
การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง เรือ่งการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ  

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ ์

ของ 

จรีนนัท ์  ทองปาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา  

ตามหลกัสูตรปรญิญาการศึกษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  

พฤษภาคม  2557 



การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง เรือ่งการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ  

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ ์

ของ 

จรีนนัท ์  ทองปาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปรญิญาการศึกษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  

พฤษภาคม  2557 

ลขิสทิธิ์เป็นของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 



การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง เรือ่งการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ  

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคดัย่อ 

ของ 

จรีนนัท ์  ทองปาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา  

ตามหลกัสูตรปรญิญาการศึกษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  

พฤษภาคม  2557 



จรีนนัท ์ ทองปาน.  (2557).  การพฒันาบทเรียนอเีลริน์นิง  เรือ่ง การถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ   

 โรงเรียนราชนีิ กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั   

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ.์ 

 

 การวจิยัคร ัง้น้ี มวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ 

โรงเรยีนราชนีิ  กรุงเทพมหานคร  ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

 กลุม่เป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชมุนุมถ่ายภาพชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรยีนราชนีิ 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จาํนวน 34 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคือ บทเรยีนอเีลริน์นิง แบบฝึกหดัระหว่าง
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The objective of this research was to develop of e-Learning on  Basic photography for 

Photo Club Rajini School and validate the efficiency of the set criterion of 80/080 standard. 

The target  group  was 34 students in Mahtayomsaksa M.1-.3 on Photo Club of Rajini 

School Pranakorn Bangkok. The Sampling groups were drawn by simple random sampling. 

Tools used in this research consisted of the e-Learning lesson, exercises between classes, post 

test and e-learning quality testing form by expert. The statistics for this research were 

percentage mean, standard deviation. 

The research result revealed that The Development of e-Learning on basicphotography 

for Photo Club Rajini School Bangkok had an excellent quality on content and quality on 

educational technology experts with 87.88/89.75 efficiency of e-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 

 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุลว่งไดด้ว้ยด ีท ัง้น้ีเพราะไดร้บัความกรุณาเป็นอย่างยิง่จากอาจารย ์ดร.นฤมล ศิระวงษ ์

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามช่วยเหลอืในการใหค้าํปรกึษาแนะนาํ สนบัสนุนและตรวจแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง ต่างๆ ในสาระสาํคญัทีเ่ป็นประโยชนต่์อการจดัทาํสารนิพนธ ์จนเสรจ็สมบูรณ ์ขา้พเจา้ขอกราบ

ขอบพระคุณอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยนิ์พนธ ์เฮงสมบูรณ ์รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา ผูช่้วยศาสตราจารยด์เิรก อคัฮาด หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา อาจารยสุ์ธญัญา ภู่รตันาพชิญ ์หวัหนา้งานเทคโนโลยทีางการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา ทีก่รุณาใหค้าํปรกึษา ตรวจสอบแกไ้ข ความถกูตอ้ง และเป็นผูเ้ชี่ ยวชาญประเมนิคุณภาพบทเรยีน

ออนไลนด์า้นเน้ือหา รวมท ัง้ใหข้อ้เสนอทีเ่ป็นประโยชนต่์อการวจิยัคร ัง้น้ี 

 ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร .รฐัพล ประดบัเวทย ์และ ดร .นทัธรีตัน ์พรีะพนัธุ ์อาจารยป์ระจาํภาควชิา

เทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อาจารยน์ราภรณ ์ทองอทุยั ห ั วหนา้งาน สือ่ นวตักรรมและ

เทคโนโลยกีารศึกษา โรงเรยีนราชนีิ ทีก่รุณาใหค้าํปรกึษา ตรวจสอบแกไ้ขความถกูตอ้ง และเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ

ประเมนิคุณภาพบทเรยีนออนไลนด์า้นเทคโนโลยกีารศึกษา รวมท ัง้ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนต่์อการวจิยัคร ัง้น้ี 

 ขอขอบพระคุณท่านผูจ้ดัการ ครูใหญ่ โรงเรยีนราชนีิ ทีก่รุณาใหข้า้พเจา้ไดศึ้กษาต่อในระดบัมหาบณัฑติ 

ขอบคุณพี่ๆ  ส่วนสารสารสนเทศ สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาทีค่อยช่วยเหลอื ส่งเสรมิผลกัดนัให ้

งานวจิยัคร ัง้น้ีสาํเรจ็ลุลว่งไปไดด้ว้ยด ีขอบคุณกาํลงัใจจากเพือ่นๆ ทีอ่ยู่เบื้องหลงัความสาํเรจ็ 

 ขอขอบพระคุณคุณพ่อจรญั คุณแมน่ารผีล นายศุภกจิ ทองปาน ครอบครวัทีอ่บอุ่น ทีค่อยส่งกาํลงัใจ

จน สารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็ลุลว่งไปดว้ยด ี
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1 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภมูิหลงั 

สงัคมไทยไดเ้ขา้สู่ศตวรรษที ่21 ซึง่เทคโนโลยไีดเ้ขา้มามบีทบาทสาํคญัในการดาํรงชวีติมนุษยเ์รยีกไดว้่า

เป็นปจัจยัที ่5 สาํหรบัมนุษยใ์นยุคสมยัน้ี การสือ่สารดว้ยเทคโนโลยไีมใ่ช่เรือ่งยากและไมใ่ช่เรือ่งทีไ่กลตวัอกีต่อไป  

ปจัจบุนัมกีารใชป้ระโยชนจ์ากอนิเตอรเ์น็ตมากขึ้นท ัง้เรือ่งธุรกจิ การคา้ รวมไปถงึระบบการศึกษา  อนิเตอรเ์น็ตจงึ

เป็นแหลง่รวบรวมและสบืคน้ขอ้มลูสารสนเทศ ไดเ้ป็นอย่าง ดี นอกจากน้ียงัเป็นช่องทาง สาํหรบัการเรยีนรูซ้ึง่ทาํให ้

ก่อเกดิความรูท้ีห่ลากหลายและทนัสมยั  โดยผูเ้รยีน มอีสิระในการเลอืกใชส้ือ่เพือ่ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้กีท ัง้ยงั

เลอืกรูปแบบการเรยีนรูท้ีต่นเองสนใจผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ย่างคลอ่งตวัรวดเรว็ 

จากการสาํรวจของสาํ นกังานพฒันา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ หรอืสวทช .ร่วมกบับรษิทั

ศูนยว์จิยันวตักรรมอนิเตอรเ์น็ตไทย จาํกดั ไดเ้ปิดเผยผลสาํรวจการใชอ้นิเตอรเ์น็ตของคนไทย ปี 2011พบว่าคน

ไทยนิยมใชอ้นิเตอรเ์น็ตเพิม่ขึ้นกว่า 25 ลา้นคน โดยกลุม่เวบ็ไซตท์ีไ่ดร้บัความนิยมสูงสุด 5 อนัดบัแรก คอื กลุม่

บนัเทงิ 37.50% (ลดลงจากปีก่อน 0.47%) เกมสอ์อนไลน ์13.26% (เพิม่จากปีก่อน 1.27%), weblog , Diary , 

webbord(เพิม่จากปีก่อน 0.70%) เวบ็ขา่วสาร 7.42% (เพิม่จากปีก่อน 0.38%) เพศทีใ่ชอ้นิเตอรเ์น็ตมากทีสุ่ดคือ

เพศชาย 55% เพศหญงิ 45% และกลุม่ทีใ่ช อ้นิเตอรเ์น็ตมากทีสุ่ดคือกลุม่ของนกัเรยีน นกัศึกษา ช่วงอายุทีเ่ขา้ใช ้

อยู่ระหวา่ง 12-17 ปี  การเขา้ใชอ้นิเตอรเ์น็ตเป็นการเขา้ใชใ้นรูปแบบของ Search Engine และ Link ต่างๆมากขึ้น

แทนพมิพ ์URL โดยตรง อกีท ัง้ขอ้มลูทีน่่าสนใจ คือการเขา้ชมอนิเตอรเ์น็ตผ่านอปุกรณม์อืถื อเตบิโตอย่างรวดเรว็ 

ซึง่เพิม่มากขึ้นในช่วงเดอืนตลุาคม 2554 เป็นช่วงของการรบัขอ้มลูขา่วสารอทุกภยั และยงัคงเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

(บรษิทัศูนยว์จิยันวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จาํกดั. 2555: online  

การศึกษาของไทยจงึมกีารพฒันาโดยการนาํเทคโนโลยเีขา้มามส่ีวนช่วยในการเรยีนการสอน อนัจะเหน็ได ้

ว่าในการพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยี นใหม้สีมรรถ นะสาํคญั 5 

ประการ ดงัน้ี 
1. ความสามารถในการสือ่สาร เป็นความสามารถในการรบัส่งสาร มวีฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอด

ความคิด ความรูค้วามเขา้ใจ ความรูส้กึ และทศันะของตนเองเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารและประสบการณ์ อนั

เป็นประโยชนต่์อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมท ัง้การเจรจาต่อรองเพือ่จดัและลดปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ การ

เลอืกรบัหรอืไมร่บั ขอ้มลูขา่วสารดว้ยเหตผุล และความถูกตอ้งตลอดจนการเลอืกใชว้ธิกีารสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ

โดยคาํนึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห ์การคิดสงัเคราะห ์การคิดอย่าง

สรา้งสรรค ์การคิดอย่างมวีจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือ่นาํไปสู่การสรา้งองคค์วามรูห้รอืสารสนเทศเพือ่

การตดัสนิใจเกี่ยวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 
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3. ความสามารถในการแกป้ญัหา เป็นความสามารถในการแกป้ญัหาและอปุสรรคต่างๆทีเ่ผชญิไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตผุล คุณธรรมและขอ้มลูสารสนเทศ เขา้ใจความสมัพ ั นธแ์ละการ

เปลีย่นแปลงของเหตกุารณต่์างๆในส ั งคม แสวงหาความรูป้ระยุกตค์วามรู ้ มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา มี

การตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพโดยคาํนึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึ้นต่อตนเอง สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ ไปใชใ้นการดาํเนิน

ชวีติประจาํวนั การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง การทาํงานและการอยู่ร่วมกนั ในสงัคมดว้ยการสรา้ง

เสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบคุคล การจดัการแกป้ญัหาและความขดัแยง้ต่างๆอย่างเหมาะสม การปรบัตวัให ้

ทนักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาพแวด ลอ้ม และการรูจ้กัหลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคท์ีส่่งผล

กระทบต่อตนเองและผูอ้ืน่ 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลอืกและใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่างๆและมี

ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันาตนเองและสงัคม ในดา้นการเรยีนรู ้การสือ่สาร การทาํงาน การ

แกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรคถ์กูตอ้งเหมาะสมและมคุีณธรรม (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 

โดยรฐับาลมุง่ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยี เพิม่มากขึ้น  เพือ่พฒันาระบบการจดัการศึกษาไทยใหส้อดคลอ้ง

กบัสงัคมเทคโนโลยี ปจัจบุนัและเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น หลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐานไดก้าํหนดใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้ 8 กลุม่สาระ 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมุง่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอย่างรอบดา้นเ พือ่ความเป็นมนุษยท์ี่

สมบูรณ ์ท ัง้ร่างกาย สตปิญัญา และสงัคม เสรมิสรา้งใหเ้ป็นผูม้ศีีลธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยั  ปลูกฝงัและ

สรา้งจติสาํนึกของการทาํประโยชนเ์พือ่สงัคม กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน แบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี กจิกรรมแนะ

แนว, กจิกรรมนกัเรยีน , กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์  กจิกรรมนกัเรยีน เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่พฒันา

ความมรีะเบยีบวนิยั ความเป็นผูน้าํ ผูต้ามทีด่ ีความรบัผดิชอบ การทาํงานร่วมกนั การรูจ้กัแกป้ญัหา การตดัสนิใจ

ทีเ่หมาะสม ความมเีหตผุล การช่วยเหลอืแบง่ปนักนัเอื้ออาทรและสมานฉนัท ์ กจิกรรมนกั เรยีนประกอบดว้ย

กจิกรรมลูกเสื อ เนตรนาร ียุ วกาชาด ผูบ้าํ เพญ็ประโยชนแ์ละนกัศึกษาวชิาการ ,กจิกรรมชมุนุม ชมรมโดยกาํหนด

ชัว่โมงการเรยีนรู ้ ของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คิดเป็น 120 ช ัว่โมงต่อปีการศึกษา ซึง่คิดรวมกบักจิกรรมแนะแนว  , 

กจิกรรมนกัเรยีนและกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน ์ 

โรงเรยีนราชนีิไดจ้ดัทาํโครงสรา้งหลกัสูตรกจิกรรมชมุนุมโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ี

ความเป็นระเบยีบ มคีวามเป็นผูน้าํ มคีวามรบัผดิชอบ รูจ้กัแกป้ญัหา และสามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสมโดย

การจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความสามารรถ  ความถนดั และ ความสนใจของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเองทกุข ัน้ตอน  ต ัง้แต่การศึกษาวเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผน  ประเมนิและ

ปรบัปรุงการทาํงาน  โดยเนน้การทาํงานเป็นกลุม่ หรอืการทาํงานเป็นทมีตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิ

ภาวะของผูเ้รยีน(หลกัสูตรกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนราชนีิ พ.ศ. 2555: 15) 

กจิกรรมชมุนุมถ่ายภาพเบื้องตน้เป็นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนกจิกรรมหน่ึงทีน่กัเรยีนใหค้วามสนใจมาก จะ

เหน็ไดจ้าก จาํนวนนกัเรยีนทีส่มคัรเขา้เรยีนในชมุนุมถ่ายภาพมจีาํนวนเพิม่ขึ้น อกีท ัง้การถ่ายภาพในยุคของ
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เทคโนโลยทีาํใหว้ธิกีารถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ มคีวามน่าสนใจมาก รวมถงึขอ้มลูของการถ่ายภาพมเีทคนิคต่างๆ

มากมาย ทาํใหร้กัเรยีนเกดิความสนใจมากขึ้น แต่เน่ืองจาก นกัเรยีนมพีื้นฐานและประสบการณท์ีแ่ตกต่างกนัจงึทาํ

ใหไ้มส่ามารถรบัสมคัรสมาชกิชมุนุมถ่ายภาพเป็นจาํนวนมากๆได ้  อกีท ัง้การเรยีนกจิกรรมชมุนุมมเีวลาเรยีนเพยีง 

50 นาทต่ีอสปัดาหซ์ึง่บางหวัขอ้ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการอธบิาย เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจและเกดิการเรยีนรู ้

อย่างมปีระสทิธภิาพ  ผูว้จิยัจงึไดห้าแนวทางการแกป้ญัหา โดยมแีนวคิดในการจดัทาํบทเรยีนออนไลน์  เรื่องการ

ถ่ายภาพเบื้องตน้ ซึง่จะเป็นช่องทางการเรยีน รูท้างหน่ึงทีน่กัเรยีนทกุคนมโีอกาสเขา้ถงึขอ้มลูความรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็

และคลอ่งตวั อกีท ัง้ยงัสามารถเรยีนรูไ้ดท้กุที ่ทกุเวลาตามความตอ้งการของแต่ละบคุคล นอกจากน้ียงัเป็นการ

ทบทวนบทเรยีน  สาํหรบันกัเรยีนทีไ่มเ่ขา้ใจและนกัเรยีนทีม่คีวามสนใจในประเดน็ต่างๆของการถ่ายภาพเพิม่ขึ้นอกี

ดว้ย ซึง่บทเรยีนออนไลนม์ขีอ้ไดเ้ปรยีบอกีหลายอย่าง คือ มคีวามยดืหยุ่นในการเรยีนในการปรบัเปลีย่นเน้ือหา ที่

สาํคญัคือผูผ้ลติสามารถปรบัเปลีย่นเน้ือหาใหท้นัสมยัตลอดเวลา และผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดท้กุทีท่กุเวลา (สุรสทิธิ์

วรรณไกรโรจน.์ 2550) 

จากทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะผลติบทเรยีนอี เลริน์นิง  เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ 

สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ  โรงเรยีนราชนีิ  กรุงเทพมหานคร เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการถ่ายภาพ

อย่างมปีระสทิธภิาพอนัจะนาํไปสู่ การแกป้ญัหาและพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยจีนเกดิพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบั

สมรรถนะของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 

ความมุ่งหมายของการวจิยั 

เพือ่พฒันาบทเรยีนอี เลริน์นิง  เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้  สาํหรบั ชมุนุมถ่ายภาพ  โรงเรยีนราชนีิ  

กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2556 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ8์0/80 

 

ความสาํคญัของการวจิยั 

ไดบ้ทเรยีนอี เลริน์นิง เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้  สาํหรบั ชมุนุมถ่ายภาพ  โรงเรยีนราชนีิ   

กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่2 ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา ไมจ่าํกดัเวลาและสถานที่ อกีท ัง้ผูเ้รยีนสามารถ

เรยีนรู ้ทบทวนบทเรยีนไดท้ ั้งก่อนและหลงัช ัว่โมงเรยีน 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

        กลุม่เป้าหมาย 
กลุม่เป้าหมาย ทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้น้ี นกัเรยีนทีเ่รยีนกจิกรรมพฒันา ผูเ้รยีน สาํหรบั ชมุนุมถ่ายภาพ  

โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่2  ปีการศึกษา  2556  รวม 34  คน 
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เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั 

การถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบันกัเรยีนชมุนุมถ่ายภาพ  แบง่เป็น  4 เรื่องดงัน้ี 

เรือ่งที ่1 ความหมายของการถ่ายภาพ 

เรือ่งที ่2 ส่วนประกอบของกลอ้งถ่ายภาพ 

เรือ่งที ่3 ประเภทของกลอ้งดจิติอล 

เรือ่งที ่4 โหมดการทาํงานของกลอ้งดจิติอล 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. บทเรยีน อเีลริ ์นนิง หมายถงึ การเรยีนเน้ือหา หรอืสารสนเทศซึง่ใชก้ารนาํเสนอดว้ยตวัอกัษร 

(Text) ภาพน่ิง(Image) ผสมผสานกบัการใชภ้าพเคลือ่นไหว (Animation) วดีทิศันแ์ละเสยีง (Sound) โดยอาศยั

เทคโนโลยขีองเวบ็ (Web Teachnology) ในการถ่ายทอดเน้ือหา รวมท ัง้ใชร้ะบบการจดัการเรยีนรู ้ (Learning 

Management System) ในการบรหิารจดัการสอนต่างๆผูเ้รยีนสามารถแลกเปลีย่นแสดงความคิดเหน็ได ้

บทเรยีนสามารถเชื่อมโยงกลบัไปกลบัมาได ้ สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองและรูผ้ลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนไดท้นัท ี

2. การพฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิ ง หมายถงึ การสรา้งบทเรยีน บนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต  วชิาการถ่าย

เบื้องตน้ โดยใชโ้ปรแกรม Moodle เป็นโปรแกรมหลกัในการสรา้ง และนาํบทเรยีนไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา  

ดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา เป็นผูป้ระเมนิ และนาํบทเรยีนทีผ่า่นการประเมนิไปทดลองตามข ัน้ตอน ปรบัปรุง

แกไ้ขจนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์

3. ประสทิธภิาพของบทเรยีน หมายถงึ คุณภาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้  โดย

ใชเ้กณฑ ์80/80  

80 ตวัแรก หมายถงึ รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ระหว่างเรยีน หลงัจากศึกษาบทเรยีนออนไลน ์ได ้

คะแนนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

80 ตวัหลงั หมายถงึ รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่จากการทาํ แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  ดว้ย

บทเรยีนออนไลน ์ไดค้ะแนนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

4. ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถงึ ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณด์า้นการสอนถ่ายภาพ

และดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา  ดา้นเน้ือหาจาํนวน 3 ท่าน ดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษาจาํนวน 3 ท่าน   

การศึกษาระดบัปรญิญาโทมปีระสบการณก์ารทาํงานอย่างนอ้ย 5 ปี 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ในการวจิยัคร ัง้ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยนาํเสนอตามหวัขอ้ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. การวจิยัและพฒันาการศึกษา 

2. หลกัการหาประสทิธภิาพของบทเรยีน 

3. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนในระบบอเีลริน์นิง 

4. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎจีติวทิยาเกีย่วกบัการออกแบบบทเรยีนอเีลริน์นิง 

5. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

6. เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนอเีลริน์นิง 

 

1. การวจิยัและพฒันาการศึกษา 

ความหมายของการวจิยัและพฒันาการศึกษา (Education Research and Development R&D)

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  

เกย ์(Gay. 1976: 8) ไดก้ลา่วถงึการวจิยัและการพฒันาทางการศึกษาไวว้่า กระบวนการพฒันาผลผลติ

สาํหรบัใชใ้นโรงเรยีนซึง่ผลผลติทางการวจิยัและพฒันายงัหมายรวมถงึวสัดุอปุกรณต่์างๆทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้การ

กาํหนดวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม สือ่การสอนและระบบการจดัการ การวจิยัและพฒันายงัครอบคลุมถงึการ

กาํหนดวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้ลกัษณะของผูเ้รยีน และระยะเวลาในการใชผ้ลผลติ และผลผลติทีพ่ฒันาจากการ

วจิยัและพฒันาจะเป็นไปตามความตอ้งการและขึ้นอยู่กบัรายละเอยีดทีต่อ้งการ 

บอรก์ และ กอลล์ (Brog; & Gall. 1779: 221 - 223) ไดก้ลา่วถงึการวจิยัและพฒันาทางการศึกษา

(Education Research and Development R&D)ไวว้า่  เป็นการพฒันาการศึกษาโดยพื้นฐานการวจิยั (Research 

Basearch Education Development ) เป็นกลยุทธห์รอืวธิกีารสาํคญัวธิหีน่ึงทีนิ่ยมใชใ้นการปรบัปรุเปลีย่นแปลง

หรอืพฒันาการศึกษา โดยเนน้หลกัเหตผุลและตรรกวทิยาเป้าหมายหลกัคือ ใชเ้ป็นกระบวนการในการพฒันาและ

ตรวจสอบคุณภาพของผลผลติทางการศึกษา ไดแ้ก่ หนงัสอืบทเรยีน , ฟิลม์ , สไลด ์, เทปเสยีง , เทปโทรทศัน์ , 

คอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

พฤทธิ์  ศิรบิรรณพทิกัษ ์ (2531: 21 - 24) ไดเ้ปรยีบเทยีบการวจิยัและพฒันาทางการศึกษาวา่ ขอ้

แตกต่างจากการวจิยัทางการศึกษาไว ้2 ประการ ดงัน้ี 

1. การวจิยัทางการศึกษามจีดุมุง่หมายคน้หาความรูใ้หมโ่ดยการวจิยัพื้นฐาน หรอื มุง่หาคาํตอบ

เกีย่วกบัการปฎบิตังิาน  โดยการวจิยัประยุกต ์แต่การวจิยัและพฒันามุง่พฒันาและตรวจสอบคุณภาพผลผลติทาง

การศึกษา แมว้่าการวจิยัประยุกตท์างการศึกษาหลายโครงการกม็กีารพฒันาผลผลติทางการศึ กษา เช่นการวิ จยั
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เปรยีบเทยีบประสทิธผิลของวธิกีารสอนหรอือปุกรณก์ารสอน ผูว้จิยัอาจพฒันาสือ่ หรอืผลติภณัฑท์างการศึกษา

สาํหรบัการสอนแต่ละแบบ แต่ผลติผลเหลา่น้ีไดใ้ชส้าํหรบัการทดสอบสมมตุฐิานของการวจิยัแต่ละคร ัง้เท่านัน้ไมไ่ด ้

พฒันาไปสู่การใชโ้ดยท ัว่ไป 

2. การวจิยัทางการศึกษามช่ีองว่างระหว่างผลการวจิยักบัการนาํไปใชจ้รงิอย่างกวา้งขวาง กลา่วคือ 

ผลการวจิยัการศึกษาจาํนวนมากไมไ่ดร้บัการพจิาณานาํไปใช ้นกัการศึกษาและนกัวจิยัจงึหาทางลดช่องว่างดงักลา่ว

ดว้ยวธิทีีเ่รยีกวา่ “การวจิยัและพฒันา ” แต่การวจิยัและพฒันาทางการศึกษา กไ็มส่ามารถทดแทนการวจิยัทาง

การศึกษาได ้เพยีงแต่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพของการวจิยัทางการศึกษาทีใ่ชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิในสถานศึกษา 

ดงันัน้ การใชยุ้ทธวธิกีารวจิยัและพฒันาการศึกษาเพือ่ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาการศึกษาจงึเป็นการใช ้

ผลการวจิยัทางการศึกษาใหเ้ป็นประโ ยชนม์ากยิง่ขึ้นสามารถสรุปความสมัพนัธแ์ละความแตกต่างไดด้งั

ภาพประกอบน้ี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แผนภมูแิสดงความสมัพนัธแ์ละความแตกต่างระหว่างการวจิยัการศึกษากบัการวจิยัและ 

 การพฒันาการศึกษา 

 

โดยท ัว่ไปมอียู่ 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ผูต้อ้งการใชผ้ลจากการวจิยัและพฒันาไดแ้ก่ ผูท้ีต่อ้งการวทิยากรใหมจ่ากการวจิยัและพฒันาไปใช ้

งานซึง่ผูต้อ้งการใชผ้ลการวจิยัจะเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายของการวจิยัแต่ละคร ัง้ 

2. นกัวจิยั ไดแ้ก่ ผูท้าํการวจิยัมหีนา้ทีว่างแผนการวจิยัใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้นการช่วย

หาคาํตอบ เพือ่แกป้ญัหาแก่ผูท้ีจ่ะนาํไปใช ้

3. สถาบนัทีใ่หก้ารสนบัสนุนทนุในการวจิยั ไดแ้ก่ หน่วยราชการ องคก์ารธุรกจิเอกชนต่างๆ 

4. สิง่ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา ไดแ้ก่ ปจัจยัส่งเสรมิต่างๆ เช่น หอ้งสมดุ และแหลง่สารสนเทศ

สาํหรบัเตรยีมขอ้มลูในการวจิยั 
 

การวจิยัพื้นฐาน 

ความรูพ้ื้นฐาน 

 

- ทฤษฎกีารเรยีนรู ้

- ทฤษฎกีารสือ่สาร ฯลฯ 

การวจิยัประยุกต ์

ความรูป้ระยุกตบ์างส่วน 

 

- เครื่องมอืทดสอบ 

- วสัดุอปุกรณ์ 

- หลกัสูตร 

ฯลฯ 

การวจิยัและพฒันา

นวตักรรมทีผ่่านการทดลอง

ใชไ้ดผ้ลด ี

- หลกัสูตรใหม่ 

- วธิกีารสอนใหม่ 

- ครูแนวใหม่ 
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เปรือ่ง กมุทุ (2519: 2) กลา่วว่าการวจิยัและพฒันา หมายถงึ การวจิยัซึง่เกดิจากความพยายามทีจ่ะ

สรา้งสรรคผ์ลติผลและกระบวนการบางสิง่บางอย่าง ตามหลกัการเฉพาะและตามระเบยีบวธิกีารวจิยัทีส่ามารถ

รบัรองคุณภาพและประสทิธภิาพของผลผลติและกระบวนการเมือ่นาํผลนัน้ไปใช ้ซึง่รูปแบบการวจิยัและพฒันาเป็ น

การแกป้ญัหาทางดา้นการศึกษาบางประการ ซึง่ผูว้จิยัจะตอ้งออกแบบ สรา้งสรรค ์และพฒันาผลผลติดว้ยการ

ทดลอง ประเมนิผล และป้อนขอ้มลูยอ้นกลบัเพือ่ปรบัปรุงผลผลตินัน้ใหพ้ฒันาขึ้นท ัง้ดา้นคุณภาพและ

ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนด 

 

ข ัน้ตอนการดําเนินการวจิยัและพฒันาทางการศึกษา 

บอรก์และกอลล ์ (Borg; & Gall. 1979: 771 - 798) ไดก้ลา่วถงึข ัน้ตอนสาํคญัของการวจิยัและพฒันา

ทางการศึกษา โดยมขี ัน้ตอน 10 ข ัน้ตอน ดงัน้ี  

1. กาํหนดผลผลติทางการศึกษาทีจ่ะทาํการพฒันา (Product  Selection) เป็นการกาํหนดใหช้ดัเจนว่า

จะดาํเนินการวจิยัและพฒันาผลผลติทางการศึกษาสิง่ใด ลกัษณะ รายละเอยีดและวตัถปุระสงคข์องการใช ้ในการ

เลอืกกาํหนดผลผลติทางการศึกษาทีจ่ะวจิยัและพฒันาม ี4 ข ัน้ตอน ประกอบดว้ย 

1.1 ตรงกบัความตอ้งการหรอืไม่ 

1.2 ความกา้วหนา้ทางวชิาการมพีอเพยีงในการพฒันาผลผลติทีก่าํหนดหรอืไม่ 

1.3 บคุลากรทีม่อียู่มทีกัษะความรู ้และประสบการณท์ีจ่าํเป็นต่อการวจิยัและพฒันาหรอืไม่  

1.4 ผลผลตินัน้จะพฒันาขึ้นในเวลาอนัสมควรไดห้รอืไม่ 

2. รวบรวมขอ้มลูและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (Research and Information Collecting ) คอื การศึกษา

ทฤษฎแีละงานวจิยัการส ั งเกตภาคสนามซึง่เกี่ยวกบัการใชผ้ลผลติ  การศึกษาทีก่าํหนดถา้มคีวามจาํเป็น

ผูท้าํการวจิยัและพฒันาอาจตอ้งทาํการศึกษาวจิยัขนาดเลก็ เพือ่หาคาํตอบซึง่งาน วจิยัและทฤษฎทีีม่อียู่ไมส่ามารถ

ตอบได ้ก่อนทีจ่ะเริ่มทาํการพฒันาต่อไป 

3. การวางแผนการวจิยัและพฒันา (Planning) การวางแผนการ วจิยัและพฒันาประกอบดว้ยการ

กาํหนดวตัถปุระสงคข์องการใชผ้ลผลติ การกาํหนดงบประมาณ ทรพัยากรและระยะเวลาทีใ่ชแ้ละพจิาณาทีจ่ะไดม้า

จากผลผลติอย่างรอบคอบ 

4. พฒันารูปแบบข ัน้ตอนของผลผลติ  (Develop Preliminary From Of Product) ในข ัน้ตอนการ

