  เพือ่ทาํใหผู้ ้

ทีเ่ขา้มาเรยีนไมห่ลงทาง  สรา้งความสะดวก  สามารถนาํความรูใ้หมไ่ปเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิ 

 3.4 หลกัจติวทิยาเกีย่วกบัการใหไ้ดป้ฏบิตัิ 

  โดยปกตคินจะตอ้งรบัรูส้ิง่ใหม ่ เน้ือหาใหม ่ ขอ้มลูใหม ่ มากกว่าหน่ึงคร ัง้เพือ่ใหส้ามารถจาํได ้ 

การฝึกปฏบิตั ิ ทาํใหผู้เ้รยีนไดจ้ดจาํดขีึ้น  ทาํใหส้ามารถเรยีกใช ข้อ้มลูไดอ้ย่างทนัททีนัใด  แนวทางการออกแบบ

เกีย่วกบัใหไ้ดป้ฏบิตั ิ มดีงัน้ี 

  3.4.1 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตัทินัทหีลงัจากเน้ือหานัน้ๆ  ไปแลว้อย่าเสนอเน้ือหามาก

เกนิไป  แลว้จงึไดป้ฏบิตัริวมพรอ้มกนัภายหลงั 
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  3.4.2 บอกผลของการฝึกปฏบิตัทินัททีนัใดพรอ้มๆ  กบัการบอกผลปฏบิตั ิ ควรจะบอกวา่ผลการ

ปฏบิตันิ ัน้ผดิเพราะอะไร 

  3.4.3 หลงัจากการบอกผลปฏบิตั ิ ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนเน้ือหาซ่อมเสรมิถา้จาํเป็น ที่

ตอ้งมกีารเรยีนซ่อมเสรมิ 

  3.4.4 ควรมจีาํนวนการฝึกปฏบิตัใินเน้ือหาทีเ่รยีนใหม้าก  และบอ่ยคร ัง้ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได  ้

  3.4.5 การฝึกปฏบิตัคิวรจะกระจายอยู่เน้ือหาทกุๆ  ส่วน  ใหค้รอบคลุมตามวตัถปุระสงคท์ีม่กีาร

ปฏบิตัคิวรเริ่มจากงา่ยแลว้ค่อยๆ  เพิม่ความยากขึ้น 

  3.4.6 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการปฏบิตัจิะตอ้งมคีวามหมาย  และตอ้งสมัพนัธก์บัประสบการณ์ การเรยีนรู ้

ของผูเ้รยีน 

  สรุปวา่หลกัจติวทิยาเกีย่วกบัการใหไ้ดป้ฏบิตั ิ ในการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนปฏบิตัทินัท ี หลงัจากทีไ่ดเ้รยีนเน้ือหา  มกีารบอกผลตอบกลบัทนัท ี ในการบอกผล

เพือ่ใหผู้เ้รยีนซ่อมเสรมิ  เพือ่สรา้งการจดจาํของผูเ้รยีน  นาํความรูท้ีเ่รยีนมาใชท้นัที 

 3.5 หลกัจติวทิยาเกีย่วกบัการวดัและประเมินผล 

  จดุมุง่หมายของการวดัและประเมนิผลสาํหรบับทเรียนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตนัน้ มจีดุมุง่หมาย

หลกัอยู่  2  ลกัษณะ 

  1. เพือ่ตรวจสอบความเขา้ใจ  ตรวจสอบความกา้วหนา้  ความแมน่ยาํในเรื่องนัน้ๆ  ของผูเ้รยีน

กลา่วคือผูเ้รยีนทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนแลว้ไมผ่่าน  ไมจ่าํเป็นทีผู่อ้อกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ย อนิเทอรเ์น็ต  

ตอ้งใหเ้น้ือหาเพิ่มเตมิหรอืปรบัปรุงแกไ้ขความเขา้ใจผดิต่างๆ  เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจถกูตอ้ง 

  2. เพือ่วดัผลคร ัง้สุดทา้ยว่าทีเ่รยีนมา  ผูเ้รยีนเรยีนรูเ้พิม่มากขึ้นเท่าใดควรจะผ่านไปเรยีนส่วนอื่นๆ  

ไดห้รอืไมอ่ย่างไร 

  หลกัการออกแบบเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผล  

  1. คาํถามในตอนแรกๆ  ของเน้ือหาควรเป็นคาํถามทีไ่มย่ากเกนิไป  เพือ่สอบถามความเขา้ใจใน

เน้ือหาทีเ่รยีนเป็นการหาแนวทางแกไ้ขใหค้วามช่วยเหลอืผูเ้รยีนในเน้ือหานัน้ๆ 

  2. คาํถามประเภทเลอืกคาํตอบ  ผูเ้รยีนใชง้า่ยกว่าใหพ้มิพต์อบ  โดยใชแ้ป้นพมิพ์ 

  3. การบอกผลของการตอบคาํถามทีใ่ช ้ เพือ่ช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูเ้น้ือหา (Embedded  test) 

ปกตจิะไมม่กีารเกบ็คะแนน  นอกจากจะนาํไปใชก้ารหาประสทิธภิาพ  

  4. คาํถามประเภททีช่่วยใหผู้เ้รยีนรูเ้น้ือหา  (Embedded  test)  ปกตจิะไมม่กีารเกบ็คะแนน  

นอกจากจะนาํไปใชใ้นเน้ือหาอย่างท ัว่ถงึ 

  5. ในการใชค้าํถามตอ้งคาํนึงอย่างยิง่เกี่ยวกบัระดบัความสามารถในการอ่านของผูเ้รยีน  กลา่วคือ

คาํถามตอ้งส ัน้และเขา้ใจงา่ยทีสุ่ด 

  6. คาํถามบางคาํถามใชเ้พือ่ชี้แนวหรอืบอกแนวคาํตอบในขอ้อื่นๆ  

  7. ในการถามอาจใชรู้ปภาพประกอบ 
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  8. อย่าถามรายละเอยีดเกนิไป  จะทาํใหน่้าเบือ่ 

  9. ตาํแหน่งของคาํถามอาจจะมาก่อนหรอืหลงัเน้ือหาทีน่าํเสนอกไ็ดค้าํถามทีด่คีือ  คาํถามทีใ่ช ้

วธิกีารตอบงา่ยๆ 

  สรุปวา่หลกัจติวทิยาเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผล  ในการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต  คาํถามในการออกแบบตอ้งเหมาะสม  ไมย่ากหรอืงา่ยเกนิไป  ในการออกแบบขอ้สอบตอ้งคาํนึง

ระดบัความสามารถของผูเ้รยีน  คาํถามไมค่วรละเอยีดมากเกนิไป  จะทาํใหผู้เ้รยีนเบือ่  เน่ืองจากในการออกแบบ

คาํถามในการวดัและประเมนิผล  เพือ่ตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รยีน 

  สรุปไดว้า่ในการใชจ้ติวทิยาการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต   ควรประกอบดว้ยการ

เรา้ความสนใจ  การสอนเน้ือหา  การใหค้วามช่วยเหลอืแนะนาํ  การใหไ้ดป้ฏบิตัจิรงิ  การวดัและการประเมนิผล 

การเรยีนรูเ้พือ่นาํมาสรา้งบทเรยีน  โดยในการเรยีนรู ้ ผูเ้รยีนจะตอ้งมกีา รแสดงปฏกิริยิาตอบสนองตามเงือ่นไข

ก่อน  ทาํใหผู้เ้รยีนตอ้งแสดงตอบสนอง  ทาํใหไ้ดข้อ้มลูยอ้นกลบั  ทีเ่ป็นรูปธรรม  ช่วยใหผู้เ้รยีน  เรยีนรูไ้ดด้ขีึ้น  

 

4.  ทฤษฎหีลกัการออกแบบบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

 บทเรยีนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้  จะตอ้งเป็นบทเรยีนทีส่ามารถปรบักลวธิกีารสอนให ้

เหมาะกบัประสบการณก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  ผูว้จิยัไดส้รุปแนวคิดสาํคญัของนกัศึกษา  นกัเทคโนโลยทีาง

การศึกษา  ใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ตไว ้ ดงัน้ี 

 พารค์  (Park. 1981: 211)  ไดเ้สนอแนวคิด  ในการออกแบบบทเรยีนบทเครอือนิเทอรเ์น็ตทีม่ี

ประสทิธภิาพโดยการใชยุ้ทธศาสตร ์ RSIS  (Response  Sensitive  Instructional  Strategies)  

ประกอบดว้ย  5  ข ัน้ตอน  ดงัน้ี 

 1. สรา้งความสนใจใหก้บัผูเ้รยีนโดยการใชรู้ปภาพ ภาพเคลือ่นไหว การใชข้อ้ความที่ น่าสนใจก่อนทีจ่ะ 

มกีารสอน  การเขยีนบทนาํทีเ่นน้ความสาํคญัของผูเ้รยีน  จะช่วยเพิม่แรงจูงใจในการเรยีนรูใ้หเ้กดิมากขึ้นได ้ 

 2. เพิม่รบัรูข้องผูเ้รยีนในเน้ือหา  ดว้ยการใชยุ้ทธศาสตรเ์ตรยีมการก่อนสอน  เช่น  แจง้วตัถปุระสงค์

การเรยีนว่าภายหลงัเรยีบจบบทเรยีนบน  Internet  แลว้ผูเ้รยีนจะทาํอะไรไดบ้า้ง 

 3. ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูเ้น้ือหาใหม ่ โดยปกตแิลว้จะนาํเสนอในรูปแบบบทเรยีน  แบบการสอน  (Tutorial  

Program)  ซึง่จะมกีารเสนอเน้ือหา  การถาม  การตอบ  การตดัสนิผลการตอบการใหข้อ้มลูป้อนกลบัหรอืเป็น  

การสอนซ่อมเสรมิ 

 4. เพิม่ความเขา้ใจของผูเ้รยีน  โดยการใหท้าํแบบฝึกหดั  ใหต้อบปญัหา  ใหข้อ้มลูป้อนกลบัใหก้าร

เสรมิแรง  จดัหาแนวทางการเรยีนทีเ่หมาะสมมกีารประเมนิผลกจิกรรมของผูเ้รยีน  เป็นตน้  

 5. เพิม่ความคงทนในการใช ้ โดยใชก้ารสรุปสาระความสาํคญัของบทเรยีน  หรอืการถามคาํถาม

เพิม่เตมิ 
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 จากการศึกษาการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของ  พารค์  พบว่า  ในการออกแบบ

บทเรยีนตอ้งมกีารสรา้งความสนใจใหก้บัผูเ้รยีน  จากนัน้มกีารกาํหนดวตัถปุระสงคข์องการเรยีน  ในการตอบ

คาํถามตอ้งมกีารใหผ้ลยอ้นกลบัทนัท ี เพือ่เป็นการเสรมิแรง  ทาํใหผู้เ้รยีนเรยีนบทเรยีน   ส่งผลใหบ้ทเรยีนที่

ออกแบบมปีระสทิธภิาพ  

 รทิชี่  และ  ฮอฟแมน  (Ritchie; & Hoffman. 1997)  ไดเ้สนอแนวคิด  ในการออกแบบบทเรยีนบท

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ด  อาศยักระบวนการเรยีนการสอน  7  ข ัน้ตอน  ดงัน้ี 

 1. การสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รียน  (Motivating  the  Learner)  การออกแบบควรเรา้ความสนใจ  

โดยการใชก้ราฟิก  ภาพเคลือ่นไหวสแีละเสยีงประกอบเพือ่กระตุน้ผูเ้รยีนใหอ้ยากเรยีนรูค้วรใช ้กราฟิกขนาดใหญ่

ไมซ่บัซอ้น  การเชื่อมโยงไปยงัเวบ็อื่นตอ้งน่าสนใจเกี่ยวขอ้งกบัเน้ือหา  

 2. บอกวตัถปุระสงคข์องการเรียน  (Identifying what is to be Learned)  เพือ่เป็นการบอกให ้   

ผูเ้รยีนรูล้ว่งหนา้ถงึประเดน็สาํคญัของเน้ือหาและเป็นการบอกถงึเคา้โครงของเน้ือหาซึง่จะเป็นผลใหก้ารเรยีนรูม้ี

ประสทิธภิาพขึ้น  อาจบอกวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรมหรอืวตัถปุระสงคท์ ัว่ไปโดยใช ้ คาํส ัน้ๆ หลกีเลีย่งคาํทีไ่มเ่ป็น

ทีรู่จ้กั  ใชก้ราฟิกงา่ยๆ  เช่น  กรอบ  หรอืลูกศรเพือ่ใหก้ารแสดงวตัถปุระสงคน่์าสนใจยิง่ขึ้น  การเชื่อมโยงไปยงั

เวบ็ภายนอกอาจทาํใหผู้เ้รยีนลมืวตัถปุระสงคข์องบทเรยีน  การแกไ้ขปญัหาน้ี  คอื  ผูอ้อกแบบควรเลอืกทีจ่ะ

เชื่อมโยงลงิคภ์ายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งกบับทเรยีนเท่านัน้ 

 3. ทบทวนความรูเ้ดมิ  (Reminding  Learners  of  Past  Knowledge)  เพือ่เป็นการเตรยีม

พื้นฐานผูเ้รยีนสาํหรบัความรูใ้หม ่ การทบทวนไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นการทดสอบเสมอไปอาจใชก้ารกระตุน้  ใหผู้เ้รยีน

นึกถงึความรูท้ีไ่ดร้บัการก่อนเรื่องน้ีโดยใชเ้สยีงพดูขอ้ความ  ภาพ  หรอืใชห้ลายๆ  อย่างผสมผสานกนัท ัง้น้ีขึ้นอยู่

กบัความเหมาะสมของเน้ือหา  มกีารแสดงความเหมอืน  ความแตกต่างของโครงสรา้งบทเรยีนเพือ่ทีผู่เ้รยีนจะไดร้บั

ความรูใ้หมไ่ดเ้รว็นอกจากนัน้ผูอ้อกแบบควรตอ้งทราบภมูหิลงัของผูเ้รยีนและทศันคตขิองผูเ้รยีน  

 4. ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู ้ (Requiring  Active  Involvement)  นกัการศึกษาต่าง

เหน็พอ้งตอ้งกนัว่า  การเรยีนรูจ้ะเกดิขึ้นเมือ่ผูเ้รยีนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะรบัความรูใ้หม ่ ผูเ้รยีนทีม่ลีกัษณะกระตอืรอืรน้

จะรบัความรูไ้ดด้กีว่าผูเ้รยีนทีม่ลีกัษณะเฉ่ือย  ผูเ้รยีนจะจดจาํไดด้ ี ถา้มกีารนาํเสนอเน้ือหาด ี สมัพนัธก์บั

ประสบการณเ์ดมิของผูเ้รยีนผูอ้อกแบบบทเรยีนควรหาเทคนิคต่างๆ  เพือ่ใชก้ระตุน้ผูเ้รยีนใหน้าํความรูเ้ดมิมาใชใ้น

การศึกษาความรูใ้หม ่รวมท ัง้ตอ้งพยายามหาทางทาํใหก้ารศึกษาความรูใ้หมข่องผูเ้รยีนกระจ่างชดัมากขึ้น  พยายาม

ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัเปรยีบเทยีบ  แบง่กลุม่หาเหตผุล  คน้ควา้วเิคราะหห์าคาํตอบดว้ยตนเอง  โดย ผูอ้อกแบบบทเรยีน

ตอ้งค่อยๆ ชี้แนวทางจากมมุกวา้งแลว้รวมรดัใหแ้คบลง  รวมท ัง้ใชข้อ้ความกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิ 

 5. ใหค้าํแนะและใหผ้ลยอ้นกลบั  (Providing  Guidance  and  Feedback)  การใหค้าํแนะนาํและ

ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในระหว่างทีผู่เ้รยีนศึกษาอยู่ในเวบ็  เป็นการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีนไดด้ ี ผูเ้รยีนจะทราบ

ความกา้วหนา้ในการเรยีนของตนเอง  การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนร่วมคิด ร่วมกจิกรรมในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเน้ือหา  

การถามการตอบ  จะทาํใหผู้เ้รยีนจดจาํไดม้ากกว่าการอ่านหรอืลอกขอ้ความเพยีงอย่างเดยีว  ควรใหผู้เ้รยีน

ตอบสนองวธิใีดวธิหีน่ึงเป็นคร ัง้คราว  หรอืตอบคาํถามไดห้ลายๆ  แบบ  เช่น  เตมิคาํลงในช่องว่าง  จบัคู่  
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แบบฝึกหดัแบบปรนยั  โดยใชค้วามสามารถของโปรแกรม  CGI  (Common  Gateway  Interface)  ซึง่เป็น

โปรแกรมการปฏสิมัพนัธก์บัคอมพวิเตอรช่์วยในการออกแบบ  

 6. ทดสอบความรู ้ (Testing)  เพือ่ใหแ้น่ใจว่านกัเรยีนไดร้บัความรู ้ ผูอ้อกแบบสามารถออกแบบ  

แบบทดสอบออนไลน ์ หรอืออฟไลนก์ไ็ด ้ เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถประเมนิผล การเรยีนของตนเองได ้ 

อาจจดัใหม้กีารทดสอบระหวา่งเรยีน  หรอืทดสอบทา้ยบทเรยีน  ท ัง้น้ีควรสรา้ง  ขอ้สอบใหต้รงกบัจดุประสงคข์อง

บทเรยีน  ขอ้สอบ  คาํตอบและขอ้มลูยอ้นกลบัควรอยู่ในกรอบเดยีวกนั  และแสดงต่อเน่ืองอย่างรวดเรว็  ไมค่วร

ใหผู้เ้รยีนพมิพค์าํตอบยาวเกนิไป  ควรบอกผูเ้รยีนถงึวธิตีอบใหช้ดัเจน  คาํนึงถงึความแมน่ยาํและความเชื่อถอืได ้

ของแบบทดสอบ 

 7. การนาํเสนอขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืการซ่อมเสรมิ  (Providing  Enrichment  and  Remediation)  

ในการสรุปแนวคิดสาํคญัควรใหผู้เ้รยีนทราบความรูใ้หมม่ส่ีวนสมัพนัธก์บัความรูเ้ดมิอย่างไร  ควรเสนอแนะ

สถานการณท์ีจ่ะนาํความรูใ้หมไ่ปใช ้ และบอกผูเ้รยีนถงึแหลง่ขอ้มลูทีจ่ะใชอ้า้งองิหรอืคน้ควา้ต่อไป  

 จากการศึกษาข ัน้ตอนการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของ  รทิชี่  และ  ฮอฟแมน  พบว่า  

ประกอบดว้ย  7  ข ัน้ตอน  1.  การสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รยีน  2.  บอกวตัถปุระสงคข์องการเรยีน  3.  ทบทวน

ความรูเ้ดมิ  4.  ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู ้ 5.  ใหค้าํแนะนาํใหผ้ลยอ้นกลบั  6.  ทดสอบความรู ้ 

7.  การนาํเสนอขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืการซ่อมเสรมิ  โดยท ัง้  7  ข ัน้ตอนสามารถนาํใชใ้นการออกแบบบทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในรูปแบบการจดัการบรหิารรายวชิาได  ้

 

5.  การสอนบนเวบ็ 

 การสอนบนเวบ็เป็นคาํทีใ่ชเ้รยีกกนัท ัว่ไปในภาษาไทย โดยมาจากความหมายของภาษาองักฤษว่า        

“Web-Based  Instruction”  ซึง่ถา้จะแปลกนัอย่างจรงิๆ แลว้ตอ้งเรยีกวา่  “การสอนใชเ้วบ็พื้นฐาน” แต่คาํแปลน้ี

อาจจะฟงัเขา้ใจยากจงึทาํใหเ้รยีกกนัตดิปากว่า “การสอนบนเวบ็” “การสอนผ่านเวบ็” หรอือาจจะมชีื่ออื่นๆ อกี

แลว้แต่จะใชเ้รยีกกนั  แต่กม็คีวามหมายเดยีวกนัคือ การสอนโดยใชเ้วบ็เป็นสือ่โดยอาจบรรจเุน้ือหาวชิาท ัง้หมด 

บนเวบ็  หรอืเป็นวชิาทีใ่ชเ้วบ็เสรมิการเรยีนรู ้ หรอืการใชท้รพัยากรบนเวบ็ใชใ้นการเรยีน (Relan; & Gillani. 32) 

 5.1 ความหมายของการสอนบนเวบ็ 

   นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการสอนบนเวบ็ไวด้งัน้ี  พารส์นั  (Parson. 1997: 51) ไดใ้ห ้

