การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญานิพนธ
ของ
เจตนรินท เปย มราศรี

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
พฤษภาคม 2554

การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญานิพนธ
ของ
เจตนรินท เปย มราศรี

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
พฤษภาคม 2554
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดยอ
ของ
เจตนรินท เปย มราศรี

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
พฤษภาคม 2554

เจตนรินท เปยมราศรี. (2554). การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปริญญานิพนธ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: อาจารย ดร.ไพรัช วงศยุทธไกร, อาจารยโอภาส สุขหวาน.
ความมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความ
ปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
ประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 13 คน จํานวน 6 ดาน คือ 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินการ 2.ดาน
สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 3.ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซท 4.ดานการเชื่อมโยง 5.ดานแบบฝกหัด และ 6.
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมปี ระสิทธิภาพ นําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูล สถิตทิ ี่ใชวิเคราะหขอมูลคือ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจัยพบวา
1. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทําการวิเคราะหเนือ้ หาโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน สามารถวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเนื้อหาได 11 หนวยการเรียนรูด ังนี้ 1.ความรูพื้นฐานความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม 2.ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัย 3.การจัด
องคกรความปลอดภัย 4.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย 5.การควบคุม ปองกัน
บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการสถิติ 6.อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล 7.วิศวกรรมความปลอดภัย
เฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล ไฟฟา ขนสง 8.วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ
9.วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย 10.การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
11.กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
2. ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 13 คน จํานวน 11 หนวยการเรียนรู มีประสิทธิภาพโดยรวมคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 อยูในเกณฑดี สูงกวา
เกณฑที่กําหนด 4.00 มีคาคะแนน t –test 3.23 ซึ่งมีคาแตกตางระหวางคาเฉลีย่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อพิจารณาคาประสิทธิภาพดังนี้ 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.43 คะแนน คา t – test มีคา
เทากับ 3.39 อยูในเกณฑดี 2.ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.17 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ
3.09 อยูในเกณฑดี 3.ดานการจัดวางรูปแบบของเวบไซทมีคาเฉลี่ย 4.26 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 3.03 อยู
ในเกณฑดี 4.ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.96 อยูในเกณฑดี 5.ดาน
แบบฝกหัดมีคา เฉลี่ย 3.97 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ -0.55 อยูในเกณฑดี 6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมี
คาเฉลี่ย 4.05 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.78 อยูในเกณฑดี

CONSTRUCTION OF ELECTRONICS LEARNING LESSONS ON IN514 SAFETY
MANAGEMENT SUBJECT ACCORDING TO MASTER OF EDUCATION CURRICULUM,
MAJOR IN INDUSTRIAL EDUCATION, SRINAKHRINWIROT UNIVERSITY

AN ABSTRACT
BY
JATENARIN PIAMRASRI

Presented in Partial Fulfillment of Requirements for the
Master of Education Degree in Industrial Education
at Srinakharinwirot University
May 2011

Jatenarin Piamrasri. (2011). Construction of Electronics Learning Lessons on IN514 Safety Management
Subject According to Master of Education Curriculum, Major in Industrial Education,
Srinakharinwirot University. Master thesis, M.Ed. (Industrial Education). Bangkok: Graduate
School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee: Dr. Pairust Vongyuttakrai, Mr.Ophat
Sukwan.
The purposes of this research were to construct electronics learning lessons on IN514 safety
management subject according to Master of Education Curriculum, Major in Industrial Education,
Srinakharinwirot University and evaluate The efficiency of electronics learning lesson on IN514 Safety
Management Subject. The electronics learning lessons on IN514 Safety Management Subject was
evaluated by 13 experts in 6 areas. They were:
1.Content and Process 2.Multimedia 3.Web site Layout 4.Navigation Relation 5.Assignment
6.Interactive Design The statistical tools the were used to analyze the data were mean standard deviation
and t-test.
The results were as followed:
1. The construction of Electronics Learning lessons on IN514 Safety Management Subject
According to Master of Education Curriculum, Major in Industrial Education, Srinakharinwirot University
was analyze by 5 experts and came out with 11 units. They were: 1. Industrial Safety’s basic knowledge,
2. Safety and Hygiene Standard in Safety Acts. 3. Safety Organization, 4. Industrial Psychology and
Safety Training to Workers, 5. Control, Protection , Record , Investigation and Statistic Evaluation, 6.
Personal Safety Protection, 7. Safety Engineering : Machine Maintenance, Electrical, Metrical, Logistics, 8.
Safety Engineering : Chemical , Germ and Toxic Substance, 9. Safety Engineering: Heat and Fire, 10.
Industrial Risk Evaluation, 11. Case Study : Accident in Industrial works.
2. The efficiency of Electronics Learning lessons on IN514 Safety Management Subject
According to Master of Education Curriculum, Major in Industrial Education, Srinakharinwirot University
was evaluated by 13 experts in 6 areas. For as a whole had the average of 4.17 in good level was higher
than standard 4.00 which t = 3.23. When considered in each areas found that; Areas 1 Content and
Process t had the average of 4.43 in good level t =3.39. Areas 2 Multimedia had the average of 4.17 in
good level t =2.27. Areas 3 Web site Layout had the average of 4.26 in good level t =3.03. Areas 4
Navigation Relation had the average of 4.04 in good level t =0.96. Areas 5 Assignment had the average of
3.97 in good level t =-0.55. Areas 6 Interactive Design had the average of 4.05 in good level t =0.78.
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สุคติภูมิดวยเทอญ
สุดทายนี้ ขอขอบคุณตัวขาพเจาเองและเพื่อนพองนองพี่รวมอุดมการณ ที่มีความมุงมั่น
พยายามอยางยิ่งยวด ถึงแมจะยอทอบางเนื่องจากขาพเจาใชเวลาในการทํางานวิจัยนี้ ถึง 4 ปครบ
พอดีในวันนี้ อยางไรก็ตามความสําเร็จทีข่ าพเจารอคอยก็ไดมาถึงแลว
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ประเทศไทยไดเริ่มนําระบบการวางแผนที่มีการกําหนดนโยบายลวงหนา มาใชตั้งแต พ.ศ.
2504 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ซึ่งไดกําหนดแนวทางในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ดั ง นี้ เป น การกํ า หนดนโยบายในระดั บ ประเทศ และได เ ปลี่ ย นแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมเรื่อยมาจนถึงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยมีการกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาที่สําคัญคือ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเปนการเสริมสรางรากฐานของ
สังคมใหเขมแข็ง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 1) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเรื่อยมาจนถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2550: 3) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดระบุวา
การศึ ก ษาต อ งยึ ด หลั ก ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู พั ฒ นาตนเองได และถื อ ว า ผู เ รี ย นมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542: หมวดที่ 4 มาตราที่ 22) ใหมีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542: หมวดที่ 4 มาตราที่ 65) ระบบการศึ ก ษานั บ เป น ระบบใหญ ที่
ประกอบดวยระบบยอยตางๆ โดยมีระบบการสอนเปนระบบยอยระบบหนึ่งในระบบการศึกษาใหญ
ในการการดํ าเนิ นงานของระบบการสอนนั้ นครูผูสอนจะตองมีการวางแผนการสอน และตั้งเปน
วัตถุประสงคของการเรียนใหดีเสียกอนเพื่อเปนขอมูลในการจัดการสอน ตลอดจนเตรียมเนื้อหา
บทเรี ย นและวิ ธี ก ารสอนเพื่ อ ดํ า เนิ น การสอนให ไ ด ผ ลลั พ ธ คื อ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ต าม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว (กิดานันท มลิทอง. 2548: 84) ในการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมีประโยชนใน
หลายดาน โดยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมชวยลดการเดินทาง ซึ่งจะชวยลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
และลดปริมาณคารบอนมอนอกไซด ในการทําบันทึก แบบทดสอบ ใชในรูปแบบดิจิตอลแทนการใช
กระดาษจริง มีคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู อาจารยผูสอน สามารถแบงความรู ใหกับนิสิตหรือ
ผูสนใจ ในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผูเชี่ยวชาญทางดานตางๆ ที่เปนที่ยอมรับมีโอกาสที่จะให
ความรูกับทุกคนที่สนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดในทุกๆที่ซึ่งชวยลดคาใชจาย ตนทุกในการศึกษา ทํา
ใหการเรียนรูสามารถเขาถึงคนเปนจํานวนมาก ผูเรียนไดรับความสะดวกและความยืดหยุน บทเรียน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ส ามารถเป น การเรี ย นรู ต ามความเหมาะสมของแต ล ะบุ ค คล ซึ่ ง สามารถกํ า หนด
ระยะเวลาในการเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเอง และสามารถเข า ถึ ง บทเรี ย นได ต ลอดเวลา ผู เ รี ย นจึ ง ไม
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จําเปนตองผูกพันกับวันเวลาเรียนที่แนนอนในการไปเขาเรียนตามสถานที่ที่กําหนด และผูเรียนยัง
สามารถพักการเรียนไดตามความตองการ
(อาณัติ รัตนถิรกุล. 2553: 10-11)
บทเรียนคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส (Electronic-learning: E-Learning) เปนการเรียนการ
สอนดวยคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยใชในการสื่อสารทางไกลสายโทรศัพทหรือการ
สงสัญญาณผานดาวเทียม มีการใชเทคโนโลยีเว็บไซตในการนําเสนอบทเรียนออนไลน และการสื่อสาร
ระหวางผูเรียนดวยตนเองทั้งแบบประสานเวลา และไมประสานเวลาผานทางการสนทนา อีเมล เว็บ
บอรด และการประชุมทางไกลวิธีการหนึ่งที่ใชมากใน E-Learning คือ การสอนบนเว็บไซต โดยผูสอน
จะใสเนื้อหาบทเรียนไวในเว็บไซตเพื่อใหผูเรียนเขาไปเรียนไดตามตองการ เนื้อหาบทเรียนเหลานี้จะ
เปนลักษณะสื่อหลายมิติโดยมีการเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งในเว็บไซตเดียวกัน และเว็บไซตภายนอกที่
เกี่ยวของ ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น E-Learning สามารถ
ใชไดทั้งการเรียนในหองเรียนในลักษณะใชเว็บไซตเสริมสาระ วิชาเอกในการศึกษาทางไกลที่ผูเรียน
สามารถเรียนรูจากบทเรียนดวยตนเอง นอกจากนี้ยังใชในการศึกษาตามหลักสูตร และยังสามารถใช
E-Learning ในการฝกอบรมแกเจาหนาที่หรือพนักงานตางๆไดในลักษณะการอบรมบนเว็บไซต
(Web-Based Training) (กิดานันท มลิทอง. 2548: 202)
ภาวะป จ จุ บั น สภาพสั ง คมไทยได มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเข า สู สั ง คมอุ ต สาหกรรมมากขึ้ น
โดยเฉพาะในช ว ง พ.ศ.2541- 2551 ป มี ผูทุ พพลภาพ จํ า นวน 6,417คน และเสียชี วิต จํ า นวน
173,602 คน จากการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม มีการเติบโตอยางรวดเร็ว เปนอีกปจจัยหนึ่งจาก
การเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศ และการแขงขันทางการคาโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา แตในขณะเดียวกันทางดานแรงงานกลับมีความเสี่ยงตออันตรายจากการทํางานสูงขึ้น ผล
ที่ตามมาคือการสูญเสียเกินกวาที่คาดคิดซึ่งไมอาจเรียกคืนมา และบางครั้งอุบัติเหตุไดทิ้งรองรอย
ของความขมขื่นเอาไวอีกตลอดชีวิต เชน ความพิการ และความเจ็บปวดทรมานนอกจากนี้อุบัติเหตุที่
เกิ ดขึ้ นจากกรณีไฟไหม และโรงงานอุตสาหกรรมระเบิดอาจหมายถึงการสิ้นเนื้อประดาตัว ที่ไม
เพียงแตองคกรเทานั้นยังสงผลตอสภาพแวดลอมและสังคมอีกดวย ปญหาเหลานี้หากไมไดรับการ
แกปญหาอยางจริงจัง อาจจะสงผลตอเนื่องลุกลามใหญโตตอสังคมและการคา(กองวิจัยและพัฒนา
สํานักงานประกันสังคม: ออนไลน)
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/TIS 18000 (Occupational
Health and Safety Management System) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย มีวัตถุประสงคที่มุงเนนใหองคกรใชเปนเกณฑในการจัดการทําระบบ
และปรับปรุงอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการใชแรงงาน
ที่ตองเสี่ยงตออันตรายมากขึ้น ความปลอดภัยและสุขภาพของผูใชแรงงานในการทํางาน จึงเปนเรื่อง
สําคัญอยางยิ่งที่ทุกคนตองตระหนักและใสใจตลอดเวลาเพราะผลจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
หรือผลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบางครั้งอุบัติเหตุยังทิ้งรองรอยของความขมขื่นเอาไวอีกตลอดชีวิต เชน
ความพิ ก าร ความเจ็ บ ปวดทรมานและเสี ย ชี วิ ต บางธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจ
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หมายถึงความสูญเสีย ขององคกรยังมีผลตอสภาพแวดลอมและสังคมโดยรอบอีกดวย เชน ไฟไหม
โรงงานระเบิ ด พนั ก งานและชุ ม ชนโดยรอบได รั บ สารอั น ตราย ซึ่ ง อาจถึ ง แก ชี วิ ต ได มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and
safety management system standards) ตามอนุกรมมาตรฐาน มอก.18000 นี้ กําหนดขึ้นโดยใช
BS 8800: Guide to occupational health and safety (OH&S) management systems เปน
แนวทาง และอาศัยหลักการของระบบการจัดการตามอนุกรมมาตรฐาน มอก. 9000/ISO 9000 และ
มอก. 14000/ISO 14000 เพื่อใหระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเขากันไดกับระบบ
การจัดการอื่น ๆ ขององคกร (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2551: ออนไลน)
การเลือกรายวิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย เปนการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
เพื่อเปนการจัดการศึกษาใหใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยมีบทบาทของการจัดการความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม และระบบการจัดการอาชีวอนามัย ตาม มอก. 18000 / OHSAS
18000 ซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศไทยจําเปนตองมีการกําหนดใหมีการรองรับมาตรฐานตาม มอก. 18000 /
OHSAS 18000 เนื่องจากอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทํางานมีแนวโนมสูงขึ้น อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางานยังเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนการชวยลดการ
กีดกันทางการคาระหวางประเทศอีกดวย
เอกสารรายวิ ช า อต 514 การจั ด การความปลอดภั ย หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดอธิบายรายวิชา ศึกษาวิเคราะหความ
ปลอดภัยในการทํางาน การจัดการองคการความปลอดภัย การสรางจิตสํานึก การปองกัน การความ
คุม การตรวจ การสอบสวนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํ างานอุต สาหกรรม วิ ศวกรรมความ
ปลอดภัยเฉพาะดาน และพัฒนางานความปลอดภัย ระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษาอุบัติเหตุและอาชีวอนามัย
ในงานอุตสาหกรรม
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความ
ปลอดภัย โดยคาดหวังวาผูเรียนสามารถใชเปนสื่อเพิ่มเติมการเรียนรู ทบทวนความเขาใจ ขั้นตอน
ความปลอดภัย และกระบวนการความปลอดภัย ในการฝกทักษะซ้ําๆไดจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
สามารถทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในดาน
ตอบสนองตอขอมูลผูเรียน บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและสงเสริม
ใหการเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ตามความตองการของผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรูเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรูเรื่องการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ในวิชาอื่นๆ
อยางแพรหลายตอไป
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ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความ
ปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสําคัญของการวิจัย
การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนการ
สนับสนุน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในการใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต
ผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและผูเรียนสามารถนําความรูทางวิชาการที่ไดศึกษาจากระบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ไปใชแกปญหาและเพิ่มความรูในระบบความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรม มา
ใชอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ บทเรียนอิเล็กทรอนิกสนี้สามารถนํามาใชเปนแหลงเรียนรู และ
เปนขอมูลในการคนควาและทําความเขาใจใหมากขึ้นใหแก นิสิต นักศึกษา ผูที่สนใจ รวมไปถึง
เจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงงาน (จป.) ในการสรางจิตสํานึกของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ตอไป

ขอบเขตงานวิจัย
1. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความ
ปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
2. ผูประเมินประสิทธิภาพ
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วิ ช า อต 514 การจั ด การความ
ปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีคนรินท
รวิโรฒ ทําการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ปริ ญ ญาโท จํ า นวน 13 คน หรื อ มี ป ระสบการณ ท างด า นการสอนคอมพิ ว เตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศแลวไมต่ํากวา 5 ป
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3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัว แปรตาม คื อประสิท ธิภ าพบทเรียนอิเ ล็กทรอนิกส วิ ช า อต 514 การจัดการความ
ปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (Electronic-Learning:E-Learning) หมายถึง บทเรียน
คอมพิวเตอรที่นําเสนอในรูปแบบประสมในลักษณะที่ประกอบดวย ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง มาสรางระบบและจัดการเรียนการสอนแบบ Online โดยถายทอดเนื้อหาผาน ทางอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะบริการดานเว็บเพจเขามาชวยในการเรียนการ
สอน การถายทอดความรู และการอบรม ที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง ในเวลาและสถานที่ใดก็ไดและผู
เรียนสามารถโตตอบกับ เนื้อหา รวมทั้งมีแบบ ฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบทํา
ความเขาใจได และมีระบบสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน (E-Classroom) หมายถึง หองเรียน
ออนไลนซึ่งเปนศูนยกลางกิจกรรมของการเรียนการสอนโดยสนับสนุนใหมีระบบบริหารการเรียนการ
สอน (Learning Management System:LMS) สามารถชวยใหอาจารยสามารถบันทึกความรูตาง ๆ
เกี่ยวกับรายวิชาที่สอนไมวาจะเปน ขาวสาร แผนการสอน เอกสารและสื่อการสอน ลิงคเว็บไซดที่
เกี่ยวของ หรือคําถามที่ถูกถามบอยรวมทั้งมีระบบจัดการบทเรียน (Learning Management
System: LMS) เปนระบบจัดการเรียนการสอนแบบ Online เปนซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการ
เรียนรู ผานระบบอินเตอรเน็ต ระบบดังกลาวมักจะประกอบไปดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวกให
แกผูสอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ ผูสอนสามารถนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซดรายวิชาตามที่
ไดขอใหระบบ จัดไวใหโดยสะดวก ผูเรียนเขาถึงเนื้อหากิจกรรมตางๆ ไดโดยผานเว็บ ผูสอนและผู
เรียนติดตอสื่อสาร กันไดผานทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไวให
2. การสร า งบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หมายถึ ง การใช ท รั พ ยากรต า งๆ ในระบบ
อินเทอร เน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสรางระบบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนและ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ตรงกับความตองการของผูสอนและผูเรียน เชื่อมโยง
ระบบเปนเครือขายที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน
3. วิ ช า อต 514 การจั ด การความปลอดภั ย ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
หมายถึง วิชาในหลักสูตร วิชาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ โดยมีเนื้อหาดังนี้ การศึกษาวิเคราะหความปลอดภัยในการทํางาน การจัดองคกร
ความปลอดภัย การสรางจิตสํานึก การปองกัน การควบคุม การตรวจ การสอบสวนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานและพัฒนางานความปลอดภัย
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ระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัยใน
การทํางาน กรณีศึกษาอุบัติเหตุและอาชีวอนามัยในงานอุตสาหกรรม
4. ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
หมายถึง คุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึ กษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ที่นํา ไปให
ผู เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ด า นคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ มี ป ระสบการณ ก ารสอน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีมาแลวไมต่ํากวา 5 ป หรือมีความเชี่ยวชาญทางดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท อยูในเกณฑดี ทั้ง 6 ดาน
4.1 ดานเนื้อหาและการดําเนินการ
4.2 ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดีย
4.2 ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต
4.3 ดานการวางรูปแบบของเว็บไซท
4.4 ดานการเชื่อมโยง
4.5 ดานแบบฝกหัด
4.6 ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย

ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสวิชา
อต 514 การจัดการความปลอดภัย อยูใน
เกณฑดี ทั้ง 6 ดาน
1. ดานเนื้อหาและการดําเนินการ
2. ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต
4. ดานการเชื่อมโยง
5. ดานแบบฝกหัด
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิด
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สมมติฐานของการวิจัย
บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วิ ช า อต 514 การจั ด การความปลอดภั ย หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
มหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาอุ ตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูวิจัยได สรางขึ้ นมี
ประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตาม
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ มี
การศึกษา เอกสาร ขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทดังตอไปนี้
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Learning: E-Learning)
2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ รายวิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
3. การประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ E-Learning
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Learning:E-Learning)
ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information
and
Communication Technology) มาใชเพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนนําไปสูการ
เรียนรูแบบ “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” (Student Center) ผูเรียนสามารถสรางการเรียนรูได ทุกคน
(Anyone) ทุ ก ที่ (Anywhere) ทุ ก เวลา (Anytime) ทุ ก สถานที่ (Anyplace) ขึ้ น กั บ ความต อ งการ
แสวงหาความรูของผูเรียนโดยมีระบบ E-Learning เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญสนองตอบตอการ
เรียนรูของผูเรียน (มหาวิทยาลัยราชภัฎเพรชบุรี, สถาบันวิจัยและพัฒนา. 2551:
ออนไลน).
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตไดพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และไดกาวมาเปนเครื่องมือ
ชิ้นสําคัญ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝกอบรม รวมทั้งการถายทอดความรู โดย
พัฒนาสื่อเดิมๆ ใหเปน WBI (Web Based Instruction) หรือการเรียนการสอนผานบริการเว็บเพจ
สงผลใหขอมูลในรูปแบบ WBI สามารถเผยแพรไดรวดเร็ว และกวางไกลกวาสื่อ ปกติ ทั้งนี้ก็มาจาก
ประเด็นสําคัญอีก 2 ประการ หนึ่ง ไดแกสามารถประหยัดเงินที่ตองลงทุนในการจัดหาซอฟตแวร
สรางสื่อ (Authoring Tools) ไมจําเปนตองซื้อโปรแกรมราคาแพงๆ มาใชเปนเครื่องมือในการสรางสื่อ
การเรียนการสอน เพราะสามารถใช NotePad ที่มาพรอมกับ Microsoft Windows ทุกรุน หรือ Text
Editor ใดๆ ก็ไดลงรหัส Hyper Text Markup Language: HTML สรางเอกสาร HTML ที่มีลักษณะ
การถายทอดความรูดานการศึกษา และสองเนื่องจากคุณสมบัติของเอกสาร HTML ที่สามารถ
นําเสนอขอมูลไดทั้งขอความ ภาพ เสียง วีดีโอ และสามารถสรางจุดเชื่อมโยงไปตําแหนงตางๆ ได
ตามความตองการของผูพัฒนา สงผลใหการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ WBI เปนที่นิยม
อยางสูง และไดรับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบมาเปนสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning
ซึ่งกําลังไดรับความนิยมอยางสูงในปจจุบัน สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning สามารถ
กลาวไดวาเปนรูปแบบที่พัฒนาตอเนื่องมาจาก WBI โดยมีจุดเริ่มตนจากแผนเทคโนโลยี เพื่อ
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การศึกษาของสหรัฐอเมริกา ของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา ที่ตองการพัฒนารูปแบบการ
เรียนของนักเรียนใหเขากับศตวรรษที่ 21
การพัฒนาระบบการเรียนรูจึงมีการนําเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตมาชวยเสริมอยางเปนจริงเปนจัง ดังนั้นสามารถกลาวไดวา E-Learning คือ การนํา
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะบริการดานเว็บเพจเขามาชวยในการเรียนการสอน การถายทอด
ความรู และการอบรม (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ. 2551: ออนไลน)
1.1 ความหมายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)
ในวงการศึกษาไดมีการใหความหมายของคํานี้ไวหลายอยางแลวแตประสบการณของแตละ
บุคคล ไวดังนี้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (สยามรัฐ. 2551: 5) ไดใหความหมายของ E-Learning หมายถึง
“การเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี (Technology-Based Learning) ซึ่งครอบคลุมวิธีการเรียนรู
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรูบนคอมพิวเตอร (Computer-Based Learning) การเรียนรูบน
เว็บ (Web-Based Learning) หองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) และความรวมมือดิจิทัล
(Digital Collaboration) เปนตน ผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท อาทิ
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต การถายทอดผานดาวเทียม (Satellite Broadcast) แถบ
บันทึกเสียง วิดีทัศน โทรทัศนที่สามารถโตตอบกันได และซีดีรอม”
ไพฑูรย ศรีฟา (2550: ออนไลน) ไดใหความหมายของ E-Learning หมายถึง “การเรียน
การสอนทางไกลที่ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานทาง World Wide Web ซึ่งผูเรียนและผูสอนใชเปน
ชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางกัน ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลมากมายที่มีอยูทั่วโลกอยาง
ไรขอบเขตจํากัด ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมหรือแบบฝกปฏิบัติตางๆ แบบออนไลน โดยใชเครื่องมือ
ที่ชวยอํานวยความสะดวกอยูใน www เปนการเรียนการสอนออนไลนที่ไดรับความนิยมอยางมากใน
ปจจุบัน เพราะไมมีขีดจํากัดเรื่องระยะทาง เวลา และสถานที่ อีกทั้งยังสนองตอบตอศักยภาพและ
ความสามารถของผูเรียนไดเปนอยางดี”
สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน
(การสรางสื่อการเรียนรูทางไกลแบบออนไลน 2552:12)
ผู อํ า นวยการโครงการการเรี ย นรู แ บบออนไลน แ ห ง สวทช.ได ใ ห ค วามหมายของ E-Learning
หมายถึง “การเรียนรูแบบออนไลน หรือ E-Learning การศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความ รูปภาพ
เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และ
เพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางกันไดเชนเดียวกับ
การเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดตอ สื่อสารที่ทันสมัย(E-mail, Web-board, Chat)
จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน, เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานที่
ชุณหพงศ ไทยอุปถัมภ (2550: ออนไลน) ไดใหคําจํากัดความของ E-Learning หมายถึง
“e-learning หรือ Electronic Learning ในปจจุบันคอนขางแตกตางกันออกไปตามแหลงที่มา และการ
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นําไปใชแตกลาวโดยทั่วไปแลว e-learning หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม ที่มีการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกสสมัยใหม มีวัตถุประสงคที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู
องคความรู (knowledge) ไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ (Anywhere-Anytime Learning) เพื่อให
ระบบการเรียนการสอนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อใหผูเรียนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของกระบวนวิชาที่เรียนนั้น ๆ”
ประชิต ทิณบุตร. (2550: 15) ไดใหคําจํากัดความของ E-Learning หมายถึง “ การศึกษา
ผานทางอินเตอรเน็ต เครือขายหรือทางเครื่องคอมพิวเตอรเดี่ยวสวนตัว ที่ไมไดตอเชื่อมกับระบบใดๆ
แตนัยแหงสาระสําคัญของ E-Learning นั้นอยูที่สามารถกระทําการถายโอนทักษะ และความรูผาน
ทางความสามารถ ของระบบเครือขายไดนั่นเอง ดังนั้น E-Learning จึงเกี่ยวพันกันกับการใช
โปรแกรมประยุกตอิเล็กทรอนิกส และกระบวนการ วิธีทางการเรียนรู ซึ่งหมายรวมถึงการเรียนรูทาง
เว็บไซต หรือคอมพิว เตอร เปนหลั ก ในลั กษณะของหองเรี ยนเสมือนจริง และหรือตองอาศัยการ
รวมกันกระทําการประมวลผลทางดิจิตัลนั่นเอง เนื้อหาสาระจึงอาจนําสงไดอยางหลากหลายสื่อ และ
ช อ งทางการสื่อ สาร อาทิ เ ช นผ า นทางระบบอิน เตอรเ น็ต เอ กตร า เน็ ต เสีย ง วิดี ทัศ น ดาวเที ย ม
โทรทัศนและซีดีรอม เปนตน E-Learning แตแรกนั้นเราเรียกวา เปนการฝกอบรมทางอินเตอรเน็ต
เปนหลัก (Internet-Based Training ) จากนั้นเรียกวาเปนการฝกอบรมทางเว็บ (Web-Based
Training) และปจจุบันนี้เราทานก็ยังคงจะตองมาคนหาคําและความหมายที่จะใชกันตอไป อีกวาจะใช
คําเขียนวา E-Learning กันดีหรือตกลงกันตอไปวา จะใชอยางไร เพราะในความเกี่ยวของมีมากมาย
และมีอีกหลายทิศทางของสื่อที่จะพัฒนาตอไป อีกในอนาคต”
ถนอมพร เลาหจรัลแสง (2541: 11) ไดใหความหมายของ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (ELearning) สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะดวยกัน ไดแก ความหมายโดยทั่วไป และความหมาย
เฉพาะเจาะจง
1. ความหมายโดยทั่ ว ไป E-Learning จะครอบคลุ ม ความหมายที่ ก ว า งมาก กล า วคื อ
หมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ได ซึ่งใชการถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณเล็กทรอนิกส ไมวาจะ
เป น คอมพิ ว เตอร เครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต อิ น ทราเน็ ต หรื อ ทางสั ญ ญาณโทรทั ศ น ห รื อ สั ญ ญาณ
ดาวเทียม (Satellite) ก็ไดซึ่งเนื้อหาสารสนเทศ อาจอยูในรูปแบบการเรียนที่เราคุนเคยกันมา
พอสมควร เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (WebBased Instruction) การเรียนออนไลน (On-line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรืออาจ
อยูในลักษณะที่ยังไมคอยเปนที่แพรหลายนัก เชน การเรียนจากวีดีทัศนตามอัธยาศัย (Video OnDemand) เปนตน
2. ความหมายเฉพาะเจาะจงนั้น คนสวนใหญเมื่อกลาวถึง E-Learning ในปจจุบันจะหมาย
เฉพาะถึง การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสําหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใชการนําเสนอดวย
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใชภาพเคลื่อนไหววีดีทัศนและเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ
(Web Technology) ในการถายทอดเนื้อหา รวมทั้งการใชเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรด (Course
Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตาง ๆ เชน การจัดใหมีเครื่องมือการ
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สื่อสารตาง ๆ เชน E-mail , Web Board สําหรับตั้งคําถาม หรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหวางผูเรียน
ดวยกัน หรือกับวิทยากร การจัดใหมีแบบทดสอบ หลังจากเรียนจบ เพื่อวัดผลการเรียน รวมทั้งการ
จัดใหมีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการเรียน โดยผูเรียนที่เรียนจาก E-Learning
นี้ สวนใหญแลวจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน ซึ่งหมายถึงจากเครื่องที่มีการเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย. (2551: ออนไลน) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) คือการ
สงความรูหรือถายทอดเนื้อหาไปสูผูเรียนผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปน คอมพิวเตอร
เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็
ได ซึ่งเนื้อหาอาจอยูในรูปแบบการเรียนที่เราคุนเคยกันมาพอสมควร เชน คอมพิวเตอรชวยสอน
(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน
(On-line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือ อาจอยูในลักษณะที่ยังไมคอยเปนที่
แพรหลายนัก เชน การเรียนจากวิดีทัศนตามอัธยาศัย (Video On-Demand) เปนตน อยางไรก็ดี ใน
ปจจุบัน คนสวนใหญเมื่อกลาวถึง E-Learning จะหมายเฉพาะถึงการเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศ ซึ่ง
ออกแบบมาสําหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใชเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการ
ถายทอดเนื้อหาและเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรด (Course Management System) ในการ
บริหารจัดการงานสอนดานตางๆ โดยผูเรียนที่เรียนจาก E-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาใน
ลักษณะออนไลน และ/หรือ จากแผนซีดี-รอม ก็ได นอกจากนี้ เนื้อหาสารสนเทศของ E-Learning
สามารถนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิง
โตตอบ (Interactive Technology) ความจริงแลวมีคําที่ใชใกลเคียงกันอยูหลายคําเชน การเรียน
ทางไกล (Distance Learning) การฝกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร หรือเรียกยอๆวา CBT
(Computer Based Training) การเรียนทางอินเตอรเน็ต หรือการเรียนการสอนออนไลน (Online
Learning) และยังมีคําอื่นๆ อีกหลายคํา ดังนั้น ความหมายของ E-Learning วาเปนรูปแบบของการ
เรียนรูโดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอรในการ ถายทอดหรือสนับสนุน หรือการปฏิสัมพันธ เครือขาย
ดังกลาวอาจจะเปน Internet หรือ LAN (การเชื่อมตอภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย) หรือ WAN
(การเชื่อมตอ ในวงกวางขึ้นเชนในองคกรหรือบริษัท) โดยแบงระบบ E-Learning ได 2 แบบ ไดแก
ระบบ E-Learning เชิงพาณิชย ไดแก Blackboard, Web-CT, Education Sphere, MKLearning, Ten-flexible Learning เปนตน
ระบบ E-Learning ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันการศึกษา ไดแก จุฬาออนไลน
(Chulaonline.com) เชียงใหมออนไลน (Cmuonline.ac.th) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Maxlearn)
เปนตน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี. (2551: ออนไลน). ระบบ E-Learning ที่พัฒนาขึ้นโดย ระบบ
Atutor Open Source Learning Management System ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
ประสานมิตร (course.swu.ac.th)
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สรุป บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) เปนระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนซึ่งมี
ความจําเปนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเปนสวนประกอบสําคัญของวิธีการ รับ-สง
สารในรูปแบบของสื่อตางๆ เพื่อที่จะใหเกิดการรับรู เกิดการเรียนรู หรือมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาสาระ
หรือกิจกรรมใดๆ ที่ถูกจัด เตรียมการ และวางแผนไวใหเขารวมหรือมีสวนรวมดําเนินการอันไดแก
การรับ-สง บันทึก จัดเก็บ แสดง และคนคืน ขอมูลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดแผนการ
เรียนรู ที่สามารถบริหารจัดการเรื่องกําหนด เวลา และสถานที่ ซึ่งมีสวนรวมดําเนินการได ทั้งแบบ
ปจจุบันและไมปจจุบัน ดังคําที่วามีการจัดการไดในทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งสวนใหญผูจัดการเรียนรู และผูที่
ต อ งการเรี ย นรู จ ะต อ งร ว มมื อ กั น กระทํ า หรื อ ดํ า เนิ น การ โดยใช สื่ อ กลางในรู ป แบบของสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่เหมาะสมกับการนําสงผานชองทางของการสื่อสารผานทางระบบเครือขาย ทั้ง
รูปแบบ เทคนิควิธี ที่ในการใชสายสัญญาณเชื่อมตอโดยตรงหรือแบบไรสาย ไดทั้งในระยะใกลและ
ไกล เชนใชระบบ Lan, Intranet และInternet โดยมีการใชสื่อ โดยมีการนําเสนอการจัดกระบวนการ
เรียนรู ที่มีขั้นตอนการรวมทํากิจกรรมการเรียนการสอนอยางครบถวน เสมือนกับการไปเรียนใน
หองเรียนจริง โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารกับผูเรียนไดโดยไมจําเปนตองกําหนดเวลาหรือ สถานที่
ประกอบกั บ อิ น เทอร เ น็ ต เว็ บ เว็ บ บอร ด หรื อ กระดานข า ว กระดานไวท บ อร ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
จดหมายอิเล็กทรอนิกส การสนทนาออนไลน ระบบตอบโตทางไกล การถายโอนแฟม การเทลเนต
มัลติมีเดียบนเว็บ และระบบการสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ
1.2 บทเรียนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นประเทศไทยได มี ก ารจั ด ระบบการเรี ย นการสอนทางไกลใน
ประเทศไทยในปจจุบัน ไดกาวเขาสูการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนสื่อในการนําเสนอ โดยมี
รูปแบบการนําเสนอผลงานแบงได 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ (เทคโนโลยีการศึกษาและพัฒนาสังคม.
2551: ออนไลน)
1. การนําเสนอในลักษณะ (Web Based Learning) WBI เปนรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่
ใชเทคโนโลยีเว็บเพจเปนสื่อในการนําเสนอ และเปนรูปแบบที่ ไดรับการพัฒนาอยางหลากหลายทั้ง
จากหนวยงานและสวนบุคคล ทั้งที่เปนบุคลากรดานการศึกษาโดยตรงและบุคลากรที่ไมใชครูอาจารย
แตมีความสนใจเปนสวนตัว โดยสามารถแบงลักษณะของเนื้อหาที่นําเสนอได 3 รูปแบบใหญ คือ
1.1 Text Online เปนลักษณะของเว็บไซต WBI ที่นําเสนอดวยขอความทั้งที่อยูในรูป
ของ Text หรือเอกสาร PDF หรือ PPT เพื่อใหดาวนโหลดไปเรียกดู
1.2 Low Cost Multimedia Online เปนลักษณะของเว็บไซต WBI ที่นําเสนอดวยสื่อ
ตางๆ ทั้งรูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว ตลอดจน Flash แตยังไมมีระบบสมาชิก และWeb
Programming ควบคุม
1.3 Full Multimedia Online จัดเปน WBI ที่ใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รวมทั้งการใช
Web Programming มาควบคุมการนําเสนอ เชน ระบบสมาชิก, ระบบทดสอบและรายงานผล แตยัง
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ขาดระบบติดตาม, ตรวจสอบและรายงานผลการใชงานและบริหารจัดการเนื้อหา (Course/Learning
Management System: CMS/LMS)
2. การนําเสนอในลักษณะ E-Learning เปนรูปแบบหนึ่งของการศึกษาเทคโนโลยีการ
เรียนรูรูปแบบใหมลาสุดที่ไดรับการพูดถึงมากที่สุด และหลาย ๆ หนวยงานในประเทศไทยตางก็
สนใจที่จะนํามาพัฒนาเปนระบบการเรียนการสอนของหนวยงานนั้น ๆ โดยเปนระบบที่พัฒนาตอ
เนื่องมาจาก WBI และเพิ่มเติมระบบจัดการหรือบริหารหลักสูตรและการเรียนรู (Course/Learning
Management System: CMS/LMS) เขามาเพื่อใหสามารถบริหารเนื้อหาและติดตามการเรียนรูของ
ผูเรียนสําหรับประเทศไทย มีการพัฒนา E-Learning จากหนวยงานใหญ ๆ 3 หนวยงาน ไดแก
2.1 E-Learning ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตชื่อโครงการ ChulaOnline มี URL
ในการเรียกดูคือ www.chulaonline.com โดยปจจุบันเปดบริการใหความรูหลากหลายวิชา ทั้งสําหรับ
นักศึกษาและบุคคลภายนอก
2.2 E-Learning ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
ภายใตชื่อโครงการ NOLP มี URL ในการเรียกดูคือ www.thai2learn.com ปจจุบันรวมกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปดบริการใหความรูในวิชา English for Office Staff เว็บไซต
โครงการการเรียนรูแบบออนไลนแหง สวทช. (NSTDA Online Learning Project:NOLP) เปน
โครงการที่จัดตั้งขึ้นโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) - National
Science and Technology Development Agency (NSTDA) โครงการมีหนาที่ในการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และใหบริการการเรียนรูรูปแบบใหมผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ผูเรียนจะเรียนผาน Web Browser ซึ่งจะเรียกการเรียนรูรูปแบบใหมนี้วา "การเรียนรูแบบออนไลน" มี
ความมุงหมายที่จะเปนผูนําศูนยบริการทางการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาสื่อการสอนดวย
การนําคอมพิวเตอรมาพัฒนาเพื่อใชในการผลิตและใหบริการ จึงถือเปนการเรียนแบบออนไลน อีกทั้ง
ยังไดรวมกับสถาบันการศึกษา หนวยงานภาคเอกชน บุคคลและกลุมบุคคลที่มีความสนใจและ
ตองการนําเอาความรูทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและอื่นๆที่มีอยู มาพัฒนาและเผยแพรในระบบการเรียน
แบบออนไลน ผานอินเทอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการที่จะพัฒนาความรู ความสามารถของ
ประชาชนโดยทั่วไป ปจจุบันใหบริการวิชาภาษาอังกฤษ English for Office Staff และทีมพัฒนาได
ทําการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการบริหารหลักสูตร ภายใตชื่อ "ระบบบริหารการเรียนแบบ
ออนไลน (E-Learning Management System)" ขึ้นมาเอง
2.3 E-Learning ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
ภายใตชื่อโครงการ LearnOnline มี URL ในการเรียกดูคือ www.learn.in.th โดยเปดวิชาตางๆ 10
วิชา โดยเปนวิชาเลือกของนักศึกษาสายวิทยาศาสตรระดับปริญญาโทและเอก ของทุกมหาวิทยาลัย
เปนเว็บไซตที่ดําเนินงานโดย สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ที่เกิดขึ้นจากการประชุมระดมสมอง "Virtual Education
Workshop" เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2542 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค กรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงคเพื่อเปน
ศูนยรวมของหลักสูตรวิชาที่สอนผานเครือขายอินเตอรเน็ตจากสถาบันการศึกษา และหนวยงาน
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ตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่เปนสมาชิกและไมไดเปนสมาชิกของ Thailand Virtual Education
Consortium (TVEC) ปจจุบันไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรตางๆ รวม 10 วิชา ไดแก 1.FPGA for
Synthesis and Verification 2.CMOS IC Layout Design 3.ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ
ไทย 4.การเขียนแผนธุรกิจ Business Plan Online 5.Bioinformatics 6.เทคโนโลยีวัสดุกอสรางงาน
คอนกรีตสมัยใหม: การใชเถาลอยจากถานหิน (Construction Materials Technology of Modern
Concrete: Coal Fly Ash Usage) 7.การออกแบบระบบดิจิตอล ดวยภาษา VHDL (Digital Design
with VHDL) 8.Cybertools for Research 9.ความเสี่ยงอันตราย จากวัตถุเคมี (Risks and Dangers
of Chemical Products) 10.GMOs และลายพิมพดีเอ็นเอ จัดเปนเว็บไซต E-Learning ที่มีระบบ
บริหารจัดการหลักสูตร (Course Management System) ที่ดีเว็บหนึ่ง(เทคโนโลยีการศึกษาและ
พัฒนาสังคม. 2551: ออนไลน)
1.3 ทฤษฏีการจัดการเรียนรูและรูแบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอนแบบ E–Learning มีดังนี้
ความหมายการเรียนรู
อุบลรัตน เพ็งสถิตย (ถนอมพร เลาหจรัลแสง. 2545: 9; อางอิงจาก อุบลรัตน เพ็งสถิตย)
ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับการเรียนรูไววา การเรียนรูเปนกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นโดยการเชื่องโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองบอยๆ ครั้งจนในที่สุดกลายเปนพฤติกรรมที่
ปรากฏขึ้นอยางถาวร
ฮิลการด (Hilgard .1975; อางอิงจาก Lu Sheng; สุชิน นิธิไชโย; และวรัท พฤกษาทวีกุล)
ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับการเรียนรูไววา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แตกตางไปจาก
สภาพเดิม
ครอนบัค (Cronbach. 1977; อางอิงจาก Lu Sheng; สุชิน นิธิไชโย; และวรัท พฤกษาทวี
กุล) ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับการเรียนรูไววา การเรียนรูเปนการแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอันเปนผลเนื่องมาจากประสบการณที่แตละคนไดรับมา
มาลินี (มาลินี จุฑะรพ. 2539; อางอิงจาก Lu Sheng; สุชิน นิธิไชโย; และวรัท พฤกษาทวี
กุล) ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับการเรียนรูไววา เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอัน
เนื่องมาจากประสบการณที่แตละบุคคลไดรับมา เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวร อัน
เปนผลเนื่องมาจากการฝกที่ไดรับการเสริมแรง
องคประกอบของกระบวนการจัดการเรียนรู
องคประกอบของกระบวนการจัดการเรียนรู มีดังนี้ (เทคโนโลยีการศึกษาและพัฒนาสังคม.
2552: ออนไลน)
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพื้นฐาน หรือเปนหลักของรูปแบบ
การสอนนั้น ๆ
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2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับหลักการที่ยึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบ
ใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ
4. มีการอธิ บ ายหรื อให ขอมูล เกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวยให
กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รูปแบบการจัดการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรู จะตองสามารถทํานายผลที่จะเกิดตามมาได และมีศักยภาพใน
การสรางความคิดรวบยอดและความสัมพันธใหมๆ ได (เทคโนโลยีการศึกษาและพัฒนาสังคม. 2552:
ออนไลน)
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู โ ดยการค น พบของ บรู เ นอร (Brooner) เน น ที่ พั ฒ นาการเกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการรับรู และความเขาใจของผูเรียนโดยนําหลักการพัฒนาทางสติปญญาของเพีย
เจต มาเปนพื้นฐานในการพัฒนาของตนเอง โดยเชื่อวาครูสามารถชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิดความ
พรอม โดยไมตองรอเวลา ซึ่งสามารถที่จะสอนไดในทุกชวงของอายุขั้นตอนพัฒนาการทางปญญา
ของ บรูเนอร มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 Enactive Representation จะแสดงการพัฒนา ทางสมอง หรือทางปญญาดวยการ
กระทํา และยังคงดําเนินตอไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิต
ขั้นที่ 2 Iconic Representation ในขั้นพัฒนาการทางความคิด จะเกิดจากการมองเห็น และ
การใชประสาทสัมผัสแลว และสามารถถายทอดประสบการณตางๆเหลานั้นดวยการมีภาพในใจ แทน
พัฒนาการทางความรูความเขาใจจะเพิ่มตามอายุที่โตขึ้นก็จะสามารถสรางภาพในใจไดมากขึ้น
ขั้นที่ 3 Symbolic Representation ในขั้นพัฒนาการทางความคิดที่ผู เรียนสามารถ
ถายทอดประสบการณหรือเหตุการณตางๆโดยใชสัญลักษณ หรือภาษา บรูเนอรถือวาการพัฒนาใน
ขั้นนี้เปน ขั้นสูงสุด ของพัฒนาการทางความรูความเขาใจ (ทฤษฎีพุทธิปญญานิยมกับการออกแบบ
การสอน. 2552: ออนไลน)
ทฤษฏีการเรียนรูดวยการนําตนเอง – การเรียนการสอนแบบ E-Learning ผูเรียนจะตอง
รับผิดชอบตนเอง นําตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง
ทฤษฏีการสอนรายบุคคล – เนื่องจากผูเรียนจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระเลือก
เนื้อหา เวลา และกิจกรรม ซึ่งเปนรูปแบบของผูเรียนเฉพาะราย
ทฤษฏีการสอนแบบรวมมือ (Collaborative Learning) – เนนวาผูเรียนมีอิสระในการเรียน
แตดวยเครื่องมือสื่อสารตางๆ เชน E-Mail, Webboard, Chat, Newsgroup ทําใหผูเรียนกับผูสอน
เพื่อนรวมเรียน ผูเชี่ยวชาญตางๆ มีสวนรวมกันและกันในการเรียนได เชน ชวยในการตั้งคําถาม
ชี้แนะแนวทางการหาคําตอบเปนตน
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ทฤษฎีแนวความคิดของ โรเบิรต กาเย (Robert Gange) ไดนําเอาแนวแนวความคิด 9
ประการ มาใชประกอบการเรียนการสอน โดยยึดหลักการนําเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู
จากการมีปฏิสัมพันธ หลักการสอนทั้ง 9 ประการไดแก
1. เรงเรา กระตุน และดึงดูดความสนใจ (Gain Attention) ของผูเรียน เปนการชวยให
ผูเรียนสามารถรับสิ่งเรา หรือสิ่งที่จะเรียนรูไดดี
2. บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) ของบทเรียนใหผูเรียนทราบ เปนการชวยให
ผูเรียนไดรับรูความคาดหวัง
3. ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) หรือการกระตุนใหระลึกถึงความรูเดิม
เปนการชวยใหผูเรียนดึงขอมูลเดิมที่อยูในหนวยความจําระยะยาวใหมาอยูในหนวยความจําเพื่อการ
ใชงาน (Working Memory) ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู
เดิม
4. นําเสนอเนื้อหาใหม หรือสิ่งเราใหม (Present New Information) ผูสอนควรจะจัดสิ่งเรา
ใหผูเรียนเห็นลักษณะสําคัญของสิ่งเรานั้นอยางชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกรับรูของผูเรียน
5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) หรือการจัดระบบขอมูลใหมีความหมาย
เพื่อชวยให ผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับสาระที่เรียนไดงายและเร็วขึ้น
6. กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) หรือกระตุนใหผูเรียนแสดง
ความสามารถ เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสตอบสนองตอสิ่งเราหรือสาระที่เรียน ซึ่งจะชวยใหทราบถึงการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นในตัว ผูเรียน
7. ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) เปนการใหการเสริมแรงแกผูเรียน และขอมูลที่
เปนประโยชนกับผูเรียน
8. การประเมินผลการแสดงออก (Assess Performance) ของผูเรียน เพื่อชวยใหผูเรียน
ทราบวาตนเองสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดมากนอยเพียงใด
9. สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) เปนการสงเสริมความคงทนและการถายโอน
การเรียนรู โดยการใหโอกาสผูเรียนไดมีการฝกฝนอยางพอเพียง และในสถานการณที่หลากหลาย
เพื่อชวยให ผูเรียนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้น และสามารถถายโอนการเรียนรูไปสูสถานการณอื่น ๆ
ได
โดยในแตประการจะมีรายละเอียด ดังนี้
1. เรงเราความสนใจ (Gain Attention) กอนที่จะเริ่มการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน ควรมีการ
จูงใจและเรงเราความสนใจใหผูเรียนอยากเรียน ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร จึงควรเริ่มดวยการใช
ภาพ แสง สี เสียง หรือใชสื่อประกอบกันหลายๆ อยาง โดยสื่อที่สรางขึ้นมานั้นตองเกี่ยวของกับ
เนื้อหาและนาสนใจ ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอความสนใจของผูเรียน นอกจากเรงเราความสนใจแลว ยัง
เปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียนพรอมที่จะศึกษาเนื้อหาตอไปในตัวอีกดวย
2. บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) วัตถุประสงคของบทเรียน นับวาเปนสวนสําคัญ
ยิ่งตอกระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนจะไดทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจากผูเรียน นอกจาก
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ผูเรียนจะทราบถึงพฤติกรรมขั้นสุดทายของตนเองหลังจบบทเรียนแลว จะยังเปนการแจงใหทราบ
ลวงหนาถึ งประเด็ นสํ าคั ญของเนื้อหา รวมทั้งเคาโครงของเนื้อหาอี กดว ย การที่ผู เรียนทราบถึง
ขอบเขตของเนื้อหาอยางคราวๆจะชวยใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือ
สวนยอยของเนื้อหาใหสอดคลองและสัมพันธกับเนื้อหาในสวนใหญได ซึ่งมีผลทําใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากจะมีผลดังกลาวแลว ผลการวิจัยยังพบดวยวา ผูเรียนที่ทราบวัตถุประสงค
ของการเรียนกอนเรียนบทเรียน จะสามารถจําและเขาใจในเนื้อหาไดดีขึ้นอีกดวย
3. ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรูเดิมกอนที่จะ
นําเสนอความรูใหมแกผูเรียน มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาวิธีการประเมิน ความรูที่จําเปน
สําหรับบทเรียนใหม เพื่อไมใหผูเรียนเกิดปญหาในการเรียนรู วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปสําหรับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ การทดสอบกอนบทเรียน (Pre-test) ซึ่งเปนการประเมินความรูของ
ผูเรียน เพื่อทบทวนเนื้อหาเดิมที่เคยศึกษาผานมาแลว และเพื่อเตรียมความพรอมในการรับเนื้อหา
ใหม นอกจากจะเปนการตรวจวัดความรูพื้นฐานแลว บทเรียนบางเรื่องอาจใชผลจากการทดสอบกอน
บทเรี ยนมาเปนเกณฑจัดระดับความสามารถของผู เรี ยน เพื่อจัดบทเรียนใหตอบสนองตอระดับ
ความสามารถของผูเรียน เพื่อจัดบทเรียนใหตอบสนองตอระดับความสามารถที่แทจริงของผูเรียนแต
ละคน แตอยางไรก็ตาม ในขั้นการทบทวนความรูเดิมนี้ไมจําเปนตองเปนการทดสอบเสมอไป หาก
เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นเปนชุดบทเรียนที่เรียนตอเนื่องกันไปตามลําดับ การ
ทบทวนความรูเดิม อาจอยูในรูปแบบของการกระตุนใหผูเรียนคิดยอนหลังถึงสิ่งที่ไดเรียนรูมากอน
หนานี้ก็ได การกระตุนดังกลาวอาจแสดงดวยคําพูด คําเขียน ภาพ หรือผสมผสานกันแลวแตความ
เหมาะสม ปริมาณมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับเนื้อหา ตัวอยางเชน การนําเสนอเนื้อหาเรื่องการตอ
ตัวตานทานแบบผสม ถาผูเรียนไมสามารถเขาใจวิธีการหาความตานทานรวม กรณีนี้ควรจะมีวิธีการ
วัดความรูเดิมของผูเรียนกอนวามีความเขาใจเพียงพอที่จะคํานวณหาคาตางๆ ในแบบผสมหรือไม
ซึ่งจําเปนตองมีการทดสอบกอน ถาพบวาผูเรียนไมเขาใจวิธีการคํานวณ บทเรียนตองชี้แนะใหผูเรียน
กลับไปศึกษาเรื่องการตอตัวตานทานแบบอนุกรมและแบบขนานกอน หรืออาจนําเสนอบทเรียนยอย
เพิ่มเติมเรื่องดังกลาว เพื่อเปนการทบทวนกอนก็ได
4. นําเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information) หลักสําคัญในการนําเสนอเนื้อหาของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ ควรนําเสนอภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหา ประกอบกับคําอธิบาย
สั้นๆ งาย แตไดใจความ การใชภาพประกอบ จะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหางายขึ้น และมีความคงทน
ในการจําไดดีกวาการใชคําอธิบายเพียงอยางเดียว โดยหลักการที่วา ภาพจะชวยอธิบายสิ่งที่เปน
นามธรรมใหงายตอการรับรู แมในเนื้อหาบางชวงจะมีความยากในการที่จะคิดสรางภาพประกอบ แต
ก็ควรพิจารณาวิธีการตางๆ ที่จะนําเสนอดวยภาพใหได แมจะมีจํานวนนอย แตก็ยังดีกวาคําอธิบาย
เพียงคําเดียว อยางไรก็ตามการใชภาพประกอบเนื้อหาอาจไมไดผลเทาที่ควร หากภาพเหลานั้นมี
รายละเอียดมากเกินไป ใชเวลามากไปในการปรากฏบนจอภาพ ไมเกี่ยวของกับเนื้อหา ซับซอน
เขาใจยาก และไมเหมาะสมในเรื่องเทคนิคการออกแบบ เชน ขาดความสมดุล องคประกอบภาพไมดี
เปนตน
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5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) ตามหลักการและเงื่อนไขการเรียนรู
(Condition of Learning) ผูเรียนจะจําเนื้อหาไดดี หากมีการจัดระบบการเสนอเนื้อหาที่ดีและสัมพันธ
กั บ ประสบการณ เ ดิ ม หรื อ ความรู เ ดิ ม ของผูเ รีย น บางทฤษฎีก ลา วไว วา การเรี ย นรู ที่ก ระจ า งชั ด
(Meaningful Learning) นั้น ทางเดียวที่จะเกิดขึ้นไดก็คือการที่ผูเรียนวิเคราะหและตีความในเนื้อหา
ใหมลงบนพื้นฐานของความรูและประสบการณเดิม รวมกันเกิดเปนองคความรูใหม ดังนั้น หนาที่ของ
ผูออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนในขั้นนี้ก็คือ พยายามคนหาเทคนิคในการที่จะกระตุนใหผูเรียนนํา
ความรู เ ดิ ม มาใช ใ นการศึ ก ษาความรู ใ หม นอกจากนั้ น ยั ง จะต อ งพยายามหาวิ ถี ท างที่ จ ะทํ า ให
การศึกษาความรูใหมของผูเรียนนั้นมีความกระจางชัดเทาที่จะทําได เปนตนวา การใชเทคนิคตางๆ
เขาชวย ไดแก เทคนิคการใหตัวอยาง (Example) และตัวอยางที่ไมใชตัวอยาง (Non-Example)
อาจจะชว ยทําใหผูเ รียนแยกแยะความแตกตางและเขาใจมโนคติข องเนื้อหาตางๆ ไดชัดเจนขึ้น
ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอาจใชวิธีการคนพบ (Guided Discovery) ซึ่งหมายถึง
การพยายามใหผูเรียนคิดหาเหตุผล คนควา และวิเคราะหหาคําตอบดวยตนเอง โดยบทเรียนจะ
คอยๆ ชี้แนะจากจุดกวางๆ และแคบลงๆ จนผูเรียนหาคําตอบไดเอง นอกจากนั้น การใชคําอธิบาย
กระตุนใหผูเรียนไดคิด ก็เปนเทคนิคอีกประการหนึ่งที่สามารถนําไปใชในการชี้แนวทางการเรียนรูได
สรุปแลวในขั้นตอนนี้ผูออกแบบจะตองยึดหลักการจัดการเรียนรู จากสิ่งที่มีประสบการณเดิมไปสู
เนื้อหาใหม จากสิ่งที่ยากไปสูสิ่งที่งายกวา ตามลําดับขั้น
6. กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) นักการศึกษากลาววา การเรียนรูจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับระดับและขั้นตอนของการประมวลผลขอมูล
หากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวมกิจกรรมในสวนที่เกี่ยวกับเนื้อหา และรวมตอบคําถาม จะสงผลให
มี ค วามจํ า ดี ก ว า ผู เ รี ย นที่ ใ ช วิ ธี อ า นหรื อ คั ด ลอกข อ ความจากผู อื่ น เพี ย งอย า งเดี ย ว บทเรี ย น
คอมพิวเตอร มีขอไดเปรียบกวาโสตทัศนูปการอื่นๆ เชน วิดิทัศน ภาพยนตร สไลด เทปเสียง เปน
ตน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนเหลานี้จัดเปนแบบปฏิสัมพันธไมได (Non-interactive Media) แตกตาง
จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถมีกิจกรรมรวมในบทเรียนไดหลาย
ลักษณะ ไมวาจะเปนการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรม และปฏิสัมพันธกับบทเรียน
กิจกรรมเหลานี้เองที่ไมทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อหนาย เมื่อมีสวนรวม ก็มีสวนคิดนําหรือติดตามบทเรียน
ยอมมีสวนผูกประสานใหความจําดีขึ้น
7. ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) ผลจากการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนจะกระตุนความสนใจจากผูเรียนไดมากขึ้น ถาบทเรียนนั้นทาทาย โดยการบอกเปาหมายที่
ชัดเจน และแจงใหผูเรียนทราบวาขณะนั้นผูเรียนอยูที่สวนใด หางจากเปาหมายเทาใด การใหขอมูล
ยอนกลับดังกลาว ถานําเสนอดวยภาพจะชวยเรงเราความสนใจไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะถาภาพนั้น
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน อยางไรก็ตาม การใหขอมูลยอนกลับดวยภาพ หรือกราฟกอาจมีผลเสียอยูบาง
ตรงที่ผูเรียนอาจตองการดูผล วาหากทําผิด แลวจะเกิดอะไรขึ้น ตัวอยางเชน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบเกมการสอนแบบแขวนคอสําหรับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ ผูเรียนอาจตอบโดย
การกดแปนพิมพไปเรื่อย ๆ โดยไมสนใจเนื้อหา เนื่องจากตองการดูผลจากการแขวนคอ วิธีหลีกเลี่ยง
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ก็คือ เปลี่ยนจากการนําเสนอภาพ ในทางบวก เชน ภาพแลนเรือเขาหาฝง ภาพขับยานสูดวงจันทร
ภาพหนูเดินไปกินเนยแข็ง เปนตน ซึ่งจะไปถึงจุดหมายไดดวยการตอบถูกเทานั้น หากตอบผิดจะไม
เกิดอะไรขึ้น อยางไรก็ตามถาเปนบทเรียนที่ใชกับกลุมเปาหมายระดับสูงหรือ เนื้อหาที่มีความยาก
การใหขอมูลยอนกลับดวยคําเขียนหรือกราฟจะเหมาะสมกวา
8. ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) การทดสอบความรูใหมหลังจากศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรียกวา การทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) เปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง นอกจากนี้จะยังเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผานเกณฑ
ที่กําหนดหรือไม เพื่อที่จะไปศึกษาในบทเรียนตอไปหรือตองกลับไปศึกษาเนื้อหาใหม การทดสอบ
หลังบทเรียนจึงมีความจําเปนสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุกประเภท นอกจากจะเปนการ
ประเมินผลการเรียนรูแลว การทดสอบยังมีผลตอความคงทนในการจดจําเนื้อหาของผูเรียนดวย
แบบทดสอบจึงควรถามแบบเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของบทเรียน ถาบทเรียนมีหลายหัวเรื่อง
ยอย อาจแยกแบบทดสอบออกเปนสวน ๆ ตามเนื้อหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลังบทเรียนอีกชุด
หนึ่งก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาผูออกแบบบทเรียนตองการแบบใด
9. สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) การสรุปและนําไปใช จัดวาเปนสวนสําคัญใน
ขั้นตอนสุดทายที่บทเรียนจะตองสรุปมโนคติของเนื้อหาเฉพาะประเด็นสําคัญๆ รวมทั้งขอเสนอแนะ
ตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสทบทวนความรูของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหาผานมาแลว
ในขณะเดียวกัน บทเรียนตองชี้แนะเนื้อหาที่เกี่ยวของหรือใหขอมูลอางอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทาง
ใหผูเรียนไดศึกษาตอในบทเรียนถัดไป หรือนําไปประยุกตใชกับงานอื่นตอไป (เทคโนโลยีการศึกษา
และพัฒนาสังคม. 2551: ออนไลน)
ทฤษฎีกระบวนการแกปญหาตามหลักอริยสัจ 4 โดย สาโรช บัวศรี
สาโรช บัวศรี เปนผูริเริ่มจุดประกายความคิดในการนําหลักพุทธศาสนามาประยุกตใชกับ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการแกปญหาตามหลักอริยสัจ 4 เปนรูปแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู ที่ประยุกตหลักธรรมอริยสัจ 4 ประการ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค โดยใชควบคู
กับแนวทางปฏิบัติที่เรียกกวา "กิจในอริยสัจ 4" ประกอบดวย ปริญญา (การกําหนดรู) ปหานะ (การ
ละ) สัจฉิกิริยา (การทําใหแจง) และภาวนา (การเจริญหรือการลงมือปฏิบัติ) โดยประกอบดวย
กระบวนการแกปญหา 4 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นกําหนดปญหา (ขั้นทุกข) คือ การใหผูเรียนระบุปญหาที่ตองการแกไข
2. ขั้นตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) คือ การใหผูเรียนวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และ
ตั้งสมมติฐาน
3. ขั้นทดลองและเก็บขอมูล (ขั้นนิโรธ) คือ การใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงค และวิธีการ
ทดลองเพื่อพิสูจนสมมติฐานและเก็บรวบรวมขอมูล
4. ขั้นวิเคราะหขอมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) คือการนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุป
(ถนอมพร เลาหจรัลแสง. 2545: 20).
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รูปแบบการเรียนรู (Learning Styles)
นักเรียนแตละคนมีเอกลักษณเปนของตนเองและมีความสนใจที่แตกตางกัน ซึ่ง โรเบิรท
(อรจรีย ณ ตะกั่วทุง. 2545; อางถึงจาก Robert Sylwester. 1995: ออนไลน) กลาวไววา "นักเรียนมี
สมองที่ออกแบบมาตางกัน สมองแตละคนแตกตางกัน เชนเดียวกับลายนิ้วมือและใบหนา ผูเชี่ยวชาญ
ดานการศึกษาจึงไดศึกษาเกี่ยวกับแบบการเรียน หรือวิธีการเรียนรูของนักเรียนแบบตาง ๆ วิธี
ประมวลผลขอมูล และสิ่งที่นักเรียนชอบ"
รูปแบบการเรียนรูเปนปฏิบัติประจําในการคนพาหรือรับความรู ทักษะและทัศนคติผาน
ประสบการณหรือการเรียนรูซึ่งแยกไดเปน 4 ลักษณะ คือ คอรป (Kolb. 1985: ออนไลน) คือ
1. ลักษณะที่แสวงหา (Activists) เปนผูชอบแสวงหาประสบการใหมพยามยามแกปญหา
โดยตนเอง และมีความตื่นเตนคนหาความรูใหมอยูเสมอ
2. ลั ก ษณะชอบตอบสนอง (Reflector) เป น ผู ใ ช ค วามคิ ด สุ ขุ ม รอบคอบพิ จ ารณา
ประสบการณใหมอยางลึกซึ้งกอนตัดสินใจ โดยขึ้นอยูกับการสังเกต และมีปฏิกิริยาตอบสนอง
3. ลักษณะนักทฤษฎี (Theorists) เปนผูที่บูรณาการสิ่งดีสังเกตใหเปนรูปแบบที่มีเหตุผล
โดยการวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวน
4. ลักษณะนักปฏิบัติ (Pragmatists) เปนผูชอบประยุกตสิ่งใหม ความคิดใหม โดยทันที
และไมอดทนตอการทําซ้ําๆ หรือการสอบสนองใด ๆ
1.4 ลักษณะสําคัญของ E-Learning
ลักษณะสําคัญของ E-Learning ที่ดีประกอบไปดวยลักษณะสําคัญ ดังนี้ (ถนอมพร เลาห
จรัสแสง. 2541: 12)
1. Anywhere, Anytime หมายถึง E-Learning ควรตองชวยขยายโอกาสในการเขาถึง
เนื้อหาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง ในที่นี้หมายรวมถึงการที่ผูเรียนสามารถเรียกดูเนื้อหาตามความ
สะดวกของผูเรียน ยกตัวอยาง เชน ในประเทศไทย ควรมีการใชเทคโนโลยีการนําเสนอเนื้อหาที่
สามารถเรียกดูไดทั้งขณะที่ออนไลน (เครื่องมีการตอเชื่อมกับเครือขาย) และในขณะที่ออฟไลน
(เครื่องไมมีการตอเชื่อมกับเครือขาย)
2. Multimedia หมายถึง E-Learning ควรตองมีการนําเสนอเนื้อหาโดย ใชประโยชนจาก
สื่อประสมเพื่อชวยในการประมวลผลสารสนเทศ ของผูเรียนเพื่อใหเกิดความคงทนในการเรียนรูไดดี
ขึ้น
3. Non-linear หมายถึง E-Learning ควรตองมีการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไมเปนเชิง
เสนตรง กลาวคือ ผูเรียน สามารถเขาถึงเนื้อหาตามความตองการโดย E-Learning จะตองจัดหาการ
เชื่อมโยงที่ยืดหยุนแกผูเรียน
4. Interaction หมายถึง E-Learning ควรตองมีการเปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบ (มี
ปฏิสัมพันธ) กับเนื้อหาหรือกับผูอื่นได กลาวคือ
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4.1 E-Learning ควรตองมีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบกับเนื้อหา
รวมทั้งมีการจัดเตรียมแบบฝกหัด และแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจดวย
ตนเองได
4.2 E-Learning ควรตองมีการจัดหาเครื่องมือในการใหชองทางแกผูเรียนในการ
ติดตอสื่อสารเพื่อการปรึกษา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นกับผูสอน วิทยากร ผูเชี่ยวชาญ
หรือเพื่อนๆ
5. Immediate Response หมายถึง E-Learning ควรตองมีการออกแบบใหมีการทดสอบ
การวัดผลและการประเมินผล ซึ่งใหผลปอนกลับโดยทันทีแกผูเรียนไมวาจะอยูในลักษณะของ
แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) หรือแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เปนตน (ถนอมพร เลาห
จรัสแสง. 2545: 25).
1.5 องคประกอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)
องคประกอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) (เทคโนโลยีสารสนเทศในโลก
อนาคต. 2552: ออนไลน).
ระบบจัดการการศึกษา (Management Education System)
ไมวาระบบใดในโลกก็ตองมีการจัดการ เพื่อทําหนาที่ควบคุม และประสานงาน ใหระบบ
ดําเนินไปอยางถูกตอง องคประกอบนี้สําคัญที่สุด เพราะทําหนาที่ในการวางแผน กําหนดหลักสูตร
ตารางเวลา แผนดานบุคลากร แผนงานบริการ แผนดานงบประมาณ แผนอุปกรณเครือขาย แผน
ประเมินผลการดําเนินงาน และทําใหแผนทั้งหมด ดําเนินไปอยางถูกตอง รวมถึงการประเมินและ
ตรวจสอบกระบวนการตาง ๆ ในระบบ และนําหาแนวทางแกไข เพื่อใหระบบดําเนินตอไปดวยดี และ
ไมหยุดชะงัก
เนื้อหารายวิชา เปนบท และเปนขั้นตอน (Contents)
หนาที่ของผูเชี่ยวชาญที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูสอนคือการเขียนคําอธิบายรายวิชาวาง
แผนการสอนใหเหมาะสมกับเวลาตรงกับความตองการของสังคมสรางสื่อการสอนที่เหมาะสมแยก
บทเรียนเปนบทมีการมอบหมายงานเมื่อจบบทเรียนและทําสรุปเนื้อหาไวตอนทายของแตละบท
พรอมแนะนําแหลงอางอิงเพิ่มเติมใหไปศึกษาคนควา
สามารถสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนหรือระหวางผูเรียนดวยกัน (Communication)
ทุกคนในชั้นเรียนสามารถติดตอสื่อสารกัน เพื่อหาขอมูล ชวยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือตอบขอซักถาม เพื่อใหการศึกษาไดประสิทธิผลสูงสุด สื่อที่ใชอาจเปน E-Mail, โทรศัพท, Chat
Board, WWW Board หรือ ICQ เปนตน ผูสอนสามารถตรวจงานของผูเรียน พรอมแสดงความ
คิดเห็นตองานของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ และเปดเผยผลการตรวจงาน เพื่อใหทุกคนทราบวา งานแต
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ละแบบมีจุดบกพรองอยางไร เมื่อแตละคนทราบจุดบกพรองของตน จะสามารถกลับไปปรับปรุงตัว
หรืออานเรื่องใดเพิ่มเติมเปนพิเศษได
วัดผลการเรียน (Evaluation)
งานที่อาจารยมอบหมาย หรือแบบฝกหัดทายบท จะทําใหผูเรียนมีประสบการณ และ
เขาใจเนื้อหาวิชามากขึ้นจนสามารถนําไปประยุกตแกปญหาในอนาคตไดแตการจะผานวิชาใดไป
จะตองมีเกณฑมาตรฐานเพื่อวัดผลการเรียนซึ่งเปนการรับรองวาผูเรียนผานเกณฑ จากสถาบัน
ใด ถาไมมีการสอบก็บอกไมไดวาผานหรือไม เพียงแตเ ขาเรียนอยางเดียว จะไมไดรับ ความ
เชื่อ ถือ มากพอ เพราะเรีย นอยา งเดีย ว ผูส อนอาจสอนดี สอนเกง สื่อการสอนยอดเยี่ยม แต
ผูเรียนนั่งหลับ หรือโดดเรียน ก็ไมสามารถนําการรับรองวาเขาเรียนนั้นไดมาตรฐานเพราะผาน
การอบรม มิใ ชผา นเกณฑม าตรฐานจากการสอบดังนั้น การวัด ผลการเรียน จึงเปน การสรา ง
มาตรฐาน ที่จะนําผลการสอบไปใชงานได ดังนั้น E-Learning ที่ดีควรมีการสอบ วาผานเกณฑ
มาตรฐานหรือไม
1.6 องคประกอบของการเรียนรูแบบออนไลน
องคประกอบของการเรียนรูแบบออนไลน มีสวนสําคัญ 4 สวนโดยแตละสวนตองไดรับการ
ออกแบบอยางเหมาะสม เมื่อนํามาประกอบเขาดวยกันแลวทําใหระบบทั้งหมดสามารถทํางาน
ประสานกันไดเปนอยางดี (สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน. 2552: 8).
1. การนําเสนอเนื้อหาวิชา ในหลากหลายรูปแบบ (Content Delivery in Multiple
Formats) สวนประกอบแรกของ E-Learning ก็คือ เนื้อหาวิชา ที่จะนํามาสรางเปน E-Content ซึ่งจะ
ไดมาจากอาจารยผูแตง/อาจารยผูสอนในเนื้อหานั้น ๆ โดยตองนําเนื้อหาดังกลาวมาสรางใหอยูใน
รูปแบบของมัลติมีเดียสื่อผสมเพื่อที่จะสามารถ เรียนรูจากคอมพิวเตอรผานทางระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตได
2. การบริหารจัดการประสบการณเรียนรู (Management of Learning Experience) สวนนี้
จะเปนสวนของระบบการจัดการอีเลิรนนิ่งหรือ LMS (Learning Management System) เปน
ซอฟตแวรที่เปนโปรแกรมฐานขอมูล เพื่อทําหนาที่ชวยในการจัดการระบบการเรียน (Database
Application Software) หนาที่หลัก ๆ ไดแก การวางแผนการเรียน, การลงทะเบียนผูเรียน, การ
เผยแพรการเรียนผานทางอินเตอรเน็ต, การติดตามผลการเรียนของผูเรียน, การวัดผลซึ่งซอฟตแวร
ดังกลาวจะเขามาชวยในระบบการจัดการของระบบการเรียน
3. การสรางชุมชนการเรียนรู (Networked Community of learners) การสรางชุมชนของ
การเรียนรู เนื่องจากเรียนรูในระบบอีเลิรนนิ่งเปนการเรียนรูโดยการ ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
4. ผูพัฒนาเนื้อหารายวิชาและผูเชี่ยวชาญ (Content Developers and Experts) สวน
สุดทายก็คือ สวนของผูเชี่ยวชาญหรือผูพัฒนาเนื้อหาวิชา (เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกอนาคต.
2552: ออนไลน).

23
1.7 ประโยชนของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)
ประโยชนของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (ไทยอีดียูเน็ตดอสคอม. 2552: ออนไลน)
ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และสะดวกในการเรียน
การเรียนการสอนผานระบบ E-Learning นั้นงายตอการแกไขเนื้อหา และกระทําได
ตลอดเวลาเพราะสามารถกระทําไดตามใจของผูสอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช คอมพิวเตอร
เปนองคประกอบหลัก นอกจากนี้ผูเรียนก็สามารถเรียนโดยไมจํากัดเวลา และสถานที่
เขาถึงไดงาย
ผูเรียน และผูสอนสามารถเขาถึง E-Learning ไดงาย โดยมากจะใช Web Browser ของ
คายใดก็ได (แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับผูผลิตบทเรียน อาจจะแนะนําใหใช Web Browser แบบใดที่เหมาะ
กับสื่อการเรียนการสอนนั้นๆ) ผูเรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใดก็ได และในปจจุบันนี้
การเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ตกระทําไดงายขึ้นมาก และยังมีคาเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่มีราคาต่ําลง
มากวาแตกอนอีกดวย
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยกระทําไดงา ย
เนื่องจากผูสอน หรือผูสรางสรรคงาน E-Learning จะสามารถเขาถึง Server ไดจากที่ใดก็
ได การแกไขขอมูล และการปรับปรุงขอมูล จึงทําไดทันเวลาดวยความรวดเร็ว
ประหยัดเวลา และคาเดินทาง
ผูเรียนสามารถเรียนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดก็ได โดยจําเปนตองไปโรงเรียน
หรือที่ทํางาน รวมทั้งไมจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องประจําก็ได ซึ่งเปนการประหยัดเวลา
มาก การเรียน การสอน หรือการฝกอบรมดวยระบบ E-Learning นี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง
50% ของเวลาที่ใชครูสอน หรืออบรม (ไทยอีดียูเนตดอสคอม. 2552: ออนไลน)
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ตาราง 1 ประโยชนของการเรียนแบบออนไลนเมื่อเทียบกับการฝกอบรมในหองเรียน

การเขาถึง
การวัดผล
การจดจํา
คาใชจาย

หองเรียน/สถานที่อบรม
จํากัด (ขึ้นอยูกับขนาดของหองเรียน) /
ระยะเวลาทีเ่ ปดสอนตอวัน
วัดผลดวยตัวเอง หรือครูผูสอน
จํากัด ไมสามารถทวนซ้ําได อาจจะตอง
ในการจดบันทึกแทน
สูง เพราะคาจางผูสอนตอครั้ง

เครือขายออนไลน
24 ชั่วโมงตอวัน และ 7 วันตอสัปดาห
อัตโนมัติ หรือครูผูสอน
สูง เพราะสามารถทวนซ้ําไดหลายๆ
ครั้ง เทาที่ตองการ
ต่ํา คาจางครูผูสอนครั้งเดียวในการ
ผลิตเนื้อหา

