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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย     
ไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนปลายทางที่เรยีนตามรปูแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนปลายทางซึ่งมีสถานที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ สําหรบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ในการดําเนินการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สาํหรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน และสรางบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ปที่ 3 แลวนําไปทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน     
2 โรงเรียน รวม 56 คน สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  การทดสอบ 
คา t-test แบบ dependent และการทดสอบคา t-test แบบ Independent 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ขั้นการวิเคราะห 2) ขั้นวางแผนการเรียน     
การสอน 3) ขั้นเตรียมความพรอม 4) ขั้นดําเนินการเรียนการสอน และ 5) ขั้นประเมินผล  
  2. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวชิาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศใน
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 86.18/85.11 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
กําหนด 85/85  
  3. นักเรียนโรงเรียนปลายทางที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย    
ไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. นักเรียนโรงเรียนปลายทางที่มีสถานที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน ที่เรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนไมแตกตางกัน  
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 The objectives of this research were :  1) to develop the distance learning model 
through Wimax network for basic education Maehongson province, 2) to compare pretest and 
posttest of the remote students who learn with the distance learning model through Wimax 
network for basic education Maehongson province and 3) to compare posttest of learning 
achievement of the remote students who learn with the distance learning model through 
Wimax network for basic education Maehongson province between location. The procedure of 
the research was started by developing the model which was evaluated by ten experts and 
develop online course in thai subject. The sample group were 56 students of secondary 
education (Mathayom 3) from 2 schools. The data was analyzed to determine statistical 
values by Mean ( ), standard deviation (SD), t-test dependent and t-test independent 
 The research revealed as follow : 
  1. The distance learning model through Wimax network for basic education 
Maehongson province(APPIE Model) consisted of 5 steps:1) analysis 2) planning 3) preparation 
4) instruction and 5) evaluation. 
  2. The efficiency of the online course in thai subject was 86.18/85.11, which 
corresponding with 85/85 provided criteria. 
  3. Posttest of samples learning achievement through the distance learning 
model through Wimax network for basic education Maehongson province was higher than 
pretest at the .05 level of significance. 
  4. Posttest of samples learning achievement through the distance learning 
model through Wimax network for basic education Maehongson province between location 
were no significance. 
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ตอการทําปริญญานิพนธ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.กุศล อิศดุลย ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา และการชวยเหลือ  
ตลอดจนเปนกําลังใจในการเรียน และกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนํา และ
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จนทําใหปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงได 
 ขอขอบพระคณุคณาจารย และบคุลากรภาควชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร
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ปวงคําคง ทีใ่หความชวยเหลือตลอดการทดลอง และขอขอบคุณนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 
โรงเรียนบานไรวิทยา และโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ที่กรุณาเปนกลุมตัวอยางใหแกผูวิจัย 
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 ทายสุดนี้ขอขอบพระคุณบูรพาจารยทุกทาน ทั้งในอดีตและปจจุบันที่ใหความกรณุาอบรม 
สั่งสอนและเกือ้หนุน จนกระทั่งทําใหผูวิจัยสําเร็จการศกึษาดวยด ี
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ไดกลาวถึงหลักการจัดการศึกษาที่ยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ผูเรียน   
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนาตนเองได เปนการปฏริูปการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาศกัยภาพ
ของคนไทยใหกาวไปสูสังคมแหงการเรียนรูที่สามารถพัฒนาตนเองไดในทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยมีทักษะ
การเรียนรูที่จําเปนตองไดรับการฝกฝน เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่ไดกําหนด
วิสัยทัศนประเทศไทยมุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society)” คนไทย
มีคุณธรรมนําความรู รอบรูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ 
เสถียรภาพและมีความเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบ
บริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551ก: 3)    
 จากการดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาของไทยในชวงป พ.ศ 2542  
ถึง พ.ศ. 2551 ที่ผานมา พบวา ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก 
ไดแก คณิตศาสตร วทิยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา มีแนวโนมลดลง และ
คะแนนเฉลี่ยต่าํกวารอยละ 50 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552ก: 3) ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนปการศึกษา 2551 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน 
เขต 2 ที่พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา อยูที่รอยละ 29.30, 35.47, 29.51, 
38.18 และ 39.15 ตามลําดับ (สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาแมฮองสอนเขต 2.  2551) ซึ่งในประเด็น
ของปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยูในเกณฑต่ําดังกลาวนั้น มีสาเหตุมาจากหลายปจจัย โดยมี
ปจจัยหลักคือ ครูผูสอน มีโรงเรียนจํานวนหนึ่งขาดแคลนคร ูบางแหงไมมีครูสอนเฉพาะวิชา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2552ก: 6) ซึ่งตรงกับการเปดเผยของ ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่กลาววา ครู คือ ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิท์างการศึกษาสําคญัที่สุด 
(สพฐ. เจาะลึกผลการประเมินนักเรียนไทย. 2554: ออนไลน) โดยในปจจุบันสถานศึกษามีความขาดแคลน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 66,094 อัตรา ซึ่งสาขาที่ขาดแคลนมากที่สุดคือ คณิตศาสตร จํานวน 
9,426 อัตรา ภาษาอังกฤษ จํานวน 8,640 อัตรา วิทยาศาสตร จํานวน 8,274 อัตรา ภาษาไทยจํานวน 
8,161 อัตรา คอมพิวเตอร จํานวน 6,015 อัตรา ศิลปศึกษา จํานวน 5,830 อัตรา สังคมศึกษา 5,746 อัตรา      
สุขศึกษา จํานวน 4,582 อัตรา ปฐมวัยศึกษา จํานวน 3,588 อัตรา พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
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จํานวน 2,731 อัตรา การศึกษาพิเศษ จํานวน 2,056 อัตรา และผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,039 อัตรา 
(โรงเรียนขาดแคลนครูกวา 60,000 อัตรา.  2554: 23)    
 การขาดแคลนครูและครูสอนไมตรงวุฒิเปนปญหาสําคัญในการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน เนื่องจากจังหวัดแมฮองสอนมีสภาพภูมิประเทศที่ลอมรอบดวยภูเขาสูง สลับซับซอน อยู
หางไกลความเจริญ เปนถิ่นทุรกันดาร การเดินทางในพื้นที่เปนไปดวยความยากลําบาก และตองใช
เวลามาก และระบบสาธารณปูโภคจะจํากัดอยูเฉพาะตวัเมืองใหญ  จึงเปนการยากทีจ่ะหาครูเขาไปสอน
ตามอําเภอและโรงเรียนตางๆไดอยางทั่วถึง (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 2552: 7) 
และจากรายงานการวางแผนอัตรากําลังครขูองสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาแมฮองสอน 
 เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ยังพบวา มีจํานวนครูขาดแคลนถึงรอยละ 30.82 (สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 2. 2552) ถึงแมจะมีการแกปญหาโดยการเปดสอบบรรจุครูเกือบทุกๆ 
3 ป แตเน่ืองจากครูที่สอบบรรจุไดสวนใหญจะมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด เม่ือทํางานครบตามกําหนดเวลา
แลว ก็ยายกลับถิ่นฐานเดมิ ประกอบกับในปจจุบัน มีการเปดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอีก
หลายแหง เพ่ือรองรับนโยบายการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู  จึงทําใหโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ยังคงประสบปญหาการขาดแคลนครู
และการขาดแคลนครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญ (ธนกฤต ฟุงกิติคุณ. 2553: สัมภาษณ) ซึ่งสอดคลอง
กับบทสัมภาษณของ กฤษณพงศ กิรติกร (2552: 4 – 5) ที่ไดกลาววา “ระบบการศึกษาของไทยในจังหวัด
ที่อยูหางไกล ดังเชน แมฮองสอนตองประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรผูสอน เพราะเปนพ้ืนที่
อยูหางไกลและทุรกันดาร” นอกจากนี้ยังสอดคลองกับสรุปผลการดําเนินงาน 9 ป ของการปฏิรูปการศึกษา 
(พ.ศ. 2552 – 2551) ที่พบวา การเปดสอนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนประถมศึกษาประสบความสําเร็จ
ในดานการสรางโอกาสทางการศึกษา แตคุณภาพการศกึษายังไมสามารถรองรบัได ทั้งคุณภาพของสื่อ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ และครู (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2552ก: 31)   
 การแกไขปญหาการขาดแคลนครู และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของแตละโรงเรียน
ไมวาจะอยูในเมืองหรือในชนบทใหใกลเคยีงกัน แนวทางหนึ่งที่ไดรบัความนยิมอยางแพรหลายในระยะ 
10 ปที่ผานมา คือ การจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือการนําเอาอีเลิรนน่ิง มาชวยในการจัดการศึกษา 
ซึ่งเปนเครื่องมือในการเชื่อมมิติ ระยะทาง และเวลา ทาํใหเขาถึงไดในทุกหนทุกแหง สามารถติดตอ
ในเวลาใดก็ได เปดโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนทีอ่ยูหางไกล และสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกัน
ทางการศึกษา ทั้งยังเปนการสงเสริมแนวคิดของการเรียนรูตลอดชีวติ โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (2552: 7) ใหความเห็นวา อินเทอรเน็ตและระบบอีเลิรนน่ิง เปนเทคโนโลยี
การศึกษาทีเ่หมาะสมในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน แตการจัดการเรยีนการสอนทางไกล
ที่ดีนั้นจะตองมีลักษณะของการปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) ที่จะกระตุนใหผูเรียนรูสึก
ตื่นตวั รูสึกดี ไมโดดเดี่ยวในหองเรียนออนไลน อันทําใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูทีดี่ ดังนั้นถาสามารถ
ทําใหผูรวมเรียนที่อยูในหองเรียนทางไกลมีปฏิสัมพันธรวมกันได ก็จะทําใหผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค
การเรียน (ฐาปนีย ธรรมเมธา. 2553: ออนไลน) ซึ่งสอดคลองกับบทสัมภาษณของ จันทร วังกัลยา
(2553: สัมภาษณ) ที่กลาววา การจัดการเรียนการสอนดวยระบบอีเลิรนนิ่ง ในจังหวัดแมฮองสอน ยัง
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ไมไดรับสนใจจากนักเรียนเทาที่ควร เน่ืองจากมีปญหาเกี่ยวกับการไมครอบคลุมพ้ืนที่ของสัญญาณ
อินเทอรเน็ต ความชาของระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตในการอัพโหลดหรือการดาวนโหลดขอมูล รูปแบบ
ของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตทีย่ังไมดึงดูดความสนใจของผูเรียน และทีส่ําคัญคือ การขาด
การมีปฏิสัมพันธระหวางครกูับนักเรียนในการเรียนการสอน  
 จากความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบัน สามารถที่จะนํามาประยุกตการใชงาน
เครือขายคอมพิวเตอรเขากบัการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม เพ่ือใหเกิดความสะดวก ความมีประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน โดยการนําเอารูปแบบการเรียนการสอนแบบไมประสานเวลา (Asynchronous) 
และแบบประสานเวลา (Synchronous) มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (ศูนยวิจัย
เทคโนโลยเีครอืขาย CNR : Centre for Network Research.  2547:1 – 2) ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
แบบไมประสานเวลานั้นอาจใชระบบ LMS (Learning Management System) กระดานขาว และอีเมล 
เปนตน สวนการจัดการเรียนการสอนแบบประสานเวลานั้น เปนการตดิตอสื่อสารระหวางผูเรียน และ
ผูสอนในเวลาจริง สามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกันไดแบบทันทีทันใดโดยผานเครื่องมือการสื่อสารหลากหลาย
รูปแบบ  ซึ่งอาจอยูในรูปของการพิมพขอความ (Chat) รวมถึงการโตตอบโดยใชสัญญาณภาพ และ
เสียงที่กําลังนิยมในปจจุบัน เชน การประชุมทาง ไกลผานเว็บ (Web Conferencing) สามารถประชุมกัน
ไดทุกที่ในโลกที่มีการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต เสมือนไดประชุมอยูในที่เดียวกัน และสามารถนาํไป 
ใชเปนเครื่องมือในอีเลิรนน่ิงที่เปนการเรยีนการสอนแบบเวลาจริง (Real time) ซึ่งถายทอดการเรียน
การสอนจากสถานที่หน่ึงไปอีกสถานที่หน่ึง โดยผูเรียนจากโรงเรียนปลายทางสามารถโตตอบ สอบถาม
กับผูสอนไดทนัที เปนการจดัหองเรียนเสมือนที่มีบรรยากาศการเรียนแบบเผชญิหนา เพราะการประชุม
ทางไกลผานเว็บ มีเครื่องมือที่สนับสนุนการสอนแบบบรรยาย การถามตอบ การแบงปนเอกสาร และ
หนาจอคอมพิวเตอร ตลอดจนการทํางานรวมกัน (Foreman; & Jenkin. 2005: Online) นอกจากนี้ยังเปน
เทคโนโลยทีี่มีคาใชจายนอยในการลงทุน การบํารุงรกัษางาย รวดเร็ว และใชงานรวมกบัเครื่องคอมพิวเตอร
ทั่วไปได (กสท. โทรคมนาคม จํากัด. ม.ป.ป.: ออนไลน) แตอยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีดังกลาวนั้น 
จะตองอาศยัสญัญาณเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีความเรว็สงู ซึ่งจังหวัดแมฮองสอนยังมีขอจํากัดในดานนี้อยู 
 เน่ืองดวยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบ
วาระแหงชาติ พ.ศ. 2551 – 2555 โดยสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเปนเครื่องมือของครู เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนและการจัดการศึกษา เปนเครื่องมือของผูเรียนในการศึกษาคนควา
หาความรูแกตนเอง นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตและตลอดจนการแกปญหาการขาดแคลนครู คณาจารย
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551ข :49) โดยมีกลไกที่สนบัสนุน
การพัฒนาการศึกษากลไกหนึ่ง คือ การสงเสริมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารมาใช
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ิมโอกาส และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู คณาจารย อยาง
จริงจัง โดยใชเทคโนโลยีไรสายความเร็วสูง อาทิ ระบบ WiMAX, ระบบ ADSL, ระบบ EdNet เปนตน 
รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาที่เขาถึงงาย ประหยัด และสะดวก
ตอการใชงาน โดยเชื่อมโยงกับเครือขายที่มีอยูเพ่ือเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2552ข: 37 – 38)     
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 ไวแม็กซ (WiMAX : Worldwide Interoperability for Microwave Access) เปนเทคโนโลยี
การสื่อสารบรอดแบนด (Broadband) ไรสายความเร็วสูงที่มีรัศมีการรับสงสัญญาณกวางไกล สามารถ
ครอบคลุมพ้ืนที่ใหบริการไดหลายตารางกิโลเมตร และยังมีความเร็วในการสื่อสารขอมูลสูงกวาเทคโนโลยี
ไรสายในปจจุบันหลายเทา โดยจุดเดนของไวแม็กซ คือ ระยะทางที่ไกล ความเร็วที่สูง และไมจําเปน 
ตองใชสายสงสัญญาณ ทําใหการตดิตั้งอินเทอรเน็ตในสถานทีต่างๆ ทําไดงาย ดังนั้นจึงสามารถตอบสนอง
ความตองการของการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตใหกับพ้ืนที่ที่หางไกลที่สายเคเบิล (Cable) ไมสามารถ
ลากไปถึง ดังเชนพ้ืนทีใ่นจังหวัดแมฮองสอนได การนําไวแม็กซมาใชในดานการศึกษาเปนการชวยเตมิเต็ม
และตอยอดดานการศึกษาใหกับเยาวชนไทยในทองที่หางไกล เอ้ือประโยชนตอการพัฒนาชุมชน เปน
การสรางเครือขายความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางสถาบันการศึกษา เพราะสามารถรองรับ
การใหบริการตางๆ ไมวาจะเปนการสื่อสารขอมูลอินเทอรเน็ต (Internet) ขอมูลวีดิทัศน (Video) และ
การพูดคุยผานทางอินเทอรเน็ต (VoIP) นอกจากนี้ ไวแม็กซยังชวยพัฒนาการเขาถึงขอมูลและองคความรู 
ชวยลดชองวางดานการศึกษาระหวางนักเรยีนในเมืองและนักเรียนในชนบทใหเหลือนอยที่สุด เน่ืองจาก
โครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จะชวยในการสื่อสารและประยุกตใชงานรวมกับ
การเรียนการสอนแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของ
โรงเรยีน รวมถึงชวยในการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาการเรยีนการสอนดวย 
(มนตรี เจริญศรี.  2551: ออนไลน) 
 ดวยพระบารมขีองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปจจุบัน
ชาวจังหวัดแมฮองสอนไดรับโอกาสในการที่จะเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร และแหลงการเรียนรู โดย
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพวิเตอรแหงชาต ิ (NECTEC) และองคกร Japan International 
Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุน ไดรวมมือจัดตั้งโครงการนํารองเพื่อสราง “สังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู” ในบรบิทของชุมชนชนบทดวยเทคโนโลยีเครือขายไรสายภายใตโครงการไอทวีลัเลย
แมฮองสอน เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” 
(ชื่อยอ โครงการไวแม็กซไอทีวัลเลยแมฮองสอน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเทคโนโลยีเครือขายไรสาย 
มาชวยเสริมสรางระบบโครงสรางพื้นฐาน เพ่ือขยายโอกาสการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และลด
ชองวางดิจิทัล ในเขตพ้ืนที่ชนบทตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูของชมุชน การพัฒนาการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโรงเรียนมัธยมศึกษา และวทิยาลัยชุมชนใหมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรดานการศกึษาของชุมชนในการสรางบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส
ที่สอดคลองกบัการเรยีนการสอนของทองถิน่ ซึ่งจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 
ไดชวยใหผูเรยีนสามารถเขาถึงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเรว็สงู และยังสามารถรองรับเทคโนโลยี
ตางๆ ที่จะนํามาใชเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนทางไกลในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน
ได   
 ในปจจุบัน โครงการไวแม็กซไอทีวลัเลยแมฮองสอนไดดําเนินการเปดใชเทคโนโลยีเครือขาย  
ไวแม็กซในพืน้ที่จังหวัดแมฮองสอนเรียบรอยแลว และมีการสนับสนุนใหโรงเรียนตางๆ ที่อยูในพ้ืนที่
จังหวัดแมฮองสอนและเปนโรงเรียนอยูในโครงการ ไดจัดการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
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รวมกัน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนครผููสอน ครูสอนไมตรงวุฒิการศึกษา และชวยลดชองวางทาง
การศึกษาระหวางโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในชนบท ซึ่งมีสถานที่ตั้งของโรงเรียน แตกตางกัน ทั้ง
นักเรียนยังมีความแตกตางดานทักษะการใชคอมพิวเตอร ดานพื้นฐานความรู รวมถึงความกลาแสดงออก 
เพ่ือเปนการชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายวิชา
ภาษาไทย เนือ่งจากประชากรของจังหวัดแมฮองสอนจะประกอบดวยชนเผาที่หลากหลาย เชน ไทยใหญ 
กะเหรี่ยง มูเซอลีซอ ลัว๊ะ จีนฮอ เปนตน ซึ่งแตละชนเผากมี็ภาษาของตนเอง ทําใหภาษาไทยมีความสาํคัญ
และจําเปนอยางยิ่งที่นักเรียนจะตองเรียนรูเพ่ือใชเปนภาษากลางในการติดตอสื่อสาร และเปนวิชาพื้นฐาน
ที่จะใชในการเรียนรูรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป ซึ่งขณะนี้ยังไมมีใครไดทําวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน ทั้งทางโครงการไอทีวัลเลย
แมฮองสอนไดใหความสนใจอยูเชนกันวา ถามีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ
แลวนักเรียนทีอ่ยูโรงเรียนปลายทางที่ไดรับการเรียนตามรปูแบบการเรียนการสอนทางไกลดังกลาว จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอยางไร ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ ดวยการตั้งคําถาม
การวิจัย คือ 
  1. รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดแมฮองสอนเปนอยางไร 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทางที่เรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
แตกตางกันหรือไม 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรยีนโรงเรียนปลายทางที่เรยีนตามรูปแบบ 
การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอนเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางสถานที่ตั้งของโรงเรียนจะแตกตางกันหรือไม 
 ทั้งน้ี เพ่ือเปนประโยชนตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน ทั้งเขต 1
และเขต 2 ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนทางไกล ตลอดจนนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรยีนการสอนทางไกลของโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ทรุกันดารใหสามารถดําเนินการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว อีกทั้งยังเปน
การประหยัดงบประมาณที่จะตองลงทุนทางดานอุปกรณ ดานระบบเครือขาย ตลอดจนดานบุคลากร 
นอกจากนี้ ยังเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีเหมาะสมกับความเจริญกาวหนาในยุคของโลกที่ไรพรหมแดน 
และเปนแนวทางสําหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลสําหรับทองที่ทุรกันดารในพื้นที่อ่ืนๆ อันเปน
การตอบสนองตอนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช 2542 ตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้ 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทางกอนและหลังเรียน
ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
แมฮองสอน   
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทาง ซึ่งมี
สถานที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน   
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี ทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดแมฮองสอน และทําใหทราบวาเม่ือจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดแมฮองสอนแลว นักเรียนที่อยูโรงเรียนปลายทางมผีลสัมฤทธิ์การเรียนกอนและหลังเรียนแตกตางกัน
หรือไม และเม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางโรงเรียนแลว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกนัหรือไม โดยผลทีไ่ดจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนประโยชนตอหนวยงาน
และบุคคลตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดแมฮองสอน สามารถนําผลการวิจัย
ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือแกปญหาใหกับสถานศึกษา
ในพ้ืนที่ทุรกันดารที่ประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนครูผูสอน 
 2. ผูบริหารโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผน 
จัดการ และบริหารโรงเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. ครูผูสอนสามารถนําผลการวจัิยไปใชเปนแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนการสอนทางไกล
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตวัอยาง แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1.1 ข้ันการพัฒนารูปแบบ 
   1.1.1 ผูเชี่ยวชาญพจิารณารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ
สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ตองเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
ระดบัปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยหรือตําแหนงเทยีบเทา หรือ
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ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีประสบการณในการสอนหรือเกี่ยวของกับการศึกษาหรือทํางานเกี่ยวกับ
ระบบการเรียนการสอนทางไกลไมนอยกวา 5 ป จํานวน 10 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยแบงเปน 
    1.1.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน 
    1.1.1.2 ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนทางไกล จํานวน  5 คน 
   1.1.2 การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาหลัก
ภาษาไทย เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยทดลองกับกลุมนักเรียน
ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ทดสอบกบันักเรยีน จํานวน 3 คน ประกอบดวยนักเรยีนเกง ปานกลาง 
ออน จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใชในการทดลองขั้นตอไป 
    ครั้งที่ 2 ทดสอบกับนักเรียน จํานวน 9 คน ประกอบดวยนักเรียน เกง ปานกลาง 
ออน เพ่ือหาแนวโนมประสิทธิภาพจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใชในการทดลองขั้นตอไป 
    ครั้งที่ 3 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวชิา หลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 3 
  1.2 ข้ันการศึกษาทดลอง 
   1.2.1 ประชากร ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2554 จํานวน 536 คน ซึ่งเปนนักเรียนที่อยูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 และเขต 2 และเปนโรงเรียนทีอ่ยูใน
โครงการไวแม็กซแมฮองสอนไอทีวัลเลย 
   1.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2       
ปการศึกษา 2554 จํานวน 56 คน โดยไดมาจากการสุมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แลวเลือก
แบบเจาะจงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน
เขต 2 ที่มีความพรอมดานคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และเปนโรงเรียนที่อยูในโครงการไวแม็กซ
แมฮองสอนไอทีวัลเลย ทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนใหความรวมมือ ในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1.2.2.1 สุมเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัแมฮองสอน ไดแก เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
    1.2.2.2 เลือกเจาะจงโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาทีจ่ะนํามาศึกษาทดลอง 
ไดแก โรงเรียนบานไรวิทยา และโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  
    1.2.2.3 ในแตละโรงเรียนดําเนินการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling Unit) โรงเรียนละ 1 หองเรียน  
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 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ ประกอบดวย.... 
  2.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 
   2.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
   2.1.2 ประสิทธิภาพบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  2.2 การศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
   2.2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก  
    2.2.1.1 รูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
    2.2.1.2 สถานที่ตั้งของโรงเรียน 
   2.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาหลักภาษาไทย 
 3. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาถึงรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ
สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ในรายวิชาหลกัภาษาไทย ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 
กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย โดยกําหนดขอบเขตเนื้อหาเฉพาะเรื่อง คําภาษาตาง ประเทศใน
ภาษาไทย ซึง่มีเน้ือหายอย คือ 1) อิทธิพลของภาษาตางประเทศ 2) คําไทยแท 3) คําที่ยืมมาจาก
ภาษาตางประเทศ   