พฒันารูปแบบน้ี จะเป็นข ัน้ตอนการวางแผนการออกแบบ และดาํเนินการสรา้งผลติภณัฑต์ามข ัน้ตอนทีว่างไว ้เช่น 

ถา้เป็นโครงการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะส ัน้จะตอ้งออกแบบหลกัสูตร  เตรยีมวสัดุ หลกัสูตร คู่มอื

ฝึกอบรม เอกสารในการฝึกอบรมและเครือ่งมอืการประเมนิผล 

5. ทดลองหรอืทดสอบผลผลติคร ัง้ที ่1 (Preliminary Field Testing) โดยการนาํผลผลติทีอ่อกแบบ

และจดัเตรยีมไวใ้นช ัน้ที ่4 ไปทดลองใชเ้พือ่ทดสอบคุณภาพชัน้ตน้ของผลผลติในโรงเรยีนจาํนวน 1-3 โรงเรยีน ใช ้

กลุม่ตวัอย่างกลุม่เลก็ 6 -12 คน ประเมนิผลโดยการใชแ้บบสอบถาม การสงัเกตและก ารสมัภาษณ ์รวบรวมขอ้มลู

มาวเิคราะห ์
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6. ปรบัปรุงผลผลติคร ัง้ที ่1 (Main Product Revision ) นาํขอ้มลูและผลจากการทดลองใชจ้ากข ัน้ที ่

5มาพจิารณาปรบัปรุง 

7. ทดลองหรอืทดสอบผลผลติคร ัง้ที ่ 2(Main Field Testing) ข ัน้น้ีนาํผลผลติทีป่รบัปรุงไปทดลอง 

เพือ่ทดสอบคุณภาพผลผลติตามวตัถุ ประสงคโ์รงเรยีน  จาํนวน 5 – 15 โรงเรยีน ใชก้ลุม่ตวัอย่าง 30 – 100 คน 

ประเมนิผลเชงิปรมิาณในลกัษณะ Pre – test กบั Post –test นาํผลเปรยีบเทยีบกบัวตัถปุระสงคข์องการใช ้

ผลผลติอาจมกีลุม่ควบคุมการทดลองดว้ยกไ็ด ้

8. ปรบัปรุงผลผลติคร ัง้ที ่ 2 (Operrational Product Testing) นาํขอ้มลูและผลจากการทดลองใช ้

จากข ัน้ที ่7 มาพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ข หากมขีอ้บกพร่อง 

9. ทดลองหรอืทดสอบผลผลติคร ัง้ที ่ 3  (Operrational Field  Testing) ข ัน้น้ีนาํผลผลติทีป่รบัปรุง

ไปทดลอง เพือ่ทดสอบคุณภาพการใชง้านของผลผลติ โดยใชต้ามลาํพงัในโรงเรยีน 10 -30 โรงเรยีน ใช ้กลุม่

ตวัอย่าง 40 -200 คน ประเมนิผลโดยการใชแ้บบสอบถาม การสงัเกตและสมัภาษณแ์ลว้มารวบรวมขอ้มลูวเิคราะห ์

10. ปรบัปรุงผลผลติคร ัง้ที ่ 3(Final Product Revision ) นาํขอ้มลูจากการทดลองข ัน้ที ่ 9 มาพจิารณา

ปรบัปรุงเพือ่ผลติและเผยแพร่ต่อไป 

นาํขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองในข ัน้ตอน ที ่9 ทีผ่่านมา นาํมาปรบัปรุงแกไ้ขซึง่สอดคลอ้งกบัข ัน้ตอนการ

วจิยัและพฒันา  

ไพโรจน ์ เบาใจ (2537) ม ี6 ข ัน้ตอน ดงัน้ี 

1. กาํหนดจดุมุง่หมาย 

2. การวเิคราะหโ์ดยวเิคราะหส์ิง่ต่างๆดงัน้ี 

- วเิคราะหเ์น้ือหา 

- วเิคราะหผู์เ้รยีน 

- วเิคราะหส์ือ่การเรยีนการสอน 

3. การออกแบบบทเรยีน 

4. การผลติสือ่ 

5. การทดลองและปรบัปรุงแกไ้ข 

- การทดลองเป็นรายบคุคลและปรบัปรุงแกไ้ข  

- การทดลองเป็นรายย่อยและปรบัปรุงแกไ้ข 

- การทดลองเป็นกลุม่ใหญ่หรอืการทดลองภาคสนามและปรบัปรุงแกไ้ข  

6. การเผยแพร่  

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

1967: 75-79) ไดอ้ธบิายถงึการวจิยัและพฒันาสือ่การเรยีนการสอนไว ้3 ข ัน้ตอน ดงัน้ี 
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1. การทดสอบทลีะคน (One to One Testing) จากกลุม่ตวัอย่างทีม่ผีลการเรยีนระดบัตํา่กว่า

ปานกลางเลก็นอ้ย จาํนวน 3 คน เพือ่ใหศึ้กษาสือ่ทีพ่ฒันาขึ้น และหลงัจากการศึกษาผูพ้ฒันา จะสอบถามความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัขอ้บกพร่องและสือ่จากกลุม่ตวัอย่างนัน้ 

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

1 แต่ใหก้ลุม่ตวัอย่างไดร้บัการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ย เพือ่นาํผลไปวเิคราะหท์ดสอบประสทิธภิาพของ

สือ่ โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐาน 90/90  

โดย 90 ตวัแรก หมายถงึคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนท ัง้หมดสามารถทาํขอ้สอบหน่ึงๆไดถ้กูตอ้ง หาก

ผลการวเิคราะหเ์ป็นไปตามเกณฑด์งักลา่ว กป็รบัปรุงแกไ้ขเฉพาะส่วนทีบ่กพร่อง เพือ่นาํไปใชต้อนที ่3 ต่อไป 

3. การทดสอบภาคสนาม (Field Testing) กบักลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นประชากรเป้าหมายจรงิโดย

ผูพ้ฒันาสือ่จะไมเ่ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการทดลองดว้ย แต่จะอาศยัครูผูส้อนดาํเนินการแทน โดยใชว้ธิกีารดาํเนินการ

เช่นเดยีวกบัตอนที ่2  

สรุปไดว้่า การวจิยัและพฒันา คือกระบวนการในการพฒันาผลติภณัฑท์างการศึกษา  อย่างมี

ประสทิธภิาพ เช่น อปุกรณก์ารเรยีน สือ่ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน เป็นตน้ มวีธิดีาํเนินการวจิยัและพฒันาตาม

ข ัน้ตอนโดยเริ่มจากการกาํหนดผลติภณัฑท์ีจ่ะทาํการศึกษารวบรวมขอ้มลูและงานวจิยั  ว างแผนการวจิยัและ

พฒันา ทดลองปรบัปรุงแกไ้ขและทดสอบผลติภณัฑจ์นมปีระสทิธภิาพและนาํไปเผยแพร่ 

ในการวจิยัคร ัง้น้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามกระบวนการการพฒันาเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพโดยมกีาร

วางแผนเน้ือหา  วเิคราะหผู์เ้รยีนหลงัจากนัน้ไดด้าํเนินการออกแบบสือ่เพือ่ผลติสือ่และนาํ ไปทดลองปรบัปรุง 

แกไ้ขเพือ่นาํไปเผยแพร่ต่อไป 

 

2. หลกัการหาประสทิธภิาพของบทเรยีน 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2521) ไดก้ลา่วไวว้่า การทดลองใชแ้ละหาประสทิธภิาพชดุการสอน เมือ่ทาํการผลติ

ชดุการสอนขึ้นมาแลว้ ผูผ้ลติจาํเป็นจะตอ้งทาํการประเมนิผลสือ่ประสมทีผ่ลติขึ้นก่อนทีจ่ะนาํไปใชใ้นสภาพจรงิ

ต่อไปการประเมนิผลชดุการสอนหรอื บทเรยีนออนไลน ์กค็อื กรหาประสทิธภิาพของชดุการสอน 

(Devolopmental Testing) ซึง่กค็ือ การนาํชดุการสอนนัน้ๆไปทดลองใช ้ (Tryout) โดยการนาํไปใชต้ามข ัน้ตอนที่

กาํหนดไวเ้พือ่นาํขอ้มลูมาปรบัปรุงแกไ้ขแลว้จงึนาํไปสอนจรงิ (Trial run) ต่อไป ผูผ้ลติชดุการสอนจาํเป็นตอ้ง

ทดสอบหาประสทิธภิาพเพราะสาเหตตุ่างๆดงัต่อไปน้ี เพือ่ใหเ้กดิความม ัน่ใจว่าชดุการสอนทีส่รา้งขึ้นมามคุีณภาพ 

เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้่าชดุการสอนสามารถทาํใหก้ารเรยีนการสอ นบรรลุวตัถปุระสงคไ์ดอ้ย่างแทจ้รงิ เพือ่เป็น

หลกัประกนัไดว้่า เมือ่ผลติออกมาเป็นจาํนวนมากๆแลว้ สามารถใชไ้ดเ้ป็นอย่างด ีคุม้ค่ากบัการลงทนุ 

 

ขัน้ตอนการทดลองหาประสทิธภิาพ 

เมือ่ผลติชดุการสอนตน้แบบเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ข ัน้ตอนต่อไปกค็ือการนาํชดุการสอนทีไ่ดไ้ปทดลองหา

ประสทิธภิาพ ในการหาประสทิธภิาพชดุการสอน มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
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1. ข ัน้ 1 : 1 (แบบเดยีว )คือ ทดลองกบัผูเ้รยีนทลีะคน โดยทดลองกบัผูเ้รยีนก่อนนาํผลทีไ่ดม้า

ปรบัปรุง นาํชดุการสอนทีป่รบัปรุงไปทดลองกบัผูเ้รยีนปานกลาง  นาํผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงแลว้จงึนาํไปทดลองกบั

ผูเ้รยีนทีเ่ก่ง ก ารพจิารณาปรบัปรุงทาํไดโ้ดยการพจิารณาจากการสงัเกตพฤตกิรรมขณะเรยีนของผูเ้รยีน  

แบบฝึกหดั ผลการสอบและการสมัภาษณน์กัเรยีนถงึปญัหาทีเ่กดิขึ้นในการเรยีน ในการเลอืกผูเ้รยีนมาทดลองหาก

สภาพการณไ์มเ่หมาะสมกใ็หเ้ลอืกผูเ้รยีนอ่อนหรอืปานกลางมาทดลองค่า E1/E2 ในข ัน้น้ีโดยปกตแิลว้จะตํา่กวา่

เกณฑ ์

2. ข ัน้ 1 : 10 (แบบกลุม่) คือการทดลองกบัผูเ้รยีน 6 -12 คน โดยเลอืกผูท้ีเ่รยีนอ่อน ปานกลาง  

และเก่ง คละกนันาํผลทีไ่ดม้าปรบัปรุง  โดยใชก้ารพจิาณาส่วนของชดุการสอนทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงแบบเดยีวกนัในข ัน้ 

1 : 1 ในข ัน้น้ีค่าE1/E2  จะสูงขึ้นกว่าในข ัน้แบบเดี่ยว 

3. ข ั้น 1 : 100 (ภาคสนาม) คือ ในข ัน้น้ีจะทาํการทดลองกบัผูเ้รยีนท ัง้ช ัน้ 30 -40 คน ช ัน้เรยีนทีเ่ลอืก

มาทดลองจะตอ้งเป็นช ัน้เรยีนทีม่ผูีเ้รยีนทีม่คีวามสามารถคละกนัไปท ัง้เดก็อ่อน ปานกลาง และเก่ง ไมค่วรเลอืก

หอ้งเรยีนทีม่ผูีเ้รยีนเก่งลว้น หรอืผูเ้รยีนทีอ่่อนลว้น นาํผลทีไ่ดม้าพจิารณาปรบัปรุง เพือ่นาํมาใชจ้รงิในสภาพชัน้

เรยีนท ัว่ไป ในช ัน้น้ีค่า E1/E2 จะใกลเ้คยีงหรอืเทยีบเท่ากบัเกณฑ ์

การหาประสทิธภิาพจงึเป็นการนาํชดุการสอนทไีดไ้ปทดลองใชแ้ลว้ทาํการปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่นาํไปใช ้

ทดลองจรงิ แลว้นาํผลมาวเิคราะหแ์ลว้ปรบัปรุงเพือ่นาํไปใชง้านจรงิ 

 

3. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนในระบบอเีลริน์นิง 

3.1 ความหมายของอเีลริน์นิง 

ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรสัแสง จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การเรยีนใน

ลกัษณะใดกไ็ดซ้ึง่ใชก้ารถ่ายทอดเน้ือหาผ่านทางอปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสไ์มว่่าจะเป็นคอมพวิเตอร ์เครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต อนิทราเน็ต เอก็ซทราเน็ต หรอืสญัญาณโทรทศัน ์ สญัญาณดาวเทยีม (Satellite) รูปแบบการเรยีนที่

คุน้เคยกเ็ช่น คอมพวิเตอรช่์วยสอน (Computer – Assisted Instruction) การสอนบนเวบ็ (Web –Based 

Instruction) e-learning เป็นรูปแบบการเรยีนทีเ่กดิขึ้นเพือ่ตอบสนองการเรยีนทางไกล (Distance Learning) 

กลา่วคือเป็นรูปแบบการเรยีนซึง่ผูเ้รยีนไมจ่าํเป็นตอ้งเดนิทางมาเรยีนในสถานทีเ่ดยีวกนัในเวลาเดยีวกนั โดยผูเ้รยีน

จะตอ้งศึกษาเน้ือหาจาก e –learning Courseware ซึง่หมายถงึสือ่การเรยีนการสอนทางคอมพวิเตอรท์ีไ่ดร้บัการ

ออกแบบ และพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใชใ้นการนาํเสนอเน้ือหาความรูใ้นลกัษณะของสือ่ประสม 

(Multimedia) มกีารเนน้ความเป็น non – linear  มกีารออกแบบกจิกรรมซึง่ผูเ้รยีน สามารถโตต้อบกบัเน้ือหา 

(Interaction) รวมท ัง้มแีบบฝึกหดั และแบบทดสอบใหผู้เ้รยีนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจได ้โดยเน้ือหาของ         

e – learning Courseware จะมกีารแบง่ไวเ้ป็นหน่วยๆ (module) เมือ่ศึกษาดว้ยตนเองแลว้ ผูเ้รยีนมหีนา้ทีใ่น

การอภปิราย แลกเปลีย่นความคิดเหน็ รวมท ัง้การสอบถามปญัหาต่างๆกบัเพือ่นๆร่วมช ัน้ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

หลงัจากนัน้ผูส้อนอาจนดัหมายผูเ้รยีนมาพบ แต่ไมใ่ช่เพือ่การสอนเสรมิแบบการเรยีนทางไกลในลกัษณะเดมิ หาก

ผูส้อนสามารถใชเ้วลานัน้ในการเนน้ยํา้ประเดน็สาํคญัๆทีผู่ส้อนทราบว่าผูเ้รยีนม ั กจะเกดิปญัหา หรอืตอบปญัหาที่

ผูเ้รยีนพบจากการทีไ่ดศึ้กษาดว้ยตนเองแลว้ก่อนทีจ่ะมาเขา้ช ัน้เรยีนนัน่เอง 
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ระดบัการถา่ยทอดเน้ือหา 

สาํหรบั e – Learning แลว้ การถ่ายทอดเน้ือหาสามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 ระดบัดว้ยกนั คอื  

ระดบัเนน้ขอ้ความออนไลน์ (Text Online) หมายถงึ เน้ือหาของ e – Learning ในระดบัน้ีจะอยู่

ในรูปของขอ้ความเป็นหลกั e –Learning ในลกัษณะน้ีจะเหมอืนกบัการสอนบนเวบ็ (WBI) ซึง่เนน้เน้ือหาทีเ่ป็น

ขอ้ความ ตวัอกัษรเป็นหลกั ซึง่มขีอ้ด ีกค็ือ การประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการผลติเน้ือหาและการบรหิารจดัการ

คอรส์ 

ระดบั Low Cost Interactive Online Courseหมายถงึ เน้ือหาของ E – Learning ในระดบัน้ีจะ

อยู่ในรูปของตวัอกัษร ภาพ เสยีงและวดีทีศัน ์ทีผ่ลติขึ้นมาอย่างงา่ยๆประกอบการเรยีนการสอน e – learning ใน

ระดบัน้ีจะตอ้งมกีารพฒันา CMS ทีด่ ีเพือ่ช่วยผูใ้ชใ้นการปรบัเน้ือหาใหท้นัสมยัไดอ้ย่างสะดวก 

ระดบั High Quality Online Courseหมายถงึ เน้ือหาของ e – learning ในระดบัน้ีจะอยู่ในรูป

ของมลัตมิเีดยีทีม่ลีกัษณะมอือาชพี กลา่วคือ การผลติตอ้งใชท้มีงานในการผลติทีป่ระกอบดว้ย ผูเ้ชี่ยวชาญ เน้ือหา  

ผูเ้ชีย่ วชาญการออกแบบการสอน (Instructional designers) และผูเ้ชีย่วชาญการผลติมลัตมิเีดยี (multimedia 

experts) เป็นตน้ e- learning ในลกัษณะน้ีจะตอ้งมกีารใชเ้ครือ่งมอื (Tools) เพิม่เตมิในการผลติและเรยีกดู

เน้ือหาดว้ย 

ระดบัการนํา e –learning ไปใช ้

การนาํ e – learning ไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอน สามารถทาํได ้3 ระดบั ดงัน้ี 

สือ่เสรมิ (Supplementary) หมายถงึการนาํ e –learning ไปใชใ้นลกัษณะสือ่เสรมิ กลา่วคอื 

นอกจากเน้ือหาทีป่รากฏในลกัษณะ e –learning แลว้ ผูเ้รยีนยงัสามารถศึกษาเน้ือหาเดยีวกนัน้ีในลกัษณะอื่นๆ 

เช่น จากเอกสารประกอบ การสอน จากวดีทิศัน ์ฯลฯ การใช ้ e –learning ในลกัษณะน้ีเท่ากบัว่าผูส้อนเพยีง

ตอ้งการจดัหาทางเลอืกใหมอ่กีทางหน่ึงสาํหรบัผูเ้รยีนในการเขา้ถงึเน้ือหาเพือ่ใหป้ระสบการณพ์เิศษเพิม่เตมิแก่

ผูเ้รยีนเท่านัน้ 

สือ่เตมิ (Complementary) หมายถงึการนาํ e –learning ไปใชใ้นลกัษณะเพิม่เตมิจากวธิกีารสอน

ในลกัษณะอื่นๆ เช่น นอกจากการบรรยายในหอ้งเรยีนแล ้ ว ผูส้อนยงัออกแบบเน้ือหาใหผู้เ้รยีนเขา้ไปศึกษาเน้ือหา

เพิม่เตมิจากe – learning  

สือ่หลกั (Comprehensive Replacement) หมายถงึการนาํ e-learning ไปใชใ้นลกัษณะแทนที่

การบรรยายในหอ้ งเรยีน ผูเ้รยีนจะตอ้งศึกษาเน้ือหาท ัง้หมดทีอ่อนไลน ์ e – learning ส่วนใหญ่ในต่างประเทศจะ

ไดร้บัการพฒันาขึ้นเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการใชเ้ป็นสือ่หลกัสาํหรบัแทนครู ในการสอนทางไกลดว้ยแนวคิดทีว่่า 

มลัตมิเีดยี ทีน่าํเสนอทาง e-learning สามารถช่วยในการถ่ายทอดเน้ือหาไดใ้กล ้เคียงกบัการสอนจรงิของครูผูส้อน

โดยสมบูรณไ์ด ้

สุรสทิธิ์  วรรณไกรโรจน์  (2555) ผูอ้าํนวยการโครงการการเรยีนรูแ้บบออนไลนแ์ห่ง สวทช . ไดใ้หค้าํ

จาํกดัความของ บทเรยีนออนไลน ์ (Online) e-learning คือ การเรยีนรูแ้บบออนไลน ์ การศึกษาเรยีนรูผ้่าน

เครอืขา่ยคอมพวิเตอรอ์นิเทอรเ์น็ต (Internet) หรอื อนิทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ผูเ้รยีนจะ
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ไดเ้รยีนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรยีนซึง่ประกอบดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ เสยีง 

วดิโีอและมลัตมิเีดยีอืน่ๆ จะถกูส่งไปยงัผูเ้รยีนผ่าน Web Browser โดยผูเ้รยีน ผูส้อน และเพือ่นร่วมช ัน้เรยีนทกุ

คน สามารถตดิต่อ ปรกึษา แลกเปลีย่นความคิดเหน็ระหว่างกนัไดเ้ช่นเดยีวกบัการเรยีนในช ัน้เรยีนปกต ิโดยอาศยั

เครื่องมอืการตดิต่อ สือ่สารทีท่นัสมยั เช่น e-mail , webboard ,chat จงึเป็นการเรยีนสาํ หรบัทกุคนเรยีนไดท้กุ

เวลาและทกุสถานที ่(Learn for all : anywhere and anytime)  

สมาคมอเมรกินัเพือ่การพฒันาการฝึกอบรม (2000) ไดอ้ธบิายความหมายของ e-learning ไว ้3 ลกัษณะ 

คือ  

ความหมายทางดา้นอเิลก็ทรอนิกส ์

E –Learning หมายถงึ กระบวนการและการใชป้ระโยชนจ์ากการเรยีนการสอนผา่นเวบ็ 

คอมพวิเตอรช่์วยสอน หอ้งเรยีนเสมอืน และการเรยีนร่วมมอืดว้ยเครื่องมอืดจิติอลต่างๆ รวมถงึการเรยีนผ่าน

ระบบอนิเทอรเ์น็ต , ระบบอนิทราเน็ต ,ระบบเครอืขา่ย การเรยีนดว้ยระบบเสยีง ระบบภาพ ระบบดาวเทยีม ระบบ

โทรทศัน ์และซดีรีอม 

ความหมายทางดา้นอนิเทอรเ์น็ต 

e -learning หมายถงึ การเรยีนรูผ้่านระบบอนิเทอรเ์น็ต หรอืการใชค้วามสามารถของระบบ

อนิเทอรเ์น็ตเพือ่การเรยีนรู ้

ความหมายทัว่ไป 

e– learning หมายถงึ การบูรณาการทางการศึกษาทีไ่มย่ดึตดิกบัเวลาและความกา้วหนา้ในการ

เรยีนรู ้

ระบบการเรยีนรู ้e- learning  

การจดัการเรยีนการสอนแบบ  e –learning หรอืการเรยีนรูร้ะบบออนไลน ์สามารถแบง่

กระบวนการในการบรหิารจดัการการเรยีนรูอ้อกเป็น 2ส่วนคือ  

1. e-learning แบบ LMS : Learning  Management  System เป็นการจดัระบบกระบวนการ

เรยีนการสอนต่างๆการออนไลนต์ ัง้แต่เน้ือหา การลงทะเบยีน การเกบ็ขอ้มลู การมปีฎสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบั

ผูเ้รยีน เช่น อเีมล ์กระดานขา่ว หอ้งสนทนา เป็นตน้ ซึง่จะมส่ีวนร่วมของระบบฐานขอ้มลูทีส่นบัสนุนการจ ั ดการ

เน้ือหาวชิา (Content) โดยจะเอื้ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รยีน ผูส้อน ผูผ้ลติและผูดู้แลระบบ 

2. e –learning แบบ CMS : Content  Management  System เป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาวชิาที่

เรยีน ผูส้อนจะเป็นผูจ้ดัทาํขึ้น และนาํมาใส่ไวใ้นระบบฐานขอ้มลูของ LMS หรอืผูส้อนจดัทาํขึ้นเองเป็นอสิระโดยมี

ระบบเหมอืนกบั LMS แต่ผูส้อนสามารถจดัการบรหิารเพิม่เตมิเน้ือหา ตดิต ัง้อปุกรณ ์เครื่องมอืบางส่วนไดด้ว้ย

ตนเอง อาจกลา่วไดว้่าเป็นระบบการจดัการเน้ือหาโดยผูส้อนเพือ่ทีผู่เ้รยีนจะไดน้าํไปศึกษาโดยไมต่อ้งมรีะบบการ

จดัการเตม็รูปแบบเขา้มาช่วย 
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ความแตกต่างกนัของระบบการบรหิารจดัการ e- learning ทาํใหเ้กดิความไมเ่ขา้ใจในการเลอืกวธิกีารที่

จะใชแ้ละการพฒันาระบบการเรยีนรูแ้บบ e –learning ซึง่มขีอ้แตกต่างทีเ่หน็ไดช้ดัดงัน้ี 

ณฐักร สงคราม (2543: 19) ไดก้ลา่วถงึ การเรยีนการสอนแบบออนไลนห์รอืการเรยีนการสอนผ่านเวบ็

ว่าเป็นการจดัสภาพการเรยีนการสอนทีไ่ดร้บัการออกแบบอย่างมรีะบบโดยอาศยัคุณสมบตัแิละทรพัยากรของ

เวลิดไ์วดเ์วบ็ มาเป็นสือ่กลางในการถ่ายทอดเพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยอาจ

จดัเป็นการเรยีนก ารสอนท ัง้กระบวนการใหมท่ีช่่วยส่งเสรมิพฒันาการใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละช่วยขจดัปญัหาเรื่อง

อปุสรรคของการเรยีนการสอนดน้สถานทีแ่ละเวลาอกีดว้ย 

ศกัดา ไชกจิภญิโญ (2554: 9) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรยีนออนไลน ์หมายถงึ การเรยีนรูบ้น

พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การเรยีนรูบ้นคอมพวิเตอร ์การเรยีนรูบ้นเวบ็ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนจากสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์ผ่านอนิเทอรเ์น็ต อนิทราเน็ต หรอืการถ่านทอดผ่านดาวเทยีม 

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ (2547: 32-36) กลา่วว่า  e-learning เกดิจาก

คาํศพัท ์2 คาํ ทีม่คีวามหมายในตวัเอง ไดแ้ก่  E ซึง่มาจาก  Electronic ทีม่คีวามหมายในเชงิของความรูร้วดเรว็ 

โดยทาํงานในระบบอตัโนมตั ิส่วนคาํว่า  Learning ซึง่หมายถงึ การเรยีนรูห้รอืการเรยีนการสอน เมือ่ผสมกนัจงึ

เป็น  Electronic  Learning หรอื e-learning  จงึหมายถงึ การเรยีนรูด้ว้ ยอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่กค็อืกระบวนการ

เรยีนรูท้างไกล อย่างอตัโนมตัผิ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Media) เช่น ซดีรีอม เครอืขา่ยอนิทราเน็ต 

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เครอืขา่ยเอก็ซท์ราเน็ต ระบบเสมอืนจรงิ (Virtual Reality System) และสือ่อื่น ๆ โดยไม่

ขึ้นอยู่กบัเวลาและสถานที ่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนทีอ่ยู่ในสถานทีต่่าง ๆ ไดม้โีอกาสเรยีนรูเ้ท่าเทยีมกนั โดย

สามารถใช  ้e-learning ไดท้ ัง้การศึกษาและการฝึกอบรมในสถานประกอบการทาํใหก้ารเรยีนรูม้ชีวีติชวีา (Active 

Learning) มากกว่าการเรยีนรูแ้บบปกตใินช ัน้เรยีน 

LMS : ระบบการจดัการเรยีนรู ้ CMS : ระบบการจดัการเน้ือหา 

3. การบรหิารจดัการท ัง้ระบบ 

4. กระบวนการจดัการสมบูรณแ์บบองคป์ระกอบเตม็

รูปแบบ 

5. ดาํเนินการดว้ยบคุลากรจาํนวนมาก 

6. ค่าใชจ่้ายการดาํเนินการสูง 

7. เหมาะสาํหรบัองคก์รขนาดใหญ่ 

8. ใชเ้ป็นสือ่หลกัในการเรยีนการสอน 

9. เน้ือหามาจากผูเ้ชี่ยวชาญหรอืผูช้าํนาญการ 

10. การผลติทียุ่่งยากและใชเ้วลานาน 

11. การสรา้งเนน้การทาํงานกบัเครอืขา่ยแม่ 

12. ความรบัผดิชอบอยู่ทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงาน 

1. การบรหิารจดัการเฉพาะเน้ือหา 

2. กระบวนการจดัการเฉพาะเน้ือหาและ

องคป์ระกอบบางส่วน 

3. ดาํเนินการโดยผูส้อน 

4. ค่าใชจ่้ายการดาํเนินการตํา่ 

5. เหมาะสาํหรบัอาจารยท์ีม่คีวามรูเ้ฉพาะ 

6. ใชเ้ป็นสือ่เสรมิในการเรยีนการสอน 

7. เน้ือหาตรงตามความตอ้งการผูส้อน 

8. การผลติงา่ยและใชเ้วลานอ้ย 

9. การสรา้งเนน้การทาํงานกบัเครื่องลูกขา่ย 

10. ความรบัผดิชอบอยู่ทีผู่ส้รา้งหรอืผูส้อน 
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สรุปไดว้า่ บ ทเรยีนออนไลน ์คอื เอกสารประกอบการเรยีนการสอนทีเ่ป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปของ

เอกสารเวบ็สาํหรบัการเรยีนการสอนออนไลน์  เป็นการนาํเสนอเน้ือหาวชิาทีผู่ส้อนสรา้งขึ้นโดยอาศยัความสามารถ

ของเทคโนโลยสีารสนเทศใหผู้เ้รยีนหรอืผูท้ีต่อ้งการเรยีนเขา้มาทาํการศึกษาเน้ือหาของบทเรยีนทีไ่ดม้กีารออกแบบ

ไว ้ซึง่ภายในบทเรยีนมส่ีวนประกอบต่างๆทีจ่ะช่วยเหลอืใหผู้ท้ีศึ่กษาเน้ือหาใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
 

3.2 องคป์ระกอบของอเีลริน์นิง ประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั คอื  

1. เน้ือหา (Content) เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีสุ่ดสาํหรบั e -learning เพราะเป็นส่วนทีผู่ส้อน

จะตอ้งเป็นผูเ้สนอและเพิม่พนูความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน เน้ือหาทีด่สีามารถทาํใหผู้เ้รยีนเรยีนไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ เขา้ใจ

และบรรลุวตัถปุระสงคข์องหลดัสูตรได ้เน้ือหาดงักลา่วน้ีจะประกอบไปดว้ยหนา้เวบ็เพจต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 โฮมเพจ เป็นหนา้แรกของเวบ็บทเรยีน ส่วนใหญ่หนา้แรกจะมกีารออกแบบสวยงาม ทาํให ้

