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โปรแกรมจาวาสําหรบันักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 

วโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั

ครัง้น้ีเป็นนักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอรโ์รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสาน

มติร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 48 คน ไดม้าดว้ยการสุ่มอย่างง่ายเครื่อง 

มอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตวชิาการเขยีนโปรแกรมจาวาแบบประเมนิ

คุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรแ์ละแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มลู คอืค่าเฉลีย่ รอ้ยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบว่าไดบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวาสําหรบั

นกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่าย

มธัยม) มคีุณภาพดา้นเน้ือหาและดา้นสื่ออยู่ในระดบัดมีาก และมปีระสทิธภิาพ 84.58/85.45 เป็นไป

ตามเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้
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 The purposes of this research was to develop Web-Based Instructional on Function 

java Programming for Computer Major Students Srinakharinwirot University Demonstration 

School (Secondary) with efficiency based on 80/80. The target groups were select by 

sample random sampling, which consisted of 48 students who studying Computer major 

students during second semester of 2013 academic year. The instruments were Web-based 

Instructional, quality assessments for experts, and achievement test for students. The data 

were analyzed by using Means Percentage and Standard Deviation. 

 The research results revealed that the Web-based Instructional had good quality as 

evaluated by content experts and excellent quality as valuated by education technology 

experts, also had an efficiency of 84.58/85.45 that corresponding with the provided criteria. 
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มติร (ฝ่ายมธัยม) ในครัง้น้ี 
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ท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื ไดป้ระสทิธิป์ระสาทความรู ้และใหก้ําลงัใจแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร(Information Communicat-

ions Technology) ไดส้่งผลกระทบต่อสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง ตลอดจนการศกึษาของประเทศ

ไทยเป็นอยา่งมาก ซึง่เป็นทัง้โอกาสและภยัคุกคาม โดยเฉพาะอนิเตอรเ์น็ตทีท่ําใหก้ารสื่อสารเป็นไป

อย่างไรพ้รมแดนในทุกสถานที่ ทุกเวลาและกําลงัไดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวางในยุคโลกาภวิตัน์

ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจยัสําคญัทีท่ําใหก้ารศกึษาในอุดมคติ

เป็นจรงิไดเ้พราะสามารถแสดงอกัษร ภาพ เสยีง ภาพเคลื่อนไหว รวมถงึการสรา้งสถานะการเสมอืน

จรงิ (Virtual Situation) ไดเ้หมอืนๆ กบัหนังสอื หนังสอืภาพ เทปเสยีง วดีทิศัน์ หรอืสื่ออื่นๆ ที่มี

ทัง้หมดรวมทัง้เริม่การปฏสิมัพนัธ์ (Interaction) กบัผูใ้ชไ้ด้และสรา้งเครอืข่ายสามารถตดิต่อสื่อสาร

ไดอ้ย่างไรข้อบเขตในแง่สถานที่ๆ  แตกต่างกนัคนละแห่งกนั (สทิธพิร จติต์มติรภาพ. 2553: 1) ใน

ประเทศไทยมกีารนําแนวคดิของการจดัการศกึษาแบบผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางหรอืผูเ้รยีนเป็นสําคญัมา

ใช้และที่สําคญัมากสําหรบันักเทคโนโลยกีารศกึษา คอืการให้ความสําคญักบัการใช้เทคโนโลยเีพื่อ

การศึกษาด้วยการตราไว้ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ในมาตราที่ 63-69 รฐัจะต้องส่งเสรมิโครงสรา้งพื้นฐานสําหรบัการศกึษาใน

ระบบการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั โดยรฐัต้องมกีารส่งเสรมิและสนับสนุนให้มี

การผลติ การพฒันาสื่อการเรยีน วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัการ

พฒันาขดีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอทีจ่ะใช้

เทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ 

 โดยเฉพาะปัจจุบันการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้สอนจะต้องนํา

เทคโนโลยทีางการศึกษามาใช้ในการเรยีนการสอนเน่ืองจากความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยเีป็นไปอย่างรวดเรว็ ผู้เรยีนจะต้องเรยีนในเน้ือหาทีม่ากขึน้ในขณะที่ระยะเวลาเรยีนคงที ่

เน้ือหามคีวามสลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละโทรคมนาคมพฒันาไปย่างรวดเรว็ 

รูปแบบการเรยีนการสอนที่มผีู้สอนมายนือยู่บรรยายเพยีงอย่างเดยีวนัน้ เป็นสิง่ที่ไม่เพยีงพอต่อ

การศกึษาในปัจจุบนั ดัง้นัน้ผู้สอนจงึจําเป็นต้องแสวงหาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเทคโนโลยทีาง

การศกึษา เพื่อสามารถที่จะเลอืกใช้ในการเรยีนการสอนได้อย่างเหมาะสม รูปแบบการศกึษาใน



 
2 

 

ปัจจบุนัไดม้กีารเปลีย่นแปลงจากการเรยีนภายในหอ้งเรยีนไปสู่การเรยีนในหอ้งเรยีนขนาดใหญ่และ

การศกึษาทางไกลดว้ยเหุตน้ีจงึมกีารพฒันาสื่อการสอนโดยการนําสื่อเทคโนโลยรีะดบัสูงมาใชเ้พื่อให้

ผูส้อน และผูเ้รยีนสามารถสื่อสารกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (กดิานนัท ์มลทิอง. 2544: 2) 

 ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์ป็นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ ทีค่รอบคลุมเชื่อมต่อคอมพวิ 

เตอรน์บัรอ้ยลา้นเครือ่งทัว่โลกระบบอนิเตอรเ์น็ตเกดิจากความตอ้งการในดา้นการสื่อสารของนักวจิยั

ในสถาบนัวจิยัและมหาวทิยาลยัหลายแห่งในสหรฐัอเมรกิา ที่ได้รบัทุนทางทหารของกระทรวง 

กลาโหมสหรฐัอเมรกิาทีม่ชีื่อระบบว่า Arpanet ในช่วงแรกการใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ตเพื่อการศกึษา

และวจิยัเท่านัน้ แต่เมื่อการใชค้อมพวิเตอรแ์ละระบบอนิเตอรเ์น็ตไดข้ยายตวัออกไปกว้างขวางมาก

ขึน้ก็ต้องยอมให้ใช้เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตเพื่อการค้าดงัที่เราได้เหน็ระบบอนิเตอรเ์น็ตเป็นช่องทาง

หน่ึงในการคา้บนระบบเครอืข่าย (Electronic Commerce) การบรกิารข่าวสาร การส่งผ่านขอ้มลูการ

บรกิารจดหมายอเิลค็ทรอนิกส ์(Electronic Mail) การใหบ้รกิารในรปูแบบมลัตมิเีดยี ซึง่เป็นการให ้

บรกิารทีใ่หค้วามสะดวกและรวดเรว็ไดทุ้กที ่

 ปัจจุบนัน้ีกระทรวงศกึษาธกิาร ไดใ้หบ้รกิารแก่มหาวทิยาลยัของรฐั และศูนยเ์ทคโนโลยี

อเิลค็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC) ซึง่เคยใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตแก่สถาบนัอุดม 

ศกึษามาก่อนก็ได้เปลี่ยนมาให้บรกิารอินเตอรเ์น็ต แก่โรงเรยีนระดบัมธัยมศึกษาทัว่ประเทศตาม

โครงการ School Net นอกจากนัน้ยงัมกีารใหบ้รกิาร e-learning แก่ผูท้ีส่นใจทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิทีม่ ี

ชื่อว่าระบบว่า “Learn Square” ใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย เพราะฉะนัน้ระบบอนิเตอรเ์น็ต

ไดก้ลายเป็นเครือ่งมอืทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ต่อสถานศกึษาทุกแห่ง ผูท้ีท่าํหน้าทีใ่หค้วามรูจ้ะต้องเร่งรบีคดิ

หาวธิปีระยุกต์อนิเตอรเ์น็ตใหเ้ป็นประโยนช์ต่อนักเรยีนนักศกึษา ผูป้กครอง อาจารยแ์ละผู้ทีเ่กี่ยว 

ขอ้งต่อไป (ครรชติ มาลยัวงศ.์ 2546: 1-3) 

 การเรยีน Online หรอื Online Learning เป็นการเรยีนดว้ยการใชอ้นิเตอรเ์น็ต โดยผูเ้รยีน

กบัผูส้อนไม่ต้องอยูใ่นหอ้งเดยีวกนั การเรยีนทีต่รงขา้มกบัการเรยีน Online คอืการเรยีนแบบปกต ิ

(Usual Instruction) ทีผู่เ้รยีนผูส้อนอยูห่อ้งเดยีวกนัเหน็หน้ากนัหรอืเรยีกว่า “face-to-face” การเรยีน

แบบออนไลน์น้ีถอืเป็นการเรยีนแบบทางไกล ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

เรื่องแนวปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์การขอเปิดและดําเนิการหลกัสูตรระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 

2548 ลงประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2549 โดยเฉพาะในขอ้ 7.3 ทีเ่ป็นการใชส้ื่ออเิลค็ทรอนิกสแ์ละ

บงัคบัใหก้ารเรยีนการสอนมอีงคป์ระกอบหลกัอยู่ 12 ประการคอื 1) ส่วนทีเ่ป็นเน้ือหาหน้าแรกทจีะ

เชื่อมไปสู่เน้ือหาต่อไป (Homepage) 2) รายละเอยีดขอ้มลูทีต่้องการเรยีนรู ้(Content Presentation)  

3) แหล่งการเรยีนรู ้(Learning Resources) 4) รายละเอยีดเพิม่เตมิทีน่อกเหนือจากขอ้มลูหลกัเพื่อ
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เรยีนรเูพิม่เตมิ (External Resources) 5) E-Laboratory 6) AV Center 7) Assessment 8) Web 

board 9) Cat room 10) E-mail Address 11) Frequency Asked Question และ 12) Personal 

Profile 

 การส่งเสรมิการเรยีนออนไลน์เกดิขึน้โดยแรงผลกัดนัของเทคโนโลย ี และการใช้ความรู้

ความคดิและเหตุผลเชงิตรรกะของนกัวชิาการ โดยมคีุณสมบตัคิวามกา้วหน้าของเทคโนโลยเีป็นฐาน

ความคดิจงึเป็นที่น่าเชื่อถอืและคดิว่าจะได้ผลด ีเพราะมกีารนําเทคโนโลยแีละการบรหิารจดัการที่

ทนัสมยัมาใชม้กีารบงัคบัใหผู้ท้ ีต่้องการจดัการศกึษา หรอืสถาบนัการศกึษาแสดงความพรอ้มในการ

ชุดใช้โปรแกรมชุดคําสัง่หรอื Software ให้มรีะบบการจดัการเรยีนการสอนทางอิเล็คทรอนิกส ์

(Learning Management System - LMS) ให้มีการพัฒนาระบบการจัดการเ น้ือหา (Content 

Management System - CMS) จงึเป็นความมัน่ใจกบัผลทีเ่กดิขึน้ และเป็นทีค่าดหมายว่าเป็นคุณค่า

ทีด่งีามเหมาะสมในการจดัการศกึษา (กฤษมนัต ์วฒันาณรงค.์ 2554: Online) 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ผูว้จิยัจงึเหน็ความสําคญัการใชป้ระโยนชจ์ากเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต

ซึง่เป็นอกีแนวทางหน่ึง ทีส่ามารถนําแหล่งทรพัยากรการเรยีนรูท้ี่มอียู่มากมายมาประยุกต์ใชก้บัวง

การศกึษาเหมาะสมกบัการจดัการศกึษาในปัจจบุนั เพื่อเป็นการส่งเสรมิและพฒันาการเรยีนการสอน

ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้และยึดผู้เรียนเป็น

ศูนยก์ลางของการเรยีนรู ้เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นแปลงความรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาทัง้ระหว่าง

ผู้สอนกับผู้เรยีนและระหว่างผู้เรยีนเอง ประกอบกับโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยลยัศรนีครทิรวิโรฒ

ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ได้มกีารจดัหลกัสูตรสถานศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ที่

เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั และความสามารถเฉพาะตนตามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่มสาระแบ่งเป็น

แผนการเรยีนตามสาขาวชิาเอก 13 วชิาเอกและในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

ได้จดัให้มีหลกัสูตรการเรยีนการสอนในแผนการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนที่สนใจด้าน

วทิยาการคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์(Software) ฮารด์แวร ์(Hardware) และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนเลอืกเรยีนในแผนการเรยีนทีม่คีวามสนใจ และโรงเรยีนจงึมแีนวนโยบายส่งเสรมิ

การใชส้ื่อการเรยีนสอนทีท่นัสมยัและหลากหลาย เพื่อเป็นสื่อหน่ึงในการเรยีนการสอน 

 ดงันัน้วชิาการเขยีนโปรแกรมเป็นวชิาหน่ึงทีอ่ยูใ่นหลกัสตูร แผนการเรยีนเอกคอมพวิเตอร์

ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ที่มเีน้ือหาการพฒันา

ทกัษะการเขยีนโปรแกรม และต้องเข้าใจโครงสร้างการทํางานของภาษาคอมพวิเตอร ์จากการที่

ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิในวชิาการเขยีนโปรแกรมเพื่อนําไปใชใ้นการเรยีนการสอน พบว่าการ

เขยีนโปรแกรมภาษาจาวา (JAVA) เป็นภาษาคอมพวิเตอรท์ีน่่าสนใจ เพราะมโีครงสรา้งทางภาษาที่
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เขา้ใจงา่ยในการเรยีนรูแ้ละเป็นภาษาทีส่รา้งขึน้มาเพื่อรองรบัการออกแบบซอฟต์แวร ์(Software) ที่

รองรบัการเชื่อมโยงระบบอนิเตอรเ์น็ต และสนับสนุนแนวคดิในการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ (Object 

Oriented Programming) ซึ่งภาษาคอมพวิเตอร์ภาษาอื่นๆ ก็เริม่พฒันารูปแบบในการเขยีน

โปรแกรมในรูปแบบน้ี และนอกจากนัน้ภาษาจาวา (JAVA) ยงัมคีวามสามารถในการทํางานขา้ม

เพลตฟรอ์ม (Platform) โดยไม่ต้องคอมไพลใ์หม่ (Compile) และเหมาะสําหรบัคนทีเ่คยศกึษาใน

ภาษา C และ C++ มาก่อนเพราะมโีครงสรา้งทางภาษาทีค่ลา้ยคลงึกนัและเป็นซอฟต์แวรท์ีไ่ม่ต้อง

เสียค่าช้จ่ายในการพฒันา ฉนัน้แล้วผู้วิจยัเห็นว่าภาษาจาวาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจที่

เหมาะสําหรบัการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ในรายวชิาการเขยีนโปรแกรมต่อไป ซึ่งสื่อการเรยีนการสอนบน

เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตนัน้ เป็นสื่อการเรยีนรูท้ี่สามารถเรยีนรูไ้ด้ไม่จํากดัทัง้เวลาและสถานที่และยงั

สามารถให้ข้อมูลที่มทีัง้ ภาพ เสยีงภาพเคลื่อนไหว ข้อความ ประกอบไปพร้อมๆ กนัได้และยงั

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสู้แหล่งอื่นๆ ได้หลากหลายสามารถเรยีนรูด้้วยตวัเองได้ ปรบัปรุงเปลี่ยน 

แปลงขอ้มลูงา่ยทาํใหผู้ส้อนมเีวลาในการจดัการสอนดา้นอื่นเพิม่ขึน้ 

 ผู้วิจยัจงึให้ความสนใจในการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาการเขยีน

โปรแกรมจาวา (JAVA) สาํหรบันกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์เพื่อใหส้ื่อทีม่ปีระสทิธภิาพคํานึง 

ถงึความแตกต่างระว่างบุคคล และสนองตอบแนวคดิทางการศกึษาอนัจะเป็นประโยนชต่์อการศกึษา

ต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 เพื่อพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาการเขยีนโปรแกรมจาวา (JAVA) 

สําหรบันักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสาน

มติร (ฝ่ายมธัยม) ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 เพื่อพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตวชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา (JAVA) สําหรบั

นกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่าย

มธัยม) ใหเ้ป็นสื่อการเรยีนรูท้ีส่ามารถเรยีนรูไ้ดไ้ม่จาํกดั ทัง้เวลาและสถานทีแ่ละยงัสามารถใหข้อ้มลู

ทีม่ที ัง้ภาพ เสยีง ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความประกอบไปพรอ้มๆ กนัไดแ้ละยงัสามารถเชื่อมโยงขอ้มลู

สู่แหล่งอื่นๆ ไดห้ลากหลายสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดป้รบัปรุงเปลีย่นแปลงขอ้มลูง่ายทําใหผู้ส้อน

มเีวลาในการจดัการสอนดา้นอื่นเพิม่ขึน้ 
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ขอบเขตงานวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจ ัยในครัง้ น้ี เป็นนักเรียนแผนการเรียน

คอมพวิเตอรภ์าคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสาน

มติร (ฝ่ายมธัยม) จาํนวน 48 คน โดยใชป้ระชากรทัง้หมดในการทดลองและแบ่งประชากรออกเป็น

กลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม จากการสุ่มอยา่งงา่ย (Sample Random Sampling) ดงัน้ี 

 กลุ่มการทดลองครัง้ที่ 1 จํานวน 3 คน ได้มาอย่างง่ายด้วยวธิกีารจบัสลากจากนักเรยีน

แผนการเรยีนคอมพวิเตอรท์ี่อยู่หอ้งเดยีวกนั เพื่อสงัเกตพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้ทเรยีนและตรวจสอบ

หาขอ้บกพรอ่งของบทเรยีนในดา้นการใชภ้าษาการนําเสนอและการมปีฏสิมัพนัธ ์

 กลุ่มการทดลองครัง้ที ่2 จาํนวน 5 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่ายดว้ยวธิกีารจบัสลากจาก

นักเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห้องเดียวกัน เพื่อหาแนวโน้มของประสิทธิภาพของ    

บทเรยีน 

 กลุ่มการทดลองครัง้ที่ 3 จํานวน 40 คน ได้จากประชากรที่เหลอืจากนักเรยีนแผนการ

เรยีนคอมพวิเตอรจ์ากการทดลองครัง้ที ่1 และ 2 เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีน 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

 เน้ือหาที่ใช้ในการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา 

(JAVA) สําหรบันักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตําราเรยีน 

เอกสารประกอบการเรยีน การสอน วารสาร ขอ้มูลบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ซึ่งผู้วจิยัได้นําขอ้มูล

ดงักล่าวมาจดัหมวดหมู่เน้ือหาตามลําดบัการเรยีนรู้และเน้ือหามาปรบัปรุง เพื่อใช้เป็นเน้ือหาใน

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตโดยสามารถจาํแนกเน้ือหาไดต้ามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัภาษาจาวา (JAVA) 

2. หลกัการเขยีนโปรแกรมจาวา (JAVA) 

3. การเขยีนโปรแกรมควบคุมทศิทาง (Control Statements) 

4. การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ (Object Oriented Programming) 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต หมายถงึ บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตที่

มรีะบบการจดัการความรู ้(Learning Management System) การจดัการเรยีนการสอนผ่านเวบ็วชิา 

การเขยีนโปรแกรมจาวา (JAVA) สําหรบันักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหา 

วทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ซึง่เป็นบทเรยีนทีส่รา้งจากโปรแกรม Moodle 

ใชใ้นการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตทีป่ระกอบด้วย ตวัอกัษร ภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหว 

กราฟิกและเสยีงที่ทํางานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ มกีารจดัเรยีงเน้ือหาเป็นขัน้ตอนมรีะบบบรกิาร

ระบบการตดิต่อสื่อสารระบบประเมนิผล เช่น แบบฝึกหดัะระหว่างเรยีน แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน และมกีารให้ผลยอ้ยกลบัเสรจ็แล้วบนัทกึลงในเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้สามารถนําเสนอ

ขอ้มลูผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตได ้เพื่อการเรยีนเป็นไปในลกัษณะทีม่กีารปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง

ผูเ้รยีนผูส้อนและบทเรยีน โดยผ่านกระดานสนทนา (Web board) แล้วไปให้ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิ

คุณภาพและนํามาปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้นําไปทดลองเพื่อปรบัปรุง

และหาประสทิธภิาพของบทเรยีนใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนด 

2. การเขียนโปรแกรม หมายถึง รายวชิาที่มกีารจดัหลกัสูตรการเรยีนในแผนการ

เรียนวิชาเอกคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ที่มกีารสอนเกี่ยวกบัโครงสรา้งของการ

เขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษา JAVA) ซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการเขยีน

โปรแกรม ประเภทตัวแปร หลกัการเขียนโปรแกรม การเขยีนคําสัง่ในการควบคุมทิศทางของ

โปรแกรมและรปูแบบการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ(Object Oriented Programing) การใชง้านเมธอด 

(Method) คุณสมบตักิารการสบืทอด (Inheritance) และคุณสมบตักิารห่อหุม้ (Encapsulation) 

3. ประสิทธิภาพของบทเรียน หมายถึง ผลการเรยีนของผู้เรยีนจากการศึกษา

บทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตวชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา (JAVA) สําหรบันักเรยีนแผนการ

เรยีนคอมพวิเตอรภ์าคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) โดยมคีะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไมต่ํ่ากว่า 80/80  

   80 ตวัแรก หมายถงึ คะแนนเฉลีย่ทีผู่เ้รยีนทําไดจ้ากแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนใน

บทเรยีนบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตโดยคดิเป็นรอ้ยละ 80 หรอืสงูกว่า 
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   80 ตวัหลงั หมายถงึ คะแนนเฉลีย่ทีผู่้เรยีนทําไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนภายหลงัการเรยีนดว้ยบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตโดยคดิเป็นรอ้ยละ 80 หรอืสูง

กว่า 

 4. ผูเ้ช่ียวชาญ  

  4.1 ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา หมายถงึบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถและความ

ชาํนาญการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละมปีระสบการณ์การสอนวชิาเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

และเทคโนโลยสีานสนเทศในสถาบนัทางการศกึษา ซึง่วุฒทิางการศกึษาระดบัปรญิาโทหรอืปรญิญา

เอกและมปีระสบการณ์ในการทาํงานไมน้่อยกว่า 5 ปี 

  4.2 ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

และความเชี่ยวชาญในเรื่องการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต ซึ่งมวีุฒกิารศกึษาระดบั

ปรญิญาโทหรอืเอกและมปีระสบการณ์ในการทาํงานไมน้่อยกว่า 5 ปี 

 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการเสนอเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้รวบรวมขึน้

เพื่อป็นการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ผูว้จิยัไดแ้บ่งเน้ือหาของเอกสารและงานวจิยั

ออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
1. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัและพฒันาการทางการศกึษา 

1.1 ความหมายของการวจิยัและพฒันา 
1.2 ขัน้ตอนการวจิยัและพฒันา 
1.3 จดุมุง่หมายการวจิยัและพฒันาการทางการศกึษา 

2. ทฤษฏแีละหลกัจติวทิยาการเรยีนรู ้
2.1 ทฤษฏกีารเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยม 
2.2 ทฤษฏกีารเรยีนรูก้ลุ่มปัญญานิยม 
2.3 หลกัทางจติวทิยาการเรยีนรู ้
2.4 รปูแบบการสอน 

3. เอกสารเกีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
3.1 ความหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
3.2 ความสาํคญัของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
3.3 หลกัการเรยีนรูด้ว้ยตอนเอง 

4. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
4.1 ความหมายการเรยีนการสอนบนเวบ็ 
4.2 วตัถุประสงคก์ารใชเ้ครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
4.3 การบรกิารบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
4.4 ประโยชน์ของเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

5. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรม (ภาษา JAVA) 
5.1 สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
5.2 เน้ือหาในการเรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรม (ภาษา JAVA) 
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6. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
6.1 งานวจิยัในประเทศ 
6.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องเก่ียวข้องกบังานวิจยัและพฒันาการทางการศึกษา 

1. ความหมายของการวิจยัและพฒันาการทางการศึกษา 

  การวจิยันบัว่าเป็นรากฐานทีส่ําคญัในการแสวงหา และสัง่สมองคค์วามรูข้องศาสตรใ์น

สาขาต่างๆ ก่อให้เกดิองค์ความรูห้รอืค้นพบความจรงิที่เป็นแก่นสารในศาสตรเ์หล่านัน้ เพื่อนําไป

บรรยาย อธบิาย ทํานายและควบคุมปรากฏการณ์ต่างๆ ความรูพ้ื้นฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิยับาง

ประการ ได้แก่ วธิแีสวงหาความรูค้วามจรงิ ความหมายและจุดมุ่งหมายของการวจิยั คุณลกัษณะ

ของการวจิยั กจิกรรมในกระบวนการวจิยั ประเภทของการวจิยั หน้าที่ของการวจิยัทางการศกึษา

และจรรยาบรรณของนกัวจิยัโดยลาํดบั 
  ไพศาล วรคํา (2552: 7) ไดก้ล่าวถงึการวจิยัว่า การวจิยักเ็ป็นวธิกีารหน่ึงทีใ่ช้ในการ

แสวงหาความรูค้วามจรงิ ดงันัน้ความหมายของการวจิยัจงึผกูพนัอยูก่บัการคน้ควา้ หรอืการแสวงหา

ความรูค้วามจรงิ ตามความหมายทีไ่ดบ้ญัตัไิวใ้นพจนานุกรมไทย การวจิยัหมายถงึ การคน้ควา้เพื่อ

หาขอ้มลูอยา่งถีถ่ว้นตามหลกัวชิาการ (ราชบณัฑติยสถาน. 2546: 1072) 
  เบส และคานท ์(พรรณี ลกีจิวฒันะ. 2554: 2-3; อ้างองิจาก Best & Kahn. 1986: 18) 

ใหค้วามหมายของการวจิยัไวว้่าการวจิยัเป็นวธิกีารทีเ่ป็นระบบระเบยีบมจีุดมุ่งหมายในการวเิคราะห์

และจดบนัทกึสงัเกตมกีารควบคุม เพื่อนําไปสู่ขอ้สรุป อ้างองิหลกัการหรอืทฤษฏซีึง่จะเป็นประโยชน์

ในการทาํนายและการควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ 
  นงลกัษณ์ วริชัชยั (2542: 1) ได้กล่าวถงึความหมายของการวจิยัไว้ว่า “ศพัทภ์าษา 

องักฤษของคําว่าการวจิยัคอื คําว่า research นัน้มรีากศพัทม์าจากคําภาษาฝรัง่เศษ “recerch ” ซึง่

หมายถงึกระบวนการสบืสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบเพื่อแสวงหาความรูแ้ละนําความรูม้าพฒันาสิง่