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาที่มุงใหตอบสนองความตองการพื้นฐานทาง 
การเรียนรูแกนักเรียน ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ และคานิยมที่จําเปนสําหรับบุคคลเพื่อความอยูรอด 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการเรียนรูตอเนื่อง โดยในงานวิจัยน้ีเปนการศึกษาที่จัดใหกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน และเปนโรงเรียนที่อยูใน
โครงการไอทีวัลเลยแมฮองสอน 
 2. เครือขายไวแม็กซ (WiMAX) หมายถึง เทคโนโลยไีรสายความเร็วสูงที่พัฒนาขึ้นมา
บนมาตรฐาน IEEE 802.16 เปนการสรางเครือขายไรสายแบบหนึ่งจุดเชื่อมตอไปยังอีกหลายจุด สามารถ
ทํางานไดในรัศมีระยะไกลและครอบคลุมไดทั้งเมือง อีกทั้งสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได 
 3. การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ผานชองทางเครือขายไวแม็กซ โดยที่ผูสอนและผูเรียนอยูตางสถานที่กัน แตสามารถติดตอ สื่อสารมี
ปฏิสัมพันธกันแบบสองทางไดทั้งแบบประสานเวลาหรือไมประสานเวลา ดวยสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบ
ตางๆ เพ่ือถายทอดเนื้อหาบทเรียนไปยังผูเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค  
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 4. รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดแมฮองสอน หมายถึง ระบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นการวิเคราะห 2) ขั้นการวางแผน 
การเรียนการสอน 3) ขั้นการเตรียมความพรอม 4) ขั้นการดําเนินการเรยีนการสอน 5) ขั้นการประเมนิผล 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1 ขั้นการวิเคราะห (Analysis) เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลดานหลักสูตร/สาระการเรียนรู  
นักเรียน ผูสอน ผูชวยสอน และทรัพยากร/สภาพแวดลอม/ขอขัดของ เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการจัด 
การเรียนการสอน การเตรียมความพรอม การดําเนินการเรียนการสอนและการประเมินผล  
  4.2 ขั้นการวางแผนการเรียนการสอน (Planning) เปนการเตรียมตัวลวงหนากอน การสอน  
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการสอนทางไกล อันจะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหหลกัสูตร/สาระการเรียนรู นักเรียน ผูสอน ผูชวยสอน 
และทรัพยากร/สภาพแวดลอม/ขอขัดของ มาวางแผนการเรียน  การสอนในดานตางๆ คือ การกําหนด
จุดประสงค การกําหนดสาระการเรียนรู/สรางขอสอบ การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การกําหนด
แนวทางการประเมินผล การกําหนดและออกแบบสื่อการเรียนการสอน การกําหนดบทบาทผูสอน การกําหนด
บทบาทผูเรียน การกําหนดบทบาทผูชวยสอน และการกําหนดบทบาทผูสนับสนุน 
  4.3 ขั้นเตรียมความพรอม (Preparation) เปนการจัดเตรียมความพรอมในดานตางๆ 
เพ่ือใหการเรียนการสอนทางไกลมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพรอม
ทั่วไป เปนการเตรียมความพรอมระบบเครือขายไวแม็กซ การเตรยีมหองสอนตนทาง การเตรียมหองเรียน
ปลายทาง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดตารางเรียนตารางสอนทางไกล 2) การเตรียมความพรอม
ดานบุคลากร เปนการเตรียมความพรอมผูสนับสนุน การเตรียมความพรอมผูสอน การเตรียมความพรอม
ผูชวยสอน และการเตรียมความพรอมนักเรียน และ 3) การเตรียมความพรอมกอนเร่ิมการเรียนการสอน 
เปนการเตรียมความพรอมกอนจะเริ่มดําเนินการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ โดยเตรียม
ความพรอมของผูสอน ผูชวยสอน และนักเรียน 
  4.4 ขั้นดําเนินการเรียนการสอน (Instruction) เปนการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบดวย 
3 รูปแบบ คือ 1) การสอนผานโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บ 2) การเรียนผานบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต และ 3) การสอนในหองเรียนปกติ (ในกรณีที่ระบบเครือขายไวแม็กซขัดของ) 
  4.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เปนการนําขอมูลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ผลการเรียนการสอน และผลการวิเคราะหหาขอบกพรอง เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับที่จะนําไปปรบัปรุง 
แกไข รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
แมฮองสอน ใหมีความสมบูรณ ชัดเจน และเหมาะกับนักเรียน  ผูสอน ผูชวยสอน ผูสนับสนุน และสถานศึกษา 
 5. ประสิทธิภาพการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน หมายถึง การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน รายวิชาหลักภาษาไทย ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 3 โดยใช
เน้ือหาสาระเรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย มีเกณฑมาตรฐาน 85/85 
  85 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในการเรียนการสอน โดยคิด
จากคาคะแนนเฉลี่ยของการทํากิจกรรมในระหวางการเรยีนการสอนในแตละบทเรียน คิดเปนรอยละ 85  
ขึ้นไป 
  85 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธโดยคิดจากคาคะแนนเฉลี่ยของจํานวนคําตอบ
ที่ผูเรียนตอบถูกตองจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปนรอยละ 85 ขึ้นไป 
 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถของผูเรียนที่ไดรับหลังจากการเรียนรู
ตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
ซึ่งวัดไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการตรวจใบงาน วิชาภาษาไทย 
เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 7. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่เปนโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งอยูในจังหวัด
แมฮองสอน และอยูในโครงการแมฮองสอนไอทีวัลเลย 
 8. หองสอนตนทาง หมายถึง หองที่ใชเปนสถานที่ถายทอดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
ปลายทาง ซึ่งในหองสอนจะมีแตครูผูสอน ไมมีนักเรียน และในหองสอนจะมีอุปกรณและเครื่องมือตางๆ 
สําหรับถายทอดการเรียนการสอนทางไกล  
 9. โรงเรียนปลายทาง หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ในจังหวัดแมฮองสอน และเปนโรงเรียนที่อยูในโครงการแมฮองสอนไอทีวัลเลย  
 10. ครูผูสอน หมายถึง ครูหรืออาจารยที่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มีประสบการณ
ในการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมต่ํากวา 5 ป ทั้งมีทักษะและความสามารถ
ในการสอนทางไกลผานเครอืขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 11. ครูผูชวยสอน หมายถึง ครูหรืออาจารยที่สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ของโรงเรียนปลายทาง  
 12. นักเรียน หมายถึง นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา
ในจังหวัดแมฮองสอน และเปนโรงเรียนที่อยูในโครงการแมฮองสอนไอทีวัลเลย 
 13. สถานที่ตั้งของโรงเรียน หมายถึง สถานที่ตั้งของโรงเรียนปลายทาง ซึ่งแบงออกเปน 
2 ลักษณะ คือ 1) โรงเรียนในเมือง เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูหางจากที่วาการอําเภอไมเกิน 1 กิโลเมตร ไดแก 
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และ 2) โรงเรียนในชนบท เปนโรงเรียนทีต่ั้งอยูหางจากที่วาการอําเภอเกิน 
1 กิโลเมตร ขึ้นไป ไดแก โรงเรียนบานไรวิทยา 
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ขอตกลงเบื้องตน 
 