น่าสนใจและตดิตาม 

1.2 เวบ็เพจหนา้ประกาศต่างๆเป็นประกาศกาํหนดการเรยีน ขอ้ตกลงต่างๆ ระหว่างผูส้อนกบั

ผูเ้รยีน รวมท ัง้ขา่วสารต่างๆ 

1.3 เวบ็เพจ หนา้แสดงชื่อรายวชิา จะมมีากหรอืนอ้ยขึ้นอยู่กบัรายละเอยีดของเน้ือหาวชิา บอก

วตัถปุระสงคข์องทีเ่รยีน ผูส้อนจะทาํการเชือ่มโยง (Link) ไปยงัเวบ็เพจอืน่ใหผู้เ้รยีนถาม ปญัหา แลกเปลี่ยนความ

คิดเหน็ หรอืมกีารเชื่อมโยง ไปคน้ควา้แหลง่ขอ้มลู เช่น หอ้งสมดุและแหลง่ความรูอ้ื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาวชิาที่

เรยีน และมกีารตัง้คาํถามใหผู้เ้รยีนตอบ  และทดสอบความรูย่้อยโดยอาจจะใหผู้เ้รยีนส่งคาํตอบ ใหผุ้ส้อนทาง

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

1.4 เวบ็เพ จตอบปญัหา ในเวบ็เพจกจิกรรม ผูส้อนจะกระตุน้ใหผู้เ้รยีนตัง้ปญัหาส่งมาให ้

ผูส้อนทางอเีมล ์ ผูส้อนจะตอบปญัหาทางคอลมัน ์FAQ เพือ่ใหผู้เ้รยีนคนอื่นๆไดอ่้านดว้ย  

(มนตร ี ดวงจโิน. 2544: 39 – 44) และผูเ้รยีนคนอื่นยงัสามารถ แสดงความคิดเหน็อื่นๆได ้ถา้หนา้เพจนัน้ถกูออก

แบใหเ้ป็นกระดานขา่ว (Web board) 

1.5 เวบ็เพจหอ้งเรยีน เป็นหนา้เพจนาํเสนอบทเรยีน ทีผู่ส้อนจดัทาํไวส้าํหรบัผูเ้รยีนในทีน้ี่จะ

รวมท ัง้เน้ือหาทีเ่ป็นตวัอกัษร  ภาพ  วดีทิศัน ์ รวมท ัง้สือ่ประสมอื่นๆ มลัตมิเีดยีทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชก้บับทเรยีน 

2. ระบบบรหิารจดัการรายวชิา (Course/Contents Management System – CMS และ

Learning Management System - LMS)เป็นระบบบรหิารจดัการรายวชิาซึง่เป็นเสมอืนระบบทีร่วบรวม

เครื่องมอืทีอ่อกแบบไวเ้พือ่ความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการจดัการการเ รยีนการสอนออนไลน ์ผูใ้ชด้งักลา่วแบง่ออกได ้

เป็น 3 กลุม่ คอื ผูส้อน ผูเ้รยีนและผูบ้รหิารระบบเครอืขา่ย ซึง่ระบบน้ีจะทาํหนา้ทีช่่วยผูส้อนทีไ่มคุ่น้เคยกบั

เทคโนโลยสีามารถใชไ้ด ้โดยไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งรูจ้กัภาษา HTML หรอื JAVA และยงัสามารถช่วยผูส้อนในการนาํ

เน้ือหา จดัเกบ็เน้ือหา ทาํการป้อนขอ้มลูผ่านเวบ็เพือ่เขา้สู่ระบบฐานขอ้มลูไดง้า่ยขึ้น และสามารถเรยีกขอ้มลูออกมา

แกไ้ขไดอ้ย่างสะดวก (ถนอมพร  เลาหจรสัแสง. 2545: 37, 73) 
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3. การทดสอบและการประเมินผล ในการทดสอบออนไลน ์ระบบของ CMS มเีครื่องมอืในการ

สรา้งแบบทดสอบ  สามารถกาํหนดคะแนน ไดว้่าจะสรา้งกี่ขอ้การคิดคะแนนผูส้อน สามารถกาํหนดไดล้กัษณะของ

แบบทดสอบเลอืกได ้ลกัษณะถกูผดิ และแบบปรนยั จบัคู่  การสรา้งขอ้ความใหเ้พือ่ช่วยตรวจ CMS จะช่วยให ้

ผูส้อน สามารถทีจ่ะจดัทาํขอ้สอบในลกัษณะคลงัขอ้สอบไวเ้พือ่การเลอืกกลบัมาใชใ้หม ่หรอืนาํมาปรบัปรุงแกไ้ขได ้

อย่างสะดวก นอกจากน้ีระบบยงัสามารถช่วยผูส้อนคาํนวณตดัเกรดคิดคะแนน  รวมท ัง้สามารถจะเลอืกไดว้่าจะ

ประเมนิผลผูเ้รยีนในลกัษณะต่างๆ เช่น องิงกลุม่  องิเกณฑ ์ หรอืใชส้ถติใินการคาํนวณหาค่าเฉลีย่  ค่า T-Score 

รวมท ัง้การแสดงผลในรูปกราฟ (ถนอมพร  เลาหจรสัแสง. 2545: 39-40)  

4. โหมดการตดิต่อสือ่สาร (mode of communications) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีจ่ดัการให ้

ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน สามารถตดิต่อกนัได ้ (นํา้ทพิย ์ วภิาวนิ . 2545: 235) กลา่วคือ E – Learning 

นัน้แตกต่างจากการเรยีนทางไกลโดยท ัว่ๆไป คือเป็นการนาํรูปแบบการตดิต่อสือ่สารแบบ 2 ทาง มาใชป้ระกอบการ

เรยีนเพือ่เพิม่ความสนใจในการตื่นตวัของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนใหม้ากยิง่ขึ้นและสามารถแบง่ประเภทการสือ่สาร

ออกไดเ้ป็น  2 ประเภท คอื ประเภททีส่ือ่สารกนั ณ เวลาจรงิ (real time) ไดแ้ก่ white board / text slide, 

chat , interactive poll , conferencing เป็นตน้ และประเภททีไ่มม่กีารสือ่สารกนั ณ เวลาจรงิ (non – real 

time) ไดแ้ก่ กระดานขา่ว (web board) และจดหมายอเิลก็ทรอนิกสใ์นระหว่างเรยีน ถา้มคีาํถามซึง่เป็นการ

ทดสอบย่อยในบทเรยีนทีผู่เ้รยีนตอ้งเลอืกคาํตอบ คาํตอบนัน้จะถกูส่งกลบัมายงัระบบทนัท ีซึง่จะทาํใหผู้เ้รยีนรกัษา

ระดบัความสนใจในการเรยีนไดม้ากขึ้น 

จากหวัขอ้ท ั้ง 4 ส่วนน้ีผูว้จิยัไดเ้ลอืกนาํมาใชใ้นการออกแบบบทเรยีนออนไลนเ์พยีง 3 ส่วนคือ เน้ือหา 

โหมดการตดิต่อสือ่สาร แบบฝึกหดั/แบบทดสอบ 

ดรุณรตัน ์พึง่ตน (2545: 41 – 43) กลา่วว่าในการออกแบบและพฒันา e-Learning ประกอบไป

ดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ 

1. เน้ือหาบทเรยีน  ไมว่่าจะเป็นการศึกษาในลกัษณะใด  เน้ือหากต็อ้งถอืว่าสาํคญัทีสุ่ด ดงันัน้

แมว้่าจะพฒันาบทเรยีน e-Learning กจ็ะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัเน้ือหาเป็นอนัดบัแรก 

2. ระบบบรหิารการเรยีนหรอื LMS ซึง่ย่อมาจาก Learning Management System ทาํ

หนา้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการตดิต่อสือ่สารและการกาํหนดลาํดบัเน้ือหาในบทเรยีน แลว้ส่งผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

ไปยงัผูเ้รยีน ซึง่รวมไปถงึข ัน้ตอนการประเมนิผลในแต่ละบทเรยีนควบคุมและสนบัสนุนการใหบ้รกิารแก่ผูเ้รยีน 

การตดิต่อสือ่สาร ความโดดเด่นและความแตกต่างของ e-Learning กบัการเรยีนแบบท ัว่ๆไปกค็ือ การ

นาํรูปแบบการตดิต่อสือ่สารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) มาใชป้ระกอบในการเรยีน เพือ่สรา้งความ

น่าสนใจและความตื่นตวัของผูเ้รยีนใหม้ากยิง่ขึ้น เช่น ในระหว่างบทเรยีนก็ อาจแบบฝึกหดัเป็นคาํถามเพือ่เป็นการ

ทดสอบในบทเรยีนทีผ่า่นมา และผูเ้รยีนกจ็ะตอ้งเลอืกคาํตอบและส่งคาํตอบกลบัมายงัระบบในทนัท ีลกัษณะแบบ

น้ีจะทาํใหก้ารเรยีนในระบบน่าสนใจและรกัษาเวลาในการเรยีนไดเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไดอ้ย่างเหมาะสม  นอกจากน้ี

วตัถปุระสงคส์าํคญัอกีประการของการตดิต่อแบบ 2 ทางกค็ือ ใชเ้ป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนไดต้ดิต่อสอบถาม  

ปรกึษาหารอื  และแลกเปลีย่นความคิดเหน็ระหว่างตวัผูเ้รยีนกบัผูส้อน ระหว่างผูเ้รยีนกบัเพือ่นร่วมช ัน้เรยีนอื่นๆ 

โดยใชเ้ครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิต่อสือ่สาร 
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3.3 ประโยชนข์องอเีลริน์นิง 

มนตช์ยั เทยีนทอง (2545: 266-267) ไดก้ลา่วถงึประโยชนข์อง e-learning มดีงัต่อไปน้ี 

1. ความสะดวกสบาย  (Convenient) ระบบการเรยีนการสอนของบทเรยีน  e-learning 

สามารถจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้รยีนไดต้ามความตอ้งการโดยไมต่อ้งอาศยัช ัน้เรยีนผูเ้รยีนทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนห่างไกล

หรอืมภีารกจิหนา้ทีก่ารงานประจาํอยู่กส็ามารถลงทะเบยีนเพือ่ศึกษาบทเรยีนผ่าน e-learning ไดท้ ัง้ทีอ่ยู่ทีบ่า้นพกั

อาศยัหรอืสถานทีท่าํงาน เพยีงแต่ต่อเชื่อมเครื่องคอมพวิเตอรส่์วนตวัเขา้กบัเครื่องเซริฟ์เวอรข์อง  e-Learning ผ่าน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเท่านัน้กศึ็กษาบทเรยี นได ้ เน่ืองจากการเชื่อมต่อเขา้ระบบตอ้งการเพยีงชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน

เท่านัน้ซึง่งา่ยต่อการจดจาํและสะดวกสบายกว่าการนาํเอกสารหรอืหนงัสอืตดิตวัไปศึกษานอกสถานที่ 

2. ความสมัพนัธก์บัปจัจบุนั  (Relevant) เน้ือหาสาระและขอ้มลูต่าง  ๆ ทีป่รากฏอยู่ในระบบ

การเรยีนการสอนของ  e-learning สามารถปรบัเปลีย่นตามสถานการณป์จัจบุนัไดง้า่ย  ซึง่มคีวามทนัสมยัและ

สมัพนัธก์บัปจัจบุนั  มากกว่าเน้ือหาสาระและขอ้มลูในการการเรยีนการสอนแบบปกติ  ซึง่เป็นการดาํเนินการตาม

หลกัสูตรทีก่าํหนดไวก่้อนลว่งหนา้หลายปี  โดยเฉพาะอย่างยิง่การฝึกอบรมในสถานประกอบการทีต่อ้ งการองค์

ความรูใ้หม่  ๆ ในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก  ระบบ     

e-Learning ซึง่เน้ือหาสาระไดถ้กูเกบ็ไวใ้นเซริฟ์เวอรส่์วนกลาง  สามารถดาํเนินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูเหลา่นัน้ให ้

ทนัสมยัและสมัพนัธก์บัสถานการณป์จัจบุนัไดง้า่ยและรวดเรว็กว่า 

3. ความเรว็แบบทนัททีนัใด  (Immediate) ผูเ้รยีนในระบบ  e-learning เพยีงแต่คลกิเมาส์

เพือ่ปฏสิมัพนัธก์บับทเรยีนทีป่รากฏอยู่กส็ามารถศึกษาบทเรยีนไดท้นัทโีดยไมม่เีงือ่นไขใด  ๆ ทัง้การศึกษาและการ

ฝึกอบรมเพือ่ประกอบอาชพี เมือ่ประสบปญัหาใด ๆ กส็ามารถต่อเชื่อมเ ขา้กบัระบบและศึกษาขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ใน  

e-Learning ไดท้นัท ี

4. ความเป็นเลศิของระบบ (Excellent) ไมเ่พยีงแต่การสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมและ

มปีระสทิธภิาพเท่านัน้  แต่ e-learning ยงัสามารถนาํเสนอเน้ือหาสาระและระบบการจดัการทีม่คีวามเป็นเลศิ  

ทนัสมยั และน่าสนใจ  ทาํใหก้ารเรยีนการสอนผ่าน  e-learning เป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีช่วนตดิตามมากกว่าระบบ

การเรยีนการสอนแบบปกต ิสามารถจดัการบทเรยีนไดต้ ัง้แต่เริ่มบทเรยีนจนถงึรายงานผลการเรยีนไดค้รบสมบูรณ์  

โดยไมต่อ้งเดนิทางไปสถานศึกษาแต่อย่างใด 

5. การมปีฏสิมัพนัธ์ (Interactive) นอกจากการปฏสิมัพนัธก์บับทเรยีนโดยตรงซึง่ถอืวา่เป็น

รูปแบบปกตขิองการปฏสิมัพนัธแ์ลว้  ระบบ e-learning ยงัสามารถสรา้งสรรคก์ารปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนทีอ่ยู่ต่าง

ชมุชน ดว้ยความสะดวกและมปีระสทิธภิาพเพือ่ร่วมกนัสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้นลกัษณะของระบบการเรยีนรูแ้บบ

ร่วมมอื (Collaborative Learning System) ทาํใหก้ารเรยีนการสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมลีกัษณะคลา้ยกบั

การศึกษาในหอ้งเรยีนปกตมิากขึ้น กลา่วไดว้า่เป็นประโยชนท์ีส่าํคญัอกีประการหน่ึงทีช่ดเชยการเรยีนการสอนดว้ย

ตนเอง ซึง่เคยไดร้บัการมองในแงล่บว่าเป็นการเรยีนรูร้ายบคุคล  ที่ผูเ้รยีนไมม่ปีฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมช ัน้เรยีน  

โดยการจดัการเรยีนการสอนใหม้สีภาพแวดลอ้มในลกัษณะของระบบการเรยีนรูร่้วมกนัหรอืการจดัการเรยีนการ

สอนตามแนวความคิดของกลุม่ทีเ่รยีกว่า  Constructivism System ทาํใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกลุม่ผูเ้รยีน

ดว้ยกนัมากขึ้น 
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6. ความเป็นสหวชิาการ  (Interdisciplinary) การเรยีนรูใ้นระบบ  e-learning จะเป็นการ

เรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกนัหลายวชิา หรอืทีเ่รยีกวา่  สหวชิาการ ซึง่มคีวามหลากหลายมากกว่าการเรยีนการสอนในระบบ

ปกต ิซึง่เป็นการจดัการตามหลกัสูตรรายวชิาใดวชิาหน่ึงเท่านัน้  เน่ืองจากไมม่ขีอ้จาํ กดัทางดา้นเวลาการสอนเหมอืน

ช ัน้เรยีนปกต ิ

จากการศึกษาพบวา่ ประโยชนข์องอเีลริน์นิงทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

ผูส้อนและผูเ้รยีนสามารถควบคุมบทเรยีนของตนเองได ้ ทาํใหเ้กดิปฎสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัครูผูส้อนและ

เพือ่น ส่งเสรมิใหเ้กดิทกัษะใหม่ๆ รวมไปถงึเน้ือหาทีม่คีวามทนัสมยั เกดิรูปแบบการเรยีนทีส่ามารถจดัการเรยีนการ

สอนใหแ้ก่ผูเ้รยีนในวงกวา้งขึ้นนอกจากน้ียงัสามารถปรบัเปลีย่นเน้ือหาใหส้มัพนัธก์บัปจัจบุนัไดอ้ย่างรวดเรว็ 

3.4 ขอ้ดี – ขอ้เสยีของการเรยีนการสอนผ่านเวบ็ 

การเรยีนการสอนผ่านเวบ็มขีอ้ดอียู่หลายประการ ดงัน้ี  

1. การสอนบนเวบ็เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนทีอ่ยู่ห่างไกล หรอืไมม่เีวลาในการมาเขา้ช ัน้

เรยีนไดเ้รยีนในเวลา และสถานที่ๆ ตอ้งการ ซึง่อาจเป็นทีบ่า้นทีท่าํงาน หรอืสถานศึกษาใกลเ้คียงทีผู่เ้รยีนสามารถ

เขา้ไปใชบ้รกิารทางอนิเตอรเ์น็ตได ้การทีผู่เ้รยีนไมจ่าํเป็นตอ้งเดนิทางมายงัสถานศึกษาทีก่าํหนดไว ้จงึสามารถช่วย

แกป้ญัหาในดา้นของขอ้จาํกดัเกี่ยวกบัเวลาและสถานที ่

2. การสอนบนเวบ็ยงัเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัทางการศึกษา ผูเ้รยีนทีศึ่กษาอยู่

ในสถาบนัการศึกษาในภมูภิาคหรอืในประเทศหน่ึงสามารถที่ จะศึกษา ถกเถยีง อภปิรายกบัอาจารยผู์ส้อนซึง่สอน

อยู่ทีส่ถาบนัการศึกษาในประเทศหรอืต่างประเทศกไ็ด ้

3. การสอนบนเวบ็น้ียงัช่วยส่งเสรมิแนวคิดในเรื่องของการเรยีนรูต้ลอดชวีติเน่ืองจากเวบ็เป็น

แหลง่ความรูท้ีเ่ปิดกวา้งใหผู้ท้ีต่อ้งการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหน่ึงสามารถเขา้มาคน้ควา้หาความรูไ้ดอ้ย่างต่อเน่ืองและ

ตลอดเวลา  การสอนบนเวบ็สามารถตอบสนองต่อผูเ้รยีนทีม่คีวามใฝ่รู ้รวมท ัง้มทีกัษะในการตรวจสอบการเรยีนรู ้

ดว้ยตนเอง(Meta – cognitive Skills) ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. การสอนบนเวบ็ช่วยทลายกาํแพงของหอ้งเรยีนและเปลีย่นจากหอ้งเรยีนสีเ่หลีย่มไปสู่โลก

กวา้งแห่งการเรยีนรู ้เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูต่างๆไดอ้ย่างสะดวกและมปีระสทิธภิาพ 

สนบัสนุนสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนทีเ่ชื่อมโยงสิง่ทีเ่รยีนกบัปญัหาทีพ่บในความเป็นจริ งโดยเนน้ใหเ้กดิการเรยีนกบั

ปญัหาทีพ่บในความจรงิ ใหเ้กดิ การเรยีนรูต้ามบรบิทโลกแห่งความเป็นจรงิ (Contextualization) และการเรยีนรู ้

จากปญัหา (Problem – based Learning) ตามแนวคิดแบบ Constructivism  

5. การสอนบนเวบ็เป็นวธิกีารเรยีนการสอนทีม่ศีกัยภาพมากเน่ืองจากการที่ เวบ็ไดก้ลายเป็น

แหลง่คน้ควา้ขอ้มลูทางวชิาการรูปแบบใหมค่รอบคลุมสารสนเทศท ัว่โลก โดยไ มจ่าํกดัภาษาการสอนบนเวบ็ช่วย

แกป้ญัหาของขอ้จาํกดัของแหลง่คน้ควา้แบบเดมิจากหอ้งสมดุ อนัไดแ้ก่ ปญัหาทรพัยากรการศึกษาทีม่อียู่จาํกดั 

และเวลาใชใ้นการคน้หาขอ้มลู เน่ืองจากเวบ็ขอ้มลูที่ หลากหลายและเป็นจาํนวนมาก รวมท ัง้การทีเ่วบ็ใชก้าร

เชือ่มโยงในลกัษณะของไฮเปอรม์เีดยี (สือ่หลายมติิ ) ซึง่ทาํใหก้ารคน้หาทาํไดส้ะดวกและงา่ยดายกว่าการคน้หา

ขอ้มลูแบบเดมิ 
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6. การสอนบนเวบ็จะช่วยสนบัสนุนการเรยีน รูท้ีก่ระตอืรอืรน้ ท ัง้น้ีเน่ืองจากคุณลกัษณะของ

เวบ็ทีเ่อื้ออาํนว ยใหเ้กดิการศึกษาในลกัษณะทีผู่เ้รยีนถกูกระตุน้ใหแ้สดงความคิดเหน็ไดอ้ยู่ตลอดเวลาโดยไม่

จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนเองทีแ่ทจ้รงิ ตวัอย่างเช่น การใหผู้เ้รยีนร่วมมอืในการทาํกจิกรรมต่างๆบนเครอืขา่ยการให ้

ผูเ้รยีนมโีอกาสแสดงความคิดเหน็ และแสดงไวบ้นเวบ็บอรด์ หรอืการใหผู้ ้ เรยีนมโีอกาสเขา้มาพบปะกบัผูเ้รยีนคน

อื่นๆ อาจารยห์รอืผูเ้ชี่ยวชาญในเวลาเดยีวกนัทีห่อ้งสนทนา เป็นตน้ 

7. การสอนบนเวบ็เอื้อใหเ้กดิการปฎสิมัพนัธ ์ซึง่การเกดิปฎสิมัพนัธน้ี์อาจทาํได ้2 รูปแบบคอื  

7.1 ปฎสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนดว้ยกนั /ผูส้อน จะอยู่ในรูปของการเขา้ไปพดูคุยพบปะ

แลกเปลีย่นความคิดเหน็กนั 

7.2 ปฎสิมัพนัธก์บับทเรยีนหรอืในเน้ือหาหรอืสือ่สารสอนบนเวบ็ จะอยู่ในรูปแบบของ

กจิกรรมการเรยีนการสอน แบบฝึกหดั หรอืแบบทดสอบทีผู่ส้อนไดจ้ดัหาไวใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 

8. การสอนบนเวบ็ยงัเป็นการเปิดโอกาสสาํหรบัผูเ้รยีนในการเขา้ถงึผูเ้ชี่ยวชาญสาขาต่างๆท ั้ งใน

และนอกสถาบนั จากในประเทศและต่างประเทศท ัว่โลก โดยผูเ้รยีนสามารถตดิต่อสอบถามปญัหาของขอ้มลูต่างๆ

ทีต่อ้งการศึกษาจากผูเ้ชี่ยวชาญจรงิโดยตรง ซึง่ไมส่ามารถทาํไดใ้นการเรยีนการสอนแบบดัง้เดมินอกจากน้ียงั

ประหยดัท ัง้เวลาและค่าใชจ่้ายเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการตดิต่อสือ่สารในลกัษณะเดมิๆ 

9. การสอนบนเวบ็เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแสดงผลงานของตนสู่สายตาผูอ้ื่นอย่าง

งา่ยดายท ัง้น้ีไมจ่าํกดัเฉพาะเพือ่นๆในช ัน้เรยีนหากแต่เป็นบคุคลท ัว่ไปท ัว่โลกได ้ ดงันัน้จงึถอืเป็นการสรา้งแรงจูงใจ

ภายนอกในการเรยีนอย่างดสีาํหรบัผูเ้รยีน  ผูเ้รยีนพยายามผลติผลงานทีด่เีพือ่ไมใ่หเ้สยีชื่อเสยีงตนเอง นอกจากน้ี

ผูเ้รยีนยงัมโีอกาสไดเ้หน็ผลงานของผูอ้ื่น เพือ่นาํมาพฒันางานของตนเองใหด้ยีิง่ขึ้น 

10. การสอนบนเวบ็เปิดโอกาสใหผู้ส้อนสามาร ถปรบัปรุงเน้ือหาหลกัสู ตรใหท้นัสมยัไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย เน่ืองจากขอ้มลูบนเวบ็มี ลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) ดงันัน้ผูส้อนสามารถอพัเดรดเน้ือหา

หลกัสูตรทีท่นัสมยัแก่ผูเ้รยีนไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีการใหผู้เ้รยีนไดส้ือ่สารแลแสดงความคิดเหน็เกี่ยวขอ้งกบั

เน้ือหาทาํใหเ้น้ือหาการเรยีนมคีวามยดืหยุ่นมากกว่าการเรยีนการสอนแบบเดมิและเปลีย่นแปลงไปตามควา ม

ตอ้งการของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

11. การสอนบนเวบ็สามารถนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบของมลัตมิเีดยี ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง  

เสยีง ภาพเคลือ่นไหว วดีทิศัน ์ภาพ 3 มติ ิได ้โดยผูส้อน และผูเ้รยีนสามารถเลอืกรูปแบบของการนาํเสนอเพือ่ให ้

เกดิประสทิธภิาพสูงสุดทางการเรยีน ซึง่รูปแบบการเ รยีนการสอนผ่านเวบ็ แบง่ได ้3 ลกัษณะไดแ้ก่ การจดัการสอน

บนเวบ็ โดยทีไ่มต่อ้งการเขา้ช ัน้เรยีน การสอานบนเวบ็เป็นส่วนใหญ่ในขณะทีย่งัมกีารนดัหมายมาเขา้ช ัน้เรยีนบา้ง 

และการจดัการสอนบนเวบ็เพือ่เสรมิการเรยีนการสอนในช ัน้เรยีนปกตไิด ้
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ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา (2547: 13-14) ไดเ้สนอแนวคิดเกี่ยวกบั ขอ้ดขีองอเีลริน์นิง ดงัน้ี 

1. ขยายขอบเขตการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดท้กุหนทกุแห่ง จากหอ้งเรยีนปกตไิปยงับา้นและที่

ทาํงานได ้ทาํใหป้ระหยดัเวลาในการเดนิทางไปเรยีน และสามารถใหก้ารศึกษาไดก้วา้งขวางครอบคลุมท ัว่โลก    

และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเขา้มาศึกษาไดจ้าํนวนมาก 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษา ใหผู้เ้รยีนรอบโลก ในสถานศึกษาต่างๆ ทีร่่วมมอืกนัไดม้โีอกาส

ไดรู้ไ้ปพรอ้มๆกนั 

3. ผูเ้รยีนสามารถกาํหนดเวลาการเรยีนตามความตอ้งการและความสามารถของตวัเอง 

4. การสือ่สารโดยใชอ้เีมล ์กระดานขา่ว การพดูคุยสด ฯลฯ ทาํใหก้ารเรยี นมชีวีติชวีาขึ้น

กว่าเดมิ 

5. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการสือ่สารในสงัคม และก่อใหเ้กดิการเรยีนแบบร่วมมอืซึง่สามารถ

ขยายของเขตจากหอ้งเรยีนหน่ึงไปยงัอกีหอ้งเรยีนหน่ึงได ้โดยการเชือ่มต่อทางอนิเทอรเ์น็ต 

6. การเรยีนดว้ยสือ่หลายมติ ิทาํใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนเน้ือหาได ้ ตามความสะดวก   

โดยไมต่อ้งเรยีงลาํดบั 

7. การสอนบนเวบ็เป็นวธิกีารทีด่เียีย่มในการใหผู้เ้รยีนไดป้ระสบการณข์องสถานการณจ์าํลอง 

ท ัง้น้ีเพราะสามารถใชก้ราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว ภาพสามมติ ิในลกัษณะทีใ่กลเ้คียงกบัชวีติจรงิ 

8. ขอ้มลูของหลกัสูตรและเน้ือหารายวชิาสามารถปรบัไ ดโ้ดยงา่ย รวดเรว็ และประหยดักวา่ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการจดัทาํเอกสารสิง่พมิพ ์

9. การเรยีนการสอนมใีหเ้ลอืก ท ัง้แบบประสานเวลา (Synchronous) และไมป่ระสานเวลา 

(Asynchronous) คือ เรยีนจากเน้ือหาและโตต้อบกบัผูส้อนในเวลาเดยีวกนั หรอืจะศึกษาเน้ือหาโดยอสิระและ

โตต้อบกบัผูส้อนหรอืผูเ้รยีนคนอื่นๆ ในเวลาใดกไ็ดท้ีต่อ้งการ 

เปอรนิ์ช ิ และคาซาท ิ (Pernici; & Casati. 1997: 246) ไดแ้ยกย่อยกระบวนการออกเป็น 4 ข ัน้ตอน 

ดงัน้ี  

1. วเิคราะหอ์งคป์ระกอบต่างๆ ทีจ่าํเป็นต่อการออกแบบ ซึง่ประกอบดว้ยการตัง้วตัถปุระสงค ์การ

กาํหนดผูเ้รยีน และสิง่ทีจ่าํเป็นในดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์

2. ผูส้อนตอ้งกาํหนดแนวทางในการสรา้งเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ เน้ือหาทีจ่ะใชก้จิกรรมต่างๆข ัน้ตอนการ

เรยีนการสอน 

3. เป็นการออกแบบในแนวกวา้ง  (Design in the Large) โดยผูส้อนจะตอ้งวางแผนลกัษณะการ

เขา้สูเ้น้ือหา (Navigation) ซึง่รวมถงึการกาํหนดรายการต่างๆ (Menus) และการเรยีงลาํดบัของขอ้มลู 

4. เป็นการออกแบบในแนวแคบ (Design in the Small) คือการกาํหนดรายละเอยีดต่างๆทีม่ใีน

แต่ละหนา้ 
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3.5 ทฤษฎกีารออกแบบบทเรยีนอเีลริน์นิง 

พทิกัษ ์ ศีลรตันา กลา่วว่าการออกแบบพฒันาบทเรยีน แบง่ออกเป็น 3 ข ัน้ตอนใหญ่ (พทิกัษ ์ศีลรตันา .