ทีแ่ป็นประโยชน์” 
  สุชาต ิ ประสทิธิร์ฐัสนิธุ์ (2550: 1) ได้ให้ความหมายของการวจิยัไว้ว่า “การวจิยั

หมายถงึกระบวนการแสวงหาความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งในสิง่ทีต่อ้งการศกึษา” 
  ราตร ี นันทสุคนธ ์(2554: 2) ไดส้รุปความหมายของการวจิยัไวว้่า การวจิยัหมายถงึ

การหาความจรงิเชงิสาธารณะ (ไม่ว่าเป็นความจรงิเชงิวติรรกหรอืเชงิประจกัษ์กต็าม) ดว้ยกระบวน 
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การทีเ่รยีกว่าการวจิยั (ซึง่มลีกัษณะเป็นระบบมขีัน้ตอน) ซึง่ทัง้วธิกีารและผลทีไ่ดต้้องมลีกัษณะเป็น

วตัถุวสิยั 
  พรรณ ีลกีจิวฒันะ (2554: 3) ไดส้รปุความหมายของการวจิยัอย่างสัน้ๆ ไวว้่า การวจิยั 

คอื การค้นหาความรูใ้หมโ่ดยมวีตัถุประสงคท์ี่แน่นอนดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นระบบระเบยีบและเชื่อถอืได้

หรอืสามารถเรยีกวธิกีารทีเ่ป็นระบบระเบยีบและเชื่อถอืได้ทีใ่ชใ้นการคน้หาความรูใ้หม่ โดยมวีตัถุ 

ประสงคท์ีแ่น่นอนนัน้ว่า วธิวีจิยั 
  รตันะ บวัสนธ ์(2554: 18) ไดก้ล่าวถงึความหมาย ลกัษณะและเป้าหมายของการวจิยั

และพฒันาว่า การวจิยัและพฒันานวตักรรมการศกึษา มกีระบวนการดําเนินงานเป็นไปตามลกัษณะ

ของการวจิยัและพฒันา โดยมเีป้าหมายอยู่ที่การได้นวตักรรมการศกึษาน วตักรรมการศกึษาอาจ

พฒันาไดท้ัง้สิง่ที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ก็ขึ้นอยู่กบัผู้พฒันาเป็นใครและการกระทําการพฒันา

นวตักรรมเพื่อตอบสนองภารกจิใด 
2. ขัน้ตอนการวิจยัและพฒันา 

  บอรก์ และกอลล ์(Borg; & Gall. 1989: 784-785) ไดก้ล่าวถงึขัน้ ตอนสําคญัของการ

วจิยัและพฒันาได ้10 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  2.1 กําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะทําการศึกษาที่จะทําการพฒันา (Product 

Selection) เป็นการกําหนดให้ชดัเจนว่าจะดําเนินการวจิยัและพฒันาผลผลติทางการศกึษาสิง่ใด 

ลกัษณะรายละเอยีดและวตัถุประสงค์ของการใช้ในการเลอืกกําหนดผลผลติทางการศกึษาที่จะวจิยั

และพฒันาม ี4 ขัน้ตอนประกอบดว้ย 
   2.1.1 ตรงกบัความตอ้งการทีจ่าํเป็นหรอืไม ่

 2.1.2 ความกา้วหน้าทางวชิาการมเีพยีงพอในการทีจ่ะพฒันาผลผลติทีก่ําหนด 

   2.1.3 หรอืไมบุ่คลากรทีม่อียู่มทีกัษะความรู ้และประสบการณ์ทีจ่าํเป็นต่อการวจิยั

และพฒันานัน้หรอืไม ่
2.1.4 ผลผลตินัน้จะพฒันาขึน้ตามเวลาอนัสมควรไดห้รอืไม ่

  2.2 รวบรวมขอ้มลูและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง (Research and Information Collecting) 

เป็นการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัการสงัเกตภาคสนามซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการใช้ผลผลติการศกึษาที่

กําหนดถ้ามคีวามจําเป็นผู้ทําการวจิยัและพฒันาอาจต้องทําการศึกษาวจิยัขนาดเล็ก เพื่อค้นหา

คาํตอบซึง่งานวจิยัและทฤษฎทีีม่อียูไ่มส่ามารถตอบไดก่้อนจะเริม่ทาํการพฒันาต่อไป 
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  2.3 วางแผนการวจิยัและพฒันา (Planning) การวางแผนการวจิยัและพฒันาประกอบ 

ดว้ยการกําหนดวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลผลติ การกําหนดงบประมาณทรพัยากรและระยะเวลาทีใ่ช ้

และพจิารณาผลทีจ่ะไดม้าจากผลผลติอยา่งรอบคอบ 
  2.4 พฒันารปูแบบขัน้ตอนของผลผลติ (Develop Preliminary Form of Product) ใน

ขัน้ตอนการพฒันารปูแบบน้ีจะเป็นขัน้ตอนการวางแผนการออกแบบและดําเนินการสรา้งผลติภณัฑ์

ตามขัน้ตอนทีว่างไว ้เช่น ถา้เป็นโครงการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสัน้จะต้องออกแบบ

หลกัสตูร เตรยีมวสัดุ หลกัสตูร คู่มอืฝึกอบรมเอกสารในการฝึกอบรมและเครือ่งมอืการประเมนิผล 

  2.5 ทดลองหรอืทดสอบผลผลติครัง้ที1่ (Preliminary Field Testing) โดยการนําเอา

ผลผลติทีอ่อกแบบและจดัเตรยีมไวใ้นขัน้ที ่ 4 ไปทดลองใชเ้พื่อทดสอบหาคุณภาพของผลผลติโดย

ทดสอบ 1-3 โรงเรยีน ใชก้ลุ่มตวัอย่างกลุ่มเลก็ 6-12 คน ประเมนิผลโดยการใชแ้บบสอบถาม การ

สงัเกตและการสมัภาษณ์แลว้รวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห ์

  2.6 ปรบัปรุงผลผลติครัง้ที ่1 (Main Product Revision) นําขอ้มลูจากขัน้ตอนที ่5 มา

พจิารณาปรบัปรงุ 
  2.7 ทดลองหรอืทดสอบผลผลิตครัง้ที่ 2 (Main Field Testing) ขัน้นําผลผลิตที ่    

ปรบัปรงุไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพผลผลติตามวตัถุประสงคข์องโรงเรยีนจาํนวน 5–10 โรงเรยีน

ใชก้ลุ่มตวัอย่าง 30-100 คนทําการประเมนิผลเชงิประมาณโดยการใช ้Pre-Test กบั Post-Test นํา

ผลไปเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลผลติอาจมกีลุ่มควบคุมการทดลองดว้ยกไ็ด ้
  2.8 ทดลองหรอืทดสอบครัง้ที ่2 (Operating Product Revision) นําขอ้มลูและผลจาก

การทดลองใชจ้ากขัน้ที ่7 มาพจิารณาปรบัปรงุแกไ้ขหาขอ้บกพรอ่ง 

  2.9 ผลผลติครัง้ที ่3 (Operational Field Testing) ขัน้น้ีนําผลผลติทีป่รบัปรุงไปทดลอง

เพื่อทดสอบคุณภาพของการใชง้านผลผลติ โดยใชต้ามลําพงัในโรงเรยีนจาํนวน 5-10 โรงเรยีนใช้

กลุ่มตวัอย่าง 40-200 คน ประเมนิผลโดยการใชแ้บบทดสอบการสงัเกตและสมัภาษณ์และรวบรวม

ขอ้มลูมาวเิคราะห ์
  2.10 ปรบัปรงุผลผลติครัง้ที ่3 (Final Product Revision) นําขอ้มลูจากการทดลองครัง้

ที ่9 มาพจิารณาปรบัปรุงเพื่อผลติและเผยแพร่ต่อไปนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองในขัน้ตอนที ่9 ที่

ผ่านมานํามาปรบัปรงุแกไ้ข ซึง่สอดคลอ้งกบัขัน้ตอนการวจิยัและพฒันา ไพโรจน์ เบาใจ (2543) ม ี6 

ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองในขัน้ตอนที ่ 9 ทีผ่่านมาํามาปรบัปรุงแก้ไขซึง่สอดคลอ้งกบั

ขัน้ตอนการวจิยัและพฒันา ไพโรจน์ เบาใจ (2543) ม ี6 ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
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1. กําหนดจดุมุง่หมาย 
2. การวเิคราะหโ์ดยวเิคราะหส์ิง่ต่างๆ ดงัน้ี 
 - วเิคราะหเ์น้ือหา 
 - วเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
 - วเิคราะหส์ื่อการเรยีนการสอน 

   3. การออกแบบบทเรยีน 
   4. การผลติสื่อ 
   5. การทดลองและปรบัปรงุแกไ้ข 
    - การทดลองเป็นรายบุคคลและปรบัปรงุแกไ้ข 
    - การทดลองเป็นกลุ่มยอ่ยและปรบัปรงุแกไ้ข 
    - การทดลองเป็นกลุ่มใหญ่หรอืการทดลองภาคสนามและปรบัปรงุแกไ้ข 
   6. การเผยแพร ่
 เอสพชิ และวลิเลยีมส ์ (Espich; & Williams. 1967: 75-79) ไดอ้ธบิายถงึการทดลองใช้

และปรบัปรงุแกไ้ขสื่อการสอนและบทเรยีนสําเรจ็รปูไว ้3 ขัน้ตอนดงัน้ี 
  1. การทดสอบทลีะคน (One to one Testing) จากกลุ่มตวัอย่างทีม่ผีลการเรยีนระดบั

ที่ตํ่ากว่าปานกลางเลก็น้อยจํานวน 2-3 คนเพื่อให้ศกึษาสื่อที่พฒันาขึน้และหลงัจากที่ศกึษาผู้ที่

พฒันาสื่อจะทาํการสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้บกพรอ่งของสื่อจากกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. การทดลองกบักลุ่มเลก็ (Small Group Testing) ในขัน้น้ีจะใชผู้ท้ดลองเป็นกลุ่ม

ประมาณ 5-8 คน จะดําเนินการคลา้ยกบัขัน้ตอนที ่ 1 แต่จะใหก้ลุ่มตวัอย่างไดร้บัการทดสอบก่อน

เรยีนและหลงัเรยีนด้วยเพื่อที่จะได้นําผลไปวเิคราะห์ทดสอบหาประสทิธภิาพของสื่อ โดยอาศยั

เกณฑ ์80/80 ซึง่ 80 ตวัแรกหมายถงึผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 ของทัง้หมดสามารถทาํขอ้สอบไดถู้กต้องและ

ถ้าหากผลการวเิคราะหเ์ป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว ก็ปรบัปรุงแก้ไขเฉพาะขอ้ทีบ่กพร่องเพื่อนําไป

ทดลองในขัน้ที ่3 ต่อไป และถา้หากผลการวเิคราะหไ์ม่เป็นไปตามกฎเกณฑด์งักล่าวกจ็ะดําเนินการ

ตามวธิกีารเดมิกบักลุ่มตวัอยา่งใหมจ่นกว่าจะไดต้ามเกณฑต์ามกําหนด 
  3. การทดสอบภาคสนาม (Field Testing) ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นประชากร

เป้าหมายจรงิโดยผู้พฒันาสื่อจะไม่เขา้ไปเกี่ยวข้องกบัการทดลองด้วยแต่จะอาศยัครูผู้สอนดําเนิน 

การแทนโดยใชว้ธิกีารดาํเนินการ เช่นเดยีวกบัตอนที ่2 
 สรุปได้ว่า การวจิยัและพฒันา คอืกระบวนการในการพฒันาผลติภณัฑท์างการศกึษา 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ เช่น อุปกรณ์การฝึกอบรมอุปกรณ์การเรยีนสื่อทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนเป็นต้น
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มวีธิดีําเนินการวิจยัและพฒันาตามขัน้ตอน โดยเริม่จากการกําหนดผลติภณัฑ์ที่จะทําการศึกษา

รวบรวมขอ้มลูและงานวจิยัวางแผนการวจิยัและพฒันาทดลองปรบัปรุงแก้ไขและทดสอบผลติภณัฑ์

จนมปีระสทิธภิาพและนําไปเผยแพร ่
 การวิจยัและการพฒันาเป็นกระบวนการดําเนินงานที่มีข ัน้ตอนต่อเน่ืองกันตามลําดับ 

กล่าวคอื ผลที่ได้รบัจากการดําเนินงานในขัน้ตอนหน่ึงๆ จะไดร้บัการนําไปใชส้ําหรบัดําเนินงานใน

ขัน้ตอนต่อๆ ไปทัง้น้ีในแต่ละขัน้ตอนมไิด้แยกจากกนัโดยเดด็ขาด แต่มคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนั 

โดยทัว่ไปแลว้การวจิยัและการพฒันาจะประกอบดว้ยขัน้ตอนสําคญัๆ 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที ่1 

การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ สํารวจสภาพปัญหา ปัญหาหรอืความต้องการ ขัน้ตอนที่ 2 การออกแบบ 

การสรา้งและการประเมนินวตักรรม (หรอืผลติภณัฑ)์ ขัน้ตอนที ่3 การนํานวตักรรม (ผลติภณัฑ)์ ไป

ทดลองใชข้ ัน้ตอนที ่4 การประเมนิและปรบัปรุงนวตักรรม ขัน้ตอนที ่5 การเผยแพร่นวตักรรมและ

การวิจยัความสมัพันธ์ของขัน้ตอนทัง้ 5 ของการวิจยัและพัฒนาแสดงได้ดังแผนภาพประกอบ

ดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงขัน้ตอนการวจิยัและพฒันา 

นวตักรรมหรือ

ผลติภณัฑ์ 

ปรับปรุง 

นวตักรรมหรือ

ผลติภณัฑ์ต้นแบบ 

วเิคราะห์ สงัเคราะห์ 
สํารวจสภาพปัจจุบนัปัญหาและ

ความต้องการ 

ออกแบบ สร้าง และประเมิน

นวตักรรมวิเคราะห์ 

ขัน้ตอนการทดลอง 

ประเมินและปรับปรุง

นวตักรรม 
 

เผยแพร่นวตักรรม 

ย้อ
นก

ลบั
ผล

กา
ร
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3. จดุมุ่งหมายของการวิจยัและพฒันา 

  เน่ืองจากการวจิยัเป็นกระบวนการที่ทําให้ได้มาซึ่งความรู้ความจรงิเกี่ยวกบัปรากฏ 

การณ์ต่างๆ องค์ความรู้เหล่าน้ีจะถูกสัง่สมและจดัระเบยีบกลายมาเป็นศาสตร์สาขาต่างๆ ดัง้นัน้

จดุมุง่หมายของการวจิยัจงึตอบสนองเป้าหมายของศาสตรใ์นระดบัต่างๆ ซึง่จาํแนกไดด้งัน้ี 
  3.1 เพื่อบรรยายหรอืพรรณา (Description) เป้าหมายระดบัแรกของศาสตรซ์ึ่งถอืว่า

เป็นระดบัตํ่าสุด คอืการบรรยายปรากฏการณ์ทําให้คนเรามคีวามรูเ้กี่ยวกบัปรากฏการณ์ต่างๆ ที่

เกิดขึ้นดัง้นัน้จุดมุ่งหมายแรกของการวิจยัก็คือ เพื่อแสวงหาความรู้ ความจริงในการบรรยาย 

ปรากฏการณ์หรอืคน้หาคําตอบของปัญหาว่าใครคอืสิง่ใด (Who) ทําอะไร (What) ทีไ่หน (Where) 

เมือ่ใด (When) และทาํอยา่งไร (How) 
  3.2 เพื่ออธบิาย (Explanation) เป้าหมายทีส่องของศาสตรค์อื การอธบิายปรากฏ 

การณ์ซึง่หมายถงึองคค์วามรูข้องศาสตรน์ัน้ สามารถใชบ้อกเล่าสาเหตุของการเกดิปรากฏการณ์ได้

หรอืใชต้อบคําถามไดว้่าทําไม (Why) จงึเกดิปรากฎการณ์นัน้และผลของปรากฏการณ์นัน้ มคีวาม 

สมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกนัอย่างไรซึ่งการที่จะอธบิายเหตุการณ์เชงิเหตุผลได้นัน้ จําเป็นต้องอาศยัการ

บรรยายหรอืพรรณาเหตุการณ์นัน้ให้ชดัเจน ละเอยีดถี่ถ้วนเสยีก่อน ดัง้นัน้จุดมุ่งหมายของการวจิยั

จงึมุง่แสวงหาความรูจ้รงิความจรงิเพื่ออธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ นัน้เอง 
  3.3 เพื่อการทํานาย (Prediction) เป็นเป้าหมายทีส่ามของศาสตร ์คอื การทํานายซึง่

หมายความว่าองคค์วามรูข้องศาสตรน์ัน้สามารถนําไปใชไ้ดใ้นการคาดคะเนหรอืทํานายการเกดิขึน้

ของปรากฏการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ โดยการทีจ่ะสามารถทํานายปรากฏการณ์ไดย้่างนัน้ 

จาํเป็นต้องอาศยัความสมัพนัธท์ีช่ดัเจนระหว่างเหตุผลของการเกดิปรากฏการณ์นัน้ๆ หรอืสามารถ

อธบิายปรากฏการณ์นัน้ๆ ไดอ้ย่างถูกต้องเสยีก่อน ดัง้นัน้จุดมุ่งหมายอกีอย่างหน่ึงของการวจิยักค็อื 

มุง่แสวงหาความรูจ้รงิเพื่อทาํนายหรอืคาดคะเนปรากฏการณ์ต่างๆ 
  3.4 เพื่อการควบคุม (Control) เป้าหมายสูงสุดของศาสตรก์็คอื การควบคุมปรากฏ 

การณ์ซึง่ทาํนายถงึองคค์วามรูข้องศาสตรน์ัน้ สามารถนําไปใชใ้นการควบคุมปรากฏการณ์ต่างๆ ได้

ตามความต้องการซึ่งการที่จะสามารถควบคุมปรากฏการณ์ใดๆ ได้นัน้จําเป็นต้องอาศัยการ

คาดคะเนหรอืการทํานายการเกดิปรากฏการณ์นัน้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําเสยีก่อน ดงันัน้จุดสูงสุด

ของการวจิยัมุ่งแสวงหาความรูค้วามจรงิเพื่อการควบคุมปรากฏการณ์ใหเ้ป็นไปตามความต้องการ

ของมนุษย ์
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ทฤษฎีและหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ 

 การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทัง้ดา้นสมรรถภาพ ทกัษะและทศันคตทิีค่นเราไดร้บัตัง้แต่เป็น

ทารก เป็นเดก็ จนเป็นผู้ใหญ่ กระบวนการเรยีนรูจ้งึเป็นส่วนสําคญัของความสามารถของคนเรามี

นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวว่า การเรยีนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ทีค่นเรามปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม 
1.   ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 

  ในช่วงศรรตวรรษที ่20 และไดร้บัการยอมรบัจากนักการศกึษาอย่างกวา้งขวางตัง้แต่

อดตีจนถงึปัจจบุนั นกัทฤษฏกีลุ่มน้ีไดใ้หค้วามสาํคญักบั “พฤตกิรรมนิยม” มากและเชื่อว่าการเรยีนรู้

ของมนุษย์เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งสามารถสงัเกตและวดัได้จากพฤติกรรมภายนอกซึ่ง

พฤตกิรรมดงักล่าวคอื การตอบสนองของมนุษยท์ีม่ต่ีอสิง่เรา้ โดยสิง่เรา้ทีอ่าจจะเป็นสภาพแวดลอ้ม

หรอืประสบการณ์ทีเ่ตรยีมไวจ้ะเป็นตวักําหนดพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ได ้นักทฤษฏกีลุ่มน้ีจะพูดถงึ

กระบวนการคิดหรือปฏิกรยิาภายในของมนุษย์น้อย เพราะเป็นสิ่งที่วดัและสังเกตไม่ได้ อีกทัง้

รปูแบบการศกึษามกัเป็นการทดลอง สกนิเนอร ์(Skinner) เป็นผูนํ้าเอาทฤษฎดีา้นจติวทิยามาเพื่อ

ประยกุตเ์พื่อกบัการเรยีนการสอนเป็นเจา้ของทฤษฏวีางเงื่อนไขแบบกระทํา(Operant Conditioning 

Theory) ทีก่ล่าวว่า การเสรมิแรงส่วนช่วยใหม้นุษยเ์กดิการเปลีย่แปลงพฤตกิรรม แนวคดิเกยีวกบั

การเสรมิแรงของเขานัน้ไดย้อมรบัว่า มสี่วนมบีทบาทสาํคญัยิง่ต่อการออกแบบการเรยีนการสอน 
 ทฤษฏกีารเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยมกบัการเรยีนการสอน 
 แนวคดิในกลุ่มพฤตกิรรมนิยมจะก่อใหเ้กดิต่อการเรยีนรูม้ากทีสุ่ดนักวชิาการหลายท่านได้

เสนอแนวทางในการนําหลกัการเรยีนรูข้องกลุ่มพฤตกิรรมนิยมมาใชใ้นการเรยีนการสอนดงัน้ี 
  1. ในการจดัการเรยีนการสอน ควรคํานึงถงึความพรอ้มของผูเ้รยีน เพื่อทีจ่ะไดเ้รยีนดี

ที่สุดการสํารวจความพรอ้ม รวมทัง้การสรา้งความพร้อมทางการเรยีนให้แก่ผู้เรยีน ผู้เรยีนจําเป็น 

ตอ้งนําเนินการก่อนการเรยีนเสมอ 
  2. ทําให้ผู้เรยีนชอบและมคีวามสุขกบัการเรยีน โดยจดัสภาพห้องเรยีนให้น่าเรยีน

รวมทัง้สรา้งบรรยากาศทีด่ใีหเ้กดิขึน้ระหว่างการเรยีนเพื่อไมใ่หผู้เ้รยีนรูส้กึอดึอดัหรอืไมอ่ยากเรยีน 
  3. การตัง้จุดมุ่งหมายของการเรยีนต้องตัง้จุดมุ่งหมายในรปูพฤตกิรรมทีส่งัเกตเหน็ได้

อยา่งชดัเจนสาํหรบัหอ้งเรยีน 
  4. การใหส้ิง่เรา้ในรปูแบบต่างๆ จะช่วยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมนักเรยีนของผูเ้รยีนและ

ตอบสนองต่อรปูแบบการเรยีนทีต่อ้งการได ้
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  5. การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดล้องผดิลองถูกดว้ยตนเองบา้ง จะเป็นการช่วยใหผู้เ้รยีน

เกดิการเรยีนรูใ้นการแก้ปัญหา โดยสามารถจดจําผลจากการเรยีนรูไ้ดด้รีวมทัง้เกดิความภาคภูมใิจ

ในการทาํสิง่ต่างๆ 

  6. การเสรมิแรงมคีวามสาํคญัยิง่ในการเรยีนโดยเฉพาะการเสรมิแรงในทางบวกเพราะ

การกระทําไดๆ ถ้าไดร้บัการเสรมิแรงมแีนวโน้มที่จะเกดิขัน้อกีส่วนการกระทําทีไ่ม่มกีารเสรมิแรง

แนวโน้มทีค่วามถีข่องการกระทาํนัน้จะลดลงและหายไปในทีสุ่ด 
  7. การเว้นระยะการเสรมิแรงไม่ให้ตายตวัหรอืเปลีย่นรปูแบบการเสรมิแรงจะช่วยให้

การตอบสนองของผูเ้รยีนคงทนถาวร 
  8. การลงโทษแมบ้างครัง้ทําใหก้ารเรยีนรูไ้ด้เรว็แต่ก็อาจทําใหล้มืเรว็ โดยเฉพาะการ

ลงโทษทีร่นุแรงเกนิไปควรใชว้ธิงีดการเสรมิแรงแทนเมือ่ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์
  9. บุคคลทีเ่คยมปีระสบการณ์ในการเผชญิกบัปัญหามลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัมาก่อนก็

จะสามารถแกปั้ญหาไดง้า่ยกว่าการแก้ปัญหาใหม ่
  10. หากต้องการใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในเรื่องใดต้องให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

เรื่องนัน้อย่างถ่องแท้ และให้ผู้เรยีนฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอ เพราะจะทําให้เกิดการเรยีนรู้และความ

คงทนในการจดจาํดขีึน้ 
 2.   ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 

  นักทฤษฏกีลุ่มน่ีกล่าวว่า บุคลแต่ละคนมโีครงสรา้งความรูห้รอืโครงสรา้งทางปัญญา 

(Schema) ภายในทีม่ลีกัษณะเป็นโหนด (Node) หรอืกลุ่มทีม่กีารเชื่อมโยงกนัอยู่การทีม่นุษยจ์ะรบัรู้

อะไรใหม่ๆ  นัน้มนุษยจ์ะนําความรูท้ีพ่งึไดร้บัซึง่อยู่ในความจาํชัว่คราว (Short term Memory) นัน้ไป

เชื่อมโยงกบัทีม่คีวามรูอ้ยู่เดมิ (Prior Knowledge) เกดิเป็นความรูห้รอืความจาํถาวร (Long-term 

Memory) ซึ่งการผสมผสานระหว่างสิง่ที่ได้รบัในปัจจุบนักบัประสบการณ์ในอตดีจําเป็นต้องอาศยั

กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) เขา้มามอีทิธพิลในการเรยีนรูด้ว้ย ทฤษฏกีลุ่มน้ีจงึ

เน้นกระบวนการทางปัญา เช่น การรบัรู ้การระลกึหรอืจํา การคดิอย่างมเีหตุผล การตดัสนิใจ การ

แกปั้ญหารวมทัง้ใหค้วามสาํคญักบัความแตกต่างระหว่างบุคคล (ณฐักร สงคราม. 2553: 35-76) 
  การนําทฤษฏกีารเรยีนรูก้ลุ่มปัญญานิยมไปใชใ้นการเรยีนการสอน 
  แนวคิดกลุ่มปัญญานิยมไปใช้ในการเรยีนการสอนก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ

เรยีนรูม้ากทีสุ่ดนัน้ดงักรณดีงัต่อไปน้ี 
  1.  ผูเ้รยีนมพีืน้ฐานความรูห้รอืประสบการณ์เกี่ยวกบัเน้ือหานัน้ๆ มาบา้งแลว้ 
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  2.  มแีหล่งการเรยีนรู ้(Resources) จาํนวนมากทีจ่ะช่วยผูเ้รยีนเชื่อมโยงองคค์วามรู้

ใหมไ่ปยงัองคค์วามรูเ้ดมิ 
  3. มเีวลาในการเรยีนการสอนพอสมควรมไิดจ้าํกดัเวลาอยา่งเขม้งวด 

  4. เน้ือหาทีฝึ่กใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิคน้ควา้หาคาํตอบดว้ยตนเอง 
 ทฤษฏกีลุ่มน้ีใหค้วามสําคญัต่อกระบวนการจติใจหรอืความคดิของคนเรา ฉะนัน้แนวทาง