 1. การใชงานเครอืขายไวแม็กซตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ
สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน จะเนนการใชโครงขายภายใน (Intranet) โดยมีความเร็ว 
ประมาณ 10 Mbps สวนการเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตจะมีความเร็วประมาณ 3 – 4 Mbps 
 2. การทดลองครั้งนี้ใชกลุมตวัอยาง ซึ่งเปนโรงเรียนปลายทางที่เปนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา จังหวัดแมฮองสอน และเปนโรงเรียนทีอ่ยูในโครงการแมฮองสอนไอทีวัลเลย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 รูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครอืขายไวแม็กซ สําหรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
แมฮองสอน เปนรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลทีเ่กดิจากการวเิคราะหของรูปแบบการเรยีนการสอน 
ทางไกล การจัดการเรียนการสอนอีเลิรนนิ่ง ระบบเครือขายไวแม็กซ การประชุมทางไกลผานเว็บ การวิเคราะห
เกี่ยวกบัทฤษฎีจิตวทิยาการเรียนรู และวธิกีารสอนของการเรยีน การสอนทางไกล แลวนํามาสังเคราะห
เปนรูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน  
แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ พรอมทั้งศึกษาประสทิธิภาพของบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตทีพั่ฒนาตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวดัแมฮองสอน จากนั้นจึงนําไปทดลองใชกบักลุมตวัอยาง โดยการศึกษา วิจัย 
ในครั้งน้ี มีตวัแปรอิสระ คือ 1) รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ และ 2) สถานที่ตั้ง
ของโรงเรียน ซึ่งจะสงผลตอตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนรายวิชาหลกัภาษาไทย สามารถ
แสดงเปนแผนภาพไดดัง ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีวตัถปุระสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย
ไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ที่ใชสําหรับการจัดการเรียน  การสอน
ของโรงเรียนตั้งอยูในพื้นทีแ่ตกตางกัน ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานไว ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จังหวัดแมฮองสอน มีผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในเกณฑเหมาะสม  
 2. นักเรียนโรงเรียนปลายทางที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนโรงเรียนปลายทางซึ่งมีสถานที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน เม่ือเรียนตามรูปแบบการเรยีน
การสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอนแลว มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนแตกตางกัน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาหลักภาษาไทย 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย 

ไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จังหวัดแมฮองสอน 

1. ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน

ทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จังหวัดแมฮองสอน 

2. ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ  
สถานที่ตั้งของโรงเรียน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการเรียนการสอนทางไกล  
เทคโนโลยีไวแม็กซ ทฤษฎทีางจิตวิทยาและการเรียนรู และวธิีการสอน เพ่ือนําขอมูลมาเปนหลักการ
ในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จังหวัดแมฮองสอน โดยนําเสนอตามลําดบัหัวขอตอไปนี้ 
  1. แนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
   1.1 ความหมายและความสําคญัของการเรียนการสอนทางไกล 
   1.2 หลักการการเรียนการสอนทางไกล 
   1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการเรียนการสอนทางไกล 
   1.4 รูปแบบการเรยีนการสอนทางไกล 
   1.5 องคประกอบการเรียนการสอนทางไกล 
   1.6 ปฏิสัมพันธของการเรียนการสอนทางไกล 
   1.7 เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทางไกล : อีเลิรนน่ิง 
   1.8 ปญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนทางไกล 
   1.9 แนวโนมการเรียนการสอนทางไกล 
   1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2. เทคโนโลยีไวแม็กซ 
   2.1 ความหมายเทคโนโลยีไวแม็กซ 
   2.2 มาตรฐานของเทคโนโลยีไวแม็กซ 
   2.3 ระบบการทํางานของไวแม็กซ 
   2.4 จุดเดนของไวแม็กซ 
   2.5 ขอจํากัดของไวแม็กซ 
   2.6 โครงการไวแม็กซในจังหวัดแมฮองสอน 
   2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  3. ทฤษฎีทางจิตวิทยาและการเรียนรูที่สนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
   3.1 ทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยม 
   3.2 ทฤษฎีกลุมปญญานิยม 
   3.3 ทฤษฎีสรรคนยิม 
   3.4 หลักการเรียนรูดวยตนเอง 
  4. วิธีการสอนทีน่ํามาสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
   4.1 หลักการสอนของกาเย 
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   4.2 วิธีการสอนโดยใชการบรรยายและวธิีการสอนแบบใชบทเรียนโปรแกรม 
  5. เกณฑการประเมินประสิทธภิาพของบทเรียน 
   5.1 ความหมายและความสําคญัของการหาประสิทธิภาพบทเรียน 
   5.2 แนวทางการประเมินประสทิธิภาพของบทเรียน 
   5.3 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพบทเรยีน 
   5.4 เกณฑการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
   5.5 การยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียน 
  6. สรุปการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
 เปาหมายหลักของการพัฒนาประเทศ คือ การใหประชาชนอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถดํารงชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การพฒันาประเทศเพื่อใหประชาชนมีลักษณะดังกลาว
นั้น จําเปนตองพัฒนาคุณภาพของประชาชน โดยใหประชาชนไดรบัการศึกษาอยางทัว่ถึงและเทาเทยีมกัน
ทั้งสังคมชนบทและสังคมเมอืง ซึ่งนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองตอการขยายโอกาสการศึกษา
และความตองการเรียนรูของผูเรียนในยุคปจจุบัน คือ การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) 
ที่สามารถชวยแกปญหาการขาดแคลนผูเชีย่วชาญเฉพาะดานหรือผูสอน รวมถึงปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
ที่เปนอุปสรรคในการติดตอสื่อสาร ตลอดจนการลดชองวางโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน ทําใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดหลากหลาย รวดเร็ว โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
 1.1 ความหมายและความสําคัญของการเรียนการสอนทางไกล 
  การจัดการเรียนการสอนทางไกลมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาในปจจุบันมาก ซึ่งเปนยุค
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทตอการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิง่เทคโนโลยีทางดานคอมพวิเตอร
และการติดตอสื่อสาร มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของการเรียนการสอนทางไกลวา การเรียน
การสอนทางไกล หมายถึง การเรียนการสอนที่ผูสอนและผูเรียนอยูตางสถานที่กัน แตสามารถตดิตอ 
สื่อสาร มีปฏิสัมพันธกันแบบสองทางไดทั้งในเวลาเดียวกันหรือตางเวลา ดวยการใชสื่อและเทคโนโลยี
ในรูปแบบตางๆ เพ่ือถายทอดบทเรียนไปยังผูเรียนใหบรรลุวตัถุประสงค (Timothy.  2004: Online; citing 
Mugridge.  1991) (ฤทธชิัย ออนม่ิง.  2543:14; อางอิงจาก Grimes.  1993) (วิจิตร ศรีสอาน. 2529: 7; 
กิดานันท มลิทอง.  2540: 167; สุรชัย สิกขาบัณฑิต.  2542: 53 – 61; สุภาณี เส็งศรี.  2543: 22; 
สุทธิพงศ หกสุวรรณ. 2548: 94; และ ทิศนา แขมมณี.  2552: 152) นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ยังมีความสําคัญคือ เปนการจัดการศึกษาที่ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 9 ในการนําเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช เพ่ือเปนการชวยสงเสริมสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร โดยจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบันที่มีลักษณะเปนเครือขายสังคม
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สังคมออนไลน มีการแบงปนขอมูลขาวสาร ทุกสิ่งทุกอยางอยูในทุกที่ ทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว บุคคลสามารถทํางานไดทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ และอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีความสําคัญ
ตอการทํางาน (ธนชาติ นุมนนท. 2554:ออนไลน) 
 1.2 หลักการของการเรียนการสอนทางไกล 
  หลักการของการจัดการเรยีนการสอนทางไกลเปนสิง่ที่มีความสําคัญ เพราะเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมาย
ของการเรียนได และจากการศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการศึกษาทางไกลของนักวิชาการหลายทาน 
สามารถสรุปไดวา โดยทั่วไปแลวในการจัดการเรียนการสอนทางไกลควรคํานึงถึงหลักการดังตอไปน้ี 
(ADEC : American Distance Education Consortium. 2008: Online; Bucker. 2008: Online; Shi; 
& Morrow.  2006: Online; Latchem&Jung. 2010: 79; Angelo. 1993) (วิชัย ลําใย. 2547: 47 – 48; 
อางอิงจาก ชัยยงค พรหมวงศ.  2527: 19 – 22; และ สมประสงค วทิยเกียรติ และคนอื่นๆ. 2545: 119) 
   1. ประสบการณเดิมของผูเรียน เปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน เพราะ
การเรียนรูเปนการนําความรูที่ไดรับไปเชื่อมโยงความรูที่มีอยูเดิมแลว เกิดเปนความรูใหม ถาผูเรียน
ยังขาดความพรอมอาจจัดอบรมใหความรู ทักษะ อันสามารถนําไปใชในการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
   2. ความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนสามารถเลือกวธิีการเรียนของตนเองได มีสื่อ 
การเรียนรูและวิธีการประเมินผลอยางหลากหลาย 
   3. มีวัตถุประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และใหผูเรียนทราบถึงเปาหมายของการเรียน โดยตองคํานึงถึงธรรมชาติของวิชา เน้ือหา ความเหมาะสม
กับผูเรียน และเน้ือหาในหนวยการเรียนควรแบงเปนเนื้อหาสั้นๆ มีความยืดหยุน 
   4. การกระตุนผูเรียนในการเรียนรูอยางตอเน่ือง เชน การสรางความสนใจ การสราง
ความสัมพันธ การสรางความมั่นใจ การสรางความพึงพอใจ เปนตน เพ่ือใหผูเรียนมีความกระตือรอืรน
กับการเรียนการสอน 
   5. การจัดการเรียนการสอนควรสนับสนุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน ใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติ รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ตลอดจนผูสอนใหผลยอนกลับแกผูเรียนทันที เพ่ือชวยให
ผูเรียนไดทราบถึงความสามารถของตน ทั้งยังชวยใหผูเรียนสามารถปรับแนวทาง วิธีการ หรือพฤติกรรม
การเรียนใหถูกตอง 
   6. การใหความสาํคัญเร่ืองการมีปฏิสัมพันธ ผูเรียนและผูสอนสามารถตดิตอสื่อสาร
กันไดตลอดเวลา ผูสอนใหความชวยเหลือผูเรียนในการเรียนการสอน การเสริมสรางความคิดความเขาใจ
ผูเรียน ผูเรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ รวมทั้งซักถามขอของใจกับผูสอน
ไดโดยทันที 
   7. เลือกใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยการเลือกสื่อจะตองคํานึงถึงธรรมชาติ
ของเนื้อหา เปาหมายการเรียน ระดับและวยัของผูเรียน ความเปนไปไดและสภาพแวดลอมการเรียนของ
สถานศึกษานั้นๆ 
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  นอกจากหลักการของการเรียนการสอนทางไกลที่ไดกลาวมาแลว กดิานันท มลิทอง 
(2540: 168) มีความเห็นวา ยังมีหลักการอื่นๆ ที่จะสงเสริมใหผูเรียนเขาถึงระบบการศึกษามากขึ้น คือ 
   1. การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ซึ่งถือเสมือนวา การศึกษาเปนปจจัย
ที่หาของการดํารงชีวิต จึงสมควรใชการศึกษาเปนปจจัยสําคัญใน การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยไมจําเปน 
ตองแยกชีวิตการเรียนออกจากชีวิตการทํางาน 
   2. การใหโอกาสเทาเทียมกันในทางการศึกษา (Egual Opportunity in Education) 
เปนทางเลือกและทางออกไปสูอุดมคติ ในการแกปญหาเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา 
   3. สงเสริมการศึกษามวลชน (Mass Education) เปนการใหการศึกษาแกมวลชน
ในระดับตางๆ โดยการใชสื่อมวลชนหรือสื่ออ่ืนๆ รวมกันในรูปของสื่อประสม รวมทั้งการใชอุปกรณ
โทรคมนาคมประเภทตางๆ ดวย 
 จากหลักการดังกลาวนี้ การเรียนการสอนทางไกลเปนการจัดการเรียนการสอนที่พยายามเขาถึง
ตัวผูเรียนมากที่สุด เปนระบบการเรียนการสอนที่เอ้ืออํานวยใหผูเรียนใชเวลาวางศึกษาดวยตนเอง โดย
ไมตองเขาชั้นเรียนปกติ ถึงแมวาผูเรยีนและผูสอนจะอยูไกลกนัก็ตาม แตก็สามารถถายทอดเนื้อหา ความรู 
และทํากิจกรรมรวมกันไดโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ 
 1.3 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกับการเรียนการสอนทางไกล 
  การนําการเรียนการสอนทางไกลมาใชในการจัดการศึกษา เพ่ือสงเสริมการขยายโอกาส
ทางการศึกษา การลดชองวางทางการศึกษา และการแกปญหาในขอจํากัดตางๆ เชน การขาดแคลนครู  
ครูสอนไมตรงวุฒิ มีสิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปนความรูความสามารถของผูเรียน
ที่ไดรับจากการเรียนดวยการเรียนการสอนทางไกล และวัดไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยมีนักวิจัยหลายคน พบวา รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียน เชน สิริสุมาลย ชนะมา (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาสังคมศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชกลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทรงวิทยา จํานวน 60 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมทดลอง จํานวน 30 คน เรียนจากรูปแบบการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และกลุมควบคุม 
จํานวน 30 คน เรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนจากรูปแบบการเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคลองกับการศึกษาของ ประเสริฐ แซเอ๊ียบ (2546: บทคัดยอ) เกี่ยวกับผลการเรียนการสอนทางไกล
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ูสถาบันราชภัฏ โดยกลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพคร ูจากสถาบันราชภัฏเทพสตรี แบงออกเปนกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุม รวมจํานวน 60 คน ผลการศึกษาพบวา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพครูที่เรียนทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ตสูงกวานักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่เรียน
ในชั้นเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 

 