2531: 20-25) คือ  

1. ขัน้การออกแบบ (Instructional Design) เป็นการกาํหนดคุณลกัษณะและรูปแบบการทาํงาน

ของโปรแกรม ผูอ้อกแบบตอ้งมคีวามรอบรูใ้นเน้ือหา หลดัจติวทิยา วธิกีารสอน การวดัผล และประเมนิผล  ซึง่ตอ้ง

มกีารร่วมกนัพฒันาดงัน้ี 

1.1 วเิคราะหเ์น้ือหา โดยมขีอ้พจิารณาดงัน้ี 

- เลอืกเน้ือหาทีม่กีารฝึกทกัษะทาํซํา้บอ่ยๆ ตอ้งมภีาพประกอบ  

- เลอืกเน้ือหาทีค่าดว่าสามารถช่วยประหยดัเวลาในกาสอนไดม้ากกว่าวธิเีดมิ 

- เน้ือหาบางอย่างทีส่ามารถจาํลองใหอ้ยู่ในรูปของการสาธติได ้ เพราะถา้หากทดลอง

จรงิๆอาจจะมอีนัตรายหรอืตอ้งใชว้สัดุสิ้นเปลอืง หรอือปุกรณท์ีม่รีาคาแพง  

1.2 ศึกษาความเป็นไปได ้โดยมขีอ้พจิารณาดงัน้ี 

- มบีคุลากรทีม่คีวามรูพ้อจะพฒันาโปรแกรมไดต้ามความตอ้งการหรอืไม ่  

- จะใชร้ะยะเวลาในการพฒันามากเกนิกว่าการสอนแบบ ธรรมดาหรอืพฒันาดว้ย

สือ่การสอนแบบอืน่ไดห้รอืไม่ 

- ตอ้งการอปุกรณพ์เิศษทีต่่อเพิม่เตมิจากคอมพวิเตอรห์รอืไม่  

1.3 กาํหนดวตัถปุระสงค ์จะตอ้งกาํหนดคุณลกัษณะและสิง่ทีค่าดหวงัจากผูเ้รยีนก่อนและ

หลงัการใชโ้ปรแกรมโดยระบสุิง่ต่อไปน้ี  

- ความรูพ้ื้นฐานของผูเ้รยีนว่าตอ้งการทราบอะไรบา้งก่อนทีจ่ะมาใชโ้ปรแกรม 

- สิง่ทีค่าดหวงัจากผูเ้รยีนหลงัการใชโ้ปรแกรมว่าผูเ้รยีนควรรูอ้ะไร  

1.4 การลาํดบัข ัน้ตอนการทาํงาน คือ นาํเน้ือหาทีไ่ดจ้าก การวเิคราะหแ์ละสิง่ทีค่าดหวงัจาก

ผูเ้รยีนมาเรยีงลาํดบั แลว้วางแนวการเสนอรูปของ Storyboard และ Flow  Chart โดยเนน้ในเรือ่งต่อไปน้ี 

- ภาษทีใ่ชเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนหรอืไม่ 

- ขนาดขอ้ความใน 1 จอภาพ 

- ขนาดของตวัอกัษรทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 

- คาํต ิคาํชม แรงเสรมิต่างๆ ในการเรยีน 

- หลกัจติวทิยา  การเรยีนการสอน การชี้แนะ 

- แบบฝึกหดั การประเมนิผลความสนใจ 

2. ขัน้การสรา้ง (Instruction Construction) หมายถงึการสรา้ง การทดสอบ และปรบัปรุงแกไ้ข 

โปรแกรม ดงัน้ี 
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2.1 การสรา้งโปรแกรม เป็นการทาํเน้ือหาทีอ่ยู่ในรูปของ สตอรี่บอรด์ใหเ้ป็นชดุคาํส ัง่ที่

คอมพวิเตอรเ์ขา้ใจ โดยใชภ้าษาใดภาษาหน่ึงหรอื โปรแกรมสาํหรบัการสรา้งบทเรยีนโดยเฉพาะ (Authoring 

System) โดยตอ้งมกีารตรวจแกข้อ้ผดิพลาดเน่ืองจากสาเหตดุงัต่อไปน้ี 

2.1.1 รูปแบบคาํส ัง่ผดิพลาด (Syntax Error) เป็นการใชค้าํส ัง่ ไมถู่ กตอ้งตามขอ้กาํหนด

ของภาษา 

2.1.2 แนวความคิดผดิพลาด (Logical Error) เป็นการเขา้ใจ ข ัน้ตอนการทาํงาน

คลาดเคลือ่น 

2.2 ทดสอบกรทาํงาน เป็นการนาํโปรแกรมทีส่รา้งไปตรวจสอบความถู กตอ้งบนจอภาพ  อาจมี

แกไ้ขโปรแกรมในบางส่วนและนาํไปทดสอบกบันกัเรยีนในสภาพการใชง้านจรงิเพือ่ทดสอบการทาํงานของโปรแกรม 

และหาขอ้บกพร่องทีผู่อ้อกแบบคาดไมถ่งึ เพือ่นาํขอ้มลูเหลา่นัน้กลบัมาปรบัปรุง ตน้ฉบบัและแกไ้ขโปรแกรมต่อไป 

2.3 ปรบัปรุงแกไ้ข หลงัจากทราบขอ้บกพร่องจากการนาํโปรแกรมไปทดสอ บการทาํงานแลว้ทาํ

การปรบัปรุงแกไ้ข การปรบัปรุงจะตอ้งเปลีย่นแปลงทีต่น้ฉบบัของ Storyboard ก่อนแลว้จงึค่อยปรบัปรุงไข เมือ่

แกไ้ขเรยีนรอ้ยแลว้นาํไปทดสอบการทาํงานใหม ่จนกว่าจะไดโ้ปรแกรมทีเ่รยีบรอ้ย แลว้นาํไปทดสอบการทาํงาน

ใหม ่จนกว่าจะไดโ้ปรแกรมเป็นทีพ่อใจ จงึนาํไปใชง้านได ้และควรทาํคู่มอืประกอบการใชโ้ปรแกรมดว้ย 

3. ขัน้การประยุกตใ์ช ้(Instruction Implementation) การประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนและ

กรประเมนิผล เป็นข ัน้ตอนทีจ่ะตดัสนิใจว่า โปรแกรมคอมพวิเตอรช่์วยสอนทีพ่ฒันาขึ้นเป็นอย่างไร สมควรทีจ่ะใช ้

งานในการเรยีนการสอนหรอืไม ่

3.1 ประยุกตใ์ชใ้นหอ้งเรยีน การนาํโปรแกรมไปใชใ้นการเรยีนการสอนจะตอ้งทาํตาม

ขอ้กาํหนดสาํหรบัการใชโ้ปรแกรม เช่น โปรแกรมทีอ่อกแบบสาํหรบั สาธติการทดลองควรใหน้กัเรยีนไดใ้ช ้

โปรแกรมก่อนเขา้หอ้งทดลองจรงิ 

3.2 ประเมนิผล เป็นข ัน้ตอนสุดทา้ย สาํหรบัการพฒันาโปรแกรม เป็นการสรุปวา่โปรแกรม ที่

สรา้งขึ้นเป็นอย่างไร สมควรทีจ่ะนาํไปใชใ้นการเรยีนการสอนหรอืไม ่การประเมนิผลแบง่ออกเป็น 2 ส่วนคือ  

3.2.1 ประเมนิวา่หลงัจากนกัเรยีนใชโ้ปรแกรมน้ีแลว้บรรลุวตัถปุระสงคท์ีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่

การประเมนิส่วนน้ีกระทาํโดยผูเ้รยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนเพือ่วดัความกา้ วหนา้ของผูเ้รยีน     

วดัความเขา้ใจในเน้ือหา 

3.2.2 ประเมนิในส่วนโปรแกรมและการทาํงานว่าการใชโ้ปรแกรมกบัเน้ือหาวชิาเหมาะสม

หรอืไม ่ทศันคตขิองผูเ้รยีนต่อการใชโ้ปรแกรมเป็นอย่างไร วธิกีารใชโ้ปรแกรมยากงา่ยอย่างไร วธิกีารเสนอบทเรยีน 

ความถกูตอ้งของเน้ือหาและการตดิต่อกบัผู ้ เรยีนเป็นอย่างไร การประเมนิผลส่วนน้ีจะใชแ้บบสอบถาม

(Questionnaire) (ศิรชิยั  สงวนแกว้. 2543: 173 -176)  

ซาน และโอจ ีและ เอม็ (วุฒ ิวฒันสนิ. 2544: 30; อา้งองิจาก ซาน; และโอจ ีและเอม็ . ม.ป.ป.) ไดก้ลา่ว

ว่าปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหก้ารสอนออนไลนป์ระสบความสาํเรจ็คือ การมปีฎสิมัพนัธห์รอืการตดิต่อระหว่างผูเ้รยีนกบั

ผูส้อน ตอ้งเป็นไปดว้ยความสะดวกซึง่สอดคลอ้งกบั ถนอมพร เลาหจรสัแสง (2545: 38-39) ทีไ่ดเ้สนอว่าควรมี



22 

การจดัหาเครื่องมอืตดิต่อสือ่สารไวใ้หก้บัผูเ้รยีนใชม้ากกว่า 1 รูปแบบ เพือ่ความสะดวกของผูเ้รยีน กรณีเป็น 

Synchronous online อาจจะมกีารถ่ายทอดสญัญาณเสยีงสด กรณีเป็นจะเป็นการใชจ้ดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่

กรตดิต่อสือ่สารระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั ส่งงาน ปรกึษาเป็นรายบคุคล กจิกรรมดงักลา่วจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความ

กระตอืรอืรน้ในการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างต่อเน่ืองและเป็นการสรา้งความคุน้เคยในการเรยีนออนไลนไ์ดเ้ป็นอย่างด ี

  การออกแบบบทเรยีนอเีลริน์นิงทีต่อบสนองต่อความตอ้งการต่อผูเ้รยีนและยดืหยุ่น ไดย้ดึ

หลกัการนาํเสนอเน้ือหาและจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพนัธแ์นวความคิดของ กาเย่ (Gagne’. 1970) ซึง่

ไดเ้สนอแนวคิดหลกัการสอน 9 ข ัน้ ตามลาํดบัข ัน้ ดงัน้ี 

1. กระตุน้หรอืเรา้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจกบับทเรยีนและเน้ือหาทีจ่ะเรยีน (Motivate the 

Learner) การเรา้ความสนใจผูเ้รยีนน้ีอาจทาํไดโ้ดย  การจดัสภาพแวดลอ้มใหด้งึดูดความสนใจ เช่นการใช ้

ภาพกราฟิก ภาพเคลือ่นไหว และ/หรอืการใชเ้สยีงประกอบบทเรยีนในส่วนบทนาํ 

2. บอกใหผู้เ้รยีนทราบถงึจดุประสงคข์องบทเรยีน (Inform Learners of Learning 

Objectives) การบอกใหผู้เ้รยีนทราบถงึจดุประสงคข์องบทเรยีนน้ีมคีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่  โดยเฉพาะการเรยีน

การสอนบนเวบ็ทีผู่เ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีนของตนเองได ้  โดยการเลอืกศึกษาเน้ือหาที่ ตอ้งการศึกษาไดเ้อง  

ดงันัน้การทีผู่เ้รยีนไดท้ราบถงึจดุประสงคข์องบทเรยีนลว่งหนา้ทาํใหผู้เ้รยีน  สามารถมุง่ความสนใจไปทีเ่น้ือหา

บทเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง  อกีท ัง้ยงัสามารถเลอืกศึกษาเน้ือหาเฉพาะทีต่นยงัขาดความเขา้ใจทีจ่ะช่วยทาํ  ใหผู้เ้รยีนมี

ความรูค้วามสามารถตรงตามจดุประสงคข์องบทเรยีนทีไ่ดก้าํหนดไว ้

3. ทบทวนความรูเ้ดมิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรยีน (Recall Previous Knowledge) การ

ทบทวนความรูเ้ดมิช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูเ้น้ือหาใหมไ่ดร้วด  เรว็ยิง่ขึ้น รูปแบบการทบทวนความรูเ้ดมิ

ในบทเรยีนบนเวบ็ทาํไดห้ลายวธิเีช่น  กจิกรรมการถาม-ตอบคาํถาม หรอืการแบง่กลุม่ใหผู้เ้รยีนอภปิรายหรอืสรุป

เน้ือหาทีไ่ดเ้คยเรยีนมาแลว้ เป็นตน้ 

4. นาํเสนอบทเรยีน (Present the Material to be Learned) การนาํเสนอบทเรยีนบนเวบ็

สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบดว้ยกนัคือ การนาํเสนอดว้ยขอ้ความ  รูปภาพ เสยีง หรอืแมก้ระท ัง่วดีทิศัน์  อย่างไรก็

ตามสิง่สาํคญัทีผู่ส้อนควรใหค้วามสาํคญักค็ือผูเ้รยีน  ผูส้อนควรพจิารณาลกัษณะของผูเ้รยีนเป็นสาํคญัเพือ่ใหก้าร

นาํเสนอบทเรยีนเหมาะ สมกบัผูเ้รยีนมากทีสุ่ด 

5. ชี้แนวทางการเรยีนรู ้ (Provide Guidance for Learning) การชี้แนวทางการเรยีน รู ้

หมายถงึการชี้แนะใหผู้เ้รยีนสามารถนาํความรูท้ีไ่ด ้  เรยีนใหมผ่สมผสานกบัความรูเ้ก่าทีเ่คยไดเ้รยีนไปแลว้  เพือ่ให ้

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีร่วดเรว็และมคีวามแมน่ยาํมากยิง่ขึ้น 

6. ใหผู้เ้รยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีน (Active Involvement) นกัการศึกษาต่างทราบดวี่าการ

เรยีนรูเ้กดิขึ้นจากการทีผู่เ้รยีนไดม้โีอกาสมี  ส่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนโดยตรง ดงันัน้ ในการจดัการ

เรยีนการสอนบนเวบ็  จงึควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรยีนซึง่อาจทาํไดโ้ดยการ  จดักจิกรรม

การสนทนาออนไลนรู์ปแบบ Synchronous หรอืการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ผ่านเวบ็บอรด์ในรูปแบบ Asynchronous 

เป็นตน้ 
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7. ใหผ้ลยอ้นกลบั (Provide Feedback) ลกัษณะเด่นประการหน่ึงของการเรยีนการสอนบน

เวบ็กค็ือ  การทีผู่ส้อนสามารถตดิต่อสือ่สารกบัผูเ้รยีนไดโ้ดยตรงอย่างใกลช้ดิ  เน่ืองจากบทบาทของผูส้อนนัน้ 

เปลีย่นจาก การเป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว  มาเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและช่วยกาํกบัการเรยีนของผูเ้รยีน

รายบคุคล และดว้ยความสามารถของอนิเทอรเ์น็ตทีท่าํใหผู้เ้รยีนและผูส้อนสามารถตดิต่อกนั  ไดต้ลอดเวลา  ทาํให ้

ผูส้อนสามารถตดิตามกา้วหนา้และสามารถใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนแต่ละคน ไดด้ว้ยความสะดวก 

8. ทดสอบความรู (้Testing) การทดสอบความรูค้วามสามารถผูเ้รยีนเป็นข ัน้ตอนทีส่าํคญัอกี

ข ัน้ตอนหน่ึง เพราะทาํใหท้ ัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนไดท้ราบถงึระดบัความรูค้วามเขา้ใจทีผู่ ้  เรยีนมต่ีอเน้ือหาในบทเรยีน

นัน้ๆ การทดสอบความรูใ้นบทเรยีนบนเวบ็สามารถทาํไดห้ลายรู ปแบบ ไมว่า่จะเป็นขอ้สอบแบบปรนยัหรอือตันยั  

การจดัทาํกจิกรรมการอภปิรายกลุม่ใหญ่หรอืกลุม่ย่อยเป็นตน้ ซึง่การทดสอบน้ี  ผูเ้รยีนสามารถทาํการทดสอบบน

เวบ็ผา่นระบบเครอืขา่ยได ้

9. การจาํและการนาํไปใช ้ (Providing Enrichment or Remediation) สามารถทาํไดโ้ดย

การกาํหนดตวัเชื่อม (Links)ทีอ่นุญาตใหผู้เ้รยีนเลอืกเขา้ไปศึกษาเน้ือหาเพิม่เตมิในสิง่ทีน่่า  จะเป็นประโยชนใ์นการ

นาํองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัมาไปใช ้ 

จากการศึกษาสรุปไดว้่า การนาํเสนอบทเรยีนควรมกีารเรา้ความสนใจของผูเ้รยีน ควรแจง้

วตัถปุระสงคข์องบทเรยีน ทบทวนความรูเ้ดมิก่อนนาํเสนอสิง่ใหมใ่หผู้เ้รยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีนซึง่ผูส้อนสามารถ

ตดิต่อสือ่สารกบัผูเ้รยีนได ้จากนัน้ทาํการทดสอบความรูค้วามสามารถผูเ้รยีน อกีท ัง้ผูส้อนควรเสรมิใหผู้เ้รยีน

สามารถนาํความรูไ้ปเชื่อมโยงกบัสิง่ต่างๆได ้

3.6 รูปแบบการเรยีนการสอนทกัษะปฎบิตั ิ

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2548: 101-103) ไดก้ลา่วถงึ การสอนทกัษะปฏิบตัมิขี ัน้ตอนดงัน้ี ระเบยีบ

วธิกีารสอน (Methodology)  

1. วเิคราะหท์กัษะนัน้ ตอ้งพจิารณาแยกแยะรายละเอยีดของทกัษะนัน้ออกมา 

2. ตรวจสอบความสามารถเบื้องตน้ทีเ่กี่ยวกบัทกัษะของผูเ้รยีน ว่ามอีะไร เพยีงใด  ใหท้ดสอบการ

ปฎบิตัเิบื้องตน้ต่างๆตามลาํดบัก่อนหลงั 

3. จดัการฝึกหน่วยย่อยต่างๆและฝึกหนกัในหน่วยทีข่าดไป และอาจจะฝึกสิง่ทีเ่ขาพอเป็นอยู่แลว้

ใหช้าํนาญเตม็ที ่และใหค้วามสนใจในสิง่ทีย่งัไมช่าํนาญ 

4. ข ัน้อธบิายและสาธติทกัษะใหผู้เ้รยีน เป็นการแสดงทกัษะท ัง้หมด ท ัง้การอธบิา ย และการแสดง

ใหเ้หน็ตวัอย่าง โดยใหผู้เ้รยีนดูภาพยนตรห์รอืผูเ้ชี่ยวชาญแสดงใหดู้ ในข ัน้ตน้ไมจ่าํเป็นตอ้งอธบิายมากใหผู้เ้รยีนดู

ตวัอย่างและสงัเกตเอง เพราะถา้อธบิายมากจะเป็นสิง่รบกวนการสงัเกตของผูเ้รยีน การใชภ้าพยนตรส์อนทกัษะ

ต่างๆนัน้มคุีณค่าอย่างยิง่ ในข ัน้แรกขอ งการเรยีน และข ัน้สุดทา้ยของการเรยีน เพราะเมือ่ผูเ้รยีนมทีกัษะ ในข ัน้สูง

แลว้ กอ็าจจะหนัมาพจิารณารายละเอยีดจากภาพยนตรอ์กีคร ัง้หน่ึง การใชภ้าพยนตรน์ัน้เมือ่ดูแลว้ควรอภปิราย

โดยใหผู้เ้รยีนอธบิายเป็นคาํพดูของเขาเอง และควรจะฉายใหดู้อกีคร ัง้ก่อนทีจ่ะลงมอืปฎบิตัิ 
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5. ข ัน้จดัภาวะเพือ่การเรยีน 3 ประการ คอื  

5.1 จดัลาํดบัข ัน้สิง่เรา้และการตอบสนอง ใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัอิย่างถกูตอ้งตามลาํดบัก่อนหลงั 

สิง่ใดทีเ่กีย่วกนัตอ้งจดัใหต้ดิต่อกนั 

5.2 การปฏบิตั ิตอ้งจดักาํหนดเวลาของการปฏบิตัใิหด้ ีจะใชเ้วลาแต่ละคร ัง้นานเท่าใดหรอืแต่

ละคร ัง้จะมกีารหยุดพกัมากนอ้ยเพยีงใด  การฝึกแต่ละอย่างอาจใชค้ร ัง้เดยีวหรอืหลายคร ัง้จะตอ้งคิดพจิารณาใหด้ ี

จะใชก้ารปฏบิตัแิบบแบง่หรอืฝึกแบบรวดเรว็เดยีวกนัขึ้นอยู่กบัข ัน้ต่างๆของการเรยีนทกัษะ ในข ัน้สุดทา้ยของการ

เรยีนทกัษะอาจจะใชก้ารฝึกฝนนานได ้

5.3 ใหรู้ผ้ลของการปฏบิตั ิการรูผ้ลนั้ นม ี2 อย่าง คือ รูจ้ากคาํบอกเลา่ของครูผูส้อนและรูผ้ล

โดยตวัเองในข ัน้แรกๆบอกเลา่ว่าเขามขีอ้บกพร่องอย่ างไร แบบน้ีเป็นการรูผ้ลจา กภายนอกเป็นการบอกใหรู้ว้่าจะ

แกไ้ขอย่างไร พอผูเ้รยีนกา้วหนา้ไปถงึข ัน้ทีส่องและข ัน้ทีส่าม คือ มคีวามชาํนาญมากขึ้น เขาจะสงัเกตตวัเอง        

เป็นการรูผ้ลจากตวัเองโดยดูจ ากผลของกรเคลือ่นไหว (พงษศ์กัดิ์ บวัหุ่ง . 2555. อา้งองิจาก   

http://home.dsd.go.th/techno/trainingsystem/index.php) 

 

4. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎจีติวทิยาเกีย่วกบัการออกแบบบทเรยีนอเีลริน์นิง 

ทฤษฎทีางจติวทิยาการเรยีนรู ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบบทเรยีนอเีลริน์นิง 

สุกร ีรอดโพธิ์ทอง (2535: 42-48) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่าเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ด ผูพ้ฒันา

บทเรยีนควรนาํการออกแบบบทเรยีนในลกัษณะการเรยีนการสอนจรงิ โดยยดึหลกัการนาํเสนอเน้ือหา และกจิกรรม

การเรยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพนัธ ์ไดแ้ก่ 

1. เร่งเรา้ความสนใจ (Gain Attention)มสีิง่ทีต่อ้งพจิารณาเพือ่เร่งเรา้ความสนใจของผูเ้รยีน 

เลอืกใชภ้าพกราฟิกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเน้ือหา เพือ่เร่งเรา้ความสนใจในส่วนของบทนาํเรื่อง โดยมขีอ้พจิารณา ดงัน้ี  

1.1 การใชภ้าพกราฟิกทีม่ขีนาดใหญ่ ชดัเจน งา่ย และไมซ่บัซอ้น  

1.2 ใชเ้ทคนิคการนาํเสนอทีป่รากฏภาพไดเ้รว็เพือ่ไมใ่หผู้เ้รยีนเบือ่ 

1.3 ควรใหภ้าพปรากฏบนจอภาพระยะหน่ึงจนกระท ัง่ผูเ้รยีนกดแป้นพมิพใ์ดๆ จงึเปลีย่นไปสู่

เฟรมอื่นๆเพือ่สรา้งความคุน้เคยใหก้บัผูเ้รยีน 

1.4 เลอืกใชภ้าพกราฟิกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเน้ือหา  ระดบัความรู ้ และเหมาะสมวยัของผูเ้รยีน 

2. บอกวตัถปุระสงค ์ (Specify Objective) โดยวตัถปุระสงคข์องบทเรยีนจะจาํแนกออกเป็น 2 

ชนิด ไดแ้ก่ วตัถปุระสงคท์ ัว่ไป และวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ หรอืวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม การบอกวตัถปุระสงค์

ของบทเรยีนมกักาํหนดเป็นวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม เน่ืองจากเป็นวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ สามารถวดัไดแ้ละสงัเกต

ไดง้า่ยต่อการต รวจวดัในข ัน้สุดทา้ย วตัถปุระสงคท์ ัว่ไปกม็คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งแจง้ใหผู้เ้รยีนทราบถงึเคา้โครง

เน้ือหาในแนวกวา้งดว้ย สิง่ทีต่อ้งพจิารณาในการบอกวตัถปุระสงคบ์ทเรยีน คอื  

2.1 บอกวตัถปุระสงคโ์ดยเลอืกใชป้ระโยคส ัน้ๆ แต่ไดใ้จความอ่านแลว้เขา้ใจไมต่อ้งแปลความ

อกี 

http://home.dsd.go.th/techno/trainingsystem/index.php�
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2.2 หลกีเลีย่งการใชค้าํทีย่งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กั และเป็นทีเ่ขา้ใจของผูเ้รยีนโดยท ัว่ไป  

2.3 ไมค่วรกาํหนดวตัถปุระสงคห์ลายขอ้เกนิไปในเน้ือหาแต่ละส่วนๆซึง่จะทาํใหผู้เ้รยีน เกดิ

ความสบัสน หากมเีน้ือหามาก  ควรแบง่บทเรยีนออกเป็นหวัเรื่องย่อยๆ 

2.4 ควรบอกการนาํไปใชง้านใหผู้เ้รยีนทราบดว้ยว่าหลงัจากจบบทเรยีนแลว้ จะสามารถนาํไป

ประยุกตใ์ชท้าํอะไรไดบ้า้ง 

2.5 ถา้บทเรยีนนัน้ประกอบดว้ยบทเรยีนย่อยหลายหวัเรือ่ง ควรบอกท ัง้วตัถปุระสงคท์ ัว่ไปและ

วตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรมโดยบอกวตัถปุระสงคท์ ัว่ไปในบทเรยีนหลกั และตามดว้ยรายการใหเ้ลอืกหลงัจากนัน้จงึ

บอกวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

2.6 อาจนาํเสนอวตัถปุระสงคใ์หป้รากฏบนจอภาพทลีะขอ้ๆกไ็ด ้แต่ควรคาํนึงถงึเวลาการ

นาํเสนอใหเ้หมาะสม 

2.7 เพือ่ใหก้ารนาํเสนอวตัถปุระสงคน่์าสนใจยิง่ขึ้น  อาจใชก้ราฟิกงา่ยๆเขา้ช่วย  เช่น ตกีรอบ 

ใชลู้กศร  และใชรู้ปทรงเรขาคณิต แต่ไมค่วรใชก้ารเคลือ่นไหวเขา้ช่วยโดยเฉพาะกบัตวัอกัษร  

3. ทบทวนความรูเ้ดมิ (Activate Prior Knowledge)การทบทวนความรูเ้ดมิก่อนทีจ่ะนาํเสนอ

ความรูใ้หมแ่ก่ผูเ้รยีน มคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งหาวธิกีารประเมนิความรูท้ีจ่าํเป็นสาํหรบับทเรยีนใหม ่ เพือ่

ไมใ่หผู้เ้รยีนเกดิปญัหาในการเรยีนรู ้ วธิปีฎบิตัโิดยท ัว่ไปกค็ือ การทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) ซึง่เป็นการประเมนิ

ความรูข้องผูเ้รยีน เพือ่ทบทวนเน้ือหาเดมิทีเ่คยศึกษามาแลว้ และเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการรบัเน้ือหาใหม ่สิง่ที่

ควรจะพจิารณาในการทบทวนความรูเ้ดมิ มดีงัน้ี  

3.1 ควรมกีารทดสอบความรูพ้ื้นฐานหรอืนาํเสนอเน้ือหาเดมิทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่เตรยีมความพรอ้ม

ของผูเ้รยีนในการเขา้สู่เน้ือหาใหม่ 

3.2 แบบทดสอบตอ้งมคุีณภาพ สามารถแปลผลได ้โดยวดัความรูพ้ื้นฐานทีจ่าํเป็นกบัการศึกษา

เน้ือหาใหมเ่ท่านัน้ 

3.3 การทบทวนเน้ือหาหรอืการทดสอบ ควรใชเ้วลาส ัน้ๆกระชบั และตรงตามวตัถปุระสงค์ 

3.4 ควรปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนออกจากเน้ือหาใหมห่รอืออกจากการทดสอบ เพือ่ศึกษาทบทวนได ้

ตลอดเวลา 

3.5 ถา้บทเรยีนไมม่กีารทดสอบความรูพ้ื้นฐานเดมิ บทเรยีนตอ้งนาํเสนอวธิกีารกระตุน้ให ้

ผูเ้รยีนยอ้นกลบัไปคิดถงึสิง่ทีศึ่กษาผ่านมาแลว้ หรอืสิง่ที่มปีระสบการณ ์

4. นาํเสนอเน้ือหาใหม ่ (Present New Information )หลกัสาํคญัในการนาํเสนอเน้ือหากค็ือ การ

นาํเสนอภาพทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเน้ือหา ประกอบคาํอธบิายส ัน้ๆ งา่ย และไดใ้จความ การใชภ้าพประกอบจะทาํใหผู้เ้รยีน

เขา้ใจไดง้า่ยขึ้น การเลอืกภาพทีใ่ชใ้นการนาํเสนอเน้ือหาใหมข่องบทเรยีน ควรพจิาณาในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  

4.1 เลอืกใชภ้าพประกอบการนาํเสนนอเน้ือหาใหม้ากทีสุ่ด โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนทีเ่ป็น

เน้ือหาสาํคญัๆ 
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4.2 เลอืกใชภ้าพเคลือ่นไหว สาํหรบัเน้ือหาทีย่ากและซบัซอ้นทีม่กีารเปลีย่นแปลงเป็นลาํดบัข ัน้

หรอืเป็นปรากฏการณท์ีเ่กดิขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

4.3 ใชแ้ผนภมู ิแผนภาพ แผนสถติ ิสญัลกัษณ ์หรอืภาพเปรยีบเทยีบ ในการนาํเสนอเน้ือหาใหม ่

แทนขอ้ความอธบิาย 

4.4 การนาํเสนอเน้ือหาทีย่ากซบัซอ้น ใหเ้นน้ส่วนของขอ้ความสาํคญั ซึง่อาจใชก้ารขดีเสน้ใต ้

การตกีรอบ การเปลีย่นสพีื้น  การใชส้ ี หรอืการชี้แนะดว้ยคาํพดู 

4.5 ไมค่วรใชก้ราฟิกที่เขา้ใจยากและไมเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหา 

4.6 จดัรูปแบบของคาํอธบิายใหน่้าอ่าน หากเน้ือหายาว ควรจดัแบง่กลุม่คาํอธบิายใหจ้บเป็น

ตอนๆ 

4.7 คาํอธบิายทีใ่ชใ้นตวัอย่าง ควรกระชบัและเขา้ใจงา่ย 

4.8 ควรเสนอกราฟิกเท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้ 

4.9 ไมค่วรใชส้พีื้นสลบัไปมา ในแต่ละเฟรมเน้ือหา และไมค่วรเปลีย่นสไีปมาโดยเฉพาะสหีลกั

ของตวัอกัษร 

4.10 คาํทีใ่ชค้วรเป็นคาํทีผู่เ้รยีนระดบันัน้ๆคุน้เคย และเขา้ใจความหมายตรงกนั ควรใหผู้เ้รยีนมี