ความหมายไวว้่า  “เป็นการสอนโดยใชเ้วบ็ท ัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วนเท่านัน้ในการส่งความรูไ้ปยงัผูเ้รยีน  การสอน

ลกัษณะน้ีมหีลายรูปแบบและมคีาํทีเ่กี่ยวขอ้งกนัหลายคาํ  เช่น  วชิาออนไลน ์ (Courseware Online)  และ

การศึกษาทางไกลออนไลน ์ (Distance  Education  Online)” 

   คาน  (Khan. 1997: 125)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  “เป็นการสอนบนเวบ็เป็นโปรแกรมการเรยีน

การสอนในรูปแบบของสือ่หลายมติ ิ (Hypermedia)  ทีน่าํคุณลกัษณะและทรพัยากรต่างๆ  ทีม่อียู่ใน

เวลิดไ์วดเ์วบ็มาใชป้ระโยชนใ์นการจดัสภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรู ้” 
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   รแีลน และ กลิลานิ  (Relan; & Gillani. 1995: 38)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  “เป็นการสอนบน

เวบ็เป็นการประยุกตอ์ย่างแทจ้รงิของการใชว้ธิกีารต่างๆ  มากมาย  โดยการใชเ้วบ็เป็นทรพัยากรเพือ่การสือ่สาร

และใชเ้ป็นโครงสรา้งสาํหรบัการแพร่กระจายการศึกษา ” 

   คลารก์  (Clark. 1967: 98)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  “การสอนบนเวบ็เป็นการสอนรายบคุคลโดย

การใชข้า่ยงานคอมพวิเตอรส์าธารณะหรอืขา่ยงานบคุคล  โดยการใชโ้ปรแกรมคน้ดูในการเสนอผลงาน  และ

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยผ่านทางขา่ยงาน” 

   กดิานนัท ์ มลทิอง  (2543: 267)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  “เป็นการใชเ้วบ็ในการเรยีนการสอน  

โดยบทเรยีนมลีกัษณะเป็นสือ่หลายมติ ิ นาํเสนอขอ้มลูของวชิาท ัง้หมดตามหลกัสูตร  หรอืขอ้มลูบางอย่างเพือ่

ประกอบการเรยีน  รวมท ัง้ใชป้ระโยชนจ์ากคุณลกัษณะต่างๆ  ของการสือ่สารทีม่อียู่ในระบบอนิเทอรเ์น็ต  เช่น  

การโตต้อบกนัทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละการพดูคุยสดดว้ยขอ้ความและเสยีง มาใชป้ระกอบดว้ยเพือ่ใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพสูงสุด”  

   ใจทพิย ์  ณ  สงขลา  (2542: 19)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  “เป็นการผนวกคุณสมบตัไิฮเปอรม์เีดยี

เขา้กบัคุณสมบตัขิองเครอืขา่ยเวลิดไ์วดเ์วบ็  เพื่อสรา้งสิง่แวดลอ้มแห่งการเรยีนรูใ้นมติทิีไ่มม่ขีอบเขตจาํกดัดว้ย

ระยะและเวลาทีแ่ตกต่างกนัของผูเ้รยีน  (Learning  Without  Boundary)” 

   จากความหมายดงักลา่วจะเหน็ไดว้่า  การสอนบนเวบ็เป็นการใชเ้วบ็ในการเรยีนการสอนโดยอาจ

ใชเ้วบ็เพือ่นาํเสนอบทเรยีนในลกัษณะสือ่หลายมิตขิองวชิาท ัง้หมดตามหลกัสูตร  หรอืใชเ้พยีงการสอนขอ้มลู

บางอย่างเพือ่ประกอบการสอนกไ็ด ้ โดยอาศยัคุณสมบตัแิละทรพัยากรของเวลิดไ์วดเ์วบ็  เป็นสือ่กลางในการ

ถ่ายทอดเพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ  ช่วยขจดัปญัหาอปุสรรคการเรยีนการสอน

ทางดา้นสถานที่และเวลา 

 5.2  รูปแบบของการสอนบนเวบ็ 

   การสอนบนเวบ็สามารถใชไ้ดก้บัทกุสาขาวชิาโดยอาจเป็นการใชเ้วบ็เพือ่สอนวชิานัน้ท ัง้หมด  หรอื

เพือ่ใชป้ระกอบเน้ือหาวชิาได ้ แบง่การสอนบนเวบ็เป็น  3  รูปแบบ  พารส์นั  (Parson. 1997: 105) 

  5.2.1 วชิาเอกเทศ  (Stand-Alone  Course  หรอื  Web-Based  Course)  เป็นวชิาทีเ่น้ือหา  

และทรพัยากรท ัง้หมดจะมกีารนาํเสนอบนเวบ็  รวมถงึการสือ่สารกนัเกอืบท ัง้หมด  ระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนจะ

ผ่านทางคอมพวิเตอร ์ การใชรู้ปแบบน้ีสามารถใชไ้ดก้บัวชิาทีผู่เ้รยีนนัง่เรยีนอยู่ในสถาบนัการศึกษาและส่วนมาก

แลว้จะใชใ้นการศึกษาทางไกล  โดยผูเ้รยีนจะลงทะเบยีนเรยีนและมกีารโตต้อบกบัผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมช ัน้เรยีน

คนอื่นๆ  ผ่านทางสือ่สารบนอนิเทอรเ์น็ตดว้ยวธิกีารน้ีจะทาํใหผู้เ้รยีนในทกุส่วนของโลกสามารถเรยีนร่วมกนัไดโ้ดย

ไมม่ขีอ้จาํกดัในเรือ่งของสถานทีแ่ละเวลา 

  5.2.2 วชิาใชเ้วบ็เสรมิ  (Web  Supported  Course)  เป็นการทีผู่ส้อนและผูเ้รยีนจะพบกนัใน

สถาบนัการศึกษา  แต่ทรพัยากรหลายๆ  อย่าง  เช่น  การอ่านเน้ือหาทีเ่กี่ยวกบับทเรยีนและขอ้มลูเสรมิจะอ่านจาก

เวบ็ไซตต่์างๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยการทีผู่ส้อนกาํหนดมาใหห้รอืผูเ้รยีนหาเพิม่เตมิ   ส่วนการทาํงานทีส่ ัง่ การทาํกจิกรรม  

และการตดิต่อสือ่สาร  จะทาํกนับนเวบ็เช่นกนั 
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  5.2.3 ทรพัยากรการสอนบนเวบ็ (Web  Pedagogical  Resources) เป็นการนาํเวบ็ไซตต่์างๆ  

ทีม่ขีอ้มลูเกี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาวชิามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิานัน้  หรอืใชเ้ป็นกจิกรรมการเรยีนของวชิา  ทรพัยากร

เหลา่น้ีจะอยู่ในหลากหลายรูปแบบ  เช่น  ขอ้ความกราฟิก  ภาพเคลือ่นไหว  เสยีง  การตดิต่อระหว่างผูเ้รยีนกบั

เวบ็ไซต ์ โดยสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตต่์างๆ  

  จากการศึกษารูแบบการสอนบนเวบ็ซึง่การวจิยัในคร ัง้น้ีใชรู้ปแบบวชิาเอกเทศ  (Stand-Alone  

Course  หรอื  Web-Based  Course)  ในการสอนเพราะสือ่ทีใ่ชจ้ะสรา้งโดยโปรแกรม  Moodle   ทีม่เีครือ่งมอื

ในการสรา้งเน้ือหาและการจดัการหลกัสูตรไปถงึการจดัการทรพัยากรท ัง้หมด  และการตดิตามประเมนิผลของ

ผูเ้รยีน  ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนมกีารโตต้อบกบัผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมช ั้นเรยีนคนอื่นๆ  ผ่านทาง

สือ่สารบนอนิเทอรเ์น็ตไดโ้ดยไมม่ขีีดจาํกดัในเรื่องของสถานทีเ่วลา 

 5.3 องคป์ระกอบของการสอนบนเวบ็ 

  องคป์ระกอบในการสอนบนเวบ็จะมหีลายอย่างโดยอาจใชเ้พยีงอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืท ัง้หมดใน

การสอนไดแ้ก่ 

  5.3.1 ขอ้ความหลายมติิ 

    ขอ้ความหลายมติ ิ (Hypertext)  เป็นการสอนเน้ือหาตวัอกัษร  ภาพกราฟิกอย่างงา่ยๆ  

และเสยีง  ในลกัษณะไมเ่รียงลาํดบักนัเป็นเสน้ตรง  ในสภาพแวดลอ้มของเวบ็น้ีการใชข้อ้ความหลายมติจิะใหผู้ใ้ช ้

คลกิส่วนทีเ่ป็น  “จดุเชื่อมโยง”  (Hot  Spot)  ซึง่กค็อื  “จดุเชื่อมโยงหลายมติิ”  (Hyperlink)  นัน่เอง  โดยอาจ

เป็นภาพหรอืขอ้ความสขีดีเสน้ใต ้ เพือ่เขา้ถงึแฟ้มทีเ่ชื่อมโยงกบัจดุพรอ้มโยงนัน้  แฟ้มน้ีอาจอยู่ในเอกสารเดยีวกนั

เชือ่มโยงกบัเอกสารอื่นทีอ่ยู่ในทีห่่างไกล การใชเ้วบ็เพจทีบ่รรจขุอ้ความหลายมติจิะช่วยใหผู้เ้รยีนทีม่เีครือ่ง

คอมพวิเตอรท์ีม่สีมรรถนะปานกลางสามารถบรรจุ เน้ือหาไดโ้ดยไมต่อ้งใชโ้ปรแกรมช่วยอื่นๆ ร่วมดว้ย 

  5.3.2 สือ่หลายมติิ 

    สือ่หลายมติ ิ (Hypermedia)  ซึง่เป็นพฒันาการของขอ้ความหลายมติ ิ (Hypertext)  

เป็นวธิกีารในการรวบรวมและเสนอขอ้ความ  ภาพกราฟิก  ภาพเคลือ่นไหว  และเสยีง  การใชส้ือ่หลายมติใินเวบ็

เพจบางคร ัง้อาจทาํใหผู้เ้รยีนทีม่เีครื่องคอมพวิเตอรม์สีมรรถนะปานกลางไมส่ามารถใชง้านไดส้ะดวก  เน่ืองจากอาจ

มภีาพกราฟิกทีม่ขีนาดใหญ่  มภีาพเคลือ่นไหว  และเสยีงทีต่อ้งใชโ้ปรแกรมช่วย  

  5.3.3 การสอนใชค้อมพวิเตอรช่์วย 

    การสอนใชค้อมพวิเตอรช่์วย  (Computer-Assisted  instruction  :  CAI)  และการ

อบรมใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นพื้นฐาน  (Computer-Based  Training  :  CBT)  หรอืเราเรยีกรวมกนัท ัว่ไปว่า  

“คอมพวิเตอรช่์วยสอน”  นบัเป็นรูปแบบพื้นฐานสาํคญัอย่างหน่ึงของการสอนบนเวบ็  ท ัง้น้ีเน่ืองจากโดยท ัว่ไปแลว้

การสอนใชค้อมพวิเตอรช่์วยจะมกีจิกรรมทีเ่สนอในเวลาจริง  เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถมกีารโตต้อบกบัโปรแกรม

บทเรยีนได ้ กจิกรรมน้ีอาจอยู่ในลกัษณะของคาํถาม  การทดสอบเกม  การทบทวน   ฯลฯ 

  5.3.4 การสือ่สารผ่านคอมพวิเตอร ์
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    การสือ่สารผ่านคอมพวิเตอร ์ (Computer-Mediated  Communication  :  CMC)  

เป็นวธิกีารทีข่อ้มลู  หรอืขอ้ความถกูส่งหรอืไดร้บัจากคอมพวิเตอร ์ การใชอ้นิเทอรเ์น็ตจะทาํใหส้ามารถใช ้

สมรรถนะทางดา้นน้ีไดอ้ย่างหลากหลายเพือ่จดุประสงคด์า้นการเรยีนการสอนการสือ่สารผ่านคอมพวิเตอรส์ามารถ

ทาํไดท้ ัง้ในลกัษณะประสานเวลาและไมป่ระสานเวลาถา้เป็นในลกัษณะประสานเวลา  ผูเ้รยีนท ัง้ หมดจะลงบนัทกึ

เปิดเขา้ไปยงัเวบ็ไซตเ์ดยีวกนัและในเวลาเดยีวกนั  เพือ่รบัและตอบสนองต่อขอ้มลูขา่วสารหรื อบทเรยีน  โดยการ

ใชโ้ปรแกรม  chat  เพือ่พมิพข์อ้ความโตต้อบกนั  หากเป็นลกัษณะไมป่ระสานเวลา  ขอ้มลูหรอืบทเรยีนจะถกู

ส่งไปยงัเครือ่งบรกิารเพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้มาเปิดอ่าน  และตอบกลบัเมือ่ใดกไ็ดใ้นเวลาทีส่ะดวกโดยการใชอ้เีมล ์

นอกจากน้ียงัมกีารใชส้ือ่สารผ่านคอมพวิเตอรเ์พือ่กจิกรรมการเรยีนอื่นๆ  อกี  เช่น  การตอบสนองต่อเวบ็ไซต์ที่

ผูเ้รยีนสรา้งขึ้น  หรอืการใหค้าํแนะนาํต่อผลของการจาํลองหรอืกจิกรรมการฝึกอบรมใชเ้วบ็เป็นฐาน  และในบาง

โปรแกรมยงัสามารถใหผู้ส้อนเขา้ดูการลงบนัทกึเปิดการเขา้เรยีนว่า  ไดเ้ขา้ไปยงัแฟ้มหรอืเวบ็ไซตใ์ดบา้ง  เพือ่

สามารถรวบรวมขอ้มลูการเขา้เรยีนและการศึกษาบทเรยีนของแต่ละคนได ้ 

  สรุปไดว้า่องคป์ระกอบของการสอนบนเวบ็  ประกอบดว้ย  ขอ้ความหลายมติ ิ การสอนใน

ลกัษณะของเน้ือหาตวัอกัษร  ภาพกราฟิกและเสยีงงา่ๆ  สือ่หลายมติ ิ พฒันามาจาขอ้ความหลายมติ ิ มกีารใช ้

เสยีงภาพเคลือ่นไหว  การใชค้อมพวิเตอรช่์วย  นาํคอมพวิเตอรม์าช่วยสอน  ในลกัษณะของโปรแกรมทีผู่เ้รยีน

สามารถโตต้อบได ้ และการสือ่สารผ่านคอมพวิเตอร ์ โดยการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมาใชเ้ ชื่อม  เพิม่ความสะดวกสบาย

สามารถเขา้เรยีนไดโ้ดยผ่านทางเวบ็ไซต์ 

 5.4 เปรยีบเทยีบการสอนในชัน้เรยีนปกตแิละการสอนบนเวบ็ 

  เมือ่พจิารณาแลว้จะเหน็ไดว้่า  การสอนบนเวบ็มีความแตกต่างจากการสอนในหอ้งเรยีนปกตอิย่าง

มาก  จนทาํใหดู้เหมอืนว่า  การสอนแบบเดมินัน้เป็นสิง่ทีล่า้สมยั  ผูเ้รยีนไมก่ระตอืรอืรน้ในการเรยีน  และไม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูส้อนไดอ้ย่างครบถว้น  ในขณะทีก่ารสอนบนเวบ็เป็นนวตักรรมและสามารถ

จงูใจผูเ้รยีนไดใ้นทกุระดบัช ัน้  จงึทาํใหส้ามารถเปรยีบเทยีบลกัษณะการเรยีนและการสอนบนเวบ็ไดด้งัน้ี  

  5.4.1 การสอนในช ัน้เรยีนปกติ 

    การสอนในช ัน้เรยีนปกตเิป็นการสอนแบบดัง้เดมิทีท่าํการสอนกนัในหอ้งเรยีนโดยยดึหลกั

ทฤษฎพีฤตกิรรมศาสตรข์องสกนิเนอร ์(B.F.  Skinner)  ทีม่กีารถ่ายทอดความรูจ้ากผูส้อนไปสู่ผูเ้รยีนโดยทีผู่ส้อน

จะควบคุมเน้ือหาการเรยีนและเวลาในการเรียนการสอน  การสอนในช ัน้เรยีนปกตแิบง่การดาํเนินการสอนเป็น   

2  ลกัษณะทีต่รงขา้มกนัคือ 

    1. ผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง  (Teacher  -  Centered)  การสอนลกัษณะน้ีผูส้อนเป็นหลกั

ในการควบคุมช ัน้เรยีนท ัง้หมด  โดยการบรรยายเน้ือหาบทเรยีน  กาํหนดเวลา สอนและการทาํกจิกรรมใชห้นงัสอื

เป็นหลกัของเน้ือหาบทเรยีน  และผูเ้รยีนจะนัง่เรยีงแถวกนัหนัหนา้เขา้หาผูส้อนดงัทีเ่หน็กนัในหอ้งเรยีนท ัว่ไป  

    2. ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง  (Student-Centered)  เป็นการสอนซึง่เอื้ออาํนวยใหผู้เ้รยีนมี

ความรบัผดิชอบต่อเน้ือหาตามหลกัสูตรดว้ยตนเอง  ผูเ้รยีนสามารถกาํหนดความครอบคลุมของเน้ือหาบทเรยีน  

รวมถงึการจดัลกัษณะหอ้งเรยีนดว้ย  เป็นทีน่่าสงัเกตอย่างหน่ึงว่า  การสอนแบบน้ี  ผูเ้รยีนเป็นฝ่ายพดูและมี
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บทบาทมากกวา่ผูส้อน  มกีารเรยีนแบบกลุม่เดก็  มกีารใชส้ือ่อย่างหลากหลาย  และผูเ้รยีนเลอืกกฎเกณฑต่์ างๆ  

ในการเรยีนของตนเอง  โดยผูส้อนทาํหนา้ทีเ่ป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรยีนเท่านัน้ การสอนในช ัน้เรยีนปกติ

เปลอืงเวลาและสถานทีม่ากเน่ืองจากผูส้อนและผูเ้รยีนตอ้งมาอยู่พรอ้มกนัในเวลาและสถานทีก่าํหนดไว ้ แต่กย็งัไม่

สามารถโตต้อบระหว่างกนัมากเท่าทีค่วร  

  สรุปไดว้่า  การเรยีนในช ัน้เรยีนปกต ิ เป็นการเรยีนการสอนทีเ่รยีนตามหลกัสูตร  มกีารควบคุม

เน้ือหาและเวลาในการเรยีนการสอน  ถา้มกีารควบคุมช ัน้เรยีนท ัง้หมดโดยผูส้อน   การเรยีนตอ้งเรยีนไปตาม

ข ัน้ตอน  โดยผูส้อนเป็นผูก้าํหนดการเรยีนการสอน 

  5.4.2 การสอนบนเวบ็ 

    การสอนบนเวบ็เป็นการประยุกตใ์ชว้ธิกีารสอนแบบต่างๆ  หลายรูปแบบ  โดยการใชเ้วบ็

เป็นแหลง่เกบ็เน้ือหาบทเรยีนตามหลกัสูตร  ใชเ้วบ็ในการเสรมิเน้ือหาจากการเรยีน  ใชเ้ป็นแหลง่ทรพัยากรในการ

คน้ควา้เพิม่เตมิ  และใชใ้นการสือ่สาร  การสอนบนเวบ็ใชไ้ดท้ ัง้การสอนในระบบโรงเรยี นและในลกัษณะการศึกษา

ทางไกล  ซึง่กาํลงัไดร้บัความนิยมมากในปจัจบุนั 

    การสอนบนเวบ็ในระบบโรงเรยีน  ซึง่มกีารกาํหนดวนัเวลาและสถานทีเ่รยีนตามวชิาอยู่แลว้  

จะมวีธิกีารเรยีนโดยผูส้อนและผูเ้รยีนจะมกีารพบกนัอย่างนอ้ยในคร ัง้แรกของการเปิดภาคเรยีน  เพือ่ทีผู่ส้อนจะ

อธบิายวธิกีารเรยีนและใหม้ปีระมวลรายวชิา  ซึง่มรีายละเอยีดของการเรยีนว่าจะตอ้งเรยีนในหวัขอ้ใดบา้งใน

เวบ็ไซตท์ีผู่ส้อนจดัไวส้าํหรบัวชิานัน้  และอาจมกีารทาํงานส่งดว้ยในแต่ละสปัดาห ์ เมือ่ผูเ้รยีนทราบถงึวธิกีารเรยีน

แลว้จะตอ้งมรีหสัเพือ่บนัทกึเขา้ไปเรยีนในเวบ็ไซตเ์พื่อเรยีนเน้ือหาทีก่าํหนดไว ้ รวมถงึทีอ่ยู่อเีมลเ์พือ่การตดิต่อ