17 

  นอกจากนี้ผลการวิจัยของ ฤทธิชัย ออนม่ิง (2543: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกบัการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทาง สําหรับสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวง มหาวิทยาลัย 
โดยใชกลุมตัวอยาง คือ นิสิตคณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 
2542 จํานวน 244 คน ทําการสุมอยางงายกับนิสิตแตละวิชาเอก แบงเปนกลุมทดลอง 194 คน และ
กลุมควบคุม จํานวน 50 คน ซึ่งกําหนดใหกลุมทดลองไดรับการสอนดวยระบบทางไกลแบบสองทาง
ในหองเรียนทางไกล และกลุมควบคุมไดรับการสอนทางไกลแบบสองทางในหองเรียนสตูดิโอแบบเผชิญหนา 
พบวา นิสิตที่ไดรับการสอนทางไกลแบบสองทางในหองเรียนทางไกลกับนิสิตที่ไดรับการสอนทางไกล
แบบสองทางในหองเรียนสตูดิโอแบบเผชิญหนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน และนิสิตที่
ไดรับการสอนทางไกลแบบสองทางในหองเรียนทางไกลมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
โดยสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปญญา นาแพงหมื่น (2545: บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับรปูแบบ
การเรียนการสอนทางไกลแบบสองทางในการสอนทักษะพูด ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต ปการศึกษา 2544 จํานวน 40 คน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมถึงงานวิจัยของ วิวัฒน มีสุวรรณ (2551: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขายไรสายบนเครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล 
(PDA) โดยใชกลุมตวัอยางคอื นักศึกษาชัน้ปที ่ 1 สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  วิชัย ลําไย (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนดวยการใช
วีดีโอคอนเฟอเรนซิ่ง สําหรับสถาบันราชภัฏ โดยใชกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐม 
จํานวน 72 คน  ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษาที่เรยีนดวยวีดีโอคอนเฟอเรนซิ่ง
และนักศึกษาที่เรียนในหองเรียนปกตไิมแตกตางกนั และในงานวิจัยตางประเทศก็พบผลในทํานองเดียวกัน 
เชน บาเซนเดล (Baxendale. 2006: Online) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลแบบมี
ปฏิสัมพันธในเขตแปซิฟกเหนือ ซึ่งเปนพ้ืนที่หางไกล มีความหลากหลายดานวัฒนธรรม ภาษา เศรษฐกิจ 
และภูมิศาสตรที่มีลักษณะเปนเกาะแกง โดยงานวิจัยน้ี ไดดําเนินการศึกษาวิจัยเปนเวลา 9 ป (ค.ศ.
1997– 2006) ภายใตกลุม PREL (Pacific Resources for Education and Learning) การวิจัยน้ีใช
ปฏิบัติการที่ชือ่วา PRELSTAR ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักเรียนหลักสูตร K-12 
การพัฒนาครูมืออาชีพ และจัดการศึกษาผูใหญ เปนการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบผสมผสาน 
ที่เปนการสอนแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) โดยผาน VTC : Video Teleconference (ปจจุบันใช 
Web Conferencing) รวมถึงการใชเครื่องมือการเรียนการสอนแบบรวมมือแบบประสานเวลา (Synchronous) 
เชน โปรแกรม Eilluminate Live รวมกับการเรียนการสอนที่ใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
โดยใชโปรแกรม Moodle และผลการศึกษาวจัิยพบวา การดําเนินการวิจัยของ PRELSTAR ประสบผลสําเร็จ  
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลทีมี่คุณภาพสูงเสมือนกับการเรียนการสอนแบบเผชิญหนาได 
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  แตอยางไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลก็ไมไดทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนเปนไปในทางบวกขึ้นเสมอไป เชน ผลการวิจัยของ มิลเลอร และคนอื่นๆ (สุภาณี เส็งศรี, 
2543:112; อางอิงจาก Miller; et al.  1996) ซึ่งไดศึกษาการประเมินผลการเรียนรูเน้ือหาและเจตคติที่มี
ตอการรับรูของผูเรียน ซึ่งใชระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเปนนักศึกษา
ปริญญาโท จํานวน 51 คน โดยใชหองเรียนปกติ (Live on Campus) และหองเรียนทางไกล (Remote 
Classroom) ผลการศึกษาพบวา ผลการเรียนรูของผูเรียนที่เรียนในหองเรียนปกติสูงกวาผูเรียนที่เรียน
ในหองเรียนทางไกลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากผลงานการวิจัยจะเห็นไดวา รูปแบบของการเรียนการสอนทางไกลสามารถสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน โดยผูเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง ต่ํา หรือจะประสบความสําเร็จ
กับการเรียนการสอนทางไกลหรือไมขึ้นนั้นรูปแบบของการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะจัดไดสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความตองการของผูเรียน ดังนั้นการนําเอาการเรียน
การสอนทางไกลมาชวยจัดการศึกษาในแตละพ้ืนที่ ผูนาํไปใชจะตองใหความสําคัญกับรูปแบบการเรียน
การสอนทางไกลดวย 
 1.4 รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
  รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล จะเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาและพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองตอความตองการของผูเรียน สังคมและประเทศชาติ
ที่กําลังกาวสูระดับสากล ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนจําเปนตองไดรับการออกแบบและพัฒนา ให
เหมาะสมกับการเรียนการสอนทางไกล โดย วารินทร รัศมีพรหม (2542: 205 – 206) ไดกลาวถึงการออกแบบ
และพัฒนาระบบการสอนที่เหมาะสมกับการสอนทางไกลจะตองประยุกตกับสิ่งตอไปน้ี คือ 
   1. การออกแบบใหมีการพบปะระหวางผูเรียนกับผูสอนนอยลงจากการเรียนการสอน
แบบด้ังเดิม โดยมีการพบปะ การประชุม หรือการสัมมนาเปนครั้งคราวเทานั้น เพ่ือใหโอกาสในการแกไข
ขอของใจ ขอสงสัย หรือขอผิดพลาดของผูเรียน เปนการแกไขการรับรูมโนทัศนหรือเนื้อหาที่ไมเปนที่
เขาใจของผูเรียน เปนตน 
   2. การออกแบบและพัฒนาระบบการสอนตองออกแบบกลยุทธการสอนที่หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ ตองระบุกลุมเปาหมายผูเรียนอยางละเอียดชัดเจน ทั้งดานอายุ พ้ืนฐานการศึกษา 
สภาพแวดลอม และเหตุผลในการศึกษาเลาเรียน เพ่ือออกแบบไดอยางมีประสิทธภิาพ นอกจากนั้น
โปรแกรมการเรียนการสอนทางไกลจะตองยืดหยุนทั้งเวลาและสถานทีข่องการเรียน การออกแบบจะเปน
การทาทายอยางมากสําหรับนักออกแบบที่สามารถออกแบบใหตรงกับความตองการในการเรียนที่หลากหลาย
จากกลุมเปาหมาย   
   3. การออกแบบและพัฒนาระบบการสอนทางไกลตองคํานึงถึงการสอนผูเรยีนทางไกล
มากกวาผูเรียนในหองเรียน การใหขอมูลยอนกลบัและการประเมินผลผูเรียนแบบที่ใชกับการเรยีนการสอน
ในหองเรียนยอมไมเหมาะสม การใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียนแตละคนแบบที่สอนในหองเรียนยอมใช
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เวลามากและเปนไปไดยาก ดังนั้นตองออกแบบโดยใชวิธีที่ม่ันใจไดวา การเรียนการสอนนั้นจะมีประสิทธิภาพ
ตามความตองการแบบการศึกษาแบบมวลชน 
   4. การเรียนการสอนทางไกล เปนการเรียนที่แยกหางกันระหวางผูเรียนกับผูสอน
ทั้งดานของเวลาและสถานที่ ภายใตสภาพการณนี้การที่จะใหผูเรียน มีความตั้งใจอยางคงทนยาวนาน
ยอมเปนไปไดยาก ดังนั้นผูออกแบบตองหาวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนมีความตั้งใจเรียนจนบรรลุวตัถุประสงค
กอนที่จะลาออกหรือหลุดออกจากวงจรของการเรียนการสอนทางไกลกลางคัน 
 การนําเอาการเรียนการสอนทางไกลไปใชในการจัดการศกึษาของสถาบนัการศึกษาตางๆ นั้น
ไดมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลโดยนักวิชาการศึกษาที่สําคัญหลายทาน โดยผูวิจัย
ไดวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลที่นําไปใช ดังแสดงในตาราง 1 (Covello. 
2010: Online; Alonso; Lopez; & Manrique. 2005: Online; Salmon. 2004: 29; Passerini; & 
Granger. 1999: Online; สภุาณี เส็งศรี.  2543: 193; ชัยยงศ พรหมวงศ.  2543: 9; ฤทธชิัย ออนม่ิง. 
2543: 125 – 135; รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน.  2547: 243 – 249; บุญเรือง เนียมหอม.  2540; วิวัฒน 
มีสุวรรณ.  2551: 98; และ พิชัย ทองดีเลิศ.  2547: 131) 
 
ตาราง 1 รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
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การวิเคราะห            
    1. ผูเรียน            
    2. ผูสอน            
    3. หลักสูตร/เน้ือหาวิชา            
    4. กิจกรรมการเรียนการสอน            
    5. แหลงทรัพยากรการเรียนรู            
    6. สภาพแวดลอมการเรียน            
การวางแผนการสอน            
    1. กําหนดจุดประสงคการเรียน            
    2. กําหนดเน้ือหาที่สอน            
    3. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน            
    4. กําหนดบทบาทผูเรียน            
    5. กําหนดบทบาทผูสอน            
    6. กาํหนดบทบาทผูชวยสอน            
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    7. กําหนดสื่อการเรียนการสอน            
    8. กําหนดแนวทางการประเมินผล            
การเตรียมความพรอม            
    1. การพัฒนาสื่อ / แหลงเรียนรู            
    2. การเตรียมความพรอมผูเรียน            
    3. การเตรียมความพรอมผูสอน            
    4. การเตรียมความพรอมผูชวยสอน            
    5. การเตรียมความพรอมระบบเครือขาย /             
เครื่องมือ            
การดําเนินการสอน            
    1. กิจกรรมกอนเรียน            
    2. กิจกรรมระหวางเรียน            
    3. กิจกรรมหลังเรียน            
    4. การมีปฏสัิมพันธระหวางการเรียน            
    5. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน            
    6. การใชส่ือการเรียนการสอน            
    7. การใชแหลงเรียนรู            
การประเมินผล            
    1. ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน            
    2. ประเมินผลการสอน            
    3. การใหขอมูลยอนกลับ / ปรับปรุงแกไข            
            

 
 จากตาราง 1 กลาวโดยสรุปจากการวิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลของผูเชี่ยวชาญ
แตละทาน  โดยภาพรวมแลวจะเห็นวา ในรูปแบบจะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอน  
คือ 
  1. การวิเคราะห (Analysis) เปนการวิเคราะหถึงลักษณะและความตองการของผูเรียน 
ผูสอน หลักสูตร/เน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรูและสภาพแวดลอม การเรียน  
เพราะการทราบขอมูลในดานตางๆ นั้น จะสามารถนํามาใชในการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบ
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ส่ือการเรียน การเลือกกลยุทธในการสอน การประเมินผลการเรียน ตลอดจนการเลือกใชเทคโนโลยีการเรียน
การสอนไดอยางเหมาะสม 
  2. การวางแผนการสอน (Planning) เปนการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
โดยจะกําหนดวัตถุประสงคการเรียน เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน  บทบาท
ผูชวยสอน การกําหนดและออกแบบสื่อที่ใชการเรียนการสอน และแนวทางการประเมินผล โดยใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห  
  3. การเตรียมความพรอม (Preparation) เปนการเตรียมความพรอมใหกับผูสอน ผูเรียน 
ผูชวยสอน ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและเครื่องมือตางๆ รวมถึงการพัฒนาสื่อการเรียนหรือแหลงเรียนรู
ที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
  4. การจัดการเรียนการสอน (Instruction) เปนการดําเนินการเรียนการสอนทางไกลตามที่
ไดวางแผนและออกแบบไว ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน รวมถึง
การใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธในกิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือประกอบการเรียนการสอน 
ตลอดจนการเขาใชแหลงเรียนรูตางๆ 
  5. การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนและ
การประเมินผลการสอน และการใหขอมูลยอนกลับเพื่อตรวจสอบปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล
ที่พัฒนาขึ้นมาวา มีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพหรือไม ซึ่งขอมูลยอนกลับจะเปนสวนสําคัญที่จะนําไป
แกไข ปรับปรุงการพัฒนาในแตละข้ันตอนใหดีขึ้น มีความชัดเจน และมีความเหมาะสมกับผูเรียน ผูสอน 
รวมถึงสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกล  
 1.5 องคประกอบการเรียนการสอนทางไกล 
  การเรียนการสอนทางไกลมีองคประกอบหลายองคประกอบที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
ที่สงผลถึงความลมเหลวหรือความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งตองยอมรับวาการเรียน
การสอนทางไกลที่ไดผลนั้น ไมไดเกิดจากการมีอุปกรณที่ทันสมัยเพียงอยางเดียว แตผูจัดการศึกษา
ตองเตรียมปจจัยที่เกี่ยวของใหพรอม (สุภาณี เส็งศร.ี  2543: 36; อางอิงจาก ครรชิต มาลัยวงศ.  2540) 
โดยผูวิจัยไดวเิคราะหและสงัเคราะหองคประกอบของการเรียนการสอนทางไกล ดังแสดงในตาราง 3 
(UNESCO.  2004: Online; Oglala Lekota College.  2010: Online; McIsaac; et al.  1997: Online; 
สุภาณี เส็งศรี. 2543: 165; พัลลภ พิริยะสุรวงศ. ม.ป.ป.:ออนไลน; และ ศกัดิ์ หนูรินทร.  2550: Online) 
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ตาราง 2 องคประกอบของการเรียนการสอนทางไกล 
 