การจดัการเรยีนการสอนจงึเน้นทีต่วัผูเ้รยีน โดยครผููส้อนต้องหากลยุทธก์ารสอนและสภาพแวดลอ้ม 

ที่จะช่วยให้ผู้เรยีนแต่ละคนได้คดิ ได้รู้จกัวธิกีารและเกิดการค้นพบด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยง

ความรูท้ีไ่ดร้บักลายเป็นความจาํถาวร 
3. หลกัการทางจิตวิทยาการเรียนรู ้

1. วุฒภิาวะ (Maturation) 

  กฎของการเรยีน: ผูเ้รยีนเจรญิเพยีงใดยอ่มสามารถเรยีนรูไ้ดเ้พยีงนัน้ 

  กฎของการสอน: ในการสอนครตู้องคํานึงถงึความเจรญิเตบิโตทางร่างกายและสมอง

ของผู้เรยีนและทําการสอนให้เหมาะสมกบัความเจรญิดงักล่าวผู้เรยีนจะอ่านหนังสอืออกก็ต่อเมื่อ

องคป์ระกอบต่างๆ ของการเรยีนรูเ้จรญิถงึขัน้ทีจ่ะเรยีนไดอ้งคป์ระกอบเหล่าน้ี คอื ร่างกาย สมอง

อารมณ์และความสนใจ 

  2. ความพรอ้ม (Readiness) 

  กฎของการเรยีน: ผู้เรยีนต้องมวีุฒภิาวะสูงพอและมพีืน้ฐานพอเสยีก่อนจงึจะเรยีนรู้

จากประสบการณ์ใหมอ่ยา่งใดอย่างหน่ึงทีส่งูขึน้ไป 

  กฎของการสอน: การสอนจะไดผ้ลดยีิง่ขึน้ถ้าครูคาดคะเนความพรอ้มของผู้เรยีนไว้

ล่วงหน้าและจดัประสบการณ์ใหผู้้เรยีนทดลองทํา ครคูอยสงัเกตดูและเมื่อเหน็ว่าได้คาดคะเนไว้ไม่

ถูกต้องครูต้องปรบัปรุงโครงการสอนเสยีใหม่ โครงการสอนจะใช้ได้ผลดทีี่สุดเมื่อครูปรบัปรุงให้

สมัพนัธก์บัลกัษณะของเดก็แต่ละคน 

  3. ผลต่อการกระทาํ (Effect) 

  กฎของการเรยีน: เมื่อผูเ้รยีนแสดงปฏกิริยิาต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงดว้ยวธิหีน่ึง และวธินีัน้ทํา

ใหไ้ดร้บัผลทีผู่เ้รยีนพอใจภายหลงัจากทีไ่ดท้ําไปแลว้โดยทนัท ีหรอืไดร้บัผลเป็นทีน่่าพอใจในขณะที่

ทาํงานนัน้ในโอกาสต่อไป เมือ่ผูเ้รยีนมาพบสถานการณ์นัน้เขา้อกี เขาจะแสดงปฏกิริยิาแบบเดยีวกนั

นัน้อกี 

  กฎของการสอน: การสอนจะไดผ้ลดเีมื่อครแูสดงใหผู้เ้รยีนเหน็ผลของการกระทําของ

ตนเองในทนัทกีารตอบสนองการกระทําของผูเ้รยีนใหท้นัท่วงท ีใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีนแต่ละคนจะช่วย
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ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ การตอบสนองในการส่งเสรมิมกัจะใชไ้ดผ้ลดเีสมอส่วนการตอบสนองในทาง

ทีห่กัหา้มอาจจะไดผ้ลเมือ่เราควบคุมอยู ่

  4. การฝึกหดั (Exercise) 

  กฎของการเรยีน: สิง่ใดทีผู่เ้รยีนทําบ่อยๆ ซํ้าๆ หรอืมกีารฝึกผูเ้รยีนย่อมทําสิง่นัน้ไดด้ี

สิง่ใดทีไ่มไ่ดท้าํนานๆ ยอ่มทาํสิง่นัน้ไมไ่ดเ้หมอืนเดมิ 

  กฎของการสอน: ในการสอนเกี่ยวกบัวชิาทกัษะควรมกีารทําซํ้าๆ และฝึกบ่อยๆ เช่น 

การเรยีนภาษาองักฤษ ดนตร ี เทนนิส ตลอดจนการฝึกปฏบิตัใินวชิาศลิปะซึง่แพฟลอฟ (Pavlov) 

กล่าวว่า การทาํซํ้าๆ หลายๆ ครัง้จะเกดิผลดใีนการเรยีนรูท้างเจตคตแิละสรา้งนิสยัทีด่ดีว้ย 

  5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) 

  กฎของการเรยีน: ผูเ้รยีนแต่ละคนยอ่มเรยีนรูใ้นสิง่เดยีวกนัดว้ยเวลาทีไ่ม่เท่ากนัผูเ้รยีน

คนเดยีวกนั เรยีนสิง่ต่างประเภทกนัไดใ้นเวลาทีไ่มเ่ท่ากนั 

  กฎของการสอน: การสอนจะได้ผลดยีิง่ขึน้ ถ้าครูพยายามหาสาเหตุที่ทําให้ผูเ้รยีน

แสดงปฏกิริยิาไมด่แีละหาสาเหตุทีท่าํใหผู้เ้รยีนแตกต่างกนั ครหูาทางแก้สาเหตุทีพ่อจะแก้ไขได ้และ

วางแนวในการปฏบิตัสิําหรบัผูเ้รยีนบางคนที่เหน็ว่าเฉพาะการแก้ จะไม่ไดผ้ลและครพูยายามทําให้

ความแตกต่างของผูเ้รยีนกลุ่มเดยีวกนัลดน้อยลงเป็นลาํดบั เช่น ทําใหผู้เ้รยีนทีเ่รยีนชา้สามารถเรยีน

ไดท้นัผูเ้รยีนทีเ่รยีนปานกลางมากขึน้ และไมแ่สดงใหผู้เ้รยีนรูว้่าตนแตกต่างจากผูอ้ื่น 

  6. การจงูใจ (Motivation) 

  กฎของการเรยีน: การเรยีนจะไดผ้ลดกีต่็อเมื่อผูเ้รยีนมคีวามสนใจมวีตัถุประสงคแ์ละมี

เจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน 

  กฎของการสอน: การสอนจะได้ผลดกี็ต่อเมื่อครูรูจ้กัใชก้ารจูงใจให้ผู้เรยีนเกดิความ

ต้องการที่จะเรยีนรู้โดยใช้แรงจูงใจทัง้ภายในและภายนอกซึ่งแรงจูงใจภายในได้แก่ ความสนใจ 

ความต้องการและเจตคตแิละแรงจงูใจภายนอกไดแ้ก่ บุคลกิภาพของคร ูวธิสีอนทีท่ําใหผู้เ้รยีนมอง 

เหน็วตัถุประสงคข์องการเรยีน การชมเชย การใหร้างวลั การใหค้ะแนน การลงโทษ เป็นสาเหตุให้

เกดิการเรยีนรู ้

  7. กจิกรรมและประสบการณ์ (Activities and Experiences) 

  กฎของการเรยีน: ผูเ้รยีนจะเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยเริม่กระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอื

หลายอยา่งไมว่่าจะเป็นทางการหรอืการคดิไตรต่รอง โดยมวีตัถุประสงคว์่าทําเพื่อใหเ้กดิอะไรและทํา

สิง่นัน้ต่อไปอกีตามทีต่นตอ้งการอยา่งสมบรูณ์ 
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 กฎของการสอน: การสอนจะไดผ้ลดคีรจูะตอ้งช่วยใหผู้เ้รยีนหาใหพ้บว่าตอ้งการอะไรทีเ่หน็

ว่าสําคญัพอที่จะทําอะไรสกัอย่างหน่ึงให้ผู้เรยีนรู้ว่าเมื่อเกิดความต้องการเช่นนัน้แล้วควรจะทํา

อะไรบ้าง เพื่อให้ได้ดงัความมุ่งหวงัถ้าทํากจิกรรมใดลงไปแล้วไม่ได้ผลตามที่มุ่งหวงัไว้ก็ให้ผู้เรยีน

ดดัแปลงกจิกรรมนัน้ เพื่อใหเ้กดิความสาํเรจ็ตามตอ้งการใหผู้เ้รยีนตระหนักว่าการกระทําของเขาเอง

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมินัน้คอืการเรยีนรู ้

  8. การเรยีนรูผ้่านประสาทสมัผสัหลายดา้น 

  กฎของการเรยีน: ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีด่นีัน้คอืประสบการณ์ทีท่ําใหผู้เ้รยีนต้องใช้

ประสาทสมัผสัหลายด้านร่วมกนั หรอือย่างน้อยก็ต้องให้ผู้เรยีนได้ใช้ประสาทสมัผสัอย่างใดอย่าง

หน่ึงอยา่งเหมาะสม 

  กฎของการสอน: การสอนจะไดผ้ลดเีมื่อครูทําการสอนโดยก่อให้เกดิสิง่พมิพ์ใจโดย

ผ่านประสาทสมัผสัหลายๆ ดา้นเกีย่วกบัประสบการณ์เดยีวกนั และการใชป้ระสาทสมัผสัแต่ละอย่าง

หลายๆ วธิกีจ็ะช่วยใหก้ารสอนไดผ้ลดยีิง่ขึน้ 

  9. การเรยีนแบบรวม-แยก-รวม (Whole-part-whole Learning) 

  กฎของการเรยีน: การเรยีนสิง่ใดถ้าไดม้องเหน็ส่วนใหญ่ทัง้หมดจะเรยีนไดด้กีว่าเหน็

หรอืเรยีนส่วนยอ่ย ของสิง่นัน้ทลีะส่วนเพราะการไดม้องเหน็ส่วนใหญ่ทัง้หมดช่วยใหผู้เ้รยีนมองเหน็

ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนยอ่ยเหล่านัน้ 

  กฎของการสอน: การสอนจะไดผ้ลดยีิง่ขึน้ถ้าแสดงสิง่ทีส่อนนัน้เป็นส่วนรวมใหผู้เ้รยีน

เหน็และเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนย่อยแต่ละส่วนในส่วนรวมนัน้ เพราะว่าสิง่ต่างๆ ที่มสี่วน

เกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นัครสูอนแยกจากกนัย่อมจะไม่สามารถทําใหผู้เ้รยีนเหน็ความเกี่ยวเน่ืองสมัพนัธ์

ระหว่างส่วนยอ่ยเหล่านัน้ 

 การออกแบบบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตที่มคีุณภาพ ผู้สร้างบทเรยีนจําเป็นต้อง

คาํนึงถงึหลกัเกณฑใ์นการออกแบบ ซึง่เป็นไปตามทฤษฎแีละจติวทิยาเกี่ยวกบัการเรยีนรูข้องมนุษย ์

ผนวกกบัหลกัการและทฤษฎทีางโสตทศันะความเคลื่อนไหวของโสตทศันะมไิดข้ึน้อยู่กบัทฤษฎกีาร

เรยีนรูท้ฤษฎีใดทฤษฎหีน่ึง โดยเฉพาะแต่นักโสตทศันะส่วนใหญ่มกัจะสะท้อนแนวปฏบิตัอิอกมา

ตามความเชื่อของกลุ่มทฤษฎกีารเรยีนรู ้กลุ่มความรูแ้ละทฤษฎกีารตดิต่อสื่อสาร นักโสตทศันะจะ

เน้นไปในเรื่องการใช้โสตทศันะวสัดุ เป็นสื่อกลางที่จะทําให้เกิดการเรยีนรู้ข ึ้นในตัวผู้เรยีนนัก

การศกึษาไดว้จิยัพบว่า มนุษยเ์ราเรยีนรูผ้่านทางสายตา 75% ทางหู 13% ทางนาสกิสมัผสั 3% ทาง

กายสมัผสั 6% และทางชวิหาสมัผสั 3%  
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 นัน่หมายความว่าการรบัรูด้ว้ยการมองเหน็จะทาํใหม้นุษยส์ามารถเรยีนรูแ้ละจดจาํสิง่ต่างๆ 

ได้สูงกว่าการสมัผสัในด้านอื่น ในการจะผลติงานเพื่อนําเสนอจําเป็นต้องเน้นความสําคญักบัการ

สื่อสารด้วยการมอง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกดิการเรยีนรูแ้ละจดจําสิง่ที่พบเหน็ได้เป็นระยะเวลา

ยาวนานการรบัรูด้ว้ยการมองโดยใชน้ัยน์ตาเป็นอวยัวะรบัภาพ เมื่อแสงผ่านเขา้มาในนัยน์ตาเลนส์

ตาจะทําหน้าที่ปรบัโฟกัสของแสงให้ภาพตกที่จอตาซึ่งที่จอตาจะมีเซลล์รบัแสงกระจายอยู่เป็น

จาํนวนมาก เซลลร์บัแสงแบ่งเป็น 2 ชนิด คอื เซลลร์ปูแท่ง และเซลลร์ปูกรวย เซลลเ์หล่าน้ีจะมี

หน้าที่ในการแปลสญัญาณแสงเป็นกระแสประสาทส่งไปยงัสมองและสมองจะแปลความหมายของ

กระแสประสาทในการรบัรูต่้อภาพอกีขัน้หน่ึง 

 การรบัรู้มบีทบาทมากในการแสดงพฤติกรรมการเรยีนรู้ของมนุษย์นัน้เกิดจากการที่ให้

ความสนใจกบัสิง่เรา้และการรบัรูส้ ิง่เรา้ต่างๆอย่างถูกต้อง หากมสีิง่เรา้เขา้มาพรอ้มกนัหลายตวั และ

มนุษยไ์ม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัสิง่เรา้ที่กระตุ้นที่ถูกต้องแล้วการรบัรูท้ ี่ต้องการก็ไม่อาจเกดิขึน้ได้หรอื

เกดิขึน้ไดน้้อยกว่าทีต่ ัง้ไว ้มลัตมิเีดยีทีด่จีะต้องออกแบบใหเ้กดิการรบัรูท้ ีง่่ายดายและเทีย่งตรงทีสุ่ด

การทีจ่ะทําใหม้นุษยเ์กดิความสนใจกบัสิง่เรา้ และรบัรูส้ ิง่เรา้ต่างๆ นัน้ อย่างถูกต้องนัน้ผูส้รา้งสรรค์

ต้องออกแบบมลัตมิเีดยีโดยตระหนักถงึปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการรบัรู ้ เช่น รายละเอยีดและความ

เหมอืนจรงิการใช้สื่อและการใชเ้ทคนิคพเิศษทางภาพต่างๆ เขา้มาเสรมิ เพื่อกระตุ้นใหผู้้เรยีนเกดิ

ความสนใจไม่ว่าจะเป็นการใชเ้สยีง การใชภ้าพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบหน้าจอ การวาง

ตําแหน่งของสื่อต่างๆ บนหน้าจอรวมถงึการเลอืกชนิดขนาดของตวัอกัษรและสทีีใ่ชใ้นการออกแบบ

มลัตมิเีดยีการรบัรูแ้ละความสนใจมคีวามสําคญัมากต่อการออกแบบมลัตมิเีดยีทีม่คีุณภาพ (สุปาณ ี

สนธริตัน์. 2539: 143) 

4.   รปูแบบการสอน 

  รปูแบบการสอนรูปแบบการเรยีนการสอน (Teaching Learning Model) หรอืระบบ

การสอน คอืโครงสรา้งองคป์ระกอบการดําเนินการสอนที่ไดร้บัการจดัเป็นระบบสมัพนัธ ์สอดคลอ้ง

กับทฤษฏีหลักการเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนั ้นยึดถือและได้ร ับการพิสูจน์ทดสอบว่ามี

ประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย เฉพาะของรูปแบบนัน้ๆ 

โดยทัว่ไปแบบแผนการดําเนินการสอนดงักล่าวมกัประกอบด้วยทฤษฏหีลกัการทีรู่ปแบบนัน้ยดึถอื

และกระบวนการสอนทีม่ลีกัษณะเฉพาะอนัจะนําผูเ้รยีนไปสู่จดุมุ่งหมายเฉพาะรปูแบบนัน้กําหนด ซึง่

ผู้สอนสามารถนําไปใช้เป็นแบบแผนหรือแบบอย่างในการจดัและดําเนินการสอนอื่นๆ ที่มี

จดุมุง่หมายเฉพาะเช่นเดยีวกนัได ้
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 กาเย่ (เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ. 2528: 67-68; อ้างองิจาก Gagne. 1970) ไดจ้ดัระบบการ

เรยีนการสอนไว้ว่าการเรยีนของผู้เรยีนจะเกิดขัน้ได้อย่างดนีัน้จะต้องจดัสภาพการเรยีนการสอน

ตามลาํดบั ซึง่ม ี9 ขัน้คอื 

  1. ขัน้สรา้งความเขา้ใจ (Gaining Attention) ในขัน้น้ีจะเป็นขัน้แรกในระบบการเรยีน

บนการสอนจากสถานการณ์หรอืเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะช่วยสร้างความตัง้ใจและความสนใจให้แก่

ผูเ้รยีน เช่น การเปลีย่นแปลงสิง่เรา้ซึง่อาจจะใชค้าํถามใหผู้เ้รยีนเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็ 

  2. ขัน้แจง้วตัถุประสงคใ์หผู้เ้รยีนทราบ (Informing The Learner Of The Objectives) 

เมื่อสรา้งความตัง้ใจให้เกดิแก่ตวัผู้เรยีนแลว้ก็ถงึการแจง้วตัถุประสงค์ในการเรยีนครัง้นัน้ใหผู้้เรยีน

ทราบเพื่อใหผู้เ้รยีนตอ้งรูว้่าเขาตอ้งทาํอะไรไดบ้า้ง 

  3. ขัน้การส่งเสรมิการระลกึพืน้ฐานความรูเ้ดมิ (Stimulating Recall Prerequisite 

Learnings) ในขัน้น้ีครคูวรเชื่อมความรูใ้หม่เขา้กบัความรูเ้ดมิโดยใหผู้เ้รยีนระลกึถงึกฏเกณฑแ์ละสิง่

ต่างๆ (ทีเ่รยีนรูม้า) เกีย่วโยงกนั 

  4. ขัน้เสนอบทเรยีน (Presenting The Stimulus Materials) เมื่อผู้เรยีนสามารถ

เชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัความรู้ใหม่ได้แล้วก็ให้รบีเสนอบทเรยีนใหม่เลย ในการเสนอบทเรยีนใหม่

ควรมสีื่อเพื่อเป็นสิง่เรา้สื่อหรอืวสัดุการเรยีนการสอนทีใ่ชอ้ยูข่ ึน้กบัลกัษณะของเน้ือหาวชิา 

  5. ขัน้การจดัการแนวการเรยีนรู ้(Providing Learner Guides) เป็นขัน้การแนะแนว 

ทางใหผู้เ้รยีนหาความรู ้เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์

  6. ขัน้การก่อใหเ้กดิการปฎบิตั ิ(Eliciting The Performance) การก่อใหก้ารปฎบิตังิาน

โดยใชค้วามสามารถทีอ่ยู่ภายในบางครัง้ผูเ้รยีนจะต้องครํ่าเครยีด เพราะทําไม่ไดด้งัใจควรใหผู้เ้รยีน

ไดล้งมอืทาํ 

  7. ใหข้อ้มลูป้อนกลบัเสรมิแรง (Provide Feedback) ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์บทเรยีน

คอมพวิเตอรจ์ะกระตุน้ความสนใจจากผูเ้รยีนไดม้ากขึน้ถ้าบทเรยีนนัน้ทา้ทายโดยการบอกเป้าหมาย

ทีช่ดัเจนและแจง้ใหผู้เ้รยีนทราบว่าขณะนัน้ผู้เรยีนอยู่ทีส่่วนใดห่างจากเป้าหมายเท่าใดการใหข้อ้มูล

ยอ้นกลบัดงักล่าว ถา้นําเสนอดว้ยภาพจะช่วยเรง่เรา้ความสนใจไดด้ยีิง่ขึน้ 

  8. ประเมนิผลการแสดงออกของผูเ้รยีน (Assessing Performance) ทําให้ผูเ้รยีน

ทราบว่าบรรลุวตัถุประสงค์เพยีงใด การทดสอบความรู้ใหม่หลงัจากศึกษาบทเรยีนคอมพิวเตอร์

เรยีกว่าการทดสอบหลงับทเรยีน (Post-test) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนไดท้ดสอบความรูข้อง

ตนเองนอกจากน้ีจะยงัเป็นการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนว่าผ่านเกณฑท์ีก่ําหนดหรอืไม่ เพื่อทีจ่ะไป

ศกึษาในบทเรยีนต่อไปหรอืตอ้งกลบัไปศกึษาเน้ือหาใหม ่ 
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  9. ส่งเสรมิความคงทนและการถ่ายโอนการเรยีนรู ้ (Enhancing Retention and 

Transfer) โดยการฝึกฝนในหลายสถานการณ์ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถ

เรยีนรูส้าระที่นําเสนอได้อย่างด ีรวดเรว็ จดจําได้นานและยงัได้ทกัษะในการจดัระบบข้อมูลสร้าง

ความหมายของขอ้มลูและการแสดงความสามารถของตน 

 กระบวนการเรยีนรูแ้ละจดจาํเป็นกระบวนการในสมองมขีอ้มลูสะสมไว ้สภาพการเรยีนการ

สอนจากภายนอกจะส่งเสรมิหรอืยบัยัง้กระบวนการเรยีนรูภ้ายในสมอง การเรยีนรูท้ีด่จีงึเกดิจากการ

จดัสภาพการเรยีนรูภ้ายนอกใหเ้อือ้ต่อกระบวนการเรยีนรูภ้ายในของผูเ้รยีน 

 ADDIE เป็นรปูแบบการสอนทีอ่อกแบบขึน้มาเพื่อใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบการ

เรยีนการสอน โดยอาศยัหลกัของวธิกีารระบบ (System Approach) ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่า

สามารถนําไปใช้ออกแบบและพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรไ์ด้เป็นอย่างด ี ไม่ว่าจะเป็น CAI/CBT, 

WBI/WBT หรอื e-Learning กต็ามเน่ืองงจากเป็นขัน้ตอนทีค่รอบคลุมกระบวนการทัง้หมดและเป็น

ระบบปิด (Closed System) โดยพจิารณาจากผลลพัธใ์นขัน้ประเมนิผลซึง่เป็นขัน้สุดทา้ยแล้วนํา

ขอ้มูลไปตรวจปรบั (Feedback) ขัน้ตอนที่ผ่านมาทัง้หมด ADDIE มาจากตวัอกัษรตวัแรกของ

ขัน้ตอนต่างๆ จาํนวน 5 ขัน้ ไดแ้ก่ Analysis, Design, Development, Implementation และ Evalu- 

ation ดงัแผนภาพดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 รปูแบบการสอน ADDIE Model 

 

รายละเอยีดแต่ละขัน้มดีงัน้ี 

 1.  การวเิคราะห ์ (A: Analysis) เป็นขัน้ตอนแรกของรปูแบบการสอน ADDIE ซึง่มคีวาม 

สําคญัยิง่เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนที่ส่งผลไปยงัขัน้ตอนอื่นๆ ทัง้ระบบถ้าการวเิคราะห์ไม่ละเอียด

Analysis 

Evaluation 

Development 

Design Implementation 
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เพยีงพอจะทําใหข้ ัน้ตอนต่อไปขาดความสมบูรณ์ในขัน้ตอนน้ีจงึใชเ้วลาดําเนินการค่อนขา้งมากเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัขัน้ตอนอื่นๆ โดยจะต้องพจิารณาในประเดน็ต่างๆ ได้แก่ คุณลกัษณะของผูเ้รยีน

วตัถุประสงค ์ความรู ้ทกัษะและพฤตกิรรมทีค่าดหวงัปรมิาณและความลกึของเน้ือหาและแหล่งขอ้มลู

ทีม่อียูซ่ึง่ประกอบดว้ยการดาํเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

  1.1 ประเมนิความตอ้งการและผูเ้รยีน (Assess Needs and Audience) 

  1.2 กําหนดเน้ือหาทัง้หมดและเป้าหมาย (Determine Overall Content and Goals) 

  1.3 ระบุระบบนิพนธแ์ละระบบการนําส่งบทเรยีน (Specify Authoring and Delivery 

Systems) 

  1.4 วางแผนขอบเขตของโครงการทัง้หมด (Plan Overall Project Scope) 

  1.5 วางแผนกลยทุธก์ารประเมนิผลทัง้หมด (Plan Overall Evaluation Strategies) 

 2. การออกแบบ (D: Design) เป็นขัน้ตอนทีด่ําเนินการต่างๆ ทีจ่ะนําไปสู่เป้าหมายทีต่ ัง้ไว้

โดยออกแบบบทเรยีนตามกลยทุธ์ที่ไดจ้ากขัน้ตอนการวเิคราะห ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทํางานด้าน

เอกสารเช่นกนั โดยจะต้องพจิารณาในประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่วตัถุประสงคข์องบทเรยีนการเรยีงลําดบั

เน้ือหาวธิกีารนําเสนอเน้ือหา การเลอืกใชส้ื่อและการนําเสนอแบบทดสอบเป็นต้น ซึง่ประกอบดว้ย

การดาํเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

  2.1 เขยีนวตัถุประสงคแ์ต่ละหน่วย (Write Objectives by Unit) 

2.2 ระบุการปฏสิมัพนัธข์องบทเรยีน (Specify Instructional Interactions) 

2.3 สรา้งแบบทดสอบวดัผล (Conduct Performance Test) 

2.4 ออกแบบหน้าจอและกราฟิก (Screen Design and Graphic) 

2.5 ออกแบบเทมเพลทของบทเรยีน (Screen Templates Design) 

2.6 เขยีนผงังานบทเรยีน (Write Lesson Flowcharts) 

2.8 เขยีนบทดาํเนินเรือ่ง (Storyboarding) 

2.8 สรา้งบทเรยีนตน้แบบ (Prototyping) 

 3. การพฒันา (D: Development) เป็นขัน้ตอนทีนํ่าผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการออกแบบ

มาดําเนินการต่อเป็นการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เพื่อพฒันาเป็นบทเรยีนตามแผนการทีว่เิคราะห์ไว้ตัง้แต่

ขัน้ตอนแรกโดยใชร้ะบบนิพนธห์รอืซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์เพื่อใหไ้ดม้าซึง่บทเรยีนต้นแบบพรอ้มจะ

นําไปทดลองใชใ้นขัน้ต่อไปซึง่ประกอบดว้ยการดาํเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