การปฏสิมัพนัธก์บับทเรยีน 

5. แนะแนวทางการเรยีนรู ้(Guide Learning)สิง่ทีต่อ้งพจิารณาในการชี้แนะแนวทางการเรยีนการ

สอนในข ัน้น้ี มดีงัน้ี 

5.1 บทเรยีนควรแสดงใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องเน้ือหาความรู ้ และช่วยใหเ้หน็วา่สิง่

ย่อยนัน้มคีวามสมัพนัธก์บัสิง่ใหญ่ 

5.2 ควรแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องสิง่ใหมก่บัสิง่ทีผู่เ้รยีนมปีระสบการณผ์่ านมาแลว้ 

5.3 นาํเสนอตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนั เพือ่ช่วยอธบิายความคิดรวบยอดใหมใ่หช้ดัเจนขึ้น 

5.4 การนาํเสนอเน้ือหาทีย่าก ควรใหต้วัอย่างทีเ่ป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมถา้เป็นเน้ือหาทีไ่ม่

ยากนกั ใหน้าํเสนอตวัอย่างจากนามธรรมในรูปธรรม  บทเรยีนควรกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคิดถงึความรูแ้ละประสบการณ์

เดมิทีผ่่านมา 

6. กระตุน้การตอบสนองบทเรยีน (Elicit Response) การออกแบบบทเรยีน สิง่ทีต่อ้งพจิารณา

เพือ่การจาํของผูเ้รยีนดขีึ้น คือ การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดร่้วมกระทาํกจิกรรมในบทเรยีนอย่างต่อเน่ือง ดงัน้ี  

6.1 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสตอบสนองต่อบทเรยีนดว้ยวธิใีดวธิหีน่ึงตลอดบทเรยีน  

6.2 ใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสในการพิมพค์าํตอบหรอืขอ้ความส ัน้ๆ เพือ่เรยีกความสนใจ 

6.3 ถามคาํถามเป็นช่วงๆสลบักบัการนาํเสนอเน้ือหา ตามความเหมาะสมของลกัษณะเน้ือหา  

6.4 เร่งเรา้ความคิดและจนิตนาการดว้ยคาํถาม เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูโ้ดยใชค้วามเขา้ใจ

มากกว่าการใชค้วามจาํ 

6.5 ไมค่วรถามคร ัง้เดยีวหลายๆคาํถาม  หรอืคาํถามเดยีวตอบไดห้ลายคาํตอบ 
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6.6 หลกีเลีย่งการตอบสนองซํา้หลายๆครัง้ 

6.7 เฟรมตอบสนองของผูเ้รยีน  เฟรมคาํถาม และเฟรมการตรวจปรบัเน้ือหาควรอยู่บนหนา้จอ

เดยีวกนั 

6.8 ควรคาํนึงถงึการตอบสนองทีม่ขีอ้ผดิพลาดอนัเกดิจากการเขา้ใจผดิ 

7. ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Provide  Feedback)สิง่ทีต่อ้งพจิาณาเพือ่การจาํของสิง่ทีต่อ้งพจิารณาใน

การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ดงัน้ี 

7.1 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทนัท ีหลงัจากผูเ้รยีนโตต้อบกบับทเรยีน  

7.2 ควรบอกใหผู้เ้รยีนทราบวา่ ตอบถกู หรอืตอบผดิ โดยแสดงคาํถาม คาํตอบ และการตรวจ

ปรบัเฟรมเดยีวกนั 

7.3 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัโดยการใชภ้าพ  ควรเป็นภาพทีง่า่ยและเกี่ยวขอ้งกบัเน้ือหา 

7.4 หลกีเลีย่งการใชผ้ลทางภาพ หรอืการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทีต่ื่นตาเกนิไป  

7.5 อาจใชเ้สยีงสาํหรบัการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เช่น คาํตอบถกูตอ้ง และคาํตอบผดิ  

7.6 เฉลยคาํตอบทีถู่กตอ้งหลงัจากทีผู่เ้รยีนตอบผดิ 2-3 ครัง้ ไมค่วรปลอ่ยเวลาใหเ้สยีไป 

7.7 อาจใชว้ธิกีารใหค้ะแนนหรอืแสดงภาพ  เพือ่บอกความใกล ้ไกล จากเป้าหมายกไ็ด  ้

7.8 พยายามใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เพือ่เรยีกความสนใจ 

8. ทดสอบความรูใ้หม ่(Assess  Performance) สิง่ทีต่อ้งพจิารณามดีงัน้ี  

8.1 ชี้แจงวธิกีารตอบคาํถามใหผู้เ้รยีนทราบก่อนท ัง้คะแนนรายขอ้และรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง  

8.2 แบบทดสอบตอ้งวดัพฤตกิรรมตรงกบัวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของบทเรยีน และควร

เรยีงลาํดบัจากงา่ยมายาก 

8.3 ขอ้คาํถามคาํตอบ และการตรวจปรบัคาํตอบ ควรอยู่บนเฟ รมเดยีวกนั และนาํเสนออย่าง

ต่อเน่ืองดว้ยความรวดเรว็ 

8.4 หลกีเลีย่งแบบทดสอบอตันยัทีใ่หผู้เ้รยีนพมิพค์าํตอบยาวๆยกเวน้ขอ้สอบทีต่อ้งการทดสอบ

ทกัษะการพมิพ ์

8.5 ในแต่ละขอ้ ควรมคีาํถามเดยีวเพือ่ใหผู้เ้รยีนตองคร ัง้เดยีว ยกเวน้ในคาํถามนัน้มคีาํถาม

ย่อยอยู่ดว้ย ซึง่ควรแยกออกเป็นหลายๆคาํถาม 

8.6 แบบทดสอบควรเป็นขอ้สอบทีม่คุีณภาพ มค่ีาอาํนาจจาํแนกด ีความยากงา่ยเหมาะสมและ

มคีวามเชื่อม ัน่เหมาะสม 

8.7 อย่าตดัสนิคาํตอบว่าผดิถา้การตอบไมช่ดัเจน 

8.8 แบบทดสอบชดุหน่ึงควรมหีลายๆประเภท ไมค่วรใชเ้ฉพาะขอ้ความเพยีงอย่างเดยีว ควร

เลอืกใชภ้าพประกอบบา้ง เพือ่เปลีย่นบรรยากาศ 

9. สรุปและนาํไปใช ้ (Review  and  Transfer)ในข ัน้ตอนน้ีมสีิง่ทีค่วรพจิารณา ดงัน้ี 

9.1 สรุปองคค์วามรูเ้ฉพาะประเดน็สาํคญัๆพรอ้มท ัง้ชี้แนะใหเ้หน็ถงึความพนัธก์บัความรูห้รอื

ประสบการณเ์ดมิทีผู่เ้รยีนผ่านมาแลว้ 
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9.2 ทบทวนแนวคิดทีส่าํคญัของเน้ือหา เพือ่เป็นการสรุป 

9.3 เสนอแนะเน้ือหาความรูใ้หมท่ีส่ามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

9.4 บอกผูเ้รยีนถงึแหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนใ์นการศึกษา  

คลารก์ (Clark .1967: 98) ไดใ้หค้วามหมาย ไวว้่า “การสอนบนเวบ็เป็นการสอนรายบคุคลโดยการใช ้

ขา่ยงานคอมพวิเตอรส์าธารณะหรอืขา่ยงานบคุคล โดยการใชโ้ปรแกรมคน้ดูใน การเสนอผลงาน และสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูไดโ้ดยผ่านทางขา่ยงาน” 

กดิานนัท ์มลทิอง (2540: 26) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “เป็นการใชเ้วบ็ในการเรยีนการสอน โดยบทเรยีนมี

ลกัษณะเป็นสือ่หลายมติ ินาํเสนอขอ้มลูของวชิาท ัง้หมดตามหลกัสูตร หรอืขอ้มลูบางอย่างเพือ่ประกอบการเรยีน 

รวมท ัง้ใชป้ระโยชนจ์ากคุณลกัษณะต่างๆ ของการสือ่สารทีม่อียู่ในระบบอนิเทอรเ์น็ต เช่น การโตต้อบกนัทาง

ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละการพดูคุยสดดว้ยขอ้ความและเสยีงมาใชป้ระกอบดว้ยเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด” 

 

ทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบสือ่ 

ถนอมพร เลาหจรสัแสง (2541) ไดก้ลา่วถงึทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละจติวทิยาการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

การออกแบบสือ่มลัตมิเีดยีเพือ่การศึกษาไว ้ดงัน้ี 

1. ทฤษฎพีฤตกิรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎซีึง่เชื่อว่า จติวทิยาเป็นเสมอืนการศึกษาทาง

วทิยาศาสตรข์องพฤตกิรรมมนุษย ์ (Scientific Study of Human Behavior) และการเรยีนรูข้องมนุษยเ์ป็นสิง่ที่

สามารถสงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรมภายนอก  นอกจากน้ียงัมแีนวคิดเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่เรา้และการ

ตอบสนอง (Stimuli and Response) เชื่อว่า การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของมนุษยจ์ะเกดิขึ้นควบคู่กนัในช่วงเวลาที่

เหมาะสม นอกจากน้ียงัเชื่อว่า การเรยีนรูข้องมนุษยเ์ป็นพฤตกิรรมแบบแสดงอาการกระทาํ (Operant 

Conditioning) ซึง่มกีารเสรมิแรง (Reinforcement) เป็นตวัการ โดยทฤษฎพีฤตกิรรมนิยมน้ี จะไมพ่ดูถงึความ

นึกคิดภายในของมนุษย ์ความทรงจาํ ภาพ ความรูส้กึ โดยถอืว่าคาํเหลา่น้ีเป็น คาํตอ้งหา้ม (Taboo) ซึง่ทฤษฎน้ีี

ส่งผลต่อการเรยีนการสอนทีส่าํคญัในยุคนัน้ ในลกัษณะทีก่ารเรยีนเป็นชดุของพฤตกิรรมซึง่จะตอ้งเกดิขึ้น

ตามลาํดบัทีแ่น่ชดั การทีผู่เ้รยีนจะบรรลุวตัถปุระสงคไ์ดน้ัน้จะตอ้งมกีารเรยีนตามข ัน้ตอนเป็นวตัถปุระสงค์ๆ ไป ผล

ทีไ่ดจ้ากการเรยีนข ัน้แรกน้ี จะเป็นพื้นฐานของการเรยีนในข ัน้ต่อๆไปในทีสุ่ด 

สือ่มลัตมิเีดยี เพือ่การศึกษาทีอ่อกแบบตามแนวคดิของทฤษฎพีฤตกิรมนิยมน้ีจะมโีครงสรา้งของ

บทเรยีนในลกัษณะเชงิเสน้ตรง (Liner) โดยผูเ้รยีนทกุคนจะไดร้บัการนาํเสนอเน้ือหาในลาํดบัทีเ่หมอืนกนัและ

ตายตวั ซึง่เป็นลาํดบัทีผู่ ้ สอนไดพ้จิารณาแลว้ว่า เป็นลาํดบัการส อนทีด่แีละผูเ้รยีน จะสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพมากทีสุ่ด นอกจากนัน้จะมกีารตัง้คาํถามๆผูเ้รยีนอย่างสม ํา่เสมอโดยหากผูเ้รยีนตอบถกูกจ็ะไดร้บัการ

ตอบสนองในรูปผลป้อนกลบัทางบวกหรอืรางวลั (Reward)ในทางตรงกนัขา้มหากผูเ้รยีนตอ บผดิกจ็ะไดร้บัการ

ตอบสนองในรูปของผลป้อนกลบัในทางลบและคาํอธบิายหรอืการลงโทษ (Punishment) ซึง่ผลป้อนกลบัน้ีถอืเป็น

การเสรมิแรงเพือ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีต่อ้งการ สือ่มลัตมิเีดยีเพือ่การศึกษาทีอ่อกแบบตามแนวคดิของพฤตกิรรม

นิยม จะบงัคบัใหผู้เ้รยีนผ่านการประเมนิตามเกณฑท์ี่กาํหนดไวต้ามจดุประสงคเ์สยีก่อนจงึจะสามารถผ่านไปศึกษา

ต่อยงัเน้ือหาของวตัถปุระสงคต่์อไปได ้หากไมผ่า่นเกณฑท์ีก่าํหนดไวผู้เ้รยีนจะตอ้งกลบัไปศึกษาในเน้ือหาเดมิอกี

คร ัง้จนกว่าจะผ่านการประเมนิ 
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2. พฤตกิรรมปญัญานิยม (Cognitivism) เกดิจากแนวคิดของ ซอมสกี้ (Chomsky) ทีไ่มเ่หน็ดว้ย

กบั สกนิเนอร ์(Skinner) บดิาของทฤษฎพีฤตกิรรมนิยม ในการมองพฤตกิรรมมนุษยน์ัน้เป็นเรื่องของภายในจติใจ

มนุษยไ์มใ่ช่ผา้ขาวทีเ่มือ่ใส่สอีะไรลงไปกจ็ะกลายเป็นสนีัน้ มนุษยม์คีวามนึกคิด มอีารมณ ์จติใจ  และความรูส้กึ

ภายในทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงันัน้กรออกแบบกรเรยีนการสอนกค็วรทีจ่ะคาํนึงถงึความแตกต่างภายในของมนุษย์

ดว้ย ในช่วงน้ีมแีนวคิดต่างๆเกดิขึ้นมากมาย เช่น แนวคิดเกี่ยวกบัการจาํ (Short term Memory, Long term 

Memory and Retention) แนวคิดเกี่ยวกบัการแบง่ความรูอ้อกเป็น 3 ลกัษณะคือ ความรูใ้นลกัษณะเป็นข ัน้ตอน 

(Proce-dural Knowledge) ซึง่เป็นความรูท้ีอ่ธบิายว่า ทาํอย่างไร และเป็นองคค์วามรูท้ีต่อ้งการลาํดบัการเรยีนรูท้ี่

ชดัเจน ความรูใ้นลกัษณะการอธบิาย (Declarative Knowledge) ซึง่ไดแ้ก่ความรูท้ีอ่ธบิายว่า คืออะไร และ

ความรูใ้นลกัษณะเงือ่นไข (Conditional Know-ledge) ซึ่งไดแ้ก่ ความรูท้ีอ่ธบิายว่า เมือ่ไรและทาํไม ซึง่ความรู ้  

2 ประเภทหลงัน้ีไมต่อ้งการลาํดบัการเรยีนรูท้ีต่ายตวั 

ทฤษฎปีญัญานิยมน้ีส่งผลต่อการเรยีนการสอนทีส่าํคญัในยุคนัน้ กลา่วคือ ทฤษฎปีญัญานิยมทาํให ้

เกดิแนวคิดเกี่ยวกบัการออกแบบในลกัษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์  (Crowder) ซึง่เป็นการออกแบบ

ในลกัษณะสาขา หากเมือ่เปรยีบเทยีบกบับทเรยีนทีอ่อกแบบตามแนวคดิของพฤตกิรรมนิยมแลว้ จะทาํใหผู้เ้รยีนมี

อสิระมากขึ้นในการควบคุมการเรยีนดว้ยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่การมอีสิระมากขึ้นในการเลอืกลาํดบัของกร

นาํเสนอเน้ือหาบทเรยีนทีเ่หมาะสมกบัตน   สือ่มลัตมิเีดยีเพือ่การศึกษาทีอ่อกแบบตามแนวคดิของทฤษฎปีญัญา

นิยมกจ็ะมโีครงสรา้งของบทเรยีนในลกัษณะสาขาอกีเช่นเดยีวกนั โดยผูเ้รยีนทกุคนจะไดร้บัการเสนอเน้ือหา ใน

ลาํดบัทีไ่มเ่หมอืนกนั โดยเน้ือหาทีจ่ะไดร้บัการนาํเสนอต่อไปนัน้จะขึ้นอยู่กบัความสามารถ ความถนดั และคว าม

สนใจของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

3. ทฤษฎโีครงสรา้งความรู ้ (Scheme Theory) ภายใตท้ฤษฎปีญัญานิยม (Cognitivism) น้ี ยงั

ไดเ้กดิทฤษฎโีครงสรา้งความรู ้ (Scheme Theory) ขึ้น ซึง่เป็นแนวคิดทีเ่ชื่อไดว้่า โครงสรา้งภายในของความรูท้ี่

มนุษยม์อียู่นัน้ จะมลีกัษณะเป็นโหนดหรอืกลุม่ทีม่กีารเชื่อมโยงกนัอยู่ ในการทีม่นุษยจ์ะรบัรูอ้ะไรใหม่ๆ นัน้ มนุษย์

จะนาํความรูใ้หม่ๆ ทีเ่พิง่ไดร้บันัน้ไปเชื่อมโยงกลัป์กลุม่ความรูท้ีม่อียู่เดมิ (pre-existing Knowledge) รูเมลฮารท์ 

และ ออโทน่ี (Rumelhart; Ortony. 1997) ไดใ้หค้วามหมายของคาํ โครงสรา้งความรูไ้วว้่า เป็นโครงสรา้งขอ้มลู

ภายในสมองของมนุษย ์ซึง่รวบรวมความรุเ้กี่ยวกบัวตัถ ุลาํดบัเหตกุารณ ์รายการกจิกรรมต่างๆเอาไว ้หนา้ทีข่อง

โครงสรา้งความรูน้ี้กค็ือ กรนาํไปสู่การรบัรูข้อ้มลู (Perception) การรบัรูข้อ้มลูนัน้ไมส่ามารถเกดิขึ้นไดห้าก ขาด

โครงสรา้งความรู ้(Schema)ทัง้น้ีกเ็พราะ การรบัรูข้อ้มลูนัน้เป็นการสรา้งความหมายโดยการถ่ายโอนความรูใ้หมเ่ขา้

กบัความรูเ้ดมิ ภายในกรอบความรูเ้ดมิทีม่อียู่และจากการกระตุน้โดยเหตกุารณห์น่ึงๆทีช่่วยใหเ้กดิการเชื่อมโยง

ความรูน้ ัน้ๆเขา้ดว้ยกนั การรบัรูเ้ป็นสิง่สาํ คญัทีท่าํใหเ้กดิการเรยีนรู ้เน่ืองจากไมม่กีารเรยีนรูใ้ดทีเ่กดิขึ้นไดโ้ดย

ปราศจากการรบัรู ้ นอกจากโครงสรา้งความรูจ้ะช่วยในการรบัรูแ้ละการเรยีนรูแ้ลว้นัน้ โครงสรา้งความรูย้งัช่วยใน

การระลกึ (Recall) ถงึสิง่ต่างๆทีเ่ราเคยเรยีนรูม้า (Anderson. 1984)  
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การนาํทฤษฎโีครงสรา้งความรูม้าประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จะส่งผลใหล้กัษณะ

การนาํเสนอเน้ือหาทีม่กีารเชื่อมโยงกนัไปมาคลา้ยใยแมงมมุ (Webs) หรอืบทเรยีนในลกัษณะทีเ่รยีกวา่บทเรยีน

แบบสือ่หลายมติ ิ(Hypermedia) 
  

5. เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 ในสงัคมแห่งการเปลีย่นแปลงทีท่ ัว่โลกเตม็ไปดว้ยขา่วสารและขอ้มลูต่างๆทีล่ว้นส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินชวีติและการตดัสนิใจของผูค้นอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ผูท้ีส่ามารถเขา้ถงึและมคีวามแมน่ยาํของขา่วสารและ

ขอ้มลูมากกว่าย่อมตดัสนิใจในสิง่ต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสมและถกูตอ้ง  ก ารรบัรูข้า่วสาร และขอ้มูลเหลา่น้ีเกีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติบนพื้นฐานของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 

ความหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง คือการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากแรงจูงใจของแต่ละบคุคลเมาะสมกบัสภาวการณข์อง

สงัคมปจัจบุนั ความสาํเรจ็ของการเรยีนรู ้ดว้ยตนเองนัน้มเีงือ่นไขและปจัจยัหลกัอยู่ทีต่วัผูเ้รยีนทีต่อ้งมวีนิยั ความ

มุง่ม ัน่และนิสยัใฝ่เรยีน ใฝ่รู ้ดงันัน้ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการเรยีนรูต้ลอดชวีติจะเกดิขึ้นไดต้อ้งอาศยัสถาบนั

ทางสงัคมทกุภาคส่วนโดยเฉพาะครอบครวั  และสถานศึกษาทีส่่งเสรมิหรอืจงูใจใหเ้กดิการเรยีนรู ้

การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการเรยีนรูท้ีท่าํใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่มคีวามสาํคญัสอดคลอ้งกบั

การเปลีย่นแปลงของโลกปจัจบุนัทีบ่คุคลควรพฒันาตนเองในดา้นต่างๆโดยเฉพาะการคิดวเิคราะห ์ คิดอย่าง

วจิารณญาณ การรูจ้กัเชื่อมโยงคว ามรูก้บัการทาํงานและรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นเพือ่ความอยู่รอดของ

มนุษยต์ามสภาพความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิตลอดเวลา และทวคีวามรวดเรว็มากขึ้นตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพิง่มกีารศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบเมือ่สามสบิปี  แนวคิดการเรยีนรู ้ ดว้ยตนเองวางบน

รากฐานความเชื่อทางมนุษยนิยม (Humanistic Philosophy)ทีก่าํหนดเป้าหมายของการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ไวท้ีก่าร

พฒันาตนเอง (Personal Growth) (ชยัฤทธิ์  โพธิ์สุวรรณ. 2541) ดงันัน้ กรเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นแนวคิดของการ

เรยีนรูช้นิดหน่ึงทีส่นบัสนุนการเรยีนรูต้ ลอดชวีติ (Life – Long Learning) ของผูใ้หญ่ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของชมุนุม

และสนบัสนุนสภาพ “สงัคมแห่งการเรยีนรู ้(Learning Society)” ไดเ้ป็นอย่างด ี

นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ดงัน้ี  

สมคิด  อสิระวฒัน ์(2538: 4) กลา่วว่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีน มคีวามคิดรเิริ่ม

ดว้ยตนเอง โดยอาศยัความช่วยเหลอืหรอืไมก่ไ็ด ้ผูเ้รยีนวเิคราะหค์วามตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูข้องตน กาํหนด

เป้าหมายในการเรยีนรู ้แยกแยะ เจาะจง แหลง่ขอ้มลูในการเรยีนรูค้ดัเลอืกวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและประเมนิผล

การเรยีนรูน้ ัน้ๆ 

ชยัฤทธิ์  โพธสุิวรรณ (2541: 4) กลา่วว่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเองคือกระบวนการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีน จะ

ดว้ยความช่วยเหลอืสนบัสนุนจากภายนอกตวัผูเ้รยีนหรอืไมก่ต็าม รเิริ่มการเรยีนรูเ้ลอืกเป้าหมาย แสวงหาแหลง่

ทรพัยากรของการเรยีนรู ้เลอืกวธิกีารเรยีนรู ้จนถงึการประเมนิความกา้วหนา้ของการเรยีนรูต้นเอง 
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กรฟิฟิน (Griffin. 1983: 153) กลา่วว่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้

เฉพาะของบคุคล โดยมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาการเรยีนรู ้ความสามารถในการวางแผน การปฎบิตัติามแผน และการ

ประเมนิผลการเรยีนรูข้องตน 

บรูค๊ฟิลด ์(Brookfield. 1984: 61) กลา่วว่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการแสวงหาความรูโ้ดยผูเ้รยีน

เป็นหมายการเรยีนทีช่ดัเจน ควบคุมกจิกรรมการเรยีนของตนในดา้นเน้ือหาและวธิกีารเรยีนซึง่อาจขอความ

ช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ เช่น การกาํหนด และใชห้นงัสอืปร ะกอบการเรยีนหรอืบทความต่างๆ จากบคุคลอื่นๆที่

เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้เลอืกวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

จากทีไ่ดศึ้กษา มนีกัการศึกษาหลายท่านใหค้วามหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไว ้จงึสรุปไดว้่าการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง คือกระบวนการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนรเิริ่มการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ตามความสนใจ ความตอ้งการ  และ

ความถนดัมเีป้าหมาย รูจ้กัแสวงหาแหลง่ทรพัยากรของการเรยีนรูเ้ลอืกวธิกีารเรยีนรู ้จนถงึการประเมนิ

ความกา้วหนา้ของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  โดยจะดาํเนินการดว้ยตนเองหรอืร่วมมอืช่วยเหลอืกบัผูอ้ืน่หรอืไมก่ไ็ด ้

ลกัษณะของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

ในการสรา้งบทเรยีนเพือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ควรพจิารณาถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล  ซึง่

นกัการศึกษาไดน้าํหลกัจติวทิยามาใช ้ โดยคาํนึงถงึความตอ้งการ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  

เอกตับคุคลมคีวามแตกต่างกนัหลายดา้น กลา่วคือ ความสามารถ สตปิญัญา ค วามตอ้งการ ความสนใจ ร่างกาย 

อารมณ ์สงัคม และความแตกต่างระหว่างบคุคลดา้นอื่นๆ  

เสาวณีย ์ สกิขาบณัฑติ (2528: 287) ไดก้ลา่วถงึการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ในรูปแบบของบทเรยีน

โมดูล (Instructional Module) มลีกัษณะดงัน้ี  

 1. ใหผู้เ้รยีนเรยีนดว้ยตนเอง นัน่คือ สามารถเรยีนใหบ้รรลุวตัถปุระสงคใ์หไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยมี

ครูเป็นผูค้อยดูแลใหค้าํปรกึษาเท่านัน้ 

  2. วตัถปุระสงคแ์ละกจิกรรมการเรยีนควรจดัใหม้ลีกัษณะทีด่ ีเพือ่ใหผู้เ้รยีนเรยีนไดด้ว้ยความ

เขา้ใจ และเกดิความรูต้ามลาํดบั ไมส่บัสน และจะไดเ้ป็นการเพิม่พนูความรูท้ลีะนอ้ยๆตามข ัน้ตอน 

  3. จูงใจผูเ้รยีนในทกุกจิกรรมการเรยีนซึง่จะทาํใหผู้เ้รยีนสนใจเรยีนดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ 

ซึง่จะส่งผลใหก้ารเรยีนนัน้มคีวามหมายมากขึ้นสาํหรบัเขา 

4. ภาษาทีใ่ชช้ดัเจน  ถกูตอ้ง และเหมาะสมกบัระดบัความรู ้

  5. เน้ือหามคีวามถกูตอ้ง  คาํอธบิายชดัเจน  ซึง่จะเป็นการทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจไมไ่ขวเ้ขว 

  6. ใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการหลายดา้นในเน้ือหาบทเรยีนบางเรื่อง  บางตอน หรอืบางบทอาจจะมี

ความจาํเป็นตอ้งใหผู้เ้รยีนไดม้พีฒันาการดา้นเจตคต ิมคีวามซาบซึ้ง และเหน็คุณค่าดว้ยนอกเหนือจากความรูแ้ละ

ทกัษะ 

วชัร ี บูรณสงิห ์ (2526: 417-418) ไดส้รุปวธิกีารจดัการศึกษาและการเรยีนรูข้องนกัเรยีนตามลกัษณะ

ความแตกต่างระหว่างบคุคลไวด้งัน้ี 
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1. จดัแผนการเรยีนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน เช่น จดัช ัน้เร่งรดั 

สาํหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนเก่งมตีาํราทีใ่ชเ้รยีนดว้ยตนเอง  จดัสอนซ่อมเสรมิ 

2. จดักจิกรรมการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน  เพือ่สนองความตอ้งการของผูเ้รยีน เช่น การมอบหมาย 

งานตามระดบัความสามารถหรอืวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเ้รยีน 

3. ใชส้ือ่การสอนใหเ้หมาะสมตามระดบัความสามารถของผูเ้รยีน 

4. การประเมนิผลควรกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัรายวชิาและนกัเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

สมคิด  อสิระวฒัน ์(2532: 76) กลา่วว่า  ลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง คือ  

1. สมคัรใจทีจ่ะเรยีนดว้ยตนเอง (Voluntaril to Learn) มไิดเ้กดิจากการบงัคบัแต่มเีจตนาทีจ่ะเรยีน

ดว้ยความอยากรู ้

2. ตนเองเป็นแหลง่ขอ้มลูของตนเอง (Self  Resourceful) นัน่คือ ผูเ้รยีนสามารถบอกได ้ วา่สิง่ทีต่นเอง

เรยีนคืออะไร  รู ้ ว่าทกัษะและขอ้มลูทีต่อ้งการหรอืจาํเป็นทีต่อ้งใชม้อีะไร สามารถกาํหนดเป้าหมาย  วธิรีวบรวม

ขอ้มลูทีต่อ้งการและประเมนิผลการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนตอ้งเป็นผูจ้ดั การเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆดว้ยตนเอง ( 

Manager  of  Change) ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามตระหนกัในความสามารถของตนเองว่า สามารถตดัสนิใจไดม้คีวาม

รบัผดิชอบต่อหนา้ทีแ่ละบทบาทในการเป็นผูเ้รยีนทีด่ี 

3. ผูเ้รยีนตอ้งรู ้ “วธิกีารเรยีน ” (Know How To Learn ) นัน่คือ ผูเ้รยีนควรทราบข ัน้ตอนการเรยีนรู ้

ดว้ยตนเอง รูว้่าเขา้ไปสู่จดุทีท่าํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างไร 

โนลส ์(Knowles. 1976: 61) ไดส้รุปลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยใชข้อ้สรุปของ “สญัญา

การเรยีน” ทีจ่ะทาํใหเ้กดิผลด ี9 ประการ คอื   

 1. มคีวามเขา้ใจในความแตกต่างดา้น ความคิดเกี่ยวกบัผูเ้รยีนและทกัษะทีจ่าํเป็นในการเรยีนรู ้นัน่คือ  

รูค้วามแตกต่างระหว่างการสอนทีค่รูเป็นผูช้ี้นาํกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 2. มแีนวคิดเกี่ยวกบัตนเองในฐานะทีเ่ป็นบคุคลทีเ่ป็นตนเอง มคีวามอสิระและความสามารถทีน่าํ ตนเอง

ได ้

 3. มคีวามสามารถทีจ่ะสมัพนัธก์บัเพือ่นๆไดด้ ีเพือ่ทีจ่ะใชบ้คุคลเหลา่น้ีเป็นเหมอืนสิง่สะทอ้นใหท้ราบถงึ

ความตอ้งการในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การวางแผนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้ละการช่วยเหลอืบคุคลอื่น