องคประกอบของการเรียนการสอนทางไกล 
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1. สถาบันการศึกษา       
2. หลักสูตร/เน้ือหารายวิชา       
3. ผูเรียนทางไกล       
4. ผูสอนทางไกล       
5. กิจกรรมการเรียนการสอน       
6. การติดตอส่ือสารระหวางผูเรียนกับผูสอน /ปฏิสัมพันธ       
7. เครื่องมือ / เทคโนโลยีการเรียนการสอน       
8. การประเมินผล       
9. ผูชวยสอน       
10. ผูจัดการรายวิชา       
11. ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ       
12. ที่ปรึกษาทางวิชาการ       
13. ชางเทคนิค       
14. แหลงเรียนรู       
15. ระบบการจัดการ       
16. สภาพแวดลอมการเรียนการสอนทางไกล       
17. งบประมาณ       
18. การควบคุมคุณภาพ       
       

 
 จากการวิเคราะหองคประกอบการเรียนการสอนทางไกลของนักวิชาการหลายๆ ทานขางตน
สามารถสรุปไดวา การเรียนการสอนทางไกลควรมีองคประกอบที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 
  1. หลักสูตรการสอน/เน้ือหารายวิชา การเรียนการสอนทางไกล จะตองมีหลักสูตรที่ใชสอน 
มีการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ตองผานการรับรอง อันจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีคณุภาพ 
  2. ผูเรียนทางไกล ผูเรียนตองมีทัศนคติและเจตคติที่ดีตอการเรียนทางไกล มีความรับผิดชอบ
ในตนเอง มีวินัย สามารถควบคุมและบริหารเวลาของตนเองได มีความใฝเรียนรู มีความกระตือรือรน 
กระฉับกระเฉงในการเรียน รักการอาน มีความขยันอดทน ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยในการเรียน  
นอกจากนี้ ผูเรียนควรศึกษาเนื้อหาความรูลวงหนา ทบทวนเนื้อหา จดบันทึก แสวงหาความรูเพ่ิมเติม
จากแหลงเรยีนรูตางๆ ตลอดเวลา และพยายามมีปฏิสัมพันธทางไกลกับผูสอนและเพื่อนอยางสม่ําเสมอ   
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  3. ผูสอนทางไกล คุณลักษณะเฉพาะตนของผูสอนทางไกลเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง
ที่สงผลตอความสําเร็จในการเรียนการสอนทางไกล ผูสอนจะตองมีความนาเชื่อถือ การวางตน การแตงกาย 
น้ําเสียง หนาตาแจมใส อารมณขัน มีทักษะในการใชเครื่องมือการสอนทางไกล มีแรงจูงใจในการสอน  
และม่ันใจในตนเองที่จะดําเนินการเรียนการสอนทางไกล  สวนคุณลักษณะการสอนนั้น ผูสอนทางไกล
ควรมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  รูจักวิธกีารสอนหลายวิธี  พยายามสรางกิจกรรม
เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตัวผูเรียน และผูชวยสอนอยางตอเนื่อง มีทักษะในการประสานงาน
เพราะตองทํางานรวมกบับคุคลอ่ืนมากกวาการสอนปกติ ทักษะในการตั้งคาํถาม การซักถาม การตอบ
คําถามผูเรียนทางไกล เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมอยางตอเน่ืองและตื่นตัวตลอดเวลา ตลอดจนมีทักษะ
ในการสังเกตและประเมินพฤติกรรมผูเรียนทางไกล เพ่ือปรับกิจกรรมและสรางบรรยากาศในการเรียน
ใหเหมาะสม 
  4. กิจกรรมการเรียนการสอน จะตองคํานึงถึงปรัชญาการศึกษา ธรรมชาติของแตละรายวิชา 
และความสามารถของเทคโนโลยีที่นํามาใชเปนกิจกรรมที่มีความเปนอิสระทางความคิด ครอบคลุมเน้ือหา 
เนนผูเรียนเปนสําคัญและมีสวนรวม โดยยึดหลักการเรยีนรูดวยตนเอง เนนการทํางานแบบหมูคณะที่มี
กระบวนการชดัเจน ยืดหยุนและตอเน่ือง สงเสริมการแสวงหาความรู ความคิดสรางสรรค วิเคราะห
เหตุผลดวยตนเอง และใหแสดงออกทางความคิดโดยยึดหลักประชาธิปไตย 
  5. เครื่องมือ/เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอน
ทางไกลมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนา ตามววิฒันาการของนวตักรรมและเทคโนโลยี  การใช 
เทคโนโลยีการสอนทางไกลทีดี่นั้น จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ และบรรลุวตัถุประสงค
การเรียนรู ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยีที่นิยมนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนทางไกล จะมีหลายชนิด 
เชน วีดิโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference) การประชุมทางไกลผานเว็บ (Web Conferencing)  
วีดิโอสตรีมม่ิง (Video Streaming) วีดิทัศน การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน โดย
ผูสอนมักจะนํามาใชเปนสื่อประสมชวยในการการติดตอสื่อสาร ถายทอดเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน ไมวา
ในรูปของขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวดิีทัศน ทั้งในชวงประสานเวลา (Synchronously) 
และในชวงไมประสานเวลา (Asynchronously) ผูเรียนสามารถเขาเรียนรูไดเปนจํานวนมาก และเรียนรู
ไดตลอดเวลา 
  6. ระบบการบริหารจัดการ เปนการวางแผนการดําเนินการ การเตรียมพรอมจัดโครงสรางอ่ืน
มาเสริมการสอนใหกับผูเรียนทางไกล การจัดศูนยบริการการศึกษาไวใกลตัวผูเรียน รวมถึงระบบการผลิต
และการจัดสงสื่อใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7. การประเมินผล จะตองดําเนินการอยางเปนระบบและทําอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ  
เปนการควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบวาการจัดการเรียนการสอนทางไกลนั้นไดบรรลุตามเปาหมาย
หรือไม เพ่ือจะไดนํามาพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนทางไกลใหมีประสิทธิภาพตอไป 
  8. ทีมงานสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล เปนทีมงานที่สงเสริมใหการเรียนการสอน
ทางไกลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
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   8.1 ผูชวยสอน (Teaching Assistant : TA) หมายถึง ผูที่ประจําหองเรียนทางไกล
ทําหนาที่ชวยเหลือผูสอนตามที่ไดรับมอบหมาย และมีความรูในรายวิชาที่สอน สามารถสรุปทบทวน
บทเรียนเพ่ิมเติมจากผูสอนทางไกล สอนเสริมและใหคําแนะนําทางวิชาการแกผูเรียนที่ยังไมเขาใจ ชี้แนะ
ใหผูเรียนทางไกลศึกษาความรูเพ่ิมเติม ใหคาํปรึกษาวธิีการเรียนทางไกล คอยสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม 
รวมถึงการใหกําลังใจแกผูเรยีนทางไกล และประสานงานกับผูสอนทางไกลตามวตัถปุระสงคของบทเรียน   
   8.2 ผูจัดการรายวิชา (Teaching Management) หมายถึง ผูที่บริการและกํากับ ดูแล
การเรียนการสอนใหเปนไปตามกระบวนการ ประสานงาน บริการผูสอนหลักที่ตนทางและผูชวยสอน
ปลายทาง ประสานงานผูเกี่ยวของทุกฝาย ประสานงานระหวางผูเรียนและผูสอนดานการวัดผลประเมินผล  
กํากับดูแลการจัดการเรียนใหเปนไปตามกระบวนการ รวมประชุมวางแผน และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับผูสอน จัดสัมมนาเนื้อหารายวิชาและประเมินผล 
   8.3 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ หมายถึง ผูที่มีคุณวุฒิดานที่เกีย่วของกับสื่อการเรียน การสอน 
และมีความเชีย่วชาญดานการผลติสื่อเปนอยางดี ออกแบบและพัฒนาสือ่การเรียนการสอนทางไกล บริหาร
จัดการสื่อการเรียนทางไกล จัดหาสื่อทางไกลที่เหมาะสม ใหคําแนะนําในการเลือกใชสื่อ การผลิต และ
การประเมินสื่อทางไกล การดูแลรักษา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และจัดอบรมผูสอนทางไกลดาน
การใชสื่อ 
   8.4 ที่ปรึกษาทางวิชาการ หมายถึง ผูที่มีความรูความเขาใจในดานของจติวทิยาและ
ศาสตรการสอน ระบบการสอน มีประสบการณตรงดานการเรียนการสอนทางไกล สามารถใหคาํปรึกษา
ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดแหลงเรียนรู ตลอดจนการประเมินผลการเรียน
การสอน 
   8.5 ชางเทคนิค หมายถึง ผูที่มีความรูในดานการจัดการ ควบคมุ และสามารถแกปญหา
เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอนทางไกล เปนผูใฝเรียนรู ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของตลอดเวลา แกปญหาเฉพาะหนาไดดี สามารถผลติและใชสื่อได เขาใจ ความตองการของ
ผูสอนและผูเรยีน ปฏิบตัิงานไดตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดในภาระงาน และใหคําแนะนําวิธีการใชเครื่องมือ
แกผูสอนและผูเรียนได 
  9. งบประมาณ เปนงบประมาณที่ใชจายเพ่ือใหการเรียนการสอนทางไกลดําเนินไป อยาง
มีประสทิธิภาพ ผลติสื่อการเรียนการสอน เชน ตํารา เอกสารประกอบการสอน โฮมเพจรายวชิา คาตอบแทน
การสอน คาลวงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร สนับสนนุการวิจัย และประเมินผล การเรียนการสอน
ทางไกล คาใชจายในการสรางปฏิสัมพันธ เชน แฟกซ โทรศัพท สนับสนุนการประชาสัมพันธโครงการ 
โครงงานของผูเรียน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร คาวัสดุสิ้นเปลือง สํารองคาซอมบํารุงเทคโนโลยี 
 1.6 การปฏิสัมพันธของการเรียนการสอนทางไกล 
  การเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ เปนการสอนโดยใชการสื่อสารแบบสองทางที่มีการโตตอบ
จากครูหรือสื่อไปยังผูเรียน และจากผูเรียนไปยังครูหรือสื่อ (กิตติพงษ พุมพวง.  2541: 43; อางอิงจาก 
Langdon.  1973: 8) ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธจะตองเปดโอกาสใหผูเรียน
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มีสวนรวมกบัการเรียนมากที่สุด และคํานึงถึงรูปแบบและระดับของปฏิสัมพันธวาดวยการใชรปูแบบใด 
ใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา สื่อการสอน วิธีการสอน และผูเรียน และจากการศึกษาของมหาวิทยาลัย
จอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ปจจัยที่เปนตัวกาํหนดคุณภาพการเรียนของนักเรียน คือ ระดับ
ของการมีปฏิสัมพันธในการเรียน ซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผูเรียน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏสิมัพันธทีเ่กิดขึน้ในลักษณะทนัทีทันใด (Roblyer; & Ekhaml. 2000: Online)  
นอกจากนี้การปฏิสัมพันธที่ดียังชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ชวยเสริมสราง และ
พัฒนาการทางสังคมใหกับผูเรียน ชวยใหการเรียนรูเปนไปแบบกระฉบักระเฉง (Active Learning) และ
ชวยทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน (สุรชัย สิกขาบัณฑิต. ม.ป.ป.: ออนไลน) 
  สําหรับลักษณะของการปฏิสัมพันธของการเรียนการสอนทางไกล (Interactive Distance 
Learning) ผูวจัิยไดสังเคราะหแนวคิดของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศกึษาทางไกล เพ่ือนํามาประยุกต
ในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จังหวัดแมฮองสอน ดังแสดงในตาราง 3 (Repman; & Logman.  1996; citing Anderson.  2003; 
Cacheiro; et al, 2006: Online) (สุภาณี เส็งศรี.  2543: 53 – 54; อางอิงจาก Fulton. 1992: Online; 
สุรชัย สิกขาบัณฑิต. ม.ป.ป.: ออนไลน) 
 