ที่มา: ไทยอีดียูเนตดอสคอม. (2552). ประโยชนของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning).
ออนไลน.
1.8 การนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการสอน
เนื่องจากปจจุบันมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยนักศึกษาในการเรียนการสอนเพราะการ
ใชคอมพิวเตอรมีผลดีกวาการใชสื่อสิ่งพิมพหรือหนังสือ เพราะเครื่องคอมพิวเตอรสามารถโตตอบได
การใชสื่อการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรทําใหนักศึกษาไดใชประสาททุกสวนของรางกายในการ
เรียนในการเรียนรู ขอไดเปรียบอาจแบงเปนขอ ๆ ไดดังนี้ (สุทิน โรจนประเสริฐและคณะ ๆ. 2541.)
1. นักศึกษาสามารถเรียนไดดวยตนเองคือ สามารถควบคุมเวลา ความกาวหนาในการ
เรียนรูไดดวยตนเอง
2. บทเรียนที่สรางขึ้นเปนไปตามความตองการของนักศึกษาแตละคนไมได แตบทเรียน
สามารถออกแบบใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูและความชอบของผูเรียนได
3. ความสนใจของนักศึกษาจะมีสูง เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีรูปแบบที่ดึงดูด
ความสนใจและสามารถควบคุมใหนักศึกษาตองคิดตามบทเรียนอยูตลอดเวลา
4. นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนมาก ทําใหมีความประทับใจมากกวาการอาน
อยางเดียวเปนผลใหเกิดการจําและเรียนรูไดอยางรวดเร็ว
นอกจากนั้น คอมพิวเตอรชวยสอนยังสามารถนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนได
หลากหลายวิธี เชน (สุทิน โรจนประเสริฐ; และคนอื่น ๆ. 2541)
1. แบบฝกหัดและฝกปฏิบัติ (Drill / Practice)
2. การสนทนาหรือการฝกพูด (Dialogues)
3. การทดสอบ (Test)
4. การแกไขปญหา (Problem Solving)
5. การจําลองสถานการณ (Simulations)
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6. เกมการเรียนการสอน (Instructional Games)
7. การเรียนรูสิ่งใหม (Discovery Learning)
สรุป E-Learning หรือ Electronic Learning เปนการสงความรูหรือถายทอดเนื้อหาไปสู
ผูเรียนผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยการใชคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต
หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม เพื่อความสะดวกของผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งไมวา
ผูเรียนจะอยูที่ไหน ก็สามารถใชเชื่อเครือขายอินเตอร เขามาหาความรูใหกับตัวเองไดแลวทั้งบทเรียน
ผานระบบ E-Leaning ยังสามารถที่จะประหยัดเวลาในการเรียนการสอนที่จะตองมีการเดินทางมาที่
ศูนยการเรียนหรือสถาบันการศึกษาตางๆ ซึ่งจะตองคาใชจายสูงในแตละครั้ง และการเรียนผาน
บทเรียนตางผานทางเครือขายอินเตอรเน็ทนั้นสามารถผลสําฤทธิ์ทางการเรียนไดจากการใชและการ
สอบผานเครือขาย
1.9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา (ICT)
ภัทรสินี ภัทรโกศล กลาววา “เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรูในผลิตภัณฑ หรือใน
กระบวนการดํ า เนิ น การใด ๆ ที่ อ าศั ย เทคโนโลยี ท างด า นคอมพิ ว เตอร ซ อฟต แ วร (Software)
คอมพิวเตอรฮารดแวร (Hardware) การติดตอสื่อสาร การรวบรวมและการนําขอมูลมาใชอยางทัน
การ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพทั้งทางดานการผลิต การบริการ การบริหาร และการดําเนินงาน
รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรูซึ่งจะสงผลตอความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ การคา และการ
พัฒนาดานคุณภาพชีวิตและคุณภาพของประชาชนในสังคม”
ในยุคปจจุบันมีการแขงขันสูง คนที่มีความรูความสามารถเทานั้น จึงจะสามารถดําเนินชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เราเรียกวายุคสมัยของการดํารงชีวิตอยูได
ดวยการแขงขันความรูความสามารถ (Knowledge - Based Economy / Society) อยางไรก็ตามการ
มีความรูที่เหมือนกับคนสวนใหญเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ เราจําเปนที่จะตองมีความรูอยาง
เชี่ยวชาญลึกซึ้ง (Knowledge Workforce) กวาคนอื่นๆในสังคม หากเรามีความรูอยางเชี่ยวชาญและ
ลึกซึ้งแลว เราก็สามารถแขงขันประกอบอาชีพมีรายไดในการดํารงชีวิตไดดีกวาเหนือกวาคนอื่น จาก
เหตุผลขางตนเปนเหตุผลใหเทคโนโลยีตางๆพัฒนาอยางยิ่งยวด (Information Technology
Revolution) การพัฒนาอยางยิ่งยวดนี้ มีทั้งขอดีและขอเสีย (ภัทรสินี ภัทรโกศล. 2538: 38)
ขอดี คือ เทคโนโลยีตางๆเหลานี้จะตองสามารถตอบเสนอความตองการขางตนไดอยางดี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเสีย คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด จําเปนตองพัฒนาศักยภาพอยูอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาสิ้นเปลื้องมาก
จากเหตุผลขางตนจึงสงผลใหเกิดการพัฒนา Information and Communication Technology
อยางมากเพื่อรองรับความตองการดังกลาว เราสามารถสรุป ปจจัยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดดังนี้
1. เศรษฐกิจฐานความรู และสังคมฐานเรียนรู (Knowledge - Based Economy / Society)
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2. พลังแหงความรู (Knowledge Workforce)
3. การปฏิวตั ิเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology ICT Revolution) (ภัทรสินี ภัทรโกศล. 2538: 39)
1.10 ระบบจัดการบทเรียนการสอน (Learning Management System: LMS)
LMS ประกอบไปดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน ผูดูแลระบบ โดยผูสอน
สามารถนําเนื้อหาและสื่อการสอนใสไวในโปรแกรมไดสะดวก นอกจากนี้ผูเรียนและ ผูสอนยังสามารถใช
เครื่องมือสื่อสารที่ระบบจัดไวใหสําหรับใชติดตอสื่อสารกันไดโดยสะดวกเชนกัน มีการเก็บบันทึกขอมูล
กิจกรรมการเรียนของผูเรียนไวบนระบบเพื่อผูสอนสามารถนําไปวิเคราะห ติดตามและประเมินผลการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวโดยรวม LMS จะทําหนาที่ตั้งแตผูเรียนเริ่มเขามาเรียน โดย
จัดเตรี ยม หลั กสู ตรบทเรี ยนทั้ งหมดเอาไวพร อมที่จะใหผูเรี ยนไดเข ามาเรียน เมื่อผูเรียนไดเริ่มตน
บทเรียนแลว ระบบเริ่มทํางานโดยสงบทเรียนตามคําขอของผูเรียนผานเครือ ขายคอมพิวเตอร จากนั้น
ระบบก็จะติดตามและ เก็บบันทึกความกาวหนา รวมทั้งสรางรายงานกิจกรรมและผลการเรียนของผูเรียน
ในทุกหนวยการเรียนอยางละเอียดจนกระทั้งจบหลักสูตรจากความสําคัญและประโยชนของ LMS ซึ่ง
เปรียบเสมือนนวัตกรรมสําหรับการ พัฒนาการเรียนการสอน (รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย. 2551: ออนไลน)
LMS (Learning Management System) ระบบการจัดการเรียนการสอนนั้นได มีนักวิชาการหลายทานได
ใหความหมายไวดังนี้
กิตติพงษ พุมพวง (กิตติพงษ พุงพวง. 2547; อางอิงจาก รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย) ไดให
ความหมายของ LMS วา เปนระบบจัดการการ เรียนผานเครือขาย มีเครื่องมือ และสวนประกอบที่สําคัญ
สําหรับผูสอน ผูเรียนและผูดูแลระบบ ไดแก ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสรางเนื้อหา ระบบ
การจั ดการผู เรี ยน ระบบส วนการจั ดการข อมู ลบทเรียน และระบบเครื่ องมื อช วยจั ดการสื่ อสารและ
ปฏิสัมพันธ และจัดกระบวนการเรียนรู ไดแก การสื่อสาร Chat E-mail Webboard การเขาใช การเก็บ
ขอมูล และการเก็บการรายงานผล เปนตน
ชัยวรัตน ไชยพจนพานิช (ชัยวรัตน ไชยพจนพานิช. 2547; อางอิงจาก รักศักดิ์ เลิศคงคา
ทิพย) ไดใหความหมายของ LMS วาเปนซอฟทแวร บริหารจัดการรายวิชาที่รวบรวมมือ ซึ่งออกแบบ
ไวเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชในการจัดการการเรียนการสอนออนไลน โดยมีจุดประสงคเพื่อชวย
สนับสนุนผูใชงาน 4 กลุม คือผูเรียน (Student) ผูสอน (Instructor) เจาหนาที่ทะเบียน (Registration)
และผูดูแลระบบ (Administrator) ซึ่งเครื่องมือและระดับของสิทธิในการเขาใชที่จัดหาไวใหจะมีความ
แตกตางกันไปตามแตการใชงานของแตละกลุม
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 23) ไดใหความหมายของ LMS คือระบบที่ได รวบรวม
เครื่องมือหลายๆ ประเภทที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอนออนไลนเขาไว ดวยกันโดยมีจุด
ประสงคเพื่อชวยสนับสนุนผูใช 3 กลุม ไดแก ผูเรียน ผูสอน และผูเชี่ยวชาญ ดานเทคนิค และยัง
ครอบคลุมถึงการจัดการ (Main Pulation) การปรับปรุง (Modification) การควบคุม (Control) การ
สํารองมูล (Backup) การสนับสนุนขอมูล (Support of Data) การบันทึกสถิติผูเรียน (Student
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Records) และการตรวจคะแนนผูเรียน (Graded Material) ซึ่งผูใชสามารถเรียนใชเครื่องมือตางๆ
เหลานี้ผานเว็บโดยใชโปรแกรมอานเว็บ (Web Browsers) มาตรฐานทั่วไป
ประกอบ คุปรัตน (ประกอบ คุปรัตน. 2545; อางอิงจาก ถนอมพร เลาหจรัสแสง) ไดให
ความหมายของ LMS วาเปนระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน ซึ่งเปนซอฟตแวรที่ชวยใน
ระบบจัดการหองเรียนเสมือน ทําใหสถาบันการศึกษาหรือแหลงจัดการเรียนการสอนสามารถใหผู
เรียนไดมี Login และ Password เพื่อมีสิทธิเขาเรียน สามารถจัดการเลือกสรรรายวิชาที่จะเรียน มี
บันทึกเกี่ยวกับเวลาและขอมูลการเขาเรียน และการทํารายงานผลใหกับระบบการศึกษาหรือการ
ฝกอบรม
สาสมศิริ เนตรประเสริฐ (สาสมศิริ เนตรประเสริฐ. 2548; อางอิงจาก กิดานันท มลิทอง) ได
ใหความหมายของ LMS วาเปน software ที่ชวยทําใหผูสอนนั้นลดภาระในการบริหารจัดการลง โดย
LMS จะทําหนาที่ในการสรางเนื้อหา (Courseware) เพื่อใชในการสอนแบบออนไลน การตรวจสอบผู
เรียน เชน ดูเวลาการเขาเรียน ของผูเรียน การตรวจสอบผลการเรียน เปนตน การสรางปฏิสัมพันธ
กับผูเรียนโดยผานทาง เว็บบอรด อีเล็กทรอนิกส เมล (E-mail) หรือ Chat Room เปนตน สามารถ
รายงานผลคะแนน ของผูเรียนใหผูสอนทราบในทันที การกําหนดสิทธิของผูเขาใชงานโดยการออก
รหัสการ เขาใชงาน การคิดคํานวณคะแนนสอบของผูเรียน รวมไปถึงการคิดคาเฉลี่ย สูงสุด ต่ําสุด
เปนตน จะ เห็ นได ว า LMS
นั้นสามารถลดภาระหนาที่ต  างๆ ของผู สอนลง อี กทั้งยังชว ย
ประหยัดเวลาใน การทํางานตางๆ เชน การตรวจสอบ การออกเกรด
สุ จ ารี แจ ง จรั ส (สุ จ ารี แจ ง จรั ส . 2548; อ า งอิ ง จาก รั ก ศั ก ดิ์ เลิ ศ คงคาทิ พ ย ) ได ใ ห
ความหมายของ LMS วาคือ ระบบการเรียนซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของ E-Learning
โดย LMS ทําหนาที่เปน ศูนยกลางในการจัดการเรื่องการเรียน ตั้งแตผูเรียนลงทะเบียนเรียนโดยจะ
กํ า หนดลํ า ดั บ เนื้ อ หาของบทเรี ย นตามทั ก ษะความสามารถของผู เ รี ย น ติ ด ตามและบั น ทึ ก
ความกาวหนาของผูเรียน ประเมินผลความสําเร็จ รวมทั้งสรางรายงานผลการเรียนจนกระทั่งจบ
หลักสูตร
โดยสรุปไดวา Learning Management System หรือ LMS เปนระบบการจัดการเกี่ยวกับ
การบริหารการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning เพื่อจัดการกับการใชคอรสแวร (Courseware)
ในรายวิชาระหวางผูสอน (Instructors) ผูเรียน (Learners) และผูดูแลระบบ (Administrator) โดย
ออกแบบระบบเพื่อเปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่บริหารจัดการเรียน การสอนผานเว็บ ประกอบดวย
เครื่องมืออํานวยความสะดวก เชน โปรแกรมจะทําหนาที่ตรวจสอบการเขามาใชบทเรียน เนื้อหา
กิจกรรม ตารางเรียน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หองสนทนา กระดานถามสอบ เปนตน และองค
ประกอบที่สําคัญ คือการเก็บบันทึกขอมูลกิจกรรมการเรียนของผูเรียนไวบนระบบเพื่อผูสอนสามารถ
นําไปวิเคราะห ติดตามและประเมินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.11 องคประกอบของ LMS
1. ระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุมผูใชงานแบงเปน 3 ระดับคือ
ผูเรียน ผูสอน และผูบริหารระบบ โดยสามารถเขาสูระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได โดยผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ระบบสามารถรองรับจํานวน user และจํานวนบทเรียนไดไมจํากัด โดยขึ้นอยูกับ
Hardware/Software ที่ใช และระบบสามารถรองรับการใชงานภาษาไทยอยางเต็มรูปแบบ
2. ระบบการสรางบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบดวยเครื่องมือ ในการ
ชวยสราง Content ระบบสามารถใชงานไดดีทั้งกับบทเรียนในรูป Text – Based และบทเรียนใน
รูปแบบใน Streaming Media
3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลังขอสอบ
โดยเปนระบบการสุมขอสอบสามารถจับเวลาการทําขอสอบและการตรวจขอสอบอัตโนมัติ พรอม
เฉลย รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเขาเรียนของนักเรียน
4. ระบบสงเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบดวยเครื่องมือตางๆ ที่ใช สื่อสาร
ระหวางผูเรียนถึงผูสอน และผูเรียนถึงผูเรียน ไดแก Webboard และ Chatroom โดย สามารถเก็บ
History ของขอมูลเหลานี้ได
5. ระบบจัดการขอมูล (Data Management System) ประกอบดวยระบบจัดการไฟล และ
โฟลเดอร ผูสอนมีเนื้อที่เก็บขอมูลบทเรียนเปนของตนเอง โดยไดเนื้อที่ตามที่ผูดูแลระบบ
กําหนดให (รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย. 2551: ออนไลน)

ภาพประกอบ 2 รูปแสดง LMS Model
ที่มา: ซีเอ็มเอสไทยแลนดอทคอม. จาก: http://www.cmsthailand.com/lms/index.html
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สรุปไดวาองคประกอบของ LMS ประกอบดวย 5 สวน คือ ระบบจัดการหลักสูตร (Course
Management) มีกลุมผูใชงานแบงเปน 3 ระดับ คือ ผูเรียน ผูสอน และผูดูแลระบบ ระบบการสราง
บทเรียน (Content Management) ประกอบดวย เครื่องมือในการชวยสราง เนื้อหา Content ระบบ
การทดสอบและประเมินผล มีระบบคลังขอสอบ ระบบสงเสริมการเรียนประกอบดวยเครื่องมือตางๆ
ที่ใชสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน ไดแก เว็บบอรด และหองสนทนา ระบบ
จัดการขอมูล ประกอบดวย ระบบจัดการไฟลและโฟเดอร

ภาพประกอบ 3 องคประกอบของระบบ E-Learning
ที่มา: กิตติพันธ อุดมเศรษฐ. (ออนไลน). การจัดการเรียนรูแบบ E-Learning. จาก
http://202.129.0.133/
1.12 ขอดีและขอจํากัดของระบบการจัดการเรียนการสอน
ขอดีและขอจํากัดของระบบการจัดการเรียนการสอนที่ไดนําเสนอในบทความนี้ มาจาก
การศึกษารายงานการประเมินระบบการจัดการการเรียนการสอนจํานวนหลายชิ้น ดวยกัน ซึ่งวัตถุ
ประสงคของรายงานสวนใหญ ไดแก การแนะนําเกี่ยวกับการเลือกระบบการ จัดการการเรียนการ
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สอนสําหรับสถาบันการศึกษาหรือบริษัทตางๆ นอกจากนี้ ขอมูลบางสวน มาจากการศึกษาบทความ
ที่ไดรับการตีพิมพ ซึ่งมีการอภิปรายเกี่ยวกับขอดีและขอจํากัดของ ระบบการจัดการเรียนการสอน
ในปจจุบันสามารถสรุปไดดังนี้
ระบบจัดการเรียนรูในปจจุบัน ครอบคลุมเครื่องมือที่หลากหลายขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับในชวงแรกที่ไดมีการพัฒนาระบบฯ ขึ้นเว็บไซต Edutools ที่เปนเว็บไซตได มีการนําเสนอขอมูล
และรายงานการเปรียบเทียบระบบฯตางๆ ที่ไดมีการใชงานกันอยูจริง พบวา รายการของเครื่องมือ
บนระบบการจัดการการเรียนการสอนที่ใชในการประเมินมีอยูมากกวา 30 รายการ ดวยกัน ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแตเครื่องมือสําหรับกาจัดระบบที่ไมสลับซับซอน เชน ปฏิทิน (Calendar) ไปจนถึง
เครื่องมือชั้นสูงที่ส รางขึ้นเพื่อใหผูเ รียนมีสว นรว มกับการเรียนใหมากขึ้น เชนเครื่องมือรวบรวม
ชิ้นงานผูเรียน (Student Portfolios) เปนตน
การพัฒนาระบบการจัดการการเรียนการสอนในปจจุบันไมไดจํากัดเฉพาะปริมาณของ
เครื่องมือ แตครอบคลุมในดานของคุณภาพของเครื่องมือบางประเภทดวย ตัวอยางเชนเครื่องมือใน
ลักษณะเว็บบอรดหรือกระดานเสวนา (อาจเรียกวา Discussion Forums) ซึ่ง ในขณะนี้เครื่องมือ
ดังกลาวไมไดจํากัดเฉพาะแคความสามารถในการอนุญาตผูใชในการจัดเรียง และแสดงขอความที่ได
นําเสนอเทานั้น หากแตยังสามรถคอยอัพเดตขอมูลการโพสตลงบนกระดานเสวนา และสงอีเมลแจง
ใหทราบไปยังผูรับเมื่อมีขอความใหมๆไดรับการโพสต เปนตน
ระบบการจัดการการเรียนการสอนสวนใหญในขณะนี้สามารถนําไปเชื่อมตอกับระบบอื่นๆ
ไดตัวอยางเชน การเชื่อมตอของระบบฯ กับระบบอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีระบบการจัดการการเรียนการสอนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในชวงหลังมากขึ้นที่เปน Open
Source ซึ่งหมายถึงการที่ผูใชสามารถดาวนโหลดระบบฯ มาพัฒนา หรือปรับใชไดโดยไมตองเสีย
คาใชจาย เมื่อเปรียบเทียบกับระบบในลักษณะเชิงพาณิชย (Proprietary) ซึ่งผูใช จําเปนตองเสียคา
ใชจาย ซึ่งมักจะคิดคาใชจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร (License) เทากับจํานวน ของผูใช
ขอจํากัดสําคัญที่ผูใชงานระบบฯ สวนใหญพบ ไดแก การที่เครื่องมือของระบบฯ ไมไดมี
ฐานพัฒนาจากทฤษฎีการเรียนรู กลาวคือ เครื่องมือตางๆ อันหลากหลายที่ไดรับการ พัฒนามาแลว
นั้นยังไมสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรูเปนไปตามหลักทางครุศาสตร (Pedagogy-Driven) ได
อยางเต็มที่หรืออีกนั ยหนึ่งหลักทางดานการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งยังไมยืดหยุนเพียงพอ
สําหรับความตองการในการออกแบบการเรียนของผูสอนใน สมัยใหม ซึ่งเนนการเรียนในลักษณะที่
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เชน การใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรู ตามความสามารถของตนตามกระบวนการ
เรียนรูที่ผูสอนไดออกแบบไวกอนแลว (Pre-Designed Learning Sequences) เปนตน จึงทําใหการ
จัดการเรียนรูดวยระบบฯ ที่ไดพัฒนาขึ้นมักอยูในลักษณะซ้ําๆเดิม และสงผลตอความนาเบื่อของการ
เรียนในลักษณะ E-Learning
ระบบการจัดการการเรียนการสอนสวนใหญยังไมสนับสนุนการใชทรัพยากรการเรียนรูรวม
กันจากงานวิจัยของผูเขียนพบวามีระบบฯ เพียง 6% จากจํานวนทั้งสิ้น 66 ระบบ เทานั้นที่สนับสนุน
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การใชทรัพยากรการเรียนรู รวมถึงการนํากลับมาใชใหมของทรัพยากร ดังกลาวเทานั้น เนื่องจากการ
พัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใหมๆ เปนงานที่ตองการเวลา
ระบบการจัดการการเรียนการสอนสวนใหญยังไมสนับสนุนการใชทรัพยากรการ เรียนรู
รวมกัน จากงานวิจัยของผูเขียน พบวามีระบบฯ เพียง 6% จากจํานวนทั้งสิ้น 66 ระบบ เทานั้นที่
สนับสนุนการใชทรัพยากรการเรียนรู รวมถึงการนํากลับมาใชใหมของทรัพยากร ดังกลาวเทานั้น
เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใหมๆ เปนงานที่ตองการเวลา คาใชจายและความพยายาม
ระบบฯ ที่ไดรับในอนาคตจึงควรจัดหาเครื่องมือ จะอํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการใชทรัพยากร
การเรียนรูรวมกัน รวมถึงการนํากลับมาใชใหม
สรุปขอดีของระบบฯ ประการหนึ่งไดแก การที่ระบบฯ สวนใหญที่ไดพัฒนาขึ้นใน ระยะหลัง
จะเปน Open Source หากขอจํากัดขอหนึ่ง ไดแก การที่ระบบสวนใหญยังเปนเชิง พาณิชย
นอกจากนี้ ในความจริงแลวระบบสวนใหญยังมีราคาแพง และเหมาะสําหรับ สถาบันการศึกษาขนาด
ใหญที่มีงบประมาณดําเนินการดานไอทีสูงเทานั้น (กิดานันท มลิทอง. 2548: 40)
1.13 แนวคิดไดที่ไดจากการศึกษาคนควา
ในปจจุบัน E-Learning และ Online Learning ดูจะเปนคําซึ่งผูที่อยูในวงการศึกษามีความ
คุนเคยและพูดถึงการอยางแพรหลาย สถาบันการศึกษาตางๆ ไดใหความ สนใจในเรื่องนี้อยาง
กวางขวาง การเรียนการสอนในรูปกลาวไดรับการยอมรับวาเปน สื่อที่ชวยการเรียนการสอนไดผล
ดีเปนอยางยิ่ง เพราะสามารถกระตุนความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดีมีการตอบสนองความ
ตองการและความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้นจึงไดมีระบบที่ชวยจัดการเพื่ออํานวยความสะดวก
โดยการนํ า เนื้ อ หาความรู แ ต ละรายวิ ช า แบบฝ ก หั ด และแบบทดสอบ เข า ไปไว ใ นบทเรี ย น
คอมพิวเตอรไดโดยไมตองออกแบบหรือจัดการพัฒนาระบบดวยตนเอง ซึ่งก็คือระบบการจัดการการ
เรียนรู (Learning Management System: LMS) (รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย. ออนไลน)
ผูจัดทําจึงสามารถสรุปไดวา LMS จึงหมายถึงระบบการเรียนการสอนโดยผานทางเครือ
ขายอินเตอรเน็ต ซึ่ง LMS จะประกอบไปดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน และ
ผูดูแลระบบ ผูสอนสามารถนําเนื้อหา และสื่อการสอนขึ้นเว็ปไซตรายวิชาไดโดยสะดวก ผูเรียน
สามารถเขาถึงเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ไดโดยผานเว็บ ผูเรียนและผูสอนสามารติดตอสื่อสารกัน
ผาน เครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไวใหเชน Email, Chat และ Web board นอกจากนี้แลวยังมี
องคประกอบที่สําคัญคือการเก็บบันทึกขอมูล กิจกรรมการเรียนของผูเรียนไวบนระบบ เพื่อ ผูสอน
สามารถนําไปวิเคราะหเพื่อตามและประเมินการสอนในรายวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางในการนําไปใช LMS เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในระบบอีเลิรนนิ่งที่ทํา
หนาที่เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการเรื่องการเรียน โดย LMS มีฟงกชันการทํางานหลักๆ คือ
Registration, Delivery, Tracking, Communication และ Testing ซึ่งจะครอบคลุมถึงการสราง
เนื้อหา และบริหารจัดการการเนื้อหา โดยเนื้อหาจะอยูในรูปของสวนที่เรียนวา Learning Object
ทํ า ให ส ามารถนํ า ส ว นเหล า นี้ ม าประกอบเป น บทเรี ย นเพื่ อ สนั บ สนุ น การใช เ นื้ อ หาร ว มกั น
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(Shareable)และนําเนื้อหาที่แตกตางกันมารวมกันเพื่อใชสําหรับบทเรียนที่แตกตางกันได สําหรับ
LMS นั้น ไมมีองคกรใดทําการกําหนดมาตรฐานกลางในการทํางานนั้น บริษัทผูผลิต LMS แตละ
บริษัทจึงใหบริการฟงกชันการทํางานของ LMS ที่แตกตางกันออกไป ทําใหเกิดจุดเดนและจุดดอยใน
การเปรียบเทียบการทํางานของแตละผลิตภัณฑ ซึ่งแตละ ผลิตภัณฑจะมีฟงกชันการทํางานพื้นฐาน
ที่เหมือนกัน คือ Registration, Delivery, Tracking, Communication และ Testing รวมทั้งการ
สนับสนุนมาตรฐานตางๆ เพื่อใหสามารถ ทํางานรวมกับเนื้อหาจากระบบอื่น
ในอนาคตการใชงาน LMS
ในการเรียนการสอนจะตองสามารถเรียนรวมกัน และ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ภายในใตวัตถุประสงคเดียวกัน ในระบบเดียวกัน ดังนั้นจึงความ
จําเปนตองมีความตกลงรวมกันในเรื่องมาตรฐานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยตองเริ่มจาก
การสรางความรู ความเขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหตรงกัน และรวมมือกันพัฒนา Courseware
เพื่อนํามาใชรวมกันซึ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัย และสถาบันตางหลายแหงในประเทศไทยได เริ่มใหมี
การบทเรียน Online เปนสวนเสริมการเรียนการสอน แตยังไมมีหลักสูตร Online ที่ผูเรียนสามารถ
เรียน Online จนจบไดรับปริญญาบัตร ในการพัฒนาบทเรียน Online นั้น มหาวิทยาลัย และ
สถาบันการศึกษาแตละแหง จะใชทรัพยากรของตนเอง แตเนื่องจากการเรียน บทเรียน Online นั้น
จะเรียนที่ใดก็ได โดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่ เหมือนกันก็มีมาตรฐาน
เดียวกัน หากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาไดมีการพัฒนาบทเรียน Online รวมกัน และแตละ
แหงสามารถนําบทเรียน Online ไปใชได (Shared E-Courseware) ก็ จะเปนการประหยัดทรัพยากร
ประหยัดคาใชจายของแตละแหง นอกจากนี้ ยังชวยให มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่ขาด
แคลนอาจารยในบางสาขาวิชา สามารถมีบทเรียน Online ที่มาตรฐานในสาขาวิชาได (กิดานันท มลิ
ทอง. 2548: 59)
1.14 การจัดการเรียนรู E-Learning
E-Learning ตองอาศัยการดําเนินการอยางเปนระบบ เนื่องจากมีความเกี่ยวของกันหลาย
ฝาย จากแผนภูมิดานบน จะพบวา การจัดระบบ E-Learning นั้น อยางนอยที่สุดควรประกอบไปดวย
สวนประกอบที่สําคัญ 7 สวน คือ (เกรียรศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2551: 5)
1. กระบวนการเรียนรู ประกอบดวย การวิเคราะหหลักสูตร กําหนดผลการเรียนรูหรือ
จุดประสงค กําหนดเนื้อหา กําหนดกิจกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู
2. ระบบเครือขาย ประกอบดวยการวางระบบเครือขายภายใน (Intranet) และระบบ
เครือขายภายนอก (Internet) ใหเชื่อมโยงทั่วถึงกัน
3. สื่อการเรียนรู ประกอบดวยสื่อการเรียนชนิดตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลว
4. การติดตอสื่อสาร ประกอบดวยวิธีการติดตอสื่อสารแบบตาง ๆ ระหวางผูสอนกับผูเรียน
5. บุคลากร ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูดูแลระบบ ผูพัฒนาโปรแกรม ครูผูสอน
และชางเทคนิค หรืออาจรวมถึงผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่น ๆ รวมดวย
6. ผูเรียน จะตองมีความพรอมที่จะเรียนรูผานระบบเครือขาย
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7. แหลงเรียนรู ซึ่งครูผูสอนจะตองศึกษา จัดหา เตรียมไวสําหรับผูเรียนใหสามารถศึกษา
สืบคน ไดโดยสะดวก เหมาะสม และพอเพียง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2551: 6)
1.15 กระบวนการจัดการเรียนการสอน E-Learning แบบออนไลน
การจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายออนไลน มีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้
1. การออกแบบและจัดทําบทเรียน E-Learning ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เรียกไดวา
เปน "หัวใจ" ของการเรียนการสอนเลยทีเดียว เพราะบทเรียนที่มีคุณภาพสูงจะสามารถพัฒนาผูเรียน
ใหเกิด การเรียนรูไดดีเทาๆ กับหรือมากกวาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ขั้นตอนนี้มีวิธีการ
ดําเนินการดังนี้
1.1 การออกแบบบทเรียน (Courseware) เริ่มจากการศึกษา วิเคราะหหลักสูตรที่ใชอยู
ในปจจุบัน ศึกษาสภาพความพรอมของผูเรียน เวลาที่ใชในการเรียน โอกาสในการเรียนของผูเรียน
จากนั้น วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง คัดเลือกเนื้อหา กําหนดเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียน
กําหนด จุดประสงคการเรียนรูแตละหนวย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแตละหนวย สื่อการเรียนรู
และแหลงเรียนรูที่สําคัญและจําเปน กําหนดวิธีการวัดและประเมินกิจกรรมของแตละหนวยการเรียน
1.2 การจัดทําบทเรียน โดยการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยใหสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาที่กําหนดไว จัดทําสื่อการสอนในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมตอ
การเรียนรูและนาสนใจ จัดสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผลกิจกรรมหรือผลงานที่กําหนดใน
บทเรียน กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลใหชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม
การใชขอความ รูปภาพ หรือสัญลักษณใด ๆ ในบทเรียน ตองคํานึงถึงความถูกตอง สมบูรณ ละเอียด
ชัดเจนในตัวเอง เนื่องจาก E-Learning ถือเปนการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ผูเรียนและผูสอน
อาจไมมีโอกาสพบปะกัน ดังนั้น การจัดทําบทเรียนจึงตองคํานึงถึงคุณภาพใหมาก
1.3 การบรรจุบทเรียนลงในระบบ หลังจากที่จัดทําบทเรียนเสร็จเรียบรอยครบถวนแลว
ก็บรรจุบทเรียนลงในระบบ หรือครูผูสอนอาจจัดทําบทเรียนลงในตัวระบบเลยก็ได ซึ่งทางระบบ
สงเสริมการเรียนรูไดจัดเตรียมไวใหพรอมแลว หากมีรูปแบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบอื่น
ประกอบในบทเรียนดวย จะตองมีการ Upload File ดังกลาวเขาไปดวย ซึ่งจะทําใหตัวบทเรียนมี
ความนาสนใจมากขึ้น หลังจากที่ไดบรรจุบทเรียนเขาในระบบแลวควรมีการทดสอบการใชงานของ
บทเรียน โดยการทดลองเขาดูเนื้อหาหลายๆ ครั้งเพื่อใหเกิดความมั่นใจมากขึ้นวาบทเรียนมีความ
สมบูรณพรอมแลว
2. การจัดการเรียนรู เปนขั้นตอนของการนําบทเรียนไปใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
2.1 การนําเสนอบทเรียน เปนการนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบทเรียน หรือเรียกวา
เปนสวนแนะนําบทเรียน โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
รายวิชา จุดประสงคของแตละหนวยการเรียนรู วิธีการเรียน เงื่อนไขการเรียน การนัดหมาย การสง
งาน ชวงเวลาที่มีการทดสอบ ฯลฯ เพื่อใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจถึงวิธีการใชบทเรียน ทําใหการเขา
ใชบทเรียนมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น จากนั้นใหผูเรียนสมัครเขาเรียน
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2.2 การรับสมัครและอนุมัติสิทธิ์ผูเรียน หลังจากที่ผูเรียนสมัครเขาเรียน และเลือก
รายวิชาที่ตองการเรียนแลว ครูผูสอนจะทําการอนุมัติสิทธิ์ในการเรียนของผูเรียนที่อยูในเงื่อนไขที่
ครูผูสอนกําหนด
2.3 การติดตอสื่อสาร ติดตามการเรียน ในระหวางเรียนครูผูสอนอาจนัดหมายเวลา
พบปะ เพื่อใหผูเรียนไดปรึกษาปญหา พบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็นตอการเรียน หรือครูผูสอน
อาจใชโอกาสนี้ชี้แจงบทเรียน แนะนํา ติดตาม ทําการสอน พิจารณางาน แกไขงาน รวมถึงตรวจ
ผลงานของผูเรียนได ในการเรียนการสอน E-Learning ครูผูสอนควรกําหนดเงื่อนไขใหผูเรียนได
พบปะกับผูสอนในชองทางติดตออยางใดอยางหนึ่ง อยางนอยสองสัปดาหตอครั้ง เพื่อเปนการ
ติดตามงาน และกระตุนไมใหผูเรียนละเลยการทํากิจกรรมที่กําหนด
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู ซึ่งหลังจากที่ผูเรียนเรียนรูแลวตองมีการประเมินการเรียนรูของผูเรียนเพื่อนําผลมาพิจารณา
วาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม มากนอยอยางไร การวัดผลการเรียนรูสามารถกระทําได ดังนี้
3.1 การจัดทําแบบทดสอบ โดยการทําแบบทดสอบออนไลน ที่ครูผูสอนจัดทําไวใน
ระบบ ซึ่งมีวิธีการใหครูผูสอนสามารถจัดทําไดในหลาย ๆ รูปแบบ ขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหา
ความรูที่ตองการวัด การทดสอบอาจทําซ้ําไดหลายๆ ครั้ง หรือใหทําเพียงครั้งเดียวก็ได และเมื่อทํา
แบบทดสอบเสร็จสิ้น ทางระบบจะทําการประเมินผลการสอบใหผูเรียนทราบทันที หรืออาจปรับระบบ
ใหผูเรียนทราบในภายหลังก็ได
3.2 การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินการเรียนรูของผูเรียนในดานตาง ๆ เชน
ดานความรู ความคิด ดานทักษะ ดานเจตคติ โดยพิจารณาจากขอมูลที่รวบรวมไว ทั้งจากผลงานที่
ผูเรียนจัดทําและสงใหประเมินตามที่ผูสอนกําหนด การทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ รวมถึงการ
พิจารณาการเขาเรียน การสงงาน ความรับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือผูเรียนคนอื่น ๆ
หรือคุณลักษณะอื่นๆ ตามที่ไดกําหนดไวในบทเรียน ครูผูสอนจะตองรวบรวมขอมูลตางๆ เหลานี้เพื่อ
ทําการประเมินการเรียนรูเปนรายบุคคล
3.3 การอนุมัติผลการเรียน หลังจากประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเรียบรอยแลว ก็
แจงผลการประเมินการเรียนรูใหผูเรียนทราบตามระดับ หรือเกณฑคุณภาพที่กําหนด ผูเรียนที่ไม
ผานการประเมินอาจมีการซอมเสริมในบางเนื้อหา ผลการเรียนสามารถแจงไปยังผูเรียนทราบได
โดยตรงเปนลายลักษณอักษรทางไปรษณีย เพื่อเปนหลักฐานใหผูเรียนเก็บรวบรวมไวใชในการ
ประเมินอยางอื่น ๆ ตอไป การอนุมัติผลการเรียน จะกระทําในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอน
ตลอดทั้งรายวิชา สําหรับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลนเปนบางบทเรียน หรือบางเนื้อหา ก็
อาจรวบรวมผลการเรียนรูที่ไดรวมกับผลการเรียนการสอนปกติก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายและ
เงื่อนไขการจัดการเรียนรู E-Learning ของสถานศึกษาแตละแหง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2551:
6)
สรุปไดวาเปนระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) เปนซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการเรียน
การสอนผานระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใหเชื่อมโยงระหวางผูสอนและผูเรียนเขาดวยกันโดยผานระบบ
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เครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ท และซอฟต แ วร เ ป น ตั ว ที่ ใ ห ก ารทํ า งานทั้ ง ระบบมี ก ารทํ า งานที่ ต รงกั บ
จุดประสงคของการเรียนรูของบทเรียนตางๆ โดยผูสอนจะตองมีการสรางระบบการสอนในการใช
ซอฟตแวร วางแผนการเรียน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหเปนไปตามระบบการสอนให
เกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ

2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
Master of Education Program in Industrial Education
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมการศึกษา)
: Master of Education (Industrial Education)
ชื่อยอ : กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
: M.Ed. (Industrial Education)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตรบัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
แนวคิดและหลักการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษามาตั้งแตป 2532 โดยทําการเปดสอนนิสิตภาคปกติ 12 ป และนิสิตภาคพิเศษ 9
ป หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฉบับกอนการปรับปรุงไดใชมาตั้งแตป 2532 ซึ่งในชวงเวลา
ดังกลาวภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทําให
หลักสูตรลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาจึงไดดําเนินการ
ปรับปรุงโดยไดระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญ ทางอุตสาหกรรมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรใหมขึ้น
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ปรัชญาของหลักสูตร
"เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม และการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางอุตสาหกรรมทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ"
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางอุตสาหกรรมศึกษาใหมีคุณลักษณะในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ใหมีความรูความสามารถในการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการศึกษาทางอุตสาหกรรม
2. การนําวิชาอุตสาหกรรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. เปนผูนําทางการวิจัยอุตสาหกรรม โดยสอดคลองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
4. มีความคิดสรางสรรค และตระหนักถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมตอสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ
หลักสูตร
ตาราง 2 โครงสรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
หมวดวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา (ไมนอยกวา)
หมวดวิชาเอก ซึ่งประกอบดวย
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก (ไมนอยกวา)
หมวดวิชาเลือกเสรี (ไมนอยกวา)
ปริญญานิพนธ
สารนิพนธ
รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร (ไมนอยกวา)

หนวยกิต
แผน ก
แผน ข
8
8
21
27
12
12
9
15
2
2
12
6
43
43

รายวิชาในหมวดวิชาเอกอุตสาหกรรม
1. วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต ทั้งแผน ก และ แผน ข
อต 501 การจัดการอุตสาหกรรม
IN 501 Industrial Management

3(3-0-6)
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อต 502 โครงการงานอุตสาหกรรม
IN 502 Industrial Project
อต 503 การจัดการอุตสาหกรรมศึกษา
IN 503 Industrial Education Management
อต 504 สัมมนาการวิจัยทางอุตสาหกรรม
IN 504 Seminar in Industrial Research

3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2. วิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต สําหรับแผน ก และ ไมนอยกวา
15 หนวยกิต สําหรับแผน ข โดยเลือกเรียนจากกลุมวิชาดังตอไปนี้
สําหรับกลุมผูเลือกเรียนวิชาเอกเลือกกลุมการจัดการอุตสาหกรรม
อต 511 มนุษยสัมพันธในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
IN 511 Industrial Human Relations
อต 512 การวิเคราะหระบบงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
IN 512 Industrial Systems Analysis
อต 513 การวิเคราะหการลงทุนในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
IN 513 Industrial Investment Analysis
อต 514 การจัดการความปลอดภัย
3(3-0-6)
IN 514 Safety Management
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
IN 515 Industrial Quality Control
อต 516 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
IN 516 Production Planning and Control
อต 517 การจัดการโครงการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
IN 517 Industrial Project Management
อต 518 การจัดการวัสดุ
3(3-0-6)
IN 518 Material Management
อต 519 กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3-0-6)
IN 519 Labor Code and Professional Ethics
สําหรับกลุมผูเลือกเรียนวิชาเอกเลือกกลุมวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
อต 531 การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอุตสาหกรรม
3(1-4-4)
IN 531 Application on Industrial Package Program
อต 532 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(1-4-4)
IN 532 Industrial Product Design
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อต 533 เทคโนโลยีไฟฟากําลัง
3(2-2-5)
IN 533 Electrical Power Technology
อต 534 เทคโนโลยีการกอสราง
3(2-2-5)
IN 534 Construction Technology
อต 535 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
IN 535 Electronics Technology
อต 536 เทคโนโลยียานยนต
3(2-2-5)
IN 536 Automotive Technology
อต 537 เทคโนโลยีวัสดุ
3(2-2-5)
IN 537 Material Technology
อต 538 เทคโนโลยีพลังงาน
3(2-2-5)
IN 538 Energy Technology
อต 539 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
IN 539 Environmental Technology
อต 540 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(0-6-3)
IN 540 Independent Study
สําหรับกลุมผูเลือกเรียนวิชาเอกเลือกกลุมการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา
อต 551 อุตสาหกรรมศึกษาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
IN 551 Industrial Comparative Study
อต 552 การวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา
3(3-0-6)
IN 552 Curriculum Analyses and Development in Industrial Education
อต 553 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการสอนอุตสาหกรรมศึกษา
3(1-4-4)
IN 553 Application on Computer for Industrial Education Instruction
อต 554 การประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา
3(3-0-6)
IN 554 Industrial Education Evaluation
อต 555 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา
3(3-0-6)
IN 555 Development of Industrial Education Media
อต 556 เทคโนโลยีการออกแบบระบบการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา
3(3-0-6)
IN 556 Instructional System Technology in Industrial Education
อต 557 การวางผังและการจัดการโรงฝกงาน
3(3-0-6)
IN 557 School Shop Planning and Management
อต 558 สัมมนาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา
3(2-2-5)
IN 558 Seminar in Industrial Education Instruction
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หมวดวิชาเลือกเสรีกําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต สําหรับแผน ก และ
แผน ข
สารนิพนธ
อต 688 สารนิพนธ
IN 688 Master's Project
ปริญญานิพนธ
อต 699 ปริญญานิพนธ
IN 699 Thesis

6(0-12)

12(0-24)