  3.1 เตรยีมวสัดุประกอบบทเรยีน (Preparing Adjunct Materials) 
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  3.2 เขยีนบทเรยีน (Writing/Authoring) ในขัน้น้ีประกอบด้วยการสรา้งสรรคก์ราฟิก 

(Creating Graphics) การสรา้งการปฏสิมัพนัธบ์ทเรยีนและการสรา้งบทเรยีนพรอ้มแบบทดสอบ 

  3.3 ดําเนินการผลิต (Conduct Production) ในขัน้น้ีประกอบด้วยการผลิตขัน้ต้น 

(Preproduction) การผลติจรงิ (Production) และการดาํเนินการหลงัการผลติ (Postproduction) 

  3.3 รวมสื่อทัง้หมดเขา้ด้วยกนัเป็นบทเรยีนและเขยีนโปรแกรมจดัการ (Integrating 

Media and Coding) 

 4. การทดลองใช ้(I: Implementation) เป็นการนําบทเรยีนที่พฒันาขึน้เพื่อนําไปใชก้บั

กลุ่มเป้าหมายตามวธิกีารทีว่างแผนไวต้ัง้แต่ตน้ประกอบดว้ยการดําเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

  4.1 ตดิตัง้บทเรยีน (Installation) 

  4.2 จดัตารางเวลาพรอ้มปรบัหลกัสตูร (Scheduling and Syllabus Adjustment) 

4.4 ลงทะเบยีนเรยีนและบรหิารบทเรยีน (Enrollment and Administration) 

  4.4 ปฐมนิเทศผูเ้รยีน (Orientation) 

  4.5 วางแผนการสนบัสนุนจากผูส้อน (Instructor Plans Facilitation) 

4.5 จดัสิง่สนบัสนุนบทเรยีน (Facilitation of Course) 

 5. การประเมนิผล (E: Evaluation) เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของรปูแบบการสอน ADDIE เพื่อ

ประเมนิผลบทเรยีนและนําผลที่ได้ปรบัปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้บทเรยีนที่มคีุณภาพประกอบด้วยการ

ดาํเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

  5.1 จดัทาํเอกสารโครงการ (Documenting Project) 

  5.2 ทดสอบบทเรยีน (Testing) 

  5.3 ปรบับทเรยีนใหใ้ชง้านได ้(Validation) 

5.4 ประเมนิผลกระทบ (Conducting Impact Evaluation) 

 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 1. ความมหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 โนวล์ส (Knowles. 1975: 15-17) ใหค้วามหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองว่าการเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง (Self Direct Learning) เป็นกระบวนการซึง่ผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวามคดิรเิริม่ดว้ยตนเอง 

(โดยอาศยัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น หรอืไมต่อ้งการกไ็ด)้ ผูเ้รยีนจะวเิคราะหค์วามตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู้

ของตนการหนดเป้าหมายในการเรยีนรู ้แยกแยะ แจกแจงแหล่งขอ้มลูในการเรยีนรูท้ ัง้ทีเ่ป็นคนและ

อุปกรณ์ คดัเลอืกวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและประเมนิผลการเรยีนรูน้ัน้ 
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 สมคดิ อสิระวฒัน์ (2541: 35-38) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นวธิกีาร

ไขว่ควา้หาความรูอ้ยา่งหน่ึงทีท่าํใหผู้เ้รยีนสามารถดาํรงชพีอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีุณภาพ การเรยีนรู้

ดว้ยตนเองจะทําให้ผู้เรยีนเป็นบุคคลซึ่งมคีวามกระหายใคร่รูท้ําให้บุคคลสามารถเรยีนรูเ้รื่องต่างๆ 

ซึ่งมอียู่ได้และจะดําเนินการศึกษาอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ต้องมใีครมาบอกตนเองจะเป็นผู้คดิรเิริม่

วางแผนการศกึษาไปจนจบกระบวนการเรยีนรู้ การเรยีนรูด้้วยตนเองจงึเป็นการเรยีนที่เกดิจาก

ความสมคัรใจของตนมใิช่การบงัคบั 

 2. ความสาํคญัของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 โนวล์ส (Knowles. 1975: 15-17) ไดก้ล่าวถงึความสาคญัของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไวด้งัน้ี 

  1. คนที่เรยีนรูด้ว้ยการรเิริม่ของตนเองจะเรยีนได้มากกว่าดกีว่าคนทีเ่ป็นเพยีงผู้รบั

หรอืรอใหค้รถู่ายทอดวชิาความรูใ้หเ้ท่านัน้ คนทีเ่รยีนดว้ยตนเองจะเรยีนอยา่งตัง้ใจมจีุดมุ่งหมายและ

มแีรงจงูใจสามารถใชป้ระโยชน์จากการเรยีนรูไ้ดด้กีว่าและยาวนานกว่าบุคคลทีร่อรบัคําสอนแต่เพยีง

อยา่งเดยีว 

  2. การเรยีนรูด้้วยตนเองสอดคล้องกบัพฒันาการทางจติวทิยาและกระบวนการทาง

ธรรมชาตมิากกว่า คอื เมื่อตอนเป็นเดก็ธรรมชาตทิีต่้องพึง่พงิผูอ้ื่นต้องการผูป้กครองปกป้องเลีย้งดู

และตดัสนิใจแทนใหเ้มื่อโตขึน้กค็่อยๆ พฒันาตนเองไปสู่ความเป็นอสิระไม่ต้องพึง่พงิคร ูผูป้กครอง

และผูอ้ื่น 

  3. พฒันาการใหม่ๆ ทางการศกึษามหีลกัสูตรใหม่หอ้งเรยีนแบบเปิด ศูนยบ์รกิารทาง

วชิาการการศกึษาอย่างอสิระ โปรแกรมการเรยีนทีจ่ดัแก่บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัเปิด ฯลฯ 

รปูแบบการศกึษาเหล่าน้ีลว้นผลกัภาระรบัผดิชอบไปทีผู่เ้รยีนใหเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง 

  4. การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นความอยู่รอดของชวีติในฐานะทีบุ่คคลและเผ่าพนัธุม์นุษย ์

เน่ืองจากโลกปัจจบุนัเป็นโลกใหมท่ีแ่ปลกไปกว่าเดมิ ซึง่มคีวามเปลีย่นแปลงใหม่ๆ เกดิขึน้เสมอและ

ขอ้เทจ็จรงิเช่นน้ี เป็นเหตุผลไปสู่ความจาํเป็นทางการศกึษาและการเรยีนรู ้การเรยีนรูด้ว้ยตนเองจงึ

เป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชวีติ 

 ทฟั (Tough. 1979: 116-117) กล่าวถงึความสําคญัเกี่ยวกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไวว้่า

กิจกรรมการเรยีนรู้หรอืโครงการที่ผู้เรียนเกี่ยวข้องมาจากการวางแผนด้วยตนเอง ทฟัเน้นว่า

กจิกรรมการเรยีนเป็นแรงผลกัดนัที่ทําใหเ้กดิความสนใจเกี่ยวกบัการเป็นตวัของตวัเองและแนะนํา

ตนเองในการเรยีนรู ้
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 สรุปการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนัน้มคีวามสาคญัอย่างยิง่ เพราะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเกดิจาก

ความต้องการของผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ ผูเ้รยีนสามารถเลอืกไดเ้อง มอีสิระในการเรยีนทําใหส้ามารถ

เรยีนไดด้แีละเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กดิผลการเรยีนกบัผูเ้รยีนโดยตรง 

 3. หลกัการเรียนรู้ด้วยตวัเอง 

 กบิบอนส ์ (Gibbons. 1980: 41-46) ไดศ้กึษาชวีประวตัขิองผูเ้ชีย่วชาญทีม่ชีื่อเสยีงทาง 

ดา้นการแสดง นกัประดษิฐ ์นกัสาํรวจ นกัอกัษรศาสตร ์นกัวทิยาศาสตร ์และผูบ้รหิารจานวน 20 คน 

ซึง่ไดร้บัการศกึษาตามชัน้เรยีนปกตสิูงกว่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยศกึษาลกัษณะของการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเองของบุคคลดงักล่าว และนํามาประมวลเป็นหลกัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ดงัน้ี 

  1. ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผูศ้กึษาเป็นผูค้วบคุมตนเอง ในขณะทีก่ารศกึษาอย่างเป็น

ทางการ (Formal Education) จดุควบคุมอยู่ทีส่ถาบนัการศกึษาตวัแทนเป็นสิง่กํากบัการสอนเพื่อให้

การเรยีนรูด้ว้ยตนเองช่วยนกัศกึษาใหรู้จ้ดัควบคุมสิง่ทีอ่ยูภ่ายในตนเองเพื่อการเรยีนรูข้องตน 

  2. การเรยีนรูด้ว้ยตนเองมกัจะเป็นความพยายามทีแ่น่วแน่ในความรูเ้ฉพาะดา้นอย่าง

ใดอย่างหน่ึงมากกว่าการศึกษาหลายๆ แขนงวชิาการสอนให้รู้จกัศึกษาด้วยตนเองจะช่วยให ้     

นกัศกึษาสามารถแยกแยะและมคีวามชํานาญในกจิกรรมบางอย่างหรอืหลายอย่างทีจ่าํเป็นต่อชวีติ 

  3. การเรยีนรูด้้วยตนเอง มกัจะเป็นการประยุกต์การศกึษา คอืการเรยีนรูเ้พื่อการ

นําไปใชง้าน การสอนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเกีย่วขอ้งกบัการศกึษาทางทฤษฎทีีส่มัพนัธก์บัการฝึกฝน

ทางเทคนิคและการนําไปดดัแปลงใชอ้ยา่งเหมาะสม 

  4. ผูเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นคนทีเ่รยีนรูด้้วยแรงจงูใจของตนเองนัน่คอื การผูกพนั

ตนเองกบัเน้ือหาวชิาที่ตนเลอืกแมจ้ะพบว่ามอุีปสรรคกต็าม การเรยีนรูด้้วยตนเองช่วยให้ผูเ้รยีนรู้

ตระหนกัถงึความตอ้งการของตนและมเีป้าหมายของตนเองมากกว่าทีจ่ะใหผู้อ้ ื่นมาวางเป้าหมายให ้

  5. สิง่จงูใจสําหรบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก่ ความสําเรจ็ซึง่เป็นรางวลัทีป่ระเมนิ

คุณค่าไดด้ว้ยตนเอง การสอนเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองจงึเป็นการใหป้ระสบการณ์เพื่อดําเนิน

ไปสู่เป้าหมายทีต่อ้งการรูจ้กัวางแผนและการเลอืกใชว้ธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อจะทางานนัน้สาํเรจ็ 

  6. ผู้เรยีนรูด้ว้ยตนเอง มกัจะตดัสนิใจใชรู้ปแบบต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็น

ทางการและวธิเีฉพาะตน ซึ่งสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่างดีที่สุดซึ่งข้อสรุปอาจจะใช้ได้จาก

การศกึษา การสงัเกต ประสบการณ์ การเขา้เรยีนในบางวชิา การสนทนา การฝึกหดัลองผดิลองถูก

การฝึกหดักจิกรรมทีใ่หผ้ลด ีการประสานระหว่างกลุ่มเหตุการณ์และโครงการ 
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  7. การเรยีนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวข้องกับการพฒันาความเชื่อโดยปกติจะเกี่ยวข้อง

สมัพนัธก์บุัคคลกิลกัษณะของคน การประสานสมัพนัธ ์ความมรีะเบยีบวนิัยในตนเอง ความบากบัน่

ขยนัขนัแขง็ไมเ่หน็แก่ตวั ความรูส้กึเกรงใจผูอ้ื่นและมหีลกัการอยา่งเขม้แขง็ 

  8. ผูท้ีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเองจะมแีรงขบั (Drive) ความคดิอสิระมสีตปัิญญาเฉลยีวฉลาด

การสอนการเรยีนรูด้้วยตนเองเกี่ยวขอ้งกบัการเสรมิแรงขบั ความกระตอืรอืรน้โดยรวมความคดิ

อสิระไม่ขึน้อยู่กบับุคคลใดบุคคลหน่ึงความเป็นผูร้เิริม่มากกว่าที่จะประพฤตติามผูอ้ื่น และมกัจะทํา

อะไรเป็นแบบของตนเองมากกว่าทาํคลา้ยๆ ผูอ้ื่น 

  9. ผู้ที่เรยีนด้วยตนเองมกัจะใช้การอ่านและกระบวนการทกัษะอื่นๆ ในการเข้าถึง

ขอ้มลูและคาํแนะนําทีเ่ขาตอ้งการเพื่อโครงการเหล่านัน้ การสอนเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเกี่ยวขอ้ง

กบัการฝึกฝนทกัษะ เช่น การอ่านและการจาํ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเวลาทีน่ักศกึษามคีวามต้องการ

อยา่งเตม็ทีใ่นการเขา้ถงึขอ้สนเทศ 

  10. การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นท่วงททีีเ่กดิจากประสบการณ์สาํคญัหลายประการ ตัง้แต่

วยัเดก็ประสบการณ์และการพฒันาจนกระทัง้กลายเป็นจุดของการเลอืกในชวีติของตน การสอนเพื่อ

การเรยีนรู้ด้วยตนเองจงึเป็นการช่วยเหลอืผู้เรยีนที่จะจําแนกท่วงทแีนวทางที่เกิดขึ้นในชวีติเพื่อ

กําหนดวถิทีางทีต่นเลอืกและสรา้งวถิทีางใหมท่ีต่นปรารถนา 

  11. การเรยีนรูด้ว้ยตนเองจะเกดิขึน้ไดด้ทีี่สุดในสิง่แวดล้อมของการทํางานทีอ่บอุ่นมี

ลักษณะของการสนับสนุน มีบรรยากาศใกล้ชิดเป็นกันเองซึ่งคนมักจะกระตือรือร้นและมี

ความสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบับุคคลอย่างน้อย 1 คน การสอนใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเกี่ยวขอ้งกบั

การสรา้งบรรยากาศทีก่ระฉบักระเฉง ซึง่กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองน้ีจะไดร้บัการสนับสนุนอย่าง

อบอุ่นและมโีอกาสหลายดา้นทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธใ์นการทางานอย่างใกลช้ดิใหเ้กดิขึน้ 

  12. ผู้ที่เรยีนรู้ด้วยตนเองจะชอบผู้อื่นเหมอืนกบัที่จะทําให้ผู้อื่นชื่นชอบตน บุคคล

เหล่าน้ีจะมสีุขภาพจติทีด่ ีมเีจตคตทิีด่ที ัง้กายและใจ การสอนใหศ้กึษาดว้ยตนเองจงึสนับสนุนวธิกีาร

เรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนไมเ่พยีงแต่เรยีนรูท้กัษะเท่านัน้ แต่ยงัไดพ้ฒันาจติใจของตนเองและผูอ้ื่นอกีดว้ย 

 สรุปได้ว่าการเรยีนรูด้้วยตนเอง มลีกัษณะที่สําคญัคอืผู้เรยีนต้องพรอ้มและเต็มใจที่จะ

เรยีนรูค้วามตอ้งการของตนเอง และออกแบบหรอืเลอืกวธิกีารเรยีนรวมถงึวธิกีารประเมนิตนเองได ้

เพราะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนัน้ แตกต่างจากการเรยีนรูจ้ากครเูป็นอย่างมากในหลายๆ ลกัษณะ 
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เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

1. ความหายของการเรียนการสอนบนเวบ็ 

 การสอนบนเวบ็ (Web-Based Instruction : WBI) เป็นการเรยีนการสอนทัง้ในวชิาเอกเทศ 

(Stand-alone Course หรอื Web-based Course) และวชิาใชเ้วบ็โดยเน้ือหาและทรพัยากรทัง้หมด

ของวชิาทัง้หมดนัน้มกีารนําเสนอบนเว็บ รวมถึงการสื่อสารกนัระหว่างผู้สอนและผู้เรยีนผ่านทาง

คอมพวิเตอร ์

 การสอนบนเวบ็สามารถใช้ได้ทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีนหากเป็นการใช้ในระบบ

โรงเรยีนจะต้องมกีารลงทะเบยีนเรยีนและผูเ้รยีนจะลงบนัทกึเปิดเขา้ไปเรยีนในรายวชิานัน้ๆ และมี

การโต้ตอบกับผู้สอนและผู้เรยีนๆ ร่วมชัน้คนอื่นๆ ผ่านทางสื่อสารอินเตอร์เน็ตผู้สอนจะต้องนํา

เน้ือหาบทเรยีนและแบบทดสอบใส่ไวใ้นระบบการจดัการเรยีน (Learning Management System) 

เพื่อให้สามารถจดัการบทเรยีน ดูสถิติการเข้าเรยีนของผู้เรยีนแต่ละคนรวมคะแนนจากการทํา

แบบทดสอบ สื่อสารกับผู้เรยีน ถึงแม้จะเข้าเรยีนในระบบปิดก็ตามสามารถแต่สามารถเพิ่มพูน

ความรูแ้ละทบทวนบทเรยีนทีอ่าจารยส์อนในชัน้เรยีนได้ดว้ยการเขา้เรยีนออนไลน์ ทําแบบทดสอบ

เกบ็คะแนนรวมถงึการสื่อสารระหว่างผูส้อนผูเ้รยีนคนอื่นๆ ได ้(กดิานนัท ์มลทิอง. 2548: 112-113) 

 การจดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายเวลิด ์ไวด ์เวบ็ (ทศินา แขมมณี. 2550: 153-154) 

หมายถงึการออกแบบการเรยีนการสอนโดยการจดัหอ้งเรยีนสเหมอืน (Visual Classroom) ทีจ่าํลอง

สภาพชัน้เรยีนปกตเิป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนผูส้อนออกแบบการเรยีนรูใ้ห้

ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลความรู้ข้อมูลจากเครือข่ายต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ที่สําคัญได้แก่ เครือข่าย

อนิเตอรเ์น็ตและเครอืข่าย เวลิด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide Web) โดยอาศยัโปรแกรมไฮเปอรม์เีดยี 

(Hypermedia) ในการสอนจะใชคุ้ณลกัษณะและทรพัยากรของอนิเตอรเ์น็ตมาสรา้งหรอืออกแบบการ

เรียนรู้อย่างมีความหมาย เช่น อาจกําหนดให้นําองค์ประกอบ (E-mail, listservs, Newgroups 

Conferencing) ทีม่อียูใ่นเครอืขา่ยมาใชเ้พยีงอยา่งเดยีวหรอืหลายอย่างรวมกนัทําใหเ้กดิรปูแบบการ

เรยีนการสอนทีห่ลากหลาย 

 พารส์นั (Parson.1997) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเป็นการ

สอนโดยใชเ้วบ็ทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วนเท่านัน้ ในการส่งความรูไ้ปยงัผู้เรยีนการสอนลกัษณะน้ีมี

หลายรูปแบบและมคีําที่เกี่ยวขอ้งกนัหลายคํา เช่น วชิาออนไลน์ (Courseware Online) และการ 

ศกึษาทางไกลออนไลน์ (Distance Education Online) เป็นตน้ 
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 รแีลนและกลิลานิ (Relan; & Gillani. 1995) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าการสอนบนเครอืข่าย

อนิเทอรเ์น็ตเป็นการประยกุต์อย่างแทจ้รงิของการใชว้ธิกีารต่างๆ มากมายโดยใชเ้วบ็เป็นทรพัยากร 

เพื่อการสื่อสารและใชเ้ป็นโครงสรา้งสาํหรบัการแพรก่ระจายการศกึษา 

 คลาก (Clark. 1996) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นการสอน

รายบุคคล โดยการใชข้่ายงานคอมพวิเตอรส์าธารณะหรอืข่ายงานส่วนบุคคล โดยใช้โปรแกรมคน้ดู

ในการเสนอผลและสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยผ่านทางข่ายงานคอมพวิเตอร ์

 จากความหมายดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า การสอนบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต หมายถึง

รูปแบบการเรยีนการสอนที่ทํางานบนระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต โดยผู้เรยีนเรยีนจากฐานข้อมูล

ความรูแ้ละสามารถรบัส่งขอ้มลูการศกึษาอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Education Data) ไดอ้ย่างไม่

จาํกดัเวลาและสถานทีภ่ายใต้ระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตลกัษณะของ Web-Based Instruction เป็น

แบบหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ (Virtual Classroom) โดยการใชเ้ครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเป็นช่องทางในการ

สื่อสารผูเ้รยีนและผูส้อนจงึต้องมคีวามรูท้กัษะการใชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นอย่างด ี เพื่อการเรยีนการสอน

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. วตัถปุระสงคข์องการใช้เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

 การใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์นัน้ มวีตัถุประสงค์หลายประการแตกต่างกนัออกไปตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชง้านและลกัษณะของงานซึง่พอจะแบ่งตามการใชง้านไดด้งัน้ี 

  1. การสื่อสาร (Communication) เป็นการแลกเปลี่ยนขอ้มูลซึ่งกนัและกนัระหว่าง

เครื่องคอมพวิเตอรด์ว้ยกนัเองรวมไปถงึการสื่อสารระหว่างมนุษยด์ว้ยกนัเอง เช่น การใชไ้ปรษณีย์

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ซึง่อาจจะมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัจากการแนบไฟลเ์อกสารไปดว้ย 

  2. การใช้ทรพัยากรร่วมกัน (Resource Sharing) ทรพัยากรในที่น้ีคืออุปกรณ์

ฮารด์แวรต่์างๆ ทเีชื่อมต่ออยูก่บัเครอืข่าย เช่น เครื่องพมิพ,์ เครื่องคอมพวิเตอร,์ ฮารด์ดสิก์ รวมไป

ถึงซอฟต์แวร์เฉพาะบางประเภทที่สามารถใช้งานร่วมกนัได้อีกด้วย เช่น ซอฟต์แวร์ที่ทํางานบน

เครือ่งใหบ้รกิาร (Server) ในการใชท้รพัยากรร่วมกนันัน้ นอกจากจะเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายแลว้

ยงัเป็นการทํางานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของงานได้อีกด้วย เช่น ในห้องทํางานที่มเีครื่อง

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ใช้เครื่องพมิพ์ร่วมกนั 1 เครื่อง แทนที่จะมเีครื่องพมิพ์ 10 เครื่องสําหรบั 

คอมพวิเตอรท์ัง้หมด 

  3. การใชข้อ้มลูและแฟ้มขอ้มลูร่วมกนั (Data and File Sharing) เป็นการทํางานทมีผีู้

ใหบ้รกิาร (Server) เป็นศูนยก์ลางขอ้มลูและแฟ้มขอ้มลูจะถูกเกบ็ไวท้ีแ่ม่ข่ายเมื่อผูใ้ชบ้รกิาร (Client) 

ต้องการใช้ขอ้มลูก็สามารถตดิต่อผู้ให้บรกิารเพื่อรบัขอ้มูลได ้วธิกีารน้ีจะช่วยให้ผู้ใช้บรกิารทุกคนที่
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ทาํงานรว่มกนัไดร้บัขอ้มลูชุดเดยีวกนัเสมอ เพื่อใหก้ารทํางานกบัขอ้มลูนัน้ถูกต้อง เช่น ธนาคารจะมี

ยอดเงนิตวัเดยีวในบญัช ีไมว่่าเราจะกดเงนิจากตู ้ATM ทใีดก้ต็ามยอดเงนิทีม่อียูก่จ็ะถูกหกัตามทีเ่รา

ได้กดเงนิไปหรอืการใช้เรียกดูหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ผู้ใช้งานก็จะได้หน้าเว็บที่เหมือนกัน เป็นต้น 

นอกจากนัน้ผูใ้หบ้รกิารยงัสามารถดูแล ปกป้องขอ้มลูไม่ใหบุ้คคลทีไ่ม่มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูได ้เช่นการ

ใชร้หสัผ่านในการเขา้ถงึขอ้มลู เป็นตน้ 

  4. การเขา้ใชง้านระยะไกล (Remote Login) ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชท้รพัยากรไดไ้ม่ว่า

จะอยู่ทใีดก้็ตามภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเครื่องคอมพวิเตอรข์องเขาจะต้องเชื่อมต่ออยู่กบัเครอืข่ายด้วย

เหตุผลน้ีผูด้แูลระบบจงึสามารถเขา้ดแูลระบบจากทีใ่ดกไ็ด ้

  5. ความเชอืถอืได ้(Reliability) ในการใชง้านเครอืข่ายในปัจจุบนันัน้ความน่าเชื่อถอื

เป็นสิง่ทีส่ําคญัมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อการดําเนินธุรกจิ เช่น รา้นคา้ออนไลน์หรอืระบบธนาคาร 

ตวัอย่างเช่น เมื่อลูกค้าต้องการใช้งานข้อมูลแต่ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการใช้ไม่ได้ ระบบก็ไม่มคีวาม

น่าเชื่อถอืสามารถแก้ไขไดโ้ดยการสํารองขอ้มลูไวห้ลายๆ สําเนา เมื่อสําเนาที่หน่ึงใชไ้ม่ไดก้เ็ปลีย่น 

ไปใชส้าํเนาทีส่องเป็นตน้ซึง่จะทาํใหก้ารทํางานของลูกคา้ไม่สะดุดเป็นการเพิม่ความน่าเชื่อถอืใหก้บั

ธุรกจิได ้

  6. การลดค่าใชจ้่าย (Cost Reduction) การใชง้านเครอืข่ายคอมพวิเตอรน์ัน้ผูใ้ชง้าน

ไม่จําเป็นต้องเดนิทางไปต่างสถานที่ เพื่อทําการรวบรวมขอ้มลูเป็นการลดค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง 

นอกจากน้ียงัสามารถลดค่ายใช้จ่ายในการสื่อสารได้อีกด้วย เพราะการสื่อสารผ่านเครอืข่าย เช่น 

การใชอ้เีมลนัน้มคีวามสะดวก รวดเรว็ และเสยีค่าบรกิารตํ่าทําใหค้่าใชจ้่ายโดยรวมและต้นทุนถูกลง

ดว้ย 

 3. บริการบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

  1. การทาํงานขา้มเครื่อง (TelNet) ผูใ้ชบ้รกิารหากมรีะบบเครื่องทีท่ํางานไดไ้ม่สะดวก

กส็ามารถไปทาํในเครือ่งอื่นทีม่สีมรรถนะทีส่งูกว่า เพื่อเขา้ไปใชข้อ้มลูเน้ือทีบ่นฮารด์ดสีก์สําหรบัเกบ็

ขอ้มลูหรอืบรกิารอื่นไดกไ็ด ้โดยมขีอ้แมผู้ใ้ชต้อ้งมอียูใ่นสาระบบทีอ่นุญาตใหใ้ช ้

  2. การบรกิารคน้หาขอ้มลูขา้มเครอืขา่ย การคน้หาขอ้มลูเครอืข่ายบนอนิเทอรเ์น็ตเป็น

อกีบรกิารหน่ึงทีนิ่ยมมาก เพราะอํานวยการใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตมขีอ้มลูอยู่ป็น