ตาราง 3 ลักษณะการปฏิสมัพันธของการเรียนการสอนทางไกล 
 

ลักษณะการปฏิสัมพันธของ 
การเรียนการสอนทางไกล 
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1. การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน     
2. การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน     
3. การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับส่ือการเรียนการสอน     
4. การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับส่ือการเรียนการสอน     
5. การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูสอน     

6. การปฏิสัมพันธระหวางสือ่การเรียนการสอน     

     

 

 จากการวิเคราะหลักษณะการปฏิสัมพันธของการเรียนการสอนทางไกล ที่จะสงผลถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความพึงพอใจของผูเรียนน้ัน สามารถสรุปได ดังนี้ 
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  1. การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน  การปฏิสัมพันธลักษณะนี้จะขึ้นอยูกับ
การออกแบบการสอนและการเลือกกิจกรรมการเรียนของแตละรายวิชา  การไดพบปะผูสอนจะทําให
ผูเรียนเกิดความมั่นใจ เขาใจเนื้อหาไดชัดเจน เกิดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแกไข
ปญหาการเรียนและปญหาที่เกี่ยวกับการเรียนได การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนนั้นทําได 
2 ชองทาง ไดแก 
   1.1 การปฏิสัมพันธทางตรง เชน การจัดปฐมนเิทศ การพบกนัโดยนัดหมาย การเขา
ประชุมเชิงปฏบิัติการ เปนตน 
   1.2 การปฏิสัมพันธผานสื่อ เชน การปฏิสัมพันธผานวีดิโอคอนเฟอเรนซ (Video 
Conference) การประชุมทางไกลผานเวบ็ (Web Conferencing) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
และการสนทนาออนไลน (Chatroom) เปนตน 
  2. การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับสื่อการเรียนการสอน  เปนการปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับสื่อหลักและสื่อเสริม โดยการมีปฏิสัมพันธกบัสื่อหลัก ไดแก การเรียนผานวีดิโอคอนเฟอเรนซ  
การเรียนผานการประชุมทางไกลผานเว็บ การอานเอกสารการสอน การทํากิจกรรมในแบบฝกหัด เปนตน  
สวนการมีปฏสิัมพันธกับสื่อเสริม ไดแก การเรียนจากบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต การดูวีดิโอ
บันทึกการสอน การฟงรายการวิทยุออนไลน เปนตน 
  3. การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน การปฏิสัมพันธลักษณะนี้เปนการทํากิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน ซึ่งอาจอยูในรูปของการมีปฏิสมัพันธกันโดยตรงหรือผานสือ่ตางๆ  
เชน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  เปนตน   
  4. การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับสื่อการเรียนการสอน โดยบทบาทการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสอนกับสื่อการเรียนการสอนจะอยูที่กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน การจัดรูปแบบ
การเรียนรู เชน การสรางและการใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต การใชวีดิโอคอนเฟอเรนซ การประชุม
ทางไกลผานเว็บ ตลอดจนเครื่องมือตางๆ ที่ใชในกระบวนการเรียนการสอนทางไกล  
  สําหรับแนวความคิดของ คาเชียโร (Cacheiro.  2006: Online) มองวา ลักษณะของ
การปฏิสัมพันธการเรียนการสอนทางไกลที่ควรมีเพ่ิมเติมจากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญคนอื่นๆ คือ 
   1. การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูสอน เปนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนดวยกัน  
หรืออาจระหวางผูสอนกับผูชวยสอน หรือทีมงานการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
อยางมาก เพราะทําใหผูสอนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน ไดทราบถึงขอบกพรอง
และปญหาทีเ่กดิขึ้นตลอดจนแนวทางการแกไขปญหา อันสงผลใหเกิดการพัฒนาประสทิธิภาพของการเรียน
การสอนทางไกลตอไป 
   2. การปฏิสัมพันธระหวางสื่อการเรียนการสอน การปฏิสัมพันธในลักษณะนี้ เปน
กระบวนการทาํงานที่เกิดขึ้นในระบบของเทคโนโลย ี เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรทําการสืบคนขอมูลแลว
สงขอมูลที่ไดเขาไปเก็บไวในฐานขอมูลสวนกลาง 
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ภาพประกอบ 2 Model of Interaction 
 
 ที่มา: Cacheiro, Mariluz; et al. (2006).  Open and Distance Learning  
Methodologies in Higher Education.   
 
 
 นอกจากนี้ การจัดการมีปฏิสัมพันธของการเรียนการสอนทางไกลนั้นควรเตรียมความพรอม
ใหแกผูสอนใหเขาใจเทคนิคในการกระตุนและใหกําลังใจแกผูเรียน การทําใหเกิดกระบวนการกลุม เพ่ือให
ผูเรียนสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดสังคมออนไลนที่ทําใหนักเรียนเกิดกําลังใจ
และกระตือรือรนในการเรียน และควรแสวงหาเทคโนโลยีใหม เชน web 2.0 เพ่ือใหการปฏิสัมพันธมี
ความนาสนใจมากขึ้น (ปทมาพร เย็นบํารุง. 2552:98) 
 1.7 เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทางไกล : อีเลิรนน่ิง (E-learning) 
  ปจจุบันมีการนําเอานวัตกรรมตางๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชใน
การติดตอสื่อสารและการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือใหกระจายถึงกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงอยางรวดเร็ว 
ซึ่งนับเปนการพัฒนาสังคมเขาสูยุคแหงขาวสารขอมูลอยางแทจริง (นฤมล ตันธสุรเศรษฐ และ อัมพร 
อูรัชตมาศ. ม.ป.ป. :97; ขวญัหญิง ศรีประเสรฐิภาพ.  2549: 16) เชนเดียวกับการเรยีนการสอนทางไกล
ที่มีพัฒนาการอยางตอเน่ืองตามความกาวหนาของเทคโนโลยี และจากการกําหนดนโยบายบรอดแบนดแหงชาติ
ที่ผานมา ยิ่งทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทตอการศึกษาอยางมาก แนวโนม
วิถทีางของการเรียนรูและการจัดการเรยีนการสอนจะประกอบดวยคอมพวิเตอร ระบบเครอืขาย คอมพิวเตอร 
ระบบส่ือสารทางไกลมากขึ้น โดยอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจะเขามามีบทบาทสนับสนนุการจัดการเรียน
การสอนทางไกล ทําใหการเรียนการสอนทางไกล มีประสิทธิภาพและบรรลตุามเปาหมายของการจัด 
การเรียนการสอน ซึ่งปจจุบันเครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอนทางไกลที่ไดรับการยอมรับ และเปนที่
นิยม ทั้งมีแนวโนมของการใชงานเพิ่มมากขึ้น ไดแก อีเลิรนนิ่ง (E-learning) 
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  อีเลิรนน่ิง ถูกนํามาเปนเครื่องมือในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั่วโลก โดย
อาจเปนไดทั้งสื่อหลักและสือ่เสริมในการเรียนการสอน และจากความสามารถอันทรงพลังของการจัด 
การเรียนการสอนบนเว็บ ทําใหอีเลิรนนิ่งไดถูกนํามาใชในการเรียนการสอนอยางทางไกล กวางขวาง
และมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ทั้งมีการสรางมาตรฐานอีเลิรนน่ิง เพ่ือใหเน้ือหา
บทเรยีนที่มีอยูกระจัดกระจายบนเครือขายสามารถถูกจัดเก็บ สบืคน ใชรวมกันไดอยางเปนระบบ และ
มีรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้อีเลิรนนิ่ง มีระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่เรียกวา 
Learning Management System (LMS) อันเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ 
โดยมีระบบการจัดการรายวิชา ระบบการสรางเนื้อหา และระบบบริการจัดการผูเรียน เปนชองทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเน้ือหาวิชา ขอมูลสารสนเทศ ที่ผูสอนถายทอดไปสูผูเรียน 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  2550: 1 – 2) แตถึงอยางไรก็ตามในโลกของการเรียนอิเล็กทรอนิกส
ยังใหความสําคัญแกผูสอนทีย่ังคงสภาพเปนครู เปนผูเกือ้หนุนสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีทักษะในการเรียนรู
ดวยการใชกลวิธีที่เหมาะสมกับผูเรียนดวย (ใจทิพย ณ สงขลา.  2550: 1) 
   1.7.1 ความหมายของอีเลิรนน่ิง 
   อีเลิรนน่ิง ไมใชเปนการเรียนการสอนลักษณะเดิมที่นําเอกสารการสอนแปลงใหอยู
ในรูปดิจิทัลแลวนําไปวางไวบนเว็บ และมีระบบบริหารจัดการเรียนรูเทานั้น แตครอบคลุมถึงกระบวนการเรียน
การสอน การอบรมที่ใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทําใหเกิดความยืดหยุนในการเรียนรู ทั้งสนับสนุน
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและการเรียนรูตลอดชีวติ โดยมีผูใหความหมายของอเีลิรนน่ิง ใน
ภาพกวางวา อีเลิรนน่ิง คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสื่อทางเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ
เครือขายไรสายดวยเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถชวยลดขอจํากัดดานเวลา สถานที่และความแตกตาง
ระหวางบุคคลใหกับผูเรียนและผูสอน ทั้งเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (ใจทิพย ณ สงขลา. 2550: 4; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
2550: 3; ถนอมพร เลาหจรัสแสง.  2545: 4; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์.  2544: 43; ศนูยเทคโนโลยทีาง
การศึกษา. 2547: 3; ไพโรจน เบาใจ. 2550: 40; ศุภชยั สุขะนินทร; กรกนก วงศพานิชย. 2545: 17; 
และ พูล ศรี เวศยอุฬาร.  2550: Online) 
  1.7.2 องคประกอบของอีเลิรนน่ิง 
   การจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิ่ง จะประกอบดวยองคประกอบตางๆ ซึ่ง
ตองไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี เม่ือนํามาประกอบเขาดวยกันแลว ระบบทั้งหมดจะตองทํางาน
ประสานกันไดอยางลงตัว (ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา.  2547: 10 – 11) องคประกอบแตละสวนลวนมี
ความสําคัญ เพราะถาขาดองคประกอบใดไปจะทําใหการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนน่ิงไมสมบูรณ 
ซึ่งอาจทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทีไ่ดไมเปนไปตามวตัถุประสงคของการเรียน โดยผูวิจัย
ไดสังเคราะหองคประกอบการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนน่ิงของผูเชี่ยวชาญ ดังแสดงในตาราง 4 (Instructional 
Design Expert.  n.d.: Online; ชัยยงค พรหมวงศ.  2548: Online; ปทมาพร เยน็บํารุง.  2552: 90 – 91; 
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา.  2547: 10 – 11; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2547; 
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อภิชาติ อนุกูลเวช.  2551: 53; อางอิงจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  2550: 7 – 11; ขวัญหญิง 
ศรีประเสริฐภาพ.  2549: 30 – 32; และ ไพโรจน เบาใจ.  2550: 40 – 41) 
 