รายวิชา อต 514 การความปลอดภัย
อธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหความปลอดภัยในการทํางาน การจัดการองคการความปลอดภัย การสราง
จิตสํานึก การปองกัน การความคุม การตรวจ การสอบสวนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
อุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน และพัฒนางานความปลอดภัย ระบบประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทํางาน
กรณีศึกษาอุบัติเหตุและอาชีวอนามัยในงานอุตสาหกรรม
วัตถุประสงครายวิชา
1. เพื่อใหนิสิตเขาใจสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย
2. เพื่อใหนิสิตสามารถวิเคราะหการทํางานอยางปลอดภัย
3. เพื่อใหนิสิตเขาใจและสามารถปองกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย
เนื้อหาวิชา
1. ความหมาย ความเปน มาและความสําคั ญ ของความปลอดภัย สาเหตุ ของอุ บัติเ หตุ
อุบัติภัย และภัยที่เกิดจากการทํางานอุตสาหกรรม
2. การบันทึกรายการเกิดอุบัติเหตุจากงานอุตสาหกรรม
3. การปองกันอุบัติเหตุ – อุบัติภัยและภัยที่เกิดจากการทํางานอุตสาหกรรม
4. การวางผังโรงงานที่ปลอดภัยและการการจัดการสิ่งแวดลอมในการทํางาน
5. การจัดองคกรความปลอดภัยในการทํางาน
6. จิตวิทยาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
7. การฝกอบรมเกี่ยวกับกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
8. ความปลอดภัยในงานซอมบํารุง งานกล งานไฟฟา และอัคคีภัย
9. ความปลอดภัยในความรอน ความเย็น เชื้อโรค สารพิษ
10. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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3. การประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ E-Learning
3.1 การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน
ในป จ จุ บั น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน มุ ง เน น นั ก เรี ย นเป น สํ า คั ญ ครู อ าศั ย สื่ อ
นวัตกรรมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน การวัดและการประเมินผลอาศัยวิธีวัดจากสภาพจริง ซึ่ง
เปนการวัดและประเมินผลกระบวนการ การทํางานดานสมอง หรือการคิดและจิตใจของผูเรียนอยาง
ตรงไปตรงมาตามที่ผูเรียนกระทํา ศึกษาในแนวลึก ถึงการระทําที่ปรากฏ การจัดกิจกรรมที่กําหนดไว
ในแผนการเรียนรู หรือแผนการสอน วิธีการและสื่อตาง ๆ เหลานี้เรียกวานวัตกรรม เมื่อใชกับ
นักเรียนแลวเปนหนาที่ของผูสอนที่จะประเมินการสอนของตนเองเพื่อนําไปพัฒนา และหาทางเลือก
อื่นๆ ในการพัฒนาการสอนของตนเอง การประเมินการสอน หรือที่เรียกวาการหาประสิทธิภาพของ
การสอน (ประชิต ทิณบุตร. 2551: 62)
การรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน เปนสวนของการพัฒนา
บทเรียนออนไลนแบบครบวงจร บทเรียนที่มีการออกแบบ จัดทํา และนําไปใชแลว ควรที่จะไดนําผล
การ ใชและเก็บรวบรวมขอมูลการใชจากผูเรียนมาวิเคราะหเพื่อแกไข ปรับปรุง พัฒนาบทเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป ขอมูลที่เปนผลการเรียนรูของผูเรียนจะนํามาประเมินประสิทธิผลของ
บทเรียน สวนในดานประสิทธิภาพอาจใชแบบสอบถามจากผูเรียน หรือสุมตัวอยางสัมภาษณผูเรียนก็
ได นอกจากครูผูสอนและผูเรียนแลวบุคลากรที่เกี่ยวของคนอื่น ๆ ก็สามารถใหขอมูลเพื่อประเมินถึง
ประสิทธิภาพของบทเรียนไดเชนกัน บุคลากรอื่นๆ ที่ควรเก็บขอมูลมาศึกษารวมดวย ไดแก ผูดูแล
ระบบ ผูพัฒนาโปรแกรม และผูปกครองนักเรียน เปนตน กระบวนการที่กลาวมานี้ เปนแนวทางใน
การพัฒนาบทเรียน E-Learning แบบออนไลน ที่คลาย กับกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งใน
ความเปนจริงการจัดการเรียนการสอนไม วาจะเปนใน รูปแบบใดก็ตามถือเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยที่การจัดการเรียนการสอนทุก รูปแบบถือเปนการนําเอาหลักสูตรไปใช
ดังนั้นการจัดการเรียนรูไมวาจะ เปนแบบใดจะตองยึดถือ หลักการ จุดมุงหมายและแนวปฏิบัติตามที่
หลั กสู ต รได กํา หนดไว เ พื่ อ ให ผ ลการเรีย นรู เ ปน ไปตามที่ หลั กสู ต รกํา หนด การประเมิ น เพื่อ หา
ประสิทธิภาพของการเรียนรูรูปแบบ E-Learning สามารถกระทําได ตามกรอบการประเมินตอไปนี้
(ประชิต ทิณบุตร. 2551: 65)
1. การประเมินตามองคประกอบของระบบการเรียนรู E-Learning เปนการประเมินใน
ภาพรวมของระบบโดยแยกเก็บรวบรวมขอมูลแตละสวน องคประกอบของระบบ E-Learning มี
ทั้งหมด 7 ดาน คือการประเมินแตละดานจะทําใหทราบไดวาปญหา อุปสรรค จุดเดน จุดดอย ความ
พรอม ความไมพรอมอยูตรงจุดใด ทําใหแกไขปญหาไดตรงประเด็น และสามารถตัดสินได วาโดย
ภาพรวมของระบบมีประสิทธิภาพแคไหน อยางไร แตมีขอเสียคือ คอนขางยุงยาก เพราะตองเก็บ ข
อมูลหลายสวนเปนจํานวนมาก และใชเวลานาน
2. การประเมินความพรอมของระบบ เปนการประเมินตามองคประกอบของระบบ ELearning แตเปนการประเมินใน เฉพาะสวนของความพรอมกอนที่จะนําไปใชงานจริง ไมได รวมไป
ถึงการใชงานและผลจากการนําไปใช ทั้งนี้อาจทําการประเมินความพรอมของทุกสวน หรือประเมิน
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ความพรอมเปน บางสวนก็ได การประเมินความพรอมมักใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากสภาพที่
เปนอยูจริงในปจจุบันเทียบเคียงกับเปาหมายของโครงการที่กําหนดไว จะทําใหทราบไดวาระบบมี
ความ พรอมที่จะนําไปใชงานหรือไม อยางไร
3. การประเมินการใชงานระบบ เปนการประเมินที่เปนสวนตอเนื่อง มาจากการเลือก
ประเมินในสวนของการใชงาน โดยมุงเปาหมายไปที่การใชงานและการดําเนินงานของระบบซึ่งจะ ทํา
ใหทราบวา นการใชงานมีปญหาและอุปสรรคอยางไรเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขตอไป หัวขอของ การ
ประเมินอาจเรียงลําดับตามขั้นตอนการทํางาน หรือขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูที่จัดใหกับผูเรียน
ตั้งแตเริ่มตนจบกระบวนการ
4. การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เปนการประเมินผลจากการใชงาน
ระบบการเรียนรูรูปแบบ E-Learning จากกลุมเปาหมายซึ่งก็คือ ผูเรียน เพื่อนํามาพิจารณาวา ระบบ
การ เรียนรูรูปแบบ E-Learning ที่ใชสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดตามเปาหมายที่กําหนด
ไดแก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน มาตรฐาน
การจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หรือเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ที่มี การกําหนดไว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมักเนนการประเมินสัมฤทธิผลของผูเรียนจากการเรียนรู 3 ดาน ดังนี้
4.1 ดานความรู
4.2 ความคิด ดานทักษะ
4.3 ดานเจตคติ
5. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น เป น การประเมิ น เฉพาะส ว นของบทเรี ย น
(Courseware) ที่จัดทําขึ้น ซึ่งในที่นี้หมายถึง บทเรียนอิเลคทรอนิกสจะเปนชนิดออนไลนหรือทราบว
า บทเรียนนั้นสามารถสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดตามเปาหมายที่กําหนดหรือไมอย
างไร การประเมินประสิทธิภาพโดยทั่วไปอาจยึดหลักการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน E1 / E2 เปน
เกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากการประเมินในกระบวนการเรียนการสอน กับคะแนน
ที่ไดจากการสอบครั้งสุดทาย (Final) หลังจากเรียนจบเรื่อง หรือผลการเรียนรูที่คาดหวังแตละขอ ถา
เปนนักเรียนกลุมที่เรียนเกงควรตั้งเกณฑที่ 90/90 สวนนักเรียนที่คอนขางออน ควรใชเกณฑ 70/70
หรือ 80/80 แลวแตความยากงายของสาระ
6. การประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ เปนการประเมินภายหลังจากการ เข
าศึกษา เนื้อหาในระบบ หรือใชงานบทเรียนแลว โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเรียน หรือ ผูใชงาน
ระบบเพื่อ ศึกษาวาบทเรียนนั้นมีความนาสนใจ มีความเหมาะสม ระบบการเรียนรูมีความสะดวก
เอื้อตอการจัดทํา หรือเอื้อตอการเรียนรูหรือไมอยางไร นอกจากนี้อาจเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนปญหา
อุปสรรค และขอ เสนอแนะจากผูใชเพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนาตอไปก็ได กลุมเปาหมายที่ควรเก็บข
อมูลควรเปนทั้ง ผูเรียน และครูผูสอน
7. การประเมินความคุมคาของการดําเนินงาน เปนการประเมินประสิทธิภาพเทียบเคียงกับ
ประสิทธิผลเพื่อศึกษาดูวา การดําเนินงานมีความคุมคาตอการจัดทําหรือการพัฒนาตอหรือไม โดย
พิจารณาจากผลการประเมินประสิท ธิภาพดานกระบวนการจากการใชงาน เทียบกับผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของผูเรียน หรือการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ หรือนําเอาผล การ
ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน มารวมพิจารณาดวยก็ได ลักษณะการประเมินแบบนี้เปน การ
ประเมินเพื่อพิจารณาตัดสินวาโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีพอที่จะดําเนินการตอไป
หรือไม และคุมคาตอการลงทุนลงแรงดําเนินการหรือไม (ประชิต ทิณบุตร. 2551: 70)
3.2 การวัดผลการเรียนรู
ในการกระบวนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ในสวนของการประเมิน
พฤติกรรมตอเนื่องและพฤติกรรมขั้นสุดทายนั้น ตองทําการสรางแบบบทสอบขึ้น เพื่อประเมินความรู
ความเขาใจของผูเรียน โดยไดมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบดังนี้
การวัดผล (Measurement)
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของการวัดวา เปนการตรวจสอบ
ขนาด หรือปริมาณของสิ่ งต างๆ เช น ความยาว ความสูง การเรียนรู เปนตน การวัดการศึ ก ษา
หมายถึง ประเมินการเรียนการสอน เพื่อคนหาและพัฒนาสมรรถภาพ ใหมีความเที่ยงตรงแนนอน
และยุติธรรมมากขึ้น (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 25) และยังมีผูใหคําจํากัดความดังนี้
ภัทรา นิคมานนท (2539:15) ไดกลาววาการวัดผล หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของทุกคนอยูตลอดเวลา ทุกครั้งที่เกิดปญหาในการตัดสินใจ เรามักจะหาขอมูลเพื่อใช
ประกอบในการตัดสินใจไดถูกตอง การหาขอมูลจําเปนตองใชเครื่องมือหรือเทคนิควิธีตางๆ ในการ
รวบรวมขอมูล
สมนึก ภัททิยธนี (2546: 3) ไดกลาววาการวัดผล หมายถึง กระบวนการการปริมาณหรือ
จํานวนของสิ่งของตางๆ โดยใชเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่งมาวัด ผลจากการวัดมักจะออกมาเปน
ตัวเลขหรือสัญลักษณหรือขอมูล
ดังที่มีคนใหคําจํากัดความของการวัดผลสามารถใหคํานิยมไดวา การวัดผล หมายถึงการ
กําหนดตัวเลขใหกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเปนวัตถุ สิ่งของหรือบุคคลก็ไดเพื่อประสงคที่จะชี้ใหเห็นความ
แตตางของลักษณะที่วัด
การประเมินผล (Evaluation)
ภัทรา นิคมานนท (2539: 19) ไดใหคําจํากัดความ การประเมินผล หมายถึง การนําเอา
ขอมูลทั้งหลายที่ไดจากการวัดมาใชในการตัดสินใจ โดยการหาขอสรุปตัดสินประเมินคาหรือตีราคา
โดยเปรียบเทียบกับขอมูลอื่นๆ หรือเกณฑที่ตั้งไว
การประเมินผล (Eavluation) หมายถึงกระบวนการที่ตอเนื่องจากการวัดผล โดยนําผลที่ได
จากการวัดมาวินิจฉัย ลงสรุปตัดสิน ตีราคา ชี้บง คุณคาที่ไดจากการวัดนั้นอยางมีเหตุผล โดยอาศัย
เกณฑหรือมาตรฐานเปนตัวเทียบ วาคุณลักษณะนั้น เปนอยางไร เชน สูง - เตี้ย อวน-ผอม สอบไดสอบตก ไดเกรด 4-3-2-1 เปนตน ดังนั้นการประเมินผลจะถูกตองหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับการวัดผล
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ที่ดีดวย หากการวัดผลกระทําไปอยางถูกตองเที่ยงตรงแลว การประเมินผลเพื่อวินิจฉัยชี้บงคุณคาก็
จะไดผลที่ถูกตองตามความเปนจริงไปดวย กลาวโดยทั่วไปแลวกระบวนการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา ก็คือการประเมินคาความเจริญกาวหนาของนักเรียนตอจุดมุงหมายของวิชานั้น ๆ
(http://www.pkru.ac.th) ดังนั้นการประเมินผลทางการศึกษา หมายถึง การนําเอาผลที่ไดจากการวัด
มาเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่ตั้งไวและตัดสินกับเกณฑที่ไดตั้งไวอยางไมลําเอียงและยุติธรรม
เพื่อตัดสินวาสิ่งนั้นดีหรือไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสม
1. ประเภทของการประเมินผล
การประเมินผลสามารถจําแนกเปนประเภทไดดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี. 2546: 22)
1.1 จําแนกตามวัตถุประสงคของการประเมิน แบงเปน 2 ประเภทคือ
1.1.1 การประเมินผลแบบสรุปรวบรวม (Summative Evaluation) หมายถึง การ
ประเมินผลรวมโดยการทดสอบเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนไป เชน การสอบ ปลายภาคเรียน การสอบ
ปลายป การประเมินผลแบบสรุปรวบรวมนี้ เปนการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน วา ผาน-ไมผาน
หรือใครไดระดับคะแนน 4-3-2-1-0
1.1.2 การประเมินผลแบบเปนระยะ ๆ ( Formative Evaluation ) หมายถึงการ
ประเมินผลเมื่อจบบทเรียนแตละบทหรือแตละหนวยการเรียน และพิจารณาวาผลการสอบแตละบท
หรือแตละหนวยนั้น นักเรียนผานหรือไมผาน ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ถาใครสอบผานก็อนุญาต
ใหเรียนในบทตอไป แตถาใครสอบไมผานก็จะตองเรียนซ้ําหรือเรียนซอมเสริมในบทเดิม แลวก็สอบ
ใหมจนกวาจะผาน จึงจะไดไปเรียนในบทตอไป ซึ่งการประเมินลักษณะนี้ เปนการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
1.2 จําแนกตามการวัดผล แบงเปน 2 ประเภทคือ
1.2.1 การวัดผลแบบอิงเกณฑ (Criterion - Referenced Measurement) หมายถึง
การวัดความสามารถของบุคคลโดยใชหลักเกณฑภายนอกเปนจุดเทียบ เกณฑที่กําหนดขึ้นเปนเชน
ไรนั้น ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการวัด ถาผูเรียนมีพฤติกรรมความสามารถถึงเกณฑที่กําหนดไว ก็
ถือวา บรรลุตามเกณฑหรือบรรลุตามเปาหมาย และเปนผูที่เรียนรูแลวถาความสามารถต่ํากวาเกณฑ
ที่ตองการ ก็ถือวาผูไมผานหรือยังไมเปนไปตามความคาดหวัง ตองใชเวลาสําหรับการแกไขปรับปรุง
หรือซอมเสริมคําวา เกณฑ (Criterion) ในที่นี้ ก็คือ คุณลักษณะที่คาดหวังจะใหเกิดกับผูเรียน
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแลว เพื่อใชเปนมาตรฐานขั้นต่ําสุด สําหรับการยอมรับคุณภาพ
ของผูเรียน และใชเปนเครื่องตัดสินวา ผูเรียนผานหรือบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอนหรือไม
การกําหนดเกณฑจึงตองกําหนดเปนเกณฑขั้นต่ําที่ระบุพฤติกรรมที่สําคัญและมีคุณคาตอการเรียน
เกณฑที่กําหนดจะสูงต่ํามากนอยเพียงใด ผูกําหนดตองคํานึงถึงความเหมาะสมหลายๆ ดานประกอบ
กัน เชน พื้นความสามารถเดิมของผูเรียน ประสิทธิภาพของการสอนเปนตน เกณฑที่กําหนดมีได
หลายลักษณะ ทั้งในรูปเวลา ปริมาณ คุณภาพในการปฏิบัติ เชน มุงหวังใหผูเรียนปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ภายในเวลา 10 นาที ใหไดผลงาน 80% หรือกระทําไดอยางถูกตอง ถูกสัดสวนที่ตองการ เปนตน

44
การสรุปผลการสอบแบบอิงเกณฑ จึงเสนอในรูปการเปรียบเทียบระหวางความสามารถของบุคคลกับ
เกณฑที่กําหนดไว ตัวอยาง การประเมินผลแบบอิงเกณฑ ในชั้นเรียน เชน
ระดับ 4 คือ ดีมาก
คะแนน 80 - 100 %
ระดับ 3 คือ ดี
คะแนน 70 - 79 %
ระดับ 2 คือ คอนขางดี
คะแนน 60 - 69 %
ระดับ 1 คือ พอใช
คะแนน 40 - 59 %
ระดับ 0 คือ ตองปรับปรุง
คะแนน 0 - 39 %
1.2.2 การวัดผลแบบอิงกลุม (Norm - Reference Measurement ) หมายถึง การ
วัดความสามารถของบุคคล โดยเทียบกับความสามารถของบุคคลอื่นที่เรียนในกลุมเดียวกัน เพื่อ
ทราบวา การเรียนรูของผูเรียนแตละคน เกง-ออน ดี-เลวเพียงใดเมื่อเทียบกับคนสวนใหญ การวัดใน
ลักษณะดังกลาวจึงเปนการวัดที่มีเปาหมายจะแบงระดับความสามารถของผูเรียนออกเปนกลุม โดย
ใชความสามารถทั่วไปของกลุมเปนเกณฑการแบงทั้งนี้ เพราะยึดความคิดที่วา บุคคลใดจะเกง-ออน
ดี-เลว เพียงใดนั้น ยอมเกง-ออน ดี-เลว กวาคนทั่วๆ ไป ดังนั้นการพิจารณาการตัดสินผลการเรียนจึง
ใชสภาพหรือลักษณะของกลุมเปนเกณฑพิจารณาคําวา กลุม (Norm) ในที่นี้ ก็คือ คําที่ใชแทนสภาพ
หรือลักษณะโดยสวนรวมทําหนาที่เปนตัวแทนลักษณะของผูเรียนทั้งหมด เชน คาเฉลี่ย มัธยฐาน
เปนตน ดังนั้น การวัดผลแบบอิงกลุม จึงใชวิธีเปรียบเทียบความสามารถของบุคคลกับคาตัวแทนของ
กลุม แลวสรุปผลการเปรียบเทียบเหลานั้นใหอยูในลักษณะความสัมพันธกับกลุมหรือเปนอันดับ
ความสามารถ ขอแตกตางระหวางการวัดผลแบบอิงเกณฑและอิงกลุม (ลวน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2539: 10 อางอิงจากราชบัณฑิตสถาน. 2525: 735)
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบระหวาง การวัดผลแบบอิงเกณฑและการวัดผลแบบกลุม
การวัดผลแบบอิงเกณฑ
1. การประเมินผลเปนการเปรียบเทียบ
ความสามารถของผูเรียนกับจุดมุงหมายเปน
เกณฑไมคํานึงถึงคะแนนของผูเรียนคนอื่น ๆ
2. เหมาะที่จะใชกับการเรียนการสอน
3. มีการประเมินทั้งตัวผูเรียนและวิธีการทีใ่ หกับ
ผูเรียน
4. ขอสอบยากงาย ไมสําคัญแตตองเขียนขอสอบ
ใหตรงตามเนือ้ หาและจุดมุงหมายที่กําหนดไว
5. มีการกระจายของคะแนนผลการสอบแคบจึง
จะเปนแบบทดสอบที่ดี
6. ไมจําเปนตองใชแบบทดสอบเดียวกัน สําหรับ
ผูเรียนทั้งชั้น
7.ความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีความสําคัญที่สุด
แบบอื่น ๆ ไมจําเปน
8. แบบทดสอบอิงเกณฑสามารถใชเปน
แบบทดสอบอิงกลุมได
9. ผลการประเมินออกมาในรูปการเรียนรูย ังไม
เรียนรู หรือ ผาน - ไมผาน

การวัดผลแบบอิงกลุม
1. การประเมินผลเปนการเปรียบเทียบ
ความสามารถของผูเรียนกับคะแนนของผูเรียน
คนอื่น ๆ ที่เรียนในกลุมเดียวกัน
2. เหมาะที่จะใชในการสอบคัดเลือก
3. มีการประเมินแตเพียงตัวผูเรียนเปนสวนใหญ
4. ขอสอบตองไมยากเกินไป ไมงายเกินไปและ
ตองสุมตัวอยางคําถามใหตรงกับเนื้อหาที่เรียน
ใหเหมาะสม
5. มีการกระจายของคะแนนผลการสอบกวางจึง
จะเปนแบบทดสอบที่ดี
6. ตองใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันสําหรับ
ผูเรียนทั้งชั้น
7. ความเที่ยงตรงทุกแบบมีสวนสําคัญรวมทั้ง
คุณลักษณะทีม่ ีของแบบทดสอบอื่น ๆ ดวย
8. แบบทดสอบอิงกลุมใชเปนแบบทดสอบอิง
เกณฑไมได
9. ผลการประเมินออกมาในรูป ลําดับที่หรือ
ระดับคะแนน

ที่มา: สมนึก ภัททิยธนี. (2546). ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ. หนา 60.
3.3 ความมุงหมายของการวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษามีความมุงหมายของการวัดที่สําคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้
1. วัดผลเพื่อจัดอันดับ (Placement) เปนการวัดผลเพื่อดูระดับความสามารถของนักเรียน
แตละคนวาอยูตรงระดับใดของกลุมซึ่งทําใหสามารถแยกแยะและจัดประเภทไดวา ใครเกง - ไมเกง
ปานใด ไดอันดับที่เทาไร เมื่อเทียบกับเพื่อน ๆ ในกลุม จําแนกเปน 2 แบบคือ
1.1 การสอบเพื่อคัดเลือก (Selection) ซึ่งเปนการวัดเพื่อสรรหาบุคคลจํานวนหนึ่งที่มี
ความสามารถอยูในระดับสูง ๆ ของกลุม
1.2 การสอบเพื่อจําแนก (Classification) ซึ่งเปนการแจกแจงตําแหนงการสอบ การ
แบงกลุมความสามารถของผูสอบ
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2. วัดผลเพื่อวินิจฉัย (Diagnosis) เปนการวัดผลเพื่อคนหาสาเหตุวาการที่เด็กเรียนวิชาใด
วิชาหนึ่งไมไดดี เพราะยังบกพรองตรงไหน การวัดเพื่อการวินิจฉัยเปนการวัดเพื่อทราบ
ความสามารถที่ดีและที่บกพรองที่ตองแกไขของเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง มุงคนหาสิ่งที่เปนอุปสรรคใน
การเรียนของเด็กเพื่อใหการชวยเหลือซอมเสริมตอไป จึงมีประโยชนอยางมากตอการปรับปรุงการ
เรียนของเด็กและวิธีการสอนของผูสอน ทั้งยังสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของ
เด็กซึ่งเปนประโยชนตอการแนะแนวการศึกษา เพราะลักษณะของการวินิจฉัยความสามารถของเด็ก
ซึ่งเปนประโยชนตอการแนะแนวการศึกษา เพราะลักษณะของการวินิจฉัยความสามารถของผูเรียน
นั้นกระทําได ทั้งในรูปการเปรียบเทียบความสามารถของเด็กในรายวิชาตาง ๆ หรือในรูปการวินิจฉัย
หาขอบกพรองเฉพาะรายวิชาใดวิชาหนึ่ง กลาวคือสามารถวินิจฉัยไดวาเด็กแตละคนเกงหรือมี
ความสามารถสุมในรายวิชาใด รายวิชาใดบกพรอง ซึ่งเปนประโยชนตอการใหคําปรึกษา ในดานการ
เลือกวิชาเรียน และเลือกสายวิชา และสามารถวินิจฉัยไดวา เด็กที่ออนหรือบกพรองในวิชาหนึ่งวิชา
ใดนั้น ยังออนหรือบกพรองตรงไหนในเนื้อหาเรื่องใดหรือในพฤติกรรมใด ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
3. วัดผลเพื่อเปรียบเทียบ (Assessment) เปนการวัดผลเพื่อบอกระดับหรืออัตราความงอก
งาม (Growth) ของผูเรียนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน เรียนไปแลวหนึ่งเดือนมีความสามารถเพิ่มขึ้น
จากเดิมเทาไร ซึ่งจะดูพัฒนาการทั้งทางรางกายจิตใจ และสติปญญาของเด็ก การวัดผลเพื่อ
เปรียบเทียบนี้จะตองนําผลการเรียนขณะใดขณะหนึ่งไปเทียบกับความสามารถในระยะเริ่มตนกอน
เรียน ดังนั้นจึงตองมีการวัดผลสองครั้ง โดยครั้งแรกสอบกอนเริ่มลงมือสอนแลวใชขอสอบชุดเดิมทํา
การสอบเมื่อเรียนจบแตละเรื่อง หรือเมื่อถึงระยะเวลาที่ตองการอีกครั้งหนึ่งแลวนําผลการสอบมา
เปรียบเทียบความแตกตาง
4. วัดผลเพื่อพยากรณ (Prediction) เปนการวัดผลเพื่อทํานายหรือคาดคะเนความสามารถ
และความสําเร็จในภายภาคหนาของผูเรียน โดยใชผลการวัดในปจจุบันเปนเครื่องทํานายหรือบอก
แนวโนมของระดับความสามารถในเวลาขางหนาไดวา นาจะเปนไปในลักษณะใดในอนาคตควรจะ
เรียนทางสาขาใดจึงจะประสบความสําเร็จ ซึ่งเหมาะสําหรับการใหคําปรึกษาแนะแนวอาชีพมาก
5. วัดผลเพื่อประเมินผล (Evaluation) เปนการวัดผลเพื่อตัดสิน ตีคุณคา คุณภาพการ
เรียนรูของผูเรียนวาดี-เลวเพียงใด
บรรลุเปาหมายที่ตองการขนาดไหน ซึ่งเปนเรื่องของการ
ประเมินผลหรือสรุปผลการเรียนนั่นเอง และอาจนําผลการวัดหลายๆ ดาน ไปประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยสวนรวมไดอีกดวย วาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการจัดรูปสายงาน
เพื่อปฏิบัติที่ใชอยูเหมาะสมเพียงใด ควรแกการแกไขปรับปรุงหรือไม นั่นคือจะประเมินทั้งในดานการ
เรียนการสอน การบริหาร รวมถึงการจัดการศึกษา ของแตละสถาบันอีกดวยจะเห็นไดวาจุดมุงหมาย
ของการวัดผลการศึกษาดังกลาว เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูเรียนโดยตรง และชวยใหผูสอนทําหนาที่
สรางเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเต็มที่ โดยพยายามที่จะคนหาทั้งความสามารถที่เดนและดอย
ของผูเรียนเพื่อการพัฒนาและแกไขปรับปรุงจึงสรุปจุดมุงหมายของการสอนหรือการวัดผลไดวา “
การสอบเพื่อคนและพัฒนาสมมรถภาพของมนุษย” (ภัทรา นิคมานนท 2539: 19-22)
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3.4 พฤติกรรมทางการศึกษา
การเรียนการสอนมีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพื่อใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่
พึงประสงค ซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้นมีมากมาย นักการศึกษากลุมหนึ่งนําโดย เบนจามิน เอส
บลูม (Benjamin S. Bloom) จึงไดจําแนกและจัดลําดับพฤติกรรมออกเปนหมวดหมู และระดับความ
ยากงาย เรียกวา Taxonomy of Educational Objectives ดังนี้
1. พฤติกรรมพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง พฤติกรรมดานความคิด การ
แกปญหา เปนพฤติกรรมทางดานสมองและสติปญญา แบงเปน 6 ขั้น คือ
1.1 ความรู (Knowledge)
1.2 ความเขาใจ (Comprehension)
1.3 การนําไปใช (Application)
1.4 การวิเคราะห (Analysis)
1.5 การสังเคราะห (Synthesis)
1.6 การประเมินคา (Evaluation)
2. พฤติกรรมจิตพิสัย (Affective domain) หมายถึงพฤติกรรมทางดานจิตใจ ความรูสึกนึก
คิด คานิยม เจตคติ ความสนใจ ความซาบซึ้ง พฤติกรรมดานนี้ เริ่มจากการรับรูสิ่งแวดลอม และ
หลังจากนั้นบุคคลจะมีปฏิกิริยาโตตอบกับสิ่งแวดลอม นําไปสูการสรางความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น
กลายเปนความคิดอุดมคติ ซึ่งจะทําหนาที่ควบคุมพฤติกรรมชีวิตของบุคคลนั้นๆ แบงเปน 5 ขั้นดังนี้
2.1 การรับ (Receiving)
2.2 การตอบสนอง (Responding)
2.3 การใหคานิยม (Valuing)
2.4 การจัดรวบรวม (Organization)
2.5 การพัฒนาลักษณะนิสัยจากคานิยม (Characterization by Value or Value
Concept)
3. พฤติกรรมดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว การใชอวัยวะตาง ๆ ของรางกายตลอดจนการประสานงานของประสาทและกลามเนื้อ
แบงเปน 5 ขั้นดังนี้
3.1 ขั้นการรับ (Peseption)
3.2 ขั้นการตระเตรียม (Set)
3.3 ขั้นฝกหัด (Guide Respow)
3.4 ขั้นทําได (Mechanism)
3.5 ขั้นชํานาญ (Complus Overt Reqouse)
ในการประเมินผลเนนใหผูเรียนแตละคนไดมีพฤติกรรมครบถวนทั้งสามดาน ในสัดสวนที่
พอเหมาะ จึงจะบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงคในทางการศึกษาและเปนบุคคลที่สมบูรณตอไปใน
อนาคต
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ทฤษฏีพัฒนาหลักสูตรของทาบา
ทาบา(HildaTaba) ไดใหความเห็นวา หลักสูตรทั้งหลายจะตองมีองคประกอบพื้นฐาน 4
ประการ ได แ ก 1.จุ ด ประสงค 2.เนื้ อ หาวิ ช า 3.กระบวนการเรี ย นการสอน 4.การประเมิ น ผล
องคประกอบพื้นฐานเหลานี้ตางมีความสัมพันธซึ่งตางก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ดังภาพ
ขั้นที่ 1 วิเคราะหสภาพ ปญหา ความตองการ และความจําเปนตาง ๆ ของสังคม รวมทั้ง
ศึ ก ษาพั ฒ นาการของผู เ รี ย น กระบวนการเรี ย นรู ตลอดจนธรรมชาติ ข องความรู เ พื่ อ นํ า มาเป น
แนวทางในการกําหนดจุดประสงค
ขั้ น ที่ 2 กํ า หนดจุ ด ประสงค ก ารศึ ก ษาโดยอาศั ย ที่ ไ ด จ ากขั้ น ตอนที่ 1 เป น หลั ก ในการ
พิจารณา
ขั้นที่ 3 คัดเลือกเนื้อหาวิชาที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดการเรียนรูตรงกับ
ความตองการและความจําเปนของสังคม โดยคัดเลือกมาเรียนเฉพาะที่ตรงกับจุดประสงคที่กําหนดไว
ขั้นที่ 4 จัดระเบียบ ลําดับ และขั้นตอนของเนื้อหาวิชาที่คัดเลือกมา
ขั้นที่ 5 คัดเลือกประสบการณเรียน โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและวิธีการ
สอนแบบตาง ๆ เปนแนวทาง
ขั้นที่ 6 จัดระเบียบ ลําดับ และขั้นตอนของประสบการณการเรียน
ขั้นที่ 7 ประเมินผล เปนขั้นที่ทําจะทําใหทราบวาการพัฒนาหลักสูตรประสบผลสําเร็จมาก
นอยเพียงใด โดยปรกติจะพิจารณาจากผลของการใชหลักสูตร นั่นคือ พิจารณาวาผูเรียนไดเรียนได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม เนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสมเพียงใด
ขั้นที่ 8 ตรวจสอบความคงที่ และความเหมาะสมในแตละขั้นตอน โดยตรวจสอบตามแนว
ของคําถามที่มีลักษณะตอไปนี้
เนื้อหาวิชาที่จัดขึ้นเกี่ยวของกับจุดประสงคหรือไม
- ประสบการณการเรียนไดชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคหรือไม
- ประสบการณการเรียนที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมเพียงใด
ทฤษฏีการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร
ไทเลอร (Ralph W. Tyler) ไดใหหลักเกณฑและเหตุผลไววา ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วางแผนการสอนนี้น จะตองตอบคําถาม 4 ประการ ดังนี้
1. มีจุดประสงคทางการศึกษาอะไรบาง ที่โรงเรียนควรแสวงหา
2. มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่สามารถจัดขึ้นเพื่อชวยใหบรรลุจุดประสงคที่
กําหนดไวนั้น
3. จะจัดระบบประสบการณดังกลาวนี้อยางไร จึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. จะประเมินประสิทธิภาพของประสบการณในการเรียนไดอยางไร จังจะตัดสินใจไดวา
บรรลุถึงจุดประสงคที่กําหนดไว
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แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของไทเลอร การพั ฒ นาหลั ก สู ต รต อ งเป น ไปตามลํ า ดั บ ขั้ น
ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การกําหนดจุดประสงคของหลักสูตร เริ่มดวยการกําหนดจุดประสงคชั่วคราวโดย
อาศัยขอมูลจากการศึกษาสังคม ศึกษาผูเรียน และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชามาชวย
กําหนดจุดประสงคอยางคราว ๆ ซึ่งอาจมีมากเกินกวาที่จะจัดเขาไวในหลักสูตรทั้งหมด จึงควร
กลั่นกรองใหเหลือเฉพาะจุดที่สําคัญและสอดคลองกัน เปนจุดประสงคสุดที่ใชจริง ในการพิจารณา
กลั่นกรองจุดมุงหมายชั่วคราวนั้น จะใชหลักจิตวิทยาการเรียนรูและหลักปรัชญามาประกอบการ
กลั่นกรอง
ขั้นที่ 2 การเลือกประสบการณการเรียน หลังจากกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรแลว ขั้น
ตอมา ทําการเลือกประสบการณการเรียน อันเปนสื่อที่จะทําใหบรรลุถึงจุดประสงคที่กําหนดไว ใน
การเลื อกประสบการณ ก ารเรี ย น อั น เปนสื่ อที่ จะทํา ให บ รรลุถึ งจุ ดประสงค ที่ว างไว ในการเลือ ก
ประสบการณการเรียนจะตองคํานึงถึง ลําดับกอนหลัง ความตอเนื่องและบูรณการของประสบการณ
เหลานั้น
ขั้นที่ 3 การประเมินผล เปนขั้นสุดทายซึ่งจะทําใหทราบวาประสบการณการเรียนที่จะขึ้น
นั้นบรรลุจุดประสงคตามที่กําหนดไวเพียงใด
3.5 เครื่องมือที่ใชในการวัดผล แบบทดสอบ (Tests)
1. แบบทดสอบคืออะไร มีผูใหคําจํากัดความไวหลายอยาง เชน
1.1 แบบทดสอบ คือ วิธีการที่มีระบบสําหรับเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต
สองคนขึ้นไป
1.2 แบบทดสอบ คือ วิธีการที่มีระเบียบสําหรับเปรียบเทียบการกระทําของบุคคลกับ
มาตรฐานที่วางไว
1.3 แบบทดสอบ คือ ชุดของคําถามหรือกลุมงานใดๆ ที่สรางขึ้นเพื่อชักนําใหผูถูก
ทดสอบแสดงพฤติกรรม หรือปฏิกิริยาโตตอบออกมาอยางใดอยางหนึ่งที่ผูสอบถามสามารถสังเกตได
วัดได (ชวาล แพรัตกุล. 2550: 101)
2. ชนิดของการทดสอบการแบงประเภทของแบบทดสอบขึ้นอยูกับการยึดอะไรเปนหลักซึ่ง
มีดังนี้
2.1 แบบตามสมรรถภาพที่จะวัดมี 3 ประเภท คือ
2.1.2 แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ หมายถึ ง แบบทดสอบที่ วั ด ความรู ทั ก ษะและ
สมรรถภาพดานตางๆ ที่เด็กไดรับการเรียนรูมาในอดีต สวนใหญเปนการวัดผลทางวิชาการและเปน
การวัดวาเด็กเรียนรูมาแลวจากอดีตเทาไร ขอสอบชนิดนี้แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
2.1.3 แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง (Teacher - Made - Tests) หมายถึงขอสอบที่
ครูทําขึ้นใชในโรงเรียนสอบเสร็จก็ทิ้งหรือจะสอบใหมก็นําของเกามาดัดแปลง ขอสอบชนิดนี้มีขอเสีย
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ตรงครูไมในสนวาขอสอบที่ออกนั้นดีหรือไม แบบทดสอบชนิดนี้มุงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน
สวนใหญ
2.1.4 แบบทดสอบมาตรฐานหมายถึง แบบทดสอบที่สรางขึ้นแลวมีการวิเคราะห
ปรับปรุงคุณภาพ มีการหาคาเกณฑปกติ เพื่อใหเปนหลักในการเปรียบเทียบแบบทดสอบมาตรฐานนี้
เปนแบบทดสอบที่ใชวัดและประเมินคาการเรียนการสอนรวมทั้งใชเปนหลักเปรียบเทียบผลการเรียน
ของเด็กแตละแหง หรือใชเปนมาตรฐานสําหรับการพิจารณามาตรฐานการเรียนของแตละแหง
2.1.5 แบบทดสอบความถนัดหมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดสมรรถภาพของคนวา
แตละคนสามารถเรียนไปไดไกลเพียงใด สามารถเรียนสิ่งนั้นสิ่งนี้ไดแคไหน หรือใชวัดความสามารถ
อันเกิดจาการสะสมประสบการณเทาที่ไดเรียนรูมาในอดีตจนกลายเปนความสามารถใหมที่เรียกวา
ความถนัด แบบทดสอบชนิดนี้ใชสําหรับพยากรณอนาคตของเด็กโดยอาศัยขอเท็จจริงในปจจุบันเปน
รากฐานการทํานาย ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1.6 แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนหมายถึง แบบทดสอบวัดความถนัด
ทางดานวิชาการตางๆ เชน ภาษา, คณิตศาสตร ฯลฯ แบบทดสอบชนิดนี้ใชเพื่อทํานายวาจะสามารถ
เรียนตอไปในทางใดเรียนไดมากเพียงใด
2.1.7 แบบทดสอบความถนัดเฉพาะหรือความถนัดพิเศษหมายถึงแบบทดสอบวัด
ความถนัดเกี่ยวกับงานอาชีพตางๆ หรือความสามารถพิเศษ เชน ความถนัดเชิงจักรวาล ความถนัด
ทางดนตรี ศิลปะ แกะสลัก กีฬา ฯลฯ
2.1.8 แบบทดสอบบุ ค คล สั ง คมหรื อ แบบทดสอบการปรั บ ตั ว (Adjustment)
หมายถึงแบบทดสอบที่ใชวัดบุคลิกภาพและการปรับตัวใหเขากับสังคมซึ่งแบงเปน
1) ทัศนคติ ที่มีตอบุคคล สิ่งของ การกระทํา สังคม ประเทศ ศาสนา ฯลฯ
2) ความสนใจ ที่มีตออาชีพ งานอดิเรก ฯลฯ
3) การปรับตัว เชนสถานการณทางอารมณ
2.2 แบงตามจุดมุงหมายในการสรางมี 2 ประเภท คือ
2.2.1 แบบอัตนัยหรือแบบความเรียง หมายถึง แบบทดสอบที่กําหนดปญหาหรือ
คําถามให โดยใหผูสอบเขียนตอบยาว ๆ ภายในเวลาที่กําหนดไวขอสอบประเภทนี้เหมาะสําหรับวัด
หลายๆ ดาน ในแตละขอ เชนความสามารถในการใชภาษาความคิด การแสดงออกทางอารมณ
ทัศนคติและอื่น ๆ
2.2.2 แบบปรนัย หรือแบบใหตอบสั้น ๆ หมายถึง แบบทดสอบที่กําหนดใหตอบ
สั้น ๆ หรือแบบกําหนดคําตอบใหเลือก ซึ่งมีหลายแบบไดแก
1) แบบถูก - ผิด (True - False)
2) แบบเติมคํา (Completion)
3) แบบจับคู
4) แบบเลือกตอบ
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2.3 แบงตามลักษณะของการกระทําหรือการตอบ
2.3.1 แบบใหลงมือกระทําหมายถึง ขอสอบภาคปฏิบัติ เชน วิชาพลศึกษา การ
ฝมือ การแสดงละคร ซึ่ง Greene แบบทดสอบประเภทนี้ออกเปน 3 ชนิด คือ
1) การทดสอบเกี่ยวกับขบวนการหรือวิธีการ(Procedure Test) วิธีนี้ผู
ทดสอบสังเกตวิธีการหรือขบวนการที่ผูสอนทําวาถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกันตลอดหรือไม
คลองแคลวเพียงใด
2) การทดสอบเกี่ยวกับวัตถุ(Object Test) เปนการทดสอบความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับความเขาใจและการใชเครื่องมือหรือวัตถุอยางมีทักษะ
3) การทดสอบเกี่ยวกับผลงานหรือผลผลิต(Product Test) เปนการทดสอบดู
ผลที่ออกมาวาคุณภาพดี - เลว อยางไร
2.3.2 แบบใหเขียนตอบ หมายถึงการสอบที่ตองใชเขียนตอบทั้งหมด
2.3.3 แบบสอบปากเปลา(Oral Test) เปนการสอบที่มีการโตตอบกันทางคําพูด
แทนที่จะใชการเขียนตอบ และเปนการทดสอบทีละคน เชน การสัมภาษณ
2.4 แบงตามเวลากําหนดใหคําตอบ
2.4.1 ใหใชความเร็ว(Speed Test) ขอสอบประเภทนี้มักใชวัดทักษะดานใดดาน
หนึ่ง เชน วัดทักษะทางตา การใชมือ การบวกเลย แบบทดสอบประเภทนี้แตละขอจะมียากงายพอ ๆ
กัน และมีจํานวนมากขอแตใหเวลาในการทํานอยมาก
2.4.2 แบบทดสอบใหเวลามาก สวนมากเปนขอสอบอัตนัย ผลงานคนควาก็เปน
แบบทดสอบประเภทนี้ดวย ใชเพื่อวัดความสามารถในการตอบคําถามโดยไมดูความรวดเร็วในการ
ทํางาน
2.5 แบงตามจุดมุงหมายใหการใชประโยชน
2.5.1 แบบทดสอบเพื่อการวินิจฉัย
หมายถึงแบบทดสอบที่สรางขึ้นเพื่อหา
จุดบกพรองหรือหาจุดออนในการเรียนแตละวิชาของนักเรียนเปนเรื่อง ๆ ไป ขอสอบประเภทนี้จะมี
เนื้อหาตาง ๆ ที่ตองการวินิจฉัยโดยแตละเรื่องจะมีขอสอบมาก ๆ ขอ เพื่อนําไปทดสอบเด็ก แลว
ทราบวาเด็กมีจุดออนในเรื่องใด ขอสอบประเภทนี้มีประโยชนมากสําหรับครูที่ตองการทราบวาควรจะ
สอนอะไรมากนอยกวากัน
2.5.2 แบบทดสอบเพื่อการทํานาย(Prognostic Test) แบบทดสอบประเภทนี้
จะตองมีการวิจัยมากอนวามีความเกี่ยวดองเชิงพยากรณสูงขึ้น จะเกิดประสิทธิภาพในการทํานายวา
สวนมากเปนแบบทดสอบวัดความถนัดในการเรียน (ชวาล แพรัตกุล. 2550: 111)
3.6 คุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดี
แบบทดสอบที่ดีมีคุณสมบัติหลายประการ เชน มีความเชื่อมั่น, ความเที่ยงตรง, ความเปน
ปรนัย, ความมีประสิทธิภาพ, คาอํานาจจําแนกสูง, ความยากงายปานกลาง, ความเหมาะสมที่จะใช,
ซึ่งจากคุณสมบัติเหลานี้มีคุณสมบัติที่สําคัญมากไดแก
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1. ความเชื่ อมั่ น (Reliability)
หมายถึงคุ ณ สมบัติ ข องแบบทดสอบที่มีค วามมั่น คง
ความสามารถวัดไดแนนอนคงที่ เชนในครั้งแรก ผูถูกทดสอบไดคะแนนจากการทดสอบ เมื่อนํา
แบบทดสอบเดิมมาใหทําคะแนนที่ไดครั้งหลังเทาเดิมหรือใกลเคียงกับของเดิม หรือยังอยูในอันดับ
เดิม ถาแบบทดสอบชุดใดมีลักษณะเชนนี้ เขาถือวาแบบทดสอบชุดนั้นมีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบจะสูงหรือคงที่หรือไมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน คําสั่งจะตอง
ชัดเจน การกระจายของคะแนนมาก ขอสอบที่มีความยาวโอกาสที่จะเดานอย มีความยากงายปาน
กลาง ความเที่ยงตรงในการใหคะแนน สภาพแวดลอมของการสอบและตัวผูสอบ
2. ความเที่ยงตรง(Validity) หมายถึงคุณสมบัติของขอสอบที่สามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะ
วัด หรือสามารถวัดไดตรงตามจุดประสงคที่วางไว เชน ตองการวัดความสามารถในการวิเคราะห
ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ขอสอบชุดนั้นวัดไดจริงแสดงวาขอสอบชุดนั้นมีความเที่ยง ความ
เที่ยงตรงเปนสมบัติที่สําคัญและจําเปนมากสําหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความเที่ยงตรงที่
สําคัญควรทราบมี 4 ประการ คือ
2.1 ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา(Content Validity) หมายถึงลักษณะของแบบทดสอบที่
สามารถวัดตัวแทนของเนื้อหา และจุดมุงหมายของการสอนหรือแบบทดสอบนั้นจะตองครอบคลุม
เนื้อหาทั้งหมดที่กําหนดใหหลักสูตร หรือการเรียนการสอนของครู ความเที่ยงตรงดานเนื้อหามี
ความสําคัญอยางยิ่งในการวัดผลการศึกษาโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังนั้นใน
การสรางขอทดสอบครูควรไดพยายามออกขอสอบใหตรงหรือใกลเคียงตารางวิเคราะหหลักสูตร
2.2 ความเที่ยงตรงตามสภาพ(Concurrent Validity) หมายถึงลักษณะของแบบทดสอบ
ที่วัดไดตรงตามสภาพความเปนจริงของผูถูกวัดในขณะนั้น เชน เด็กที่สอบไดคะแนนวิชาใดมากก็
ควรมีความรูในวิชานั้นมากดวย หรือในการสอนภาษาอังกฤษที่มุงหวังใหเด็กสามารถเขียนไดถูกตอง
ถาแบบทดสอบนั้นมีความเที่ยงตรงตามสภาพเด็กที่ทําแบบทดสอบนั้น ไดคะแนนสูงก็จะตองเปนผูที่
มีความสามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดอีกดวย
2.3 ความเที่ ย งตรงตามโครงสร าง(Construct
Validity) หมายถึง ลัก ษณะของ
แบบทดสอบที่สามารถวัดสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ตรงตามที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร เชน
สามารถวัดพฤติกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวตามตารางวิเคราะหหลักสูตรได
2.4 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ(Predictive
Validity)
หมายถึงลักษณะของ
แบบทดสอบที่สามารถใชทํานายการกระทําในอนาคตไดแมนยําหรือไม เชน แบบทดสอบความถนัด
ทางการเรียนใชพยากรณความสําเร็จของการเรียนในอนาคตหรือแบบทดสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
สามารถใชทํานายวาจะเรียนสําเร็จโดยไดคะแนนสูงหรือต่ําองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความเที่ยงตรง
ของแบบทดสอบ จะมีความเที่ยงตรงสูงหรือต่ํานั้นขึ้นอยูกับลักษณะตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 ไดแกตัวขอสอบสําหรับตัวขอสอบที่มีความเที่ยงตรงมีคําสั่ง
ชัดเจนความยากงายควรอยูในระดับปานกลาง ลักษณะการเขียนขอสอบถูกตองตามวิชาการและ
ขอสอบนั้นวัดพฤติกรรมที่ตองการวัดไดทุกพฤติกรรม
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องคประกอบที่ 2 กระบวนการสอน ครูผูสอนไดทําหนาที่แนะแนวทางหรือทําการ
สอนถูกตอง ตรงตามจุดมุงหมายหรือไม นอกจากนี้วิธีสอนของครูกับสิ่งที่ครูจะวัดนั้นตรงกันหรือไม
เชน วิธีสอนฝกใหคิดแตออกขอสอบวัดความจํา หรือวิธีสอบสอนใหจําแตออกขอสอบใหคิด
องคประกอบที่ 3 ตัวผูสอบเอง ไดแกอารมณ ของผูสอบ ความโนมเอียงของผูสอบ
ในการที่จะตอบหรือการเดา
3. ความเป น ปรนั ย (Objectivity) หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องแบบทดสอบที่ ป ระกอบด ว ย
คุณสมบัติ 3 ประการ คือ
3.1 คําถามมีความชัดเจน ใครอานคําถามนั้นๆ ก็ตีความหมายไดเหมือนกัน แตจะตอบ
ผิดหรือถูกขึ้นอยูกับความรูความสามารถของแตละคน
3.2 การตรวจใหคะแนนคงที่ ใครตรวจหรือจะตรวจซ้ํากี่ครั้งก็ตามคะแนนจะตองเทาเดิม
เสมอ
3.3 การแปลความหมายของคะแนนชั ด เจน ใครจะแปลคะแนนที่ ไ ด เ หมื อ นกั น
แบบทดสอบใดก็ตามที่มีคุณสมบัติครบ 3 ประการนี้เรียกวาแบบทดสอบนั้นมีความเปนปรนัย
4. ความเหมาะสมที่จะใช(Usability) หมายถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบที่สะดวกในการ
คุมสอบ และดําเนินการสอบใชเวลาในการสอบพอดี สะดวกในการใหคะแนน ตนทุนหรือคาใชจายถูก
มีความสะอาด ชัดเจนอานงาย ผูถูกสอบไมสับสนในการตอบนอกจากนี้คุณสมบัติของแบบทดสอบที่
ดีที่ควรคํานึงถึงไดแกความยากงายและคาอํานาจจําแนกซึ่งถาเปนแบบทดสอบอิงเกณฑคาความ
ยากงายคอนขางงาย และคาอํานาจจําแนกไมตองสูงนัก แตถาเปนแบบทดสอบอิงกลุมคาความยาก
งายตองอยูระดับปานกลางและคาอํานาจจําแนกจะตองสูงตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงขอสอบ ก็จะนึกถึงแบบทดสอบที่ใชในโรงเรียน หรือเรียก
ใหถูกตอง คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การ
ตรวจสอบความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ที่นักเรียนไดรับจากการอบรมสั่งสอนของ
ครู การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนการวัดวา เด็กเรียนรูมาแลวเทาใด อันเปนเรื่องราวของอดีต
กาล การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดวาเปนการวัดผลที่มีความสําคัญมาก จัดเปนกระดูกสันหลัง
ของการสอบทั้งปวงในวงการศึกษา ไดแก สอบเพื่อใชในการเลื่อนชั้น ในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ตอในการชิงทุนการศึกษาหรือชิงทุนเพื่อศึกษาตอ หรือใชในการสอบบรรจุเขาทํางานเปนตนดังนั้นครู
ซึ่งมีหนาที่ใหความรูแกเด็กนักเรียน จึงตองมีการวัดเพื่อตรวจสอบวาเรื่องราวและสิ่งตาง ๆ ทั้งหลาย
ทั้ง ปวงที่ค รู ไ ด อ บรมสั่ง สอนเด็ ก นั ก เรี ย นไปแล ว นั้ นนั ก เรี ย นได บัน ทึ ก จดจํา ไว ใ นสมองมากน อ ย
เพียงใด ครูจะทราบวานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด ก็โดยการนําแบบทดสอบไปเราหรือกระตุน
ใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาพฤติกรรมที่ตอบสนองออกมาตองเปนพฤติกรรมที่วัด
ไดสังเกตได และจุดสําคัญก็คือสิ่งเราหรือสิ่งที่ไปกระตุนจะตองตรงตามจุดที่เราตองการจะทราบ
ขอเท็จจริงจากเด็กนักเรียนนั่นคือการสรางแบบทดสอบนั้นอยางนอยตองการ ใหตรงจุดที่ตองการจะ
ทราบ ถามให ตรงและครอบคลุมเนื้อหาที่สอนไปแลว จะชวยใหแบบทดสอบนั้นมีคุณภาพมากขึ้น
แตนอกเหนือจากนี้ กอนจะสรางแบบทดสอบก็ควรจะไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบ
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ใหมาก ๆ เพื่อจะไดชวยพัฒนาการสรางแบบทดสอบใหเจริญกาวหนากวาปจจุบันสําหรับวิชาสังคม
ศึกษานั้น ธรรมชาติของวิชาจะมีจุดมุงหมายหลักใหนักเรียนเขาใจในความสัมพันธระหวางตัว
นักเรียนกับสิ่งแวดลอมทั้งปวง เพื่อจะไดปรับตนเองใหมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ถาสมมติให
นักเรียนเปนศูนยกลางแลว วิทยาการวาดวยความสัมพันธระหวาง ตัวนักเรียนกับแผนดิน แผนฟาใน
ธรรมชาติ ก็เรียกวา วิชาภูมิศาสตร ถาเปนวิทยาการที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางตัวนักเรียนกับ
บรรพบุรุษ และเรื่องราวในอดีตก็เรียกวาวิชาประวัติศาสตร สวนวิทยาการที่วาดวยความสัมพันธ
ระหวางตัวนักเรียนกับบุคคลอื่น ๆ ที่มีชีวิตอยูในปจจุบัน เรียกวาวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม การ
ถามวิชาสังคมศึกษาสวนใหญจึงถามในรูป ความสัมพันธ ปจจุบันถึงแมวาในหลักสูตรจะไมมีชื่อวา
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง และศีลธรรม แตในเนื้อหาที่เรียนก็ยังคงเหมือน ๆ เดิมสวน
พฤติกรรมตาง ๆ ที่เราควรจะวัดในวิชาสังคมศึกษา ไดแก พฤติกรรมทั้ง 3 ดาน ไดแก
1) Cognitive Domain (พฤติกรรมดานสมอง)
2) Affective Domain (พฤติกรรมดานความรูสึก)
3) Psychomotor Domain (พฤติกรรมดาน ทักษะ กลามเนื้อ)
ซึ่งพฤติกรรมทั้งสามดานนี้จะระบุไวแลวในจุดประสงครวมของวิชาสังคมศึกษา พฤติกรรม
ดานสมอง(Cognitive Domain) เปนการวัดความรูความสามารถทางดานสมอง แบง 6 ขั้น ใหญ ๆ
ดังนี้ (ชวาล แพรัตกุล. 2550: 120)
1. ความรูความจํา
2. ความเขาใจ
3. การนําไปใช
4. การวิเคราะห
5. การสังเคราะห
6. การประเมินคา
3.7 การรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน
เปนสวนของการพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบครบวงจร บทเรียนที่มีการออกแบบ จัดทํา
และนําไปใชแลว ควรที่จะไดนําผลการใชและเก็บรวบรวมขอมูลการใชจากผูเรียนมาวิเคราะหเพื่อ
แกไข ปรับปรุง พัฒนาบทเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป ขอมูลที่เปนผลการเรียนรูของ
ผูเรียนจะนํามาประเมินประสิทธิผลของบทเรียน สวนในดานประสิทธิภาพ อาจใชแบบสอบถามจาก
ผูเรียนหรือสุมตัวอยางสัมภาษณผูเรียนก็ได นอกจากครูผูสอน และผูเรียนแลวบุคลากรที่เกี่ยวของ
อื่น ๆ ก็สามารถใหขอมูลเพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพของบทเรียนได บุคลากรอื่นๆ ที่ควรเก็บขอมูล
มาศึกษารวมดวยไดแก ผูดูแลระบบ ผูพัฒนาโปรแกรม และ ผูปกครองนักเรียน เปนตน กระบวนการ
ที่กลาวมานี้ เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียน E-Learning ออนไลน ที่คลายกับกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตร ซึ่งในความเปนจริงแลว การจัดการเรียนการสอนไมวาจะเปนในรูปแบบใดก็ตาม ถือ
เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการหลักสูตร โดยที่การจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบเปนการ
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นําเอาหลักสูตรไปใช ดังนั้นการจัดการเรียนรูไมวาจะเปนแบบใดจะตองยึดถือหลักการ จุดมุงหมาย
และแนวปฏิบัติตามที่หลักสูตรไดกําหนดไว เพื่อใหผลการเรียนรูเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด
(ชวาล แพรัตกุล. 2550: 131)
สรุป การจัดการเรียนการสอน E-Learning เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรูในโลกยุค
ปจจุบันที่ครูผูสอนควรไดศึกษาไว ถึงแมวาในปจจุบันยังไมมีความจําเปนมากนักดวยเหตุผลหลายๆ
ประการ แตในอนาคตจะมีความสําคัญและจําเปนมาก การศึกษาไวกอนจะทําใหครูเปนคนที่ "ไมตก
ยุค" ซึ่งถาเราไมสนใจวาจะเปนคน "รวมสมัย" หรือไมก็ตามก็ไมเปนไร แตนักเรียนของเราไมควรที่
จะเปนคน "ตกยุค" เหมือนกับเรา เขาควรที่จะไดรับการจัดการศึกษาในทุกรูปแบบ เพื่อนําไปใชใน
อนาคตขางหนาของเขาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยที่ครูเปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จนั้น