จํานวนมากดัง้นัน้การค้นหาขอ้มูลจําเป็นต้องมโีปรแกรมเพื่อให้ทราบแหล่งที่อยู่ขอ้มูล เครื่องจกัร 

ค้นหาคือ เว็บไซต์ที่ให้บริการในด้านการค้นหาข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่

ผูใ้ชบ้รกิาร การใชว้ธิกีารคน้หาขอ้มลูระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตแบ่งรปูแบบการคน้หาม ี2 ลกัษณะ

ดงัน้ี 
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   2.1 การระบุคาํเพื่อใชใ้นการคน้หาหรอืทีเ่รยีกว่า คยีเ์วริค์ 

   2.2 การคน้หาจากหมวดหมูห่รอืไดเรกทอร ี

  3. การบรกิารสนทนาออนไลน์ (Chat) การบรกิารสนทนาออนไลน์ หรอืทีเ่รยีกว่าแชท 

เป็นการสนทนาระหวา่งบุคคลทีใ่ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตมกีารโต้ตอบกนัทนัทโีดยไม่ต้องการรอคําตอบ

เหมอืนการใชอ้เีมลพ์มิพข์อ้ความหรอืใชเ้สยีงในการสนทนาได ้การสนทนาสามารถกระทําไดใ้นกลุ่ม

สนทนา เป็นการเเลกเปลี่ยนความคดิเห็นซึ่งกนัและกนัปัจจุบนัน้ีได้นําวธิกีารสนทนาออนไลน์มา

ประยกุตใ์ชป้ระชุมทางไกลโดยใชอุ้ปกรณ์ทีใ่ชใ้นการส่งภาพ ไมโครโฟน เป็นตน้ 

  4. กระดานข่าว (Bulletin Board System: BBS) กระดานข่าว เป็นบรกิารในรปูแบบ

ของกลุ่มสนทนาเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ในกลุ่มของผูท้ีส่นใจในเรื่องเดยีวกนัโดยจะตอ้ง

เป็น "กลุ่มข่าว (News Group)" เช่น กลุ่มผูท้ี่สนใจด้านคอมพวิเตอร ์ดา้นดนตร ีด้านศลิปะหรอืแม ้

กระทัง่แบ่งต่างกลุ่มอาชพีและกลุ่มอายุกไ็ด้ เช่น กลุ่มนักเรยีนนักศกึษา กลุ่มผูห้ญงิทํางาน เป็นต้น 

เพื่อให้ผูท้ ี่สนใจที่จะใช้บรกิารเลอืกกลุ่มเขา้ไปสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เป็นเวทใีห้แสดง

ความคดิเห็นหรอืเมื่อต้องการสอบถามในเรื่องที่สงสยัและต้องการคําตอบ ผู้ที่อยู่ภายในกลุ่มให้

คาํแนะนําหรอืตอบขอ้สงสยัไดท้าํใหเ้ราไดร้บัประโยชน์และไดค้วามรูใ้หม่ๆ  

  5. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นระบบการค้าที่มกีารซื้อขายผ่าน

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต โลกยคุดจิทิลัระบบการคา้มไิดย้ดึรปูแบบเดมิๆ คอืต้องหาทําเลเพื่อตัง้รา้นคา้

หรอืหาพนักงานในการดําเนินการค้าแต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยขีองการสื่อสารจะทําได้

สะดวกรวดเรว็ ประหยดักว่ารูปแบบเดมิสามารถดําเนินการค้าไดไ้ม่เฉพาะ แต่ภายในประเทศหรอื

ในเขตทีต่ ัง้รา้นเท่านัน้ แต่สามารถคา้ขายไดก้บัทุกคน นอกจากนัน้เป็นวธิทีําการคา้ตลอดเปิดตลอด 

24 ชัว่โมง เพยีงแต่อยูท่ีห่น้าจอคอมพวิเตอรก์ส็ามารถซือ้ขายสนิคา้ได ้ดงันัน้หน้าจอคอมพวิเตอรจ์งึ

เปรยีบเสมอืนประตูทีเ่ปิดสู่โลกกวา้ง 

  6. การเรยีนรูผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-learning หรอื Electronic learning) บรกิารที่

เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนหนังสอื โดยไม่จาํเป็นต้องเขา้ไปนัง่ในชัน้เรยีนแต่ใชค้อมพวิเตอร์

เป็นสื่อจะเรยีนทีไ่หน (Anywhere) เมื่อใด (Anytime) ก็ไดผู้เ้รยีนสามารถนัง่เรยีนด้วยตนเองแบบ

เป็นขัน้ตอนบทต่อบทหากสงสยักส็ามารถตดิต่อสอบถามจนเขา้ใจและมกีารสอบวดัผลเพื่อประเมนิ 

ผลการเรยีนรู ้โดยสรปุแลว้การเรยีนแบบ Online มกัมลีกัษณะสาํคญั 4 ประการ คอื เผยแพร่ความรู้

เป็นขัน้ตอน (Follow by contents) มกีารสอบวดัผล ประเมนิผล (Evaluation) มรีะบบตอบขอ้ซกั 

ถาม (Reply the student question) และมกีารบรหิารจดัการ (Management Education System) 

สําหรบัเวบ็ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น thai2learn.com, learn.in.th, onlinetraining.in.th, nectec.or.th/cour -
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seware, elearning-mag.com และ elearningexpos.com เป็นต้น ถ้าท่านคดิจะทํา e-learning เพื่อ

ใหบ้รกิารกอ็ย่าไปยดึตดิกบัลกัษณะ 4 ขอ้ขา้งต้น เพราะสิง่ที่ดทีี่สุดไม่จาํเป็นต้องสมบูรณ์เสมอไป 

ขอเพียงท่านรวบรวมข้อมูลนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการจดัระเบียบให้เป็นหมวดหมู่ไม่ผิดพลาด 

ปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ืองตอบขอ้ซกัถามผูเ้รยีนและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน กย็อดเยีย่มแลว้ 

 7. เอฟทีพ ี(FTP-File Transfer Protocol) FTP คือ การรบั–ส่งแฟ้ม ไปยงัเครื่องที่

ให้บรกิารปัจจุบนัมโีปรแกรมที่ทําให้ส่งแฟ้มหลายแฟ้มไปยงัเครื่องบรกิารได้สะดวกต่างกบัการ 

Upload หรอื Download แฟ้มทีจ่าํกดัจาํนวนแฟ้มในการส่งต่อครัง้ผ่าน Browser เหมอืนบรกิารของ 

thai.net หรอื geocities.com แมไ้ม่มโีปรแกรม WS_FTP หรอื CUTE_FTP แต่เครื่องคอมพวิเตอร์

ทีต่ดิตัง้ TCP/IP จะมโีปรแกรม C:\windows\ftp.exe ตดิมาดว้ยทําให้สามารถ Download หรอื 

Upload ในแบบ Text mode ซึง่มฟัีงกช์นัทีจ่าํเป็นครบ การใช ้FTP ได ้หรอืไม่ ขึน้อยู่กบับรกิารของ

เครือ่งบรกิารทีเ่ปิดใหบ้รกิาร Web Hosting และเปิดใหใ้ช ้FTP 

 4.   ประโยนชข์องเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

  อนิเตอรเ์น็ตเป็นเทคโนโลยใีหม่ในการสื่อสารสารสนเทศเปรยีบเสมอืนชุมชนแห่งใหม่

ของโลกซึ่งรวมคนทัว่ทุกมุมโลกเขา้ด้วยกนัจงึทําให้มบีรกิารต่างๆ เกดิขึน้ใหม่ตลอดเวลา ซึ่งมทีัง้

ข้อดทีี่เป็นประโยชน์และข้อจํากดับางประการ อินเตอร์เน็ตประกอบไปด้วยบรกิารที่หลากหลาย 

ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้รกิารมากมาย ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ดขีองอนิเทอรเ์น็ต 

  1. คน้ควา้ขอ้มลูในลกัษณะต่างๆ เช่น งานวจิยับทความในหนังสอืพมิพค์วามก้าวหน้า

ทางการแพทย ์ฯลฯ ไดจ้ากแหล่งขอ้มลูทัว่โลก เช่น หอ้งสมุดสถาบนัการศกึษาและสถาบนัวจิยั โดย

ไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยและเสยีเวลาในการเดนิทางและสามารถสบืคน้ไดต้ลอดเวลา 24 ชัว่โมง  

  2. ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ทัว่โลกได้อย่างรวดเรว็จากการรายงานข่าวของ

สํานักข่าวต่างๆ อยู่รวมทัง้อ่านบทความเรื่องราวที่ลงในนิตยสารหรอืวารสารต่างๆ ได้ฟรโีดยมทีัง้

ขอ้ความและภาพประกอบดว้ย 

  3. รบัส่งไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ทัว่โลกได้อย่างรวดเรว็โดยไม่ต้องเสยีเงนิค่าตรา

ไปรษณียากรถึงแม้จะเป็นการส่งข้อความไปต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียเงนิเพิ่มขึ้นเหมอืนการส่ง

จดหมาย การส่งไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสน้ี์นอกจากจะส่งขอ้ความตวัอกัษรแบบจดหมายธรรมดาแลว้

ยงัสามารถส่งแฟ้มภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสยีงพรอ้มกนัไปไดด้ว้ย  

  4. สนทนากบัผูอ้ื่นทีอ่ยูห่่างไกลไดท้ัง้ในลกัษณะการพมิพข์อ้ความและเสยีง  
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  5. ร่วมกลุ่มอภปิรายหรอืกลุ่มข่าวเพื่อแสดงความคดิเหน็หรอืพูดคุยถกปัญหากบัผู้ที่

สนใจในเรือ่งเดยีวกนัเป็นการขยายวสิยัทศัน์ในเรือ่งทีส่นใจนัน้ๆ  

  6. ถ่ายโอนแฟ้มขอ้ความ ภาพ และเสยีงจากที่อื่นๆ รวมทัง้โปรแกรมต่างๆ ได้จาก

แหล่งทีม่ผีูใ้หบ้รกิาร 

  7. ตรวจดูราคาสนิคา้และสัง่ซือ้สนิคา้รวมทัง้บรกิารต่างๆ ไดโ้ดยไม่ต้องเสยีเวลาเดนิ 

ทางไปหา้งสรรพสนิคา้ 

  8. ให้ความบนัเทงิหลายรูปแบบ เช่น การฟังเพลง รายการวทิยุ การชมรายการ

โทรทศัน์ ภาพยนตร ์รวมไปถงึการแขง่ขนัเกมกบัผูอ้ื่นไดท้ัว่โลก 

  9. ตดิประกาศขอ้ความทีต่อ้งการใหผู้อ้ ื่นทราบไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

  10. ใหเ้สรภีาพในการสื่อสารทุกรปูแบบแก่บุคคลทุกคน 

 ขอ้จาํกดัของอนิเทอรเ์น็ต 

 ถึงแม้อินเทอร์เน็ตจะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้มากมาย แต่ก็ยังมีข้อจํากัดบางประการ  

ดงัต่อไปน้ี 

  1. อนิเทอรเ์น็ตเป็นข่ายงานขนาดใหญ่ที่ไม่มใีครเป็นเจา้ของทุกคนจงึสามารถสรา้ง

เวบ็ไซดห์รอืตดิประกาศขอ้ความไดทุ้กเรือ่ง บางครัง้ขอ้ความนัน้อาจจะเป็นขอ้มลูทีไ่ม่ถูกต้องหรอืไม่

ไดร้บัการรบัรอง เช่น ขอ้มลูดา้นการแพทยห์รอืผลการทดลองต่างๆ จงึเป็นวจิารณญาณของผูอ่้านที่

จะตอ้งไตรต่รองขอ้ความทีอ่่านนัน้ดว้ยว่าควรจะเชื่อถอืไดห้รอืไม ่ 

  2. นักเรยีนและเยาวชนอาจตดิต่อเขา้ไปในเวบ็ไซด์ที่ไม่เป็นประโยชน์หรอือาจยัว่ยุ

อารมณ์ทาํใหเ้ป็นอนัตรายตวัตวัเองและสงัคม 

 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัการเขียนโปรแกรม  

 1.   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการการจัด

การศกึษาในมาตรา 22 การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนต้องมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละ

ถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัสุด กระบวนการศกึษาต้องส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ

และเตม็ศกัยภาพ ดงันัน้โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครทินวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ไดจ้ดั

หลกัสตูรทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั และไดจ้ดัใหม้แีผนกการเรยีนในวชิาเอกคอมพวิเตอรข์ึน้อยู่ภายใต้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และได้จดัหลกัสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ 2551 ซึง่รายวชิาปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเป็นรายวชิาที่ได้เปิดสอนใน
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หลกัสูตรสําหรบันักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอรม์กีารเรยีนการสอน 3 คาบต่อสปัดห ์1 คาบต่อ 

50 นาท ีผลการเรยีน 1.5 หน่วย 

 คําอธบิายรายวชิา ศกึษาองค์ประกอบ หลกัการ ขัน้ตอนในการพฒันาโปรแกรมและ

ภาษาคอมพวิเตอร ์โครงสรา้งขอ้มลู ขัน้ตอนวธิ ีตวัแปร การคํานวณ ฟังก์ชนัโปรแกรมย่อย คําสัง่

ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการจดัการตวัแปร แฟ้มขอ้มลู การสรา้งโปรแกรมแบบมโีครงสรา้งโดยใชก้ระบวนการ

เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ตามหลักการเขียน

โปรแกรมเพื่อใหผู้เ้รยีนมทีกัษะความสามารถในการออกแบบและพฒันาเทคโนโลยอีย่างเป็นระบบ

สามารถคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหาการใชเ้ทคโนโลย ีมคีวามเป็นผูนํ้าและชาํนาญเทคโนโลย ี

 2.   เน้ือหาท่ีใช้ในการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมจาวา (JAVA) 

  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัภาษาจาวา (JAVA) 

   1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของภาษาจาวา 

   1.2 รปูแบบการเขยีนโปรแกรมจาวา 

   1.3 ขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมจาวา 

  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 หลกัการเขยีนโปรแกรมจาวา 

   2.1 ขอ้มลูตวัแปร (Data Variable) 

   2.2 ชนิดขอ้มลู (Data Type) 

   2.3 ตวัดาํเนินการทางคณติศาสตร ์

  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 การเขยีนโปรแกรมควบคุมทศิทาง (Control Statement) 

   3.1 การเขยีนคาํสัง่ควบคุมแบบมทีางเลอืก (Select) 

   3.2 การเขยีนโปรแกรมแบบวนรอบ (Loop) 

  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ (Object Oriented Programming ) 

   4.1 การสรา้งคลาสและใชง้านคลาส 

   4.2 ประเภทของเมธอด (Method) 

4.4 คอนสตรคัเตอร ์(Constructor) 

 

งานวิจยัท่ีเกียวข้องกบัการพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

1.  งานวิจยัในประเทศ 

  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนโดยใชเ้ครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยมี

อยูห่ลายงานวจิยั ดงัเช่น 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FObject-oriented_programming&ei=06RKUpWxGM6HrgfUz4GIAw&usg=AFQjCNHESpDSeAXQKCKWdjccXfDywTnxtg&sig2=PeUa5vLs7_s-RdBT5QwcjA&bvm=bv.53371865,d.bmk
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 โสมวรรณ พนัธุส์กุล (2551: บทคดัยอ่) ผลการวจิยัพบว่าไดบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นเครอื 

ขา่ยอนิเทอรเ์น็ตรายวชิางานกราฟิกสาํหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนระยองวทิยาคมทีม่คีุณภาพ

ดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัดมีากและมคีุณภาพดา้นสื่ออยูใ่นระดบัดแีละมปีระสทิธภิาพ 90.10/90.83 

 ศุภนิมติ อินบรรเลง (2551: บทคดัย่อ) ผลการวจิยัพบว่าได้บทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัต ิ

มเีดยีบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องงานจดัช่อดอกไม้สดกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีสําหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ที่มคีุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดบัดมีาก คุณภาพด้าน

เทคโนโลยอียูใ่นระดบัดแีละมปีระสทิธภิาพ 89.33/88.22 

 ครรชติ แจง้สว่าง (2547: บทคดัย่อ) ทําการวจิยัเรื่องการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัติมเีดยีผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเรื่องการหมุนเวยีนของเลอืด และก๊าซกลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนแม่พระประจกัษ์ อําเภอสองพีน้่อง จงัหวดัสุพรรณบุรี

จาํนวน 48 คน พบว่าบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเรื่อง การหมุนเวยีน

ของเลอืดและก๊าซ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนักเรยีนช่วงชัน้ที ่ 3 ทีพ่ฒันาโดยผูว้จิยัมี

คุณภาพดา้นเน้ือหาและด้านเทคโนโลยทีางการศกึษาอยู่ในระดบัดมีากและมปีระสทิธภิาพโดยรวม 

86.41/86.33 

 พรีนุช คงทน (2551: บทคดัย่อ) ทําการวจิยัเรื่อง การเปรยีบผลการเรยีนรูท้างการเรยีน 

โดยการใช้บทเรยีนออนไลน์ 3 รูปแบบ สําหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที่ 3 พบว่าผลการทดลอง 1) ได้

บทเรยีนออนไลน์ 3 รปูแบบทีม่ปีระสทิธภิาพ ดงัน้ีรปูแบบที1่ มปีระสทิธภิาพ 90.78/91.18 รปูแบบ

ที ่ 2 มปีระสทิธภิาพ 90.51/90.72 รปูแบบที ่ 3 มปีระสทิธภิาพ 91.76/91.77 2) ผลการเรยีนรู้

ทางการเรยีนของนักเรยีนที่มรีูปแบบการคดิต่างกนั แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 

.01 โดยนักเรยีนที่มรีปูแบบการคดิแบบอสิระจากสิง่รอบขา้ง (FI) มผีลการเรยีนรูท้างการเรยีนสูง

กว่านกัเรยีนทีม่รีปูแบบการคดิแบบไม่อสิระจากสิง่รอบขา้ง (FD) 3) การเรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์

รปูแบบแตกต่างกนัไม่ทําใหผ้ลการเรยีนรูท้างการเรยีนของนักเรยีนแตกต่างกนั 4) รปูแบบบทเรยีน

ออนไลน์ที่แตกต่างกันและรูปแบบการคิดที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อผลการเรยีนรู้ทางการเรยีนของ

นกัเรยีน 

 ลดารตัน์ สงวรรณา (2553: บทคดัย่อ) ทําการวจิยัเรื่อง ผลการจดัการเรยีนการสอนดว้ย

บทเรียนออนไลน์แบบเควสท์ เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้นที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียน และ

ความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ผลการวจิยัพบว่า 1) 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ เรื่อง ทฤษฎกีราฟเบือ้งต้น ของนักเรยีนหลงัได้รบัการ

เรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์แบบเวบ็เควสทส์ูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 2) 
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ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง ทฤษฎกีราฟเบือ้งตน้ของนักเรยีนหลงัไดร้บัการเรยีน

ดว้ยบทเรยีนออนไลน์แบบเวบ็เควสทผ์่านเกณฑร์อ้ยละ 65 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 3) 

ความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ เรื่อง ทฤษฎกีราฟเบือ้งต้น ของนักเรยีนหลงัไดร้บัการ

เรยีนดว้ยบทเรยีนออนไลน์แบบเวบ็เควสทส์งูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 2.   งานวิจยัต่างประเทศ 

  ว ู(Wu.1998) ศกึษาเกี่ยวกบัการพฒันาและเขา้ถงึคอรส์สถติทิีเ่รยีนโดยโปรแกรมการ

เรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสรุปได้ว่า โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการสอนที่มปีระโยชน์และสนับสนุนให้ผู้เรยีนได้รบัความรู้ใหม่ เน้ือหาต้องมี

แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนความจําเป็นของผู้เรียนและมีกิจกรรมภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่

สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูผ้ลปรากฏว่า เจตคตขิองผูเ้รยีนต่อการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่าย

อนิเทอรเ์น็ตในดา้นโครงสรา้งและเน้ือหาส่วนประกอบและลกัษณะรวมไปถงึ การออกแบบมลัตมิเีดยี

เป็นไปในทางทีด่ ี(positive) ผูส้อนควรออกแบบโปรแกรมการเรยีนการสอนแบบมปีฏสิมัพนัธ ์และ

ผลป้อนกลบัควรมรีหสัผ่านการออกแบบโปรแกรมการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตควรมี

จดุประสงคก์ารสอนทีช่ดัเจน 

  ชนิ (Shin.1998) ศึกษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตขิองนักเรยีนแรงจูงใจ

ลกัษณะทางการเรยีน กลวธิกีารเรยีนรู ้รูปแบบการเรยีนและผลสมัฤทธิจ์ากการประเมนิการศกึษา

ทางไกลจากการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ พบว่า ผูเ้รยีนสนุกกบัการสอนผ่านเวบ็ผูเ้รยีนจะสนใจในการ

ตรวจสอบเกรดมากกว่าการสื่อสารในชัน้เรยีนกบัครผู่านอเีมล ์ผูส้อนควรมกีจิกรรมทางการเรยีนการ

สอนร่วมกับผู้เรยีนเพื่อช่วยควบคุมให้ผู้เรยีนได้เรยีนดีขึ้น ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคัญ

ทางดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

  โควงิตนั (Covington. 1998: 6990-A) ไดศ้กึษาหลงัสําเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการทํางาน ผลการวจิยัพบว่า องคป์ระกอบ

สําคญัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการทํางาน ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการทํางาน การไดร้บัประสบการณ์ 

104 และความรู้ขณะอยู่ในโรงเรยีน การได้มีโอกาสฝึกงานและได้ทํางานเต็มเวลาไม่พบความ

แตกต่างระหว่างผูร้ว่มโครงการเขา้สู่อาชพีกบัผูร้ว่มโครงการ 

  เกลเซอร ์ (Glazer. 2001: 66-71) ไดท้ําการศกึษาการใชแ้หล่งขอ้มูลจากเวบ็เพื่อ

ส่งเสรมิการคดิอย่างมวีจิารณญาณในโรงเรยีนคณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาเขาได้กล่าวว่า ระบบ

การศึกษาในสหรฐัอเมรกิาได้มกีารวิพากษ์วิจารณ์ให้มกีารใช้หลกัสูตรที่ส่งเสรมิการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ โดยผ่านการใชแ้หล่งขอ้มลูจากเวบ็ ทัง้น้ีเพราะเครอืข่าย เวลิด ์ไวด ์เวบ็ จะมเีครื่องมอื
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และข้อมูลที่ส่งเสริมความท้าทายและกิจกรรมที่สําคัญประเภทน้ีมากมายสําหรับห้องเรียน

คณิตศาสตรร์ะดบัสูง (พืน้ฐานพชีคณิตไปจนถงึแคลคูลสั) ในงานวจิยัน้ีได้มกีารนําเสนอลกัษณะที่

ช่วยกระตุ้นการสบืเสาะและการสํารวจทางคณิตศาสตร ์ และกลวธิกีารสรา้งโจทยปั์ญหาทีท่ําใหค้รู

สามารถตัง้คาํถามสาํหรบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบันักเรยีน เพื่อช่วยส่งเสรมิ

การคดิอยา่งมวีจิารณาญาณใหม้กีารพฒันายิง่ขึน้ 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นต่างๆ สรปุไดว้่า อนิเทอรเ์น็ตจะไดร้บั

การพฒันาต่อไป จงึมกีารนําระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเขา้มาช่วยในการเรยีนการสอน ดว้ยเหตุน้ี 

ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะนําหลกัการและกระบวนการของการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา รูปแบบการ

จดัการเรียนการสอนรายบุคคลมาใช้ในการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชา

ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรม สําหรบันักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวยิาลยัศร ี

นครนิทรวโิรฒประสานมติร ทัง้น้ีเพื่อให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง และมสี่วนร่วมในการ

ควบคุมการเรยีนรูต้ามความสามารถของตนเองอยา่งแทจ้รงิ 

 

 

 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 

 ในการวจิยัเพื่อพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขัน้ตอน

ต่อไปน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3. การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 4. การดําเนินการวจิยั 

 5. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 

 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

 ประชากร 

 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจ ัยในครัง้ น้ี เป็นนักเรียนแผนการเรียน

คอมพวิเตอรภ์าคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสาน

มติร (ฝ่ายมธัยม) จาํนวน 48 คน โดยใชป้ระชากรทัง้หมดในการทดลองและแบ่งประชากรออกเป็น

กลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม จากการสุ่มอยา่งงา่ย (Sample Random Sampling) ดงัน้ี 

 กลุ่มการทดลองครัง้ที ่1 จาํนวน 3 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่ายดว้ยวธิกีารจบัสลากจาก

นกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอรใ์นหอ้งเดยีวกนั เพื่อสงัเกตพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้ทเรยีนและตรวจ 

สอบหาขอ้บกพรอ่งของบทเรยีนในดา้นการใชภ้าษา การนําเสนอและการมปีฏสิมัพนัธ ์

 กลุ่มการทดลองครัง้ที ่2 จาํนวน 5 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่ายดว้ยวธิกีารจบัสลากจาก

นกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอรใ์นหอ้งเดยีวกนั เพื่อหาแนวโน้มของประสทิธภิาพของบทเรยีน 

 กลุ่มการทดลองครัง้ที ่3 จาํนวน 40 คน ไดจ้ากนักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอรท์ีเ่หลอื

จากการทดลองครัง้ที ่1 และ 2 เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครอืงมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมดีงัน้ี 

 1. บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตวชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา (JAVA) สําหรบันักเรยีน

แผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) 

 2. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตสําหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา

และดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 

การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็นสามส่วนคอื 

 1.   การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

  การสร้างบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาการเขยีนโปรแกรมจาวา (JAVA) 

สาํหรบันกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒประสานมติร 

(ฝ่ายมธัยม) เพื่อนํามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการทดลอง มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

   1.1 ผูว้จิยัไดศ้กึษารายละเอยีดและเน้ือหาเกี่ยวกบัการเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 

(JAVA) เพื่อใหเ้ขา้ใจในสาระสําคญั โครงสรา้งเน้ือหา กจิกรรมการเรยีนการสอน สื่อการเรยีนการ

สอนการวดัผลประเมนิผลตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้ซึง่ผู้วจิยัได้ศกึษารายละเอยีดของเน้ือหาวชิา 

การเขยีนโปรแกรมจาวาเกี่ยวกบัความรูเ้บื้องต้นภาษาจาวาทีป่ระกอบไปดว้ยรายละเอยีด ประวตัิ

ความเป็นมาของภาษาจาวา รูปแบบการเขยีนโปรแกรมและขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมศึกษา

หลกัการเขยีนโปรแกรมทีป่ระกอบไปดว้ย รายละเอยีดตวัแปรภาษาจาวา (Data Variable) ประภท

และชนิดขอ้มลู (Data Type) ตวัดาํเนินการทางคณติศาสตรศ์กึษาการเขยีนโปรแกรมควบคุมทศิทาง 

(Control Statement) ทีป่ระกอบไปดว้ยการเขยีนคําสัง่ควบคุมแบบมทีางเลอืก การเขยีนโปรแกรม

แบบวนรอบ (Loop) และศกึษารายละเอยีดเกี่ยวกบัการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ (Object Oriented 

Programming) ทีป่ระกอบดว้ยเน้ือหาการสรา้งคลาสการใชง้านคลาส ประเภทของเมธอด (Method) 

และคอนสตรคัเตอร ์(Constructor) 

   1.2 ผู้วจิยัได้วิเคราะห์เน้ือหาและกําหนดจุดประสงค์การเรยีนรู้ให้ครอบคลุม

เน้ือหาวชิา แลว้แบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนย่อยทัง้หมด 4 หน่วยการเรยีนรู ้เรยีงเน้ือหาตามลําดบัการ

เรยีนรู้วางเค้าโครงของเน้ือหาและสร้างแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน โดยแบ่งเน้ือหาตามหน่วยการ

เรยีนรู ้ดงัน้ี หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัภาษาจาวา หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 หลกัการ
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เขยีนโปรแกรมภาษาจาวา หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3 การเขยีนโปรแกรมควบคุมทศิทาง และหน่วยการ

เรยีนรูท้ี่ 4 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ จากนัน้นําเน้ือหาและแบบฝึกหดัใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาและ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาจํานวน 3 ท่าน (รายนามผู้เชี่ยวชาญดงัภาคผนวก ก.) พิจารณาความ   

สอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาและแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน โดยมคี่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) รายขอ้

อยูร่ะหว่าง 0.67– 1.00 (รายละเอยีดตามภาคผนวก จ.) แลว้นําขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญทีเ่สนอ 

แนะดงัน้ี ควรมกีารเชื่อมโยง (Link) เน้ือหาของบทเรยีนไปยงัแหล่งขอ้มลูทีอ่ยู่ดา้นนอกเพิม่ขึน้และ

ควรเพิม่เตมิขอ้มลูทีอ่ยูใ่นรปูแบบ PDF ไฟล ์เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถดาวน์โหลด (Download) เน้ือหา

มาเกบ็ไวท้ีอุ่ปกรณ์คอมพวิเตอร ์ เมื่อไม่มกีารเชื่อมต่อบทเรยีนบนเครื่อข่ายอนิเตอรเ์น็ตและการตัง้

คําถามในแบบฝึกหดับางขอ้ใหส้อดคล้องกบัเน้ือหา ผู้วจิยัได้นํามาปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะโดยมี

การปรบัปรุงเชื่อมโยงบทเรยีนกบัแหล่งขอ้มูลด้านนอกเพื่อให้มเีน้ือหาเพิม่เติมจากบทเรยีนมกีาร

เพิม่เตมิไฟล์ขอ้มลูของบทเรยีนในรปูแบบ PDF ไฟล ์และมกีารแก้ไขแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนให้มี

ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดเ้สนอแนะแลว้นําเน้ือหาทีป่รบัปรงุไปสรา้งบทเรยีน 

   1.3 ผู้วจิยัศกึษาวธิกีารออกแบบบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตซึ่งจากการ 

ศกึษาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตมอีงคป์ระกอบดว้ยกนัคอื ดา้นเน้ือหา ดา้นระบบบรหิารการ

เรยีนหรอื LMS (e-Learning Management System ) ทีท่ําหน้าทีใ่นการตดิต่อสื่อสารและกําหนด

ลําดบัเน้ือหาของบทเรยีนแล้วนําผลส่งผ่านเครอืข่ายไปยงัผู้เรยีน ซึ่งผู้เรยีนสามารถติดตามและ

บนัทึกความก้าวหน้ารวมทัง้รายงานกิจผลการเรียนและด้านการติดต่อสื่อสารผู้เรียนสามารถ

แลกเปลีย่นควมคดิเหน็ระหว่างผู้สอนและผู้เรยีนผ่านกระดานข่าวหรอืระบบการตอบรบัทางอเีมล 

(E-mail) ได้ (ถนอมพร เลาหจรสัแสง. 2545: 13-20) จากองค์ประกอบดงักล่าวของบทเรยีนบน

เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ผูว้จิยัเหน็ว่าโปรแกรม Moodle เป็นระบบทีม่ลีกัษณะดงัองคป์ระกอบขา้งต้น

จงึไดนํ้ามาออกแบบและพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต และยงัเป็นระบบทีไ่ม่เสยีค่าใชจ้่าย

ในการพฒันาจงึไดนํ้ามาออกแบบบทเรยีนต่อไป 

   1.4 ออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต และวางแผนการเสนอรปูแบบของ

แผนภูมลิําดบัขัน้ตอน (Flow Chart) การใชบ้ทเรยีนเพื่อการเชื่อมโยงของบทเรยีนในแต่ละส่วนที่

แสดงถงึความสมัพนัธ์และการดําเนินการเรื่องของบทเรยีน โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี เมื่อผู้เรยีนเข้าสู่

บทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์แล้ว ผู้เรยีนลงทะเบยีนเพื่อเข้าสู่บทเรยีนและศึกษาขัน้ตอนการใช้

บทเรยีน โดยบทเรยีนมทีัง้หมด 4 หน่วยการเรยีนรู ้โดยศกึษาเรยีงลําดบัจากหน่วยแรกจนหน่วย

สุดท้ายหากผูเ้รยีนไม่เขา้ใจในเรื่องไหนผู้เรยีนสามารถยอ้นกลบัไปเรยีนรูเ้พิม่เตมิในเรื่องนัน้ๆ ได ้   
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และเมือ่ผูเ้รยีนศกึษาจนครบทุกหน่วยการเรยีนรูแ้ลว้ ใหผู้เ้รยีนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนดงัภาพต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3  แสดงขัน้ตอนการเรยีนรูบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตรายวชิาการเขยีน 

โปรแกรมจาวา 

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

(http://lmspsm.swu.ac.th) 

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูบ่ทเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัภาษาจาวา 
- จดุประสงค์การเรียนรู้ 
- ประวติัความเป็นมาของภาษาจาวา 
- รูปแบการเขียนโปรมแกรมจาวา 
- ขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมจาวา 
- แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ ุ
- จดุประสงค์การเรียนรู้ 
- การสร้างคลาสและการใช้งานคลาส 
- ประเภทของเมธอด 
- คอนสตรัคเตอร์ 
- แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมควบคมุทิศทาง 
- จดุประสงค์การเรียนรู้ 
- การเขียนคําสัง่ควบคมุแบบมีทางเลือก 
- การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ 
-  แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลกัการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 
- จดุประสงค์การเรียนรู้ 
- ตวัแปรภาษาจาวา 
- ชนิดข้อมลู 
- ตวัดําเนินการทางคณิตศาสตร์ 
- แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

แนะนําการใช้บทเรียน 



 

42 
 

  1.5 สร้างบทเรยีนโดยนําเน้ือหามาจดัรูปแบบการนําเสนอตามบทที่วางไว้ลงใน

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตใหค้รบทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรูต้ามลําดบัการเรยีนรูท้ีไ่ดอ้อกแบบไว ้

โดยใชร้ะบบการจดัการเรยีนรู ้(Learning Management System) ดว้ยโปรแกรม Moodle รุ่น 2.6 

และใช้โปรแกรมภาษา PHP, phpMyadmin, Mysql, HTML5, Apache Webserver ช่วยในการ

พฒันาซึง่เป็นซอฟตแ์วร ์(Software) ทีส่ามารถใชโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ดว้ยวธิกีารจาํลองเครื่องแม่

ขา่ย (Server) 

  1.6 สรา้งภาพกราฟิกตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรมทางกราฟิก เช่น Photoshop CC 

Illustrator CC รุ่นทดลองใช้ เพื่อใช้ประกอบเน้ือหาในบทเรยีนจากนัน้นําไปใส่ในบทเรยีนให ้   

เหมาะสมกบัเน้ือหาทีอ่อกแบบไว ้

  1.7 ทําการสร้างคําสัง่สําหรบัการควบคุมบทเรยีนและกําหนดรูปแบบการเรยีนบน

บทเรยีนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตผ่านทางเมนูต่างๆ รวมถงึการจดัการเชื่อมโยงภายในและภายนอก

บทเรยีน 

  1.8 นําบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต รายวชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา สําหรบั

นกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่าย

มธัยม) ทีส่รา้งเสรจ็แลว้ไปเกบ็ไวท้ีเ่ครือ่งแมข่า่ย (Server http://lmspsm.swu.ac.th)  

  1.9 นําบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรกึษาและ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศกึษาจาํนวน 3 ท่าน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาจาํนวน 3 ท่าน

ประเมนิคุณภาพบทเรยีน (รายนามผูเ้ชีย่วชาญดงัภาคผนวก ก)  

   1.9.1 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตด้านเทคโนโลยี

การศกึษา โดยเกณฑค์ุณภาพการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก (�̅�= 4.65, SD=.31) และผล

การประเมนิรายดา้นพบว่า ดา้นการจดัการบทเรยีนคุณภาพอยูใ่นระดบัด ี(𝑥 �= 4.44, SD=.38) ดา้น

ภาพและกราฟิกประกอบบทเรยีนคุณภาพอยูใ่นระดบัด ี (�̅� = 4.42, SD = .43) ดา้นตวัอกัษรและ

การใชส้คีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก (𝑥 �= 4.50, SD=.58) ด้านการนําเสนอบทเรยีนคุณภาพอยู่ใน

ระดบัดมีาก (𝑥 �= 4.67, SD=.38) ดา้นการเชื่อมโยงคุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก (𝑥 �= 5.00, SD= 

.00) ดา้นแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนคุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก (𝑥 �= 4.93, SD=.12) (รายการประเมนิ

ดงัภาคผนวก จ.) 

   1.9.2 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตด้านเน้ือหาโดย

เกณฑค์ุณภาพการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก (�̅�= 4.60, SD=.49) และผลการประเมนิ

คุณภาพรายดา้นพบว่า ดา้นเน้ือหามคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก (�̅�= 4.67, SD=.58) ดา้นการดําเนิน

http://lmspsm.swu.ac.th/
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เรือ่งมคีุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก (�̅�= 4.83, SD=.29) ดา้นรปูแบบการนําเสนอมคีุณภาพอยู่ในระดบั

ด ี(�̅�= 4.42, SD=.43) และดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบมคีุณภาพอยู่ในระดบัด ี(�̅�= 4.47, SD 

= .55) (รายการประเมนิดงัภาคผนวก จ) 

  1.10 แม้ผู้เชี่ยวชาญจะมคีวามเห็นบทเรยีนบนเครอืข่ายข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่โดย

รวมอยู่ในระดบัดมีากแต่ผู้เชี่ยวชาญมขีอ้เสนอแนะว่า ควรมกีารสรุปรายงานผลการเรยีนนักเรยีน

เป็นคะแนน และยงัให้ตรวจสอบคําถูกผดิ เพื่อไม่ให้ผู้เรยีนเข้าใจความหมายของคําคลาดเคลื่อน 

และใหอ้ธบิายการใชข้ ัน้ตอนของบทเรยีนใหล้ะเอยีดเพื่อไมใ่หผู้เ้รยีนเกดิความสบัสนในเน้ือหา 

  1.10 ผู้วจิยัได้นําข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรบัปรุงแก้ไขให้มกีารรายงาน

สรปุผลการเรยีนแกไ้ขคาํใหถู้กตอ้งและแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดวธิกีารเขา้ใชบ้ทเรยีนเพื่อใหผู้เ้รยีน

เกดิการเรยีนที ่เน้ือหาเป็นลาํดบัขัน้อยา่งเขา้ใจ 

 

 2.   การสร้างและหาคณุภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เพื่อใช้เป็น

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังจากที่ได้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดย

ดาํเนินการดงัขัน้ต่อดงัน้ี 

   2.1 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบทดสอบการเขยีนขอ้สอบจากหนังสอืและแหล่งความรู้

ต่างๆ เกีย่วกบัการวดัผลและประเมนิผล 

   2.2 วเิคราะหเ์น้ือหาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจา

วาสาํหรบันกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสาน

มติร (ฝ่ายมธัยม) 

   2.3 สรา้งขอ้สอบแบบปรนัยชนิด 4 ตวัเลอืกทีม่คีําตอบทีถู่กต้องเพยีงขอ้เดยีวให้

ครอบคลุมเน้ือหาในแต่ละเรือ่ง โดยเรือ่งที ่1 ประวตัคิวามเป็นมาของภาษาจาวา (Java) 30 ขอ้ เรื่อง

ที่ 2 หลกัการเขยีนโปรแกรมจาวา 30 ข้อ เรื่องที่ 3 การเขยีนโปรแกรมควบคุมทศิทาง (Control 

Statement) 30 ขอ้ เรื่องที ่4 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ (Object Oriented Programming) 30 ขอ้ 

รวมจาํนวน 120 ขอ้ 

   2.4 นําแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

กลบัมาปรบัปรุงแก้ไขจากนัน้ใหผู้้เชีย่วชาญด้านเน้ือหา 3 ท่าน (รายนามผู้เชีย่วชาญดงัภาคผนวก 

ก.) พจิารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเน้ือหาและแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน โดยมคี่าดชันี

ความสอดคล้อง (IOC) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.67–1.00 (รายละเอียดตามภาคผนวก จ) ในการ
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พจิารณาความสอดคล้องแบบทดสอบในครัง้น้ี มขี้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญดงัน้ี การสื่อความ 

หมายของข้อคําถามไม่ชดัเจน มขี้อคําถามบางข้อมลีกัษณะที่ใกล้เคียงกนัอาจทําให้ผู้เรยีนแปล

ความหมายคาํถามทีผ่ดิไป ผูว้จิยันําขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสม แลว้เสนอต่อ

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธอ์กีครัง้เพื่อพจิารณาตรวจสอบใหส้มบรณ์ูก่อนนําไปใชท้ดลอง (Try Out) 

   2.5 นําแบบทดสอบทีส่รา้งเสรจ็แล้วไปทดสอบกบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (ฝ่ายมธัยม) ทีเ่คยเรยีนในรายวชิาปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรม

จาวามาแลว้จาํนวน 30 คน 

   2.6 นําผลที่ไดม้าวเิคราะห์หาความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบ 

ทดสอบเป็นรายขอ้แลว้เลอืกขอ้สอบทีม่คีุณภาพ โดยค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.27-0.77 มี

ค่าอํานาจจาํแนก (r) อยูร่ะหว่าง 0.23–0.47  จาํนวน 60 ขอ้ จากหน่วยการเรยีนรูท้ ัง้ 4 เรื่อง เรื่องละ 

15 ขอ้ไปหาค่าความเชื่อมัน่โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร ์รชิารด์สนั (Kuder Richardson) โดย

พบว่าแบบทดสอบมคี่าความเชื่อมัน่โดยรวม 0.91 ส่วนขอ้สอบทีเ่หลอืนําไปปรบัปรุงเป็นแบบฝึกหดั

ระหว่างเรยีนจาํนวน 60 ขอ้ ทัง้หมด 4 เรือ่งๆ ละ 15 ขอ้ จากนัน้นําไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 

ตาราง 1 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผล        

     สมัฤทธิท์างการเรยีน 

 

บทเรยีน จาํนวนขอ้ ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจาํแนก ค่าความเชื่อมัน่ 

หน่วยที ่1 

หน่วยที ่2 

หน่วยที ่3 

หน่วยที ่4 

15 

15 

15 

15 

0.27 – 0.57 

0.30 – 0.67 

0.30 – 0.70 

0.27 – 0.77 

0.23 – 0.37 

0.23 – 0.47 

0.27 – 0.43 

0.23 – 0.40 

0.87 

0.93 

0.91 

0.92 

รวม 60 0.27 – 0.77 0.23 -0.47 0.91 

 

 จากตาราง 1 สรุปได้ว่าบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวามี

ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ระหว่าง 0.27–0.77 ซึ่งค่าเป็นไป

ตามเกณฑ ์คอื 0.20 – 0.80 มคี่าอํานาจจาํแนกโดยรวมอยู่ระหว่าง 0.23-0.47 โดยแต่ละเรื่องมคี่า

ความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนกและค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ดงัน้ี 
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 เรื่องที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวามีค่าความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่

ระหว่าง 0.27–0.57 มคี่าอํานาจจาํแนกอยูร่ะหว่าง 0.23–0.37 และมคี่าความเชื่อมัน่ 0.87 

 เรื่องที่ 2 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาจาวามีค่าความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่

ระหว่าง 0.30–0.67 มคี่าอํานาจจาํแนกอยูร่ะหว่าง 0.23–0.47 และมคี่าความเชื่อมัน่ 0.93 

 เรือ่งที ่3 การเขยีนโปรแกรมควบคุมทศิทางมคี่าความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 

0.30–0.70 มคี่าอํานาจจาํแนกอยูร่ะหว่าง 0.27–0.43 และมคี่าความเชื่อมัน่ 0.91 

 เรือ่งที ่4 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุมคี่าความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.27–

0.77 มคี่าอํานาจจาํแนกอยูร่ะหว่าง 0.23-0.40 และมคี่าความเชื่อมัน่ 0.92 

 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ 4 เรื่องมคี่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก

และค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเป็นไปตามเกณฑทุ์กเรือ่งถอืว่าเป็นแบบทดสอบทีม่คีุณภาพ 

 3.   การสร้างแบบประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

  การสรา้งแบบประเมนิบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา 

(JAVA) สําหรบันักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) สําหรบัผูเ้ชีย่วชาญด้านเน้ือหาและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

โดยดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

   1. วิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหาและกําหนดคุณลกัษณะที่จะประเมนิคุณภาพ

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

   2. จากการวเิคราะหโ์ครงสรา้งเน้ือหาและคุณลกัษณะของบทเรยีนสามารถแบ่ง

การประเมนิคุณภาพบทเรยีนเป็น 2 ดา้นดงัน้ี 

    2.1 ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาแบ่งเป็นการประเมนิรายดา้น 6 ดา้น กล่าว คอื

ดา้นการจดัการบทเรยีน ดา้นภาพและกราฟิกประกอบบทเรยีน ดา้นตวัอกัษรและการใชส้ ีดา้นการ

นําเสนอบทเรยีน ดา้นการเชื่อมโยง และดา้นแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน 

    2.2 ดา้นเน้ือหาแบ่งการประเมนิรายด้านเป็น 4 ด้าน กล่าวคอืด้านเน้ือหา 

ดา้นการดาํเนินเรือ่ง รปูแบบการนําเสนอ และดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 

   จากลกัษณะของการประเมนิคุณภาพดงักล่าว แล้วนําไปสร้างเป็นแบบประเมนิ

คุณภาพสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาและดา้นเน้ือหาต่อไป 

   3. สรา้งแบบประเมนิค่า (Rating Scale) ซึง่กําหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั โดย

กําหนดใหค้วามหมายของคะแนนของตวัเลอืกในแบบสอบถามดงัน้ี 

    5 คะแนน หมายถงึ คุณภาพระดบัดมีาก 
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    4 คะแนน หมายถงึ คุณภาพระดบัด ี

    3 คะแนน หมายถงึ คุณภาพระดบัปานกลาง 

    2 คะแนน หมายถงึ ตอ้งปรบัปรงุ 

    1 คะแนน หมายถงึ ไมม่คีุณภาพ 

   4. นําแบบประเมนิทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพบทเรยีน

บนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

   5. นําผลจากการประเมนิมาพจิารณาค่าเฉลีย่โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย

ขอ้มลูของผลการประเมนิดงัน้ี 

    ค่าคะแนนเฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถงึ คุณภาพระดบัดมีาก 

    ค่าคะแนนเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถงึ คุณภาพระดบัด ี

    ค่าคะแนนเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถงึ คุณภาพระดบัปานกลาง 

    ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถงึ ตอ้งปรบัปรงุ 

    ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.50 หมายถงึ ไมม่คีุณภาพ 

 โดยผูว้จิยักําหนดใหเ้กณฑค์ะแนนการประเมนิคุณภาพบทเรยีนเฉลีย่อยู่ในระดบั 3.51 ขึน้

ไปและจากการประเมนิคุณภาพบทเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้คุณภาพบทเรยีนดา้นเทคโนโลยกีารศกึษามี

คุณภาพโดยรวม 4.65 และคุณภาพดา้นเน้ือหา มคีุณภาพโดยรวม 4.60 ซึง่หมายความว่าบทเรยีนมี

คุณภาพตามเกณฑท์ีก่ําหนด 

 

การดาํเนินการวิจยั 

 ผู้วจิยัได้นําบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ตที่ปรบัปรุงเรยีบร้อยแล้วไปทดลองเพื่อหา

ประสทิธภิาพซึง่ดาํเนินตามขัน้ตอนดงัน้ี 

 การทดลองครัง้ท่ี 1 เป็นการตรวจสอบในด้านการใชภ้าษาการนําเสนอการมปีฎสิมัพนัธ์

เพื่อหาขอ้บกพรอ่งของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต โดยนําไปทดลองกบันักเรยีนแผนการเรยีน

คอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรยีนที ่2  

ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 3 คน โดยดาํเนินการดงัน้ี 

  1. จดัเตรยีมหอ้งเรยีนคอมพวิเตอรท์ีม่กีารเชื่อมต่อระบบอนิเตอรเ์น็ตสําหรบัการเรยีน

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตวชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา โดยจดัคอมพวิเตอร1์ ชุดต่อนักเรยีน 

1 คน 

  2. ดาํเนินการทดลองมขีัน้ตอนดงัน้ี 
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   2.1 ผูเ้รยีนศกึษาคาํแนะนําในการใชบ้ทเรยีนและวธิกีารเขา้ศกึษาบทเรยีน 

   2.2 ผูเ้รยีนศกึษาบทเรยีนและประกอบกจิกรรมต่างๆ ที่ไดก้ําหนดไวใ้นบทเรยีน 

โดยอสิระในการศกึษาเน้ือหาบทเรยีนตามความตอ้งการและระยะเวลาของบุคคล 

   2.3 ผูว้จิยัสงัเกตพฤตกิรรมผู้เรยีนเป็นระยะและสมัภาษณ์ความคดิเหน็เกี่ยวกบั

บทเรยีนดงักล่าวจากผูเ้รยีน 

 โดยจาการทดลองครัง้ที ่1 ผูว้จิยัพบว่าผูเ้รยีนนัน้มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนบทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตเป็นอยา่งด ีแต่ยงัพบขอ้บกพรอ่งทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ขดงัน้ี 

  1. รปูแบบหน้าแรกของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตยงัมรีปูแบบการใชภ้าพ การ

ใชส้ไีมจ่งูใจผูเ้รยีนและระบบการลอ็กอนิเขา้สู่บทเรยีนยงัมปัีญหา 

  2. การเชื่อมโยงเน้ือหาระหว่างหน่วยการเรยีนการเรยีนรู ้ยงัมกีารเชื่อมโยงทีไ่ม่ดทีํา

ใหผู้เ้รยีนสบัสนในการเรยีนรูเ้มือ่ตอ้งการยอ้นกลบัมาดเูน้ือหาทีผ่่านมาและต้องการดูเน้ือหาในหน่วย

ถดัไป 

 ซึง่ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้บกพร่องและความคดิเหน็ของนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอบทเรยีน

บนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต แล้วนํามาปรบัปรุงแก้ไขโดยมกีารปรบัปรุงหน้าแรกของบทเรยีนแก้ไข

ระบบการล็อกอนิเขา้สู่บทเรยีน และการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยการเรยีนให้มคีวามเหมาะสมและ

น่าสนใจ 

 การทดลองครัง้ท่ี 2 เป็นการหาแนวโน้มของประสิทธภิาพของบทเรยีน และเป็นการ

ตรวจหาขอ้บกพรอ่งในดา้นต่างๆ เพื่อนําไปปรบัปรุงแก้ไขโดยนําบทเรยีนบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร์

ที่ได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขแล้วในการทดลองครัง้ที่ 1 ไปทดลองกบันักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิ 

เตอร์โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศกึษา 2556 จาํนวน 5 คน โดยจดัเครื่องคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่อเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 1 ชุดต่อ

ผู้เรยีน 1 คน โดยให้ผู้เรยีนศึกษาบทเรียนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตตามอัธยาศัยพร้อมกับทํา

แบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่ไปด้วย เมื่อทุกคนเรยีนจบให้ทําแบบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทนัท ี

ซึ่งคะแนนที่ได้จากการทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสําฤทธิท์างการเรยีนมี

แนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีน โดยรวมเป็น 81.67/83.98  แนวโน้มเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนด

ไว้ 80/80 และผู้วจิยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาขอ้บกพร่องในด้านต่างๆ จากการใช้บทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตแลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขดงัน้ี 

  1. คาํถามแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนบางขอ้มขีอ้

คาํถามทีส่ ื่อความหมายไมช่ดัเจนทําใหค้าํตอบคลาดเคลื่อน 
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  2. คาํตอบแบบทดสอบไมช่ดัเจน 

  ซึ่งผู้วิจยัปรบัปรุงแก้ไขข้อคําถามแบบฝึกหดัระหว่างเรียนและแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิห์ลงัเรยีนให้มคีวามหมายที่ชดัเจน และคําตอบแบบทดสอบให้ชดัเจน เขา้ใจง่ายแล้วนําไป

ทดลองครัง้ที ่3 

 การทดลองครัง้ท่ี 3 เป็นการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนโดยนําบทเรยีนบนเครอืข่าย

อนิเตอรเ์น็ตทีไ่ดป้รบัปรุงแก้ไขแลว้ในครัง้ที ่2 ไปทดลองกบันักเรยีนแผนการเรยีนเอกคอมพวิเตอร ์

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 

2556 จาํนวน 40 คน โดยจดัเครื่องคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่อระบบอนิเตอรเ์น็ต 1 ชุด ต่อผูเ้รยีน 1 คน 

ให้ผูเ้รยีนศกึษาบทเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตตามอธัยาศยัทําพรอ้มกบัทําแบบฝึกหดัระหว่าง

เรยีนควบคู่ไปดว้ย เมื่อทุกคนเรยีนจบใหท้ําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ซึง่คะแนนทีไ่ด้

จากการทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน มปีระสทิธภิาพของ

บทเรยีนโดยรวมเป็น 84.58/85.45  

 

สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 

 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550) 

 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

  2.1 ค่าความยากงา่ย (p) และอํานาจจาํแนก (r) โดยใชสู้ตรสดัส่วน (ลว้น สายยศ และ 

องัคณา สายยศ. 2538: 217) 

  2.2 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใชสู้ตร KR-20 ของ       

คเูดอร ์รชิารด์สนั (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538: 197-219) 

 3. สถติทีใ่ชใ้นการหาประสทิธภิาพของของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต คอื E1/E2 

(เสาวณยี ์สกิขาบณัฑติ. 2528: 294-295) 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

  

 การศึกษาวิจยัในครัง้น้ี เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาการเขียน

โปรแกรมจาวา (JAVA) สาํหรบันกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนี 

ครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยใช้ระบบการจดัการเรียนรู ้

(Learning Management System) โดยใชโ้ปแกรม Moodle รุ่น 2.6, PHP, PHPmyadmin, Mysql, 

Apache Webserver, Adobe Photoshop CC (รุ่นทดลองใช)้ และใชร้ะบบปฏบิตักิารเครื่องแม่ข่าย 

(Sever) Linux Server รุน่ Cent OS 12.0  

 ลกัษณะการนําเสนอบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตเป็นแบบสอนเน้ือหาประกอบด้วย

เน้ือเรือ่ง 4 เรือ่ง ไดแ้ก่ ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกบัภาษาจาวา หลกัการเขยีนโปรแกรมจาวา การเขยีน

โปรแกรมควบคุมทศิทาง (Control Statement) การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ (Object Oriented 

Programming) ผู้เรยีนสามารถเลอืกเรยีนได้ตามความสามารถและความรู้พื้นฐานของตนเอง 

ลกัษณะของการนําเสนอของบทเรยีนเป็นการนําเสนอด้วยข้อความ ภาพกราฟิก ภาพน่ิง ภาพ 

เคลื่อนไหว วดีทิศัน์  และการโตต้อบในบทเรยีนและยงัสามารถเชื่อมโยงไปแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ไดเ้พื่อ

ดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีน กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู ้และไดม้โีอกาสใหโ้ต้ตอบ

กับบทเรยีนที่นําเสนอโดยผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต และนําบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต

วชิาการเขยีนโปแกรมจาวาไปทดลองศกึษาคน้ควา้และพฒันากบันกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร์

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) เพื่อหาค่าประสทิธภิาพตาม

เกณฑ ์80/80 

 ผู้วจิยัได้พฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา(JAVA) 

สําหรบันักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสาน

มติร (ฝ่ายมธัยม) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อเทคโนโลยกีารศกึษา พบว่ามคีวามเหน็

ว่าบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปแกรมจาวามคีุณภาพด้าน

เทคนิคการผลติบทเรยีนโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก (�̅� = 4.65, SD=.31) และผลการวเิคราะหข์อ้มลู

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก (�̅� = 4.60, SD=.49) (รายการดงัภาคผนวก จ) ซึง่

เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้
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ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบ์นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

 ผู้วิจ ัยได้นําบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วมาดําเนินการกับ

กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 

วโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) จํานวน 48 คน เพื่อดําเนินการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ดงัขัน้ตอนต่อไปน้ี  

 การทดลองครัง้ท่ี 1 เป็นการทดลองตรวจสอบในด้านการใช้ภาษาการนําเสนอการม ี  

ปฎสิมัพนัธ์เพื่อหาขอ้บกพร่องของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต โดยนําไปทดลองกบันักเรยีน

แผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) 

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 3 คน ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างเรยีนบทเรยีน ผูว้จิยัไดส้งัเกต

และสมัภาษณ์ผู้เรยีนเกี่ยวกบัข้อบกพร่องด้านต่างๆ ของบทเรยีนพบว่าผู้เรยีนนัน้มคีวามกระตือ   

รอืรน้ทีจ่ะเรยีนบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตเป็นอยา่งดแีต่ยงัพบขอ้บกพรอ่งดงัน้ี 

  1. หน้าแรกของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ยงัมรีูปแบบการใช ้ภาพ การใช้ส ี

ไมจ่งูใจผูเ้รยีนและระบบการลอ็กอนิเขา้สู่บทเรยีนยงัมปัีญหา 

  2. การเชื่อมโยงเน้ือหาระหว่างหน่วยการเรยีนการเรยีนรู ้ยงัมกีารเชื่อมโยงทีย่งัไม่ดี

ทําให้ผู้เรยีนสบัสนในการเรยีนรูเ้มื่อต้องการยอ้นกลบัมาดูเน้ือหาที่ผ่านมาและต้องการดูเน้ือหาใน

หน่วยถดัไป 

 ซึง่ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้บกพร่องและความคดิเหน็ของนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอบทเรยีน

บนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต แล้วนํามาปรบัปรุงแก้ไข โดยมกีารปรบัปรุงหน้าแรกของบทเรยีน แก้ไข

ระบบการล็อกอนิเขา้สู่บทเรยีน และการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยการเรยีนให้มคีวามเหมาะสมและ

น่าสนใจแลว้นําไปทดลองครัง้ที ่2 ต่อไป 

 การทดลองครัง้ท่ี 2 เป็นการหาแนวโน้มของประสทิธภิาพบทเรยีน และเป็นการตรวจ 

สอบหาขอ้บกพร่องในด้านต่างๆ เพื่อนําไปปรบัปรุงแก้ไขโดยนําบทเรยีนที่ผ่านการปรบัปรุงแก้ไข

จากการทดลองครัง้ที ่1 ไปใชก้บักลุ่มการทดลองที ่2 จาํนวน 5 คน โดยใหผู้เ้รยีนศกึษาบทเรยีนบน

เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรูพ้รอ้มกบัทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่ไปดว้ย เมื่อ

ทุกคนเรยีนจบใหท้าํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์นัท ีและนําคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน 

และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมาหาแนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีน พรอ้มทัง้หา

ขอ้บกพรอ่งของบทเรยีน โดยการสงัเกตและสมัภาษณ์ผูเ้รยีนซึง่ไดผ้ลการทดลองดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 2 ผลการวเิคราะหแ์นวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีน   

      โปรแกรมจาวาสาํหรบันกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิ   

      ทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ในการทดลองครัง้ที ่2  

 

บทเรยีน 
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน แบบทดสอบหลงัเรยีน 

E1/E2 
คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ E1 คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ E2 

หน่วยที ่1 

หน่วยที ่2 

หน่วยที ่3 

หน่วยที ่4 

15 

15 

15 

15 

12.20 

12.20 

12.00 

12.60 

81.33 

81.33 

80.00 

84.00 

15 

15 

15 

15 

12.40 

12.40 

12.60 

13.00 

82.67 

82.67 

84.00 

86.67 

81.33/82.67 

81.33/82.67 

80.00/84.00 

84.00/86.67 

รวม 60 49.00 81.67 60 50.40 84.00 81.67/84.00 

 

 จากตาราง 2 แสดงผลการวเิคราะห์แนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืข่าย

อนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา สาํหรบันกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติ

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ในการทดลองครัง้ที่ 2 พบว่าแนวโน้ม

ประสิทธิภาพของหน่วยที่ 1 เป็น 81.33/82.67 หน่วยที่ 2 เป็น 81.33/82.67 หน่วยที่ 3 เป็น

80.00/84.00 หน่วยที ่4 เป็น 84.00/86.67 และมแีนวโน้มประสทิธภิาพโดยรวมเป็น 81.67/84.00 

ซึง่สามารถสรปุไดว้่า บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวามปีระสทิธภิาพ

ตามเกณฑท์ีก่ําหนด แต่จากการสงัเกตพฤตกิรรมและการสมัภาษณ์นักเรยีน ขอ้คําถามแบบฝึกหดั

ระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนบางขอ้มขีอ้คําถามทีส่ ื่อความหมายไม่ชดัเจน 

ทําให้คําตอบคลาดเคลื่อนและคําตอบแบบทดสอบไม่ชดัเจน ซึ่งผู้วิจยัปรบัปรุงแก้ไขข้อคําถาม

แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนให้มคีวามหมายที่ชดัเจนและคําตอบ

แบบทดสอบใหช้ดัเจน เขา้ใจงา่ย แลว้นําไปทดลองครัง้ที ่3 

 การทดลองครัง้ท่ี 3 เป็นการหาประสทิธภิาพของบทเรยีน โดยการนําบทเรยีนทีผ่่านการ

ปรบัปรุงแก้ไขจากการทดลองครัง้ที่ 2 ไปใช้กบักลุ่มทดลอง จํานวน 40 คน โดยให้ผู้เรยีนศึกษา

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรู ้พรอ้มกบัทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่

ไปดว้ยเมือ่ทุกคนเรยีนจบใหท้าํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิแ์ละนําคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบฝึกหดัระหว่าง

เรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมาหาประสิทธิภาพของบทเรยีน ซึ่งได้ผลการ

ทดลองดงัตาราง 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาการเขียน 

      โปรแกรมจาวาสําหรบันักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอรโ์รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิ  

      ทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ในการทดลองครัง้ที ่3 

 

บทเรยีน 
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน แบบทดสอบหลงัเรยีน 

E1/E2 
คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ E1 คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่ E2 

หน่วยที ่1 

หน่วยที ่2 

หน่วยที ่3 

หน่วยที ่4 

15 

15 

15 

15 

12.50 

12.68 

12.73 

12.85 

83.33 

84.50 

84.83 

85.67 

15 

15 

15 

15 

12.70 

12.83 

12.85 

12.88 

84.67 

85.50 

85.67 

85.83 

83.33/84.67 

84.50/85.50 

84.84/85.67 

85.67/85.83 

รวม 60 50.76 84.58 60 51.26 85.45 84.58/85.45 

 

 จากตาราง 3 ผลการวเิคราะห์หาประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต 

วิชาการเขียนโปรแกรกมจาวา สําหรับนักเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ในการทดลองครัง้ที ่3 พบว่าประสทิธภิาพ

ของหน่วยการเรยีนที1่ เป็น 83.33/84.67 หน่วยที ่2 เป็น 84.50/85.50 หน่วยที ่3 เป็น 84.84/85.67 

หน่วยที่ 4 เป็น 85.67/85.83 และมีประสิทธิภาพโดยรวม 84.58/85.45 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต วชิาการขยีนโปรแกรมจาวาทุกหน่วยการเรยีนมปีระสทิธภิาพตาม

เกณฑท์ีก่ําหนด 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต วชิาการเขยีนโปรแกรม    

จาวาสําหรบันักเรยีนแผนการเรยีนคอมพิวเตอร์ โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ

ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ทัง้น้ีเพื่อใหผู้เ้รยีนศกึษาเน้ือหาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ย

ตนเอง โดยไม่จํากดัทัง้เวลาและสถานที่สามารถใช้เครื่องมอืเชื่อมโยงขอ้มลูไปยงัแหล่งอื่นที่หลาก 

หลายซึง่สามารถ สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 เพื่อพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตวชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา (JAVA) สําหรบั

นกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร(ฝ่าย

มธัยม) ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 เพื่อพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตวชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา (JAVA) สําหรบั

นกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่าย

มธัยม) ใหเ้ป็นสื่อการเรยีนรูท้ีส่ามารถเรยีนรูไ้ดไ้ม่จาํกดัทัง้เวลาและสถานที ่และยงัสามารถใหข้อ้มลู

ทีม่ที ัง้ภาพ เสยีง ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความประกอบไปพรอ้มๆ กนัไดแ้ละยงัสามารถเชื่อมโยงขอ้มลู

สู่แหล่งอื่นๆ ไดห้ลากหลายสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงขอ้มลูงา่ยทําใหผู้ส้อน

มเีวลาในการจดัการสอนดา้นอื่นเพิม่ขึน้ 

 

ขอบเขตงานวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครัง้ น้ี เป็นนักเรียนแผนการเรียน

คอมพวิเตอรภ์าคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสาน

มติร (ฝ่ายมธัยม) จาํนวน 48 คน โดยใชป้ระชากรทัง้หมดในการทดลองและแบ่งประชากรออกเป็น

กลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม จากการสุ่มอยา่งงา่ย (Sample Random Sampling) ดงัน้ี 
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  กลุ่มการทดลองครัง้ที่ 1 จํานวน 3 คน ได้มาอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลากจาก

นักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร์ที่อยู่ห้องเดยีวกนั เพื่อสงัเกตพฤตกิรรมของผู้ใช้บทเรยีนและ

ตรวจสอบหาขอ้บกพรอ่งของบทเรยีนในดา้นการใช ้ภาษา การนําเสนอและการมปีฏสิมัพนัธ ์
  กลุ่มการทดลองครัง้ที ่2 จาํนวน 5 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่ายดว้ยวธิกีารจบัสลาก

จากนักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร์ที่อยู่ห้องเดยีวกนั เพื่อหาแนวโน้มของประสทิธภิาพของ

บทเรยีน 
  กลุ่มการทดลองครัง้ที ่3 จาํนวน 40 คน ไดจ้ากประชากรทีเ่หลอืจากนักเรยีนแผนการ

เรยีนคอมพวิเตอรจ์ากการทดลองครัง้ที ่1 และ 2 เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีน 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

 เน้ือหาที่ใช้ในการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา 

(JAVA) สําหรบันักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในตําราเรยีน 

เอกสารประกอบการเรยีน การสอน วารสาร ขอ้มูลบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ซึ่งผู้วจิยัได้นําขอ้มูล

ดงักล่าวมาจดัหมวดหมู่เน้ือหาตามลําดบัการเรยีนรู้และเน้ือหามาปรบัปรุงเพื่อใช้เป็นเน้ือหาใน

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต โดยสามารถจาํแนกเน้ือหาไดต้ามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
  1. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัภาษาจาวา (JAVA) 

  2. หลกัการเขยีนโปรแกรมจาวา (JAVA) 

  3. การเขยีนโปรแกรมควบคุมทศิทาง (Control Statements) 

  4. การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ (Object Oriented Programming) 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมดีงัน้ี 

  1. บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา (JAVA) สําหรบั

นกัเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่าย

มธัยม) 

  2. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตสําหรบัผู้เชี่ยวชาญด้าน

เน้ือหาและดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

  3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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การทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

 การทดลองครัง้ท่ี 1 เป็นการตรวจสอบในดา้นการใช้ภาษาการนําเสนอการมปีฏสิมัพนัธ์

เพื่อหาขอ้บกพรอ่งของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต โดยนําไปทดลองกบันักเรยีนแผนการเรยีน

คอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรยีนที ่2  

ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 3 คน โดยดาํเนินการดงัน้ี 

  1. จดัเตรยีมหอ้งเรยีนคอมพวิเตอรท์ีม่กีารเชื่อมต่อระบบอนิเตอรเ์น็ตสําหรบัการเรยีน

บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตวชิาการเขยีนโปรแกรมจาวาโดยจดัคอมพวิเตอร ์1 ชุดต่อนักเรยีน 

1 คน 

  2. ดาํเนินการทดลองมขีัน้ตอนดงัน้ี 

   2.1 ผูเ้รยีนศกึษาคาํแนะนําในการใชบ้ทเรยีนและวธิกีารเขา้ศกึษาบทเรยีน 

   2.2 ผูเ้รยีนศกึษาบทเรยีนและประกอบกจิกรรมต่างๆ ที่ไดก้ําหนดไวใ้นบทเรยีน 

โดยอสิระในการศกึษาเน้ือหาบทเรยีนตามความตอ้งการและระยะเวลาของบุคคล 

   2.3 ผูว้จิยัสงัเกตพฤตกิรรมผู้เรยีนเป็นระยะและสมัภาษณ์ความคดิเหน็เกี่ยวกบั

บทเรยีนดงักล่าว จากผู้เรยีนพบว่าผู้เรยีนนัน้มคีวามกระตือรอืร้นที่จะเรยีนบทเรยีนบนเครอืข่าย

อนิเตอรเ์น็ตเป็นอย่างด ีแต่ยงัพบขอ้บกพร่องทีต่้องปรบัปรุงแก้ไข คอืรปูแบบหน้าแรกของบทเรยีน

บนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตยงัมรีปูแบบการใช ้ภาพ การใชส้ ีไม่จงูใจผูเ้รยีนและระบบการลอ็กอนิเขา้สู่

บทเรยีนยงัมปัีญหา การเชื่อมโยงเน้ือหาระหว่างหน่วยการเรยีนการเรยีนรูย้งัมกีารเชื่อมโยงทีย่งัไม่

ดทีําให้ผูเ้รยีนสบัสนในการเรยีนรูเ้มื่อต้องการยอ้นกลบัมาดูเน้ือหาทีผ่่านมาและต้องการดูเน้ือหาใน

หน่วยการเรยีนรูถ้ดัไป 

  3. ซึ่งผู้วจิยัได้รวบรวมข้อบกพร่องและความคดิเห็นขอผู้เรยีนที่มต่ีอบทเรยีนบน

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตแลว้นําไปปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อนําไปทดลองในครัง้ที ่2 ต่อไป 

 การทดลองครัง้ท่ี 2 เป็นการหาแนวโน้มของประสิทธภิาพของบทเรยีน และเป็นการ

ตรวจหาขอ้บกพรอ่งในดา้นต่างๆ เพื่อนําไปปรบัปรุงแก้ไขโดยนําบทเรยีนบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร์

ที่ได้ร ับการปรับปรุงแก้ไขแล้วในการทดลองครัง้ที่ 1 ไปทดลองกับนักเรียนแผนการเรียน

คอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรยีนที ่2 

ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 5 คน โดยจดัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่อเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 1 ชุดต่อ

ผู้เรยีน 1 คน โดยให้ผู้เรยีนศึกษาบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตตามอัธยาศัย พร้อมกับทํา

แบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่ไปด้วย เมื่อทุกคนเรยีนจบให้ทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนทนัท ีซึง่คะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
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เรยีนมแีนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีน โดยรวมเป็น 81.67/84.00 จากสูตร E1/E2 ซึง่ผูว้จิยัได้

เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อหาขอ้บกพรอ่งในดา้นต่างๆ จากการใชบ้ทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต แลว้

นํามาปรบัปรงุแกไ้ขก่อนนําไปใชใ้นการทดลองครัง้ที ่3 

 การทดลองครัง้ท่ี 3 เป็นการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนโดยนําบทเรยีนบนเครอืข่าย

อนิเตอร์เน็ตที่ได้ปรบัปรุงแก้ไขแล้วในการทดลองครัง้ที่ 2 ไปทดลองกบันักเรยีนแผนการเรยีน

คอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรยีนที ่2 

ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 40 คน โดยจดัเครื่องคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่อระบบอนิเตอรเ์น็ต 1 ชุด ต่อ

ผู้เรยีน 1 คน ให้ผู้เรยีนศึกษาบทเรยีนผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตตามอธัยาศยัทํา พร้อมกบัทํา

แบบฝึกหดัระหว่างเรยีนควบคู่ไปด้วย เมื่อทุกคนเรยีนจบให้ทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนซึ่งคะแนนที่ได้จากการทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนมี

ประสทิธภิาพบทเรยีนโดยรวมเป็น 84.58/85.45 จากสตูร E1/E2 

 

สรปุผลการวิจยั 

 จากการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา สําหรบั

นักเรยีนแผนการเรยีนคอมพวิเตอร์  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒประสานมติร 

(ฝ่ายมธัยม) สามารถสรุปการวิจยัได้ดังน้ี ได้บทเรยีนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาการเขยีน

โปรแกรมจาวาที่สามารถเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต โดยในบทเรยีนประกอบด้วย เน้ือหาของ

บทเรยีน นําเสนอเป็นตัวอกัษร ภาพน่ิง วีดทิศัน์ ภาพกราฟิก การเชื่อมโยงทัง้ภายในภายนอก

บทเรยีน เพื่อดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีน และกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามทีผู่ว้จิยักําหนดไว ้ 

จากแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนจํานวน 60 ขอ้ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างเรยีนจาํนวน 60 ขอ้ 

และผู้เรยีนสามารถทราบผลการเรยีนด้วยตนเองทนัท ีและผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบน

เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาและดา้นเน้ือหาพบว่าบทเรยีนมคีุณภาพโดยรวมอยู่

ในระดบัดมีาก และผลการหาประสทิธภิาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต พบว่าโดยรวมบทเรยีน

มปีระสทิธภิาพ 84.58/85.45 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้

 

อภิปรายผล 

 ในการทดลองครัง้น้ี เพื่อหาประสทิธภิาพบทเรยีนของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต  

วชิาการเขยีนโปแกรมจาวา ใหไ้ดต้ามเกณฑท์ีก่ําหนด 80/80  ซึง่ผูว้จิยัมปีระเดน็ในการอภปิรายผล

จากการศกึษาวจิยัดงัน้ี 
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 1. บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา สําหรบันักเรยีนแผน 

การคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ทีผู่ว้จิยัได้

พฒันาขึ้นอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่การวเิคราะห์เน้ือหา กําหนดจุดประสงค์ วางแผนการพฒันาและ

พฒันาตลอดจนดาํเนินการทดลอง อกีทัง้บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดผ้่านการปรบัปรุงแก้ไข

จากขอ้เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรกึษาและผู้เชี่ยวชาญจนทําให้บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต 

วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวาอยู่ในระดบัดมีาก โดยลกัษณะของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวาที่สร้างขึ้นมกีารผสมผสานสื่อในรูปแบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ 

ภาพน่ิง ภาพกราฟิก วีดีทัศน์ การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล มีระบบตอบรับข้อมูลทางจดหมาย

อเิลค็ทรอนิค (E-mail) ช่วยใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนตลอดเวลา ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจใน

การเรยีนและเมื่อผู้เรยีนทําแบบฝึกหดัเสรจ็ ผูเ้รยีนสามารถทราบผลคะแนนทนัท ี หากผูเ้รยีนได้

คะแนนน้อยสามารถกลบัไปทบทวนเน้ือหาใหม่ในเรื่องดงักล่าว หรอืผู้เรยีนสามารถเลอืกเรยีน

เฉพาะในเรื่องทีไ่มเ่ขา้ใจไดใ้หม่อกีครัง้ จงึทําใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในเน้ือหานัน้ๆ มากยิง่ขึน้ ซึง่เป็นขอ้ดี

ของบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตที่สามารถให้อิสระกบัผู้เรยีนได้ทบทวนบทเรยีนใหม่เมื่อไม่

เข้าใจซึ่งสอดคล้องกบัองค์ประกอบบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต (ถนอมพร เลาหจรสัแสง. 

2545) ทีป่ระกอบไปดว้ย เน้ือหาจะอยู่ในรูปขอ้ความหลกั รปูแบบตวัอกัษร ภาพน่ิง เสยีง วดีทิศัน์ 

มลัติมเีดยี ระบบการบรหิารการเรยีนที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารในช่วงเวลาเดยีวกนั 

(Synchronous) เช่น การ Chat และการตดิต่อช่วงเวลาทีต่่างกนั  (Asynchronous) เช่น กระดาน

ข่าว (Web-Board) การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิก (E-mail) การกําหนดลําดบัของเน้ือหารวมไปถงึ

ขัน้ตอนการประเมนิผลการควบคุม ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิการสอนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของ   

รแีลนและกลิลานิ (Relan; & Gillani. 1995) ทีก่ล่าวว่าการสอนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตเป็นการ

ประยุกต์อย่างแทจ้รงิของการใชว้ธิกีารต่างๆ มากมายโดยใชเ้วบ็เป็นทรพัยากร เพื่อการสื่อสารและ

ใชเ้ป็นโครงสรา้งสาํหรบัการแพรก่ระจายการศกึษา 

 2. จากการดําเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 ครัง้ จงึไดพ้บขอ้บกพร่องในบทเรยีน

บนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต และไดม้กีารนํามาปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องทีไ่ดค้น้พบจนสมบรณ์ู จงึทํา

ให้บทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวามปีระสทิธภิาพ 84.58/85.45 ซึ่ง

เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนด 80/80 ซึง่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ โสมวรรณ พนัธุส์กุล (2551: 57-58) 

ที่ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต รายวชิากราฟิก สําหรบั

นักเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนระยองวทิยาคม ผลการศกึษาพบว่าบทเรยีนบน

เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 90.10/90.83 และจากการสงัเกตพฤตกิรรมของ
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ผู้เรยีนพบว่าผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถช่วยให้ผู้เรยีน

กระตอืรอืรน้ทีจ่ะ ศกึษา เรยีนรู ้และตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน 

 จากการอภิปรายดังกล่าวมาในข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าบทเรียนบนเครือข่าย

อนิเทอรเ์น็ตวชิาการเขยีนโปรแกรมจาวาที่ได้พฒันาขึน้ในครัง้น้ี มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

ตามทีก่ําหนดและสามารถนําไปใชใ้นการเรยีนการสอนไดจ้รงิ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 การพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้วจิยัต้องตรวจสอบและการเตรยีมข้อมูล 

สําหรบัการออกแบบบทเรยีน อธบิายขัน้ตอนการใช้บทเรยีนให้มคีวามละเอียด ชดัเจน เพื่อไม่ให้

ผูเ้รยีนเกดิความสบัสนในเน้ือหา ควรตรวจสอบใหม้คีวามถูกต้อง สมบรณ์ู และสรุปรายงานผลการ

เรยีนใหผู้เ้รยีนทราบ 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัในครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารศกึษารปูแบบบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา 

ไปใชใ้นรายวชิาอื่นหรอืหลกัสูตรรายวชิาทีม่ลีกัษณะการสอนดา้นการเขยีนโปรแกรม เพราะจะเน้น

ใหผู้เ้รยีนไดท้าํความเขา้ใจเน้ือหาสาระดว้ยการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 2. ควรมกีารศกึษาเชงิลกึตามขัน้ตอนและวธิกีารเรยีนของรูปแบบบทเรยีนบนเครอืข่าย

อนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวาดา้นต่างๆ เช่น การตรวจสอบการเขา้ใชบ้ทเรยีนการราย 

งานผลการเรยีน หน่วยการเรยีนรู ้ หรอืสร้างเครื่องมอืเพื่อวเิคราะห์พฤติกรรมนักเรยีนแล้วหา

ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้ทเรยีนกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 3. ควรมกีารพฒันารูปแบบบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมใน

ลกัษณะการฝึกอบรบการใช้บทเรยีนในการเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และเพื่อการสร้าง

บทเรยีนการเขยีนโปรแกรม การทาํแบบทดสอบออนไลน์ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านเน้ือหา 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต วิชาการ

เขียนโปแกรมจาวา สาํหรบันักเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร ์โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม) 