ระหวา่งกนัดว้ย  หากมขีอ้คาํถามหรอืขอ้สงสยักส็ามารถส่งอเีมลไ์ปยงัผูส้อน  หรอืจะไปพบผูส้อนดว้ยตนเอง  

อาจจะมกีารตดิต่อกบัผูเ้รยีนคนอื่นๆ  ดว้ยอเีมลแ์ละการพดูคุยดว้ยโปรแกรม  Chat  ในเน้ือหาบทเรยีนนัน้   

อาจมกีารใหผู้เ้รยีนเชื่อมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ์ื่นๆ  เพือ่อ่านเน้ือหาเพิม่เตมิ  หรอืผูเ้รยีนตอ้งคน้ควา้จากเวบ็ไซตอ์ื่น

เพือ่ทาํงานที่ไดร้บัมอบหมายและส่งทางอเีมล การประเมนิผลการเรยีนทาํไดโ้ดยการทีผู่ส้อนสามารถเขา้ไปดูการลง

บนัทกึเขา้เรยีนของผูเ้รยีนแต่ละคนว่า  ไดเ้ขา้มาอ่านบทเรยีนตามทีก่าํหนดไวห้รอืไม ่ รวมถงึการส่งงานและการ

สอนซึง่สามารถทาํไดโ้ดยทางอเีมล  ์

    การสอนบนเวบ็ในการศึกษาทางไกลจะเป็นรูปแบบ  “มหาวทิยาลยัเสมอืน”  โดยทีผู่เ้รยีน

ไมจ่าํเป็นตอ้งเดนิทางไปยงัสถานศึกษาแต่สามารถเรยีนในเวลาทีส่ะดวกไมว่่าจะอยู่ทีใ่ดๆ  ในโลกทาํใหไ้มต่อ้ง

เสยีเวลา  และประหยดัเงนิในการเดนิทางนบัต ัง้แต่การลงทะเบยีนเรยีนเพือ่ขอรหสับนัทกึเขา้เรยีน  การเรยีน

เน้ือหาตามหลกัสูตรจากเวบ็ไซตข์องผูส้อนประจาํวชิาและเวบ็ไซตอ์ื่นๆ  ทีก่าํหนดรวมถงึการคน้ควา้เพิม่เตมิใน

เวบ็ไซตต่์างๆ  โดยผูเ้รยีนเองดว้ย  การทาํกจิกรรมหรอืส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะส่งไดโ้ดยทางอเีมลและแนบ

แฟ้มงานตดิไปดว้ย  หรอืส่งงานทางไปรษณียห์ากเป็นชิ้นงานทีไ่มส่ามารถส่งทางอเีมลได ้ การตดิต่อระหว่างผูเ้รยีน

และผูส้อนจะเขา้ใชท้างอเีมลและโทรศพัทบ์นเวบ็โดยไมม่กีารพบหนา้กนัผูส้อนสามารถประเมนิผล  โดยการดู

บนัทกึการเขา้เรยีนของผูเ้รยีนรวมถงึการสอบซึง่ทาํผ่านทางอเีมลหรอืจากเวบ็ไซตท์ีผู่เ้รยีนสรา้งขึ้นมา  
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  สรุปไดว้า่  จากลกัษณะการสอนบนเวบ็ท ัง้ในระบบโรงเรยีนและการศึกษาทางไกลทีก่ลา่ว มาแลว้จะ

เหน็ไดว้่า  มสีิง่หน่ึงทีเ่หมอืนกบัการเรยีนในช ัน้เรยีนปกต ิ คือ  การใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีนเพราะถงึแม ้

จะมกีารกาํหนดเน้ือหาบทเรยีนตามหลกัสูตรกต็าม  แต่ผูเ้รยีนจะมอีสิระในการกาํหนดความครอบคลุมของเน้ือหา  

ผูเ้รยีนมบีทบาทในการเรยีน  โดยทีผู่ส้อนเป็นเพยีงผูใ้หค้าํปรกึษาและประเมนิผลเท่านัน้   

 5.5 ขอ้ดีและขอ้เสยีของการสอนบนเวบ็ 

  5.5.1 ขอ้ดขีองการสอนบนเวบ็ 

    1. ขยายขอบเขตของการเรยีนรูใ้นทกุหนทกุแห่งจากหอ้งเรยีนปกตไิปยงับา้นและทีท่าํงาน

ทาํใหไ้มเ่สยีเวลาในการเดนิทาง 

    2. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหผู้เ้รยีนรอบโลกในสถานศึกษาต่างๆ  ทีร่่วมมอืกนั  ไดม้ี

โอกาสไดเ้รยีนรูพ้รอ้มกนั 

    3. ผูเ้รยีนควบคุมการเรยีนตามความตอ้งการ  และความสามารถของตนเองการสือ่สาร

โดยใชอ้เีมล  กระดานขา่ว  การพดูคุย  ฯลฯ  ทาํใหก้ารเรยีนรูม้ชีวีติชวีาขึ้นกว่าเดมิ  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมส่ีวน

ช่วยเหลอืกนัในการเรยีน 

    4. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการสือ่สารในสงัคม  และก่อใหเ้กดิการเรยีนแบบร่วมมอื  ซึง่ที่

จรงิแลว้การเรยีนแบบร่วมมอืสามารถขยายขอบเขตจากหอ้งเรยีนหน่ึงไปยงัหอ้งเรยีนอื่นๆ  ไดโ้ดยการเชื่อมต่ อทาง

อนิเทอรเ์น็ต 

    5. การเรยีนดว้ยสือ่หลายมติทิาํใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืกเน้ือหาไดต้ามความสะดวกโดยไม่

ตอ้งลาํดบั  

    6. การสอนบนเวบ็เป็นวธิกีารทีด่เียีย่มในการใหผู้เ้รยีน ไดป้ระสบการณข์องสถานการณ์

จาํลอง  ท ัง้น้ีเพราะสามารถใชก้ราฟิก  ภาพน่ิง  ภาพเคลือ่นไหว  ภาพสามมติ ิในลกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกบัชวีติจรงิได ้

    7. ขอ้มลูของหลกัสูตรและเน้ือหารายวชิาสามารถหาไดโ้ดยงา่ย 

    8. การเรยีนการสอนมใีหเ้ลอืกแบบประสานเวลา  คอื  เรยีนและพบกบัผูส้อนเพือ่ปรกึษา

หรอืถามปญัหาไดใ้นเวลาเดยีวกนั  และแบบไมป่ระสานเวลา  คอื  เรยีนจากเน้ือหาในเวบ็เพจ  และตดิต่อผูส้อน

ทางอเีมล 

  สรุปไดว้า่  ขอ้ดขีองการสอนบนเวบ็  เน่ืองจากในปจัจบุนัระบบอนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาท   

ดงันัน้ในการเรยีน สามารถเรยีนรูไ้ดท้กุสถานทีแ่ละทกุเวลา  ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดต้ามความตอ้งการและ

ความสามารถของตนเอง  โดยการเรยีนผ่านเวบ็ยงัสามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีนดว้ยสือ่ทีห่ลากหลาย  

เช่น  ภาพ  ภาพเคลือ่นไหว  และเสยีง  การเรยีนผ่านเวบ็จงึเป็นทีนิ่ยมอย่างแพร่หลาย 

  5.5.2 ขอ้จาํกดัของการเรยีนบนเวบ็ 

    1. ในการศึกษาทางไกล  ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจไมไ่ดพ้บหนา้กนัเลย  รวมท ัง้การพบกนั

ระหว่างผูเ้รยีนคนอื่นๆ  ดว้ยวธิกีารน้ีอาจทาํใหผู้เ้รยีนบางคนรูส้กึอดึอดัและไมส่ะดวกในการเรยีน เพือ่ใหไ้ด ้

ประโยชนใ์นการสอนมากทีสุ่ดผูส้อนจาํเป็นตอ้งใชเ้วลามากในการเตรยีมการสอน  ท ัง้ในดา้นเน้ือหา  การใช ้

โปรแกรมและคอมพวิเตอร ์ และในส่วนของผูเ้รยีนกจ็าํเป็นตอ้งเรยีนรูก้ารใชโ้ปรแกรมและคอม พวิเตอรเ์ช่นกนั 
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    2. การถามและตอบปญัหาบางคร ัง้ไมเ่กดิขึ้นในทนัท ีอาจทาํใหเ้กดิความไมเ่ขา้ใจอย่าง  

ถ่องแทไ้ด ้

    3. ผูเ้รยีนตอ้งรูจ้กัควบคุมตวัเองในการเรยีนไดอ้ย่างด ี จงึจะประสบความสาํเรจ็ใน    

การเรยีนได ้

  สรุปไดว้า่  ในเรื่องการจาํกดัทางดา้นอนิเทอรเ์น็ต  ถา้ไมม่อีนิเทอรเ์น็ตการเรยีนการสอนบนเวบ็จะ

ไมเ่กดิขึ้น  ในการเรยีนผ่านเวบ็ผูเ้รยีนและผูส้อนไมม่โีอกาสไดพ้บหนา้กนั  ทาํใหผู้เ้รยีนและผูส้อนไมม่ปีฏสิมัพนัธก์นั  

และทีส่าํคญัผูเ้รยีนตอ้งมวีนิยัในการเรยีน  เพือ่ประสทิธภิาพและผลสาํเรจ็ในการเรยีน  

 

6.  ระบบบรหิารจดัการเน้ือหาวชิา 

 ถนอมพร  เลาหจรสัแสง  (2545: 95)  ไดใ้หค้วามหมายระบบบรกิารจดัการรายวชิาไวว้า่ ระบบทีไ่ด ้

รวบรวมเครือ่งมอืหลายๆ  ประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการการเรี ยนการสอนออนไลนเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมี

จดุประสงคเ์พือ่ช่วยสนบัสนุนผูใ้ช ้ 3  กลุม่  ไดแ้ก่ผูเ้รยีน  ผูส้อน  และผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเทคนิค  โดยส่วน

ใหญ่จะมสีมบตัไิมจ่าํกดัเฉพาะในการสรา้งช่วยผูส้อนเน้ือหากระบวนวชิาแต่ยงัครอบคลุมถงึการจดัการ การ

ปรบัปรุง  การควบคุม  การสาํรองขอ้มลู  การสนบัสนุนขอ้มลู การบนัทกึสถติผูิเ้รยีน  และการตรวจคะแนน

ผูเ้รยีน  ซึง่ผูใ้ชส้ามารถเรยีกใชเ้ครื่องมอืต่างๆ  เหลา่น้ีผ่านเวบ็  โดยใชโ้ปรแกรมอ่านเวบ็มาตรฐาน  

 สรุปไดว้า่  ระบบบรหิารการจดัการรายวชิา  หมายถงึ  ระบบทีไ่ดร้วบรวมเครือ่งมอืหลายๆ  ประเภท

เกี่ยวกบักระบวนการเรยีนการสอนออนไลน ์ เพือ่ช่วยผูเ้รยีน  ผูส้อน  และผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเทคนิค  โดยผูใ้ช ้

สามารถเรยีกใชเ้ครื่องมอืผ่านเวบ็  สะดวกสบายในการเขา้ใชง้าน 

 6.1 สว่นประกอบหลกัของรูปแบบการบรหิารจดัการรายวชิา  

  รูปแบบการบรหิารการจดัการรายวชิาทีพ่งึม ี (ถนอมพร  เลาหจรสัแสง. 2545: 95-120) แบง่

ออกเป็น  2  ส่วน  ไดแ้ก่ 

  6.1.1 ส่วนประกอบหลกั   

    ส่วนในการใส่เน้ือหาการบรรยายของผูส้อน  (Slots  for  Lecture  Note)  รูปแบบการ

บรหิารการจดัการรายวชิาควรเตรยีมพื้นทีไ่วใ้หส้าํหรบัใส่เน้ือหาของรายวชิา  โดยสามารถออกแบบในลกัษณะทีใ่ห ้

ผูใ้ชแ้บง่เน้ือหาไดต้ามช่วง  (Session)  การเรยีน  และใหผู้ใ้ชส้ามารถเลอืก  Font  สตีวัอกัษร  หรอืสามารถให ้

ผูใ้ชว้างแฟ้มขอ้มลู  (Post  File)  ซึง่มอียู่แลว้  ไมว่่าจะเป็นแฟ้มเอกสาร  (.doc)  แฟ้มโปรแกรมการนาํเสนอ

ต่างๆ  เช่น  .ppt  หรอืแฟ้มในรูปสือ่ต่างๆ  เช่น  Smil  template  แฟ้มในลกัษณะ  flash  เป็นตน้ 

    1. กระดานขา่วเพือ่การอภปิราย  (Discussion  Webboard)  รูปแบบการบรหิารการ

จดัการรายวชิาควรเตรยีมกระดานขา่วสาํหรบัการอภปิรายไว ้ ซึง่ท ัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนสามารถตัง้หวัขอ้ได ้ มกีาร

บอกรายละเอยีดได ้ เช่น  หวัขอ้อะไร  ใครเป็นผูต้ ัง้หวัขอ้  หวัขอ้ไดถ้กูต ัง้เมือ่ไหร่  แต่ละหวัขอ้มผูีต้อบกีค่นจะให ้

ส่งคาํตอบเกี่ยวกบัหวัขอ้นัน้ทาง  E-mail  หรอืไม ่
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    2. หอ้งสนทนา  (Synchronous  Chat)  รูปแบบบรหิารการจดัการายวชิาควรเตรยีม

หอ้งสนทนาแบบ  Synchronous  ส่วนใหญ่รูปแบบการบรหิารการจดัการายวชิาจะอนุญาตใหผู้ส้อนสาม ารถสรา้ง

หอ้งสนทนาไดเ้อง  กาํหนดชื่อหอ้งสนทนาได ้ กาํหนดการเขา้ใชห้อ้งสนทนาได ้ โดยสามารถตัง้รหสัผ่านสาํหรบัเขา้

หอ้งสนทนาได ้

    3. การทดสอบออนไลน ์ (Online  Testing)  รูปแบบการบรหิารการจดัการรายวชิาควร

เตรยีมเครื่องมอืในการสรา้งแบบทดสอบไวโ้ดยอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถเลอืกไดว้่าจะจดัใหใ้นช่วงการสอน  

(Session)  เมือ่ผูเ้รยีนเขา้มายงัช่วงการสอนนัน้กจ็ะเจอแบบทดสอบนัน้เลย  ในการสรา้งเราสามารถกาํหนด

คะแนนได ้ ว่าจะสรา้งกี่ขอ้  ใหค้ะแนนหรอืไมใ่หค้ะแนนเต็มและคะแนนแต่ละขอ้เท่าไร  จะออกแบบทดสอบ

ลกัษณะใด  เช่น  ลกัษณะ  Multiple-choice  ลกัษณะถกู-ผดิ  ลกัษณะ  Checklist  เป็นตน้  และควรใหผู้ใ้ช ้

แกไ้ข  หรอืเพิม่เตมิไดใ้นภายหลงั 

    4. อเิลก็ทรอนิกสเ์มล  (Internal  E-mail)  รูปแบบการบรหิารการจดัการรายวชิาควร

เตรียมเครื่องมอืในการส่งขอ้ความไปยงัสมาชกิคนอื่นๆ  โดยควรอนุญาตใหท้ ัง้ผูส้อนและผูเ้รยีนสามารถส่งไดจ้าก

ภายในตวัของระบบไดเ้องเลย 

    5. การจดัการกบัแฟ้มขอ้มลู  (File  Management)  รูปแบบการบรหิารการจดัการ

รายวชิาควรเตรยีมเครื่องมอืในการจดัการไฟลท์ีส่รา้งขึ้นใหม่หรอืแฟ้มขอ้มลูทีม่อียู่แลว้และเพิง่วางขึ้นไป  โดยยดึ

เครือ่งมอืช่วยในการจดัเกบ็ไวใ้หเ้ป็นหมวดหมู ่ และอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถเพิม่ได ้ คดัลอก  หรอืลบได ้ 

  6.1.2 ส่วนประกอบรอง  (Minor  Components)   

    1. ส่วนประกอบพเิศษอื่น  (Many  Other  Tools)  รูปแบบการบรหิารการจดัรายวชิา

ควรเตรยีมเครื่องมอืประกอบอื่นๆ  เช่น  เครื่องมอืใหผู้ใ้ชส้รา้งปฏทินิตารางการเรยีน  เครื่องมอืในการคน้หา

ขอ้มลู  ระบบช่วยเหลอื  ระบบปรบัแต่งหนา้จอเบื้องตน้  ตวัอย่างเช่น  อนุญาตใหเ้ลอืกรูปแบบตวัหนงัสอื  

ตาํแหน่งเมนู  เป็นตน้ 

    2. ส่วนจดัการการลงทะเบยีนของผูเ้รยีน  (Manage  Student  Enrollment)  รูปแบบ

การบรหิารการจดัการายวชิาควรเตรยีมเครื่องมอืในการจดัการลงทะเบยีนของผูเ้รยีน  โดยอนุญาตใหผู้เ้รยีน

สามารถกาํหนดรหสัผ่านในการเขา้เรยีนไดเ้อง  และแกไ้ขเปลีย่นแปลงได ้ 

    3. ส่วนของการเรยีกดูและบนัทกึคะแนนของผูเ้รยีนโดยผูส้อน  (View  and  Record  

Student  Score-Faculty)  รูปแบบการบรหิารการจดัการรายวชิาการอนุญาตใหผู้ส้อนสามารถเรยีกดูคะแนนของ

ผูเ้รยีนในแต่ละช่วงการเรยีน  โดยควรจะแสดงใหเ้หน็คะแนนของผูเ้รยีนทกุคน  โดยการคิดเป็นเปอ รเ์ซน็ตไ์วใ้ห ้ 

หรอืในรูปอื่น  ทีเ่ขา้ใจงา่ย  นอกจากน้ี  การอนุญาตใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูไปยงัโปรแกรมตารางคาํนวณ  เพือ่การ

คาํนวณค่าเฉลีย่หรอืค่าทางสถติต่ิางๆได  ้

    4. ส่วนของการเรยีกดูคะแนนของผูเ้รยีนโดยผูเ้รยีน  (View  Student  Score-Individual  

Student)  รูปแบบการบรหิารการจดัการรายวชิาควรกาํหนดใหผู้เ้รยีนสามารถดูคะแนนไดห้รอืไม ่ ดูเฉพาะของ

ตวัเองหรอืดูท ัง้ช ัน้ได ้
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    5. ส่วนของการเรยีนดูสถติกิารเขา้เรยีน  (View  Student  Progress  Tracking)  

รูปแบบการบรหิารการจดัการรายวชิาควรอนุญาตใหผู้ส้อนตรวจสอบจาํนวนผูเ้ข า้เรยีนสถติกิารเขา้ใช ้ เวลาเขา้และ

เวลาออก  สถติลิาํดบัของการเรยีนหรอืบทเรยีนทีผู่เ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีน  โดยกาํหนดใหผู้ส้อนสามารถกาํหนด

ระยะเวลาของการเรยีนดูได ้ เช่น  รายวยั  รายเดอืน  รายปี  และอนุญาตใหเ้รยีกดูไดใ้นรูปแบบต่างๆ  เช่น  

กราฟ  เป็นตน้ 

  สรุปไดว้า่  ส่วนประกอบของรูปแบบบรหิารการจดัการรายวชิา  แบง่ออกเป็น  2  ส่วน  ไดแ้ก่   

1.  ส่วนประกอบหลกั  คือในส่วนของการใส่เน้ือหา  มกีระดานขา่ว  หอ้งสนทนา  การทดสอบ  การจดัเกบ็

แฟ้มขอ้มลู  2.  ส่วนประกอบรอง  ในส่วนของการลงทะเบยีน  การเรยีกดูคะแนนของผูส้อน   การเรยีกดูสถติใิน

การเขา้เรยีนของผูเ้รยีน  โดยในการจดัการบรหิารการจดัการรายวชิา  ตอ้งประกอบดว้ยรูปแบบดงักลา่ว  จะทาํให ้

บทเรยีนมปีระสทิธภิาพ 

 6.2 ขอ้ไดเ้ปรยีบของการใชรู้ปแบบการบรหิารจดัการรายวชิา  

  6.2.1 รูปแบบการบรหิารการจดัการรายวชิาอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีน  ในการจดัการสอน

ในลกัษณะ  e-Learning  โดยการจดัเตรยีมเครื่องมอืต่างๆ  ใหผู้ส้อนอย่างครบครนั  โดยทีไ่มต่อ้งเรยีนรูก้าร