และการไดร้บัความช่วยเหลอืจากบคุคลเหลา่นัน้ 

 4. มคีวามสามารถในการวเิคราะหค์วามตอ้งการในการเรยีนรูอ้ย่างสมจรงิ โดยความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น 

 5. มคีวามสามรถในการแปลงความตอ้งการในการเรยีนออกมาเป็นจดุมุง่หมายของการเรยีนรูใ้นรูปแบบ

ทีอ่าจจะทาํใหก้ารประเมนิผลสาํเรจ็นัน้ไปได ้

 7. มคีวามสามารถในการโยงความสมัพนัธก์บัผูส้อน ใชป้ระโยชนจ์ากผูส้อนในการทาํเรื่องยากใหง้า่ยขึ้น 

และเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลอืเป็นทีป่รกึษา 

 8. มคีวามสามารถในการบคุคลและแหลง่เอกสารวทิยาการทีเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูท้ี่

แตกต่างกนั 
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 9. มคีวามสามารถในการเลอืกแผนการเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่วทิยาการและมี

ความคิดรเิริ่มในการวางแผนนโยบายอย่างมทีกัษะ  ความชาํนาญ 

 10. มคีวามสามารถในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและนาํผลของขอ้คน้พบต่างๆไปใชอ้ย่างเหมาะสม 

กลา่วโดยสรุปไดว้่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มลีกัษณะสาํคญัคือ ผูเ้รยีนพรอ้มและเตม็ใจทีจ่ะเรี ยนรูค้วาม

ตอ้งการของตนเอง สามารถออกแบบหรอืเลอืกวธิกีารเรยีน วธิกีารประเมนิตนเองไดซ้ึง่ส่งผลใหผู้เ้รยีนมคีวามตัง้ใจ

ในการเรยีน จงึทาํใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนขึ้น 

 

ประเภทของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

กาเย่ (Gagne’. 1974: 187) ไดแ้บง่ประเภทของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

 1. แผนการเรยีนอสิระ (Independent Study Plan) เป็นการเรยีนทีค่รูกบันกัเรยีนตกลงกนัในเรื่อง

ของจดุมุง่หมายของการเรยีน แลว้ใหผู้เ้รยีนศึกษาคน้ควา้ใหบ้รรลุจดุมุง่หมายดว้ยตนเอง  

 2. ศึกษาดว้ยการควบคุม ตนเอง (Self-Directed Study) จะมกีารตกลงในจดุมุง่หมายเฉพาะกาํหนด

เอาไวแ้ต่วธิกีารศึกษานัน้เป็นเรื่องของนกัเรยีน  ครูอาจแนะนาํการอ่านและการจดัเตรยีมวสัดุการเรยีนไวใ้หแ้ลว้ 

 3.  โปรแกรมผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง (Learner – Directed Study) เป็นโปรแกรมทีจ่ดัขึ้นกวา้งๆแลว้

เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนโดยมวีชิาหลกั วชิาเสรมิ และวชิาเลอืก 

 4.  เรยีนตามความเรว็ของตน (Self - Pacing) เป็นการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีน เรยีนตามอตัราความเรว็หรอื

ความสามารถของตนเอง มกีารกาํหนดจดุมุง่หมายไวต้ลอดจนเกณฑต่์างๆไวทุ้ กคนเหมอืนกนัต่างกนัทีเ่วลาทีใ่ชใ้น

การเรยีน 

 5. การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนกาํหนดเอง (Student – Determind Instruction) นกัเรยีนเลอืก

จดุมุง่หมายกาํหนดเอาเอง ทดสอบเอง มเีสรทีีจ่ะทาํจดุมุง่หมายใดกไ็ด ้

 จากทีศึ่กษาขา้งตน้  สรุปไดว้า่ ประเภทของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผูเ้รยีนสามารถเลอืกวธิกีารเรยีนไดเ้อง

ตามความตอ้งการสามารถทีจ่ะกาํหนดวธิกีาร ทศิทาง โปรแกรมการเรยีนคน้ควา้ใหบ้รรลุจดุมุง่หมายดว้ยตนเอง 

 องคป์ระกอบของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั ดงัน้ี 

 โนลส ์(Knowles. 1976: 40-47) ไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไวด้งัน้ี 

 1.  การวเิคราะหค์วามตอ้งการของตนเอง เริ่มจากการใหผู้เ้รยีนแต่ละคนบอกความตอ้งการและความ

สนใจพเิศษของตนเองในการเรยีน โดยใหเ้พือ่นอกีคนหน่ึงทาํหนา้ทีเ่ป็นผูใ้หค้าํปรกึษา แนะนาํ และอกีคนทาํหนา้ที่

จดบนัทกึ กระทาํเช่นน้ีหมนุเวยีนกนัจนครบท ัง้ 3 คน ไดแ้สดงบทบาทครบ 3 ดา้น คือ ผูเ้สนอความตอ้งการ ผูใ้ห ้

คาํปรกึษาและผูจ้ดบนัทกึสงัเกตการณก์ารเรยีนรูบ้ทบาทดงักลา่วใหป้ระโยชนอ์ย่างยิง่ในการเรยีนร่วมกนั และ

ช่วยเหลอืกนัและกนัในทกุดา้น 

 2.  กาํหนดจดุมุง่หมายในการเรยีน โดยเริ่มตน้จากบทบาทของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ดงัน้ี 

  2.1 ผูเ้รยีนควรศึกษาจดุมุง่หมายของวชิา แลว้จงึเริ่มเขยีนจดุมุง่หมายในการเรยีน 
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  2.2 ผูเ้รยีนควรเขยีนจดุมุง่หมายใหช้ดัเจน เขา้ใจได ้ไมค่ลุมเครอืคนอื่นอ่านแลว้เขา้ใจ 

  2.3 ผูเ้รยีนควรเนน้ถงึพฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนคาดหวงั 

  2.4 ผูเ้รยีนควรกาํหนดจดุมุง่หมายทีส่ามารถวดัได ้

  2.5 การกาํหนดจดุมุง่หมายของผูเ้รยีนในแต่ละระดบั มคีวามแตกต่างอย่างชดัเจน 

 3. การวางแผนการเรยีน โดยใหผู้เ้รยีนกาํหนดวตัถปุระสงคข์องวชิา ผูเ้รยีนควรวางแผนจดักจิกรรม

ตามลาํดบั  ดงัน้ี 

  3.1 ผูเ้รยีนจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดเกี่ยวกบัการวางแผนการเรยีนดว้ยตนเอง 

  3.2 การวางแผนการเรยีนของผูเ้รยีน ควรเริ่มตน้จากการกาํหนดจดุมุง่หมายในการเรยีนดว้ยตนเอง 

  3.3 ผูเ้รยีนเป็นผูจ้ดัเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัสภาพความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รยีน 

  3.4  ผูเ้รยีนเป็นผูร้ะบวุธิกีารเรยีน เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัตนเองมากทีสุ่ด 

 4.  การแสวงหาแหลง่วชิาการ เป็นกระบวนการศึกษาคน้ควา้ทีม่คีวามสาํคญัต่อการศึกษาในปจัจบุนั

อย่างมาก ดงัน้ี 

  4.1 ประสบการณก์ารเรยีนแต่ละดา้น ทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนแสดง ใหเ้หน็ถงึความมุง่หมาย ความหมายและ

ความสาํเรจ็ของประสบการณน์ัน้ 

  4.2 แหลง่วทิยาการ  เช่น หอ้งสมดุ  วดั  สถานีอนามยั ถกูนาํมาใชอ้ย่างเหมาะสม 

  4.3  เลอืกแหลง่วทิยาการไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละคน 

  4.4 มกีารจดัสรรอย่างด ี เหมาะสม กจิกรรมบางส่วนผูส้อนจะตอ้งเป็นผูจ้ดัเองตามลาํพงั บางส่วน

เป็นกจิกรรมทีจ่ดัร่วมกนัระหว่างครูกบัผูเ้รยีน 
 5.  การประเมนิผล เป็นข ัน้ตอนสาํคญัในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ช่วยใหผู้เ้รยีนทราบถงึ ความกา้วหนา้ใน

การเรยีนของตนเองไดเ้ป็นอย่างด ี การประเมนิผลจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์โดยท ัว่ไปจะเกีย่วกบัความรู ้

ความเขา้ใจ  ทกัษะ  ทศันคตแิละค่านิยม ซึง่ข ัน้ตอนในการประเมนิผลมดีงัน้ี 

  5.1 กาํหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงคใ์หแ้น่ชดั  

  5.2  ดาํเนินการทกุอย่าง เพือ่ใหบ้รรลุวตัถปุระสงค์ ทีว่างไว ้ข ัน้ตอนน้ีสาํคญัในการใชป้ระเมนิผลการ

เรยีนการสอน 

  5.3 รวบรวมหลกัฐาน การตดัสนิใจจากการประเมนิ  จะตอ้งอยู่บนพื้นฐานของขอ้มลูทีส่มบูรณแ์ละ

เชือ่ถอืได ้

  5.4  รวบรวมขอ้มลูก่อนเรยีน เพือ่เปรยีบเทยีบกบัหลงัเรยีนวา่ ผูเ้รยีนกา้วหนา้เพยีงใด 

  5.5 แหลง่ขอ้มลู จะหาขอ้มลูจากครูแบละผูเ้รยีนเป็นหลกัในการประเมนิ 

 ดงันัน้ จงึสามารถสรุปไดว้่า หลกัการจดัการเรยีนรู ้ เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ผูจ้ดักจิกรรมตอ้ง

ศึกษาผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล จดัใหผู้เ้รยีนมส่ีวนรบัผดิชอบในการเรยีน พฒันาท ั กษะการเรยีนรู ้ของผูเ้รยีน พฒันา

ทกัษะการเรยีนรูร่้วมกบัผูอ้ื่น พฒันาทกัษะการประเมนิตนเอง และการร่วมมอืกนัประเมนิผลและจดัปจัจยั

สนบัสนุนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน 
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 ประโยชน์ของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 ไชยยศ เรอืงสุวรรณ (2526: 188) ไดก้ลา่วถงึประโยชนข์องการเรยีนการสอนแบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

ไวห้ลายประการ  ดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรหรอืรายวชิาจดัไวอ้ย่างมรีะบบ 

 2.  ระบบการวดัผลประกอบดว้ยเครือ่งมอืวดัระดบัความรูท้ีจ่ะเรยีน และผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

 3.  เอื้อประโยชนใ์หแ้ก่ผูเ้รยีนอย่างกวา้งขวางตามบคุลกิภาพของผูเ้รยีน 

 4.  กระบวนการสอนเหมาะสมกบับคุลากรในหน่วยงาน 

 การเรยีนการสอนแบบเรยีนรูด้ว้ยตนเองยงัเกื้อหนุ นสภาพการเรยีนรู ้ ทาํใหก้ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแต่ละ

คนเกดิขึ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ  ดงัน้ี 

 1. ผูเ้รยีนมโีอกาสร่วมกจิกรรมการเรยีนตามความสนใจ 

 2.  ผูเ้รยีนมโีอกาสรบัขอ้มลูยอ้นกลบัทนัท ี

 3.  ผูเ้รยีนไดร้บัการเสรมิแรงตลอดเวลา 

 4.  การเรยีนการสอนเป็นไปตามข ัน้ตอนอย่างเหมาะสม 

 วรีะ  ไทยพาณิชย ์(2529: 126) ไดก้ลา่วถงึประโยชนข์องการเรยีนดว้ยตนเอง ไวด้งัน้ี 

 1.  นกัเรยีนสามารถเรยีนรูต้ามความสามารถของตนเอง 

 2.  เป็นการคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล 

 3.  นกัเรยีนมอีสิระมากกวา่การสอนแบบปกต ิ

 4.  เป็นการจูงใจนกัเรยีน และนกัเรยีนจะชอบบรรยากาศในโรงเรยีนมากขึ้น 

 5.  ครูมเีวลาทีจ่ะทาํงานกบันกัเรยีนรายบคุคลเมือ่นกัเรยีนตอ้งการ สิง่ทีเ่ป็นตวักาํหนดศกัยภาพของการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self – Directed Learning) คือ ความสามารถและความตัง้ใจของบคุคล นัน่คือ ผูเ้รยีนมี

ทางเลอืกเกี่ยวกบัทศิทางทีต่อ้งการไปแต่สิง่ทีจ่ะตอ้งมคีวบคู่กนัไปดว้ย คือ ความรบัผดิชอบ และการยอมรบัต่อสิง่

ทีจ่ะตามมาจากความคิดและการกระทาํของตนเอง 

 ผูเ้รยีนแบบ self – Directed  จะประสบความสาํเรจ็ไดม้กัจะ มลีกัษณะทีม่ ีself – Concept ทางบวก

พรอ้มทีจ่ะเรยีนแบบ self – Direction มปีระสบการณ ์และม ีStyles การเรยีนเป็นของตนเองโดยการเรยีนแบบ น้ี

จะเนน้ทีล่กัษณะของผูเ้รยีน (ปจัจยัภายใน) ทีจ่ะช่วยสรา้งใหผู้เ้รยีนยอมรบัความรบัผดิชอบต่อความคิดและกระทาํ

ของตน และจะใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัภายนอกทีช่่วยใหผู้เ้รยีนสามารถรบัผดิชอบต่อการเรยีนได ้ปจัจยัท ัง้ภายใน

ภายนอกน้ีจะสามารถเหน็ไดจ้ากความต่อเน่ืองในการเรยีนรูแ้ละสถานการณก์ารเรยีนทีเ่หมาะสม ขณะทีล่กัษณะ

บคุลกิของบคุคล การสอน กระบวนการเรยีนรู ้เป็นจดุเริ่มตน้ของการทาํความเขา้ใจนัน้ การเรยีนแบบ self – 

Directed อย่างแทจ้ริง ท ัง้น้ีเราจะตอ้งตระหนกัถงึปฏิ สมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีน ผูส้อน แหลง่ทรพัยากรและมติทิาง

สงัคมดว้ย    
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 นอกจากน้ียงัมนีกัวชิาการหลายท่านศึกษาการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมานานหลายทศวรรษไดใ้หข้อ้คิดเหน็

โดยรวมว่า ควรมกีารทาํงานวจิยัเ พือ่ศึกษาหารูปแบบของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองใหล้ะเอยีดยิง่ขึ้น หาวธิใีนการนาํ

และหาวธิกีารวดัคุณภาพ ของการเรยีนดว้ยวธิน้ีีใหช้ดัเจนขึ้นและศึกษาว่าควรกาํหนดบทบาทของผูส้อนและ

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบอย่างไรบา้ง 
 จากการศึกษาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเองถอืว่าเป็นทีสุ่ดของการเรยีนรูก้ารจะสรา้งกระตุน้

ใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้โดยมากมกัจะเริ่มตน้การเรยีนรูจ้ากสิง่ทีต่วัเองรกั และชอบก่อน สิง่ทีเ่ป็นตวัปลุก

เรา้ใหเ้กดิความสนใจทีจ่ะศึกษาเรยีนรูใ้นรายละเอยีดต่อ ไป แนวคิดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมี แนวโนม้ทีจ่ะเป็น

แนวคิดทีส่าํคญัของวงการศึกษาผูใ้หญ่ในอนาคต นอกจ ากนัน้คาดว่าจะเป็นแนวคิดทีม่พีลงัขบัเคลือ่นใหว้ง

การศึกษาผูใ้หญ่กา้วหนา้อย่างมาก อย่างไรกต็าม การเรยีนรูด้ว้ยตนเองจะเนน้ถงึความรบัผดิชอบของบคุคลและ

เชื่อในศกัยภาพทีไ่มส่ิ้นสุดของมนุษย ์ในการเรยีนรู ้ ดว้ยตนเองทีป่ระสบผลสาํเรจ็ ผูอ้าํนวยความสะดวกตอ้งมี

บทบาทในการร่วมปรกึษาแลกเปลีย่นความคิด เป็นแหลง่ความรูต้ามทีผู่เ้รยีนตอ้งการ มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบั

ผูเ้รยีน มส่ีวนร่วมในการถ่ายโอนบทบาทการเรยีนการสอนและสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนคิดอย่างแตกฉาน (Critical  

Thinking) 

 

6. เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนออนไลน์ 

 งานวจิยัในประเทศ 

 ปารชิาต ิบวัเจรญิ (2553: บทคดัย่อ ) ไดพ้ฒันาบทเ รยีนออนไลน ์ รายวชิาการวดัผลและประเมนิผล

การศึกษาโดยใชร้ะบบการจดัการเรยีนรู ้ผลการวจิยัพบว่า บทเรยีนออนไลนโ์ดยใชร้ะบบการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้ง

ขึ้นมปีระสทิธภิาพ 81.59/80.69 สูงกว่าเกณฑท์ีก่าํหนด 80/80 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่า

ก่อนเรยีนอย่างมนียัสาํคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างทีม่ต่ีอบทเรยีนมค่ีาเท่ากบั 

4.14 อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก 

 สารภ ีแต่งผวิ (2554: บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันาบทเรยีน e – learning วชิาเอกสารธุรกจิ เพือ่หาประสทิธภิาพ

ของบทเรยีน เพือ่หาประสทิธผิลการเรยีนรู ้ เพือ่วเิคราะหค์วามคิดเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนและเพือ่หาความ

คงทนของบทเรยีน ผลการวจิยัพบว่า บทเรยีนทีพ่ฒันาขึ้นมปีระสทิธภิาพ 82.36 /83.23 เป็นไปตามเกณฑท์ี่

กาํหนด 80/80 เมือ่นาํคะแนนสอบก่อนเรยีนและคะแนนสอบหลงัเรยีนมาวเิคราะหเ์พือ่หาประสทิธผิล พบว่าได ้

ประสทิธภิาพหลงักระบวนการ (Epost)มค่ีาเท่ากบั 83.23 แลประสทิธภิาพก่อนกระบวนการ (Epre

 มนตร ี รตันพจน ์(2554: บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันาบทเรยีนออนไลน ์เรือ่ง เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบ

คอมพวิเตอรเ์พือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรยีนราชดาํร ิพบวา่ บทเรยีน

) มค่ีาเท่ากบั 20.89 

ผลของการทดสอบประสทิธผิล ทางการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนพบว่ามปีระสทิธผิลทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึ้นรอ้ยละ 62.34  

สูงกว่าเกณฑท์ีก่าํหนด  ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนอยู่ ในระดบัพงึพอใจมาก ค่าเฉลีย่ 4.12 และผูเ้รยีนที่

เรยีนโดยใชบ้ทเรยีน e –learning มคีวามคงทนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30 สรุปไดว้า่บทเรยีน e –learning วชิา 

เอกสารธุรกจิทีพ่ฒันาขึ้นสามารถนาํไปใชใ้นการเรยีนรูด้ว้ยตนองได ้



37 

ออนไลนท์ีส่รา้งขึ้นมค่ีาเฉลีย่ 4.36 อยู่ในระดบัด ีและประสทิธภิาพของบทเรยีนอยู่ที ่ 80.00 /83.67 สูงกวา่เกณฑท์ี่

กาํหนด เมือ่ทาํการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของกลุม่ตวัอย่างทีท่าํการศึกษาพบว่า กลุม่

ตวัอย่างมผีลสมัฤทธิ์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 และความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ

บทเรยีน อยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีค่่าเฉลีย่ 4.07 

 นนัทวนั ยอดบญุเอก (2552: บทคดัย่อ)ไดพ้ฒันาบทเรยีน e-learning ตามแนวคิด Learning Object 

เรือ่ง หลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ พบวา่ มปีระสทิธภิาพ 82.87 : 81.85 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน เรือ่ง หลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ทีเ่รยีนดว้ย Learning  Object หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่าง

มนียัสาํคญั 0.05  

 นนัทวินั พนัคุง (2554: บทคดัย่อ ) ไดพ้ฒันาบทเรยีนบนเวบ็ เรื่อง จกัรวาลและอวกาศ สาํหรบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่6 พบว่า บนเวบ็ เรื่อง จกัรวาลและอวกาศ  สาํหรบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 6 มปีระสทิธภิาพ 81.73: 

80.13 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนบนเวบ็ เรื่อง จกัรวาลและอวกาศ หลงัเรยีนสูงกว่า

ก่อนเรยีน  อย่างมนียัสาํคญั  0.05 

 สามมติ ิสุขบรรจง (2554: บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันาบทเรยีน e-learning รายวชิา “การแสดงและสือ่ ” จาก

ผลการวจิยัพบวา่ บทเรยีนมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85.20/86.80 เป็นตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้จากการเปรยีบเทยีบ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนิสติ วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม มห าวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมือ่ใชบ้ทเรยีน

อเิล็กทรอนิกส ์ (e-learning) รายวชิ า “การแสดงและสือ่ ” พบว่า นิสติในกลุม่ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่หลงัใช ้

บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-leaning) สูงกว่าก่อนใช ้
 

 งานวจิยัต่างประเทศ 

 ฮอลลสิ (Hallis. 1996: 14) ทาํการวจิยัเรื่อง การสรา้งมลัตมิเีดยีสาํหรบัหอ้งสมดุวชิาการ การวจิยัพบว่า 

มลัตมิเีดยีทีป่ระกอบดว้ยตวัอกัษร เสยีง  ภาพกราฟิก ภาพเคลือ่นไหว สิง่เหลา่น้ีเป็นส่วนประกอบในการดงึดูด

ความสนใจของผูม้าใชบ้รกิารหอ้งสมดุ ซึง่เป็นการนาํเสนอมลัตมิเีดยี โดยมโีครงสรา้งและกฏเกณฑใ์นการสรา้ง

มลัตมิเีดยี เป็นการนาํคอมพวิเตอรม์าประยุกตใ์นการใชง้าน 

 แบกซเ์ตอร ์ (Baxter. 1996: 8) ทาํการวจิยัเรื่องปฎสิมัพนัธก่์อนการเรยีนการสอนสาํหรบันกัเรยีนทีม่ี

ส่วนในการใชม้ลัตมิเีดยี พบว่า มลัตมิเีดยีในปจัจบุนัจะประกอบดว้ยตวัอกัษร ภาพ วดีทิศัน ์ภาพเคลือ่นไหว  และ

เสยีงบรรยาย  โดยการวจิยัคร ัง้น้ีใชม้ลัตมิเีดยี นาํเขา้สู่บทเรยีนก่อนการเรยีนการสอน ในวชิาคอมพวิเตอรเ์พือ่ให ้

เกดิความคิดรวบยอด โดยใชโ้ปรแกรมเสนอหวัขอ้ต่างๆใหน้กัเรยีนไดศึ้กษา ผลการวจิยัพบว่า หลงัจากไดศึ้กษา

แลว้ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจในเน้ือหา และทกัษะเบื้องตน้เกี่ยวกบัคอมพวิเตอรไ์ดเ้ป็นอย่างด ี

 เออรว์นิ และ ไรปปิ(Erwin; & Rieppi. 1999: 58 - 61) ไดศึ้กษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ของการเรยีน

ดว้ยมลัตมิเีดยีและกรสอนปกต ิโดยใชเ้น้ือหาในวชิาจติวทิยา 6 รายวชิา ผลการศึกษาพบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย

มลัตมิเีดยีและการสอนปกตมิผีลการเรยีนไมต่่างกนั นกัเรยีนทีเ่รยีนมลัตมิเีดยีใน กลุม่ใหญ่มผีลการเรยีนสูงกวา่

นกัเรยีนทีเ่รยีนปกต ิ
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 ฮารท์ (Hart. 2006) ศึกษาการใชร้ะบบอเีลริน์นิงเพือ่ช่วยพฒันาทกัษะการศึกษา ของนกัเรยีนไปตลอด

ชวีติ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสุขภาพในมลรฐัอลัเบอรด์า้ ประเทศแคนาดา เป็นผูอ้อกกฎหมาย Health Professions  Act 

ซึง่มผีลเกีย่วก ั บโครงการการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและเพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถและการรกัษาสทิธิ์  กรม

สุขภาพและความปลอดภยัของสาธารณะของสถาบนัเทคโนโลย ีSouthern  Alberta สนบัสนุนการศึกษาเพือ่เรยีน

ว่าสามารถทีจ่ะเตรยีมการศึกษาตลอดชพีสาํหรบันกัเรยีน  การศึกษาน้ีไดพ้บว่าการร ั บรูก้ารเรยีนรูด้ว้ยตนเองกล

ยุทธิ์การศึกษาและกจิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และเทคโนโลยกีารศึกษา  เปิดเผย

หลกัการทีส่าํคญัทีเ่ชื่อมโยงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสาํหรบันกัเรยีน  ผ่า นทางการใชก้ลยุทธ์

ทางการศึกษาและเทคโนโลยกีารศึกษา 

 การต์นั (Garton. 1999) ไดศึ้กษาเกีย่วกบัผลของอนิเตอรเ์น็ตเพือ่การเรยีนการสอนในการเรยีนรูข้อง

นกัศึกษา โดยการฝึกหดัใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตในการส่งงานในระดบัอดุมศึกษาการใชเ้ทคโนโลยมีี

ไมเ่พยีงแต่สรา้งบรรยากาศใหม่ๆ ใหก้บัการเรยีนแบบปกตแิลว้ยงัเป็นการขยายประสบการณก์ารเรยีนรูท้ีเ่ป็นทีนิ่ยม

ของคนท ัว่ไปคือ อนิเทอรเ์น็ตทีน่าํไปใชก้นัอย่างกวา้งขวางในมหาวทิ ยาลยัในระดบัชาต ิพบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรยีนของกลุม่ทีเ่รยีนทางไกลผา่นอนิเทอรเ์น็ต กบักลุม่ทีเ่รยีนปกตไิมแ่ตกต่างกนั แต่เจตคตขิองกลุม่ทดลองนัน้

เป็นไปในทางทีด่เีกี่ยวกบัประสบการณท์ีไ่ดร้บั และยงักลา่วเพิม่เตมิอกีถงึการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการเรยีนการสอนว่า

ผูเ้รยีนเป็นผูฝึ้กปฎบิตัใินขณะทีผู่ส้อนเปรยีบเสมอืนผูแ้นะนาํทีค่อยเตรยีมทรพัยากรต่างๆเพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวาม

พรอ้มในการเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

 แมทวิ (Mathew. 2000) ไดศึ้กษาในกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นนกัเรยีนเกรด 7 จาํนวน 167 คน ทีเ่รยีนผ่าน

เวบ็คร ัง้แรกในโรงเรยีน เวบ็ทีใ่ชถ้กูสรา้งเป็นกลวธิเีอื้อความสะดวกในหลกัสูตรโครงงานศึกษาเทคโนโลยแีละอาชพี

ในชายฝัง่อลัเบอรต์า ขอ้มลูรวบรวมจากการบนัทกึความสนใจต่อการเรยีนการรบัรูก้รใชแ้ละปฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นที่

ใช ้ผลพบว่าเวบ็ช่วยเปลีย่นการสอนจากผูส้อนเป็นศูนยก์ลางมาเป็นผูเ้รยีนเป็ นศูนยก์ลาง มกีารใชเ้วบ็หลาย

จดุมุง่หมาย รวมท ัง้ลดการจดัการเวลาและการสอนทีซ่ ํา้ๆช่วยผูส้อนไดใ้ชเ้วลากบัผูเ้รยีนไดม้ากขึ้น 

 ครสิตน่ิา (Christina. 2002) ไดศึ้กษาผลของความคิดเหน็ของนกัศึกษาทีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่าง  เพศ  

อายุ ความรูก่้อนการเรยีนคอมพวิเตอร ์ทศันค ตต่ิอเรยีนรูรู้ปแบบเทคโนโลยใีหม ่วธิกีารใช ้  e-Learning ใน

มหาวทิยาลยั   ขอ้ดแีละขอ้เสยีของ e-leaning พบวา่ ยุทธศาสตรท์ีม่หาวทิยาลยัใชใ้นการเรยีนระบบ e- leaning 

มอีทิธพิลต่อความรูส้กึของนกัเรยีนสาํคญัว่าตวัแปรอื่นๆ นกัศึกษาไมส่นใจประโยชนจ์ากการใชร้ะบบ e-Learning 

ในมหาวทิยาลยั โดยนกัศึกษาชายมทีศันคตเิชงิบวกก่อนการเรยีนรูค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยใีหม ่นอ้ยกว่า

นกัศึกษาอื่นๆ ทีม่ทีศันคตเิชงิบวกต่อการเรยีนระบบ e-leaning ในมหาวทิยาลยั 

 จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง อนิเทอรเ์น็ตไดถ้กูนาํมาประยุกตใ์ชใ้นดา้นการศึกษา โดยใชใ้น

รูปแบบของบทเรยีน อเีลริน์นิง ซึง่มบีทบาทเพิม่มากขึ้น  เน่ืองจากการศึกษาบน เครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต มรูีปแบบที่

อสิระสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเลอืกศึกษาในสิง่ทีต่นเองส นใจโดยไมม่ขีอ้จาํกดัท ัง้เรื่องของเวลาและสถานทีอ่กีท ัง้

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนอเีลริน์นิงแสดงใหเ้หน็ว่าการเรยีนในระบบ อนิเตอรเ์นตมส่ีวนช่วยเสรมิประสทิธภิาพ

การเรยีนการสอน ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่ขีึ้น เน่ืองจากข ัน้ตอนการออกแบบบทเรยีน อเีลริน์นิงเป็นข ัน้ตอนทีต่อ้ง
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มกีารวางแผน มกีารทาํงานอย่างเป็นระบบ  สามารถตรวจสอบปรั บปรุงแกไ้ขบทเรยีนใหท้นัสมยัไดต้ลอดเวลา  

บทเรยีนอเีลริน์นิง ยงัเป็นสือ่ทีส่ามารถสรา้งความสนใจแก่ผูเ้รยีนเพราะเทคนิคในการนาํ เสนอเน้ือหาต่างๆ เช่น 

ขอ้ความ ภาพเคลือ่นไหว เสยีง การโต ้ ตอบ ฯลฯ ผู ้ เรยีนเกดิปฏิ สมัพนัธก์บับทเรยีนไดอ้ย่างแทจ้รงิ และยงั

แสดงผลการเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างฉบัไว  

 โดยสรุปแลว้การเรยีนการสอน บนระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ ตเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีค่วรอย่างยิง่ในการ

นาํมาใชจ้ดัการศึกษาไทย เน่ืองจากสามารถเรยีนรูโ้ดยไมจ่าํกดัเวลา สถานทีเ่รยีนไดต้ามความตอ้งการและ

ความสามารถของผูเ้รยีนการเรยีนผ่านสือ่ทีห่ลากหลายทาํใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนเน้ือหาตามความสะดวก โดย

อาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศซึง่ในการสรา้งบนเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตตอ้งมกีารออกแบบรูปแบบการเรยีนการ

สอนเน้ือหาและกจิกรรมต่างๆทีเ่หมาะสม เพือ่ทาํใหร้ะบบการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
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บทที่ 3  

วิธีการดําเนินการวิจยั 

 

 ในการวจิยัคร ัง้น้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 3 การสรา้งเครือ่งมอืและหาประสทิธภิาพ 

 4. การดาํเนินการทดลอง 

 5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

กลุม่เป้าหมาย 

 กลุม่เป้าหมาย 

กลุม่เป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัในคร ัง้น้ี คือ นกัเรยีนชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 34 คน  ดว้ยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดงัน้ี 

การทดลองคร ัง้ที ่1 นกัเรยีนชมุนุมถ่ายภาพ จาํนวน 4 คน 

การทดลองคร ัง้ที ่2 นกัเรยีนชมุนุมถ่ายภาพ จาํนวน 10 คน 

การทดลองคร ัง้ที ่3 นกัเรยีนชมุนุมถ่ายภาพ จาํนวน 20 คน 

 

เครือ่งมือที่ใชใ้นการทดลอง 

1. บทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ  กรุงเทพมหานคร 

2. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนอีเลริน์นิง เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ  สาํหรบั

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษาและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา  

3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 
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การสรา้งเครือ่งมือและหาประสทิธภิาพ 

 การสรา้งเครื่องมอืในการวจิยั มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1. การสรา้งบทเรยีนอเีลริน์นิง 

บทเรยีนอี เลริน์นิง ทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้น้ี เป็นบทเรยีนทีส่รา้งขึ้นดว้ยโปรแกรม Moodle 

(Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment) ซึง่ Moodle เป็นโปรแกรม Open source  

ภายใตข้อ้ตกลงของ GNU (General public license) สาํหรบัช่วยผูส้อนสรา้งหลกัสูตรและเปิดสอนเวบ็ไซต ์ผา่น

ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต โดยสรา้งเน้ือหาการเรยีน และขอ้สอบ  โดยผสมสือ่ต่างๆเขา้ดว้ยกนั เช่น ขอ้ความ 

รูปภาพ ภาพเคลือ่นไ หว ไฟลเ์สยีง ซึง่ในการนาํเสนอเป็นแบบเน้ือหา เรือ่ง การถ่ายภาพเบื้องตน้ มวีธิกีารสรา้ง

ดงัต่อไปน้ี  

1.1 ศึกษาทฤษฎแีละหลกัการสรา้งบทเรยีนอเีลริน์นิง จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

ในการสรา้งบทเรยีนคร ัง้น้ีไดน้าํทฤษฎแีละหลกัการสอน 9 ข ั้นของกาเย่ (Gagne’. 1970) มาประยุกตใ์ชก้บับทเรยีน

อเีลริน์นิงเรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร  ดงัน้ี 

 1.1.1 กระตุน้หรอืเรา้ความสนใจใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ (Motivate the Learner)ใน

บทเรยีนอเีลริน์นิง  เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ไดใ้ส่ภาพกราฟิกเกี่ยวกบักลอ้งถ่ายภาพและประวตักิารถ่ายภาพเพือ่

กระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน 

 1.1.2 แจง้ผูเ้รยีนใหท้ราบถงึวตัถปุระสงคข์องบทเรยีน  (Inform Learners of learning)

ผูส้อนมกีารแจง้วตัถปุระสงคใ์หก้บัผูเ้รยีนทราบถงึวตัถปุระสงคข์องการเรยีนบทเรยีนอเีลริน์นิงว่าสามารถเรยีนรูไ้ด ้

ทกุทีท่กุเวลาอกีท ัง้ผูเ้รยีนยงัสามารถทบทวนบทเรยีนอเีลริน์นิงไดอ้กี 

 1.1.3 ทบทวนความรูเ้ดมิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาของบทเรยีน (Recall Previous Knowledge) 

ในตอนตน้ของบทเรยีนอเีลริน์นิงผูว้จิยัไดม้กีาร กลา่วถงึความรูเ้รื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ใหก้บัผูเ้รยีนเพือ่ทบทวน

ความรูเ้ดมิ 

 1.1.4 นาํเสนอบทเรยีน (Present the Material to be Learned) บทเรยีนอเีลริน์นิง

เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้มนีาํเสนอทีห่ลากหลายโดยใชภ้าพกราฟิกเป็นสือ่นาํเพือ่การนาํเสนอบทเรยีนอเีลริน์นิง

1.1.5 ชี้แนวทางการเรยีนรู ้(Provide Guidance for Learning) ในบทเรยีนอเีลริน์นิงมคีาํแนะนาํการใชบ้ทเรยีนอี

เลริน์นิงเรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ 

 1.1.6 ใหผู้เ้รยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีน (Active Involvement) บทเรยีนอเีลริน์นิงผูเ้รยีน

สามารถควบคุมบทเรยีนเองไดอ้กีท ัง้ผูส้อนยงัสา มารถจดักจิกรรมใหเ้กดิการปฎสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน

และผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนซึง่ในบทเรยีนอเีลริน์นิงเรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ไดม้ตี ัง้กระดานขา่วเพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้

มาสอบถามเรื่องบทเรยีนได ้

 1.1.7 ใหผ้ลยอ้นกลบั (Provide Feedback) ผูส้อนสามารถตดิต่อกบัผูเ้รยีนไดโ้ดยตรง

ซึง่ในบทเรยีนอเีลริน์นิงเรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ มกีารเปิดหอ้งสนทนา ไวเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนไดส้อบถามอกีท ัง้ผูส้อนยงั

สามารถตดิตามความกา้วหนา้ของผูเ้รยีนได ้
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 1.1.8 ทดสอบความรู ้ (Testing) ในบทเรยีนอเีลริน์นิงผูส้อนไดส้รา้งแบบ ทดสอบเพือ่วดั

ความรูข้องผูเ้รยีนอกีท ัง้ผูเ้รยีนสามารถทราบถงึระดบัความรูค้วามเขา้ใจของตนเองในทนัททีีท่าํแบบทดสอบเสรจ็ 

 1.1.9 การจาํและนาํไปใช ้ (Providing Enrichment or Remediation) บทเรยีนอเีลริ ์

นนิงควรมแีหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลายสามารถเชื่อมโยงกบับทเรยีนอเีลริน์ นิงไดเ้พือ่เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดศึ้กษาจาก

แหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

 1.2 นาํบทเรยีนอเีลริน์นิงทีอ่อกแบบเสรจ็แลว้ ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาตรวจสอบ ผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นเน้ือหามคีวามเหน็ว่าคุณภาพของบทเรยีนอเีลริน์นิงโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก (�̅�𝑥  = 4.5 , S.D = 0.34) 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ขดงัน้ี ควรเพิม่ขนาดตวัอกัษรและสขีองตวัอกัษรให ้

เหมาะสมกบัพื้นหลงั ความยาวของแต่ละเรื่องควรมคีวามเหมาะสมกบัเวลาในการใหผู้เ้รยีนศึกษา  การวางภาพ

ตวัอย่างของละเรื่องควรตรงตามหวัขอ้ซึง่ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแก ้ ไขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา

เรยีบรอ้ย และดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษาผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยมีคีวามเหน็ว่าคุณภาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง

โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก    (�̅�𝑥  = 4.5 , S.D = 0.34) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยใีหข้อ้เสนอแนะไว ้ซงึผูว้จิยัได ้

ดาํเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะดงัน้ี เพิม่การนาํทางในหนา้ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนเปลีย่นเมนู  การจดัวางตวัอกัษร

ไมใ่หม้ากเกนิไปเน่ืองจากผูเ้รยีนอาจจะเกดิการไมอ่ยากเรยีนในเรื่องนัน้ๆ 

 

2. การสรา้งและหาคุณภาพแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน 

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบและสรา้งแบบทดสอบเพือ่ใชท้ดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเ้รยีนและ

แบบทดสอบหาประสทิธภิาพของบทเรยีน ทีส่รา้งขึ้นประกอบดว้ย 

2.1 ศึกษาวธิกีารสรา้งแบบทดสอบ การเขยีนขอ้สอบ การวดัผลและประเมนิผลทางการศึกษา 

2.2 สรา้งขอ้สอบแบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลอืก ทีม่คีาํตอบที่ ถกูตอ้งเพยีงขอ้เดยีวใหค้รอบคลุม

เน้ือหาในแต่ละเรือ่ง รวมเป็น 80 ขอ้เพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาจาํนวน 3 ท่าน(รายนามผูเ้ชี่ยวชาญดงัภาคผนวก  

ฉ)ตรวจสอบก่อนนาํไปทดลองหาประสทิธภิาพของขอ้สอบ  

2.3 นาํแบบทดสอบทีส่รา้งขึ้นไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหาตรวจสอบความถกูตอ้ง โดยใชด้ชันี

ความสอดคลอ้ง (IOC) (บญุชม ศรสีะอาด. 2545: 93 - 65) ซึง่ขอ้สอบทีไ่ดม้ค่ีาดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)รายขอ้

อยู่ระหวา่ง 0.67 – 1.00  

2.4  นาํแบบทดสอบทีส่รา้งเสรจ็แลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรยีนทีเ่รยีนชมุนุมถ่ายภาพ

ทีเ่รยีนชมุนุมถ่ายภาพมาแลว้ จาํนวน 30 คน โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร เพือ่หาประสทิธภิาพของขอ้สอบ 

2.5 นาํผลทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบเป็น

รายขอ้ โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้สอบรายขอ้  (Item Analysis) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 209 – 

211) 
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2.6 เลอืกแบบทดสอบเฉพาะขอ้ทีม่ค่ีาความยาก  (p) ระหวา่ง 0.20 – 0.80 และมค่ีาอาํนาจ

จาํแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จาํนวน 40 ขอ้ นาํแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกแลว้จาํนวน  30 ขอ้ หาค่าความเชื่อม ัน่ของ

แบบทดสอบทีร่ะดบั 0.70 ขึ้นไป ซึง่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางเรยีน มค่ีาความยากงา่ย ระหว่าง 0.32 – 0.71มี

ค่าอาํนาจจาํแนก ระหว่าง 0.29 – 1.00 และมค่ีาความเชื่อม ัน่ 0.76 โดยคาํนวณจากสูตร KR – 20 คูเดอร-์ รชิารด์สนั 

(Kuder Richardson) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 197) 

  

3. การสรา้งแบบประเมินคุณภาพบทเรยีนอีเลริน์นิง 

แบบประเมนิน้ีผูว้จิยัสรา้งขึ้นเพือ่ใชป้ระเมนิบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบั

ชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร โดยดาํเนินการตามข ัน้ตอนดงัน้ี 

3.1 วเิคราะหโ์ครงสรา้งเน้ือหา และกาํหนดคุณลกัษณะทีจ่ะประเมนิคุณภาพของบทเรยีน

ออนไลน ์โดยแบง่เป็น 2 ชดุ ดงัน้ี 

 ดา้นเน้ือหา  ประกอบดว้ย 

- ดา้นเน้ือหา ความถกูตอ้งของเน้ือหา   

- การลาํดบัเน้ือหา  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม  

ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา  ประกอบดว้ย 

- ดา้นรูปแบบการนาํเสนอการวางรูปแบบหนา้จอ  

- ดา้นกราฟิก  ขอ้ความ  ภาพและส ี 

3.2 ใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา 3 ท่าน และดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 3 ท่าน ประเมนิคุณภาพ

ของบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร โดยใช ้

แบบประเมนิเป็น แบบมาตราส่วน ประเมนิค่า (Rating Scale) ซึง่กาํหนดค่าคะแนนเป็น  5 ระดบั โดยกาํหนด

ความหมายของค่าคะแนนในแบบประเมนิ ดงัน้ี 

5  คะแนน   หมายถงึ  มคุีณภาพระดบัดมีาก 

4    คะแนน   หมายถงึ   มคุีณภาพระดบัดี 

3    คะแนน   หมายถงึ   มคุีณภาพระดบัปานกลาง 

2   คะแนน   หมายถงึ  ตอ้งปรบัปรุง 

1 คะแนน  หมายถงึ   ไมม่คุีณภาพ 

3.3 นาํแบบประเมนิ เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์พือ่ ทีป่รบัปรุงแกไ้ ขตรวจสอบความ

ถกูตอ้งโดยอาจารยป์รกึษาสารนิพนธไ์ดใ้หค้าํแนะนาํดงัน้ี 

 3.3.1 ควรเพิม่ รายการประเมนิคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง ดา้น การออกแบบ หนา้จอ

สาํหรบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา 

3.4  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธด์งัน้ี 
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 3.4.1 ปรบัปรุงรายการประเมนิสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษาให ้

ครอบคลุมทกุดา้นท ัง้ดา้นการออกแบบหนา้จอและดา้นการเรยีนการสอน 

3.5 นาํแบบประเมนิทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญ ดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยทีาง

การศึกษาประเมนิคุณภาพเรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร 

3.6 นาํผลจาการประเมนิมาพจิารณาหาค่าเฉลีย่ โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มลูของ

ผลการประเมนิ ดงัน้ี   

ค่าคะแนนเฉลีย่  4.51 – 5.00 หมายถงึ มคุีณภาพระดบัดมีาก 

ค่าคะแนนเฉลีย่  3.51 – 4.50 หมายถงึ มคุีณภาพระดบัดี 

ค่าคะแนนเฉลีย่  2.51 – 3.50 หมายถงึ มคุีณภาพระดบัปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉลีย่  1.51 – 2.50 หมายถงึ ตอ้งปรบัปรุง 

ค่าคะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.50 หมายถงึ ไมม่คุีณภาพ 

ซึง่ค่าเฉลีย่ทีก่าํหนด จะตอ้งมค่ีาต ัง้แต่ 3.51ขึ้นไปซึง่หมายถงึ บทเรยีนอเีลริน์นิงจะตอ้งอยู่ในระดบัดขีึ้น

ไปจงึยอมรบัว่ามคุีณภาพดพีอจะนาํไปใชใ้นการทดลอง พบว่าคุณภาพของบทเรยีนอเีลริน์นิงดา้นเน้ือหาและดา้น

เทคโนโลยทีางการศึกษาอยู่ในระดบัดมีาก 

 

4. การดําเนินการทดลอง 

 การทดลองคร ัง้ที ่1  

 การทดลองคร ัง้ที ่1 ทาํการทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง จาํนวน 4 คน ผูว้จิยันาํบทเรยีนออนไลน ์เรื่องภาษา

ถิน่บอกความเป็นการถ่ายภาพเบื้องตน้ไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างจาํนวน  4 คนทาํการทดลอง 1 คน ต่อ 1 เครื่อง

เพือ่ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพของบท เรยีนดว้ยวธิกีารสงัเกต และสมัภาษณผู์เ้รยีนในกลุม่ทดลอง 

นาํขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข ในส่วนของการใชค้าํส ัง่ในปุ่มเชื่อมโยงผดิ เช่น จะกลบัไปยงัหนา้หลกัแต่ปุ่มคาํส ัง่

แสดงผลว่าหนา้ถดัไป  การทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน ไ มม่กีารแจง้ผลเมือ่นกัเรยีนตอบผิ ด สขีองภาพทีแ่สดงใน

บทเรยีนกลนืไปกบัพื้นหลงัมากเกนิไป 

 การทดลองคร ัง้ที ่2 

 การทดลองคร ัง้ที ่ 2 นาํบทเรยีนอี เลริน์นิงทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้จากการทดลองคร ัง้ที ่ 1 ไปทดลองกบั

กลุม่ตวัอย่าง ซึง่เป็นนกัเรยีนจาํนวน 10 คน โดยใหเ้รยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิงทีส่รา้งขึ้น จาํนวน 1 คนต่อ 1 เครื่อง 

ในขณะทีเ่รยีนตอนที ่1 ผูเ้รยีนจะตอ้งทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนพรอ้มกนัไปดว้ย และเมือ่เรยีนจบตอนที ่ 1 ตอน

ที ่2 และ 3 และ 4  เมือ่ครบท ัง้ 4 ตอนแลว้ ผูเ้รยีนจะตอ้งทาํแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  นาํผล

คะแนนของแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบท ดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ทีไ่ดไ้ปหาแนวโนม้ประสทิธภิาพ  

ของบทเรยีนออนไลนโ์ดยใชสู้ตร E1/E2 ซึง่ไดผ้ลคอื 86.50/88.75 แสดงว่าบทเรยีนอเีลริน์นิงมแีนวโนม้ของ

ประสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
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 การทดลองคร ัง้ที ่3  

 การทดลองคร ัง้ที ่ 3 นาํบทเรยีนอี เลริน์นิงทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้จากการทดลองคร ัง้ที ่ 2 ไปทดลองกบั

กลุม่ตวัอย่างซึง่เป็นนกัเรยีน  จาํนวน 20  คน โดยใหเ้รยีนดว้ยบทเรยีน อเีลริน์นิง ทีส่รา้งขึ้น จาํนวน 1 คนต่อ 1 

เครือ่ง ในขณะทีเ่รยีนตอนที ่ 1 ผูเ้รยีนจะตอ้งทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนพรอ้มกนัไปดว้ย และเมือ่เรยีนจบ ท ั้ง 4 

ตอนที ่1 แลว้ ผูเ้รยีนจะตอ้งทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของตอนที ่1 ตอนที ่2 และ 3 และ 4  เมือ่

ครบท ัง้ 4 ตอนแลว้ นาํผลคะแนนของแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ของแต่

ละตอนทีไ่ดไ้ปหาประสทิธภิาพของบทเรยีนอี เลิรน์นิงโดยใชสู้ตร E1/E2 ซึง่ไดผ้ลคอื 87.88/89.75 แสดงว่า

บทเรยีนอเีลริน์นิงทีส่รา้งขึ้นในการทดลองคร ัง้น้ีมค่ีาประสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนดไวค้ือ 80/80 

 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

ในการวจิยัคร ัง้น้ี ใชส้ถติกิารวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

3.1 สถติพิื้นฐาน 

3.1.1 ค่าเฉลีย่เลขคณิต (Mean)  

3.1.2 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 

3.2 สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 

3.2.1 หาค่าความเทีย่งตรงของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนโดยใชค่้าดชันีสอดคลอ้ง

ระหวา่งขอ้สอบกบัตวัชี้วดั (IOC) (บญุชม ศรสีะอาด. 2545: 93 - 65) 

3.2.2 วเิคราะหข์อ้สอบรายขอ้  (Item Analysis) เพือ่หาค่าระดบัความยากงา่ย  (p) และค่า

อาํนาจจาํแนก (r) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 209 – 211) 

3.2.3 หาค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน โดยคาํนวณจากสูตร  KR 

– 20 คูเดอร ์- รชิารด์สนั (Kuder Richardson) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 197) 

1.1 หาประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง เรือ่ งการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ 

โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์E1/E2

 

 (เสาวณีย ์ สกิขาบณัฑติ. 2528: 294 - 295) 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินงานวิจยั 

 

การวจิยัคร ัง้น้ีไดด้าํเนินการเพือ่พฒันาบทเรยีนอี เลริน์นิง เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ ชมุนุมถ่ายภาพ  

โรงเรยีนราชนีิ  กรุงเทพมหานคร   ผูว้จิยัไดพ้ฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนอี เลริน์นิง  เรื่องการถ่ายภาพ

เบื้องตน้   ชมุนุมถ่ายภาพ  โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร โดยแบง่เน้ือหาออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

เรือ่งที ่1 ความหมายของการถ่ายภาพ 

เรือ่งที ่2 ส่วนประกอบของกลอ้งถ่ายภาพ 

เรือ่งที ่3  ประเภทของกลอ้งดจิติอล 

เรือ่งที ่4  โหมดการทาํงานของกลอ้งดจิติอล 

นาํเน้ือหาท ัง้ 4 เรื่องมาพฒันาเป็นบทเรยีนอี เลริน์นิง  ประกอบดว้ยเน้ือหาบทเรยีน  แบบฝึกหดัระหวา่ง

เรยีน จาํนวน 20 ขอ้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  จาํนวน 40 ขอ้ ซึง่ไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

1. ผลการประเมนิบทเรยีนออนไลนโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญ  

2. ผลการทดลองเพือ่หาประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง 

   

1. ผลการประเมินบทเรยีนอเีลริน์นิงโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูว้จิยัไดส้รา้งบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้  ชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ 

กรุงเทพมหานคร เรยีบรอ้ยแลว้นาํไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา จาํนวน 3 ท่าน และผูเ้ชี่ ยวชาญดา้นเทคโนโลยี ทาง

การศึกษา จาํนวน 3  ท่าน เพือ่ประเมนิคุณภาพบทเรยีนออนไลน ์ 

ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา คือ ค่าเฉลีย่ = 4.65 , S.D. = 0.34 ,ระดบัคุณภาพ ดมีาก 

ผลการประเมนิของผู ้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา คือ ค่าเฉลีย่ = 4.54 , S.D. = 0.48 ระดบั

คุณภาพ ดมีาก 

 

2. ผลการทดลองเพือ่หาประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองและวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติเิพือ่พฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีน       

อเีลริน์นิงเรือ่ง การถ่ายภาพเบื้องตน้ ชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ ตามเกณฑ ์80/80  และสรุปผลไดด้งัน้ี 

การทดลองคร ัง้ที่ 1  

การทดลองคร ัง้ที ่ 1 ทาํการทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง จาํนวน 4 คน ผูว้จิยันาํบทเรยีนอี เลริน์นิง เรือ่ง

การถ่ายภาพเบื้องตน้ไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างจาํนวน  4 คนทาํการทดลอง 1 คน ต่อ 1 เครือ่งเพือ่ทาํการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัคุณภาพของบทเรยีนดว้ยวธิกีารสงัเกต และสมัภาษณผู์เ้รยีนในกลุม่ทดลอง นาํขอ้เสนอแนะ

มาปรบัปรุงแกไ้ขสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
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1. การใชค้าํส ัง่ในปุ่มเชื่อมโยงผดิ เช่น จะกลบัไปยงัหนา้หลกัแต่ปุ่มคาํส ัง่แสดงผลว่าหนา้ถดัไป 

2. การทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน ไมม่กีารแจง้ผลเมือ่นกัเรยีนตอบผดิ 

3. สขีองภาพทีแ่สดงในบทเรยีนกลนืไปกบัพื้นหลงัมากเกนิไป 

จากผลการทดลองคร ัง้ที ่1 สิง่ทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขคอื  

1. แกค้าํส ัง่ในปุ่มใหเ้ชื่อมโยงไปยงัหนา้ต่างๆอย่างถกูตอ้ง 

2. เพิม่การแสดงผลหลงัจากการทาํแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 

3. ปรบัเปลีย่นสขีองภาพเพือ่ใหโ้ดดเด่น 

การทดลองคร ัง้ที่ 2  

ผูว้จิยันาํบทเรยีนอี เลริน์นิง เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบั ชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ   

กรุงเทพมหานคร   ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแลว้ไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างจาํนวน  10 คนทาํการทดลอง 1 คน ต่อ 1 

เครื่อง เพือ่นาํผลคะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนหลงัเรยีนทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

มาวเิคราะหแ์นวโนม้ประสทิธภิาพบทเรยีนอีเลริน์นิง และตรวจสอบขอ้บกพร่องท ัง้หม ด แลว้นาํไปปรบัปรุงแกไ้ขอกี

คร ัง้ ซึง่ไดผ้ลการทดลองดงัตาราง 1 ดงัน้ี 

 

ตาราง 1 ผลการทดลองบทเรยีนอีเลริน์นิง เรือ่ง การถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ  

 กรุงเทพมหานคร คร ัง้ที ่2 

 

บทเรยีน 
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน แบบทดสอบ 

E1/E2 
คะแนนเตม็ ค่าเฉลี่ย E คะแนนเตม็ 1 ค่าเฉลี่ย E2 

เรือ่งที ่1 10 8.50 85.00 10 9.00 90.00 85.00/90.00 

เรือ่งที ่2 10 8.40 84.00 10 8.90 89.00 84.00/89.00 

เรือ่งที ่3 10 8.80 88.00 10 8.70 87.00 88.00/87.00 

เรือ่งที ่4 10 8.60 86.00 10 8.90 89.00 86.00/89.00 

รวม 40 34.60 85.75 40 35.50 88.75 86.50/88.75 

 

จากตาราง 1 แสดงผลการทดลองหาแนวโนม้ประสทิธภิาพของบทเรยีนอี เลริน์นิง  เรื่อง การถ่ายภาพ

เบื้องตน้ สาํหรบั ชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ  กรุงเทพมหานคร  โดยพบว่าบทเรยีนท ัง้ 4 ตอน มแีนวโนม้ของ

ประสทิธภิาพ 86.50/88.75 เรือ่งที ่ 1 มแีนวโนม้ของประสทิธภิาพเป็น 85.00/90.00 เรือ่งที ่ 2 มแีนวโนม้ของ

ประสทิธภิาพเป็น 84.00/89.00เรือ่งที ่3 มแีนวโนม้ของประสทิธภิาพเป็น 88.00/87.00เรือ่งที ่4 มแีนวโนม้ของ

ประสทิธภิาพเป็น 86.00/89.00แสดงว่าบทเรยีนออนไลนม์แีนวโนม้ของประสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
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การทดลองคร ัง้ที่ 3 

ผูว้จิยันาํบทเรยีนอี เลริน์นิง  เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ 

กรุงเทพมหานครทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างจาํนวน 20 คน ทาํการทดลอง 1 คน ต่อ 

1 เครื่อง เพือ่นาํผลคะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนหลงัเรยีน ทีไ่ดจ้ากการ

ทดลอง มาวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิงตามเกณฑ ์80/80 

 

ตาราง 2 ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ  

 โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร ในการทดลอง ครัง้ที ่3 

 

บทเรยีน 
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน แบบทดสอบ 

E1/E2 
คะแนนเตม็ ค่าเฉลี่ย E คะแนนเตม็ 1 ค่าเฉลี่ย E2 

เรือ่งที ่1 10 8.50 85.00 10 8.90 89.00 85.00/89.00 

เรือ่งที ่2 10 8.70 87.00 10 9,00 90.00 87.00/90.00 

เรือ่งที ่3 10 8.90 89.00 10 8.50 85.00 89.00/85.00 

เรือ่งที ่4 10 9.00 90.00 10 9.10 91.00 90.00/91.00 

รวม 40 35.15 87.88 40 35.90 89.75 87.88/89.75 

  

จากตาราง 2 ผลการทดลองหาประสทิธภิาพของบทเรยีนอี เลริน์นิง  เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบั

ชมุนุมถ่ายภาพ  โรงเรยีนราชนีิ พบว่าบทเรยีนอีเลริน์นิง มปีระสทิธภิาพ E1/E2

 

เท่ากบั 87.88/89.75 โดยเรือ่งที ่1 มี

ประสทิธภิาพเป็น 85.00/89.00 เรือ่งที ่ 2 มปีระสทิธภิาพเป็น 87.00/90.00เรือ่งที ่ 3 มปีระสทิธภิาพเป็น 

89.00/85.00เรือ่งที ่4 มปีระสทิธภิาพเป็น 90.00/91.00แสดงว่าบทเรยีนอี เลริน์นิง ทีส่รา้งขึ้นในการทดลองคร ัง้น้ีมี

ค่าประสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนดไวค้ือ 80/80 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล  และขอ้เสนอแนะ 

 

การวจิยัคร ัง้น้ีเป็นการพฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ ชมุนุมถ่ายภาพเบื้องตน้ 

โรงเรยีนราชนีิ  โดยมุง่พฒันาประสทิธภิาพบทเรยีนอเีลริน์นิงใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

 

ความมุ่งหมายของการวจิยั  

เพือ่พฒันาบทเรยีน อเีลริน์นิง  เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ ชมุนุมถ่ายภาพ ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศึกษา 

2556 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  

 

ความสาํคญัของการวจิยั 

ไดบ้ทเรยีนอเีลริน์นิง  เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้  สาํหรบันกัเรยีนชมุนุมถ่ายภาพ ภาคเรยีนที ่ 2 ผูเ้รยีน

สามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา ไมจ่าํกดัเวลาและสถานทีอ่กีท ัง้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู ้ ทบทวนบทเรยีนก่อนเขา้ช ัว่โมง

เรยีน 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

กลุม่เป้าหมาย 

กลุม่เป้าหมาย ทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ั้ งน้ี นกัเรยีนทีเ่รยีนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน สาํรบัชมุนุมถ่ายภาพ    

โรงเรยีนราชนีิ  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2556   รวม 34 คน 

 

เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั 

การถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบันกัเรยีนชมุนุมถ่ายภาพเบื้องตน้  

เรือ่งที ่1 ความหมายของการถ่ายภาพ 

เรือ่งที ่2 ส่วนประกอบของกลอ้งถ่ายภาพ 

เรือ่งที ่3 ประเภทของกลอ้งดจิติอล 

เรือ่งที ่4 โหมดการทาํงานของกลอ้งดจิติอล 
 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 1. บทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ  โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร 

 2. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีน อเีลริน์นิง เรือ่ง การถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ ของ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษาและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา 
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 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  

 

การดําเนินการทดลองเพือ่หาประสทิธภิาพ 

 การทดลองคร ัง้ที ่1 ทาํการทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง จาํนวน 4 คน ผูว้จิยันาํบทเรยีนออนไลน ์เรื่องภาษา

ถิน่บอกความเป็นการถ่ายภาพเบื้องตน้ไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างจาํนวน  4 คนทาํการทดลอง 1 คน ต่อ 1 เครื่อง

เพือ่ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัคุณภาพของบทเรยีนดว้ยวธิกีารสงัเกต และสมัภาษณผู์เ้รยีนในกลุม่ทดลอง 

นาํขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. การใชค้าํส ัง่ในปุ่มเชื่อมโยงผดิ เช่น จะกลบัไปยงัหนา้หลกัแต่ปุ่มคาํส ัง่แสดงผลว่าหนา้ถดัไป 

 2. การทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน ไมม่กีารแจง้ผลเมือ่นกัเรยีนตอบผดิ 

 3. สขีองภาพทีแ่สดงในบทเรยีนกลนืไปกบัพื้นหลงัมากเกนิไป 

 จากผลการทดลองคร ัง้ที ่1 สิง่ทีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ขคอื  