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยภายในประเทศ
บุษบง สุวรรณพยัคฆ; และมนตรี แยมกสิกร (2549: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูงนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ STIM ผลการวิจัยใน
ครั้งนี้พบวา คะแนนทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ STIM กับนักเรียน
ที่เ รี ย น โดยวิธี การจัดการเรี ย นแบบปกติแ ตกตางกั นอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ
นักเรียนที่มีระดับพื้นฐานการศึกษาปวช. กับระดับพื้นฐานการศึกษา ม.6 มีคะแนนทักษะการคิดขั้น
สูงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปฏิสัมพันธรวมระหวางวิธีการจัดการเรียน
กับระดับการศึกษาพบวา วิธีการจัดการเรียนรูและระดับพื้นฐานการศึกษารวมกันสงผลตอคะแนน
ดานทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปญญา จันทรอิ่ม (2544: 44 -46) ไดทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดีย วิชา ช0325 เขียนแบบเรื่องทฤษฏีการสรางทรงเรขาคณิต ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ผลการวิจัยสรุปพบวาบท) การสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชา ช0325 เขียนแบบเรื่องทฤษฏีการสรางทรงเรขาคณิต ที่
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพดังนี้ หนวยการเรียนเรื่องการสรางภาพสามมิติรูปไอโซเมติกมีประสิทธิภาพ
90.00/92.33 หนวยการเรียนเรื่องดารสรางภาพสามมิติรูปออบลิคมีประสิทธิภาพ 89.33/92.33
หนวยการเรียนเรื่องการสรางภาพสามมิติรูปไดเมติกมีประสิทธิภาพ 92.67/92.33 และสรุปทุกหนวย
การเรียนมีประสิทธิภาพ 90.33/92.33 สูงกวาเกณฑ 85/85 ที่ตั้งไวซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย
โยธิน แพทยพิทักษ (2547: 57-59) ไดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต เรื่อง การเย็บจักรอุตสาหกรรมในงานเครื่องหนังเบื้องตนที่จัดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพโดย
สรุป ดังนี้ หนวยการเรียนที่ 1 เรื่องคุณสมบัติของจักรอุสาหกรรมมีประสิทธิภาพเทากับ 94.66/92.00
หน วยการเรี ยนที่ 2 เรื่ องหน าที่ และส วนต างๆของเครื่ องจั กรอุ ตสาหกรรมมี ประสิ ทธิ ภาพเท ากั บ
94.00/90.66 หน วยการเรี ยนที่ 3 เรื่ องหลั กและวิ ธี การใช จั กรอุ สาหกรรมมี ประสิ ทธิ ภาพเท ากั บ
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93.33/93.33 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ของ3หนวยการเรียนรวมกันโดยเฉลี่ย เทากับ 93.99/91.99
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 90/90
สุชีราพร ปากน้ํา (2547: 46-47)ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน
เครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต วิ ช าไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ บื้ อ งต น หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2545 สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผลวิจัยปรากฏวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย
เนื้อหา 16 หนวยการเรียนรู โดยแสดงดวยภาพเคลื่อนไหว ภาพถายจริง เสียง และวีดีโอ 2)
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดดังนี้ คือ 83.79/82.33 3. และแบบทดสอบ
หลังเรียนของเครื่องมือทดลองมีความเชื่อมั่น 0.89
สุทิน โรจนประเสริฐ และคนอื่นๆ (2541: 31-33) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาภาษาจีนสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ การทดสอบสมมุติฐานพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาภาษาจีน
สําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ผูวิจัยสรางจากโปรแกรมสําเร็จรูปมี
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเขาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว โดยประสิทธิภาพของ
ขบวนการที่ไดจากแบบฝกหัดระหวางเรียน(E1) ไดเทากับ 90.00 และประสิทธิภาพของผลลัพธที่ได
จากแบบทดสอบหลังเรียน(E2) ไดเทากับ 84.83 ซึ่งคาประสิทธิภาพทั้งE1 และ E2 สูงกวาเกณฑที่
กําหนดไวคือ 80/80
ศิริพงศ ภูพันนา (2546: 63-74)ไดทําบทเรียนคอมพิวเตอรมีเดียแบบฝกที่มีการควบคุม
การเรียน 3 แบบกับผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนตางกัน ผลการวิจัยสรุปไดวา ในดาน
การสรางและพัฒนา ไดตนแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบฝกที่มี การควบคุมการเรียน
แบบ 3 รูป แบบที ่มีป ระสิท ธิภ าพตามเกณฑ 90/90 และในดา นการทดลอง พบวา 1) ระดับ
ความสามารถทางการเรียนที่ตางกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 2) การควบคุมการเรียนที่ตางกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนกับการควบคุม
การเรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแตกต า งกั น อย า งมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 4) ระดั บ
ความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกันทําใหความคงทนในการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 5) การควบคุมการเรียนที่ตางกันทําใหความคงทนในการเรียนรูแตกตางกันกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ปฎิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนกับการ
ควบคุมการเรียนมีผลตอความคงทนในการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศรีสุภางค ลิมกาญจนวัฒน (2549: 57-63) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องบทเรียนประยุกต สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จากการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา อยูในระดับดีมาก และเทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับดีมาก และบทเรียน
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คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรุคณิตศาสตรเรื่องบทเรียนประยุกต สําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 2 มีประสิทธิภาพ 87.87 /87.10 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
เอกภักดิ์ ธีราณุวรรต (2547: 65-74) ไดทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดีย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพดังนี้คือ หนวยการเรียนที่ 1 คือ ขอมูลและสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
เท า กั บ 83.33/82.14 หน ว ยการเรี ย นที่ 2 คื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
83.61/81.49 หน ว ยการเรี ย นที่ 3 คื อ การสื่ อ สารข อ มู ล และเครื อ ข า ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
86.54/85.68 หนว ยการเรีย นที่ 4 คื อ หลัก การพื้ น ฐานของคอมพิ ว เตอร มีป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
85.83/83.33 และสรุปทุกหนวยการเรียนมีประสิทธิภาพเทากับ 85.18/83.84 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
อัจฉรา มะธิปไข (2545: 47-49) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดีย เรื่อง การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสิทธิภาพ
ดังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางและพัฒนาขึ้นมีประสิทธภาพตามเกณฑที่กําหนดคือ
82.41/82.83 และนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนที่ ส ร า งและพั ฒ นาขึ้ น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
นุชนาฏ ฐิติโภคา (2529: 46-50) ไดทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูวิชา วิทยาศาสตร
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
พอสรุปความสําคัญไดวา ครูวิทยาศาสตรมีความเห็นดวยตอการนําคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร และสามารถนํามาใชไดทุกระดับ ตั้งแตระดับงายไปจนถึงระดับยุงยากซับซอน
นอกจากนั้นครูวิทยาศาสตรสามารถใช คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนในการสอนซอมเสริม
บทเรียนได ซึ่งสอดคลองกับ เดนซ (Dence. 1980: 50-54) ที่ไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรชวยสอนตั้งแตป ค.ศ.1969-1978ไดสรุปความสําคัญวาวิชาที่เหมาะสมและใชสอนได
อยางมีประสิทธิภาพคือวิชาวิทยาศาสตร บทเรียนแบบสาขาและบทเรียนแบบฝกทักษะจะไดผลดีกวา
แบบอื่น วิชาที่นักเรียนเขาใจยากเชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอรจะสามารถชวยในดานการ
จําลองภาพ เพื่อใหนักเรียนไดทดลอง และสังเกตผลที่เกิดขึ้นทําให นักเรียนมีความเขาใจบทเรียน
มากขึ้น
ทองแทง ทองลิ่ม (2541: 59) บทเรียนคอมพิวเตอรสื่อสัมพันธวิชาเทคนิคกอสราง 1 เรื่อง
โครงหลังคา ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2536 ระดับ อนุปริญญา จํานวน
21 คน ผลการวิ จัยปรากฏว า บทเรียนคอมพิวเตอรสื่อสัมพันธวิชาเทคนิค กอสราง 1 เรื่องโครง
หลังคา มีประสิทธิภาพ 92.14/91.07 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 90/90 ที่กําหนด ซึ่งสามารถชวยให
ผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูผานสื่อคอมพิวเตอรเปนอยางดี
4.2 งานวิจัยตางประเทศ
ทูโร (Tauro 1981: 643-A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาเคมี
และเจตคติตอวิชาเคมี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยคอนเนคติคัท ในสหรัฐอเมริกา โดยแบงกลุม
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ตัวอยางออกเปน 2 กลุมเทาๆ กัน กลุมหนึ่งเปนกลุมที่ใช คอมพิวเตอรชวยสอน อีกกลุมหนึ่งเปน
กลุมที่มีการเรียนการสอนตามปกติ ผลการวิจัย พบวากลุมที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและมีเจตคติตอวิชา เคมีในเชิงบวกสูงกวานักศึกษากลุมที่มีการเรียนการสอนตามปกติ
นอกจากนี้นักศึกษา ยังแสดงความคิดเห็นวาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเคมีเปนรูปแบบของ
การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเห็ น ว า การฝ ก ทั ก ษะกั บ คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนจะช ว ย
แกปญหาเกี่ยวกับตัวเลขตางๆในวิชาเคมี ทําใหประสบการณ ทางการศึกษามีประโยชน และนาสนใจ
เมย (May. 1996) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการสอนสองแบบในกลุมของผูสําเร็จระดับ
วิทยาลัย ซึ่งการสอนทั้งสองแบบไดแก การสอนปกติ และการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ใน
กลุมทดลองไดใชการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุมใชวิธีการสอนแบบปกติ ใน
การศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นถึงขอบเขตที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับ เชน อิทธิพล วิธีการ
กระบวนการ สําหรับเทคนิคสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบในกลุมศึกษา 5 กลุมที่ระดับ 5 % ของความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ ในการรวบรวมขอมูลไดใชการสํารวจเกี่ยวกับประชากรที่เรียกวา แบบสําหรับ
กรอกขอมูล (Information Blank) ผลศึกษาชี้ใหเห็นวาไมมีความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ในระหวาง
กลุม และใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยั่งรูในเรื่องของความเหมือนกันเทียมกันและความแตกตาง
กันของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง และจากการศึกษาติดตามสัมภาษณกับกลุมที่ใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน นักเรียนในกลุมนี้ไดใหขอมูลยอนหลังเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรชวยสอน และนักเรียนสวนมากกลาววาพวกเขาจะใชคอมพิวเตอรชวยสอนอีกครั้ง
แม็คคอลิสเตอร และคณะ (McCallister; and others. 1998: 151) ไดทําการศึกษาการ
ประเมินแนวทางการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนในทักษะ JTPA พื้นฐานซึ่งมีผูเขารวมการ
อบรมโปรแกรมการเรียนในการฝกงาน Act – Funded จํานวน 27 คนที่วิทยาลัยชุมชนในฮูลตัน
ไดรับการอบรมโดยใช CAI ผลการประเมินพบวาถานําคอมพิวเตอรมาชวยสอนมาใชมากขึ้นเทาใด
คะแนนในการเรียนคณิตศาสตร และการอานก็จะมากขึ้นเทานั้น เมื่อมีการทดสอบหลังการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยนั้น ทําใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูเร็วขึ้น
เลวาคอฟ (Levacov. 1994: 940) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการสังเกตความเขาใจ
โปรแกรมการสอน โดยใช CD-ROM การวิจัยในครั้งนี้พบวา สถานการณในการเรียนเปนที่เชื่อไดวา
ผูเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนในสวนของตนตองการ CD-ROM ชุดนี้เปนสื่อที่เปนประโยชนชวยเพิ่ม
ความรู เ หมาะสมสํ า หรั บ การศึ ก ษารู ป แบบการเรี ย น ซึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ การใช เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเขามาเกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาสื่อการเรียนแบบใหม
วินสโล (Winslow. 1996) ไดสํารวจประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดียในการสอนเกี่ยวกับคําศัพทในกลุมนักเรียนที่มีความสามารถทางดานภาษาระดับกลาง
และระดับต่ํา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนจํานวน 146 คน จากโรงเรียนของรัฐบาลนอรท
คารโรไลนา จํานวน 2 โรงเรียน และแบงออกเปน 3 กลุม อยางสุมตัวแปรทดลอง 3 ตัวแปร คือตัว
แปรทดลองที่เปนขอความลวน ตัวแปรทดลองที่เปนภาพยนตร และตัวแปรทดลองที่เปนมัลติมีเดีย
ซึ่งทั้งสามตัวแปรไดนําเสนอคําศัพทที่ไมเคยรูมากอน 13 คํา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางไดรับการ
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ชี้แจง แลวแบงกลุมรับการทดลอง และไดรับแจกแบบทดสอบหลังจากใชสื่อจํานวน 3 ฉบับ และ
แบบทดสอบเหลานี้จะถูกนํากลับมาใชกับกลุมตัวอยางอีกครั้งหนึ่ง หลังจากใชครั้งแรกประมาณ 2
สัปดาห เพื่อวัดผลการคงสภาพ ผลของการวิจัยจะถูกวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับการทดลองแต
ละฉบับ ซึ่งตั ว ป จจั ย เป นวิ ธี ก ารในการสอน และสามารถทางดา นภาษาผลวิ เ คราะหมีร ะดับ การ
ปฏิกิริยารวมกันระหวางวิธีการ และสามารถดานภาษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการศึกษา
พบวานักเรียนที่มีความสามารถทางดานภาษาสูงกวาสามารถตอบสนองตอคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมัลติมีเดีย ไดดีกวาแบบขอความ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา จะเห็นไดวาการใชบทเรียน
อิเ ล็ กทรอนิก ส มีความเหมาะสมที่ จะนํามาใช ในการสอนวิ ช าตางๆ ไดทั้ งในวิช าสามัญ และวิ ช า
อุตสาหกรรม ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองไดตามอัธยาศัยโดยไมไดขึ้นอยูกับเวลาทําให
ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการศึกษาสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเพิ่มขึ้น และยังมีความคงทนตอความรู
ไดนานกวาการเรียนการสอนแบบปกติ ดังนั้นผูวิจัยทําการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
การจั ด การความปลอดภั ย ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการใชหลักการเรียนรูตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการ
เรียนรูของผูตองการเขามาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และเปนแหลงรวบรวมขอมูลทางดานความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ดานไฟฟา ซอมบํารุง ขนสง สารเคมี ความรอน อัคคีภัย เปนตน เมื่อมี
การขยายขอบเขตทํารายวิชาอื่นเขามารวมดวยก็จะเปนแหลงการเรียนรูขนาดใหญที่ทําใหผูเขามา
เรียนรูขอมูลหรือรายวิชาตางๆสามารถนําไปใชกับการทํางานจริงภายในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใหมีมาตรฐานอุตสาหกรรมในการแขงขันดานสงสินคาออกตางประเทศ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึ ก ษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา มหาวิท ยาลัยศรีนคริ น ทรวิโ รฒ โดยมี ก าร
ดําเนินการศึกษาวิจัยเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

1. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
ขั้นตอนการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
เครื่องมือการทดลองเปน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ขั้นตอนในการสรางดังนี้
1. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห เ นื้ อ หาหลั ก สู ต ร วิ ช า อต 514 การจัด การความปลอดภั ย ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให
ไดจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู
2. ออกแบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนําเนื้อหาที่
ไดทําการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรมาเขียนเปนสคริปตประกอบการสราง
2.1 สวนเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 ส ว นแบบทดสอบของบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วิ ช า อต 514 การจั ด การความ
ปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นําสคริปต วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ ทางดาน
เนื้อหาจํานวน 5 คน โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการจัดการความปลอดภัยมีประสบการณทางดาน
การสอนการจัดการความปลอดภัยมาแลวไมต่ํากวา 5 ป หรือเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
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หรือมีคุณวุฒิทางดานการจัดการความปลอดภัยในระดับปริญญาโททําการตรวจสอบความถูกตอง
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไว
4. สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามสคริปตท่ีได
ออกแบบ
5. นํ า บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วิ ช า อต 514 การจั ด การความปลอดภั ย ตามหลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางขึ้นให
ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาการจัดการความปลอดภัยจํานวน 5 คน ทําการตรวจสอบความถูกตอง
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไวและปรับปรุงสคริปตตามผูเชี่ยวชาญแนะนํา
6. ปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญเนื้อหา
7. ทําการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ กับนิสิตระดับปริญญาโทจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบการใชภาษา คําสั่ง ความเขาใจ
เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
8. นํ า บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วิ ช า อต 514 การจั ด การความปลอดภั ย ตามหลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรับปรุงแกไข
ใหผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสบการณการสอนมาแลวไม
ต่ํากวา 5 ป หรือมีคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท จํานวน
13 คนเปนผูประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และวิเคราะหตามขั้นตอนทางสถิติ
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เริ่มตน
ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาหลักสูตร วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย (สคริปต)
ผาน
ปรึกษาและตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร 5 คน

ไมผาน

ปรับปรุง

สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสวิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ผาน
ปรึกษาและตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร 3 คน

ไมผาน

ปรับปรุง

ผาน
ทดลองใชกับนิสิต
ปริญญาโท 3 คน

ไมผาน

ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกสวิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร
จํานวน 13 คน
วิเคราะหผลทางสถิติ

ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

ปรับปรุง
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมขอมูลประกอบดวย
1. แบบวิเคราะหหลักสูตร วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย สําหรับผูทรงคุณวุฒิ
ดานเนื้อหาจํานวน 5 คน ประเมินดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และทักษะพิสัย ใหมีความสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรูของแตหนวยการเรียนที่กําหนดประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดังนี้
1.1 ชัยณรงค สาดพุม
1.2 ปรีชา เอี่ยมละออ
1.3 คมกฤษ ศรีพุม
1.4 มนัส ศรีวงษ
1.5 เกียรติชัย อ่ําครองธรรม
2. แบบวัดความสอดคลองแบบทดสอบระหวางบทเรียน และแบบทดสอบหลังบทเรียน
(IOC) สําหรับผูทรงคุณวุฒิดานวัด และประเมินผล จํานวน 3 คน เพื่อวัดผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนแบบอัตนัยทั้งหมด 21 ขอ โดยแบงเปน
แบบฝกหัดขอสอบประจําบทเรียน 14 ขอ และแบบทดสอบหลังบทเรียน 7 ขอ ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดังนี้
2.1 สุรางค บุญยะพงศไชย
2.2 รังสรรค ไกรสรานนท
2.3 วันเฉลิม บรรณารักษ
3. แบบประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกส สําหรับผูทรงคุณวุฒิดานสื่อจํานวน 13 คน โดย
ประเมินทางดาน เนื้อหาและการดําเนินการเรื่อง สวนประกอบดานมัลติมีเดีย การจัดวางรูปแบบของ
เว็บไซท รูปภาพและตัวอักษร แบบฝกหัด การเชื่อมโยง และการออกแบบปฏิสัมพันธ รวมทั้งสิ้น 6
หัวขอขางตน เพื่อหาขอบกพรองและจัดเกณฑการวัดระดับคาเฉลี่ยระดับ 5 หมายถึง คุณภาพของ
บทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ ดีมาก ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ ดี ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสอยูใน
ระดับ ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสยูในระดับ พอใช
ระดับ 1 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ ควรปรับปรุง
3.1 มนัส บุญเทียรทอง
3.2 ภาสกร ปาละกูล
3.3 ศศิธร ชูแกว
3.4 พนา ดุสิตากร
3.5 ศุภมิตร คูศรีสุวรรณ
3.6 สุภัทรา สุวรรณหงส
3.7 การุณย สุวรรณมาตย
3.8 กัญณัฎฐ สุริยันต
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3.9 สุเมธ โชคขยายกิจ
3.10 นพพล หงสโพธิพันธ
3.11 ชัยวัฒน จิวพาณิชย
3.12 บุณยนุช สุขทาพจน
3.13 ประภาศรี บิดาศักดิ์

3. การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
การสรางแบบทดสอบ
แบบทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบงเปน 2 สวนดังนี้
1. เปนแบบทดสอบที่มีอยูในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนแบบทดสอบระหวางเรียน วิชา
อต 514 การจัดการความปลอดภัย ทั้งสิ้น 11 หนวยการเรียนรูลักษณะเปนแบบอัตนัย มีแบบทดสอบ
ทั้งหมด 11 ฉบับ
2. เปนแบบทดสอบหลังเรียน วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ทั้งสิ้น 11 หนวย
การเรียนรู มีมีลักษณะแบบแบบอัตนัย มีแบบทดสอบทั้งหมด
2.1 การสร า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบ ดํ า เนิ น การดั ง นี้ ศึ ก ษาและ
วิเคราะห หลักสู ตรวิชา อต 514 การจั ดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อทําความเขาใจจุดประสงคการ
เรียนรูและเนื้อหาของแตละหนวยการเรียนรู
2.2 กําหนดโครงสรางของแบบทดสอบเปนแบบแบบอัตนัย
2.3 สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู
ของวิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
2.4 นํารางแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ที่มีประสบการณใน
การทํางานการวัดและประเมินผลไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 5 คน
2.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผู เ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเทคนิค IOC ของขอคําถามแตละขอ
แลวนําขอมูลมาหาคาความตรงเชิงเนื้อหา โดยการพิจารณาจากคาดัชนีสอดคลองโดยใชหลักเกณฑ
ดังนี้
การใหคะแนนขอคําถามแตละขอ ของผูเชี่ยวชาญ มี 3 คา ดังนี้
+1 เมื่อแนใจวาขอคําถามสามารถวัดตัวแปรที่ศึกษาได
0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสามารถวัดตัวแปรที่ศึกษาได
-1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสามารถวัดตัวแปรที่ศึกษาได
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงคของการศึกษาทุก
ขอคําถามจะตองไดคาอยูระหวาง 0.50 – 1.00
2.6 ปรับปรุงแบบทดสอบการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ
3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ต
ตามวิธีของ Likert โดยผูวิจัยปรับปรุงมาจากแนวความคิดของไชยยศ เรืองสุวรรณ
(2537:131-134) ดังตอไปนี้
ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต โดยแบงแบบประเมินออกเปน 2 แบบ คือ แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และแบบ
ประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ ไดดําเนินการสรางแบบประเมินสื่อการสอนทั้ง 2 แบบตาม
ขั้นตอนดังนี้
3.1 กําหนดหัวขอที่จะประเมิน เลือกออกแบบการประเมินสื่อ ทั้งดานเนื้อหา และ
เทคนิคการผลิตสื่อ ไดแบงเรื่องที่ประเมินออกเปน 6 ดาน ดังนี้
3.1.1 ดานเนื้อหาและดานการนําเสนอ
3.1.2 ดาน Multimedia
3.1.3 ดานแบบทดสอบ
3.1.4 การจัดวางรูปแบบของเว็บไซท
3.1.5 การเชื่อมโยง
3.1.6 การออกแบบปฏิสัมพันธ
แบบประเมินจะมีลักษณะแบงมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการให
ความหมาย ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี
ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับพอใช
ระดับ 1 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับควรปรับปรุง
โดยมีเกณฑการตีความหมายของการแสดงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญซึ่งจะนํา
คะแนนที่ไดจาก แบบประเมินสื่อมาคํานวณหาคะแนนเฉลี่ยเพื่อทําการประเมิน
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ตาราง 4 เกณฑการประเมินความหมายของการแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เกณฑ
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ระดับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ ดีมาก
คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ ดี
คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ ปานกลาง
คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ พอใช
คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับ ควรปรับปรุง

ในการประเมินนั้นจะตองไดเกณฑ ( X ) ตั้งแต 3.50 ทุกรายการขึ้นไป จึงจะถือวาผาน
เกณฑ การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
3.4 นําแบบประเมินสื่อการสอนทั้ง 2 แบบ ใหอาจารยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และ
ปรับปรุง แกไข
3.5 ไดแบบประเมินสื่อการสอนที่ปรับปรุงแลว เพื่อใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดาน
เทคนิคการผลิตสื่อ ใชแสดงความคิดเห็นเพื่อการประเมินสื่อการสอน

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติสําหรับบรรยาย
1.1 หาคาคะแนนเฉลี่ย (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 137)
X

เมื่อ

X

x
n

x
n

แทน คาเฉลี่ยของคะแนน
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมด

1.2 หาคารอยละ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544: 195)
รอยละ = ความถีท่ ี่สนใจ x 100
จํานวนรวมทัง้ หมด
1.3 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 143)
S.D. =

(x - x
N

2
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เมื่อ S.D.
N


แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน จํานวนคะแนนในกลุม
แทน ผลรวม

2. สถิติสําหรับวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ
2.1 หาคาดัชนีความสอดคลอง (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 249)
IOC 

เมื่อ

IOC

R
N

R
N

แทน ดัชนีความสอดคลอง
แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 สถิติทใี่ ชในการทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยโดยใชการทดสอบคา t (test) จาก
สูตร (อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ. 2549: 65; อางอิงจาก Mccall. 1970: 209)

เมื่อ

t
X

S
μ
Nแ

แทน คาสถิตทิ ี่ใชพจิ ารณาใน t – distribution
แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
แทน คาความแปรปรวนของกลุม ตัวอยาง
แทน คาเฉลี่ยของประชากร
แทน ขนาดของกลุม ตัวอยาง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจยั การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยวิเคราะหดวยหลักการทางสถิติและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
1. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
2. การวิเคราะหการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

1. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
เครื่องมือการทดลองเปน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ขั้นตอนในการสรางดังนี้
1. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห เ นื้ อ หาหลัก สู ต ร วิ ช า อต 514 การจัด การความปลอดภั ย ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใหได
จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู
2. ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยนําเนื้อหาที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรมา
เขียนเปนสคริปตประกอบการสราง
2.1 สวนเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 สวนแบบทดสอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความ
ปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
3. นําสคริปต วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ ทางดาน
เนื้อหาจํานวน 3 คน ทําการตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ได
ออกแบบไว
4. สรางบทเรียนอิเ ล็กทรอนิ กส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัยตามหลักสูต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามสคริปตที่ได
ออกแบบ
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5. นํ า บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วิ ช า อต 514 การจั ด การความปลอดภั ย ตามหลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางขึ้นให
ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 3 คน ทําการตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตาม
สคริปตที่ไดออกแบบไวและปรับปรุงสคริปตตามผูเชี่ยวชาญแนะนํา
6. ปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญเนื้อหา
7. ทําการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัยตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ กับนิสิตระดับปริญญาโทจํานวน 3 คน
8. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัยตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรับปรุงแกไข
ใหผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร จํานวน 13 คนเปนผูประเมินประสิทธิภาพบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส และวิเคราะหตามขั้นตอนทางสถิติ
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
จากการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นําไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสบการณการสอนมาแลวไมต่ํากวา 5 ป หรือมีคุณวุฒิทางดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท จํานวน 13 คน เปนผูประเมิน
ประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ใหไดคะแนนอยูในเกณฑดี (3.49 – 4.51) โดยแบงหัวขอการ
ประเมินรวมทัง้ สิ้น 6 ดานดังนี้
1. เนื้อหาและการดําเนินการ
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 1 ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม แบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต
514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังตาราง 5
ตาราง 5 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนที่ 1 ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา
อต 514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 1 ความรูพนื้ ฐานความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
1. เนื้อหาและการดําเนินการ
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
H0 = 4.00

_
X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.27
4.17
4.32
4.04
3.97
40.5

0.32
0.29
0.40
0.14
0.17
0.24

3.09*
2.05*
2.88*
0.96*
-0.55*
0.78*

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

t 0.05 = 1.782

จากตาราง 5 ผลแบบประเมินการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 1 ความรูพนื้ ฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม จํานวน
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 13 คน ไดใหคะแนน 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.27 คะแนน
คา t – test มีคาเทากับ 3.09 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูง
กวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 2.ดานสวนประกอบดาน
มัลติมีเดียมีคา เฉลี่ย 4.17 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.05 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะ
มีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
.05 3.ดานการจัดวางรูปแบบของเวบไซทมีคาเฉลี่ย 4.32 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.88 อยู
ในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 4.ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน คา t – test
มีคาเทากับ 0.96 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑ
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน
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คา t – test มีคาเทากับ -0.55 อยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
.05 6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาเฉลี่ย 4.05 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.78 อยูใน
เกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ านที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ตาราง 6 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
หนวยการเรียนที่ 1 ความรูพ ื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม n =13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรือ่ ง
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร
2.4 ความเหมะสมของสีตวั อักษร
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
2.6 คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
3.1 ดึงดูดความสนใจ
3.2 การออกแบบหนาจอเหมาะสม
3.3 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
3.4 การจัดวางเมนูตางๆ
3.5 การใชสปี ระกอบ

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.15
4.23
4.31
4.31
4.31
4.28
4.23
4.23

0.37
0.43
0.63
0.63
0.48
0.65
0.43
0.59

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.08
4.15
4.08
4.15
4.23
4.31

0.64
0.55
0.49
0.68
0.59
0.48

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.38
4.38
4.46
4.31
4.08

0.50
0.50
0.51
0.48
0.64

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 6 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. การเชื่อมโยง
4.1 ความสะดวกในการใช
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.4 การเชื่อมโยงในเวบไซท
5. แบบฝกหัด
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง
5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด
5.3 การายงานผล
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก
โตตอบกับกับผูเรียนสม่ําเสมอ
6.2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไป
ยังจุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ
การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว
ของบทเรียน
6.3 การรายงานผลยอนกลับ