เขยีนโปรแกรมเพิม่เตมิ  ทาํใหผู้ส้อน  ทีไ่มม่ทีกัษะทางคอมพวิเตอรม์ากมกักส็ามารถเขา้ถงึระบบ  e- Learning  ได ้

  6.2.2 โครงสรา้งของรูปแบบการบรหิารการจดัการรายวชิาทีไ่มส่ลบัซบัซอ้นทาํใหผู้ส้อน  และ

ผูเ้รยีนไมจ่าํเป็นตอ้งเสยีเวลาในการเรยีนรูก้ารใชง้านนาน  และไมต่อ้งการความช่วยเหลอืเพิม่เตมิ  ผูใ้ชต้อ้งการ

เพยีงบราวเซอรใ์นการเปิดเขา้มาศึกษาเน้ือหา 

  6.2.3 ศกัยภาพในการบูรณาการการจดัการกบัขอ้มลูผูเ้รยีน  สถติกิารเขา้ใช  ้ การตดัเกรดการ

จดัการสอนรูปแบบการบรหิารการจดัการายวชิาทาํใหผู้ส้อนสามารถทีจ่ะจดัใหผู้เ้รยีน  ตรวจสอบความเขา้ใจของตน  

และวดัระดบัความสามารถของผูเ้รยีนรวมท ัง้วดัคุณภาพของการเรยีนการสอนโดยรวม  

  6.2.4 การใชร้ะบบเดยีวกนัท ัง้สองสถาบนัทาํใหค้วามคงทีใ่นดา้นของส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้

(Users  Interface)  ทาํใหผู้ใ้ชโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่ผูเ้รยีนไดป้ระโยชนจ์ากการทีไ่มต่อ้งมวัเสยีเวลาในการทาํ  

ความคุน้เคยกบัการใชง้านหรอืดา้นเทคนิคและไมต่อ้งมวัเสยีเวลาในการทาํความคุน้เคยกบัการใชง้านหรอืดา้น

เทคนิคและสามารถทุ่มเทความสนใจกบัเน้ือหาการเรยีนแต่เพยีงอย่างเดยีว  นอกจากน้ีความคงทีใ่นดา้นระบบยงั

ช่วยใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเทคนิคทาํงานสะดวกและงา่ยขึ้น 

 สรุปไดว้่า  ขอ้ไดเ้ปรยีบของการใชรู้ปแบบการจดัการรายวชิา  มเีครื่องมอือาํนวยความสะดวกในการ

จดัการสอนในลกัษณะของ  e-Learning  โครงสรา้งไมม่คีวามซบัซอ้น  ผูเ้รยีนทีต่อ้งการเรยีน  สามารถเรยีนโดย

การผ่านบราวเซอร ์ ผูส้อนสามารถทีจ่ะจดัใหผู้เ้รยีน ตรวจสอบความเขา้ใจของตน  และวดัระดบัความสามารถของ

ผูเ้รยีนรวมท ัง้วดัคุณภาพของการเรยีนการสอนได ้

 6.3 ขอ้จาํกดัของการใชรู้ปแบบการบรหิารการจดัการรายวชิา  

  6.3.1 หากเลอืกใชรู้ปแบบการบรหิารการจดัการรายวชิาทีม่กีารออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้

ไมเ่หมาะสม  ท ัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนจะพบปญัหามากในการใชง้าน 
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  6.3.2 บางระบบออกแบบไมย่ดืหยุ่น  ทาํใหจ้าํกดัการใชง้านยดึตดิอยู่ก ับเครื่องมอืบางตวัเท่านัน้

โดยไมส่ามารถเลอืกใชไ้ดห้ลากหลายหรอืเลอืกพฒันาเครือ่งมอืเพิม่เตมิไดเ้อง  

  6.3.3 ราคาของรูปแบบการบรหิารการจดัการรายวชิายงัแพงอยู่มาก  และบางคร ัง้การตดัสนิใจ  

เลอืกซื้อกลบัไปอยู่ทีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายเทคนิคแทนผูท้ีจ่ะไดใ้ชง้านจรงิคือผูส้อน  และผูเ้รยีน   ดงันัน้การพจิารณาเลอืก

ซื้อจงึใหน้ํา้หนกัมากไปในดา้นของความยาก-งา่ย  ในการลงโปรแกรมและดูแลรกัษาแทนการใชง้านทีเ่หมาะสม

สาํหรบัการเรยีนในลกัษณะ  Web-Based  Instruction 

 สรุปไดว้่า  ขอ้จาํกดัของการใชรู้ปแบบการบรหิารการจดัการรายวชิา  เน่ืองจากรูปแบบการบรหิารการจดั

การายวชิา  มรีาคาแพง  ซึง่ส่วนใหญ่ฝ่ายเทคนิคจะเป็นผูแ้ล  แต่ผูใ้ชง้านจรงิคือผูส้อนและผูเ้รยีน   จงึเกดิปญัหา

ในการจดัการรูปแบบการบรหิารการจดัการายวชิา  

 

7.  วชิาสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา 

 7.1 หลกัสูตรการศึกษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาภาษาเพือ่การศึกษา 

  วชิาสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  (02-312-102)  เป็นวชิาสาํหรบันกัศึกษาช ัน้ระดบัปรญิญาตร ี  0

 7.2 คาํอธิบายรายวชิา 

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  (มทร.)  

ธญับรุี 

  ศึกษาบทบาท  หนา้ที ่ อทิธพิล  ของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา  ความรูเ้กี่ยวกบั

กระบวนการทาํงานของสือ่มวลชนประเภทวทิยุกระจายเสยีง  วทิยุโทรทศัน ์ สือ่สิง่พมิพ ์ แนวโนม้ของการ

สือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษาในอนาคต 

 7.3 ผลการเรยีนที่คาดหวงั  รายวชิาภาษาเพือ่การสือ่สาร 

  1. เขา้ใจบทบาท  หนา้ที ่ อทิธพิล  ของการสือ่สารมวลชน  

  2. เขา้ใจกระบวนการทาํงานของสือ่มวลชนประเภทต่างๆ 

  3. วเิคราะหแ์นวโนม้ของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษาในอนาคต  

 7.4 เน้ือหาในการเรยีนการสอนรายวชิาภาษาเพือ่การศึกษา 

  เรือ่งที ่ 1  บทบาท  หนา้ที ่ อทิธพิลของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา  

  เรือ่งที ่ 2  กระบวนการทาํงานของสือ่สารมวลชน 

  เรือ่งที ่ 3  แนวโนม้ของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษาในอนาคต 
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8.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบับทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

 8.1 งานวจิยัในประเทศ 

  โสภทัร  นาสวสัดิ์  (2552: บทคดัย่อ)  ไดพ้ฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ฝึกทกัษะ

ปฏบิตั ิ เรื่อง  การดาํเนินรายการวทิยุกระเสยีงสาํหรบันกัศึกษาสาขาวทิยุและโทรทศันใ์นสถาบนัอดุมศึกษา  และ

หาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 80/80  โดยไดท้าํการทดลองกบันกัศึกษาช ัน้ปีที ่ 2  สาขาวทิยุกระจายเสยีงและ

โทรทศัน ์ คณะนิเทศศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ  จาํนวน  40  คน  จากผลการศึกษาพบวา่  บทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ฝึกทกัษะปฏบิตั ิ เรือ่ง  การดาํเนินรายการวทิยุกระเสยีงสาํหรบันกัศึกษาสาขาวทิยุและ

โทรทศันใ์นสถาบนัอดุมศึกษา  มปีระสทิธภิาพ  87.00/86.25  เป็นไปตามเกณฑ ์ 80/80 

  สนีิ  กติตชินมว์รกลุ  (2553: บทคดัย่อ)  ไดพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีบนเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต  เรือ่ง  การเขยีนบทโทรทศัน ์ สาํหรบันิสติปรญิญาตร ี และหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 85/85  โดย

ไดท้าํการทดลองกบันิสติปรญิญาตร ี ช ัน้ปีที ่ 2  มหาวทิยาลยัทกัษณิ  จาํนวน  48  คน  จากผลการศึกษาพบว่า  

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรือ่ง  การเขยีนบทโทรทศันม์ปีระสทิธภิาพ 

86.62/87.80  เป็นไปตามเกณฑ ์ 85/85   

  ปญัชล ี เวยีงยิง่  (2554: บทคดัย่อ)  ไดพ้ฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรื่อง  การ

เขยีนบทรายการวทิยุและโทรทศันก์ารศึกษา  และหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 80/80  โดยไดท้ดลองกบันิสติระดบั

ปรญิญาตรชี ัน้ปีที ่ 2  สาขาเทคโนโลยสีือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  จาํนวน  45  คน  จาก

ผลการศึกษาพบว่า  บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรือ่ง  การเขยีนบทรายการวทิยุโทรทศันก์ารศึกษา มี

ประสทิธภิาพ  85.48/88.59  โดยเป็นไปตามเกณฑ ์ 80/80 

  พรทพิย ์ ชูศร ี (2556: บทคดัย่อ)  ไดพ้ฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรื่อง  การ

ถ่ายภาพ  สาํหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี สาขาวชิาเทคโนโลยสีือ่สารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ  และหาประสทิธภิาพ  80/80  โดยไดท้ดลองกบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ี สาขาเทคโนโลยี

สือ่สารการศึกษา  จาํนวน  31  คน  จากการศึกษาพบว่า  บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรื่อง  การถ่ายภาพ  

สาํหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี มปีระสทิธภิาพ  84.49/90.55  โดยเป็นไปตามเกณฑ ์ 80/80 

 8.2 งานวจิยัต่างประเทศ  

  เคมซนิ  (Kamsin. 2005)  ไดท้าํการศึกษาเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนผ่านระบบอเิลริน์น่ิ ง  จาก

ผลการศึกษาพบว่า  การนาํเอาอเีลริน์น่ิงมาใชใ้นการเรยีนการสอน  ช่วยใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น  

นอกจากน้ียงัพบว่าการเรยีนการสอนผ่านระบบอเิลริน์น่ิง  ช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้รยีนไดเ้ป็นอย่างดี  

ใหผ้ลยอ้นกลบักรณีของการทาํแบบทดสอบไดอ้ย่างรวดเรว็  และมรีะบบช่วยใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ  

ดยีิง่ขึ้น   

  ฮารท์ (Hart. 2006) ไดท้าํการศึกษาเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนผ่านระบบอเิลริน์น่ิง โดยการ

ทาํการศึกษาทศันคตขิองนกัศึกษาทีม่ต่ีอการเรยีนผ่านระบบอเิลริน์น่ิ ง  กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็นนกัศึกษาของสถาบนั

เทคโนโลย ี Southern  Alberta  จาํนวน  12  คน  ผลการศึกษาพบว่านกัศึกษาชอบ  เป็นการเรยีนทีส่่งเสรมิ
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การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  นาํเอาเทคโนโลยมีาปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ สือ่มคีวามหลากหลาย  ควรมกีารนาํระบบ

อเิลริน์น่ิงมาใชใ้นการเรยีนการสอนใหม้ากทีสุ่ด 

  จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง อนิเทอรเ์น็ตไดถ้กูนาํมาประยุกตใ์ชใ้นหลกัสูตรการศึกษาใน

รูปแบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ซึง่มบีทบาทเพิม่มากขึ้น  ท ัง้น้ีเพราะการศึกษาบนระบบอนิเทอรเ์น็ตสนบัสนุนการ

เรยีนในรูปแบบอสิระสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเลอืกทีจ่ะศึกษาในสิง่ทีต่นเองสนใจโดยไมจ่าํกดัเวลาและสถานที ่ โดย

ใชก้ารสือ่สารผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ตมาประยุกตใ์ชโ้ดยพฒันาการศึกษาใหม้ปีระ สทิธภิาพ  ท ัง้ในดา้นการเรยีนการ

สอน  การจดักจิกรรม  การวดัและประเมนิผลการเรยีนส่งเสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ผูเ้รยีนไดร้บัความรู ้ ความ

เพลดิเพลนิสนุกสนาน  มคีวามพงึพอใจและมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตสูงกว่าการเรยีน

แบบปกติ  เมือ่ผูส้อนรวมถงึหน่วยงานดา้นการศึกษาสามารถนาํประโยชนจ์ากการเรยีนการสอนผ่านเวบ็มาใชใ้น

การประกอบการเรยีนการสอนในปจัจบุนัเพิม่มากขึ้น  ผูว้จิยัมคีวามมุง่หวงัว่างานวจิยัน้ีจะใหป้ระโยชนก์บัผูเ้รยีน

รายวชิาน้ี  เกดิการเรยีนรูต้ามจดุประสงคข์องรายวชิา  และเป็นแนวทางในการพฒันาบท เรยีนบนเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ตใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยต่ีอไป  

  โดยสรุปแลว้  การเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีค่วรนาํมาใชใ้น

การจดัการศึกษาไทย  เน่ืองจากสามารถเรยีนรูไ้ดท้กุสถานที ่ โดยไมจ่าํกดัเวลา  เรยีนไดต้ ามความตอ้งการและ

ความสามารถของผูเ้รยีน  การเรยีนผ่านสือ่หลากหลาย  ผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนเน้ือหาตามความสะดวก     

โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยในการสรา้งบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ตอ้งมกีารออกแบบรูปแบบ

การเรยีนการสอน  เน้ือหา  กจิกรรมต่างๆ  ทีเ่หมาะสมกับกบัการเรยีนการสอน  เพือ่ทาํใหร้ะบบการเรยีนการสอน

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  ซึง่สิง่เหลา่น้ีขึ้นอยู่กบัความสามารถของนกัเทคโนโลยทีางการศึกษา  ผูส้อน  ตอ้ง

ช่วยกนัพฒันารูปแบบใหเ้หมาะสมกบัระบบการเรยีนการสอนรายวชิานัน้ๆ  เพือ่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด    ในการนาํ

ความรูว้ชิาสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษาในส่วนของภาคทฤษฎีมารวบรวมเป็นบทเรยีน  เป็นการใชเ้ทคโนโลยกีาร

เรยีนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  สามารถประหยดัเวลา  ผูเ้รยีนเลอืกเรยีนไดต้ามความสนใจของตนเอง  

ขจดัปญัหาเรื่องของสถานทีแ่ลเวลา  กระตุน้ความสนใจ  สรา้งแรงจูงใจใหผู้ เ้รยีนดว้ยการออกแบบบทเรยีนใหม้ี

ปฏสิมัพนัธโ์ตต้อบกบับนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ส่งผลใหก้ารเรยีนมปีระสทิธภิาพมากขึ้น    
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวจิยั 

 
 การศึกษาวจิยั  เรื่อง  การพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  

สาํหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ี สาขาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

ในคร ัง้น้ีมวีธิดีาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3. การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 4. การดาํเนินการทดลอง 

 5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชาการและกลุม่ตวัอย่าง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในคร ัง้น้ี  คือ  นกัศึกษาช ัน้ปีที ่ 1  ภาคการเรยีนที ่ 2  ปีการศึกษา  2556  

สาขาวชิาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับรุี1  

จาํนวน  108  คน 

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 นกัศึกษาช ัน้ปีที ่ 1   ภาคการเรยีนที ่ 2  ปีการศึกษา  2556  สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  

คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 1

1

  จาํนวน 48  คน ดว้ยวธิกีารสุ่มแบบหลาย

ข ัน้ตอน  (Multi-Stage Sampling)  โดยสุ่มจาํนวนหอ้งเรยีนโดยวธิกีารจบัสลากหอ้งเรยีนท ัง้หมด  4  หอ้งเรยีน  

ไว ้ 3  หอ้งเรยีน  และกาํหนดใหห้อ้งเรยีนที ่ 1  หอ้งเรยีนที ่ 2  และหอ้งเรยีนที ่ 3  ดงัน้ี 

1

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดลองคร ัง้ที ่ 1  สุ่มนกัศึกษาหอ้งเรยีนที ่ 1  จาํนวน  3  คน 

1

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดลองคร ัง้ที ่ 2  สุ่มนกัศึกษาหอ้งเรยีนที ่ 2  จาํนวน  15  คน 

 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดลองคร ัง้ที ่ 3  สุ่มนกัศึกษาหอ้งเรยีนที ่ 3  จาํนวน  30  คน 

เครือ่งมือที่ใชใ้นการวจิยั 

 1. บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตการ วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  สาํหรบันกัศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ี สาขาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  แบบปรนยั  4  ตวัเลอืก 
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 3. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  สาํหรบั

นกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ี สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  สาํหรบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา

และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 

 

การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมือที่ใชใ้นการทดลอง 

 การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง แบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. การสรา้งบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

  1.1 ศึกษาทฤษฎแีละหลกัการสรา้งบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  จากเอกสารและงานวจิยั   

โดยในการสรา้งบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษาไดน้าํทฤษฎแีละหลกัการ

ออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของ รทิชี่ และ ฮอฟแมน (Ritchie; & Hoffman. 1997) 7  ข ัน้ตอน 

มาออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิาสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษาดงัน้ี  

  1.2 การสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รยีน  (Motivating  the  Learner)  ผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ประกอบดว้ย  การใส่ภาพ  ภาพเคลือ่นไหว  เสยีงและวดีทิศัน ์ ทีส่มัพนัธก์บัเน้ือหาของแต่

ละเรือ่ง  เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รยีน    

  1.3 บอกวตัถปุระสงคข์องการเรยีน  (Identifying  what  is  to  be  Learned)  ผูว้จิยัได ้

ออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  โดยการใส่คาํอธบิายรายวชิา  บอกวตัถปุระสงคข์องการเรยีนเพือ่เป็น

การแนะแนวทางในการเรยีนใหผู้เ้รยีนเมือ่เขา้มาเรยีน   

  1.4 ทบทวนความรูเ้ดมิ  (Reminding  Learners  of  Past  Knowledge)  ผูว้จิยัออกแบบได ้

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตโดยมบีทนาํก่อนเขา้สู่บทเรยีน  เพือ่เป็นการทบทวนความรูเ้ดมิและชี้แนวทาง

สาํหรบัเน้ือหาทีจ่ะเขา้ไปเรยีน 

  1.5 ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู ้ (Requiring  Active  Involvement)  ผูว้จิยัได ้

ออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตโดย  โดยมกีารกาํหนดระยะเวลาในการเขา้เรยีนบทเรยีนบนเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต  เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนจะเขา้มาเรยีน 

  1.6 ใหค้าํแนะและใหผ้ลยอ้นกลบั  (Providing  Guidance  and  Feedback)  ผูว้จิยัได ้

ออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  โดยมกีระดานขา่ว  สาํหรบัผูเ้รยีนทีม่ขีอ้สงสยั  โดยผูส้อนจะเขา้มา 

ตั้งกระทู ้ หรอืเขา้มาตอบคาํถามของผูเ้รยีนทีไ่ดต้ ัง้คาํถามไว ้ หรอืแมแ้ต่ผูเ้รยีนในกลุม่เดยีวกนั  สามารถเขา้มา

ตอบกระทู ้ และโพสตข์อ้สงสยัได ้    

  1.7 ทดสอบความรู ้ (Testing)  ผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  โดยมี

แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนของแต่ละเรือ่ง  และสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  เพือ่เป็นการทดสอบ

ความรูข้องผูเ้รยีน    
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  1.8 การนาํเสนอขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืการซ่อมเสรมิ  (Providing  Enrichment  and  Remediation)  

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  โดยมี  Web  Link  ในการ  link  แหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิ   

ในการหาความรูเ้พิม่เตมิ  จากเน้ือหาทีส่รา้งไวใ้นบทเรยีน     

  1.9 วเิคราะหเ์น้ือหา  และกาํหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้หค้รอบคลุมเน้ือหารายวชิาสือ่สารมวลชน

เพือ่การศึกษา  โดยแบง่เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั 

   เรือ่งที ่ 1  บทบาทของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา 

   เรือ่งที ่ 2  หนา้ทีข่องการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา 

   เรือ่งที ่ 3  อทิธพิลของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา 

  1.10 กาํหนดวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  ดงัน้ี 

   1.10.1 เขา้ใจบทบาท  หนา้ที ่ อทิธพิล  ของการสือ่สารมวลชน 

   1.10.2 เขา้ใจกระบวนการทาํงานของสือ่มวลชนประเภทต่างๆ 

   1.10.3 วเิคราะหแ์นวโนม้ของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษาในอนาคต  

  1.11 เรยีบเรยีงเน้ือหาตามลาํดบัการเรยีนรู ้จากนัน้นาํเน้ือหาทีเ่รยีบเรยีงขึ้น ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา   

และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหาจาํนวน 3 ท่าน (รายนามผูเ้ชี่ยวชาญดงัภาคผนวก ก.) พจิารณาตรวจสอบจดุประสงค ์ 

เน้ือหาบทเรยีน  แบบฝึกหดัและแบบทดสอบวดัผมสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา มคีวามเหน็

ว่า  คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ( X =4.62, SD=0.53) นอกจากน้ีผูว้จิยัไดป้รบัปรุงเน้ือหาตามขอ้เสนอแนะ

ของผูเ้ชีย่วชาญ ไดแ้ก่  เพิม่คลปิวดิโีอส ัน้ๆ ทีม่เีน้ือหาเกี่ยวขอ้งในเรื่องของหนา้ทีข่องสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา  

เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจในเน้ือหาไดด้ขีึ้น  ปรบัปรุงขอ้สอบใหม้คีวามทนัสมยัเขา้กบัยุคปจัจบุ ัน  หลงัจากนัน้

นาํเน้ือหาตามคาํแนะนาํทีป่รบัปรุงใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ไปวางแผนสรา้งเป็นบทเรยีน 

  1.12 ศึกษาคน้ควา้วธิกีารสรา้งบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ดว้ยโปรแกรม  Moodle, 

โปรแกรมกราฟิก  และโปรแกรมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจากหนงัสอืและเอกสาร 

  1.13 ออกแบบโครงสรา้งบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ในรูปแบบของแผนภมูสิายงาน 

(Flow chart) เพือ่แสดงการเชื่อมโยงบทเรยีนแต่ละส่วน ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัและการดาํเนินเรื่องบทเรยีน            

ดงัภาพประกอบ 1 
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ศึกษาเน้ือหาในบทเรยีน 

เรื่องที่  1 

บทบาทของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอ

การศึกษา 

- สาเหตทุีต่อ้งเอานาํสือ่มวลชนมาใชใ้น

การศึกษา 

-  ประเภทของสือ่มวลชนเพือ่การศึกษา 

-  บทบาทของสือ่มวลชนเพือ่การศึกษา

ประเภทต่างๆ 

-  บทบาทของสือ่สิง่พมิพเ์พือ่การศึกษา 

-  บทบาทของภาพยนตรเ์พือ่การศึกษา 

-  บทบาทของวทิยุเพือ่การศึกษา 

-  บทบาทของโทรทศันเ์พือ่การศึกษา 

-  แบบฝึกหดั 
 

 

 

 

เรื่องที่  2 

หนา้ทีข่องสือ่มวลชนทีม่ต่ีอ

การศึกษา 

-หนา้ทีข่องสือ่มวลชนเพื่อ

การศึกษาประเภทต่างๆ  

- หนา้ทีข่องสือ่สิง่พมิพเ์พือ่

การศึกษา 

 - หนา้ทีข่องภาพยนตรเ์พือ่

การศึกษา  

-หนา้ทีข่อวทิยุกระจายเสยีงเพือ่

การศึกษา 

-  หนา้ทีข่องโทรทศันเ์พือ่

การศึกษา 

-  แบบฝึกหดั 

เรื่องที่  3 

อทิธพิลของสือ่มวลชนทีม่ต่ีอ

การศึกษา 

- ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งอทิธพิล

สือ่สารมวลชน 

-  อทิธพิลของสือ่มวลชนเพือ่

การศึกษาประเภทต่าง 

    - อทิธพิลของสือ่สิง่พมิพเ์พือ่

การศึกษา 

   - อทิธพิลของภาพยนตรเ์พือ่

การศึกษา 

  -อทิธพิลของวทิยุกระจายเสยีง

เพือ่การศึกษา 

    -  อทิธพิลของโทรทศันเ์พือ่

การศึกษา 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  แสดง  Flow  chart  บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา 

 

เขา้สูเ่ครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตและเวบ็ไซตร์ายวชิา 

http:// www.moodle.rmutt.ac.th 

ลงทะเบยีนเขา้สูเ่วบ็ไซตร์ายวชิาและใสร่หสัผ่านเพือ่เขา้สูบ่ทเรยีน 

ทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 
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  1.14 เขยีน สครปิต์  (Script)  ของบทเรยีน บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เพือ่กาํหนดรายละเอยีด  

ขอ้ความ  รูปภาพ  ภาพเคลือ่นไหว  และตวัอกัษร  เพือ่ความสะดวกในการจดัสรา้งบทเรยีนดงัภาพประกอบ  2  

 

ภาพประกอบ  2  แสดงตวัอย่าง  Script  บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  

ลาํดบั ภาพ เสยีง 

1  

 

 

 

เสยีงดนตรปีระกอบ 

2 การตู์นผูช้ายเดนิมาในฉาก+พดู  (การตู์น

ผูช้ายหายไป) 

ขอ้ความปรากฏขึ้น 

- Mass = มวลชน 

- Communication =การตดิต่อสือ่สาร 

- Mass+ Communication =การ

ตดิต่อสือ่สารทีเ่ผยแพร่ไปสู่คนทีม่จีาํนวน

มาก ไมจ่าํกดัเพศ วยั ความรู ้ฐานะ เชื้อชาต ิ

ดนตรปีระกอบ ..ดนตรปีระกอบลดลงเบาๆ 

“สือ่สารมวลชน/ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า/ Mass  

communication/คาํว่าmass/แปลตรงตวัวา่มวลชน/

ส่วนคาํว่าCommunicationคือการตดิต่อสือ่สาร/โดย

เมือ่นาํคาํสองคาํมารวมกนั/ หมายถงึการสือ่สารที่

เผยแพร่ไปสู่คนทีม่จีาํนวนมาก/ไมจ่าํกดัเพศ/วยั/ความรู/้

ฐานะ/และเชื้อชาต ิ  

 

2 ขึ้นขอ้ความ “สาเหตทุีน่าํสือ่สารมวลชนมาใช ้

ในการศึกษา” 

-ภาพจรงิ  (สือ่ต่าง เช่น หนงัสอืพมิพ ์วทิยุ 

โทรทศัน)์ เลือ่นหายไป 

- insert

-

 คนค่อยๆเพิม่ขึ้น 

 insert

- 

 รูปคน  5  คน  ค่อยๆ  ลดจาํนวน

ลงเหลอืคนเดยีว 

 insert

- 

 ภาพจรงิ ครูต่างชาตกิาํลงัสอน 

 insert

-

 ภาพจรงิ อปุกรณท์างการเรยีน 

 insert

- 

 รูปแผนทีไ่ทย  มรูีปคนอยู่กระจาย

ในภาคต่างๆ 

 insert

สาเหตทุีต่อ้งนาํเอาสือ่สารมวลชนมาใชใ้นการศึกษา /

เน่ืองจากจาํนวนผูเ้รยีนทีเ่พิม่ขึ้น/โดยเฉพาะใน

ระดบัอดุมศึกษา /ไดน้าํสือ่สารมวลชนมาใชเ้ป็นสือ่การ

เรยีนการสอนในรูปแบบต่างๆ  เช่น  โทรทศันว์งจรเปิด/

การขาดแคลนอาจารย/์ยกตวัอย่างเช่นในการสอน

ภาษาต่างประเทศ /การขาดแคลนอปุกรณป์ระกอบการ

สอน/ผูเ้รยีนอยู่กระจดักระจายและห่างไกล/โดยผูเ้รยีน

เหลา่นัน้อาจะอยู่ตามทอ้งถิน่/และสุดทา้ยคือความ

ตอ้งการความรูเ้พิม่เตมิ/เน่ืองจากการศึกษาหาความรู ้

ตอ้งเกดิขึ้นตลอดเวลา/เช่นเกษตรกรตอ้งหาวธิใีนการ

เพิม่ผลผลติเป็นตน้ 

 ภาพจรงิ เกษตรกรกาํลงัไดร้บัการ

อบรม 3 ภาพ  
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ภาพประกอบ  2 (ต่อ) 

ลาํดบั ภาพ เสยีง 

3 ขึ้นขอ้ความ “ประเภทของสือ่สารมวลชนเพือ่

การศึกษา” 

ขึ้นขอ้ความ “”สือ่สิง่พมิพ”์ 

-insert ภาพจรงิหนงัสอืพมิพ ์

-insert

ประเภทของสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา 

 ภาพจรงินิตยสารต่าง นิตยสารใน

ประเทศ ต่างประเทศ 

สือ่สิง่พมิพ/์สือ่สิง่พมิพอ์าจจะเป็นตวัหนงัหนงัสอื/หรอื

รูปภาพ  ทีใ่ชว้ธิกีารต่างๆทางการพมิพ /์เพือ่บรรจเุน้ือ

สาระต่างๆ  ทีใ่หค้วามรูแ้ก่ผูอ่้าน  

4 ขึ้นขอ้ความ “ภาพยนตร”์ + มว้นฟิลม์

ภาพยนตร ์(ภาพจรงิ) 

-insert  ภาพจรงิการเรยีนการสอน 

-insert ภาพจรงิการเรยีนโดยภาพยนตร์ 

-insert

ภาพยนตร/์ภาพยนตรอ์อกแบบสาํหรบัเป็นอปุกรณ์

ถ่ายทอดความรู/้ความเขา้ใจในกจิกรรมการเรยีนการ

สอน/ การฝึกอบรม/การเผยแพร่ความรู ้

 ภาพจรงิการฝึกอบรม 

5 ขึ้นขอ้ความ “วทิยุกระจายเสยีง”+เสาวทิยุ 

ปลอ่ยคลืน่ออกมา วิง่ไปใส่เสาอากาศวทิยุ 

แลว้วทิยุกส็ ัน่ๆ มคีลืน่เสยีง  ออกมาเขา้หา

คน 

-insert ภาพจรงิ จดัรายการวทิยุในโรงเรยีน 

-insert

 วทิยุกระจายเสยีง/วทิยุกระจายเสยีง/เทคโนโลยี

การศึกษา/ทีมุ่ง่เสนอรายการอนัเป็นประโยชนแ์ก่ผูฟ้งั /

ซึง่นาํมาใชท้ ัง้ในระบบโรงเรยีน/นอกระบบ/และยงัให ้

สาระความรูก้บัประชาชนท ัว่ไป 

 การจดัวทิยุในมหาวทิยาลยั 

6 ขึ้นขอ้ความ “โทรทศัน”์ +รูปโทรทศันจ์อ

ใหญ่มรีายการอยู่ในนัน่ 

โทรทศัน/์ โทรทศันเ์ป็นสือ่ทีส่ามารถเหน็ภาพ/

ภาพเคลือ่นไหว/และไดย้นิเสยีง/ทาํใหเ้กดิความรู/้ความ

เขา้ใจ/และเกดิความคิด 

7 ขึ้นขอ้ความ “บทบาทของสือ่มวลชนเพือ่

การศึกษา”+นกัเรยีน  เรยีนในหอ้งเรยีน 

หรอืนกัศึกษาเรยีนในช ัน้เรยีน 

-insert

บทบาทของสือ่มวลชนเพือ่การศึกษา/ ในดา้นการศึกษา/

สือ่มวลชนนัน้ไหผ้ลรวดเรว็กว่าการศึกษาในช ัน้เรยีน/

เพราะว่าการศึกษาในช ัน้เรยีนไมย่ดืหยุ่น/จะตอ้งศึกษา

ตามแบบเรยีนตามหลกัสูตร/ การใหก้ารศึกษาของ

สือ่มวลชนเป็นการใหค้วามรูเ้พือ่ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมที่

ดทีีสุ่ด  

  ภาพจรงิบรรยากาศในหอ้งเรยีน 2 

ภาพ 

8 ขึ้นขอ้ความ : บทบาทของสือ่สารมวลชนเพือ่

การศึกษาประเภทต่างๆ+รูปหนงัสอืพมิพ ์

วทิยุ โทรทศันภ์าพยนตร ์

บทบาทของสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษาประเภทต่างๆ 
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ภาพประกอบ  2 (ต่อ) 

  1.15 เตรยีมเน้ือหา  แบบฝึกหดัและแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  สรา้งกราฟิก  เตรยีมวดีทีศัน ์ 

และสรา้งคาํส ัง่ต่างๆ  ในการทาํแบบฝึกหดัและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  เพือ่นาํมาประกอบใน

บทเรยีน  

  1.16 นาํขอ้มลูทีเ่ตรยีมไวม้าจดัรูปแบบการนาํเสนอตามสครปิต ์(Script) ทีว่างไวใ้หค้รบท ัง้ 3 เรือ่ง

การเรยีนรู ้ตามลาํดบัการเรยีนรูท้ีอ่อกแบบไว  ้

  1.17 กาํหนดรูปแบบ ควบคุมบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต จดัรูปแบบเชือ่มโยงบท เรยีนตาม 

แผนภมูสิายงาน (Flow Chart) และสครปิต ์(Script) ทีว่างไว ้ท ัง้การเชื่อมโยงภายในและภายนอกบทเรยีน  

  1.18 นาํบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษาทีพ่ฒันาขึ้น เสนอ

อาจารยท์ีป่รกึษา และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา จาํนวน 3 ท่าน (รายนามผูเ้ชี่ยว- ชาญดงัภาคผนวก ก.) 

ประเมนิคุณภาพของบทเรยีนดา้นการออกแบบระบบการเรยีน  ดา้นภาพ  ดา้นภาพเคลือ่นไหว  ดา้นเสยีง ดา้น

ตวัอกัษรและการใชส้ ี และดา้นการเชือ่มโยงขอ้มลู โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา  มคีวามเหน็ว่า  

ลาํดบั ภาพ เสยีง 

9 ขึ้นขอ้ความ  :  บทบาทของสือ่สิง่พมิพเ์พือ่

การศึกษา  (ภาพขึ้น  นกัเรยีนอ่าน

หนงัสอืพมิพเ์ป็นกลุม่) 

-insert

บทบาทของสือ่สิง่พมิพเ์พือ่การศึกษา/ใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลู

เกีย่วกบัวชิาทีเ่รยีน/ ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนดว้ย

ตนเอง/เป็นอปุกรณก์ารเรยีนร่วมกบัสือ่การสอนประเภท

อื่นๆ     นกัศึกษาอ่านหนงัสอืพมิพต์าม

สถานที ่ต่าง 2 ภาพ 

10 ขึ้นขอ้ความ : บทบาทของภาพยนตรเ์พือ่

การศึกษา  + ขอ้ความ: วดิโีอวงจรของ

แมลง  +วดิโีอวงจรของแมลง 

บทบาทของภาพยนตรเ์พือ่การศึกษา /สรา้งความเขา้ใจ

ในการเคลือ่นไหว/เคลือ่นทีไ่วเกดิไป/หรอืชา้เกนิไป/ทาํให ้

การเรยีนการสอนเป็นจรงิ/สามารถถ่ายเทความคิดจาก

นามธรรมไปสู่ภาวะรูปธรรม 

11 ขึ้นขอ้ความ : บทบาทของวทิยุเพือ่

การศึกษา+รูปปากพดูใส่เสาวทิยุแลว้มคีลืน่

ออกไปเขา้วทิยุ  2  เครือ่งทีเ่ปิดกรุงเทพและ

เชยีงราย 

บทบาทของวทิยุเพือ่การศึกษา/ขยายโอกาสทาง

การศึกษา/เป็นสือ่การสอนทีป่ระหยดังบประมาณในการ

ผลติมากทีสุ่ด/นอกจากน้ียงัลดช่องว่างความแตกต่าง

ระหว่างบคุคลอกีดว้ย 

12 การตู์นผูช้ายเดนิมาในฉาก 

“จบบทเรยีน” 

ดนตรปีระกอบ ................. 
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คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ี ( X =4.44, SD=0.63)  นอกจากน้ีผูว้จิยัไดป้รบัปรุงบทเรยีนตามขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาและอาจารยท์ีป่รกึษา  ไดแ้ก่ เพิม่คาํแนะนาํบทเรยีนใส่รายละเอยีด  บอกถงึ

วธิกีารเรยีนและวธิกีารใชง้านเวบ็ไซต์  เพิม่ขอ้สอบระหว่างเรยีน  ใหม้คีวามยากงา่ยทีส่อดคลอ้งกบัขอ้สอบหลงั

เรยีน  เพิม่ภาพประกอบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหากบับทเรยีนมากขึ้นในบทที ่ 1  และ  บทที ่ 2  ตดัคาํพดูในการ

บรรยายในตอนช่วงเริ่มตน้ทีย่ดืเยื้อเหมอืนกบัการอ่านเอกสาร  เพือ่ทาํใหบ้ทเรยีนน่าสนใจมากขึ้น  ตดัการเชื่อมโยง

หนา้ของบทเรยีนทีไ่มจ่าํเป็นออก  เพือ่ใหผู้เ้รียนไมส่บัสนระหวา่งทีเ่ขา้ไปเรยีน 

  1.20 นาํบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  ทีส่รา้งและแกไ้ข

เรยีบรอ้ยแลว้  ไปจดัเกบ็ไวม้นเครือ่งบรกิารแมข่า่ย (Server)  เพือ่นาํไปหาประสทิธภิาพ 

 2. การสรา้งและหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

  ผูว้จิยัไดอ้อกแบบและสรา้งแบบทดสอบเพือ่ใชท้ดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเ้รยีนและ

แบบทดสอบหาประสทิธภิาพของบทเรยีน  ทีส่รา้งขึ้น  ประกอบดว้ย  

  2.1 ศึกษาวธิกีารสรา้งแบบฝึกหดั และแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน การเขยีนขอ้สอบ การวดัผล

และประเมนิผลทางการ  จากหนงัสอืและแหลง่ความรูต่้างๆ 

  2.2 ทาํตารางวเิคราะหข์อ้สอบ  จากนัน้สรา้งขอ้สอบแบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลอืก ทีม่คีาํตอบที่

ถกูตอ้งเพยีงขอ้เดยีว จาํนวน  60  ขอ้  โดยใหค้รอบคลุมเน้ือหาและวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูใ้นแต่ละเรือ่ง  

  2.3 นาํแบบทดสอบทีส่รา้งขึ้นไปมาตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้นาํมาปรบัปรุงแกไ้ข  จากนัน้นาํไปให ้

ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเน้ือหา  จาํนวน  3  ท่าน  (รายนามผูเ้ชี่ยวชาญดงัภาคผนวก  ก.)  พจิารณาตรวจสอบความ

สอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาและแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน  ขอ้สอบทีไ่ดม้ค่ีาดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  รายขอ้อยู่ที ่ 

0.67 – 1.00  และมค่ีาเฉลีย่ดชันีความสอดคลอ้งโดยรวม  0.85  .ในการพจิารณาความสอดคลอ้งแบบทดสอบมี

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญดงัน้ี  ขอ้สอบบางขอ้ใชค้าํซ ํา้  สือ่ความหมายไมช่ดัเจน  โดยผูว้จิยัไดน้าํขอ้เสนอแนะ

ดงักลา่วมาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม  จากนัน้นาํเสนออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธอ์กีคร ัง้  เพือ่พจิารณาตรวจสอบ

ใหส้มบูรณก่์อนนาํไปใชท้ดลอง (Try  Out)   

  2.4 นาํแบบทดสอบทีส่รา้งเสรจ็แลว้ ไปทดลองใช ้ (Try  out)  กบันกัศึกษาช ัน้ปีที ่ 2  สาขาวชิา

เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี  จาํนวน  

30  คน     

  2.5 นาํผลทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้  

โดยขอ้สอบทีม่คีวามยากงา่ย  (p) อยู่ระหวา่ง 0.43 - 0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก(r)ตั้งแต่0.20 ขึ้นไป แลว้นาํแบบทดสอบ

ไปหาค่าความเชื่อม ัน่  โดยใชสู้ตร KR-20  ของคูเดอร ์รชิารด์สนั พบวา่  แบบทดสอบค่าความเชื่อม ัน่  0.83  
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(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 197)  จากนัน้เลอืกแบบทดสอบทีม่คุีณภาพ โดยเลอืกแบบทดสอบทีม่ี

ค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ในเกณฑด์ี และครอบคลุมเน้ือหาท ัง้ 3  เรือ่งการเรยีนรู ้แบง่เป็นเรือ่งที ่1 จาํนวน 15 ขอ้ เรือ่ง

ที ่2 จาํนวน 15 ขอ้ เรือ่งที ่3 จาํนวน 15 ขอ้ รวมท ัง้หมด 45 ขอ้ นาํไปใชว้ดัผลสมัฤทธิ์หลงัการเรยีน นาํแบบทดสอบ

ส่วนเหลอื และขอ้ทีไ่มผ่่านเกณฑ ์นาํไปปรบัปรุงแกไ้ข แลว้นาํไปใชเ้ป็นแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน โดยมขีอ้คาํถาม

แบง่ตามเน้ือหาครอบคลุมทกุเรือ่งการเรยีนดงัน้ี เรือ่งที ่1 จาํนวน 10 ขอ้ เรือ่งที ่2 จาํนวน 10 ขอ้  เรือ่งที ่3 

จาํนวน 10 ขอ้ รวมท ัง้หมด 30 ขอ้ (รายละเอยีดดงัภาคผนวก จ.) 