 1. แกค้าํส ัง่ในปุ่มใหเ้ชื่อมโยงไปยงัหนา้ต่างๆอย่างถกูตอ้ง 

 2. เพิม่การแสดงผลหลงัจากการทาํแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 

 3. ปรบัเปลีย่นสขีองภาพเพือ่ใหโ้ดดเด่น 

 การทดลองคร ัง้ที ่2 

 การทดลองคร ัง้ที ่ 2 นาํบทเรยีนอี เลริน์นิงทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้จากการทดลองคร ัง้ที ่ 1 ไปทดลองกบั

กลุม่ตวัอย่าง ซึง่เป็นนกัเรยีนจาํนวน 10 คน โดยใหเ้รยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิงทีส่รา้งขึ้น จาํนวน 1 คนต่อ 1 เครื่อง 

ในขณะทีเ่รยีนตอนที ่1 ผูเ้รยีนจะตอ้งทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนพรอ้มกนัไปดว้ย และเมื่ อเรยีนจบตอนที ่ 1 ตอนที ่

2 และ 3 และ 4  เมือ่ครบท ัง้ 4 ตอนแลว้ ผูเ้รยีนจะตอ้งทาํแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  นาํผลคะแนน

ของแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ทีไ่ดไ้ปหาแนวโนม้ประสทิธภิาพของ

บทเรยีนออนไลนโ์ดยใชสู้ตร E1/E2 ซึง่ไดผ้ลคอื 86.50/88.75 แสดงว่าบทเรยีนอเีลริน์นิงมแีนวโนม้ของ

ประสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 

 การทดลองคร ัง้ที ่3  

 การทดลองคร ัง้ที ่ 3 นาํบทเรยีนอี เลริน์นิงทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้จากการทดลองคร ัง้ที ่ 2 ไปทดลองกบั

กลุม่ตวัอย่างซึง่เป็นนกัเรยีน  จาํนวน 20  คน โดยใหเ้รยีนดว้ยบทเรยีน อเีลริน์นิง ทีส่รา้งขึ้น จาํนวน 1 คนต่อ 1 

เครือ่ง ในขณะทีเ่รยีนตอนที ่ 1 ผูเ้รยีนจะตอ้งทาํแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนพรอ้มกนัไปดว้ย และเมือ่เรยีนจบท ัง้ 4 

ตอนที ่1แลว้ ผูเ้รยีนจะตอ้งทาํแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ของตอนที ่1 ตอนที ่2 และ 3 และ 4  เมือ่

ครบท ัง้ 4 ตอนแลว้ นาํผลคะแนนของแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ของแต่

ละตอนทีไ่ดไ้ปหาประสทิธภิาพของบทเรยีนออนไลนโ์ดยใชสู้ตร E1/E2 ซึง่ไดผ้ลคอื 87.88/89.75 แสดงว่าบทเรยีน

อเีลริน์นิงทีส่รา้งขึ้นในการทดลองคร ัง้น้ีมค่ีาประสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนดไวค้ือ 80/80 
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สรุปผลการวจิยั 

 จากการศึกษาวจิยัพบวา่ 

 1. ไดบ้ทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร 

 2. คุณภาพของบทเรยีนอเีลริน์นิงผูเ้ชีย่ วชาญดา้นเน้ือหามคีวามคิดเหน็ว่าบทเรยีนอเีลริน์นิงมคุีณภาพอยู่

ในระดบัดมีาก  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยมีคีวามคิดเหน็ว่าบทเรยีนอเีลริน์นิงมคุีณภาพ อยู่ในระดบัดมีาก 

 3. ประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง 

 จากการทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง เพือ่หาประสทิธภิาพของบทเรยีนอี เลริน์นิงพบวา่บทเรยีนอเีลริน์นิง  ทั้ง  

4 เรื่อง มปีระสทิธภิาพ โดยรวมเป็น 87.88/89.75  โดยแต่ละเรือ่งมปีระสทิธภิาพดงัน้ี 

 เรือ่งที ่1  ความหมายของการถ่ายภาพ  มปีระสทิธภิาพ   85.00/89.00 

 เรือ่งที ่2  ส่วนประกอบของกลอ้งดจิติอล  มปีระสทิธภิาพ   87.00/90.00 

 เรือ่งที ่3  ประเภทของกลอ้งดจิติอล   มปีระสทิธภิาพ   89.00/85.00 

 เรือ่งที ่4  โหมดการทาํงานของกลอ้งดจิติอล  มปีระสทิธภิาพ   90.00/91.00 

 

อภปิรายผล 

 การพฒันาบทเรยีนอี เลริน์นิง เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบั ชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ  

กรุงเทพมหานคร  พบวา่บทเรยีนมปีระสทิธภิาพคอื 87.88/89.75  ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนดไวค้ือ 80/80 การ

ประเมนิคุณภาพของบทเรยีนโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหามคีวามเหน็ว่าบทเรยีนมคุีณภาพอยู่ในระดบัดมีาก และ

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยมีคีวามเหน็ว่าบทเรยีนมคุีณภาพอยู่ในระดบัดมีาก  ซึ่งสามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 จากการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนอี เลริน์นิง เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ ชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ  

กรุงเทพมหานคร จะเหน็ไดว้่าบทเรยีนทีส่รา้งขึ้นมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้เป็นผลสบืเน่ืองจาก บทเรยีน

ไดพ้ฒันาอย่างเป็นระบบตามกระบว นการวจิยัและพฒันา โดยไดร้บัการตรวจสอบแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของ

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา และผูเ้ชี่ยวชาญดา้น

เทคโนโลย ี  จากการสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนระหวา่งการทดลองท ัง้ 3 ครัง้ พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามสนใจเรยีน

เรยีนดว้ยบทเรยีนอี เลริน์นิง  ผูเ้รยีนมคีวามชื่นชอบและรูส้กึสนุกสนานเมือ่ไดค้วบคุมบทเรยีนดว้ยตนเอง ท ัง้น้ี

เพราะบทเรยีนอี เลริน์นิง  ช่วยทาํใหผู้เ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีนของตนเองไดเ้น่ืองจากการนาํเอาเทคโนโลยี  

Hypermedia มาประยุกตซ์ึง่มลีกัษณะการเชือ่มโยงขอ้มลูไม่ว่าจะเป็นในรูปของขอ้ความ ภาพน่ิงทีเ่กี่ยวเน่ืองกนัเขา้

ไวด้ว้ยกนัในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นเชงิเสน้  (Non-Linear) ทาํให  ้ Hypermedia สามารถนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบ

เชือ่มโยงได ้ดงันัน้ผูเ้รยีนจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูใดก่อนหรอืหลงักไ็ดโ้ดยไมต่อ้งเรยีงลาํดบัและเกดิความสะดวกใน

การเขา้ถงึของผูเ้รยีนอกีดว้ย (ถนอมพร  เลาหจรสัแสง (2545: 18-19) 

 บทเรยีนอเีลริน์นิง มกีจิกรรมทีก่าํหนดใหผู้เ้รยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีน และการทาํแบบฝึกหดัระหว่าง

เรยีน  แบบทดสอบหลงัเรยีน เมือ่ทาํผดิจะเฉลยคาํตอบทีถ่กูตอ้งและใหผู้เ้รยีนทราบผลคะแนน ในขณะทีเ่รยีนเพือ่

เป็นแรงจูงใจในการเรยีนรูค้ร ัง้ต่อไป ดงันัน้บทเรยีน อเีลริน์นิง  เรือ่งการถ่ายภาพเบื้องตน้  สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ   
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โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร ทีพ่ฒันาขึ้นในคร ัง้น้ีมีประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ 80/80 และสามารถเป็น

สือ่การเรยีนการสอนทีใ่หผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 จากการวจิยัในคร ัง้น้ี ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 ขอ้เสนอแนะท ัว่ไป 

 1. ในการสรา้งบทเรยีนอี เลริน์นิง  ผูพ้ฒันาควรออกแบบบทเรยีนโดย คาํนึงถงึเครื่องมอืทีส่ามารถใช ้

ประโยชนไ์ดสู้งสุดเช่นกจิกรรมผ่านเวบ็เพจ ผ่านแชทซึง่ผูอ้อกแบบบทเรยีนสามารถดูพฤตกิรรมของผูเ้รยีนไดท้าํให ้

บทเรยีนอี เลริน์นิง ใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด เน่ืองจากคุณสมบตัขิองบทเรยีนอี เลริน์นิงมคีวามโดดเด่นแตกต่างจาก

บทเรยีนมลัตมิเีดยีเน่ืองจากขอ้มลูบนบทเรยีนอเีลริน์นิงสามารถปรบัเปลีย่นใหท้นัสมยัไดต้ลอดเวลา 

 2. ในการทาํบทเรยีนอี เลริน์นิงควรมกีารวางแผนการทาํใหเ้ป็นระบบเป็นข ัน้ เพือ่สะดวกในการกลบัมา

แกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญและอาจารยท์ีป่รกึษา จะทาํใหใ้นการทาํบทเรยีนงา่ยต่อการสร ้ าง

เพราะผูว้จิยัไดท้าํตามข ัน้ตอนทีว่างระบบไว ้

 3. ควรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนใชบ้ทเรยีนอเีลริน์นิงในการเป็นสือ่เสรมิ เพือ่สบืคน้ขอ้มลู ห รอืคน้ควา้ศึกษา

เน้ือหาเพิม่เตมิสามารถทบทวนบทเรยีน ผูส้อนสามารถดูพฤตกิรรมการเขา้เรยีนของผูเ้รยีนได ้อกีท ัง้สามารถ ตดิต่อ

กบัผูส้อนไดต้ลอดเวลา 

 

 ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัคร ัง้ต่อไป 

 1. บทเรยีนอี เลริน์นิง เรือ่งการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร 

เป็นการนาํเสนอแบบสือ่เสรมิทีส่รา้งขึ้นสาํหรบันกัเรยีนในชมุนุมถ่ายภาพเท่านัน้ควรเปิดโอกาสใหก้บัผูท้ีส่นใจในการ

ถ่ายภาพไดเ้ขา้ไปศึกษาและทาํกจิกรรมในบทเรยีนอเีลริน์นิงเรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้ต่อไป 

 2. ควรมกีารทาํวจิยัและพฒันาบทเรยีนอี เลริน์นิง ในรูปแบบของแอพลเิคช ัน่บนระบบปฏบิตักิารของ

สมารท์โฟน 
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ภาคผนวก ก 

ตวัอย่างบทเรยีนอเีลริน์นิง 

การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่องถา่ยภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถา่ยภาพ  โรงเรยีนราชินี  กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก  ข 

แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  
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แบบทดสอบ เรื่องการถา่ยภาพเบื้องตน้ 
1. กลอ้ง Obscuraในศตวรรษที ่11 มหีลกัการทาํงานอย่างไร 

ก. แสงจากภายนอกหอ้งมดื สะทอ้นภาพหวัหลบัเพือ่ใหจ้ติรกรวาด 

ข. แสงจากภายนอกตกกระทบไปยงัหอ้งมดื 

ค. แสงจากภายนอกสะทอ้นกลบักระจกเพือ่ใหจ้ติรกรวาดภาพ  

ง. แสงจากภายนอกส่งผ่านไปยงัหอ้งมดืเพือ่ใหจ้ติรกรวาดภาพ 

2. ในปี ค.ศ. 1800 ไดม้กีารบนัทกึภาพดว้ยแผ่นทองเหลอืงเคลอืบดว้ยสาร Daguerreotype ของดารแ์กร ์และ

ทอลบอต ท ัง้สองมาจากประเทศอะไร 

ก. องักฤษ – เยอรมนั 

ข. องักฤษ – ฝรัง่เศส 

ค. ฝรัง่เศส – เยอรมนั 

ง. เยอรมนั – โปรตเุกส 

3. หนงัสอืสยามประเทศ ฉบบัวนัทีเ่ท่าไหร่ ทีไ่ดม้กีารกลา่วถงึช่างภาพครัง้แรก  

ก. 11  เมษายน  2444 

ข. 11  พฤษภาคม  2445 

ค. 11กรกฏาคม 2444 

ง. 11  ตลุาคม   2445 

4. ช่างถ่ายภาพของไทยคนแรกคือใคร 

ก. ขนุสุนทรสารทสิลกัษณ์ 

ข. กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

ค. หลวงวจิติรวาทการ 

ง. พระยากระสาปนก์จิโกศล (นายโหมด 
5. รชักาลที ่5 ทรงโปรดการถ่ายภาพมาก และทรงมกีลอ้งถ่ายภาพคู่พระหตัถช์ื่อว่าอะไร  

ก. กลอ้งโกดกั 

ข. กลอ้งโกแดก็อย่างโปสตกา๊ด 

ค. กลอ้งคอมแพค 

ง. กลอ้งโกดกัอย่างเปสตกา๊ด 
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6. กลอ้งสะทอ้นภาพเลนสเ์ดีย่วแบบดจิติอล (D - SLR)เป็นตวัแรกของโลกโดยบรษิทัอะไร 

ก. บรษิทัคาสโิอ 

ข. บรษิทัทรโิก ้

ค. บรษิทัโกดกั 

ง. บรษิทัรโิด ้

7. ในปี ค.ศ. 1995 กลอ้งดจิติอลสามารถถอดจอ LCD ไดเ้ป็นตวัแรกของโลกโดยใชช้ือ่วา่อะไร  

ก. Ricoh  RDC – 1 

ข. Ricoh  LCD – 1 

ค. Sony  Mavica 

ง. Sony Mavica  MVC – FD 5 

8. กลอ้งสะทอ้นภาพเลนสเ์ดี่ยวมชีื่อภาษาองักฤษว่าอย่างไร 

ก. Digital  Single  Lens  Reflex  (D – SLR) 

ข. Digital  Lens  Reflex  (D – SLR) 

ค. Digital  Single  Reflex   (DSR) 

ง. Single - Lens  Reflex  (D – SLR 

9. ในปีค.ศ. 1898 ไดม้กีารก่อตัง้บรษิทั Fllow&SchwingMfg . Co ; ซึง่ผลติกลอ้ง SLR เป็นรุ่นแรก ใครคือผู ้

ก่อต ัง้บรษิทั  

ก. วลิเลีย่มโฟลเมอร ์ (William Folwer) 

ข. อบราฮมัเดริ์คโลแมน (AbrahamdirkLoman) 

ค. แมค็เค็ลเบน (S.D. Mckellen) 

ง. คารล์  วลิเลีย่มชลี (Carl William Schcele) 

10. กลอ้ง Obscuraไดพ้ฒันาใหเ้ป็นกลอ่งยาวเรยีวดว้ยขนาดทีเ่ลก็ลงเมือ่ศตวรรษทีเ่ท่าไหร่  

ก. ศตวรรษที ่15 – 16 

ข. ศตวรรษที ่16 – 17 

ค. ศตวรรษที ่17– 18 

ง. ศตวรรษที ่18 – 19 

11. กลอ้งดจิติอลกบักลอ้ง 35 มม. จะมส่ีวนของความแตกต่างอยู่ทีใ่ด 

ก. ตวัรบัแสง  CCD (Charge – Couply  Device) 

ข. มมุมองของภาพ  Angle of  View 

ค. รูรบัแสง  (Aperture) 

ง. เลนส ์ Lens 
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ภาคผนวก  ค 

ผลการประเมินคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง  ค่าความยากงา่ย  ค่าอาํนาจจาํแนก 

และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 
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ตาราง 3 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง  เรือ่งการถ่ายภาพเบื้องตน้  สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ  

 โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพมหานคร   โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดบัคุณภาพ 

 โครงสรา้งและเน้ือหา 4.42 0.43 ดี 

 เน้ือหามคีวามเหมาะสม 

 โครงสรา้งเน้ือหาชดัเจนมคีวามสมัพนัธต่์อเน่ือง 

 สอดคลอ้งกบัการประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน  

 ความยาวของการนาํเสนอแต่ละเรื่องมคีวามเหมาะสม 

4.67 

4.33 

4.67 

4.00 

0.58 

0.58 

0.58 

0.00 

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 

ด ี

 ภาษา และรูปภาพ 4.53 0.58 ดีมาก 

 การจดัวางองคป์ระกอบไดส้ดัส่วน สวยงาม งา่ยต่อการใช  ้ 4.67 0.58 ดมีาก 

 รูปแบบอกัษรมขีนาด ชดัเจน อ่านงา่ย และเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 4.33 0.58 ด ี

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดบัคุณภาพ 

 การเลอืกใชส้พีื้นหลงัมคีวามเหมาะสมและกลมกลนื 4.67 0.58 ดมีาก 

 ความเหมาะสมของรูปภาพต่อเน้ือหาของเรื่อง 4.67 0.58 ดมีาก 

 การควบคุมเสน้ทาง (Navigation) ของบทเรยีนชดัเจนถกูตอ้ง 4.33 0.58 ด ี

 การประเมินผล 5.00 0.00 ดีมาก 

 ความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัเน้ือหา 5.00 0.00 ดมีาก 

 มกีารแสดงผลคะแนนหลงัการทาํแบบทดสอบ 5.00 0.00 ดมีาก 

 มกีารวดัผลและประเมนิผลเป็นระยะๆ 5.00 0.00 ดมีาก 

 มกีารสรุปผลคะแนนรวมหลงัการทดสอบ 5.00 0.00 ดมีาก 

เฉลีย่โดยรวม 4.65 0.34 ดีมาก 
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ตาราง 4 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิง  เรือ่งการถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ  

 โรงเรยีนราชนีิ  กรุงเทพมหานคร  โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดบัคุณภาพ 

 การออกแบบระบบการเรยีนการสอน  4.47 0.46 ดี 

 การออกแบบเป็นระบบนาํเสนอทีถ่กูตอ้งตามลาํดบัข ัน้ตอน 4.67 0.58 ดมีาก 

 การนาํเสนอดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีน 4.00 0.00 ด ี

 มปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบับทเรยีน 4.33 0.58 ด ี

 การออกแบบสือ่เป็นสือ่เสรมิทีส่นบัสนุนการเรยีนถ่ายภาพ 4.67 0.58 ดมีาก 

 ใหโ้อกาสผูเ้รยีนควบคุมลาํดบัการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม 4.67 0.58 ดมีาก 

 การออกแบบหนา้จอ 4.25 0.79 ดี 

 การจดัวางองคป์ระกอบไดส้ดัส่วน สวยงาม งา่ยต่อการใช ้ 4.00 1.00 ด ี

 รูปแบบอกัษรมขีนาด ชดัเจน อ่านงา่ย และเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 4.00 1.00 ด ี

 รูปแบบสขีองตวัอกัษร ชดัเจน เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 4.33 0.58 ด ี

 การเลอืกใชส้พีื้นหลงัมคีวามเหมาะสมและกลมกลนื 4.67 0.58 ดมีาก 

 ปฏสิมัพนัธบ์ทเรยีน 4.89 0.19 ดีมาก 

 แสดงผลผ่านเบราเซอรI์nternet Explorer ไดถ้กูตอ้ง 5.00 0.00 ดมีาก 

 มกีารแสดงผลคะแนนหลงัการทาํแบบทดสอบ 5.00 0.00 ดมีาก 

 ภาพทีใ่ชป้ระกอบแสดงผลไดร้วดเรว็ 4.67 0.58 ดมีาก 

เฉลีย่รวม 4.54 0.48 ดีมาก 

  

ตารางแสดงค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบของบทเรยีน ท ัง้หมดม ี5ตอน มค่ีาความเชื่อม ัน่อยู่ที ่0.84 โดยแสดงแยกเป็นแต่ละตอนดงัน้ี 
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ตาราง 5 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ  

 เรือ่งที ่1 ประวตักิารถ่ายภาพ 
 

ขอ้ ความยากงา่ย (p) อาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.44 0.82 

2 0.56 0.47 

3 0.47 0.71 

4 0.41 0.53 

5 0.47 0.29 

6 0.38 0.71 

7 0.41 0.65 

8 0.32 0.59 

9 0.53 1.00 

10 0.53 0.29 
 

แบบทดสอบหลงัเรยีนตอนที ่1 มค่ีาความเชื่อม ัน่เท่ากบั 0.84 

 

ตาราง 6 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ 

  เรือ่งที ่2 ส่วนประกอบของกลอ้งถ่ายภาพ 
      

ขอ้ ความยากงา่ย (p) อาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.56 0.53 

2 0.56 0.47 

3 0.65 0.65 

4 0.68 0.71 

5 0.56 0.82 

6 0.65 0.47 

7 0.56 0.76 

8 0.71 0.35 

9 0.62 0.29 

10 0.68 0.71 
 

แบบทดสอบหลงัเรยีนหน่วยที ่มค่ีาความเชื่อม ัน่เท่ากบั 0.87 
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ตาราง 7 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ 

 เรือ่งที ่3 ประเภทของกลอ้งดจิติอล 
      

ขอ้ ความยากงา่ย (p) อาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.56 0.88 

2 0.56 0.29 

3 0.62 0.53 

4 0.56 0.71 

5 0.58 0.35 

6 0.62 0.41 

7 0.65 0.35 

8 0.68 0.47 

9 0.35 0.41 

10 0.38 0.47 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีนหน่วยที ่3 มค่ีาความเชื่อม ัน่เท่ากบั 0.76 

 

ตาราง 8 ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื่อม ัน่ของแบบทดสอบ 

 เรือ่งที ่4 โหมดการทาํงานของกลอ้งดจิติอล 
      

ขอ้ ความยากงา่ย (p) อาํนาจจาํแนก (r) 

1 0.38 0.76 

2 0.41 0.82 

3 0.50 0.64 

4 0.35 0.71 

5 0.47 0.35 

6 0.47 0.35 

7 0.52 0.47 

8 0.50 0.76 

9 0.41 0.82 

10 0.59 0.59 
 

แบบทดสอบหลงัเรยีนหน่วยที ่4 มค่ีาความเชื่อม ัน่เท่ากบั 0.88 
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ภาคผนวก  ง 

แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิงดา้นเน้ือหา 
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แบบประเมินสือ่การสอน 

การพฒันาบทเรยีนอีเลริน์นิง  เรือ่งการถ่ายภาพเบื้องตน้  สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ  โรงเรยีนราชนีิ  กรุงเทพมหานคร 

คาํชี้แจง

การถ่ายภาพเบื้องตน้  

1. แบบประเมนิฉบบัน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สอบถามความคิดเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา เรื่อง  

 2. แบบสอบถามน้ีแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที ่1

   5   หมายถงึ   ดมีาก 

  รายการการประเมินการผลติบทเรยีนอเีลริน์นิง เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องตน้ แบง่ระดบัคุณภาพ

ออกเป็น 5  ระดบั  คอื 

   4  หมายถงึ   ด ี

   3  หมายถงึ   พอใช ้

   2  หมายถงึ   ปรบัปรุงแกไ้ข 

   1  หมายถงึ   ไมม่คุีณภาพ 

 ส่วนที ่2 

 3. กรุณาทาํเครื่องหมาย    ลงในช่องระดบัตามความคิดเหน็ของท่าน หากมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ

กรุณาเขยีนลงในช่องว่างทีก่าํหนด 

  ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูร้บัการประเมนิ    นางสาวจรีนนัท ์       ทองปาน 

รหสั 52199130080 

ระดบัปรญิญา การศึกษามหาบณัฑติ  สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร 
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แบบประเมินบทเรยีนอเีลริน์นิง (ดา้นเน้ือหา ) 

 

 เรื่องการถา่ยภาพเบื้องตน้  สาํหรบัชมุนุมถา่ยภาพ  โรงเรยีนราชินี  กรุงเทพมหานคร 

คาํช้ีแจง

ขอ้เสนอแนะ

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

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

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

 โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเหน็ของท่าน 

ลงชือ่......................................................... ผูเ้ชีย่วชาญ 

                                                                ( …………………........................................................)  

                                                                 ................./.................../..................  

 

รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรบัปรงุ

แกไ้ข 

ไม่มี

คณุภาพ 

5 4 3 2 1 

 โครงสรา้งและเน้ือหา      

 เน้ือหามคีวามเหมาะสม      

 โครงสรา้งเน้ือหาชดัเจนมคีวามสมัพนัธต่์อเน่ือง      

 สอดคลอ้งกบัการประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน       

 ความยาวของการนาํเสนอแต่ละเรื่องมคีวามเหมาะสม      

 ภาษา และรูปภาพ      

 การจดัวางองคป์ระกอบไดส้ดัส่วน สวยงาม งา่ยต่อการใช ้      

 รูปแบบอกัษรมขีนาด ชดัเจน อ่านงา่ย และเหมาะสมกบัผูเ้รยีน      

 การเลอืกใชส้พีื้นหลงัมคีวามเหมาะสมและกลมกลนื      

 การควบคุมเสน้ทาง (Navigation) ของบทเรยีนชดัเจนถกูตอ้ง      

 การประเมินผล      

 ความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัเน้ือหา      

 มกีารแสดงผลคะแนนหลงัการทาํแบบทดสอบ      

 มกีารวดัผลและประเมนิผลเป็นระยะๆ      

 มกีารสรุปผลคะแนนรวมหลงัการทดสอบ      
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ภาคผนวก  จ 

แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนอเีลริน์นิงดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา 
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แบบประเมินสือ่การสอน 

การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง  เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องตน้ สาํหรบัชมุนุมถ่ายภาพ  โรงเรยีนราชนีิ  กรุงเทพมหานคร  

คาํชี้แจง

 เรื่องการถ่ายภาพเบื้องตน้  

1. แบบประเมนิฉบบัน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สอบถามความคิดเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา  

 2. แบบสอบถามน้ีแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1

   5   หมายถงึ   ดมีาก 

  รายการการประเมนิการผลติบทเรยีนออนไลน ์เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องตน้แบง่ระดบัคุณภาพออกเป็น 5  

ระดบั  คอื 

   4  หมายถงึ   ด ี

   3  หมายถงึ   พอใช ้

   2  หมายถงึ   ปรบัปรุงแกไ้ข 

   1  หมายถงึ   ไมม่คุีณภาพ 

 ส่วนที ่2 

 3. กรุณาทาํเครื่องหมาย    ลงในช่องระดบัตามความคิดเหน็ของท่าน หากมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ

กรุณาเขยีนลงในช่องว่างทีก่าํหนด 

  ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูร้บัการประเมนิ    นางสาวจรีนนัท ์       ทองปาน 

รหสั 52199130080 

ระดบัปรญิญา การศึกษามหาบณัฑติ  สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร 
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แบบประเมินบทเรยีนอเีลริน์นิง  เรือ่งการถา่ยภาพเบื้องตน้  สาํหรบัชุมนุมถา่ยภาพ  โรงเรยีนราชินี 

กรุงเทพมหานคร  (สาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา) 

ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

    ลงชือ่……………………………………………. 

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

            ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 

 

 

รายการพจิารณา 

ระดบัคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรบัปรงุ

แกไ้ข 

ไม่มี

คณุภาพ 

5 4 3 2 1 

 การออกแบบระบบการเรยีนการสอน       

 การออกแบบเป็นการนาํเสนอทีถ่กูตอ้งตามลาํดบัข ัน้ตอน      

 การนาํเสนอดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีน      

 มปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบับทเรยีน       

 การออกแบบสือ่เป็นสือ่เสรมิทีส่นบัสนุนการเรยีนถ่ายภาพ      

 ใหโ้อกาสผูเ้รยีนควบคุมลาํดบัการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม      

 การออกแบบหนา้จอ       

 การจดัวางองคป์ระกอบไดส้ดัส่วน สวยงาม งา่ยต่อการใช ้      

 รูปแบบอกัษรมขีนาด ชดัเจน อ่านงา่ย และเหมาะสมกบัผูเ้รยีน      

 รูปแบบสขีองตวัอกัษร ชดัเจน เหมาะสมกบัผูเ้รยีน      

2.4  การเลอืกใชส้พีื้นหลงัมคีวามเหมาะสมและกลมกลนื      

 ปฏสิมัพนัธข์องบทเรยีน      

 แสดงผลผ่านเบราเซอรI์nternet Explorer ไดถ้กูตอ้ง      

 มกีารแสดงผลคะแนนหลงัการทาํแบบทดสอบ      

 ภาพทีใ่ชป้ระกอบแสดงผลไดร้วดเรว็      
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ภาคผนวก  ฉ 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและเทคโนโลยกีารศึกษา 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์พนธ ์   เฮงสมบูรณ์ 

อดตีรองอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้เพระยา  

2. ผูช่้วยศาสตราจารยด์เิรก    อคัฮาด 

หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา  คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 3-333-

3.    อาจารยสุ์ธญัญา   ภู่รตันาพชิญ  ์

หวัหนา้งานเทคโนโลยทีางการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  
 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา 

1. ดร.รฐัพล   ประดบัเวทย ์ 

หวัหนา้สาขาวชิา เทคโนโลยกีารศึกษา 

2. ดร.นทัธรีตัน ์   พรีะพนัธุ ์

อาจารยป์ระจาํ ภาควชิา  เทคโนโลยกีารศึกษา 

3. อาจารยน์ราภรณ ์   ทองอทุยั 

หวัหนา้ส่วนสารสนเทศ  สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา  
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ภาคผนวก  ช 

สาํเนาหนังสอืขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 
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ประวตัิยอ่ผูท้าํสารนิพนธ ์
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ประวตัิยอ่ผูท้าํสารนิพนธ ์
 

ชือ่  ชือ่สกลุ   จรีนนัท ์   ทองปาน 

วนัเดอืนปีเกดิ   31  สงิหาคม  2525 

สถานทีเ่กดิ   ตราด 

ทีอ่ยู่ปจัจบุนั   หมูบ่า้นธนาภริมย ์ซอย 10  เลขที ่458/209 ถนนเพชรเกษม   

แขวงภาษเีจรญิฝัง่เหนือ  เขต หนองแขม  กทม. 

 ตาํแหน่งหนา้ทีก่ารงาน  ครูฝ่าย สือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยกีารศึกษา 

 สถานทีท่าํงานปจัจบุนั  โรงเรยีนราชนีิ 

ประวตักิารศึกษา 

             พ.ศ. 2538  ประถมศึกษา  

จากโรงเรยีนกติตวิทิยา  ตราด 

              พ.ศ. 2544  มธัยมศึกษา   

จากโรงเรยีนสตรปีระเสรฐิศิลป์  ตราด  

              พ.ศ.2548  ครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.)   

วชิาเอก  เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา   

จากมหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

 พ.ศ. 2557  การศึกษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) 

    สาขาวชิา  เทคโนโลยกีารศึกษา 

    จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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