_
X
3.92
4.15
3.92
4.15

ระดับ
S.D เกณฑ
0.27
0.37
0.27
0.37

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00 0.00
3.92 0.27
4.00 0.40

ดี
ดี
ดี

4.08 0.27

ดี

4.00 0.40

ดี

4.08 0.27

ดี

จากตาราง 6 พบวาประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ หนวยการ
เรียนที่ 1 ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ทุกดานอยูในเกณฑดีสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่.05
ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 1 ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม ดังนี้
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1. ดานเนื้อหาเนนตัวอักษรเปนหลักมีการจัดหมวดหมูอยางชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
2. ดานมัลติมีเดีย มี VDO ประกอบหลากหลาย ควรใสภาพและเสียงใหมากขึ้น
3. ดานจัดวางเว็บไซท เรียบงาย ดูสะอาดทําใหใชงานไดสะดวก ควรมีเสียงประกอบ
4. ดานการเชื่อมโยง สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายและรวดเร็ว
5. ดานแบบฝกหัด มีการจัดวางรูปแบบพืน้ ฐานเดียวกันตองใหผานโปรแกรม Outlook
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ ควรปรับปรุงการตอบโตผลการเรียนใหเร็วเมื่อเรียนครบ
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 2 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
พระราชบัญญัติความปลอดภัยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต
514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังตาราง 7
ตาราง 7 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนที่ 2 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัย N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา
อต 514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 2 ระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
H0 = 4.00

_
X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.35
4.21
4.32
4.04
3.97
40.5

0.41
0.33
0.41
0.14
0.17
0.24

3.03*
2.22*
2.83*
0.96*
-0.55*
0.78*

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

t 0.05 = 1.782
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จากตาราง 7 ผลแบบประเมินการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 2 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
พระราชบัญญัติความปลอดภัยจํานวนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 13 คน ไดใหคะแนน 1.ดานเนื้อหาและ
การดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.35 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 3.03 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑ
เพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 2.ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.21 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.22
อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 3.ดานการจัดวางรูปแบบของเวบไซทมีคาเฉลี่ย 4.32
คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.83 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t –
test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 4.ดานการเชื่อมโยงมี
คาเฉลี่ย 4.04 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.96 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 5.
ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ -0.55 อยูในเกณฑดีสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 6.ดานการออกแบบปฏิสมั พันธมีคาเฉลี่ย 4.05 คะแนน
คา t – test มีคาเทากับ 0.78 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test
สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ตาราง 8 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ หนวย
การเรียนที่ 2 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัย
N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย

_
X
4.23
4.38
4.46
4.31
4.31
4.38
4.38
4.31

ระดับ
S.D เกณฑ
0.37
0.43
0.63
0.63
0.48
0.65
0.43
0.59

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 8 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร
2.4 ความเหมะสมของสีตวั อักษร
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
2.6 คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
3.1 ดึงดูดความสนใจ
3.2 การออกแบบหนาจอเหมาะสม
3.3 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
3.4 การจัดวางเมนูตางๆ
3.5 การใชสปี ระกอบ
4. การเชื่อมโยง
4.1 ความสะดวกในการใช
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.4 การเชื่อมโยงในเวบไซท
5. แบบฝกหัด
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง
5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด
5.3 การายงานผล

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.23
4.23
4.08
4.15
4.23
4.31

0.64
0.55
0.49
0.68
0.59
0.48

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.46
4.31
4.31
4.31
4.23

0.50
0.50
0.51
0.48
0.43

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.92
4.15
3.92
4.15

0.27
0.37
0.27
0.37

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00 0.00
3.92 0.27
4.00 0.40

ดี
ดี
ดี
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ตาราง 8 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก
โตตอบกับกับผูเรียนสม่ําเสมอ
6.2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไป
ยังจุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ
การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว
ของบทเรียน
6.3 การรายงานผลยอนกลับ

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.08 0.27

ดี

4.00 0.40

ดี

4.08 0.27

ดี

จากตาราง 8 พบวาประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ หนวยการ
เรียนที่ 2 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัยทุกดานอยู
ในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.05
ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 2 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
พระราชบัญญัติความปลอดภัย ดังนี้
1. ดานเนื้อหาเนนตัวอักษรเปนหลักมีการจัดหมวดหมูอยางชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
2. ดานมัลติมีเดีย มี VDO ประกอบหลากหลาย ควรใสภาพและเสียงใหมากขึ้น
3. ดานจัดวางเว็บไซท เรียบงาย ดูสะอาดทําใหใชงานไดสะดวก ควรมีเสียงประกอบ
4. ดานการเชื่อมโยง สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายและรวดเร็ว
5. ดานแบบฝกหัด มีการจัดวางรูปแบบพื้นฐานเดียวกันตองใหผานโปรแกรม Outlook
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ ควรปรับปรุงการตอบโตผลการเรียนใหเร็วเมื่อเรียนครบ
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 3 การจัดองคกรความปลอดภัยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต
514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังตาราง 9
ตาราง 9 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนที่ 3 การจัดองคกรความปลอดภัย N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา
อต 514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 3 การจัดองคกรความ
ปลอดภัย
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
H0 = 4.00

_
X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.33
4.24
4.32
4.04
3.97
40.5

0.40
0.36
0.41
0.14
0.17
0.24

2.98*
2.42*
2.83*
0.96*
-0.55*
0.78**

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

t 0.05 = 1.782

จากตาราง 9 ผลแบบประเมินการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 3 การจัดองคกรความปลอดภัย จํานวนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 13
คน ไดใหคะแนน 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.33 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ
2.98 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 2.ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.24
คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.42 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา
t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ านที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 3.ดานการจัดวาง
รูปแบบของเวบไซทมีคาเฉลี่ย 4.32 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.83 อยูในเกณฑดี แตดีกวา
เกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .05 4.ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.96 อยูใน
เกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ าน
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ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ
-0.55 อยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุตฐิ านที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 6.ดานการออกแบบ
ปฏิสัมพันธมคี าเฉลี่ย 4.05 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.78 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะ
มีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
.05
ตาราง 10 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ หนวย
การเรียนที่ 3 การจัดองคกรความปลอดภัย N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร
2.4 ความเหมะสมของสีตวั อักษร
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
2.6 คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.31
4.38
4.31
4.15
4.23
4.38
4.38
4.46

0.48
0.50
0.48
0.37
0.43
0.50
0.50
0.51

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.23
4.31
4.00
4.15
4.46
4.31

0.59
0.48
0.70
0.68
0.51
0.63

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 10 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
3.1 ดึงดูดความสนใจ
3.2 การออกแบบหนาจอเหมาะสม
3.3 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
3.4 การจัดวางเมนูตางๆ
3.5 การใชสปี ระกอบ
4. การเชื่อมโยง
4.1 ความสะดวกในการใช
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.4 การเชื่อมโยงในเวบไซท
5. แบบฝกหัด
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง
5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด
5.3 การายงานผล
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก
โตตอบกับกับผูเรียนสม่ําเสมอ
6.2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไป
ยังจุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ
การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว
ของบทเรียน
6.3 การรายงานผลยอนกลับ

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.46
4.31
4.31
4.31
4.23

0.51
0.48
0.48
0.48
0.59

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.92
4.15
3.92
4.15

0.27
0.37
0.27
0.37

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00 0.00
3.92 0.27
4.00 0.40

ดี
ดี
ดี

4.08 0.27

ดี

4.00 0.40

ดี

4.08 0.27

ดี
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จากตาราง 10 พบวาประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
หนวยการเรียนที่ 3 การจัดองคกรความปลอดภัย ทุกดานอยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่.05
ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 3 การจัดองคกรความปลอดภัย ดังนี้
1. ดานเนื้อหาเนนตัวอักษรเปนหลักมีการจัดหมวดหมูอยางชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
2. ดานมัลติมีเดีย มี VDO ประกอบหลากหลาย ควรใสภาพและเสียงใหมากขึ้น
3. ดานจัดวางเว็บไซท เรียบงาย ดูสะอาดทําใหใชงานไดสะดวก ควรมีเสียงประกอบ
4. ดานการเชื่อมโยง สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายและรวดเร็ว
5. ดานแบบฝกหัด มีการจัดวางรูปแบบพื้นฐานเดียวกันตองใหผานโปรแกรม Outlook
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ ควรปรับปรุงการตอบโตผลการเรียนใหเร็วเมื่อเรียนครบ
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต
514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังตาราง 11
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ตาราง 11 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนที่ 4 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา
อต 514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
H0 = 4.00

_
X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.43
4.14
4.14
4.04
3.97
40.5

0.48
0.37
0.29
0.14
0.17
0.24

3.27*
1.38*
1.73*
0.96*
-0.55*
0.78*

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

t 0.05 = 1.782

จากตาราง 11 ผลแบบประเมินการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
จํานวนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 13 คน ไดใหคะแนน 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.43
คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 3.27 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา
t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ านที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 2.ดานสวนประกอบ
ดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.14 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 1.38 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑ
เพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 3.ดานการจัดวางรูปแบบของเวบไซทมคี าเฉลี่ย 4.14 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ
1.73 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 4.ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน คา t – test
มีคาเทากับ 0.96 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑ
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 5.ดานแบบฝกหัดมีคา เฉลี่ย 3.97 คะแนน
คา t – test มีคาเทากับ -0.55 อยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
.05 6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาเฉลี่ย 4.05 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.78 อยูใน
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เกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ านที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ตาราง 12 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายขอ
หนวยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร
2.4 ความเหมะสมของสีตวั อักษร
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
2.6 คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
3.1 ดึงดูดความสนใจ
3.2 การออกแบบหนาจอเหมาะสม
3.3 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
3.4 การจัดวางเมนูตางๆ
3.5 การใชสปี ระกอบ

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.46
4.54
4.46
4.31
4.31
4.46
4.62
4.31

0.51
0.51
0.51
0.48
0.48
0.51
0.50
0.48

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.15
4.00
4.08
4.23
4.31
4.08

0.68
0.70
0.64
0.59
0.63
0.75

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.38
4.15
4.08
4.08
4.00

0.50
0.68
0.49
0.75
0.57

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 12 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. การเชื่อมโยง
4.1 ความสะดวกในการใช
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.4 การเชื่อมโยงในเวบไซท
5. แบบฝกหัด
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง
5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด
5.3 การายงานผล
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก
โตตอบกับกับผูเรียนสม่ําเสมอ
6.2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไป
ยังจุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ
การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว
ของบทเรียน
6.3 การรายงานผลยอนกลับ

_
X
3.92
4.15
3.92
4.15

ระดับ
S.D เกณฑ
0.27
0.37
0.27
0.37

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00 0.00
3.92 0.27
4.00 0.40

ดี
ดี
ดี

4.08 0.27

ดี

4.00 0.40

ดี

4.08 0.27

ดี

จากตาราง 12 พบวาประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
หนวยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัยทุกดานอยูใน
เกณฑดีสอดคลองกับสมมุตฐิ านที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.05
ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อ
ความปลอดภัยดังนี้
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1. ดานเนื้อหาเนนตัวอักษรเปนหลักมีการจัดหมวดหมูอยางชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
2. ดานมัลติมีเดีย มี VDO ประกอบหลากหลาย ควรใสภาพและเสียงใหมากขึ้น
3. ดานจัดวางเว็บไซท เรียบงาย ดูสะอาดทําใหใชงานไดสะดวก ควรมีเสียงประกอบ
4. ดานการเชื่อมโยง สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายและรวดเร็ว
5. ดานแบบฝกหัด มีการจัดวางรูปแบบพื้นฐานเดียวกันตองใหผานโปรแกรม Outlook
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ ควรปรับปรุงการตอบโตผลการเรียนใหเร็วเมื่อเรียนครบ
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 5 การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผล
ทางการสถิติแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต
514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังตาราง 13
ตาราง 13 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนที่ 5 การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการสถิติ N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา
อต 514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 5 การควบคุม ปองกัน
บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการสถิติ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ

_
X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.44
4.19
4.12
4.04
3.97
40.5

0.52
0.38
0.35
0.14
0.17
0.24

3.06*
1.85*
1.28*
0.96*
-0.55*
0.78*

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

H0 = 4.00 t 0.05 = 1.782
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จากตาราง 13 ผลแบบประเมินการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 5 การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผล
ทางการสถิติ จํานวนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 13 คน ไดใหคะแนน 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
มีคาเฉลี่ย 4.44 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 3.06 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 2.
ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.19 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 1.85 อยูในเกณฑดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 3.ดานการจัดวางรูปแบบของเวบไซทมคี าเฉลี่ย 4.12 คะแนน คา t – test
มีคาเทากับ 1.28 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑ
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 4.ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน
คา t – test มีคาเทากับ 0.96 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test
สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย
3.97 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ -0.55 อยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .05 6.ดานการออกแบบปฏิสมั พันธมีคาเฉลี่ย 4.05 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.78
อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ตาราง 14 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ หนวย
การเรียนที่ 5 การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการสถิติ N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย

_
X
4.38
4.62
4.31
4.54
4.31
4.38
4.46
4.54

ระดับ
S.D เกณฑ
0.50
0.50
0.48
0.51
0.48
0.50
0.51
0.51

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 14 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร
2.4 ความเหมะสมของสีตวั อักษร
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
2.6 คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
3.1 ดึงดูดความสนใจ
3.2 การออกแบบหนาจอเหมาะสม
3.3 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
3.4 การจัดวางเมนูตางๆ
3.5 การใชสปี ระกอบ
4. การเชื่อมโยง
4.1 ความสะดวกในการใช
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.4 การเชื่อมโยงในเวบไซท
5. แบบฝกหัด
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง
5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด
5.3 การายงานผล

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.08
4.08
4.23
4.38
4.23
4.15

0.75
0.49
0.72
0.65
0.43
0.68

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.38
4.15
4.00
3.85
4.23

0.50
0.68
0.57
0.68
0.72

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.92
4.15
3.92
4.15

0.27
0.37
0.27
0.37

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00 0.00
3.92 0.27
4.00 0.40

ดี
ดี
ดี
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ตาราง 14 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก
โตตอบกับกับผูเรียนสม่ําเสมอ
6.2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไป
ยังจุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ
การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว
ของบทเรียน
6.3 การรายงานผลยอนกลับ

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.08 0.27

ดี

4.00 0.40

ดี

4.08 0.27

ดี

จากตาราง 14 พบวาประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
หนวยการเรียนที่ 5 การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการสถิติทุกดาน
อยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่.05
ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 5 การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการ
ประเมินผลทางการสถิติดังนี้
1. ดานเนื้อหาเนนตัวอักษรเปนหลักมีการจัดหมวดหมูอยางชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
2. ดานมัลติมีเดีย มี VDO ประกอบหลากหลาย ควรใสภาพและเสียงใหมากขึ้น
3. ดานจัดวางเว็บไซท เรียบงาย ดูสะอาดทําใหใชงานไดสะดวก ควรมีเสียงประกอบ
4. ดานการเชื่อมโยง สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายและรวดเร็ว
5. ดานแบบฝกหัด มีการจัดวางรูปแบบพื้นฐานเดียวกันตองใหผานโปรแกรม Outlook
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ ควรปรับปรุงการตอบโตผลการเรียนใหเร็วเมื่อเรียนครบ

88
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 6 อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต
514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังตาราง 15
ตาราง 15 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนที่ 6 อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา
อต 514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 6 อุปกรณความ
ปลอดภัยสวนบุคคล
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
H0 = 4.00

_
X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.53
4.28
4.26
4.04
3.97
40.5

0.62
0.41
0.37
0.14
0.17
0.24

3.08*
2.46*
2.55*
0.96*
-0.55*
0.78*

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

t 0.05 = 1.782

จากตาราง 15 ผลแบบประเมินการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 6 อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล จํานวนผูเชี่ยวชาญ จํานวน
13 คน ไดใหคะแนน 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.53 คะแนน คา t – test มีคา
เทากับ 3.08 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑ
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 2.ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมี
คาเฉลี่ย 4.28 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.46 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
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3.ดานการจัดวางรูปแบบของเวบไซทมีคา เฉลี่ย 4.26 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.55 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ าน
ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 4.ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน คา t – test มีคา
เทากับ 0.96 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑ
สอดคลองกับสมมุตฐิ านที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน
คา t – test มีคาเทากับ -0.55 อยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
.05 6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาเฉลี่ย 4.05 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.78 อยูใน
เกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ าน
ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ตาราง 16 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
หนวยการเรียนที่ 6 อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร
2.4 ความเหมะสมของสีตวั อักษร
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
2.6 คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.46
4.62
4.54
4.54
4.54
4.38
4.62
4.54

0.51
0.50
0.51
0.51
0.51
0.50
0.50
0.51

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.23
4.15
4.38
4.38
4.31
4.23

0.59
0.55
0.50
0.50
0.48
0.59

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 16 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
3.1 ดึงดูดความสนใจ
3.2 การออกแบบหนาจอเหมาะสม
3.3 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
3.4 การจัดวางเมนูตางๆ
3.5 การใชสปี ระกอบ
4. การเชื่อมโยง
4.1 ความสะดวกในการใช
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.4 การเชื่อมโยงในเวบไซท
5. แบบฝกหัด
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง
5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด
5.3 การายงานผล
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก
โตตอบกับกับผูเรียนสม่ําเสมอ
6.2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไป
ยังจุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ
การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว
ของบทเรียน
6.3 การรายงานผลยอนกลับ

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.23
4.31
4.23
4.15
4.38

0.59
0.63
0.72
0.68
0.65

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.92
4.15
3.92
4.15

0.27
0.37
0.27
0.37

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00 0.00
3.92 0.27
4.00 0.40

ดี
ดี
ดี

4.08 0.27

ดี

4.00 0.40

ดี

4.08 0.27

ดี

จากตาราง 16 พบวาประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
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หนวยการเรียนที่ 6 อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลทุกดานอยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุตฐิ านที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่.05
ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 6 อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลดังนี้
1. ดานเนื้อหาเนนตัวอักษรเปนหลักมีการจัดหมวดหมูอยางชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
2. ดานมัลติมีเดีย มี VDO ประกอบหลากหลาย ควรใสภาพและเสียงใหมากขึ้น
3. ดานจัดวางเว็บไซท เรียบงาย ดูสะอาดทําใหใชงานไดสะดวก ควรมีเสียงประกอบ
4. ดานการเชื่อมโยง สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายและรวดเร็ว
5. ดานแบบฝกหัด มีการจัดวางรูปแบบพื้นฐานเดียวกันตองใหผานโปรแกรม Outlook
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ ควรปรับปรุงการตอบโตผลการเรียนใหเร็วเมื่อเรียนครบ
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 7 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งาน
กล ไฟฟา ขนสงแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต
514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังตาราง 17
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ตาราง 17 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนที่ 7 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล ไฟฟา ขนสง N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา
อต 514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 7 วิศวกรรมความ
ปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล
ไฟฟา ขนสง
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
H0 = 4.00

_
X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.43
4.23
4.29
4.04
3.97
40.5

0.50
0.37
0.49
0.14
0.17
0.24

3.10
2.27
2.14
0.96*
-0.55*
0.78*

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

t 0.05 = 1.782

จากตาราง 17 ผลแบบประเมินการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 7 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร
งานกล ไฟฟา ขนสง จํานวนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 13 คน ไดใหคะแนน 1.ดานเนื้อหาและการดําเนิน
เรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.43 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 3.10 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมี
ความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2.ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.23 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.27 อยูในเกณฑ
ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานทีม่ ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05 3.ดานการจัดวางรูปแบบของเวบไซทมีคาเฉลี่ย 4.29 คะแนน คา
t – test มีคาเทากับ 2.14 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูง
กวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 4.ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย
4.04 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.96 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของ
คา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 5.ดานแบบฝกหัด
มีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ -0.55 อยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่มี
ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 6.ดานการออกแบบปฏิสมั พันธมีคาเฉลี่ย 4.05 คะแนน คา t – test
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มีคาเทากับ 0.78 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑ
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ตาราง 18 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ หนวย
การเรียนที่ 7 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล ไฟฟา ขนสง
N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร
2.4 ความเหมะสมของสีตวั อักษร
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
2.6 คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
3.1 ดึงดูดความสนใจ
3.2 การออกแบบหนาจอเหมาะสม
3.3 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
3.4 การจัดวางเมนูตางๆ
3.5 การใชสปี ระกอบ

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.54
4.46
4.31
4.31
4.38
4.46
4.54
4.46

0.51
0.51
0.48
0.48
0.50
0.51
0.51
0.51

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.15
4.15
4.31
4.46
4.23
4.08

0.55
0.55
0.48
0.51
0.43
0.49

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.08
4.62
4.23
4.23
4.31

0.75
0.65
0.72
0.83
0.75

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 18 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. การเชื่อมโยง
4.1 ความสะดวกในการใช
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.4 การเชื่อมโยงในเวบไซท
5. แบบฝกหัด
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง
5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด
5.3 การายงานผล
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก
โตตอบกับกับผูเรียนสม่ําเสมอ
6.2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไป
ยังจุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ
การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว
ของบทเรียน
6.3 การรายงานผลยอนกลับ

_
X
3.92
4.15
3.92
4.15

ระดับ
S.D เกณฑ
0.27
0.37
0.27
0.37

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00 0.00
3.92 0.27
4.00 0.40

ดี
ดี
ดี

4.08 0.27

ดี

4.00 0.40

ดี

4.08 0.27

ดี

จากตาราง 18 พบวาประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
หนวยการเรียนที่ 7 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล ไฟฟา ขนสง
ทุกดานอยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุตฐิ านที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.05
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ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 7 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุง
เครื่องจักร งานกล ไฟฟา ขนสงดังนี้
1. ดานเนื้อหาเนนตัวอักษรเปนหลักมีการจัดหมวดหมูอยางชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
2. ดานมัลติมีเดีย มี VDO ประกอบหลากหลาย ควรใสภาพและเสียงใหมากขึ้น
3. ดานจัดวางเว็บไซท เรียบงาย ดูสะอาดทําใหใชงานไดสะดวก ควรมีเสียงประกอบ
4. ดานการเชื่อมโยง สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายและรวดเร็ว
5. ดานแบบฝกหัด มีการจัดวางรูปแบบพื้นฐานเดียวกันตองใหผานโปรแกรม Outlook
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ ควรปรับปรุงการตอบโตผลการเรียนใหเร็วเมื่อเรียนครบ
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 8 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชือ้ โรค สารพิษแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต
514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังตาราง 19
ตาราง 19 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนที่ 8 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชือ้ โรค สารพิษ N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา
อต 514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 8 วิศวกรรมความ
ปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชือ้ โรค สารพิษ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ

_
X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.18
4.35
4.23
4.04
3.97
40.5

0.56
0.42
0.39
0.14
0.17
0.24

1.19*
2.96*
2.15*
0.96*
-0.55*
0.78**

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

H0 = 4.00 t 0.05 = 1.782
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จากตาราง 19 ผลแบบประเมินการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 8 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชือ้ โรค สารพิษ
จํานวนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 13 คน ไดใหคะแนน 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.18
คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 1.19 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา
t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ านที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 2.ดานสวนประกอบ
ดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.35 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑ
เพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 3.ดานการจัดวางรูปแบบของเวบไซทมคี าเฉลี่ย 4.23 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ
2.15 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 4.ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน คา t – test
มีคาเทากับ 0.96 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑ
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน
คา t – test มีคาเทากับ -0.55 อยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
.05 6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาเฉลี่ย 4.05 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.78 อยูใน
เกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ าน
ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ตาราง 20 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ หนวย
การเรียนที่ 8 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย

_
X
4.23
4.23
4.23
4.00
4.31
4.23
4.15
4.08

ระดับ
S.D เกณฑ
0.72
0.72
0.83
0.81
0.75
0.72
0.80
0.86

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 20 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร
2.4 ความเหมะสมของสีตวั อักษร
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
2.6 คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
3.1 ดึงดูดความสนใจ
3.2 การออกแบบหนาจอเหมาะสม
3.3 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
3.4 การจัดวางเมนูตางๆ
3.5 การใชสปี ระกอบ
4. การเชื่อมโยง
4.1 ความสะดวกในการใช
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.4 การเชื่อมโยงในเวบไซท
5. แบบฝกหัด
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง
5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด
5.3 การายงานผล

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.15
4.31
4.31
4.46
4.46
4.38

0.68
0.63
0.48
0.51
0.51
0.65

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.15
4.38
4.23
4.15
4.23

0.55
0.65
0.72
0.80
0.83

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.92
4.15
3.92
4.15

0.27
0.37
0.27
0.37

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00 0.00
3.92 0.27
4.00 0.40

ดี
ดี
ดี
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ตาราง 20 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก
โตตอบกับกับผูเรียนสม่ําเสมอ
6.2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไป
ยังจุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ
การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว
ของบทเรียน
6.3 การรายงานผลยอนกลับ

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.08 0.27

ดี

4.00 0.40

ดี

4.08 0.27

ดี

จากตาราง 20 พบวาประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
หนวยการเรียนที่ 8 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษทุกดานอยูในเกณฑดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่.05
ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 8 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชือ้ โรค
สารพิษดังนี้
1. ดานเนื้อหาเนนตัวอักษรเปนหลักมีการจัดหมวดหมูอยางชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
2. ดานมัลติมีเดีย มี VDO ประกอบหลากหลาย ควรใสภาพและเสียงใหมากขึ้น
3. ดานจัดวางเว็บไซท เรียบงาย ดูสะอาดทําใหใชงานไดสะดวก ควรมีเสียงประกอบ
4. ดานการเชื่อมโยง สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายและรวดเร็ว
5. ดานแบบฝกหัด มีการจัดวางรูปแบบพื้นฐานเดียวกันตองใหผานโปรแกรม Outlook
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ ควรปรับปรุงการตอบโตผลการเรียนใหเร็วเมื่อเรียนครบ
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ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 9 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต
514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังตาราง 21
ตาราง 21 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนที่ 9 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา
อต 514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 9 วิศวกรรมความ
ปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
H0 = 4.00

_
X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.67
4.33
4.22
4.04
3.97
40.5

0.71
0.40
0.41
0.14
0.17
0.24

3.40*
3.03*
1.90*
0.96*
-0.55*
0.78*

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

t 0.05 = 1.782

จากตาราง 21 ผลแบบประเมินการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 9 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
จํานวนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 13 คน ไดใหคะแนน 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.67
คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 3.40 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา
t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ านที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 2.ดานสวนประกอบ
ดานมัลติมีเดียมีคาเฉลี่ย 4.33 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 3.03 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑ
เพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ .05 3.ดานการจัดวางรูปแบบของเวบไซทมคี าเฉลี่ย 4.22 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ
1.90 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 4.ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน คา t – test
มีคาเทากับ 0.96 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑ
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน
คา t – test มีคาเทากับ -0.55 อยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
.05 6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาเฉลี่ย 4.05 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.78 อยูใน
เกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ าน
ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ตาราง 22 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ หนวย
การเรียนที่ 9 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร
2.4 ความเหมะสมของสีตวั อักษร
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
2.6 คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.77
4.69
4.62
4.62
4.54
4.69
4.77
4.69

0.43
0.48
0.50
0.50
0.51
0.48
0.43
0.48

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.23
4.31
4.38
4.23
4.38
4.46

0.59
0.63
0.50
0.43
0.50
0.66

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 22 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
3.1 ดึงดูดความสนใจ
3.2 การออกแบบหนาจอเหมาะสม
3.3 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
3.4 การจัดวางเมนูตางๆ
3.5 การใชสปี ระกอบ
4. การเชื่อมโยง
4.1 ความสะดวกในการใช
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.4 การเชื่อมโยงในเวบไซท
5. แบบฝกหัด
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง
5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด
5.3 การายงานผล
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก
โตตอบกับกับผูเรียนสม่ําเสมอ
6.2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไป
ยังจุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ
การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว
ของบทเรียน
6.3 การรายงานผลยอนกลับ

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.15
4.23
4.23
4.15
4.31

0.68
0.83
0.72
0.55
0.94

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.92
4.15
3.92
4.15

0.27
0.37
0.27
0.37

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00 0.00
3.92 0.27
4.00 0.40

ดี
ดี
ดี

4.08 0.27

ดี

4.00 0.40

ดี

4.08 0.27

ดี

จากตาราง 22 พบวาประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
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หนวยการเรียนที่ 9 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัยทุกดานอยูในเกณฑดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่.05
ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 9 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน
อัคคีภัยดังนี้
1. ดานเนื้อหาเนนตัวอักษรเปนหลักมีการจัดหมวดหมูอยางชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
2. ดานมัลติมีเดีย มี VDO ประกอบหลากหลาย ควรใสภาพและเสียงใหมากขึ้น
3. ดานจัดวางเว็บไซท เรียบงาย ดูสะอาดทําใหใชงานไดสะดวก ควรมีเสียงประกอบ
4. ดานการเชื่อมโยง สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายและรวดเร็ว
5. ดานแบบฝกหัด มีการจัดวางรูปแบบพื้นฐานเดียวกันตองใหผานโปรแกรม Outlook
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ ควรปรับปรุงการตอบโตผลการเรียนใหเร็วเมื่อเรียนครบ
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 10 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรมแบงออกเปน 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต
514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังตาราง 23
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ตาราง 23 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนที่ 10 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา
อต 514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 10 การประเมินความ
เสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
H0 = 4.00

_
X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.30
4.37
4.14
4.04
3.97
40.5

0.36
0.46
0.19
0.14
0.17
0.24

2.96*
2.89*
2.61*
0.96*
-0.55*
0.78*

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

t 0.05 = 1.782

จากตาราง 23 ผลแบบประเมินการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 10 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม จํานวน
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 13 คน ไดใหคะแนน 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.40 คะแนน
คา t – test มีคาเทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test
สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 2.ดานสวนประกอบดาน
มัลติมีเดียมีคา เฉลี่ย 4.37 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.89 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะ
มีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
.05 3. ดานการจัดวางรูปแบบของเวบไซทมีคาเฉลี่ย 4.14 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.61
อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 4.ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน คา t – test
มีคาเทากับ 0.96 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑ
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน
คา t – test มีคาเทากับ -0.55 อยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
.05 6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาเฉลี่ย 4.05 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.78 อยูใน
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เกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ านที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ตาราง 24 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
หนวยการเรียนที่ 10 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร
2.4 ความเหมะสมของสีตวั อักษร
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
2.6 คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
3.1 ดึงดูดความสนใจ
3.2 การออกแบบหนาจอเหมาะสม
3.3 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
3.4 การจัดวางเมนูตางๆ
3.5 การใชสปี ระกอบ

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.23
4.15
4.23
4.23
4.23
4.23
4.46
4.62

0.43
0.37
0.43
0.43
0.43
0.43
0.51
0.50

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.31
4.38
4.46
4.38
4.54
4.16

0.63
0.50
0.51
0.65
0.51
0.55

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.15
4.15
4.23
4.23
3.92

0.37
0.37
0.43
0.43
0.27

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 24 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. การเชื่อมโยง
4.1 ความสะดวกในการใช
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.4 การเชื่อมโยงในเวบไซท
5. แบบฝกหัด
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง
5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด
5.3 การายงานผล
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก
โตตอบกับกับผูเรียนสม่ําเสมอ
6.2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไป
ยังจุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ
การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว
ของบทเรียน
6.3 การรายงานผลยอนกลับ

_
X
3.92
4.15
3.92
4.15

ระดับ
S.D เกณฑ
0.27
0.37
0.27
0.37

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00 0.00
3.92 0.27
4.00 0.40

ดี
ดี
ดี

4.08 0.27

ดี

4.00 0.40

ดี

4.08 0.27

ดี

จากตาราง 24 พบวาประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
หนวยการเรียนที่ 10 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรมทุกดานอยูในเกณฑดีสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่.05
ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 10 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรมดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดานเนื้อหาเนนตัวอักษรเปนหลักมีการจัดหมวดหมูอยางชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
ดานมัลติมีเดีย มี VDO ประกอบหลากหลาย ควรใสภาพและเสียงใหมากขึ้น
ดานจัดวางเว็บไซท เรียบงาย ดูสะอาดทําใหใชงานไดสะดวก ควรมีเสียงประกอบ
ดานการเชื่อมโยง สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายและรวดเร็ว
ดานแบบฝกหัด มีการจัดวางรูปแบบพื้นฐานเดียวกันตองใหผานโปรแกรม Outlook
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ ควรปรับปรุงการตอบโตผลการเรียนใหเร็วเมื่อเรียนครบ

ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 11 กรณีศึกษาอุบตั ิเหตุในงานอุตสาหกรรมแบงออกเปน 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส อต
514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังตาราง 25
ตาราง 25 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการ
เรียนที่ 11 กรณีศึกษาอุบตั ิเหตุในงานอุตสาหกรรม N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา
อต 514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 11 กรณีศึกษาอุบัติเหตุ
ในงานอุตสาหกรรม
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
H0 = 4.00

_
X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.76
4.46
4.49
4.04
3.97
40.5

0.81
0.59
0.58
0.14
0.17
0.24

3.37*
2.81*
3.07*
0.96*
-0.55*
0.78*

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

t 0.05 = 1.782
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จากตาราง 25 ผลแบบประเมินการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 11 กรณีศึกษาอุบตั ิเหตุในงานอุตสาหกรรม จํานวนผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 13 คน ไดใหคะแนน 1.ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.76 คะแนน คา t – test
มีคาเทากับ 3.37 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑ
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 2.ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมี
คาเฉลี่ย 4.46 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 2.81 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
3.ดานการจัดวางรูปแบบของเวบไซทมีคา เฉลี่ย 4.49 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 3.07 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ าน
ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 4.ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน คา t – test มีคา
เทากับ 0.96 อยูในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑ
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 5.ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน
คา t – test มีคาเทากับ -0.55 อยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
.05 6.ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาเฉลี่ย 4.05 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.78 อยูใน
เกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุตฐิ าน
ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ตาราง 26 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
หนวยการเรียนที่ 11 กรณีศกึ ษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาขั้นตอน
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย

_
X
4.85
4.62
4.69
4.77
4.69
4.69
4.85
4.92

ระดับ
S.D เกณฑ
0.37
0.50
0.48
0.43
0.48
0.48
0.37
0.27

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 26 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร
2.4 ความเหมะสมของสีตวั อักษร
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
2.6 คุณภาพสิ่งที่ใชมีความเหมาะสม
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
3.1 ดึงดูดความสนใจ
3.2 การออกแบบหนาจอเหมาะสม
3.3 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
3.4 การจัดวางเมนูตางๆ
3.5 การใชสปี ระกอบ
4. การเชื่อมโยง
4.1 ความสะดวกในการใช
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมในการใชปุมการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.4 การเชื่อมโยงในเวบไซท
5. แบบฝกหัด
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง
5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด
5.3 การายงานผล

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.46
4.31
4.69
4.62
4.46
4.23

0.66
0.63
0.48
0.50
0.51
0.59

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.46
4.54
4.62
4.31
4.54

0.51
0.51
0.50
0.75
0.51

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.92
4.15
3.92
4.15

0.27
0.37
0.27
0.37

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00 0.00
3.92 0.27
4.00 0.40

ดี
ดี
ดี

109
ตาราง 26 (ตอ)
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก
โตตอบกับกับผูเรียนสม่ําเสมอ
6.2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation)
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไป
ยังจุดตางๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ
การใชเมาส เหมาะสม มีการควบคุมทิศทางความเขาเร็ว
ของบทเรียน
6.3 การรายงานผลยอนกลับ

_
X

ระดับ
S.D เกณฑ

4.08 0.27

ดี

4.00 0.40

ดี

4.08 0.27

ดี

จากตาราง 26 พบวาประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายขอ
หนวยการเรียนที่ 11 กรณีศกึ ษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมทุกดานอยูในเกณฑดีสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่.05
ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นการสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยการเรียนที่ 11 กรณีศึกษาอุบตั ิเหตุในงานอุตสาหกรรมดังนี้
1. ดานเนื้อหาเนนตัวอักษรเปนหลักมีการจัดหมวดหมูอยางชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
2. ดานมัลติมีเดีย มี VDO ประกอบหลากหลาย ควรใสภาพและเสียงใหมากขึ้น
3. ดานจัดวางเว็บไซท เรียบงาย ดูสะอาดทําใหใชงานไดสะดวก ควรมีเสียงประกอบ
4. ดานการเชื่อมโยง สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายและรวดเร็ว
5. ดานแบบฝกหัด มีการจัดวางรูปแบบพื้นฐานเดียวกันตองใหผานโปรแกรม Outlook
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ ควรปรับปรุงการตอบโตผลการเรียนใหเร็วเมื่อเรียนครบ
สรุปผลการวิเคราะห ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสวิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาก
คะแนนคาเฉลีย่ ของหนวยการเรียนรู ทั้งหมดจํานวน 11 หนวย ปรากฏผลดังตารางที่ 27
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ตาราง 27 การประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต
514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2.ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
พระราชบัญญัติความปลอดภัย
3.การจัดองคกรความปลอดภัย
4.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความ
ปลอดภัย
5.การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการ
ประเมินผลทางการสถิติ
6.อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
7.วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุง
เครื่องจักร งานกล ไฟฟา ขนสง
8.วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค
สารพิษ
9.วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน
อัคคีภยั
10.การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
11.กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
รวมคะแนน 11 หนวยการเรียน
H0 = 4.00

X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.14
4.16

0.17
0.18

2.96*
3.11*

ดี
ดี

4.16
4.13

0.19
0.16

3.09*
2.94*

ดี

4.14

0.17

2.94*

ดี

4.19
4.17

0.23
0.21

2.98*
2.94*

ดี
ดี

4.14

0.19

2.59*

ดี

4.21

0.24

3.22*

ดี

4.15
4.30

0.16
0.32

3.19
3.31

ดี
ดี

4.17

0.19

3.23

ดี

_

ดี

t 0.05 = 1.782

สรุปผลการวิเคราะห ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสวิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนวยการเรียนที่ 1 ความรูพ ื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมมีคาเฉลี่ย 4.14
คะแนน คา t-test ที่คํานวณเทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา
t-test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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หนวยการเรียนที่ 2 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยมีคาเฉลี่ย 4.16 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 3.11 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะ
มีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
หนวยการเรียนที่ 3 การจัดองคกรความปลอดภัยมีคาเฉลี่ย 4.16 คะแนน t-test ที่คํานวณ
เทากับ 3.09 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
หนวยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัยมี
คาเฉลี่ย 4.13 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.94 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
หนวยการเรียนที่ 5 การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการสถิติ
มีคาเฉลี่ย 4.14 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.94 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
หนวยการเรียนที่ 6 อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลมีคาเฉลี่ย 4.19 คะแนน t-test ที่
คํานวณ เทากับ 2.98 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวา
เกณฑ สอดคลองกับสมมุตฐิ านที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
หนวยการเรียนที่ 7 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล
ไฟฟา ขนสงมีคาเฉลี่ย 4.17 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.94 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑ
เพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05
หนวยการเรียนที่ 8 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษมีคา เฉลี่ย
4.14 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.59 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของ
คา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
หนวยการเรียนที่ 9 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัยมีคาเฉลี่ย 4.21
คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 3.22 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา ttest สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
หนวยการเรียนที่ 10 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรมมีคาเฉลี่ย 4.15 คะแนน ttest ที่คํานวณ เทากับ 3.19 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูง
กวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
หนวยการเรียนที่ 11 กรณีศกึ ษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมมีคาเฉลีย่ 4.30 คะแนน t-test
ที่คํานวณ เทากับ 3.31 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวา
เกณฑ สอดคลองกับสมมุตฐิ านที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
รวมคะแนน 11 หนวยการเรียนมีคาเฉลี่ย 4.17 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 3.23 อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
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ตาราง 28 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม 6 ดาน
N=13
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา
อต 514 ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ รวม 6 ดาน
1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. การจัดวางรูปแบบของเวบไซท
4. การเชื่อมโยง
5. แบบฝกหัด
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ

_
X

S.D

t-test

ระดับ
เกณฑ

4.43
4.27
4.26
4.04
3.97
40.5

0.45
0.32
0.31
0.14
0.17
0.24

3.39*
3.09*
3.03*
0.96*
-0.55*
0.78*

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

รวม

4.17

0.19

3.23

ดี

H0 = 4.00

t 0.05 = 1.782

สรุปผลการวิเคราะห ประสิทธิภาพการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสวิชา อต 514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม 6
ดาน
1. ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.43 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 3.39
อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
2. ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.27 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 3.09
อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
3. ดานการจัดวางรูปแบบของเวบไซทมคี าเฉลี่ย 4.26 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ
3.03 อยูในเกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
4. ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.96 อยูในเกณฑดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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5. ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ -0.55 อยูในเกณฑดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธมีคาเฉลีย่ 4.05 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 0.78 อยู
ในเกณฑดีแตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
รวมทั้ง 6 ดานมีคาเฉลี่ย 4.17 คะแนน คา t – test มีคาเทากับ 3.23 อยูในเกณฑดีแตดีกวา
เกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t – test สูงกวาเกณฑสอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .05

บทที่ 2
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสวิชา อต 514
การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดสรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้

สรุปผลการวิจัย
การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
เครื่องมือการทดลองเปน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ขั้นตอนในการสรางดังนี้
1. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห เ นื้อ หาหลัก สูต ร วิ ช า อต 514 การจัด การความปลอดภั ย ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให
ไดจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู
2. ออกแบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนําเนื้อหาที่
ไดทําการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรมาเขียนเปนสคริปตประกอบการสราง
2.1 สวนเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 ส ว นแบบทดสอบของบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วิ ช า อต 514 การจั ด การความ
ปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
3. นําสคริปต วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ ทางดาน
เนื้อหาจํานวน 5 คน โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการจัดการความปลอดภัยมีประสบการณทางดาน
การสอนการจัดการความปลอดภัยมาแลวไมต่ํากวา 5 ป หรือเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
หรือมีคุณวุฒิทางดานการจัดการความปลอดภัยในระดับปริญญาโททําการตรวจสอบความถูกตอง
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไว
4. สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามสคริปตที่ได
ออกแบบ
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5. นํ า บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วิ ช า อต 514 การจั ด การความปลอดภั ย ตามหลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางขึ้นให
ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาการจัดการความปลอดภัยจํานวน 5 คน ทําการตรวจสอบความถูกตอง
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามสคริปตที่ไดออกแบบไวและปรับปรุงสคริปตตามผูเชี่ยวชาญแนะนํา
6. ปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญเนื้อหา
7. ทําการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการ
ความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ กับนิสิตระดับปริญญาโทจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบการใชภาษา คําสั่ง ความเขาใจ
เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
8. นํ า บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วิ ช า อต 514 การจั ด การความปลอดภั ย ตามหลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรับปรุงแกไข
ใหผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสบการณการสอนมาแลวไม
ต่ํากวา 5 ป หรือมีคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท จํานวน
13 คนเปนผูประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และวิเคราะหตามขั้นตอนทางสถิติ

การหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
ผลแบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความ
ปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ จํานวนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 13 คน ไดใหคะแนนดังนี้
หนวยการเรียนที่ 1 ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องมีคาเฉลี่ย 4.27 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ 3.09 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.17 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.05 อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาเฉลี่ย 4.32 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.88
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
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ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ -0.55 อยูในเกณฑ ดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.05คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 0.78 อยูในเกณฑ ดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
หนวยการเรียนที่ 2 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องมีคาเฉลี่ย 4.35 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ 3.03 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.21 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.22 อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาเฉลี่ย 4.32 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.83
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ -0.55 อยูในเกณฑ ดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.05คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 0.78 อยูในเกณฑ ดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
หนวยการเรียนที่ 3 การจัดองคกรความปลอดภัย
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องมีคาเฉลี่ย 4.33 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ 2.98 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.24 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.42 อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาเฉลี่ย 4.32 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.83
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ -0.55 อยูในเกณฑ ดี
สอดคลองกับสมมุตฐิ านที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.05คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 0.78 อยูในเกณฑ ดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
หนวยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องมีคาเฉลี่ย 4.43 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ 3.27 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.14 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 1.38 อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาเฉลี่ย 4.14 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 1.73
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ -0.55 อยูในเกณฑ ดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.05คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 0.78 อยูในเกณฑ ดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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หนวยการเรียนที่ 5 การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผล
ทางการสถิติ
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องมีคาเฉลี่ย 4.44 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ 3.06 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.19 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 1.85 อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาเฉลี่ย 4.12 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 1.28
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ -0.55 อยูในเกณฑ ดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.05คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 0.78 อยูในเกณฑ ดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
หนวยการเรียนที่ 6 อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องมีคาเฉลี่ย 4.53 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ 3.08 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.28 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.46 อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาเฉลี่ย 4.26 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.55
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ -0.55 อยูในเกณฑ ดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.05คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 0.78 อยูในเกณฑ ดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
หนวยการเรียนที่ 7 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งาน
กล ไฟฟา ขนสง
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องมีคาเฉลี่ย 4.43 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ 3.10 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.23 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.27 อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาเฉลี่ย 4.29 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.14
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ -0.55 อยูในเกณฑ ดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.05คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 0.78 อยูในเกณฑ ดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
หนวยการเรียนที่ 8 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องมีคาเฉลี่ย 4.18 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ 1.19 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.35 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.96 อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
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ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาเฉลี่ย 4.23 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.15
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุตฐิ านที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ -0.55 อยูในเกณฑ ดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.05คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 0.78 อยูในเกณฑ ดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
หนวยการเรียนที่ 9 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องมีคาเฉลี่ย 4.67 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ 3.40 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.30 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 3.03 อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาเฉลี่ย 4.22 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 1.90
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ -0.55 อยูในเกณฑ ดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.05คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 0.78 อยูในเกณฑ ดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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หนวยการเรียนที่ 10 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องมีคาเฉลี่ย 4.30 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ 2.96 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.37 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.89 อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต มีคาเฉลี่ย 4.14 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.61
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน t-test ที่คาํ นวณ เทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ -0.55 อยูในเกณฑ ดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.05คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 0.78 อยูในเกณฑ ดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
หนวยการเรียนที่ 11 กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องมีคาเฉลี่ย 4.76 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ 3.37 อยูใน
เกณฑดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียมีคาเฉลีย่ 4.46 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.81 อยู
ในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการจัดวางรูปแบบของเว็ปไซท มีคาเฉลี่ย 4.49 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 3.07
อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
ดานการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ย 4.04 คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 2.96 อยูในเกณฑดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ดานแบบฝกหัดมีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t-test ที่คํานวณเทากับ -0.55 อยูในเกณฑ ดี
สอดคลองกับสมมุติฐานที่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
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ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 4.05คะแนน t-test ที่คํานวณ เทากับ 0.78 อยูในเกณฑ ดี
แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะหแบบประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยผูเชี่ยวชาญ 13
คน เห็นไดวาหนวยการเรียนทั้งหมด 11 หนวย มีคะแนนอยูในระดับคาเฉลี่ยอยูในเกณฑดี (3.514.49) จึงสรุปการประเมินผลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัยตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความ
เหมาะสมในการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพใน ดานเนื้อหาและการดําเนิน ดานสวนประกอบดาน
มัลติมีเดีย ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต และดานการออกแบบปฏิสัมพันธ อยูในเกณฑดีแต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t-test สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุตฐิ านที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท.ี่ 05 สวนดานการเชื่อมโยง และดานแบบฝกหัด อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ .ี่ 05
อภิปรายผล
การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
จากการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้
วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนการสงเสริมการจัดการศึกษา และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม ใหมีความรูความเขาใจในการปองกันความเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุกบั ชีวติ ทรัพยสนิ ซึ่งจะพบวาสถิติของสํานักงานประกันสังคมในแตละปมีอัตราการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความรายแรงประจําป 2549 ทั่วประเทศ
ผูเสียชีวิตจํานวน 808 คน ทุพพลภาพถาวรจํานวน 21 คน สูญเสียอวัยวะบางสวนจํานวน 3,413 คน
หยุดงานเกิน 3 วันจํานวน 51,901 คน หยุดงานไมเกิน 3 วันจํานวน 148,114 คน รวมทั้งสิ้น
204,257 คน ในป 2550 ผูเสียชีวติ จํานวน 741 คน ทุพพลภาพถาวรจํานวน 16 คน สูญเสียอวัยวะ
บางสวนจํานวน 3,259 คน หยุดงานเกิน 3 วันจํานวน 50,525 คน หยุดงานไมเกิน 3 วันจํานวน
144,111 คน รวมทั้งสิ้น 198,652 คน ในป 2551 ผูเสียชีวติ จํานวน 613 คน ทุพพลภาพถาวรจํานวน
15 คน สูญเสียอวัยวะบางสวนจํานวน 3,096 คน หยุดงานเกิน 3 วันจํานวน 45,719 คน หยุดงานไม
เกิน 3 วันจํานวน 127,059 คน รวมทั้งสิ้น 175,502 คน และในป 2552 ผูเสียชีวิตจํานวน 597 คน
ทุพพลภาพถาวรจํานวน 8 คน สูญเสียอวัยวะบางสวนจํานวน 2,383 คน หยุดงานเกิน 3 วันจํานวน
39,850 คน หยุดงานไมเกิน 3 วันจํานวน 106,598 คน รวมทั้งสิ้น 149,436 คน ซึ่งพบวาจากอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุมีแนวโนมละลงจากเดิมเนื่องจากกระทรวงแรงงานไดเริ่มบังคับใชพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 ดังนั้นผูวิจัยไดสราง
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บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู ทําใหเกิดแรงจูงใจ และดึงดูดความสนใจของผูเรียนจนไปถึงบุคคลภายนอกที่ตองการศึกษา
ความรูในเรื่อง ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัย การจัดองคกรความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผล
ทางการสถิติ อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุง
เครื่องจักร งานกล ไฟฟา ขนสง วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ วิศวกรรม
ความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา
อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีการออกแบบหลักสูตรของ ทาบา (Hilba Taba.
1962) หลักสูตรทั้งหลายจะตองมีองคประกอบพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก 1.จุดประสงค 2.เนื้อหาวิชา
3.กระบวนการเรียนการสอน 4.การประเมินผล องคประกอบพื้นฐานเหลานี้ตางมีความสัมพันธซึ่ง
ตางก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ขั้นตอนการทําพัฒนาหลักสูตรมี 8 ขั้นตอนดังนี้ 1.การวิเคราะห
ความตองการของผูเรียน 2.การกําหนดจุดหมาย ภายหลังจากไดวิเคราะหความตองการของผูเรียน
แลว ผู 3.การเลือกเนื้อหา เนื้อหาสาระ หรือหัวขอเนื้อหาที่จะนํามาศึกษาไดมาโดยตรงจากจุดหมาย
4.การจัดเนื้อหา เมื่อไดเนื้อหาสาระแลว งานขั้นตอไปคือ การจัดลําดับเนื้อหา 5.การเลือก
ประสบการณการเรียนรู ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองเลือกวิธีการหรือยุทธวิธีที่ผเู รียนสามารถนําไปใชกับ
เนื้อหาได 6.การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูเปนผูตัดสินวิธีการที่จะจัดและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู
และการจัดลําดับขั้นตอนของการใชกิจกรรม 7.การกําหนดสิ่งที่จะตองประเมินและวิธีการในการ
ประเมิน 8.การตรวจสอบความสมดุลและลําดับขั้นตอน และมีความสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้
ปกรณเกียรติ เสมอเหมือน (2551: 64-66) การสรางบบเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มัลติมีเดีย วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทดลองกับกลุมประชากรเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)จํานวน 20 คน ทั้งหมด 11 หนวยการเรียนสามารถวัดผลไดสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80
และเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู
ผานสื่อคอมพิวเตอรเปนอยางดี
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุษบง สุวรรณพยัคฆ และมนตรี แยมกสิกร (2549: บทคัดยอ)
ไดทําการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ดวยวิธีการจัดการเรียนรูตาม
รูปแบบ STIM ผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา คะแนนทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน โดยวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ STIM กับนักเรียนที่เรียน โดยวิธีการจัดการเรียนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่มีระดับพื้นฐานการศึกษาปวช. กับระดับพื้นฐานการศึกษา ม.6 มี
คะแนนทักษะการคิดขั้นสูงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปฏิสัมพันธรวม

124
ระหวางวิธีการจัดการเรียนกับระดับการศึกษาพบวา วิธีการจัดการเรียนรูและระดับพื้นฐานการศึกษา
รวมกันสงผลตอคะแนนดานทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
แม็คคอลิสเตอร และคณะ (McCallister; et al. 1998: 151) ไดทําการศึกษาการประเมิน
แนวทางการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนในทักษะ JTPA พื้นฐานซึ่งมีผูเขารวมการอบรม
โปรแกรมการเรียนในการฝกงาน Act – Funded จํานวน 27 คนที่วิทยาลัยชุมชนในฮูลตัน ไดรับการ
อบรมโดยใช CAI ผลการประเมินพบวาถานําคอมพิวเตอรมาชวยสอนมาใชมากขึ้นเทาใด คะแนนใน
การเรี ย นคณิ ต ศาสตร และการอ า นก็ จ ะมากขึ้ น เท า นั้ น เมื่ อ มี ก ารทดสอบหลั ง การสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยนั้น ทําใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูเร็วขึ้น
การหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
จากขอมูลสรุปผลและการวิเคราะหขอมูลโดยรวมของการหาประสิทธิภาพบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 6 ดาน
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานเนื้อหาและการดําเนินการ
2. ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดีย
3. ดานการจัดวางรูปแบบเว็บไซท
4. ดานเชื่อมโยงไวหลาย
5. ดานแบบฝกหัด
6. ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ
1. ดานเนื้อหาและการดําเนินการ มีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งนี้เพราะมีเนื้อหา
ละเอียดครบถวนเหมาะสมกับวัตถุประสงค มีการนําเขาบทเรียนบอกวัตถุประสงคในทุกหนวยการ
เรียนรูซึ่งสอดคลองกับ
สุทิ น โรจนประเสริฐ และคนอื่นๆ (2541: 31-33) ไดทําการศึ กษา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาภาษาจีนสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกลาวไว วัตถุประสงคของบทเรียนเปนสิ่งสําคัญตอกระบวนการเรียนรู ที่
ผูเรียนไดทราบถึงเนื้อหาของบทเรียน ความคาดหวังจากบทเรียน และการนําขอมูลของบทเรียนใช
ใหเกิดผลประโยชนตอผูเรียน เพื่อเปนการวัดความเขาใจในเนื้อหาของหนวยการเรียน ซึ่งมีผลทําให
การเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากจะมีผลดังกลาวแลว ผลการวิจัยยังพบดวยวา ผูเรียนที่ใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนที่ทราบวัตถุประสงคสามารถจํา และเขาใจในเนื้อหาไดดีขึ้น
2. ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดีย มีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งนี้เพราะมีการใชสื่อ
ประกอบการสอนรวมดวย ในรูปแบบของ เพลงความปลอดภัย วีดีโอประกอบการสอนในแตละหนวย
การเรียน ซึ่งเปนการเสริมความรูและใหผเู รียนตะหนักถึงอันตรายทีจ่ ะเกิดโดยสอดคลองกับ
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ทูโร (Tauro. 1981: 643-A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนการสอนวิชาเคมี และเจต
คติตอวิชาเคมี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยคอนเนคติคัท ในสหรัฐอเมริกา โดยแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปน 2 กลุมเทาๆ กัน กลุมหนึ่งเปนกลุมที่ใช คอมพิวเตอรชว ยสอน อีกกลุมหนึ่งเปนกลุมที่มีการ
เรียนการสอนตามปกติ ผลการวิจัย พบวากลุมที่ใชคอมพิวเตอรชว ยสอนจะมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และมีเจตคติตอ วิชา เคมีในเชิงบวกสูงกวานักศึกษากลุมที่มีการเรียนการสอนตามปกติ นอกจากนี้
นักศึกษา ยังแสดงความคิดเห็นวาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเคมีเปนรูปแบบของการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ และหนาสนใจมากขึ้น ทั้งนี้เพราะมีการใชมัลติมีเดียในการนําเสมออยาง
สรางสรรคไมนาเบื่อทําใหมคี วามหลากหลายในการใชมัลติมีเดีย ทั้ง เพลงประกอบ วีดีโอ และ
เอกสารเพื่อชวยในการทํางาน
3. การจัดวางรูปแบบเว็บไซท มีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งนี้เพราะการจัดวางรูปแบบ
แบงหนวยการเรียนรูเปนสัดสวน มีการใชงานงาย สะอาดตา นาใชและเรียนรูไดงาย ซึ่งสอดคลองกับ
แม็คคอลิสเตอร และคณะ (McCallister; et al. 1998: 151) ไดทําการศึกษาการประเมินแนวทางการ
เรียนโดยใชคอมพิวเตอรชว ยสอนในทักษะ JTPA พื้นฐานซึ่งมีผูเขารวมการอบรมโปรแกรมการเรียน
ในการฝกงาน จํานวน 27 คนที่วิทยาลัยชุมชนในฮูลตัน ไดรับการอบรมโดยใช CAI ผลการประเมิน
พบวาการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เพื่อการศึกษาตองการใหผูเรียนไดรับผลในการเรียนได
งาย ผูเรียนสามารถใชงานคําสั่งภายในเว็บไซทไดรวดเร็ว และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูเรียนสามารถใชระบบไดอยางรวดเร็ว
4. การเชื่อมโยง มีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งนี้เพราะ มีความสะดวกในการเชื่อมโยง
ทําใหผูใชเชื่อมโยงไปยังสวนตางๆของเว็บไซทไดสะดวก ซึ่งสอดคลองกับ อัจฉรา มะธิปไข (2545:
47-49) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลาวไววา บทเรียนคอมพิวเตอรมีความครอบคลุม
มากกวาการเรียนดวยหนังสือทําใหสามารถแสดงรายละเอียดของเนื้อหาใหเขาใจงายสะดวกตอการ
เรียน โดยการใช วีดีโอ เสียง ภาพประกอบ ทั้งนี้องคประกอบสําคัญของผูออกแบบตองคํานึงถึง
พื้นฐานใหผูเรียนใชงานไดสะดวกมีการเชือ่ มโยงที่หลากหลาย
5. แบบฝกหัด มีเกณฑ โดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งนี้เพราะ ขอสอบเปนปรนัย มีความ
ชั ด เจนในคํ า สั่ ง พร อ มทั้ ง ยกกรณี ศึ ก ษาพร อ มทั้ ง ภาพประกอบมาใช เ ป น ข อ สอบเชิ ง วิ เ คราะห
สั ง เคราะห ค วามรู ที่ เ รี ย นพร อ มสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องหน ว ยการเรี ย นรู สอดคล อ งกั บ
ชุณหพงศ ไทยอุปถัมภ (ออนไลน) ไดกลาวการวัดความรูความสามารถทางดานสมอง แบง 6 ขั้น 1.
ความรูความจํา 2.ความเขาใจ 3.การนําไปใช 4.การวิเคราะห 5.การสังเคราะห 6.การประเมินคา
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ อยูในเกณฑดี ทั้งนี้เพราะการออกแบบปฏิสัมพันธใน
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน และการตอบสนองตอบทเรียน ซึ่งสอดคลองกับ วินสโล (Winslow.
1996) ไดสํารวจประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียในการสอนเกี่ยวกับ
คําศัพทในกลุม นักเรียนที่มีความสามารถทางดานภาษาระดับกลาง และระดับต่ํา กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยเปนนักเรียนจํานวน 146 คน จากโรงเรียนของรัฐบาลนอรทคารโรไลนา จํานวน 2 โรงเรียน
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และแบงออกเปน 3 กลุม อยางสุมตัวแปรทดลอง 3 ตัวแปร คือตัวแปรทดลองที่เปนขอความลวน ตัว
แปรทดลองทีเ่ ปนภาพยนตร และตัวแปรทดลองที่เปนมัลติมีเดีย ซึ่งทั้งสามตัวแปรไดนําเสนอคําศัพท
ที่ไมเคยรูมากอน 13 คํา ผลของการวิจัยกลุมตัวแปรมัลติมีเดียคะแนนมากที่สุด รองลงมาเปนกลุมตัว
แปรภาพยนตร และตัวแปรขอความลวนมีคะแนนต่ําสุด สรุปไดวาการออกแบบปฏิสัมพันธมี
ความสําคัญตอผูเรียนทําใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นในดานความจํา
ดังนั้นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถใชสอน
ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถใหผูเรียนสามารถใชเปนสื่อเพิ่มเติมการเรียนรู ทบทวน
ความเขาใจ ขั้นตอนความปลอดภัย และกระบวนการความปลอดภัย ในการฝกทักษะซ้ําๆไดจาก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสสามารถทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสในดานตอบสนองตอขอมูลผูเรียน บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนและสงเสริมใหการเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ตามความตองการของผูเรียนโดย
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรูเรื่องการใชบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ในวิชาอื่นๆอยางแพรหลาย

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.514 การ
จัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังนี้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรางขึ้นในดานเนื้อหา
และการดําเนินการเรื่อง ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาแตละหนวยการเรียนใหมีภาพประกอบเพื่อเห็น
ภาพชัดเจนและงายตอการเขาใจมากขึ้น ดานสวนประกอบมัลติมีเดีย ควรปรับปรุงในเรื่องภาพและ
เสียงประกอบในบทเรียน ดานการจัดวางรูปแบบของเว็บไซต ควรปรับปรุงในเรื่องของปุมใหมีความ
สวยงาม และเดนชัด ดานความเชื่อมโยง ควรปรับปรุงในสวนของวีดโี อใหสามารถเปดเพจที่เชื่อม
หนาตอไปไดทันที ดานแบบฝกหัด ควรปรับปรุงขอสอบระหวางเรียน ใหมีการแทรกกระดานสนทนา
หรือการตั้งกระทูแสดงความคิดเห็นเพื่อใหผูเขาชมมีสว นรวมกัน และดานการออกแบบปฏิสัมพันธ
ควรปรับปรุงในเรื่องของการโตตอบ และผลยายกลับเมื่อเรียนครบในแตละหนวยการเรื่องนั้นทุก
หนวย

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการเรียนอิเล็กทรอนิกสในรายวิชา กับการเรียน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสตามอัธยาศัยวามีผลแตกตางกันอยางไร
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบของผูเรียนที่เรียนผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
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3. ควรศึกษาผลกระทบการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสตอทักษะการปองกันอุบัติเหตุ
4. ควรมีการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในรายวิชาอื่นๆ
5. ควรมีการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสทเี่ นนใหผูเรียนมีการตอบโตมากเปนการตอบโต
แบบทันทีทันใด
6. ควรใหหนวยงานอื่นๆ จัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในเรื่องความปลอดภัยในงานอื่นๆ
เขามาเสริม เพื่อเปนการขยายเครือขายความปลอดภัยใหมากขึ้น และสะดวกตอการหาขอมูลในการ
ปองกันอุบัติเหตุตอไป
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย ตาม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คําชี้แจง
1.ตารางวิ เ คราะห ค วามมุ ง หมายของหลั ก สู ต รนี้ เ ป น การวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมที่ เ ป น
จุดมุงหมายปลายทางที่ตองทางใหเกิดโดยวิเคราะห จากจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วิ ช า อต.514 การจั ด การความปลอดภั ย ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาพฤติกรรม
ใดบางที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละเนื้อหาวิชาอาจทีทั้งพุทธพิสัย และจิตพิสัย โดยใหทําเครื่องหมาย
ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
2.ตารางวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รนี้ เ ป น การวิ เ คราะห ค วามเหมาะสมระหว า งเนื้ อ หาวิ ช ากั บ
พฤติ ก รรมต า งๆของหลั ก สู ต รการสร า งบทเรี ย นอิเ ล็ ก ทรอนิก ส วิช า อต 514 การจั ด การความ
ปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมระหวางเนื้อหาวิชากับพฤติกรรมตางๆ
วิธีการใหคะแนน โดยพิจารณาทีละเนื้อหา ถาตองการใหผูเขาอบรมเกิดพฤติกรรมใดมาก
ที่สุดใหคะแนนชองพฤติกรรมนั้นมากที่สุด และถาตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมใดรองลงมาก็ให
คะแนนรองลงลดหลั่นกันตามลําดับโดยถือวาคะแนนแตละชองพฤติกรรมเปนคะแนนเต็ม 10
การกําหนดน้ําหนักคะแนนมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับเกณฑ
1-2
พฤติกรรมนั้นมีความสําคัญนอยที่สุด
3-4
พฤติกรรมนั้นมีความสําคัญนอย
5-6
พฤติกรรมนั้นมีความสําคัญปานกลาง
7-8
พฤติกรรมนั้นมีความสําคัญมาก
9-10
พฤติกรรมนั้นมีความสําคัญมากที่สุด
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วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรูและ
จุดประสงคการเรียนรูดังนี้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหความปลอดภัยในการทํางาน การจัดการองคการความปลอดภัย การสราง
จิตสํานึก การปองกัน การควบคุม การตรวจ การสอบสวนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
อุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน และพัฒนางานความปลอดภัย ระบบประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยในการทํางาน
กรณีศึกษาอุบัติเหตุและอาชีวอนามัยในงานอุตสาหกรรม
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหนิสิตเขาใจสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย
2. เพื่อใหนิสิตสามารถวิเคราะหการทํางานอยางปลอดภัย
3. เพื่อใหนิสิตเขาใจและสามารถปองกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย
เนื้อหา
1. ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัย
3. การจัดองคกรความปลอดภัย
4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
5. การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการสถิติ
6. อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
7. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล ไฟฟา ขนสง
8. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ
9. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
10. การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
11. กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
ความหมายของพฤติกรรม
1.ด า นพุ ท ธิ พิ สั ย เป น จุ ด ประสงค ด า นเชาว ป ญ ญา หรื อ ด า นความรู ค วามคิ ด ซึ่ ง
ประกอบดวยความสามารถที่ซับซอนจากนอยไปหามากดังนี้
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ความรู ความจํา(knowledge) เปนความสามารถในการจดจํา จําแนกประสบการณ
ตางๆ และระลึกถึงเรื่องราวนั้น ๆ ออกมาไดอยางถูกตองแมนยํา
ความเขาใจ(comprehension) เปนความสามารถในการบงบอกใจความสําคัญของ
เรื่องราวโดยแปลความหลัก ตีความได สรุปใจความสําคัญได
การนําไปใช(application) เปนความสามารถในการนําหลักการ กฎเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการตาง ๆ ของเรื่องที่ไดรูมานําไปใชแกปญหาในสถานการณใหมได
การวิ เ คราะห ( analysis) เป น ความสามารถในการแยกแยะเรื่ อ งราวที่ ส มบู ร ณ ใ ห
กระจายออกเปนสวนยอย ๆ ไดอยางชัดเจน
การสั ง เคราะห ( synthesis) เป น ความสามารถในการผสมผสานส ว นย อ ยเข า เป น
เรื่องราวเดียวกัน โดยปรับปรุงของเกาใหดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น
การประเมินคา(Evaluation) เปนความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินการกระทําสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งลงไป การประเมินเกี่ยวของกับการใชเกณฑ คือ มาตรฐานในการวัดที่กําหนดไว
2. ดานจิตพิสัย เปนจุดประสงคดานความรูสึก ไดแก ความสนใจ คานิยม คุณคา ฯลฯ มี
ขั้นตอนของพฤติกรรมตามลําดับขั้นดังนี้
การรับรู(Receiving of Attending) เปนการที่ผูเรียนไดรับผลประโยชนจาก
สภาพแวดลอม เชน คน สิ่งของ ผลงาน ขอมูล หรืออะไรก็ตาม แลวเกิดการรับรูและเขาถึงลักษณะ
ของสิ่งนั้นได การรับรูจะมี 3 ขั้น คือ ความตระหนัก ความเต็มใจที่จะรับรูและการควบคุมหรือเลือก
ใหความสนใจ
การตอบสนอง(Responding) การแสดงอาการโตตอบตอสิ่งเรา ดวยความรูสึกที่เต็ม
ใจ ยินยอมและมีความรูสึกพอใจเปนการแสดงความปรารถนา
การสรางคุณคา(Value) เปนการสรางคุณคาเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีพฤติกรรมดังนี้
คือ การยอมรับคุณคา การนิยมในคุณคา การผูกพันในคุณคา
การจัดระบบ(Organization) การสรางความคิด รวบรวมคุณคาใหเกิดขึ้น และมี
ความสัมพันธกับสิ่งนั้น มีการกําหนดคุณคาที่เดนและสําคัญ
สรางลักษณะนิสัย(Characterization) เปนการจัดคุณคาที่มีอยู แลวยึดถือเปน
ลักษณะนิสัยประจําตัวของบุคคล
3. ดานทักษะพิสัย เปนการกระทําที่ใชความสามารถที่แสดงออกทางกาย ซึ่งแบงระดับ
พฤติกรรมทางดานการปฏิบัติตามระดับความซับซอนของการกระทํา 5 ระดับ คือ
การรั บ รู (Perception) เป น การรับ รู เ กี่ ย วกั บ จุ ดมุ ง หมายของการเรียนอย า งชั ด เจน
สอดคลองสัมพันธกับการปฏิบัติการเรียนของผูเรียน
ความพรอมในการปฏิบัติ(Set) เปนความพรอมในการกระทําหรือประสบการณเฉพาะ
ดานรางกาย ความคิดและอารมณ
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การตอบสนองตามคําแนะนํา(Guided Response) ผูเรียนจะตอบสนองหรือแสดง
พฤติกรรมการยอมรับออกมาภายหลังที่ไดรับคําแนะนํา
การปฏิบัติได(Mechanism) ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดเอง
การตอบสนองตอสิ่งที่ซับซอน(Complex Overt Response) ผูเรียนสามารถกระทํา
หรือปฏิบัติในสิ่งที่ซับซอนไดโดยปราศจากความลังเลสับสน

การตอบสนองตอสิ่งที่ซับซอน

การปฏิบัติได

การตอบสนองตามคําแนะนํา

ความพรอมในการปฏิบัติงาน

การเรียนรู

การสรางลักษณะนิสัย

การจัดระบบ

การสรางคุณคา

การตอบสนอง

การรับรู

การประเมินคา

การสังเคราะห

การวิเคราะห

การนําไปใชการประยุกต

ความเขาใจ

ความรู ความจํา

1. ตารางวิเคราะหหาคาความสอดคลอง (IOC)การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย (Safety Management)
พุทธพิสัย
พฤติกรรมความรู
จิตพิสัย
ทักษะพิสัย

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย
3. การจัดองคกรความปลอดภัย
4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
5. การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการ
สถิติ
6. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
7. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล
ไฟฟา ขนสง
8. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ
9. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
10. การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
11. กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม

√
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√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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การตอบสนองตอสิ่งที่ซับซอน

การปฏิบัติได

การตอบสนองตามคําแนะนํา

ความพรอมในการปฏิบัติงาน

การเรียนรู

การสรางลักษณะนิสัย

การจัดระบบ

การสรางคุณคา

การตอบสนอง

การรับรู

การประเมินคา

การสังเคราะห

การวิเคราะห

การนําไปใชประยุกต

ความเขาใจ

ความรู ความจํา

2. ตารางวิเคราะหหาคาความสอดคลอง (IOC)การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย (Safety Management)
พุทธพิสัย
พฤติกรรมความรู
จิตพิสัย
ทักษะพิสัย

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย
3. การจัดองคกรความปลอดภัย
4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
5. การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการ
สถิติ
6. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
7. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล
ไฟฟา ขนสง
8. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ
9. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
10. การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
11. กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
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8.6

7.8

6.2

8.8

7.3

14.6

10

23.7

6

8.8

7.2

7.4

23.4

7

8.4

7.6

7.6

29.8

2

8.6

7.6

23.8

5

26.2

3

9

7.6

8.4

8.8

8.6

8.2

25.6

4

8.8

7.4

6.6

22.8

8

9.4

8

7.4

24.8

5

7.2

7.2

7.2

21.6

9

7

7.4

31

1

267.3

8.6

8

15.8

65.8

34.2

70.4

59

22.2

6

2

4

1

3

5

ขอสอบ

7.4

เวลาสอน

7.2

ลําดับสําคัญ

10

รวม

10

การสรางลักษณะนิสัย

10

การจัดระบบ

10

การสรางคุณคา

การประเมินคา

10

การตอบสนอง

การสังเคราะห

10

การรับรู

การวิเคราะห

2. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย
3. การจัดองคกรความปลอดภัย
4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
5. การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการ
สถิติ
6. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
7. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล
ไฟฟา ขนสง
8. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ
9. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
10. การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
11. กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
รวม
อันดับความสําคัญ

การนําไปใชประยุกต

1. ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ความเขาใจ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ความรู ความจํา

3. ตารางวิเคราะหหลักสูตร การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย (Safety Management)
พุทธพิสัย
พฤติกรรมความรู
จิตพิสัย
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การนําไปใชประยุกต

การวิเคราะห

การสังเคราะห

การประเมินคา

การรับรู

การตอบสนอง

การสรางคุณคา

การจัดระบบ

การสรางลักษณะนิสัย

การเรียนรู

ความพรอมในการปฏิบัติงาน

การตอบสนองตามคําแนะนํา

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 10

1. ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

7

7

9

7

2. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย
3. การจัดองคกรความปลอดภัย
4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
5. การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการ
สถิติ
6. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
7. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล
ไฟฟา ขนสง
8. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ
9. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
10. การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
11. กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม

8

8

10

7
8

6

7

9

8

7

8

6

8

8

7

10

8

7

9

7

7

8

8

8

6

8

7

9

การตอบสนองตอสิ่งที่ซับซอน

ความเขาใจ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

การปฏิบัติได

ความรู ความจํา

ตารางวิเคราะหหาคาความสอดคลอง (IOC)การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย (Safety Management)
พุทธพิสัย
พฤติกรรมความรู
จิตพิสัย
ทักษะพิสัย

7

7
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การวิเคราะห

การสังเคราะห

การประเมินคา

การรับรู

การตอบสนอง

การสรางคุณคา

การจัดระบบ

การสรางลักษณะนิสัย

การเรียนรู

ความพรอมในการปฏิบัติงาน

การตอบสนองตามคําแนะนํา

การปฏิบัติได

การตอบสนองตอสิ่งที่ซับซอน

2. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย
3. การจัดองคกรความปลอดภัย
4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
5. การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการ
สถิติ
6. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
7. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล
ไฟฟา ขนสง
8. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ
9. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
10. การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
11. กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม

การนําไปใชประยุกต

1. ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ความเขาใจ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ความรู ความจํา

ตารางวิเคราะหหาคาความสอดคลอง (IOC)การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย (Safety Management)
พุทธพิสัย
พฤติกรรมความรู
จิตพิสัย
ทักษะพิสัย

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6

6

8

7

7

8

6
8

7

7

9

7

7

8

7

9

7

7

8

7

9

7

7

9

8

8

7

7

8

9

7

7

7
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ความรู ความจํา

ความเขาใจ

การนําไปใชประยุกต

การวิเคราะห

การสังเคราะห

การประเมินคา

การรับรู

การตอบสนอง

การสรางคุณคา

การจัดระบบ

การสรางลักษณะนิสัย

การเรียนรู

ความพรอมในการปฏิบัติงาน

การตอบสนองตามคําแนะนํา

การปฏิบัติได

การตอบสนองตอสิ่งที่ซับซอน

ตารางวิเคราะหหาคาความสอดคลอง (IOC)การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย (Safety Management)
พุทธพิสัย
พฤติกรรมความรู
จิตพิสัย
ทักษะพิสัย

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1. ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

7

8

8

8

2. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย
3. การจัดองคกรความปลอดภัย
4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
5. การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการ
สถิติ
6. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
7. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล
ไฟฟา ขนสง
8. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ
9. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
10. การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
11. กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม

9

10

8
9

8

8

9

9

8

9

8

10

8

10

10

10

9

8

8

7

10

9

8

8

8

8

8

8

9

8
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ความรู ความจํา

ความเขาใจ

การนําไปใชประยุกต

การวิเคราะห

การสังเคราะห

การประเมินคา

การรับรู

การตอบสนอง

การสรางคุณคา

การจัดระบบ

การสรางลักษณะนิสัย

การเรียนรู

ความพรอมในการปฏิบัติงาน

การตอบสนองตามคําแนะนํา

การปฏิบัติได

การตอบสนองตอสิ่งที่ซับซอน

ตารางวิเคราะหหาคาความสอดคลอง (IOC)การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย (Safety Management)
พุทธพิสัย
พฤติกรรมความรู
จิตพิสัย
ทักษะพิสัย

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1. ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

8

9

10

9

2. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย
3. การจัดองคกรความปลอดภัย
4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
5. การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการ
สถิติ
6. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
7. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล
ไฟฟา ขนสง
8. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ
9. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
10. การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
11. กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม

10

8

8
10

7

7

7

6

7

9

9

8

9

7

10

7

9

9

6

5

9

6

5

6

5

8

5

7

8

7
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152

ความรู ความจํา

ความเขาใจ

การนําไปใชประยุกต

การวิเคราะห

การสังเคราะห

การประเมินคา

การรับรู

การตอบสนอง

การสรางคุณคา

การจัดระบบ

การสรางลักษณะนิสัย

การเรียนรู

ความพรอมในการปฏิบัติงาน

การตอบสนองตามคําแนะนํา

การปฏิบัติได

การตอบสนองตอสิ่งที่ซับซอน

ตารางวิเคราะหหาคาความสอดคลอง (IOC)การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย (Safety Management)
พุทธพิสัย
พฤติกรรมความรู
จิตพิสัย
ทักษะพิสัย

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1. ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

8

7

8

8

2. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย
3. การจัดองคกรความปลอดภัย
4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
5. การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการ
สถิติ
6. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
7. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล
ไฟฟา ขนสง
8. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ
9. วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
10. การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
11. กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม

8

10

8

8

10

8

8

8

9

9

8

8

10

10

10

9

8

8

7

10

10

8

8

8

8

8

8

9

8
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ภาคผนวก ข
การวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ

155
แบบวัดความสอดคลองแบบทดสอบระหวางบทเรียน และแบบทดสอบหลังบทเรียน (IOC)
แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน
หนวยการเรียนที่ 1 ความรูพ ื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน ดังนี้
+1
หมายถึง ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
-1
หมายถึง ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู
ขอสอบระหวางเรียน
1. จงอธิบายความเปนมาของความปลอดภัย (5 คะแนน)
2. จงอธิบายหลักภัยความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ( 5 คะแนน)
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน)
15. จงอธิบายสาเหตุของอุบตั ิเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ( 9 คะแนน)
ตารางแบบวัดความสอดคลองระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน (IOC) หนวยการเรียนที่ 1
ความรูพื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ลําดับ

จุดประสงคการเรียนรู

ขอสอบขอ
ที่

1
2
3

มีความรู ความเขาใจ และอธิบาย
ความเปนมาของความปลอดภัย
มีความรู ความเขาใจ หลักความ
ปลอดภัยความปลอดภัย
มีความรู ความเขาใจ และอธิบาย
สาเหตุของอุบตั ิเหตุ

1
2
15

+1

ผลการตัดสิน
0

-1

156
แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน
หนวยการเรียนที่ 2 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัย
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน ดังนี้
+1
หมายถึง ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
-1
หมายถึง ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู
ขอสอบระหวางเรียน
3. จงอธิบายระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (10 คะแนน)
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน)
16. จงเปรียบเทียบจุดออนและจุดแข็ง ของพระราชบัญญัติความปลอดภัยที่มีตอโรงงาน
อุตสาหกรรม (9 คะแนน)
ตารางแบบวัดความสอดคลองระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน (IOC)หนวยการเรียนที่ 2
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัย
ลําดับ
1

2

จุดประสงคการเรียนรู
เขาใจระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
พระราชบัญญัติความปลอดภัย
สามารถวิเคราะหระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
พระราชบัญญัติความปลอดภัย

ขอสอบขอ
ที่
3

16

+1

ผลการตัดสิน
0

-1

157
แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน
หนวยการเรียนที่ 3 การจัดองคกรความปลอดภัย
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน ดังนี้
+1
หมายถึง ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
-1
หมายถึง ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู
ขอสอบระหวางเรียน
4. จงอธิบายหลักการจัดองคกรดานความปลอดภัยเพื่อนําไปใชในโรงงานอุตสาหกรรม (10
คะแนน)
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน)
17. จงเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดออนการจัดองคกรความปลอดภัยภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข (9 คะแนน)
ตารางแบบวัดความสอดคลองระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน (IOC) หนวยการเรียนที่
การจัดองคกรความปลอดภัย
ลําดับ
1
2
3

จุดประสงคการเรียนรู
สามารถนําการจัดองคกรความ
ปลอดภัยไปใช
สามารถวิเคราะหการจัดองคกร
ความปลอดภัย
สามารถสังเคราะหจัดองคกรความ
ปลอดภัย

ขอสอบขอ
ที่
4

17

+1

ผลการตัดสิน
0

-1

158
แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน
หนวยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาอุตสาหกรรม และการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน ดังนี้
+1
หมายถึง ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
-1
หมายถึง ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู
ขอสอบระหวางเรียน
5. จงอธิบายจิตวิทยาอุตสาหกรรม และการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม(5 คะแนน)
6. จงอธิบายการนําจิตวิทยาอุตสาหกรรมไปใชกับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม (5
คะแนน)
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน)
18. จงวิเคราะหขอเสียของการไมไดฝกอบรมพนักงานใหมดานความปลอดภัยของ
โรงงาน (9 คะแนน)

159
ตารางแบบวัดความสอดคลองระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน (IOC) หนวยการเรียนที่ 4
จิตวิทยาอุตสาหกรรม และการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ลําดับ
1

2

3

จุดประสงคการเรียนรู
มีเขาใจจิตวิทยาอุตสาหกรรม และการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม
สามารถนําจิตวิทยาอุตสาหกรรม และการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมไปใช
สามารถวิเคราะหจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรม

ขอสอบ
ขอที่
5

6

18

ผลการตัดสิน
+1
0
-1

160
แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน
หนวยการเรียนที่ 5 การบันทึกรายงานอุบัติเหตุ สอบสวน และการประเมินผลทางสถิติ
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน ดังนี้
+1
หมายถึง ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
-1
หมายถึง ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู
ขอสอบระหวางเรียน
7. จงเขียนบันทึกอุบัติเหตุ รายงานสอบสวนอุบัตเิ หตุ วิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุ พรอมทั้ง
เสนอแนะแนวทางปองกัน (10 คะแนน)
รายงานวามีคนงานเสียชีวติ 4 รายที่โกดังขาวโพดอัดแหงแสงรัตนปากชอง นครราชสีมา ใน
โรงงานมีเครื่องจักรทํางาน และมีชองทอสายพานตักขาวโพดขนาด 1.5 x 3 เมตร ลึกลงไปใตตดิ 3
เมตร มีบันไดเหล็กเดินลงไปได คนงานเดินลงไปในชองทอสายพานเพื่ออัดจาระบีสายพานทุก 15
วัน ปกติจะมีการเปดฝาชองทางลงกอน 1 วัน เพื่อระบายอากาศเรื่องแบบนี้แมจะไมคอยไดยินบอย
นัก แตก็เกิดซ้ําซากอยูเหมือนกัน เหตุเกิดไดทุกสถานการณที่มีการเขาไปอยูในทีอ่ ับโดยเฉพาะเมื่อ
มีแกสพิษดวย ในกรณีนี้พิสูจนทราบวาเปนแกสไฮโดรเจนซัคไฟดหรือแกสไขเนาซึ่งมีกลิ่นฉุน การ
สูดดมเขาไปมากๆจะหมดสติทันทีและถึงเสียชีวติ กลิ่นของแกสนี้เปนสัญญาณเตือนอันตรายใหถอย
หาง แตเมื่อสูดดมเขาไปเล็กนอยประสาทสัมผัสกลิ่นจะตายกอน ทําใหไมสามารถรับรูกลิ่นอีกตอไป
แกสไฮโดรเจนซัลไฟดเกิดจากการยอยสลายวัตถุอินทรียที่มาจากพืชหรือสัตวในที่อับอากาศ โอกาส
ที่จะเกิดแกสนี้จะมีแถวบอพักน้ําเสีย บอหมัก ทอระบายน้ํา เชน บอหมักในโรงงานกระดาษในการที่
คนงานจะเขาไปในพื้นที่อับเชนนี้ควรมีการปองกันไวกอน โดยการระบายอากาศหากทําไดคนที่จะ
เขาไปทํางานตรงนั้นควรมีอุปกรณหายใจ และที่งายทีส่ ุด คือ ใหผูกเชือกรอบเอวของทุกคนสําหรับ
คนที่อยูดานนอกสามารถสาวขึ้นมาไดหากเกิดการหมดสติ ดังนั้นการเขาไปในทีอ่ ับอากาศแมไมมี
แกสพิษก็ควรระวังเพราะอาจขาดออกซิเจนสําหรับหายใจได ผูกเชือกรอบเอวเพื่อไวใหอีกคนทีอ่ ยู
ขางนอกดึงออกมาหากมีอันตราย (ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 โดย
รศ.สุชาตา ชินะจิตร)
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รายงานอุบัติเหตุ
วันที่เกิดเหตุ ___________________________เวลา ________________น.
1. รายละเอียดของผูบาดเจ็บ
ชื่อ – สกุล ______________________ อายุ _________________ การศึกษา __________
หนาที่งาน ______________________________ อายุงานในแผนก ___________________
อื่นๆ ___________________________________________________________________
2. ความรายแรง ของอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  พิการบางสวน คือ______________________________
 ทํางานไมไดชั่วคราว ตองหยุดงาน____________ วัน / ชั่วโมง
สวนของรางกายที่บาดเจ็บ คือ ___________________________________________
3. ความเสียหาย
 คารักษาพยาบาล _______________บาท  เงินทดแทน __________________ บาท
 คาซอมแซมเครื่องจักร / อุปกรณ _______________________________________บาท
 อื่นๆ ________________________________________________________________
4. รายละเอียดของอุบัติเหตุ
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
6. ขอเสนอแนะสําหรับการแกไขปองกัน
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
การสั่งการหรือดําเนินการของฝายบริหาร
__________________________________