  2.6 นาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ทีไ่ด ้ ไปใชใ้นบทเรยีน

บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึ้น 

 3. การสรา้งแบบประเมินคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

  ในการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  สาํหรบั

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหาและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา  โดยดาํเนินการตามข ัน้ตอนดงัน้ี 

  3.1 วเิคราะหโ์ครงสรา้งเน้ือหา  และกาํหนดคุณลกัษณะทีจ่ะประเมนิคุณภาพของบทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ไดแ้ก่  คุณลกัษณะดา้นเน้ือหา  คอื  การประเมนิดา้นจดุประสงค ์ ดา้นเน้ือหาบทเรยีน  

ดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ  คุณลกัษณะดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา  คอื  การประเมนิดา้นการออกแบบระบบ

การเรยีน  ดา้นภาพ  ดา้นภาพเคลือ่นไหว  ดา้นเสยีง  ดา้นตวัอกัษรและการใชส้ ี และดา้นการเชื่อมโยงขอ้มลู    

  3.2 ศึกษารูปแบบในการสรา้งแบบประเมนิคุณภาพ  จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ 

  3.3 สรา้งแบบประเมนิค่า (Rating Scale) ซึง่กาํหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั  โดยกาํหนด

ความหมายของคะแนนของตวัเลอืกในแบบประเมนิ ดงัน้ี 

    5   คะแนน หมายถงึ มคุีณภาพระดบัดมีาก 

    4   คะแนน หมายถงึ มคุีณภาพระดบัด ี

    3   คะแนน หมายถงึ มคุีณภาพระดบัปานกลาง 

    2  คะแนน หมายถงึ ตอ้งปรบัปรุง 

    1  คะแนน หมายถงึ ไมม่คุีณภาพ 

  3.4 นาํแบบประเมนิทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชี่ยวชาญดา้น 

  3.5 เน้ือหาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษาประเมนิคุณภาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ตทีผู่ศึ้กษาสรา้งขึ้น 

  3.6 นาํผลจากการประเมนิมาพจิารณาหาค่าเฉลีย่ โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มลูของ  

ผลการประเมนิ ดงัน้ี 
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    ค่าคะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถงึ มคุีณภาพระดบัดมีาก 

    ค่าคะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ มคุีณภาพระดบัด ี

    ค่าคะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถงึ มคุีณภาพระดบัปานกลาง 

    ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถงึ ตอ้งปรบัปรุง 

    ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถงึ ใชไ้มไ่ด ้

 โดยผูว้จิยักาํหนดใหค้ะแนนเกณฑใ์นการยอมรบัการประเมนิที่คะแนนเฉลีย่  3.51 หรอือยู่ในระดบัดขีึ้นไป 

 

การดําเนินการทดลอง 

 ผูว้จิยัไดน้าํบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีป่รบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใช ้ เพือ่หาประสทิธภิาพ 

ซึง่ดาํเนินตามลาํดบัข ัน้ ดงัน้ี  

 การทดลองคร ัง้ที ่ 1  นาํบทเรยีนบนเครอืข่ ายอนิเทอรเ์น็ตไปทดลองกบันกัศึกษา  ช ัน้ปีที ่ 1               

ปีการศึกษา 2556 สาขาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีจาํนวน 3 คน  

เพือ่สงัเกตและตรวจสอบหาขอ้บกพร่องของบทเรยีนในดา้นการใชภ้าษา การนาํเสนอ และการมปีฏสิมัพนัธ ์       

โดยดาํเนินการดงัน้ี 

 1. จดัเตรยีมหอ้งคอมพวิเตอร ์สาํหรบัการเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิาสือ่สารมวลชนเพือ่

การศึกษา  โดยจดัลกัษณะการเรยีนแบบคอมพวิเตอร ์1 เครื่อง ต่อผูเ้รยีน 1 คน 

 2. ใหผู้เ้รยีนศึกษาคาํแนะนาํการใชบ้ทเรยีนและวธิกีารเขา้ศึกษาบทเรยีน  

 3. ใหผู้เ้รยีนศึกษาบทเรยีนและประกอบกจิกรรมต่างๆ ทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นบทเรยีน โดยใหอ้สิระใน

การศึกษาเน้ือหาบทเรยีนตามความตอ้งการ และระยะเวลาของแต่ละบคุคลตามอธัยาศยั  

 4. ผูว้จิยัสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนเป็นระยะ และสมัภาษณค์วามคิดเหน็เกี่ยวกบับทเรยีนจากผูเ้รยีน 

 โดยจากการทดลองคร ัง้ที ่1 ผูว้จิยัพบว่า ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ ในการเรยีนและความสนใจต่อ 

การเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นอย่างด ีแต่ยงัพบขอ้บกพร่องทีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ข คือ ควรเพิม่

ภาพประกอบใหม้ากขึ้นในการดงึดูดและเพือ่จงูใจในการเรยีน มกีารเพิม่แหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิ เพือ่การมปีฏสิมัพนัธ ์ 

กระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน  และสรา้งความเขา้ใจในเน้ือหามากขึ้น   

 การทดลองคร ัง้ที ่ 2  เป็นการทดลองเพือ่หาแนวโนม้ของประสทิธภิาพของบทเรยีน  โดยนาํบทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีป่รบัปรุงแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้จากคร ัง้ที ่1 ไปทดลองกบันกัศึกษาช ัน้ปีที ่ 1 ปีการศึกษา  2556  

สาขาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีจาํนวน 15 คน โดยผูเ้รยีน 1 คน  

ใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์ 1  เครื่อง  ต่อผูเ้รยีนเรยีน  1  คน  ใหผู้เ้รยีนศึกษาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
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ตามอธัยาศยั  พรอ้มทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่ไปดว้ย  และเมือ่เรยีนจบใหท้าํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนทนัท ี ซึง่คะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   

มแีนวโนม้ประสทิธภิาพของบทเรยีนโดยรวมเป็น  86.22/87.70  จากสูตร  E1/E2  ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนด

ไว ้ 85/85 

 การทดลองคร ัง้ที ่ 3  เป็นการทดลองเพือ่หาประสทิธภิาพของบทเรยีน  กบันาํนกัศึกษาช ัน้ปีที ่ 1  

ปีการศึกษา  2556  สาขาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีจาํนวน 30 คน  

โดยนาํบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีป่รบัปรุงแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้จากคร ัง้ที ่ 2 ไปทดลองโดยจดัใหน้กัศึกษา  

เครื่องคอมพวิเตอร ์ 1  เครื่อง  ต่อคนเรยีน  1  คน  โดยใหผู้เ้รยีนศึกษาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตตาม

อธัยาศยั  พรอ้มทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนควบคู่ไปดว้ย  และเมือ่เรยีบจบใหท้าํแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนทนัที  ซึง่คะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  

มปีระสทิธภิาพของบทเรยีน  โดยรวมเป็น  88.22/91.48  จากสูตร  E1/E2 

 

สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัน้ี 

 1. ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตโดยผูเ้ชี่ยวชาญ  วเิคราะหโ์ดยใช ้ค่าเฉลีย่

เลขคณิต  X  และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  S.D 

 2. ตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  

  2.1 การหาค่าระดบัความยากงา่ย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยใชสู้ตรสดัส่วน  (ลว้น สายยศ; 

และองัคณา สายยศ. 2538: 211) 

  2.2 การหาค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  โดยใชสู้ตร KR-20  ของ   

คูเดอร ์รชิารด์สนั (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 197) 

  2.3 การหาประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยใชสู้ตร E1/E2 (ชยัยงค ์ พรหมวงศ์. 

2520:  136) 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินงานวจิยั 

 
 ในการวจิยัคร ัง้น้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา สือ่สารมวลชน           

เพือ่การศึกษา สาํหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ี สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี       

ราชมงคลธญับรุ ีใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 

 

ผลการตรวจสอบหาประสทิธภิาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

 ผูว้จิยัไดน้าํบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้มาดาํเนินการทดลองกบักลุม่ประชากร  

ซึง่เป็นนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี ช ัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 48 คน เพือ่ดาํเนินการหาประสทิธภิาพ

ของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ดงัข ัน้ตอนต่อไปน้ี  

 การทดลองคร ัง้ที ่1 เป็นการทดลองกบัผูเ้รยีนเป็นรายบคุคลเพือ่ตรวจสอบในดา้นการใชภ้าษา การนาํเสนอ 

การมปีฏสิมัพนัธเ์พือ่หาขอ้บกพร่องของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยนาํไปใชก้บักลุม่ทดลองกลุม่ที ่ 1 

จาํนวน 3 คน ในขณะทีก่ลุม่ตวัอย่างเรยีนบทเรยีน ผูว้จิยัไดส้งัเกตและสมัภาษณผู์เ้รยีนเกีย่วกบัขอ้บกพร่องดา้น

ต่างๆ ของบทเรยีน พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้และใหค้วามสนใจต่อการเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ตเป็นอย่างดี  แต่ยงัพบขอ้บกพร่องทีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ข  ควรเพิม่ภาพประกอบใหม้ากขึ้นในการดงึดู ด

ความสนใจของผูเ้รยีนและเพิม่แหลง่ขอ้มลูใหห้ลากหลายเพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเน้ือหามากขึ้น  

 ซึง่ผูว้จิยัไดน้าํขอ้บกพร่องและความเหน็ของนกัศึกษาทีม่ต่ีอบทเรยีนบทเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตนาํไป

ปรบัปรุงแกไ้ข  โดยเพิม่ภาพประกอบและเพิม่แหลง่ขอ้มลู  เพือ่นาํไปทดลองในคร ัง้ที่   2  ต่อไป 

 การทดลองคร ัง้ที ่2 เป็นการหาแนวโนม้ของประสทิธภิาพของบทเรยีน และเป็นการตรวจสอบหา

ขอ้บกพร่องในดา้นต่างๆ เพือ่นาํไปปรบัปรุงแกไ้ข โดยนาํบทเรยีนทีผ่่านการปรบัปรุงแกไ้ขจากการทดลองคร ัง้ที ่ 1 

ไปใชก้บักลุม่ทดลองกลุม่ที ่2 จาํนวน 15 คน โดยใหผู้เ้รยีนศึกษาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตท ัง้ 3 เรือ่ง  

พรอ้มกบัทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่ไปดว้ย เมือ่ทกุคนเรยีนจบใหท้าํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทนัท ีและนาํ

คะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน มาหาแนวโนม้

ประสทิธภิาพของบทเรยีน พรอ้มท ัง้หาขอ้บกพร่องของบทเรยีน   แลว้นาํไปปรบัปรุงแกไ้ขอกีคร ัง้  ซึง่ไดผ้ล

การทดลองดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง  1  ผลการวเิคราะหแ์นวโนม้ประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่ 

  การศึกษา สาํหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

  ราชมงคลธญับรุ ี ในการทดลองคร ัง้ที ่2 

 

บทเรยีน 
แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

E1/E2 
คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ E คะแนนเตม็ 1 ค่าเฉลีย่ E2 

เรือ่งที ่1 10 8.53 85.33 15 13.47 89.78 85.00/89.78 

เรือ่งที ่2 10 8.73 87.33 15 12.87 85.78 87.33/85.78 

เรือ่งที ่3 10 8.60 86.00 15 13.13 87.56 86.00/87.56 

รวม 30 25.87 86.22 45 39.47 87.70 86.22/87.70 

 

 จากตาราง 1 แสดงผลการวเิคราะหแ์นวโนม้ประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต       

วชิาสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  สาํหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี ในการทดลองคร ัง้ที ่2 พบว่า แนวโนม้ประสทิธภิาพของเรื่องที ่1 เป็น  

85.00/89.78  เรือ่งที ่2 เป็น  87.33/85.78  เรือ่งที ่3 เป็น  86.00/87.56  และมแีนวโนม้ประสทิธภิาพโดยรวม

เป็น  86.22/87.70  ซึง่สามารถสรุปไดว้่า  บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  

สาํหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี  

ทกุเรือ่งการเรยีนประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่าํหนด  85/85  ผูว้จิยัไดน้าํบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไป

ทดลองคร ัง้ที ่3 ต่อไป 

 การทดลองคร ัง้ที ่3 เป็นการหาประสทิธภิาพของบทเรยีน โดยนาํบทเรยีนทีผ่า่ นการปรบั ปรุงแกไ้ขจาก

การทดลองคร ัง้ที ่2 ไปใชก้บักลุม่ทดลอง จาํนวน  30 คน โดยใหผู้เ้รยีนศึกษาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตท ัง้ 

3  เรือ่ง พรอ้มกบัทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่ไปดว้ย เมือ่ทกุคนเรยีนจบใหท้าํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์และ

นาํคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน มาหาประสทิธภิาพ

ของบทเรยีน ซึง่ไดผ้ลการทดลองดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 2 ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา   

  สาํหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  

  ธญับรุ ี ในการทดลองคร ัง้ที ่3 

 

บทเรยีน 
แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

E1/E2 
คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ E คะแนนเตม็ 1 ค่าเฉลีย่ E2 

เรือ่งที ่1 10 8.67 86.67 15 13.70 91.33 86.67/91.33 

เรือ่งที ่2 10 8.97 89.67 15 13.70 91.33 86.67/91.33 

เรือ่งที ่3 10 8.83 88.33 15 13.77 91.78 88.33/91.78 

รวม 30 26.47 88.22 45 47.17 91.48 88.22/91.48 

 

 จากตาราง 2 ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา  สือ่สารมวลชน

เพือ่การศึกษา  สาํหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับรุ ี ในการทดลองคร ัง้ที ่3 พบวา่ ประสทิธภิาพของเรือ่งที ่1 เป็น 86.67/91.33เรือ่งที ่2 เป็น 

86.67/91.33  เรือ่งที ่3 เป็น 88.33/91.78   และมปีระสทิธภิาพโดยรวมเป็น 88.22/91.48  ซึง่ สามารถสรุปไดว้่า 

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา ทกุเรือ่งและโดยรวมมปีระสทิธภิาพตาม

เกณฑท์ีก่าํหนด  85/85 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิราย และขอ้เสนอแนะ 

 
 การวจิยัคร ัง้น้ีเป็นการพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา สาํหรบั

นกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี ท ั้งน้ี

เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถศึกษาเน้ือหาบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไดด้ว้ยตนเอง ในทกุที ่ทกุเวลาทีต่อ้งการพรอ้มท ัง้

สามารถเรยีกใชเ้ครื่องมอืในการเรยีนรูจ้ากแหลง่ขอ้มลูทีห่ลากหลาย ซึง่สามารถสรุป อภปิราย และขอ้เสนอแนะได ้

ดงัน้ี 

 

ความมุ่งหมายของงานวจิยั 

 เพือ่พฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา สาํหรบันกัศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี ใหม้ปีระสทิธภิาพตาม

เกณฑท์ีก่าํหนด  85/85 

 

ความสาํคญัของงานวจิยั 

 บทเรยีนทีพ่ฒันาแลว้สามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชนใ์นการจดัการเรยีนการสอน เพือ่ลดปญัหา ขอ้จาํกดั

ในเรือ่งของเวลา สถานทีใ่นการจดัการเรยีนการสอน ในวชิาสือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา ทาํใหก้ารเรยีนภาคทฤษฎี

ประหยดัเวลาและมปีระสทิธภิาพ และผูเ้รยีนมเีวลาในการเรยีนภาคปฏบิตัมิากขึ้น  ตลอดจนเป็นความรูท้ีเ่ป็น

ประโยชนท์ีนิ่สติสามารถนาํไปประกอบอาชพีในอนาคตได ้นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการพฒันาบทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในรายเน้ือหา รายวชิา หรอืในระดบัการศึกษาอื่นๆต่อไป 

 

ขอบเขตของงานวจิยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในคร ัง้น้ี  คือ นกัศึกษาช ัน้ปีที ่1  ภาคการเรยีนที ่2  ปีการศึกษา  2556   

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี0

 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั 

  

จาํนวน 108  คน 

 นกัศึกษาช ัน้ปีที ่ 1  ภาคการเรยีนที ่2  ปีการศึกษา 2556  สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  

คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (มทร.) ธญับรุี0  จาํนวน 48  คน ดว้ยวธิกีารแบบ

หลายข ัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มจาํนวนหอ้งเรยีนโดยวธิกีารจบัสลากหอ้งเรยีนท ัง้หมด 4  หอ้งเรยีน  

ไว ้ 3  หอ้งเรยีน  และกาํหนดใหห้อ้งเรยีนที ่ 1  หอ้งเรยีนที่  2  และหอ้งเรยีนที ่ 3  ดงัน้ี  
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   กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดลองคร ัง้ที ่ 1  สุ่มนกัศึกษาหอ้งเรยีนที ่ 1  จาํนวน  3  คน  

   กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดลองคร ัง้ที ่ 2  สุ่มนกัศึกษาหอ้งเรยีนที ่ 2  จาํนวน  15  คน  

 

   กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดลองคร ัง้ที ่ 3  สุ่มนกัศึกษาหอ้งเรยีนที ่ 3  จาํนวน  30  คน 

เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการผลติบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  สาํหรบั

นกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ี สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี  ไดม้า

จากการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารประกอบการเรยีนการสอน ตาํรา วารสาร และบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

นาํขอ้มลูมาทาํการจดัหมวดหมูข่องเน้ือหาตามลาํดบัการเรยีนรู ้และนาํเน้ือหามาปรบัปรุงเพือ่ใชเ้ป็นเน้ือหาใน

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ซึง่แบง่เน้ือหาเป็น 3  เรือ่ง  ดงัน้ี 

   เรือ่งที ่1 บทบาทของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา 

   เรือ่งที ่2 หนา้ทีข่องการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา 

   เรือ่งที ่3 อทิธพิลของการสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา  

 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศึกษาวจิยัคร ัง้น้ี   

 1. บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา สาํหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี  

สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี   

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน แบบปรนยั 4 ตวัเลอืก 

 3. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา สาํหรบั

นกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี ซึง่ประเมนิ

โดย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา  และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา 

 

การทดลองหาประสทิธภิาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

 การทดลองคร ัง้ที ่1 เป็นการทดลองโดยนาํบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไปทดลองใชก้บั นกัศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่าง 3 คน 

เพือ่สงัเกตและตรวจสอบหาขอ้บกพร่องของบทเรยีนในดา้นการใชภ้าษา การนาํเสนอ และการมปีฏสิมัพนัธ ์โดย

ดาํเนินการดงัน้ี 

 1. จดัเตรยีมหอ้งคอมพวิเตอร ์สาํหรบัการเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา 

โดยจดัลกัษณะการเรยีนแบบคอมพวิเตอร ์1 เครื่อง ต่อผูเ้รยีน 1 คน 

 2. ใหผู้เ้รยีนศึกษาคาํแนะนาํการใชบ้ทเรยีนและวธิกีารเขา้ศึกษาบทเรยีน 
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 3. ใหผู้เ้รยีนศึกษาบทเรยีนและประกอบกจิกรรมต่างๆ ทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นบทเรยีน โดยใหอ้สิระใน

การศึกษาเน้ือหาบทเรยีนตามความตอ้งการ และระยะเวลาของแต่ละบคุคลตามอธัยาศยั  

 4. ผูว้จิยัสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนเป็นระยะ และสมัภาษณค์วามคิดเหน็เกี่ยวกบับทเรยีนจากผูเ้รยีน 

 5. ผูว้จิยัรวบรวมขอ้บกพร่องและขอ้คดิเหน็ของผูเ้รยีน  ควรมกีารเพิม่จาํนวนภาพประกอบเน้ือหาให ้

มากขึ้น  เพือ่เป็นการสรา้งอธบิายและสรา้งความเขา้ใจในบทเรยีน  และเพิม่ควรแหลง่ขอ้มลูใหห้ลากหลายเพือ่ให ้