 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

 ผศ.ดร.ฤทธิชยั  อ่อนม่ิง 

  ผูอ้ํานวยการสาํนกัสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา 

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 

 ดร.นฤมล  ศิระวงษ์ 

 อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 คณุชุติมา  ตลอดไธสง 

 หวัหน้าศูนยโ์สตศกึษา 

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) 

 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา 

 อาจารย ์สคุนธ ์อกัษรชู 

 รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวางแผน 

 อาจารยก์ลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร)์  

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)    

 

 อาจารยอ์าํนาจ  สาทสิทธ์ิ 

 อาจารยก์ลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร)์ 

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)   

   

 อาจารยนิ์พนธ ์ ฝ้ายบญุ 

 อาจารยก์ลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (ฝ่ายมธัยม) 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านเน้ือหา 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินคณุภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตวิชาการเขียนโปรแกรมจาวา 

1. แบบประเมินคณุภาพบทเรียนด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

2. แบบประเมินคณุภาพบทเรียนด้านเน้ือหา 
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แบบประเมินบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต (ด้านเทคโนโลยีการศึกษา) 

 วิชาการเขียนโปรแกรมจาวา (Java) สาํหรบันักเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร ์

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเครือ่งหมาย  /  ลงในช่องตามความคดิเหน็ของท่าน 

เกณฑก์ารประเมิน 

5 = ดมีาก 4 = ด ี 3 = พอใช ้ 2 = ตอ้งปรบัปรงุ 1 = ไม่มคีุณภาพ  

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

1. การจดัการบทเรียน      

1.1 การนําเสนอเมนูหลกัของบทเรยีน      

1.2 การแนะนําและอธบิายการใชบ้ทเรยีน      

1.3 ความสะดวกในการควบคุมและเชื่อมโยงบทเรยีน      

1.4 ความชดัเจนของคําสัง่และสญัลกัษณ์ต่างๆ      

1.5 การนําเสนอการตอบโตก้บับทเรยีน      

1.6 ความน่าสนใจในการนําเสนอบทเรยีน      

2. ภาพและกราฟิกประกอบบทเรียน 

2.1 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาและภาพประกอบ      

2.2 ความเหมาะสมในปรมิาณของภาพกบัปรมิาณเน้ือหา      

2.3 ขนาดและรปูแบบของภาพทีใ่ชใ้นการประกอบ

บทเรยีน 

     

2.4 การออกแบบหน้าจอบทเรยีน      

3. ตวัอกัษรและการใช้สี 

3.1 ความเหมาะสมของรปูแบบของตวัอกัษร      

3.2 ขนาดของตวัอกัษรมคีวามชดัเจน      

3.3 ความเหมาะสมของสตีวัอกัษร      

3.4 พืน้หลงักบัตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม      

4. การนําเสนอบทเรียน      

4.1 ลาํดบัขัน้ในการนําเสนอ      

4.2 ความชดัเจนในการอธบิายเน้ือหา      

4.3 ปรมิาณของเน้ือหาในแต่ละจอภาพ      
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

5. การเช่ือมโยง      

5.3 วธิกีารตอบโตก้บับทเรยีน      

5.2 ความรวดเรว็ในการเชื่อมโยงขอ้มลู      

5.3 ความถูกตอ้งของการเชื่อมโยงขอ้มลู      

5.4 ความสะดวกในการใชบ้ทเรยีน      

6. แบบฝึกหดัระหว่างเรียน 

6.1 ความชดัเจนของคําสัง่      

6.2 การจดัวางตําแหน่งของแบบฝึกหดั      

6.3 รปูแบบของแบบฝึกหดัหมาะสมกบัเน้ือหา      

6.4 การรายงานผลการเรยีน      

6.5 การเฉลยคาํตอบ      

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

                    (.............................................................) 
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แบบประเมินบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต (ด้านเน้ือหา) วิชาการเขียนโปรแกรมจาวา

(Java) สาํหรบันักเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอรโ์รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเครือ่งหมาย / ลงในช่องตามความคดิเหน็ของท่าน 

เกณฑก์ารประเมิน 

5 = ดมีาก 4 = ด ี 3 = พอใช ้ 2 =  ตอ้งปรบัปรงุ 1 = ไมม่คีุณภาพ  

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

1. เน้ือหา      

1.1 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัผลการเรยีนทีค่าดหวงั      

1.2 รายละเอยีดและปรมิาณเน้ือหา      

1.3 ความถูกตอ้งสมบรณ์ูของเน้ือหา      

1.4 เน้ือหามคีวามเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน      

1.5 ความชดัเจนในการอธบิายเน้ือหา      

1.6 การเรยีงลาํดบัเน้ือหาเหมาะสม      

1.7 ความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ชใ้นบทเรยีน      

1.8 เน้ือหาก่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีนรู ้      

2. การดาํนินเร่ือง 

2.1 ลาํดบัของเน้ือหาในการนําเสนอ      

2.2 ปรมิาณของเน้ือหาในแต่ละหน่วย      

2.3 ความถูกตอ้งในการเชื่อมโยงเน้ือหา      

2.4 ความน่าสนใจในการดําเนินบทเรยีน      

3. รปูแบบการนําเสนอ 

3.1 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัภาพประกอบทีนํ่าเสนอ      

3.2 ความชดัเจนของภาพประกอบ      

3.3 ความน่าสนใจเกีย่วกบักราฟิกทีใ่ชป้ระกอบบทเรยีน      

3.4 ความเหมาะสมของรปูแบบการนําเสนอเน้ือหา      

4. แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ      

4.1 คาํชีแ้จงมคีวามชดัเจน      

4.2 ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้      
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รายการประเมิณ 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

4.3 ความถูกตอ้งชดัเจนของคาํถามและคําตอบ      

4.4 ความเหมาะสมของจาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ      

4.5 ความถูกตอ้งของการเฉลยและสรปุคะแนน      

 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

ตวัอย่างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัภาษจาวา 

คาํช้ีแจง :  ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงคาํตอบดยีวแลว้ทาํเครือ่งหมาย x ลงใน

กระดาษคาํตอบ 

1. การพฒันาภาษาจาวานัน้เริม่แรกบรษิทัใดเป็นผูพ้ฒันา 

ก. IBM  

ข. Sun microsystem  

ค. HP   

ง. Dell 

2. ใครทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นบดิาของภาษาจาวา 

ก. สตฟี  จอบส ์

ข. บลิ  เกสต ์

ค. เจมส ์กอสลงิ 

ง. เซอรเ์กย ์บรนิ 

3. จดุประสงคใ์นการพฒันาภาษาจาวา เริม่แรกนัน้มจีดุประสงคเ์พื่ออะไร 

ก. เพื่อใหเ้ป็นภาษาทีง่่ายในการเขยีนโปรแกรม 

ข. เพื่อใหส้ามารถใชห้น่วยความจาํน้อย 

ค. เพื่อไมใ่หผ้กูตดิอยูก่บัฮารด์แวร ์

ง. เพื่อลดขัน้ตอนการเขยีนโปรแกรม 

4. ขอ้ใดเป็นลกัษณะภาษาระดบัสงู 

ก. ทาํงานไดโ้ดยไมต่อ้งมโีปรแกรมระบบ 

ข. มภีาษาใกลเ้คยีงกบัภาษามนุษย ์

ค. เป็นภาษาคอมพวิเตอรร์ุ่นใหม ่

ง. เป็นภาษาทีใ่ชก้บังานขัน้สงู 

5. โปรแกรมภาษาแอสเชมเบอร ์คอือะไร 

ก. ตวัแปรภาษาเบสกิ 

ข. ตวัแปรภาษาซ ี

ค. ตวัแปรภาษาแอสเชมบลี 

ง. ตวัแปรภาษาจาวา 

6. การเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาจาวา เมือ่คอมไพลโ์ปรแกรมแลว้เราจะไดอ้ะไร 

ก. .jre 
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ข. .jvm 

ค. .class 

ง. .javac 

7. การทีเ่ขยีนโปรแกรมครัง้เดยีวแลว้สามารถรนัโปรแกรมไดห้ลายระบบปฏบิตักิารนัน้เกดิจากขอ้

ใด 

ก. Java Virtual Machine 

ข. Java Runtime Environment 

ค. Java Standard Edition 

ง. Java Enterprise Edition 

8. จดุประสงคข์องตวัแปรภาษาคอมพวิเตอร ์คอือะไร 

ก. ตรวจสอบการทาํงานของระบบ 

ข. ใชแ้ปรภาษาหน่ึงเป็นอกีภาษาหน่ึง 

ค. แปรโปรแกรมตน้ฉบบัใกท้าํงานได ้

ง. ใชแ้ปลคาํศพัท ์

9. เมือ่ตอ้งการทีจ่ะพฒันาโปรแกรมจะตอ้งทาํสิง่ใก่อน 

ก. วเิคราะหปั์ญหา 

ข. เขยีนโปรแกรม 

ค. ออกแบบโปรแกรม 

ง. เลอืกภาษาทีต่อ้งการเขยีน 

10. Java ME เป็นรปูแบบของการเขยีนโปรแกรมในลกัษณะใด 

ก. การเขยีนโปรแกรมเครือ่ง PC 

ข. การเขยีนโปรแกรมบน web 

ค. การเขยีนโปรแกรมแบบไคลแ์อนเซอเวอร ์

ง. การเขยีนโปรแกรมบนอุปกรม์อืถอื 

11. หากตอ้งการจะพฒันาโปรแกรมระบบขายหน้ารา้น ควรเลอืกใชชุ้ดพฒันาใดของภาษาจาวา 

ก. J2SE 

ข. J2EE 

ค. J2ME 

ง. JFX 

12. หากตอ้งการพฒันาระบบทีม่ขีนาดใหญ่ ควรเลอืกชุดพฒันาใดของภาษาจาวา 

ก. J2SE 
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ข. J2EE 

ค. J2ME 

ง. JFX 

13. Java Runtime Environment ทาํหน้าทีอ่ะไรในภาษาจาวา 

ก. ทาํหน้าทีเ่ป็นคอมไพลเลอร ์

ข. ทาํหน้าทีใ่นการแปลงโปรแกรมใหเ้ขา้กบัระบบทีต่่างกนั 

ค. ทาํหน้าทีเ่ป็นอนิเตอรพ์รเีตอร ์

ง. ทาํหน้าทีใ่นการแปลงโคด้โปรแกรมใหเ้ป็น .class 

14. ปัจจบุนั JDK รุน่ล่าสุดสําหรบัในการพฒันาภาษาจาวาคอืรุน่ใด 

ก. JDK 1.8 

ข. JDK 1.7 

ค. JDK 1.6 

ง. JDK 1.5 

15. ขอ้ใด ไม่ใช่ คุณสมบตัขิองภาษาจาวา 

ก. มคีวามคงทน 

ข. การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสรา้ง 

ค. มคีวามปลอดภยัสงู 

ง. ทาํงานไดทุ้กระบบปฏบิตักิาร 
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ภาคผนวก จ 

การวิเคาระหข้์อมลู 

 1. ผลการประเมินบทเรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

  - ผลการประเมินด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

  - ผลการประเมินด้านเน้ือหา 

 2. ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

 3. ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ 
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ตาราง 4 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตวชิาการเขยีนโปรแกรมจาวาโดย  

     ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อเทคโนโลยกีารศกึษา 

 

รายการประเมนิ x SD ระดบัคุณภาพ 

1. การจดัการบทเรยีน 

1.1 การนําเสนอเมนูหลกัของบทเรยีน 

1.2 การแนะนําและอธบิายการใชบ้ทเรยีน 

1.3 ความสะดวกในการควบคุมและเชื่อมโยงบทเรยีน 

1.4 ความชดัเจนของคําสัง่และสญัลกัษณ์ต่างๆ 

1.5 การนําเสนอการตอบโตก้บับทเรยีน 

1.6 ความน่าสนใจในการนําเสนอบทเรยีน 

2. ภาพและกราฟิกประกอบบทเรยีน 

2.1 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาและภาพประกอบ 

2.2 ความเหมาะสมในปรมิาณของภาพกบัปรมิาณเน้ือหา 

2.3 ขนาดและรปูแบบของภาพทีใ่ชใ้นการประกอบบทเรยีน 

2.4 การออกแบบหน้าจอบทเรยีน 

3. ตวัอกัษรและการใชส้ ี

3.1 ความเหมาะสมของรปูแบบของตวัอกัษร 

3.2 ขนาดของตวัอกัษรมคีวามชดัเจน 

3.3 ความเหมาะสมของสตีวัอกัษร 

3.4 พืน้หลงักบัตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม 

4.  การนําเสนอบทเรยีน 

4.1 ลาํดบัขัน้ในการนําเสนอ 

4.2 ความชดัเจนในการอธบิายเน้ือหา 

4.3 ปรมิาณของเน้ือหาในแต่ละจอภาพ 

5. การเชื่อมโยง 

5.3 วธิกีารตอบโตก้บับทเรยีน 

5.2 ความรวดเรว็ในการเชื่อมโยงขอ้มลู 

4.44 

4.33 

4.00 

4.67 

4.33 

5.00 

4.33 

4.42 

4.67 

4.33 

4.67 

4.00 

4.50 

4.33 

4.67 

4.67 

4.33 

4.67 

4.33 

5.00 

4.67 

5.00 

5.00 

5.00 

.38 

.58 

.00 

.58 

.58 

.00 

.58 

.43 

.58 

.58 

.58 

.00 

.58 

.58 

.58 

.58 

.58 

.38 

.58 

.00 

.58 

.00 

.00 

.00 

ด ี

ด ี

ด ี

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 

ด ี

ด ี

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 

ดมีาก 

ดมีาก 

ดมีาก 

ดมีาก 
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ตางราง 4 (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ x� SD ระดบัคุณภาพ 

5.3 ความถูกตอ้งของการเชื่อมโยงขอ้มลู 

5.4 ความสะดวกในการใชบ้ทเรยีน 

6. แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน 

6.1 ความชดัเจนของคําสัง่ 

6.2 การจดัวางตําแหน่งของแบบฝึกหดั 

6.3 รปูแบบของแบบฝึกหดัเหมาะสมกบัเน้ือหา 

6.4 การรายงานผลการเรยีน 

6.5 การเฉลยคาํตอบ 

5.00 

5.00 

4.93 

4.67 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

.00 

.00 

.12 

.58 

.00 

.00 

.00 

.00 

ดมีาก 

ดมีาก 

ดมีาก 

ดมีาก 

ดมีาก 

ดมีาก 

ดมีาก 

ดมีาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.65 .31 ดมีาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
  

ตาราง 5 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตวชิาการเขยีนโปรแกรมจาวาโดย  

     ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 

 

รายการประเมนิ x� SD ระดบัคุณภาพ 

1. เน้ือหา 4.67 .58 ดมีาก 

1.1 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัผลการเรยีนทีค่าดหวงั 4.67 .58 ดมีาก 

1.2 รายละเอยีดและปรมิาณเน้ือหา 4.67 .58 ดมีาก 

1.3 ความถูกตอ้งสมบรณ์ูของเน้ือหา 4.67 .58 ดมีาก 

1.4 เน้ือหามคีวามเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน 4.67 .58 ดมีาก 

1.5 ความชดัเจนในการอธบิายเน้ือหา 5.00 .00 ดมีาก 

1.6 การเรยีงลาํดบัเน้ือหาเหมาะสม 4.67 .58 ดมีาก 

1.7 ความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ชใ้นบทเรยีน 4.67 .58 ดมีาก 

1.8 เน้ือหาก่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีนรู ้ 4.33 1.15 ด ี

2. การดําเนินเรือ่ง 4.83 .29 ดมีาก 

2.1 ลาํดบัของเน้ือหาในการนําเสนอ 5.00 .00 ดมีาก 

2.2 ปรมิาณของเน้ือหาในแต่ละหน่วย 4.67 .58 ดมีาก 

2.3 ความถูกตอ้งในการเชื่อมโยงเน้ือหา 5.00 .00 ดมีาก 

2.4 ความน่าสนใจในการดําเนินบทเรยีน 4.67 .58 ดมีาก 

3. รปูแบบการนําเสนอ 4.42 .43 ด ี

3.1 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัภาพประกอบทีนํ่าเสนอ 4.33 .58 ด ี

3.2 ความชดัเจนของภาพประกอบ 4.67 .58 ดมีาก 

3.3 ความน่าสนใจเกีย่วกบักราฟิกทีใ่ชป้ระกอบบทเรยีน 4.00 .00 ด ี

3.4 ความเหมาะสมของรปูแบบการนําเสนอเน้ือหา 4.67 .58 ดมีาก 

4.  แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 4.47 .55 ด ี

4.1 คาํชีแ้จงมคีวามชดัเจน 4.67 .58 ดมีาก 

4.2 ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.33 .58 ด ี

     4.3 ความถูกตอ้งชดัเจนของคาํถามและคาํตอบ 4.00 1 ดมีาก 

     4.4 ความเหมาะสมของจาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 5.00 .00 ดมีาก 

     4.5 ความถูกตอ้งของการเฉลยและสรปุคะแนน 4.33 .58 ด ี

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.60 .49 ดมีาก 
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 ตารางแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลู ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) และค่าความ

เชื่อมัน่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรู ้ มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ทีร่ะดบั 

0.91 โดย แสดงแยกแต่ละหน่วยดงัน้ี 

 

ตาราง 6 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่   

     แบบทดสอบหน่วยที ่1 ประวตัคิวามเป็นมาของจาวา 

 

ขอ้ ค่าความยากง่าย )p) ค่าอํานาจจาํแนก )r) ผลการวเิคราะหข์อ้สอบ 

1 0.87 0.00 0 

2 0.43 0.23 1 

3 0.77 0.17 0 

4 0.70 0.03 0 

5 0.50 0.30 1 

6 0.60 0.07 0 

7 0.37 0.30 1 

8 0.47 0.07 0 

9 0.53 0.33 1 

10 0.27 0.07 0 

11 0.20 0.07 0 

12 0.27 0.27 1 

13 0.27 0.13 0 

14 0.80 0.07 0 

15 0.47 0.27 1 

16 0.43 0.10 0 

17 0.37 0.17 0 

18 0.40 0.07 0 

19 0.57 0.10 0 

20 0.57 0.03 0 

21 0.33 0.27 1 

22 0.50 0.23 1 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 

   

ขอ้ ค่าความยากง่าย )p) ค่าอํานาจจาํแนก )r) ผลการวเิคราะหข์อ้สอบ 

23 0.43 0.23 1 

24 0.43 0.37 1 

25 0.47 0.33 1 

26 0.37 0.23 1 

27 0.40 0.27 1 

28 0.57 0.37 1 

29 0.27 0.07 0 

30 0.40 0.33 1 

 

1. ค่าความยากง่าย (p) มคี่าระหว่าง 0.27 – 0.57 

2. ค่าอํานาจจาํแนก (r) มคี่าระหว่าง 0.23 – 0.37 

3. ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั  0.87 

4. ผลการวเิคราะหข์อ้สอบ 

  0  หมายถงึ  ขอ้สอบใชไ้มไ่ด ้

  1  หมายถงึ  ขอ้สอบใชไ้ด ้
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ตาราง 7  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ค่าความยากงา่ย (p) คา่อํานาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ 

     แบบทดสอบหน่วยที ่2 หลกัการเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 

 

ขอ้ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) ผลการวเิคราะหข์อ้สอบ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

0.67 

0.37 

0.37 

0.40 

0.50 

0.43 

0.37 

0.47 

0.53 

0.37 

0.33 

0.50 

0.30 

0.37 

0.50 

0.30 

0.63 

0.43 

0.60 

0.60 

0.47 

0.53 

0.50 

0.47 

0.40 

0.53 

0.23 

0.27 

0.03 

0.37 

0.07 

0.30 

0.10 

0.10 

0.47 

0.07 

0.17 

0.07 

0.43 

0.03 

0.03 

0.17 

0.23 

0.37 

0.17 

0.40 

0.33 

0.07 

0.27 

0.30 

0.40 

0.27 

0.27 

0.03 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

   

ขอ้ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) ผลการวเิคราะหข์อ้สอบ 

28 

29 

30 

0.63 

0.57 

0.40 

0.30 

0.30 

0.27 

1 

1 

1 

    

 

1. ค่าความยากง่าย (p) มคี่าระหว่าง 0.30 – 0.67 

2. ค่าอํานาจจาํแนก (r) มคี่าระหว่าง 0.23 – 0.47 

3. ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั  0.93 

4. ผลการวเิคราะหข์อ้สอบ 

  0  หมายถงึ  ขอ้สอบใชไ้มไ่ด ้

  1  หมายถงึ  ขอ้สอบใชไ้ด ้
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ตาราง 8 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ค่าความยากงา่ย (p) คา่อํานาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ 

     แบบทดสอบหน่วยที ่3 การเขยีนโปรแกรมควบคุมทศิทาง 

 

ขอ้   ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) ผลการวเิคราะหข์อ้สอบ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

0.67 

0.70 

0.70 

0.37 

0.50 

0.37 

0.47 

0.53 

0.53 

0.37 

0.47 

0.73 

0.57 

0.30 

0.40 

0.47 

0.37 

0.50 

0.27 

0.47 

0.50 

0.43 

0.30 

0.30 

0.33 

0.50 

0.47 

0.00 

0.30 

0.17 

0.03 

0.03 

0.30 

0.33 

0.07 

0.27 

0.03 

0.33 

0.27 

0.30 

0.03 

0.07 

0.07 

0.23 

0.10 

0.07 

0.07 

0.43 

0.23 

0.23 

0.03 

0.27 

0.30 

0.07 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

 

   

ขอ้   ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) ผลการวเิคราะหข์อ้สอบ 

28 

29 

30 

0.43 

0.47 

0.50 

0.43 

0.40 

0.03 

1 

1 

0 

    

1. ค่าความยากง่าย (p) มคี่าระหว่าง 0.30 - 0.70 

2. ค่าอํานาจจาํแนก (r) มคี่าระหว่าง 0.27 – 0.43 

3. ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั  0.91 

4. ผลการวเิคราะหข์อ้สอบ 

  0  หมายถงึ  ขอ้สอบใชไ้มไ่ด ้

  1  หมายถงึ  ขอ้สอบใชไ้ด ้
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ตาราง 9 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่   

     แบบทดสอบหน่วยที ่4 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ 

 

ขอ้   ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) ผลการวเิคราะหข์อ้สอบ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

0.40 

0.47 

0.37 

0.60 

0.50 

0.63 

0.50 

0.33 

0.30 

0.43 

0.43 

0.53 

0.50 

0.33 

0.30 

0.40 

0.53 

0.37 

0.40 

0.47 

0.40 

0.47 

0.40 

0.40 

0.50 

0.77 

0.37 

0.13 

0.00 

0.30 

0.40 

0.10 

0.30 

0.10 

0.00 

0.03 

0.03 

0.37 

0.13 

0.37 

0.13 

0.03 

0.33 

0.07 

0.23 

0.33 

0.00 

0.13 

0.40 

0.27 

0.27 

0.30 

0.23 

0.23 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

   

ขอ้ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) ผลการวเิคราะหข์อ้สอบ 

28 

29 

30 

0.33 

0.27 

0.23 

0.07 

0.27 

0.03 

0 

1 

0 

 

1 ค่าความยากง่าย (p) มคี่าระหว่าง  0.27 – 0.77 

2 ค่าอํานาจจาํแนก (r) มคี่าระหว่าง  0.23 – 0.40 

3 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั  0.92 

4 ผลการวเิคราะหข์อ้สอบ 

  0  หมายถงึ  ขอ้สอบใชไ้มไ่ด ้

  1  หมายถงึ  ขอ้สอบใชไ้ด ้
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ตาราง 10 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิดชันีความสอดคลอ้ง (IOC ) ของแบบทดสอบวดัผล   

     สมัฤทธิข์องบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 

 

ขอ้ 
ควมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

IOC 
ผลวเิคราะห์

ขอ้มลู ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

8 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

18 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

20 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

22 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

24 1 

 

1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 10 (ต่อ)     

  

ขอ้ 
ควมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

IOC 
ผลวเิคราะห์

ขอ้มลู ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

25 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

27 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

28 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

29 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

30 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

31 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

32 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

33 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

34 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

35 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

36 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

37 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

40 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

41 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

42 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

43 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

44 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

45 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

46 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

47 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

48 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

ขอ้ 

ควมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

IOC 
ผลวเิคราะห์

ขอ้มลู ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่

3 

49 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

51 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

52 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

53 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

54 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

55 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

56 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

57 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

58 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

59 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

60 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

61 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

62 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

63 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

64 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

65 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

66 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

67 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

68 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

69 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

70 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

71 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

72 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

73 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

74 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

    

ขอ้ 
ควมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

IOC 
ผลวเิคราะห์

ขอ้มลู ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

75 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

77 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

80 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

81 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

82 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

83 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

84 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

85 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

86 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

87 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

88 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

89 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

90 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

91 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

92 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

93 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

94 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

95 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

96 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

97 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

98 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

99 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

100 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

101 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

102 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

103 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

    

ขอ้ 
ควมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

IOC 
ผลวเิคราะห์

ขอ้มลู ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่2 ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่3 

104 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

105 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

106 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

107 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

108 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

109 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

110 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

111 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

112 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

113 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

114 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

115 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

116 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

117 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

118 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

119 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

120 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 

 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ (IOC) รายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.67–1.00 
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ภาคผนวก ฉ 

ตวัอย่างบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตวิชาการเขียนโปรแกรมจาวา 
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ภาพตวัอยา่งหน้าแรก บทเรยีนบนเครอืขา่ยเตอรเ์น็ต วชิาการเขยีนโปรแกรมจาวา    

URL : http://lmspsm.swu.ac.th 

 

 
 

ภาพตวัอยา่งหน้าแรก หน่วยการเรยีนรูท้ ัง้ 4 หน่วย พรอ้มคาํแนะนําอธบิายการใชบ้ทเรยีน 

 

http://lmspsm.swu.ac.th/
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ภาพตวัอยา่งหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ควมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัภาษาจาวาพรอ้มจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งเน้ือหา 1.1 
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ภาพตวัอยา่งเน้ือหา 1.2 

 

 

 
 

ภาพตวัอยา่งเน้ือหา 1.3 
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ภาพตวัอยา่งหน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เน้ือหา 2.1 

 

 

 
 

ภาพตวัอยา่งหน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เน้ือหา 2.2 
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ภาพตวัอยา่งหน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เน้ือหา 3.1 

 

 

 
 

ภาพตวัอยา่งหน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เน้ือหา 3.2 
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ภาพตวัอยา่งหน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 เน้ือหา 4.1 

 

 

 
 

ภาพตวัอยา่งหน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 เน้ือหา 4.2 
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ภาพตวัอยา่งหน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 เน้ือหา 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน 
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