5. การวิเคราะห
สาเหตุของอุบัติเหตุ
 การกระทําที่ไมปลอดภัย
__________________________________
 สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย
__________________________________
 ระบุ ___________________________
__________________________________
รูปเครื่องจักรที่เกิดอุบัติเหตุและแกไข

โรงงานผลิต________________________ ผูสอบสวนและรายงาน ____________________
วันที่ _______/_______/_____
การสังเคราะหและการปองกัน
.....................................................................................................................................................
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ตารางแบบวัดความสอดคลองระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน (IOC) หนวยการเรียนที่ 5
การบันทึกรายงานอุบัติเหตุ สอบสวน และการประเมินผลทางสถิติ
ลําดับ
1

2

3

จุดประสงคการเรียนรู
สามารถวิเคราะหการบันทึกรายงาน
อุบัติเหตุ สอบสวน และการประเมินผล
ทางสถิติ
สามารถสังเคราะหการบันทึกรายงาน
อุบัติเหตุ สอบสวน และการประเมินผล
ทางสถิติ
สามารถประเมินคาการบันทึกรายงาน
อุบัติเหตุ สอบสวน และการประเมินผล
ทางสถิติ

ขอสอบ
ขอที่
7

7

7

+1

ผลการตัดสิน
0

-1

163
แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน
หนวยการเรียนที่ 6 อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน ดังนี้
+1
หมายถึง ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
-1
หมายถึง ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู
ขอสอบระหวางเรียน
8. จงอธิบายการเลือกใชอปุ กรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเหมาะสมกับงานประเภท
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (10 คะแนน)
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน)
19. จงวิเคราะหอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลจากภาพประกอบ ในการปองกันอุบัติเหตุที่
จะเกิดพรอมทั้งขอเสนอแนะ (9 คะแนน)
1. หมวกนิรภัย
2. ถุงมือนิรภัย
3. รองเทานิรภัย
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1.หมวกนิรภัย

2.ถุงมือนิรภัย

3.รองเทานิรภัย

ตารางแบบวัดความสอดคลองระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน (IOC) หนวยการเรียนที่ 6
อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
ลําดับ
1
2
3

จุดประสงคการเรียนรู
เขาใจอุปกรณความปลอดภัยสวน
บุคคล
สามารถใชอุปกรณความปลอดภัยสวน
บุคคล
สามารถวิเคราะหอุปกรณความ
ปลอดภัยสวนบุคคล

ขอสอบ
ขอที่
8
8
19

+1

ผลการตัดสิน
0

-1

165
แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน
หนวยการเรียนที่ 7 วิศวความปลอดภัยเฉพาะดานซอมบํารุงเครื่องจักรกล ไฟฟา ขนสง
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน ดังนี้
+1
หมายถึง ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
-1
หมายถึง ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู
ขอสอบระหวางเรียน
9. จงอธิบายงานวิศวกรรมความปลอดภัยดานซอมบํารุงเครื่องจักรกล ( 10 คะแนน)
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน)
20. จากกรณีที่กําหนดให จงวิเคราะหหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไฟฟาลัดวงจร พรอม
เสนอแนะแนวทางแกไขปองกัน (9 คะแนน)
บริษัท A ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไดเกิดเหตุไฟฟาลัดวงจรใน
วันที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น. ลักษณะการเกิดเหตุเปนเวลาทํางานระหวางที่พนักงานได
ทํางานอยูในหองควบคุมทีไ่ ฟฟาไดมีเสียงช็อดของไฟฟาภายในตูไฟฟาเสียงดังผิดปกติทําให
พนักงานผูควบคุมไฟฟา และพนักงานซอมบํารุง ไดเดินเขาไปดูสังเกตเห็นมีกลุม ควันสีดําออกมา
จากตัวตูควบคุมไฟฟา พนักงานซอมบํารุงจึงไดทําการตัดไฟฟาในบริเวณตูเพื่อตรวจสอบพบวาไมมี
รอยไหมของแผงวงจรไฟฟาขนาดใหญ ซึ่งทําหนาที่ตดั กระแสไฟฟาเมื่อมีไฟฟาเกิน จากการ
สอบสวนไดพบวาในบริเวณตูควบคุมทีเ่ กิดเหตุไดมีซอมบํารุงตูควบคุมที่เกิดเหตุโดยการเปลี่ยน
แผงวงจรบางสวนออกไปเพื่อตรวจเช็คสภาพ และไดใชอะไหลเกาเขาแทนที่ทําใหอะไหลซึ่งมีการ
เสื่อมสภาพไมสามารถทนแรงดันไฟฟาทําใหเกิดการหลอมละลายของตัวแผงวงจรทําใหเกิดควัน
ออกมา

166
ตารางแบบวัดความสอดคลองระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน (IOC) หนวยการเรียนที่ 7
วิศวความปลอดภัยเฉพาะดานซอมบํารุงเครื่องจักรกล ไฟฟา ขนสง
ลําดับ
1

2

3

จุดประสงคการเรียนรู
เขาใจในงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยเฉพาะดานซอมบํารุง
เครื่องจักรกล ไฟฟา ขนสง
สามารถวิเคราะหงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยเฉพาะดานซอมบํารุง
เครื่องจักรกล ไฟฟา ขนสง
สามารถสังเคราะหงานวิศวกรรม
ความปลอดภัยเฉพาะดานซอมบํารุง
เครื่องจักรกล ไฟฟา ขนสง

ขอสอบ
ขอที่
9

20

20

+1

ผลการตัดสิน
0

-1

167
แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน
หนวยการเรียนที่ 8 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี สารพิษ และเชื้อโรค
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน ดังนี้
+1
หมายถึง ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
-1
หมายถึง ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู
ขอสอบระหวางเรียน
10. จงอธิบายประเภทของสารเคมีและสารพิษ (3 คะแนน)
11. จากกรณีศึกษาการรัว่ ไหลของกาซแอมโมเนีย ใหวิเคราะหปญ
 หา สาเหตุ และเสนอแนะ
แนวทางปองกัน (7 คะแนน)
“กาซแอมโมเนีย” ของโรงงานจี เอฟพีที นิชิเร โรงงานผลิตและจําหนายไกแปรรูปและไกสด
แชแข็งสงออกรั่วไหลพนักงานกวา 100 คนถูกหามสง วันที่ 25 ต.ค 2553 พ.ต.ท.ดํารง นามเขต
สารวัตรเวร สภ.หนองใหญ อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี ไดรับแจงเกิดเหตุกาซแอมโมเนียรั่วไหลภายใน
โรงงานจีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด มีพนักงานจํานวนมากสูบดมสารเคมีดังกลาวและเกิด
อาการแนนหนาอก หายใจไมออก และอาเจียนเปนจํานวนมาก จึงไดประสานเจาหนาที่หนวยกูภ ัย
ในพื้นที่เพื่อรับพนักงานสงโรงพยาบาล เพื่อทําการรักษาตัวโดยดวน
จากการสอบสอบในเบื้องตนมีผูปวยที่ไดรับผลกระทบนับ 100 คน ถูกนําตัวสงโรงพยาบาล
หนองใหญ 67 คน โรงพยาบาลบานบึง 15 คน และโรงพยาบาลบอทอง 6 คน และอีกจํานวนมากที่
กลับไปพักผอนที่บาน โดยสวนใหญปว ยอาการแนนหนาอก หายใจไมออก เวียนศีรษะ มือเทาชา
และบางรายอาเจียน
จากการตรวจที่เกิดเหตุภายในหองควบคุมความเย็นไดพบวาไดมีรอยแตกของทอสารทํา
ความเย็นซึ่งภายในไดใชสารทําความเย็นประเภทแอมโมเนีย ตัวทอสงสารทําความเย็นมีลักษณะ
แตก เปนทางยาวประมาณ 1-2 ซม. ลักษณะทอมีการผุกรอนจากการใชงานมานานโดยไมไดรับการ
บํารุงรักษา หรือเปลี่ยนใหมจึงทําใหทอไมสามารถแรงดันของสารหลอเย็นจึงแตกในที่สุด
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ตารางแบบวัดความสอดคลองระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน (IOC) หนวยการเรียนที่ 8
วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี สารพิษ และเชื้อโรค
ลําดับ
1
2

3

จุดประสงคการเรียนรู
เขาใจในงานวิศวกรรมความปลอดภัย
เฉพาะดานเคมี สารพิษ และเชื้อโรค
สามารถวิเคราะหงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยเฉพาะดานเคมี สารพิษ
และเชื้อโรค
สามารถสังเคราะหงานวิศวกรรม
ความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี
สารพิษ และเชื้อโรค

ขอสอบ
ขอที่
10
11

11

+1

ผลการตัดสิน
0

-1

169
แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน
หนวยการเรียนที่ 9 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอนและอัคคีภัย
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน ดังนี้
+1
หมายถึง ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
-1
หมายถึง ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู
ขอสอบระหวางเรียน
12. จงอธิบายชนิดและแหลงของความรอน (10 คะแนน)
13. จากกรณีศึกษาเพลิงไหมโรงงานรองเทาเมืองสมโอวอด 10 ลาน ใหวิเคราะหปญหา
สาเหตุ และเสนอแนะแนวทางปองกัน(9 คะแนน)
กรณีศึกษาเพลิงไหมโรงงานรองเทาเมืองสมโอวอด 10 ลาน เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2548 ลักษณะเกิด
เหตุเปนโรงงานผลิตรองเทา หลายยี่หอ เปนโกดังดัดแปลงเปนโรงงงานอุตสาหกรรม เหตุเกิดเพลิง
ไหมเกิดขึ้นจากสวนที่เก็บสารเคมีในกระบวนการผลิตที่โรงงานบริเวณสวนดานขางของโรงงงาน
โดนเก็บเกิดเหตุไดมีกลิ่นเหม็นไหม และเสียงระเบิด เมื่อพนักงานไปตรวจสอบก็พบเพลิงไหมใน
สวนเก็บสารเคมีไปเปนจํานวนมาก สิ่งที่นาเปนหวงก็คือสารเคมีทใี่ ชในโรงงานเมื่อมันลุกไหมยอม
สงผลกระทบไดมากกวาเพลิงที่ลุกไหมจากบานเรือนชุมชน ตอมามีเสียงระเบิดดังและประกายไฟ
กระเด็นไปติดกับถังสารเคมีจนเกิดไฟลุกไหม ลุกลามไปติดกับแทงยางที่เปนชิ้นสวนของพื้นรองเทา
รูปแบบตาง ๆ คาดเดาไดวาสารเคมีทเี่ กี่ยวของในการผลิตรองเทาหรือพื้นรองเทา สวนหนึ่ง คือ
สารพวกตัวทําละลาย เชน แอลกอฮอล กาว ทินเนอร อีกสวนหนึ่งคือยางและเม็ดพลาสติก ตัวทํา
ละลายมักเปนสารไวไฟที่พรอมจะลุกติดไฟไดเมื่อมีประกายไฟ สารไวไฟจะตองเก็บแยกตางหาก
เพื่อใหสามารถจํากัดพื้นที่ไดหากเกิดไฟไหม อีกสวนหนึ่งคือยางซึ่งเปนเชื้อเพลิงอยางดี สําหรับเม็ด
พลาสติกนั้นขึน้ อยูวาเปนพลาสติกชนิดไหน เพราะเมื่อไฟไหมพลาสติกที่มีสว นประกอบของคลอรีน
เชน โพลีไวนิลคลอไรด จะใหแกสพิษออกมาได การผจญเพลิงก็ตองคํานึงถึงการปองกันการสูดดม
ไอของสารพิษที่อาจเกิดขึน้ ดวยนอกเหนือจากควันไฟทั่วไป
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ตารางแบบวัดความสอดคลองระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน (IOC) หนวยการเรียนที่ 9
วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอนและอัคคีภัย
ลําดับ
1
2

3

จุดประสงคการเรียนรู
เขาใจในงานวิศวกรรมความปลอดภัย
เฉพาะดานความรอนและอัคคีภัย
สามารถวิเคราะหงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยเฉพาะดานความรอนและ
อัคคีภัย
สามารถสังเคราะหงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยเฉพาะดานความรอนและ
อัคคีภัย

ขอสอบ
ขอที่
12
13

13

+1

ผลการตัดสิน
0

-1

171
แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน
หนวยการเรียนที่ 10 การประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน ดังนี้
+1
หมายถึง ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
-1
หมายถึง ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู
ขอสอบระหวางเรียน
14. จากกรณีศึกษา อันตรายจากออกซิเจน ใหวิเคราะห ปญหา สาเหตุ และเสนอแนะ
แนวทางปองกัน (10 คะแนน)
อากาศที่เราหายใจประกอบดวยออกซิเจน ประมาณ 21 % ถาปราศจากกาซออกซิเจนเรา
จะตายภายในไมกี่นาที เปนเรื่องยากที่จะเชื่อวากาซออกซิเจนก็มีอันตราย ซึ่งอันตรายนั้นก็คือการ
เกิดเพลิงไหมและระเบิด
กาซออกซิเจนมีพฤติกรรมแตกตางจากอากาศปกติ อากาศอัด ไนโตรเจน และกาซเฉื่อย
อื่นๆ กาซออกซิเจนที่มีความบริสุทธิที่มีความดันสูง ที่บรรจุอยูภายในถังสามารถเกิดปฏิกิริยารุนแรง
กับวัสดุธรรมดาทั่วไป เชน น้ํามัน ไขมัน วัตถุที่อาจติดไฟไดเอง เชน สิ่งทอ ยาง และโลหะ ก็
สามารถลุกติดไฟอยางรุนแรงได โดยการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยของออกซิเจนในอากาศเชนเพิ่มจาก
21% เปน 24% สามารถกอใหเกิดสภาพที่เปนอันตรายได การลุกไหมจะเกิดไดงาย เกิดความรอน
สูงกวาและรุนแรงกวาในอากาศปกติและยากในการดับไฟ
สาเหตุหลักในการเกิดเพลิงไหมและการระเบิดขณะที่มีการใชงานออซิเจนคือ
- ปริมาณกาซออกซิเจนในอากาศเพิ่มขึ้นจากการรั่วไหล
- ใชอุปกรณที่เขากันไมไดกับออกซิเจน
- ใชออกซิเจนกับอุปกรณที่ไมไดออกแบบมาโดยเฉพาะ
- ใชงานอุปกรณที่เกี่ยวกับออกซิเจนไมถูกตอง หรือไมระมัดระวัง
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ตารางแบบวัดความสอดคลองระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน (IOC) หนวยการเรียนที่
10 การประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม
ลําดับ
1
2
3

จุดประสงคการเรียนรู
วิเคราะหการประเมินความเสี่ยงใน
โรงงานอุตสาหกรรม
สังเคราะหเคราะหการประเมินความ
เสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม
ประเมินคาการประเมินความเสี่ยงใน
โรงงานอุตสาหกรรม

ขอสอบ
ขอที่
14
14
14

+1

ผลการตัดสิน
0

-1
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แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
สําหรับแบบทดสอบระหวางเรียน
หนวยการเรียนที่ 11 กรณีศกึ ษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการตัดสิน ดังนี้
+1
หมายถึง ขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
-1
หมายถึง ขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรู
ขอสอบปลายภาค(หลังเรียน)
21. จงอานกรณีศึกษา เรื่อง ลูกจางเสียชีวิตจากการลงไปปฏิบตั ิงานภายในบอพักน้ํามูลสุกร
ของระบบการผลิตกาซชีวภาพ ใหวิเคราะหปญหา สาเหตุ และเสนอแนะแนวทางปองกัน (10
คะแนน)
กรณีศึกษาลูกจางเสียชีวติ จากการลงไปปฏิบัติงานภายในบอพักน้ํามูลสุกร ของระบบการผลิตกาซ
ชีวภาพ
บริษัท A ประกอบกิจการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ (Biogas) โดยการกระบวนการเริ่มจาก
การหมักมูลสัตวและน้ําทีใ่ ชในการลางจากฟารมเลี้ยงสุกรของบริษัทฯ ภายในบอหมักซึ่งเปนระบบ
ปด แบบไมใชออกซิเจน ขนาดเสนผาศูนยกลางของบอประมาณ 30 เมตร ลึกประมาณ 7 เมตร
จํานวน 7 บอ ซึ่งมีระบบเชือ่ มตอกัน จากนั้นนํากาซที่ไดจากการหมักสงตอใหกับ ในแตละบอทัง้ 7
บอ จะถูกสงไปไวทบี่ อพักรวม (Consumption Tank) หรือเรียกวาบอพักรวมซีที ซึ่งมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง ประมาณ 3 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร ซึ่งจะมีทอดูดสงเขาระบบบําบัดน้ําเสียโดย
ใชปมน้ําภายในบอพักรวมซีที
บริษัท A มีโครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ําภายในบอพักรวมซีที เพื่อสงตอไปยังระบบ
บําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยการขยายทอพีวีซีเพิ่มขึ้นเปนขนาดเสนผาศูนยกลาง
8 นิ้ว โดยในวันเกิดเหตุ หัวหนาคนงานผูดูแลระบบ การผลิตกาซชีวภาพ ไดใหนาย ก ลงไปในบอ
พักรวมซีที เพื่อเจาะผนังบอทําการยึดเข็มขัดรัดทอพีวีซีใหแนน ซึ่งการทํางาน จําเปนตองสูบน้ําออก
จากบอพักรวมซีที เพื่อใหงายตอการปฏิบัติงาน ปกติระดับน้ําภายในบอพักรวมซีทีจะอยูที่ประมาณ
2 เมตร จากกนบอแตในวันเกิดเหตุ มีการสูบน้ําออกจากบอจนเหลือระดับน้ําที่ความสูงประมาณ 0.5
เมตร ทําใหทอ สงน้ําเสียระหวางบอหมักมายังบอพักรวมซีที อยูสูงกวาระดับน้ําภายในบอพักรวมซีที
ขณะที่นาย ก ทํางานไดเกิดหนามืดออนแรง ทรุดตัวลงไปกนบอ หัวหนาคนงาน จึงสั่งใหนาย ข ลง
ไปชวยเหลือแตนาย ข ก็หมดสติตามไปอีก หัวหนาคนงานเห็นดังนั้น จึงสั่งใหลูกนองของตนเองไป
ตัดกระแสไฟฟาที่นํามาใชสําหรับเครื่องมือสวานเจาะผนังเปนการปองกันกระแสไฟฟาดูด เพือ่ ที่
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หัวหนาคนงาน จะไดลงไปชวยคนงานภายในบอ เมื่อลงไปแลวหัวหนาคนงานก็มีอาการออนแรง
ขณะเดียวกันลูกจางคนอื่น ไดไปแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ ทราบเพื่อขอความชวยเหลือ แตไม
ทันที่บริษัทฯ จะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดก็มีลูกจางอีก 2 คน ไดลงไปภายในบอพักรวมซีทีเพื่อ
ชวยเหลือ แตปรากฏวาหมดสติไปอีกทั้ง 2 คน กวาที่บริษัทฯ จะไดประสานผูที่เขามาชวยเหลือ ก็ใช
เวลาพอสมควร ซึ่งทําใหลูกจางทั้ง 5 คน เสียชีวติ ในที่เกิดเหตุ และจากการผาศพพิสูจนสาเหตุของ
การเสียชีวติ ของสถาบันนิตเิ วช สํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวาสาเหตุการตายเกิดจากการขาด
อากาศหายใจ
ตารางแบบวัดความสอดคลองระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังบทเรียน (IOC) หนวยการเรียนที่
11 กรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
ลําดับ
1
2
3
4

จุดประสงคการเรียนรู
เขาใจกรณีศึกษาอุบัติเหตุในงาน
อุตสาหกรรม
นํากรณีศึกษาอุบัติเหตุในงาน
อุตสาหกรรมไปใช
สังเคราะหกรณีศึกษาอุบตั ิเหตุในงาน
อุตสาหกรรม

ขอสอบ
ขอที่

+1

ผลการตัดสิน
0

-1

7,
11,
20
และ 21

ประเมินคากรณีศึกษาอุบตั ิเหตุในงาน
อุตสาหกรรม
ลงชื่อ.....................................................
(...........................................................)
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ตารางสรุปคะแนนการวิเคราะหแบบทดสอบ
ตรงตามเนื้อหา

ขอสอบ
ขอที่

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

รวม

IOC

การแปลผล

1

1

1

0

2

0.66

ผาน

2

1

0

1

2

0.66

ผาน

3

1

0

1

2

0.66

ผาน

4

1

0

1

2

0.66

ผาน

5

1

1

0

2

0.66

ผาน

6

0

1

1

2

0.66

ผาน

7

1

1

1

3

1

ผาน

8

1

0

1

2

0.66

ผาน

9

1

0

1

2

0.66

ผาน

10

1

0

1

2

0.66

ผาน

11

1

1

0

2

0.66

ผาน

12

0

1

1

2

0.66

ผาน

13

1

0

1

2

0.66

ผาน

14

1

0

1

2

0.66

ผาน

15

1

0

1

2

0.66

ผาน

16

1

1

1

3

1

ผาน

17

1

1

1

3

1

ผาน

18

0

1

1

2

0.66

ผาน

19

1

1

1

3

1

ผาน

20

1

1

1

1

1

ผาน

21

1

1

1

3

0.66

ผาน

ภาคผนวก ค
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
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แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 11 หนวยการเรียน
แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สวนที่ 1 รายการประเมินคุณภาพ
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทีต่ รงกับความคิดเห็นของทาน
ความคิดเห็น
ลําดับ
ที่
1

2

หัวขอประเมิน

เนื้อหาและการดําเนินการเรื่อง
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู
1.2 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 ความถูกตองในการลําดับเนื้อหาตามขั้นตอน
1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.6 การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
1.7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
1.8 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย
เหมาะสม
สวนประกอบดานมัลติมเี ดีย
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
2.6 คุณภาพสื่อที่ใชมีความเหมาะสม

ดี
มาก

ดี

5

4

ควร
ปาน
พอใช ปรับ
กลาง
ปรุง
3
2
1
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ความคิดเห็น
ลําดับ
ที่
3

หัวขอประเมิน

การจัดวางรูปแบบของเว็บไซท
3.1 ดึงดูดความสนใจ
3.2.การออกแบบหนาจอเหมาะสม
3.3.การจัดวางเนื้อหาบทเรียน
3.4.การจัดวางเมนูตางๆ
3.5 การใชสีประกอบ

4

5

6

การเชื่อมโยง
4.1 ความสะดวกในการใช
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมการใชปมุ ในการเชื่อมโยง
เนื้อหา
4.4 การเชื่อมโยงภายในเว็บไซท
แบบฝกหัด
5.1 ความชัดเจนของคําสั่ง
5.2 วิธีการโตตอบ แบบฝกหัด
5.3 การรายงานผล
การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย
สะดวก โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
6..2 การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน
(Navigation) ชัดเจน ถูกตองตามหลังเกณฑ
และสามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ ไดงาย
รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ การใชเมาส
เหมาะสม มีการควบคุมทิศทาง ความเขาเร็วของ
บทเรียน
6.3 การรายงานผลยอนกลับ

ดี
มาก

ดี

5

4

ควร
ปาน
พอใช ปรับ
กลาง
ปรุง
3
2
1
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สวนที่ 2 สรุปขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินฯ
สรุปผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการ
ประเมินระบุขอ ดี ขอเสีย และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ตามประเด็นหลักหรือ
องคประกอบของรายการประเมิน คือ
1. เนื้อหาและการดําเนินการเรื่อง

2. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
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3. การจัดวางรูปแบบของเว็บไซท

4. การเชื่อมโยง

181
5. แบบฝกหัด

6. การออกแบบปฏิสัมพันธ

.....................................................................ผูประเมิน

แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
หนวยการเรียนที่ 1 ความรูพ ื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
รายละเอียด
1.เนื้อหา
2.มัลติมีเดีย
3.รูปแบบเวปไซต
4.การเชื่อมโยง
5.แบบฝกหัด
6.การเชื่อมโยง
เฉลี่ย

1
4.00
4.33
4.20
4.25
4.00
4.00
4.13

2
4.13
4.33
4.20
4.00
4.00
4.00
4.11

3
4.38
4.33
4.60
4.00
4.00
4.33
4.27

4
4.38
3.83
4.00
4.00
4.00
4.00
4.04

5
4.25
3.83
4.40
4.25
3.67
4.00
4.07

6
4.38
4.00
4.00
4.00
4.00
4.67
4.17

7
4.13
4.33
4.40
3.75
4.00
3.67
4.05

8
4.13
4.00
4.40
4.00
4.00
4.00
4.09

9
4.25
4.50
4.40
4.00
4.00
4.00
4.19

10
4.25
3.83
4.20
4.25
4.00
4.00
4.09

11
4.38
4.33
4.20
4.00
3.67
4.00
4.10

12
4.50
4.33
4.80
4.00
4.33
4.00
4.33

13
4.38
4.17
4.40
4.00
4.00
4.00
4.16

_
X
4.27
4.17
4.32
4.04
3.97
4.05
4.14

SD
0.32
0.29
0.40
0.14
0.17
0.24
0.17

t-test
3.09
2.05
2.88
0.96
-0.55
0.78
2.96
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
หนวยการเรียนที่ 2 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติความปลอดภัย
_
รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 X
1.เนื้อหา
4.13 4.25 4.25 4.38 4.13 4.25 4.13 4.25 4.63 4.50 4.38 4.75 4.50 4.35
2.มัลติมีเดีย
4.33 4.67 4.50 4.17 4.17 4.17 4.50 4.00 4.33 3.83 4.17 4.00 3.83 4.21
3.รูปแบบเวปไซต 5.00 4.00 4.40 4.20 4.40 4.20 4.20 4.20 4.40 4.40 4.20 4.40 4.20 4.32
4.การเชื่อมโยง
4.25 4.00 4.00 4.00 4.25 4.00 3.75 4.00 4.00 4.25 4.00 4.00 4.00 4.04
5.แบบฝกหัด
4.00 4.00 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.67 4.33 4.00 3.97
6.การเชื่อมโยง
4.00 4.00 4.33 4.00 4.00 4.67 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.05
เฉลี่ย
4.28 4.15 4.25 4.12 4.10 4.21 4.04 4.08 4.23 4.16 4.07 4.25 4.09 4.16

SD
0.41
0.33
0.41
0.14
0.17
0.24
0.18

t-test
3.03
2.22
2.83
0.96
-0.55
0.78
3.11
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
หนวยการเรียนที่ 3 การจัดองคกรความปลอดภัย
รายละเอียด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

_
X

SD

t-test

1. เนื้อหา

4.50 4.75 4.25 4.50 4.38 4.25 4.25 4.25 4.13 4.13 4.00 4.38 4.50 4.33 0.40

2.98

2. มัลติมีเดีย

4.33 3.83 4.67 4.17 4.50 4.17 4.50 4.17 4.00 4.33 4.50 3.83 4.17 4.24 0.36

2.42

3. รูปแบบเวปไซต 5.00 4.00 4.40 4.20 4.40 4.20 4.20 4.20 4.40 4.40 4.20 4.40 4.20 4.32 0.41

2.83

4. การเชื่อมโยง

4.25 4.00 4.00 4.00 4.25 4.00 3.75 4.00 4.00 4.25 4.00 4.00 4.00 4.04 0.14

0.96

5. แบบฝกหัด

4.00 4.00 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.67 4.33 4.00 3.97 0.17 -0.55

6. การเชื่อมโยง

4.00 4.00 4.33 4.00 4.00 4.67 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.05 0.24

0.78

เฉลี่ย

4.35 4.10 4.28 4.14 4.20 4.21 4.06 4.10 4.09 4.18 4.06 4.16 4.14 4.16 0.19

3.09
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
หนวยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
รายละเอียด
1.เนื้อหา
2.มัลติมีเดีย
3.รูปแบบเวปไซต
4.การเชื่อมโยง
5.แบบฝกหัด
6.การเชื่อมโยง
เฉลี่ย

1
4.75
4.33
3.60
4.25
4.00
4.00
4.16

2
4.50
3.67
4.00
4.00
4.00
4.00
4.03

3
4.25
4.33
4.40
4.00
4.00
4.33
4.22

4
4.25
4.17
4.20
4.00
4.00
4.00
4.10

5
4.38
4.33
4.00
4.25
3.67
4.00
4.10

6
4.50
4.17
4.00
4.00
4.00
4.67
4.22

7
4.50
3.67
4.20
3.75
4.00
3.67
3.96

8
4.25
3.83
4.40
4.00
4.00
4.00
4.08

9
4.38
3.83
4.20
4.00
4.00
4.00
4.07

10
4.25
4.83
4.20
4.25
4.00
4.00
4.26

11
4.50
4.17
4.40
4.00
3.67
4.00
4.12

12
4.50
4.00
4.40
4.00
4.33
4.00
4.21

13
4.63
4.50
3.80
4.00
4.00
4.00
4.15

_
X
4.43
4.14
4.14
4.04
3.97
4.05
4.13

SD
0.48
0.37
0.29
0.14
0.17
0.24
0.16

t-test
3.27
1.38
1.73
0.96
-0.55
0.78
2.94
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
หนวยการเรียนที่ 5 การควบคุม ปองกัน บันทึก สอบสวน และการประเมินผลทางการสถิติ
รายละเอียด
1.เนื้อหา
2.มัลติมีเดีย
3.รูปแบบเวปไซต
4.การเชื่อมโยง
5.แบบฝกหัด
6.การเชื่อมโยง
เฉลี่ย

1
4.38
4.17
3.60
4.25
4.00
4.00
4.07

2
4.75
3.83
4.60
4.00
4.00
4.00
4.20

3
4.25
4.67
4.40
4.00
4.00
4.33
4.28

4
4.00
4.50
4.20
4.00
4.00
4.00
4.12

5
4.63
4.67
4.20
4.25
3.67
4.00
4.23

6
4.88
4.00
3.80
4.00
4.00
4.67
4.22

7
4.38
4.00
4.00
3.75
4.00
3.67
3.97

8
4.25
4.00
4.60
4.00
4.00
4.00
4.14

9
4.63
3.67
4.00
4.00
4.00
4.00
4.05

10
4.25
4.33
4.20
4.25
4.00
4.00
4.17

11
4.38
4.00
4.20
4.00
3.67
4.00
4.04

12
4.38
4.17
4.20
4.00
4.33
4.00
4.18

13
4.63
4.50
3.60
4.00
4.00
4.00
4.12

_
X
4.44
4.19
4.12
4.04
3.97
4.05
4.14

SD
0.52
0.38
0.35
0.14
0.17
0.24
0.17

t-test
3.06
1.85
1.28
0.96
-0.55
0.78
2.94
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
หนวยการเรียนที่ 6 อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
รายละเอียด
1.เนื้อหา
2.มัลติมีเดีย
3.รูปแบบเวปไซต
4.การเชื่อมโยง
5.แบบฝกหัด
6.การเชื่อมโยง
เฉลี่ย

1
4.63
4.00
4.00
4.25
4.00
4.00
4.15

2
4.88
4.50
4.40
4.00
4.00
4.00
4.30

3
4.25
4.33
4.40
4.00
4.00
4.33
4.22

4
4.13
4.50
4.20
4.00
4.00
4.00
4.14

5
4.63
4.67
4.40
4.25
3.67
4.00
4.27

6
4.88
4.33
4.40
4.00
4.00
4.67
4.38

7
4.38
4.00
4.00
3.75
4.00
3.67
3.97

8
5.00
4.00
4.60
4.00
4.00
4.00
4.27

9
4.38
3.67
3.80
4.00
4.00
4.00
3.97

10
4.25
4.50
4.20
4.25
4.00
4.00
4.20

11
4.50
4.50
4.40
4.00
3.67
4.00
4.18

12
4.25
4.17
4.60
4.00
4.33
4.00
4.23

13
4.75
4.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.21

_
X
4.53
4.28
4.26
4.04
3.97
4.05
4.19

SD
0.62
0.41
0.37
0.14
0.17
0.24
0.23

t-test
3.08
2.46
2.55
0.96
-0.55
0.78
2.98
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
หนวยการเรียนที่ 7 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดาน ซอมบํารุงเครื่องจักร งานกล ไฟฟา ขนสง
_
รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 X
1.เนื้อหา
4.38 4.25 4.38 4.38 4.63 4.63 4.38 5.00 4.50 4.13 4.50 4.25 4.25 4.43
2.มัลติมีเดีย
4.50 4.33 4.17 4.50 4.67 4.17 4.17 4.00 3.67 4.50 4.00 4.33 4.00 4.23
3.รูปแบบเวปไซต 4.00 4.20 4.40 3.80 4.00 4.40 4.00 5.00 4.00 5.00 4.60 4.40 4.00 4.29
4.การเชื่อมโยง
4.25 4.00 4.00 4.00 4.25 4.00 3.75 4.00 4.00 4.25 4.00 4.00 4.00 4.04
5.แบบฝกหัด
4.00 4.00 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.67 4.33 4.00 3.97
6.การเชื่อมโยง
4.00 4.00 4.33 4.00 4.00 4.67 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.05
เฉลี่ย
4.19 4.13 4.21 4.11 4.20 4.31 3.99 4.33 4.03 4.31 4.13 4.22 4.04 4.17

SD
0.50
0.37
0.49
0.14
0.17
0.24
0.21

t-test
3.10
2.27
2.14
0.96
-0.55
0.78
2.94
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
หนวยการเรียนที่ 8 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานเคมี เชื้อโรค สารพิษ
รายละเอียด
1.เนื้อหา
2.มัลติมีเดีย
3.รูปแบบเวปไซต
4.การเชื่อมโยง
5.แบบฝกหัด
6.การเชื่อมโยง
เฉลี่ย

1
4.63
4.17
4.60
4.25
4.00
4.00
4.27

2
3.38
4.67
4.20
4.00
4.00
4.00
4.04

3
4.25
4.50
4.60
4.00
4.00
4.33
4.28

4
4.13
4.83
4.20
4.00
4.00
4.00
4.19

5
4.00
4.33
4.00
4.25
3.67
4.00
4.04

6
4.50
4.00
4.80
4.00
4.00
4.67
4.33

7
4.25
4.33
4.00
3.75
4.00
3.67
4.00

8
4.88
4.17
4.20
4.00
4.00
4.00
4.21

9
4.50
4.33
3.80
4.00
4.00
4.00
4.11

10
3.00
4.33
4.20
4.25
4.00
4.00
3.96

11
4.50
4.33
4.20
4.00
3.67
4.00
4.12

12
4.50
4.33
4.40
4.00
4.33
4.00
4.26

13
3.88
4.17
3.80
4.00
4.00
4.00
3.97

_
X
4.18
4.35
4.23
4.04
3.97
4.05
4.14

SD
0.56
0.42
0.39
0.14
0.17
0.24
0.19

t-test
3.19
2.96
2.15
0.96
-0.55
0.78
2.59
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
หนวยการเรียนที่ 9 วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะดานความรอน อัคคีภัย
รายละเอียด
1.เนื้อหา
2.มัลติมีเดีย
3.รูปแบบเวปไซต
4.การเชื่อมโยง
5.แบบฝกหัด
6.การเชื่อมโยง
เฉลี่ย

1
4.75
4.33
4.60
4.25
4.00
4.00
4.32

2
4.75
4.50
4.40
4.00
4.00
4.00
4.28

3
4.50
4.33
4.60
4.00
4.00
4.33
4.29

4
4.50
4.33
3.60
4.00
4.00
4.00
4.07

5
4.63
4.33
4.00
4.25
3.67
4.00
4.15

6
4.63
4.00
4.20
4.00
4.00
4.67
4.25

7
4.50
4.33
4.40
3.75
4.00
3.67
4.11

8
4.88
4.00
4.60
4.00
4.00
4.00
4.25

9
4.50
4.17
4.00
4.00
4.00
4.00
4.11

10
4.75
4.50
4.20
4.25
4.00
4.00
4.28

11
4.88
4.33
4.20
4.00
3.67
4.00
4.18

12
4.75
4.50
4.40
4.00
4.33
4.00
4.33

13
4.75
4.67
3.60
4.00
4.00
4.00
4.17

_
X
4.67
4.33
4.22
4.04
3.97
4.05
4.21

SD
0.71
0.40
0.41
0.14
0.17
0.24
0.24

t-test
3.40
3.03
1.90
0.96
-0.55
0.78
3.22
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แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
หนวยการเรียนที่ 10 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
รายละเอียด
1.เนื้อหา
2.มัลติมีเดีย
3.รูปแบบเวปไซต
4.การเชื่อมโยง
5.แบบฝกหัด
6.การเชื่อมโยง
เฉลี่ย

1
4.00
4.17
4.20
4.25
4.00
4.00
4.10

2
4.63
4.17
4.00
4.00
4.00
4.00
4.13

3
4.25
4.83
4.40
4.00
4.00
4.33
4.30

4
4.25
4.33
4.20
4.00
4.00
4.00
4.13

5
4.13
4.67
4.00
4.25
3.67
4.00
4.12

6
4.38
4.17
4.00
4.00
4.00
4.67
4.20

7
4.50
4.50
4.00
3.75
4.00
3.67
4.07

8
4.38
4.17
4.20
4.00
4.00
4.00
4.12

9
4.00
4.17
4.20
4.00
4.00
4.00
4.06

10
4.25
4.17
4.00
4.25
4.00
4.00
4.11

11
4.25
4.83
4.20
4.00
3.67
4.00
4.16

12
4.38
4.33
4.20
4.00
4.33
4.00
4.21

13
4.50
4.33
4.20
4.00
4.00
4.00
4.17

_
X
4.30
4.37
4.14
4.04
3.97
4.05
4.15

SD
0.36
0.46
0.19
0.14
0.17
0.24
0.16

t-test
2.96
2.89
2.61
0.96
-0.55
0.78
3.19

191

แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชา อต.514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
หนวยการเรียนที่ 11 กรณีศกึ ษาอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
รายละเอียด
1.เนื้อหา
2.มัลติมีเดีย
3.รูปแบบเวปไซต
4.การเชื่อมโยง
5.แบบฝกหัด
6.การเชื่อมโยง
เฉลี่ย

1
4.63
4.33
4.60
4.25
4.00
4.00
4.30

2
4.88
4.83
4.40
4.00
4.00
4.00
4.35

3
4.63
4.67
4.80
4.00
4.00
4.33
4.40

4
4.50
4.67
4.20
4.00
4.00
4.00
4.23

5
4.88
4.67
4.80
4.25
3.67
4.00
4.38

6
4.88
4.33
4.40
4.00
4.00
4.67
4.38

7
5.00
4.00
4.40
3.75
4.00
3.67
4.14

8
5.00
4.17
4.60
4.00
4.00
4.00
4.29

9
4.75
3.67
4.20
4.00
4.00
4.00
4.10

10
4.75
4.67
4.20
4.25
4.00
4.00
4.31

11
4.88
4.83
4.60
4.00
3.67
4.00
4.33

12
4.38
4.67
5.00
4.00
4.33
4.00
4.40

13
4.75
4.50
4.20
4.00
4.00
4.00
4.24

_
X
4.76
4.46
4.49
4.04
3.97
4.05
4.30

SD
0.81
0.59
0.58
0.14
0.17
0.24
0.32

t-test
3.37
2.81
3.07
0.96
-0.55
0.78
3.31

192

ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญ

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

ภาคผนวก จ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

208
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนาหลักของเว็ปไซท และเขาสูระบบ

หนาเขาสูหนวยการเรียนรู

209

หนาเขาสูหนวยการเรียนรูแตละหนวย

เขาสูเนื้อหาการเรียนรู

210

เขาสูการทําขอสอบ

การใชสื่อวีดีโอชวยในการเรียนรู

ภาคผนวก ฉ
เนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย
ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติยอผูวิจัย

557

ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยูปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2554

นายเจตนรินท เปยมราศรี
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2523
อําเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพ
27 หมู9 ซอยวัมหาวงษ ถนนปูเจาสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
มัธยมศึกษาตอนตน
จาก โรงเรียนปทุมคงคา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จาก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จาก สถาบันทเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
ค.บ. (อาหารและโภชนาการ)
จาก สถาบันทเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
กศ.ม (อุตสาหกรรมศึกษา)
จาก มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