ผูเ้รยีนมช่ีองทางในการคน้ควา้หาขอ้มลูเพิม่เตมิ  จากนัน้ไดน้าํขอ้คิดเหน็ของผูเ้รยีนมาปรบัปรุงแกไ้ขบทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เพือ่นาํไปทดลองคร ัง้ที ่2 ต่อไป 

 การทดลองคร ัง้ที ่2 เป็นการทดลองเพือ่หาแนวโนม้ของประสทิธภิาพของบทเรยีน และเพือ่ตรวจสอบ

ขอ้บกพร่องต่างๆ เพือ่นาํไปปรบัปรุงแกไ้ข โดยนาํบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีป่รบัปรุงแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้

จากคร ัง้ที ่1 ไปทดลองกบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างจาํนวน 15 คน โดยจดัลกัษณะการเรยีนแบบคอมพวิเตอร ์1 เครื่อง ต่อผูเ้รยีน      

1 คน โดยใหผู้เ้รยีนศึกษาตามอธัยาศยั พรอ้มทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่ไปดว้ย และเมือ่เรยีนจบใหท้าํ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนทนัท ีซึง่คะแนนที่ ไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน มแีนวโนม้ประสทิธภิาพของบทเรยีน โดยรวมเป็น 86.22/87.70 จากสูตร E1/E2 ซึง่

ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู  จากการใชบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต แลว้นาํมาปรบัปรุงแกไ้ขก่อนการทดลอง

คร ัง้ที่ 3 

 การทดลองคร ัง้ที ่3 เป็นการทดลองเพือ่หาประสทิธภิาพของบทเรยีน กบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

สาขาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่าง จาํนวน 30 คน โดยนาํ

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีป่รบัปรุงแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้จากคร ัง้ที ่ 2 ไปทดลองโดยจดัใหศึ้กษา เครื่อง

คอมพวิเตอร ์1 เครื่อง ต่อผูเ้รยีน 1 คน โดยใหผู้เ้รยีนศึกษาตามอธัยาศยั พรอ้มทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่

ไปดว้ย และเมือ่เรยีนจบใหท้าํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนทนัท ีซึง่คะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบฝึกหดั

ระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  ประสทิธภิาพของบทเรยีนโดยรวมเป็น  88.22/91.48 

จากสูตร E1/E2 

 

สรุปผลการวจิยั 

 จากการพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา สาํหรบันกัศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีสามารถสรุปผล

วจิยัไดด้งัน้ี     

 1. ไดบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต อนิเทอรเ์น็ต วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา สาํหรบันกัศึกษา 

ระดบัปรญิญาตร ี สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี ทีผู่เ้รยีน

สามารถเรยีนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยในบทเรยีนประกอบดว้ย เน้ือหาของบทเรยีน นาํเสนอเป็นตวัอกัษร 

ภาพน่ิง วดีทิศัน ์ภาพกราฟิก การสือ่สารเชื่อมโยงภายในและภายนอกบทเรยีน เพือ่ดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีน 
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และกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ตามทีผู่ว้จิยักาํหนดไว  ้มแีบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 30 ขอ้ และแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนจาํนวน 45 ขอ้ และนอกจากน้ีผูเ้รยีน ยงัสามารถทราบผลการเรยีนทนัทเีมือ่เรยีนจบได ้

ดว้ยตนเอง  

 2. ผลการประเมนิคุณภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต อนิเทอรเ์น็ต วชิา สือ่สารมวลชน

เพือ่การศึกษา  สาํหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับรุี ดา้นเน้ือหาโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก และดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัด ี 

และบทเรยีนมปีระสทิธภิาพโดยรวมเป็น   88.22/91.48  ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนด  85/85 

 

อภปิรายผล 

 จากการพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา สาํหรบันกัศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุีทีพ่ฒันาขึ้นมี

คุณภาพดา้นเน้ือหาโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก และดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัด ี และมปีระสทิธภิาพ

โดยรวมเป็น  88.22/91.48  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์ 85/85 สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา สาํหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญา

ตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึ้นอย่างเป็น

ระบบ ตัง้แต่การวเิคราะหเ์น้ือหา กาํหนดจดุประสงค ์การวางแผน การออกแบบและพฒันาบทเรยีน จนถงึข ัน้การ

ดาํเนินการทดลอง อกีท ัง้บทเรยีน ไดผ้่านการปรบัปรุงแกไ้ข จากขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชี่ยวชาญ 

ทาํใหบ้ทเรยีนมคีวามสมบูรณย์ิ่งขึ้น ซึง่ผูว้จิยัใชห้ลกัการการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ของ รทิชี ่ 

และ  ฮอฟแมน  (Ritchie; & Hoffman. 1997)  ไดเ้สนอแนวคิด  ในการออกแบบบทเรยีนบทเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ตใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ด  อาศยักระบวนการเรยีนการสอน  7  ข ัน้ตอน  ดงัน้ี 

 2. การสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รยีน (Motivating  the  Learner) ผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต ประกอบดว้ย  การใส่ภาพ  ภาพเคลือ่นไหว  เสยีงและวดีทิศัน ์ทีส่มัพนัธก์บัเน้ือหาของแต่ละเรือ่ง  

เรา้ความสนใจและสรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รยีนเขา้มาเรยีนบทเรยีน     

 3. บอกวตัถปุระสงคข์องการเรยีน  (Identifying  what  is  to  be  Learned)  ผูว้จิยัไดอ้อกแบบ

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  โดยมคีาํแนะนาํ  คาํอธบิายรายวชิา  วตัถปุระสงคข์องการเรยีน  ทาํใหน้กัเรยีน

เขา้ใจการใชบ้ทเรยีน  ทราบรายละเอยีดของวชิาทีเ่ขา้มาเรยีน  และรูว้ตัถปุระสงคข์องการเรยีนวชิาสือ่สารมวลเพือ่

การศึกษา  

 4. ทบทวนความรูเ้ดมิ  (Reminding  Learners  of  Past  Knowledge)  ผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทเรยีน

บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยมบีทนาํก่อนเขา้สู่บทเรยีน กระตุน้ความรูเ้ดมิทีผู่เ้รยีนเคยเรยีนมาแลว้ ทาํใหส้ามารถ

เชื่อความรูใ้หม ่ กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่างรวดเรว็ 
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 5. ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู ้ (Requiring  Active  Involvement)  ผูว้จิยัไดอ้อกแบบ

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยมกีารกาํหนดระยะเวลาในการเขา้เรยีนบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ทาํ

ใหผู้เ้รยีนตื่นตวั  เตรยีมความพรอ้มตนเองก่อนเขา้มาเรยีนบทเรยีน   และผูเ้รยีนกลุม่เดยีวกนัหรอืว่าหอ้งเดยีวกนั  

ไดเ้รยีนบทเรยีนไปพรอ้มๆ  กนั 

 6. ใหค้าํแนะและใหผ้ลยอ้นกลบั (Providing Guidance and Feedback) ผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทเรยีน

บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยมกีระดานขา่ว ทาํใหผู้เ้รยีนไดม้ส่ีวนร่วม และมโีอกาสไดส้ือ่สารกบัผูส้อน และเพือ่น

ร่วมช ัน้เรยีนในการเรยีนจากบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  

 7. ทดสอบความรู ้ (Testing)  ผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยมแีบบฝึกหดั

ระหวา่งเรยีนของแต่ละเรือ่ง  และสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  เป็นการวดัความรูข้องผูเ้รยีน

หลงัจากทีไ่ดเ้รยีนเน้ือหาของแต่ละเรือ่ง   

 8. การนาํเสนอขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืการซ่อมเสรมิ  (Providing  Enrichment  and  Remediation)  

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  โดยม ี Web  Link  ในการ  link  แหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิ  

ผูเ้รยีนมแีหลง่คน้ควา้เพิม่เตมิ  ไดค้วามรูใ้หมท่ีน่าํมาปรบัใชใ้นบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต   

 9. จากการสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนสามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัท ัง้บทเรยีน ผูส้อน และผูเ้รยีนดว้ยกนั

ไดต้ลอดเวลา ผ่านทางเครื่องมอืต่างๆในบทเรยีน อาท ิหอ้งสนทนา กระดานขา่ว ช่วยกระตุน้และสรา้งแรงจูงใจให ้

ผูเ้รยีน เกดิการเรยีนรู ้และสามารถตอบสนองการเรยีนรูต้ามความสนใจของผูเ้รยีนเองได ้และเมือ่ทาํแบบฝึกหดั

หรอืแบบทดสอบเสรจ็ สามารถทราบผลการเรยีนไดท้นัท ีหากผูเ้รยีนไดค้ะแนนนอ้ยกส็ามารถกลบัไปทบทวน

เน้ือหาในเรื่องดงักลา่วไดห้ลายๆ คร ัง้เท่าทีต่อ้งการ ซึง่เป็นขอ้ดขีองบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ผูส้อนอาจจะ

ใชบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ยเป็นการเรยีนการสอนในลกัษณะสือ่หลายมติขิองวิ ชาท ัง้หมดตามหลกัสูตร สอดคลอ้งกบั 

(ถนอมพร  เลาหจรสัแสง. 95)  ระบบบรกิารจดัการรายวชิาระบบทีไ่ดร้วบรวมเครือ่งมอืหลายๆ  ประเภทที่

เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการการเรยีนการสอนออนไลนเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั   

 กลา่วไดว้่า บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา  สือ่สารมวลเพือ่การศึกษา ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึ้นน้ีมี

ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่าํหนด  85/85 เหมาะสมทีจ่ะนาํไปใชใ้นการเรยีนการสอนดว้ยตนเอง ท ัง้ยงัเป็นแนวทาง

ในการส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในเน้ือหาอื่นๆ   ไป 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

 1. การพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผูว้จิยัตอ้งมคีวามรูใ้นดา้นการจดัเตรยีมขอ้มลูสาํหรบั

ออกแบบบทเรยีน การวเิคราะหแ์ละจดัลาํดบัเน้ือหา ตลอดจนควรศึกษาการใชโ้ปรแกรมในการสรา้งบทเรยีน และ

โปรแกรมบรหิารจดัการเรยีนรู ้ซึง่จะทาํใหส้ามารถพฒันาบทเรยีนไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
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 2. ควรมกีารสนบัสนุนและส่งเสรมิใหส้ถาบนัการศึกษาในระดบัช ัน้ต่างๆ มกีารนาํบทเรยีนบนเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ตมาใชม้ากขึ้น เพราะในปจัจบุนัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมใีชก้นัแพร่หลาย จากเดมิทีผู่เ้รยีนจะสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูการศึกษาผ่านเครื่องคอมพวิเตอรท์ีต่่อเชื่ อมระบบอนิเทอรเ์น็ต ในปจัจบุนั ในเครือ่งมอืสือ่สาร  

โทรศพัทม์อืถอื  กส็ามารถเขา้ถงึขอ้มลูการศึกษาได ้ 

 3. ควรมกีารนาํบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึ้น ไปใชใ้นการเรยีนการสอนจรงิ เพือ่ให ้

ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศึกษาวจิยัคร ัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารวจิยัและพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ในรูปแบบการสอนทีห่ลากหลายมากขึ้น   

ใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนดว้ยตนเอง เช่น การเรยีนผ่านระบบปฏบิตักิารบนโทรศพัทเ์คลือ่นที่ 

 2. การพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ควรใหค้วามสาํคญักบัการใชภ้าพประกอบ  หรอื  

คลปิวดิโีอในบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ถา้หากไมไ่ดพ้ฒันาหรอืถ่ายทาํขึ้นเอง  พึง่ระวงัในเรื่องของการ

ละเมดิลขิสทิธิ์ของผูอ้ืน่  ซึง่มผีลการดาํเนินคดีตามกฎหมาย  



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

บรรณานุกรม 
 

กดิานนัท ์ มลทิอง.  (2543).  เทคโนโลยกีารศึกษาและนวตักรรม .  กรุงเทพฯ:  อรุณการพมิพ.์ 

เกยีรตศิกัดิ์  พนัธล์าํเจยีก.  (2545).  เทคโนโลยทีางการศึกษาตามแนว  พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542.  

  ปทมุธานี: ศึกษาศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล . 

ใจทพิย ์ ณ  สงขลา.  (2542).  นวตักรรมการจดัการเรียนผ่านเครือขา่ยเวลิด ์ ไวด ์ เวบ็.  สารปฏรูิป 

ฉลอง  ทบัศร.ี  (2541).  เอกสารประกอบการบรรยายเรือ่ง  ซเีอไอ  เป็นไปไดไ้หมกบัเมอืงไทย .  กรุงเทพฯ:  

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

 ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์  (2520).  ระบบสือ่การสอน.กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ถนอมพร  เลาจรสัแสง.  (2545).  Designing  e-Learning  หลกัการออกแบบและการสรา้งเว็บเพือ่การเรียน 

  การสอน:  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ปญัชล ี เวยีงยิง่.  (2554).  การพฒันาบทเรียนบนเครือขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรือ่ง  การเขยีนบทรายกาวทิยแุละ โทรทศัน ์

 การศึกษา สาํหรบันิสติระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยสีือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  

 สารนิพนธ ์กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  

  ถ่ายเอกสาร. 

พรทพิย ์ ชูศรี.  (2556).  การพฒันาบทเรียนบนเครือขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรือ่ง  การถ่ายภาพ  สาํหรบันิสติระดบั  

 ปริญญาตรี  สาขาวชิาเทคโนโลยสีือ่สารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ .  

 สารนิพนธ ์กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ .  

 ถ่ายเอกสาร. 

วชริะ  อนิทรอ์ดุม.  (2541).  คอมพวิเตอรช่์วยสอน.เอกสารประกอบการบรรยายเรือ่งคอมพวิเตอรช่์วยสอน .   

 ขอนแก่น: ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น . 

ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ.  (2538).  เทคนิคการวจิยัทางการศึกษา. พมิพค์ร ัง้ที ่4. กรุงเทพฯ: สุวรียิาศาสน์. 

สนีิ  กติตชินมว์รกลุ.  (2553).  การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดียบนเครือขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรือ่ง  การ  

 เขยีนบทโทรทศัน ์ สาํหรบันิสติปริญญาตรี .  สารนิพนธ ์ กศ.ม.  (เทคโนโลการศึกษา).  กรุงเทพฯ:   

 บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ . ถ่ายเอกสาร. 

โสภทัร  นาสวสัดิ์.  (2552).  การพฒันาบทเรียนบนเครืออนิเทอรเ์น็ตเพือ่ศึกษาฝึกทกัษะปฏบิตั ิ เรือ่ง  การดาํเนิน  

 รายการวทิยกุระจายเสยีง  สาํหรบันกัศึกษาสาขาวทิยกุระจายเสยีงและโทรทศันใ์นสถาบนัอดุมศึกษา .   

 ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (เทคโนโลการศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   

 ถ่ายเอกสาร. 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ .  (2542).  พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ .ศ.2542.  กรุงเทพฯ:   

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 

 



49 

1

1

ศูนยพ์ฒันาทรพัยากรจากการศึกษา  ฝ่ายนวตักรรมการศึกษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม .  (2547).  การพฒันา 

 บทเรียนคอมพวิเตอรช่์วยสอน.  สบืคน้เมือ่  7  กรกฎาคม  2553, จาก  

Clark,  K.B.  (1967).  The  Negro  Students  at  Intergrated  College.  Education  of  the  

 http://vod.msu.ac.th/503860/ Activity_3.html. 

 Disadvantahe.  New  York:  Longman. 

Borg, Walter R.; & Merigith, D.Gall.  (1979).  Educational  Research : An Introduction. 5th ed.,   

 New  York:  Longman. 

Gay, L.R. (1992).  Education  Research  Competencies  for  Analysis  and  Application.  4th ed.  

 New  York:  Merrill,  an  imprint  of  Macmillan. 

Espich, James E.; & Williams, Bill.  (1967).  Developing Programmed Instructional Materials : A  

 Handbook for Program Writers. Belmont, California: Fearon Publishers, P. 75-79. 

Hart,  Rowena.  (2006).  Using  e-learning  to  help  Student  develop  lifelong  learning  skills.   

 MA.  Royal  roads  University:  Canada. 

Kamsin,  Amirrudin.  (2005).  Is  E-learning  the  solution  and  substitute  for  conventional   

 learning  Internatinal  Journal  of  the  Computer,  The  Internet  and  Management.   

 13(3):  79-89. 

Khan, B.H.  (1997).  Web-Based Instruction. Englewood Cliffs: NJ: Prentice-Hall. 

Parson,  K.A.  (1997).  Computer-Based  Education.  Encyclopedia of Educational Research.3 

Park,  K.A.  (1981).  Computer-Assisted  Instruction . Encyclopedia Computer Science. 

Ritchie,  D.C.; &  Hoffman, B.  (1997).  Web-Based Instruction. Incorporation  instructional   

 design  prirnciples  with  the  World  Wide  Web:  Education  technology  Publication 

Relan, A. S; & Gillani, P.W.  (1995).  Telecommunication  for  Learning. New  Jerey: n.p. 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา  แสงเดอืน อาจารยป์ระจาํ 

   สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร ์

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

 

 2. ดร.กลุกนิษฐ ์ ทองเงา อาจารยป์ระจาํ 

   สาขาวชิาเทคโนโลยกีารโทรทศันแ์ละ 

   วทิยุกระจายเสยีง 

   คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 3. ธญับรุอีาจารย ์ โอบเอื้อ  ต่อสกลุ อาจารยป์ระจาํ 

   สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร ์

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 

 1. อาจารย ์ ดร.รฐัพล  ประดบัเวทย ์ อาจารยป์ระจาํ 

   ภาควชิาเทคโนโลยีทางการศึกษา  

   คณะศึกษาศาสตร ์

   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 2. อาจารย ์ ดร.นทัธรีตัน ์ พรีะพนัธุ ์ อาจารยป์ระจาํ 

   ภาควชิาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร ์

   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 3. อาจารยพ์งศพ์ชิญ ์ ต่วนภษูา ผูอ้าํนวยการ 

   สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 
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ภาคผนวก  ข 

หนังสอืขอความอนุเคราะหผู์เ้ช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก  ค 

แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญ 
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 แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

เรื่อง  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา 

สาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

 

คาํช้ีแจง้  โปรดทาํเครื่องหมาย    ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัความคดิของท่านหลงัจากตรวจสอบ  บทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรื่อง  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา     

 

 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัความคิดเหน็ 

ดมีาก 

5 

ด ี

4 

ปาน

กลาง 

3 

ปรบั 

ปรุง 

2 

ไมม่ี

คุณภาพ 

1 

1. จุดประสงค ์      

1.1  ความเหมาะสมของวตัถปุระสงคก์บัคาํอธบิาย

รายวชิา 

     

1.2  การนาํเสนอเน้ือหาตรงตามวตัถปุระสงค์      

1.3  ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัวตัถปุระสงค ์      

1.4  การกาํหนดหวัขอ้เรือ่งครอบคลุมกบัวตัถปุระสงค ์      

2. เน้ือหาบทเรยีน      

2.1  ความถกูตอ้งของเน้ือหา      

2.2  ความชดัเจนของเน้ือหา      

2.3  ความเหมาะสมของการจดัลาํดบัเน้ือหา      

2.4  ความยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน      

2.5  ความเหมาะสมของปรมิาณเน้ือหาในแต่ละบทเรยีน      

2.6  ความเหมาะสมของข ัน้ตอนการนาํเสนอเน้ือหา      

2.7  ความถกูตอ้งของการใชภ้าษา      

2.8  ความน่าสนใจในการดาํเนินเรื่อง      

2.9  ความสอดคลอ้งของภาพประกอบในเน้ือหา      
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รายการประเมนิ 

ระดบัความคิดเหน็ 

ดมีาก 

5 

ด ี

4 

ปาน

กลาง 

3 

ปรบั 

ปรุง 

2 

ไมม่ี

คุณภาพ 

1 

3. แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ      

3.1  ความสอดคลอ้งของคาํถามกบัเน้ือหา      

3.2  ความชดัเจนของคาํถาม      

3.3  ความเหมาะสมของจาํนวนคาํถาม      

 

ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

    ลงชือ่.........................................................................  

                    (.......................................................................)  

 

ขอขอบคุณ   ความคิดเหน็ทีไ่ดจ้ากท่านมคุีณค่ายิง่ต่อการนาํไปวเิคราะห ์ อา้งองิ  ขอขอบพระคุณทีท่่านกรุณาให ้

โอกาสและเสยีสละเวลาอนัมค่ีาของท่านในการตอบแบบแบบประเมนิคุณภาพดา้นเน้ือหาในคร ัง้น้ี 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

เรื่อง  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา 

สาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเครื่องหมาย   ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัความคดิของท่านหลงัจากตรวจสอบ  บทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  เรือ่ง  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัความคิดเหน็ 

ดมีาก 

 

5 

ด ี

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

ปรบั 

ปรุง 

2 

ไมม่ี

คุณภาพ 

1 

1. ดา้นการออกแบบระบบการเรยีน      

1.1 คาํแนะนาํในการใชบ้ทเรยีน      

1.2  การลาํดบัเน้ือหาทีน่าํเสนอ      

1.3 ใหโ้อกาสผูเ้รยีนควบคุมลาํดบัการเรยีนอย่าง

เหมาะสม 

     

1.4 มกีารรายงานผลคะแนนจากแบบฝึกหดัและ

แบบทดสอบ 

     

2. ดา้นภาพ      

2.1 ความชดัเจนของภาพ      

2.2 การลาํดบัภาพทีน่าํเสนอ      

2.3 ความสอดคลอ้งของภาพกบัเน้ือหาในบทเรยีน      

3. ดา้นภาพเคลื่อนไหว       

2.4 ความชดัเจนของภาพเคลือ่นไหว      

2.5 ภาพเคลือ่นไหวสามารถสือ่ความหมาย เขา้ใจงา่ย       

4. ดา้นเสยีง      

4.1 ความคมชดัของเสยีงบรรยาย      

4.2 เสยีงบรรยายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาทีน่าํเสนอ      

4.3 เสยีงบรรยายสือ่ความหมายไดช้ดัเจน เขา้ใจงา่ย       

4.4 เสยีงดนตรปีระกอบบทเรยีน      
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ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

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

 

ลงชือ่.........................................................................  

                                           (........................................................................)  

 

 

ขอขอบพระคุณ  ความคิดเหน็ทีไ่ดจ้ากท่านมคุีณค่ายิง่ต่อการนาํไปวเิคราะห ์ อา้งองิ  ขอขอบพระคุณทีท่่านกรุณา

ใหโ้อกาสและเสยีสละเวลาอนัมค่ีาของท่านในการตอบแบบแบบประเมนิคุณภาพดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษาใน

คร ัง้น้ี 

 

รายการประเมนิ 

ระดบัความคิดเหน็ 

ดมีาก 

 

5 

ด ี

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

ปรบัปรุ

ง 

2 

ไมม่ี

คุณภาพ 

1 

5. ดา้นตวัอกัษรและการใชส้ี      

5.1 รูปแบบและขนาดของตวัอกัษรทีใ่ช ้      

5.2 สขีองตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม      

5.3 การเลอืกใชส้พีื้นหลงัของบทเรยีน      

6.  ดา้นการเช่ือมโยงขอ้มลู      

6.1  การเชื่อมโยงขอ้มลูในหนา้เดยีวกนัและหนา้อื่นๆใน

บทเรยีน 

     

6.2  การเชือ่มโยงขอ้มลูไปยงัเวบ็ไซตอ์ืน่      

6.3 จดุเชื่อมโยงมคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาทีเ่ชื่อมโยง

ไป 
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ภาคผนวก  ง 

ตวัอย่างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนหลงัเรยีน  

เรือ่งที ่ 1  บทบาทของสือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา 

1. ขอ้ใดไมใ่ช่สาเหตทุีน่าํสือ่มวลชนมาใชใ้นการศึกษา 

(1)  ไมม่ขีอ้ถกู   

(2)  จาํนวนผูเ้รยีนทีเ่พิม่ขึ้น 

 (3)  ขาดแคลนอปุกรณท์างการเรยีน 

 (4)  ขาดแคลนอปุกรณท์างการเรยีน 

 (5)  การเรยีกรอ้งของผูเ้รยีน 

 

2.  สาเหตทุีส่ือ่มวลชนเขา้มบีทบาทในการศึกษา  

(1)  การเรยีนการสอนไมค่วามยดืหยุ่น  เรยีนตามหลกัสูตร 

(2)  การเรยีนการสอนในช ัน้เรยีน  มคีวามยดืหยุ่นเกนิไป 

(3)  ไมม่ขีอ้ถกู 

(4)  การเรยีกการสอนในชัน้เรยีนมกีารจาํกดัในชัน้เรยีน 

(5)  การเรยีนการสอนในช ัน้เรยีนมกีารจาํกดัทางดา้นอปุกรณ์ 

 

3.  ขอ้ใดไมใ่ช่การนาํสือ่มวลชนมาใชใ้นการศึกษาในการจดัการเรยีนการสอน  

(1)  ผูส้อนเป็นศูนยก์ลางของกจิกรรม 

(2)  ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางของกจิกรรม 

(3)  ไมม่ขีอ้ถกู 

(4)  ผูส้อนและผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางของกจิกรรม 

(5)  กจิกรรมเป็นศูนยก์ลางของผูส้อนและผูเ้รยีน 

 

4.  ทกุขอ้เป็นบทบาทของสือ่สิง่พมิพเ์พือ่การศึกษายกเวน้ขอ้ใด 

(1)  เป็นอปุกรณก์ารเรยีนร่วมกบัสือ่การสอนประเภทอืน่ๆ  

(2)  ไมม่ขีอ้ถกู 

(3)  เป็นแหลง่ขอ้มลูเกีย่วกบัวชิาทีเ่รยีน 

(4)  เป็นอปุกรณก์ารเรยีนเสรมิ 

(5)  นาํมาใชเ้ป็นอปุกรณก์ารเรยีนหลกั 

 

 

 



67 

 

5.  การนาํสือ่สิง่พมิพม์าใชเ้ป็นอปุกรณเ์สรมิในการเรยีนคือขอ้ใด  

(1)  ใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลู 

(2)  ไมม่ขีอ้ถกู 

(3)  ใชเ้ป็นแหลง่คน้ควา้อา้งองิ 

(4)  ใชเ้ป็นเอกสารตลอดรายวชิา 

(5)  ตามใจผูเ้รยีน 

6.  ในปจัจบุนัภาพยนตรม์บีทบาทมากทีสุ่ดในเรื่องใดในปจัจบุนั  

(1)  ทาํใหผู้เ้รยีนจดจาํสิง่ทีเ่รยีนชา้ 

(2)  เปลีย่นความคิดจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 

(3)  เปลีย่นความคิดจากนามธรรมไปสู่รูปธรรม 

(4)  ช่วยเพิม่ความน่าสนใจ 

(5)  สอนเน้ือหาไดค้รบถว้นกว่าสือ่ชนิดอื่น 

7.  การนาํเอาโทรทศันเ์พือ่การศึกษามาใชใ้นกระบวนการเรยีนการสอนในระบบโรงเรี ยนคิอขอ้ใด 

(1)  รายการโทรทศันส์ามารถใหค้วามรูก้บัผูช้มทีอ่ยู่ตามสถานทีต่่างๆ  

(2)  โทรทศันเ์พือ่การศึกษาไมม่หีลกัสูตรตายตวั  

(3)  ไมม่ขีอ้กาํหนดของนกัเรยีนหรอืกระบวนการเรยีน  

(4)  การศึกษาระบบเปิดโดยใชว้ดีทีศันเ์ป็นสือ่หลกัในการศึกษาทางไกล  

(5)  ถกูทกุขอ้ 
8.  สือ่มวลชนมบีทบาททางดา้นการศึกษาอย่างไร 

(1)  ทดแทนผูส้อน 

(2)  แหลง่อา้งองิทางดา้นประวตัศิาสตร ์ ดา้นภาษา 

(3)  ไมต่อ้งพึง่อปุกรณอ์ืน่ 

(4)  สามารถเขา้ถงึคนกลุม่จาํนวนนอ้ย 

9.  ผูส้อนเป็นศูนยก์ลางของกจิกรรมหมายถงึอะไร 

(1)  การใชส้ือ่มวลชนเพือ่ใหผู้เ้รยีน  เรยีนไดอ้ย่างอสิระ  

(2)  แกป้ญัหาความแตกต่างระหว่างบคุคล 

(3)  ถกูทกุขอ้ 

(4)  ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดด้ว้ยตนเอง 

(5)  การใชส้ือ่มวลชนเพือ่ใหข้า่วสารและเน้ือหาสาระแก่ผูเ้รยีนเป็นกลุม่ใหญ่  
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10.  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชนาํวทิยุมาใชใ้นการเรยีนการสอนอย่างไร  

(1)  ระบบเปิดเฉพาะกลุม่ 

(2)  ระบบปิดกลุม่ใหญ่ 

(3)  ระบบเน็ตเวริด์ 

(4)  ระบบเปิดเฉพาะกลุม่ 

(5)  ระบบทางไกลผ่านดาวเทยีม 

11.    “รวดเรว็และมีคุณภาพภายใตก้ารจดัการเน้ือหาทีห่ลากหลาย”  จากขอ้ความหมายถงึขอ้ใด 

(1)  ลดช่องว่างความแตกต่างของเมอืงหลวงกบัภมูภิาค 

(2)  ไมม่ขีอ้ถกู 

(3)  ยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพชวีติของประชากรในชนบท  

(4)  ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภมูภิาค 

(5)  ประหยดังบประมาณในการผลติรายวทิยุ 

12.  ทกุขอ้คอืบทบาทของวทิยุเพือ่การศึกษายกเวน้ขอ้ใด  

 (1)  ไมม่ขีอ้ถกู 

(2)  ขยายโอกาสทางการศึกษา 

(3)  ประหยดังบประมาณในการผลติ 

(4)  สรา้งประสบการณร่์วมใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

(5)  ลดช่องว่างความแตกต่างของเมอืงหลวงกบัภมูภิาค 

13.  ขอ้ใดไมใ่ช่บทบาทของสือ่สิง่พมิพเ์พือ่การศึกษา 

(1) ใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิ 

(2)  ไมม่ขีอ้ถกู 

(3)  เป็นแหลง่ขอ้มลูในวชิาทีเ่รยีน 

(4)  ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจไดใ้นระยะเวลาส ัน้ๆ 

(5)  ใชใ้นการคน้ควา้หาความรู ้
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14.  โทรทศันเ์พือ่การศึกษามบีทบาทต่อการศึกษาตามอธัยาศยัอย่างไร  

 (1)  ถกูทกุขอ้ 

(2)  ใหข้อ้มลูความรู ้ ทีส่อดคลอ้งอา้งองิในอดตี 

(3)  ใหข้อ้มลูความรู ้ ทีส่อดคลอ้งกบัอนาคต 

(4)  ใหข้อ้มลูความรู ้ ทีส่อดคลอ้งกบัปญัหาปจัจบุนั 

(5)  ใหข้อ้มลูความรู ้ ในอดตีและอนาคต 

15.  สือ่สิง่พมิพช่์วยเผยแพร่ขา่วใหก้บัการศึกษาอย่างไร 

(1)  ใชเ้ป็นหลกัสูตรอา้งองิชิ้นงาน 

(2)  ไมม่ขีอ้ถกู 

(3)  สะทอ้นความคิดรกัษาวฒันธรรม 

(4)  ประกาศผลการสอบ  ประกาศรบัสมคัรนกัเรยีน 

(5)  อบรมเกีย่วกบัศีลธรรมคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
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ตารางแสดงค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

 แบบทดสอบของบทเรยีน ท ัง้หมดม ี3  เรือ่งการเรยีนรู ้มค่ีาความเชื่อม ัน่อยู่ที่ 0.83 โดยแสดงแยกเป็น

แต่ละหน่วยดงัน้ี 

 

ตาราง 3 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ  เรือ่งที ่1 บทบาทของ 

 สือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา 

 

ขอ้ ความยากงา่ย (p) อาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.47 0.33 

2 0.53 0.73 

3 0.70 0.20 

4 0.60 0.53 

5 0.70 0.60 

6 0.70 0.47 

7 0.63 0.73 

8 0.73 0.47 

9 0.70 0.40 

10 0.67 0.60 

11 0.67 0.53 

12 0.70 0.73 

13 0.67 0.47 

14 0.57 0.67 

15 0.57 0.27 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนเรือ่งที ่ 1  มค่ีาความเชื่อม ัน่เท่ากบั  0.88 
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ตาราง 4 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ  เรือ่งที ่2 หนา้ทีข่อง 

 สือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา 

 

ขอ้ ความยากงา่ย (p) อาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.80 0.53 

2 0.80 0.40 

3 0.73 0.40 

4 0.76 0.53 

5 0.60 0.47 

6 0.68 0.20 

7 0.77 0.47 

8 0.72 0.27 

9 0.63 0.53 

10 0.70 0.20 

11 0.60 0.33 

12 0.60 0.67 

13 0.67 0.53 

14 0.53 0.60 

15 0.47 0.33 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนเรือ่งที ่ 2  มค่ีาความเชื่อม ัน่เท่ากบั  0.73 
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ตาราง 5 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ  เรือ่งที ่3  อทิธพิลของ 

 สือ่สารมวลชนทีม่ต่ีอการศึกษา 

 

ขอ้ ความยากงา่ย (p) อาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.57 0.80 

2 0.73 0.47 

3 0.50 0.47 

4 0.43 0.40 

5 0.50 0.87 

6 0.63 0.67 

7 0.40 0.60 

8 0.67 0.40 

9 0.63 0.87 

10 0.50 0.80 

11 0.57 0.93 

12 0.63 0.40 

13 0.47 0.47 

14 0.67 0.20 

15 0.53 0.47 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนเรือ่งที ่ 3  มค่ีาความเชื่อม ัน่เท่ากบั  0.89 
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ภาคผนวก  ฉ   

ผลการประเมินคุณภาพบทเรยีนบทเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา  สาํหรบันกัศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ี สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี โดย

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  และดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา   
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ตาราง 6 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา สาํหรบั 

 นกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยั 

 เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา 

 

รายการประเมิน    X  S.D. ระดบัคุณภาพ 

1. ดา้นจุดประสงค ์
 

4.75 0.43 ดีมาก 

1.1  ความเหมาะสมของวตัถปุระสงคก์บัคาํอธบิายรายวชิา 4.67     0.58 ดมีาก 

1.2  การนาํเสนอเน้ือหาตรงตามวตัถปุระสงค์ 4.67 0.58 ดมีาก 

1.3  ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัวตัถปุระสงค์ 4.67 0.58 ดมีาก 

1.4  การกาํหนดหวัขอ้เรือ่งครอบคลุมกบัวตัถปุระสงค ์ 5.00 0.00 ดมีาก 

2. ดา้นเน้ือหาบทเรยีน 4.56 0.58 ดีมาก 

2.1 ความถกูตอ้งของเน้ือหา 4.67 0.58 ดมีาก 

2.2  ความชดัเจนของเน้ือหา 4.33 0.58 ด ี

2.3  ความเหมาะสมของการจดัลาํดบัเน้ือหา 4.67 0.58 ดมีาก 

2.4  ความยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน 4.67 0.58 ดมีาก 

2.5  ความเหมาะสมของปรมิานเน้ือหาในแต่ละบทเรยีน 4.67 0.58 ดมีาก 

2.6  ความเหมาะสมของข ัน้ตอนการนาํเสนอเน้ือหา 4.67 0.58 ดมีาก 

2.7  ความถกูตอ้งของการใชภ้าษา 4.67 0.58 ดมีาก 

2.8  ความน่าสนใจในการดาํเนินเรื่อง 4.33 0.58 ด ี

2.9  ความสอดคลอ้งของภาพประกอบในเน้ือหา 4.33 0.58 ด ี

3. ดา้นแบบฝึกหดั และแบบทดสอบ 4.56 0.58 ดีมาก 

3.1 ความสอดคลอ้งของคาํถามกบัเน้ือหา 4.67 0.58 ดมีาก 

3.2 ความชดัเจนของคาํถาม 4.67 0.58 ดมีาก 

3.3  ความเหมาะสมของจาํนวนคาํถาม 4.33 0.58 ด ี
 

    
 

รวมเฉลีย่  4.62 0.53 ดีมาก 

 

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหามคีวามเหน็ว่า  คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก  ( X =4.62, SD=0.53)   
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ตาราง  7   ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษาสาํหรบั 

 นกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยั  

 เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา    

 

รายการประเมนิ     X  S.D. ระดบัคุณภาพ 

1. ดา้นการออกแบบระบบการเรยีน 
 

4.25 0.79 ดี 

   1.1 คาํแนะนาํในการใชบ้ทเรยีน 4.00 1.00 ด ี

   1.2 การลาํดบัเน้ือหาทีน่าํเสนอ 4.33 0.58 ด ี

   1.3 ใหโ้อกาสผูเ้รยีนควบคุมลาํดบัการเรยีนอย่างเหมาะสม 4.00 1.00 ด ี

1.4 มกีารรายงานผลคะแนนจากแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 4.67 0.58 ดมีาก 

2.ดา้นภาพ  4.22 0.72 ดี 

    2.1  ความชดัเจนของภาพ  4.33 0.58 ด ี

    2.2  การลาํดบัภาพทีน่าํเสนอ   4.33 0.58 ด ี

    2.3  ความสอดคลอ้งของภาพกบัเน้ือหา

ในบทเรยีน 
 4.00 1.00 ด ี

3.ดา้นภาพเคลื่อนไหว 4.67 0.58 ดีมาก 

   3.1  ความชดัเจนของภาพเคลือ่นไหว 4.67 0.58 ดมีาก 

   3.2  ภาพเคลือ่นไหวสามารถสือ่ความหมายเขา้ใจงา่ย 4.67 0.58 ดมีาก 

4. ดา้นเสยีง 

 

   4.50      0.58                     ดี 

   4.1 ความคมชดัของเสยีงบรรยาย 

 

4.67 0.58 ดมีาก 

   4.2 เสยีงบรรยายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาทีน่าํเสนอ 4.67 0.58 ดมีาก 

   4.3 เสยีงบรรยายสือ่ความหมายไดช้ดัเจน  เขา้ในงา่ย 4.33 0.58 ด ี

   4.4 เสยีงดนตรปีระกอบบทเรยีน 4.33 0.58 ด ี

5. ดา้นตวัอกัษรและการใชส้ี 

 

4.78 0.38 ดีมาก 

   5.1 รูปแบบและขนาดของตวัอกัษรทีใ่ช  ้ 4.67 0.58 ดมีาก 

   5.2 สขีองตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม 4.67 0.58 ดมีาก 

   5.3 การเลอืกใชส้พีื้นหลงัของบทเรยีน 5.00 0.00 ดมีาก 
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ตาราง  7  (ต่อ) 

     

รายการประเมนิ   X  S.D. ระดบัคุณภาพ 

6.ดา้นการเช่ือมโยง  4.44 0.63 ดี 

   6.1 การเชื่อมโยงขอ้มลูในหนา้เดยีวกนั                          

และหนา้อื่นๆ  ในบทเรยีน 

 

4.33 0.58 ด ี

   6.2 การเชือ่มโยงขอ้มลูไปยงัเวบ็ไซตอ์ืน่ 

 

4.00 1.00 ด ี

   6.3 จดุเชื่อมโยงมคีวามสอดคลอ้งกบั     

เน้ือหาทีเ่ชือ่มโยงไป 

 

4.33 0.58 ด ี

   รวมเฉลีย่ 4.44 0.63 ด ี

 

 

ผูเ้ชีย่ วชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษามคีวามเหน็ว่า  คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ี ( X =4.44, SD=0.63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 

ตวัอย่างบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  วชิา  สือ่สารมวลชนเพือ่การศึกษา 

สาํหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  

คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี  
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ประวตัิยอ่ผูท้าํสารนิพนธ ์
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ประวตัิยอ่ผูท้าํสารนิพนธ ์

 
ชือ่ ชือ่สกลุ  นางสาวชลธชิา  ศรอีบุล 

วนัเดอืนปีเกดิ  15  กนัยายน  2528 

สถานทีเ่กดิ  อ.เมอืง  จ.  ปราจนีบรุี 

ทีอ่ยู่ปจัจบุนั   50/1 หมู ่10 ตาํบลดงขี้เหลก็  อาํเภอเมอืง  

  จงัหวดัปราจนีบรุ ี 25000 

สถานทีท่าํงานปจัจบุนั  กองประชาสมัพนัธ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี  

ตาํแหน่งงานในปจัจบุนั  นกัประชาสมัพนัธ ์

 

ประวตักิารศึกษา 

 พ.ศ.2541 ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3  

  โรงเรยีนปราจณิราษฎรอาํรุง  

  อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 

 พ.ศ.2547 ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6  

  โรงเรยีนปราจณิราษฎรอาํรุง 

  อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 

 พ.ศ.2550 ศึกษาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยทีางการศึกษา)  

  จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 
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