ตาราง 4 องคประกอบของอีเลิรนน่ิง 
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1. เน้ือหาวิชา         
2. ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน         
3. การติดตอส่ือสาร         
4. การสอบ/การวัดผล         
5. ผูเรียน         
6. ผูสอน         
7. บุลากรที่เกี่ยวของ         
8. แหลงเรียนรู/การสืบคน         
9. โครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ         
10. กระบวนการจัดการเรียนรู         
11. ส่ือการเรียนการสอน         

         

 
 จากการสังเคราะหองคประกอบอีเลิรนน่ิงของผูเชี่ยวชาญ สามารถสรุปไดวา อีเลิรนน่ิงที่มี
ประสิทธิภาพควรมีองคประกอบ ดังตอไปน้ี 
  1. ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) จะทํา
หนาที่เปนศูนยกลางที่กําหนดลําดับเนื้อหาในบทเรียน นําสงบทเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรไปยัง
ผูเรียน รวมถึงประเมินความสําเร็จของบทเรียน ควบคุม ติดตาม และสนับสนุนการใหบริการทั้งหมด
แกผูเรียน ซึ่งมีเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ อันสงผลใหการจัด 
การเรียนการสอนวิชานั้น เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบหลักของระบบที่สําคัญ คือ 
   1.1 ระบบการจัดการรายวิชา (Course Management) เปนสวนของการจัดการเกี่ยวกับ
ระบบการเรียนการสอน โดยครูผูสอนเปนผูจัดทําระบบจัดการรายวิชา ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ คือ  
สวนจัดทําเนื้อหาบทเรียน สวนกาํหนดกิจกรรมการเรียน สวนประกอบบทเรียน เชน แหลงขอมูลตางๆ  
ภาพประกอบ และสวนการวัดและประเมินการเรียนรู 
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   1.2 ระบบสงเสริมการเรียนรู (Supporting Management) เปนระบบชวยเหลือในการจัดทํา 
บทเรียนของครูผูสอน ชวยในการเรียนรูของผูเรียน โดยใชเทคโนโลยีเว็บเปนเครื่องมือหลัก ประกอบดวย 
โปรแกรมจัดทําบทเรียน ระบบการติดตอส่ือสาร และสวนชวยเหลือกิจกรรมการเรียน 
   1.3 ระบบการจัดการขอมูล (Data Management) ประกอบดวย สวนการจัดการขอมูล
ผูเรียน สวนการจัดการขอมูลผูสอน สวนการกําหนดคาปฏบิัติการ สวนรายงานผลการเรยีน สวนการจดัการ
ไฟล 
  2. เครื่องมือติดตอสื่อสาร (Communication) เปนการนํารปูแบบการติดตอแบบสองทาง
มาใชในการประกอบการเรียนการสอน การมีปฏิสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมความสนใจและความตื่นตวัของผูเรียน
ใหมีตอบทเรียนมากยิ่งขึ้น และใชเปนเครื่องมือสําหรับการติดตอสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน หรือ
ผูเรียนกับเพ่ือนรวมชั้นเรียนคนอ่ืนๆ โดยเครื่องมือในการติดตอสื่อสารอาจแยกไดเปน 2 ประเภท คือ 
   2.1 การสื่อสารแบบสานเวลา (Synchronous) เปนเครื่องมือที่ผูเรียนและผูสอน ใชใน
การติดตอสื่อสารในเวลาเดียวกัน เชน การสนทนาออนไลน (Chat) การประชุมผานเวบ็ (Web Conferencing) 
เปนตน 
   2.2 การสื่อสารแบบไมประสานเวลา (Asynchronous) เปนเครื่องมือที่ผูเรียน และ
ผูสอนใชในการติดตอสื่อสารโดยไมไดอยูในชวงเวลาเดียวกัน เชน Webboard, E–mail นอกจากนี้ ยัง
สามารถบันทึกความรู ความกาวหนาในการเรียน เพ่ือสะทอนความคิดลงบน Weblog หรือ Blog   
  3. เน้ือหาวิชา (Contents) เน้ือหาถือวา เปนสิ่งที่สําคญัที่สดุของการเรียนการสอนไมวา
ระบบใดก็ตาม แมแตอีเลิรนน่ิง ก็เชนกัน เน้ือหาเปนสิ่งที่ผูเรียนจะตองเรียนรู โดยอาจอยูในรูปแบบ
ของขอความ ตัวเลข ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอ เปนตน 
  4. ผูสอนและผูเรยีน (Teacher and Learner) ผูสอนและผูเรียน จะตองมีเจตคติที่ดี
และความพรอมในการสอนหรือการเรียนผานระบบเครือขาย โดยมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร
ขั้นพื้นฐานพอสมควร มีความรูเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตในการสืบคน การใชคอมพิวเตอรในการจัดทํา
เน้ือหา การนําเสนองาน และการติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน การแสดงความคิดเห็น ซักถาม การอภิปรายกันอยูอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการปฏิบัตติัว
ที่ถูกตอง ซึ่งจะชวยใหเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
  5. แหลงเรียนรู (Resources) ครูผูสอนจะตองศึกษา จัดหา และเตรียมไวในระบบอีเลิรนน่ิง
เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษาและสืบคนไดโดยสะดวก โดยในปจจุบันแหลงเรียนรูมีอยูมากมาย และ
หลากหลาย เพียงพอตอการเรียนรูโดยผูสอนไมจําเปนตองเปนผูผลติเน้ือหาตางๆ 
  6. โครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (Information infrastructure) ประกอบดวย 
   6.1 ระบบเครือขาย (Network) เปนการวางระบบเครือขายภาย (Intranet) และระบบ
เครือขายภายนอก (Internet) ใหเชื่อมโยงทั่วถึงกัน เพ่ือเปนเครือขายแหงการเรียนรู โดยการจัดการ
ของสถานศึกษาจะตองมีความสัมพันธสอดคลองกับระบบโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ของสถานศึกษาดวย 
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   6.2 อุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย และอุปกรณตอพวงที่จําเปน 
   6.3 โปรแกรมบริหารระบบ (Software) ไดแก โปรแกรมบริหารระบบเครือขาย  และ
ซอฟตแวรบริหารฐานขอมูล 
   นอกจากนี้ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานยังเห็นวาองคประกอบของ    
อีเลิรนนิ่ง ควรมีเพ่ิมเติมในดาน ตอไปนี้ 
    1. กระบวนการจัดการเรียนรู (Learning Process) ประกอบดวยการวิเคราะห
หลักสูตร กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวงัหรือจุดประสงคการเรียนรู การกําหนดเนื้อหา การกําหนด
กิจกรรม การวัดและประเมนิผลการเรียนรู   
    2. บุคลากรที่เกี่ยวของ (Personals) ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปน
ผูดูแลนโยบาย ใหการสนับสนุนและควบคุม ผูดูแลระบบหรือผูจัดการระบบ ผูพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ตลอดจนผูเชีย่วชาญในสาขาอื่นๆ เชน นักวิเคราะหและออกแบบระบบการสอน นักออกแบบสื่อการนาํเสนอ 
และผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา เปนตน 
  1.7.3 บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
   บทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ต คือ สื่อการเรียนการสอนแบบมลัติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
โดยนําเอาศกัยภาพของเวบ็ที่มีอยูในเครือขายอินเทอรเน็ต หรืออินทราเนต็มาใชเปนสื่อในการนาํเสนอ
บทเรียน และแสดงผลในรูปของการใชเวบ็บราวเซอร เปนการสงเสริมและสนับสนุน การเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพ ลดขอจํากัดดานระยะทาง เวลา และความแตกตางของผูเรียน (Clark.  1996: Online; 
ถนอมพร เลาจรัสแสง.  2545: 4 – 5; ใจทพิย ณ สงขลา.  2547; วิชุดา รัตนเพียร.  2542: 29) มีงานวิจัย
ที่ศึกษาเกี่ยวกบัการนําเอาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตไปใชในการจดัการเรียนการสอน เชน งานวิจัย
ของพิเชษฐ เพียรเจริญ (2547: ออนไลน) ศึกษาเกีย่วกับการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
เรื่อง โสตทัศนูปกรณ โดยกลุมตัวอยางใชนักศึกษา จํานวน 20 คน พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 สอดคลองกับการศึกษาของเอกเทศ 
แสงลบั (2552: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกบัผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนโดยใชบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และงานวิจัยของ นฤมล อินตะริกานนท (2549: ออนไลน) ที่ศกึษา
เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วชิาการสรางเวบ็เพจดวย Dreamweaver สําหรับ
ผูเรียนของสถาบัน กศน. ภาคกลาง ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอน
โดยใชบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ตยังมีขอดีหลายประการ เชน คูเปอร (Cooper.  2000: 86 – 92) 
ไดทําการทดลองจัดการเรียนโดยใชเวบ็กับนักศึกษา จํานวน 200 คน ในวิชาคอมพิวเตอรเบือ้งตน 
พบวา การเรียนการสอนบนเว็บสามารถชวยเพิ่มปฏิสมัพันธระหวางครูผูสอนกับนักศึกษาหรือผูเรียน
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ไดมากยิ่งขึ้น ใหโอกาสผูเรยีนในการศึกษาหาความรู และเรียนรูไดมากขึ้น และชวยเพ่ิมความพึงพอใจ
ในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 18 – 19) ที่เห็นวา การเรียนการสอน
ผานอินเทอรเน็ตสามารถชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบพฤติกรรมการเรยีนของ
ผูเรียนได ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนและเรียนตามจังหวะของตนเอง ชวยทําใหเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับครูผูสอนและกบัเพ่ือนๆ สงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรูใหมๆ และสามารถลดตนทนุ
การจัดการศึกษา 
   ดังนั้นจะเห็นไดวา บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนของผูเรียนได และจากการศึกษาองคประกอบของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตจากผูเช่ียวชาญ
หลายทานสามารถสรุปไดวา บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ดีทีจ่ะทําใหการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนนั้นบรรลุ ควรมีองคประกอบดังนี้ (ทิศนา แขมมณี.  2552: 154 – 155;  ใจทิพย ณ สงขลา. 
2547: 15 – 16; สุวิทย ดาวังปา.  ม.ป.ป.: ออนไลน; และ วิไลลักษณ ชาติวิเชยีร.  2551: 26 – 28; 
อางอิงจาก วิชุดา รัตนเพียร.  2545)  
    1. โฮมเพจ (Home Page) เปนหนาแรกที่ผูเรียนพบ โดยจะนําเสนอเกี่ยวกับ
หลักสูตรหรือคําอธิบายรายวิชานั้นๆ มีภาพลักษณที่นาเชื่อถือ ชักชวนตอความสนใจ มีภาพและขอความ
แสดงการตอนรับ 
    2. วัตถุประสงคการเรียน (Objective) เปนการบอกใหผูเรียนทราบถึงเปาหมาย
ของการเรยีนรู เปนแนวทางใหผูเรียนไดวางแผนการเรียน ตลอดจนการประเมินผลการเรยีนของตนเอง 
    3. สวนแนะนําการเรียน (Study Guide) เปนเพจที่อธิบายถึงวิธีการเรียนหรือ   
การใชทรัพยากรการเรียน การบอกแผนผังวิชา ตารางเรียน งานมอบหมายและการสงงาน การประเมินผล
การเรียน รวมถึงหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียน 
    4. สวนของสารบัญ (Index) ทําหนาที่เชือ่มโยงไปยังเน้ือหาสาระในรายวิชา
และกิจกรรมการเรียน     
    5. เน้ือหาสาระ (Contents) เปนเพจที่แสดงเน้ือหาสาระของรายวิชาโดยนําเสนอ
ในลักษณะของไฮเปอรมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดิทัศน และเสียง ซึ่งจะ
ออกแบบและประยุกตเทคนิคการนําเสนอตามคุณสมบัติของสื่อแตละชนิด ที่สามารถสนับสนุนและกระตุน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    6. การมอบหมายงานและกิจกรรม (Activities and Assignments) เปนการ
มอบหมายงานใหผูเรียนไดทําหรือฝกปฏิบัติ ซึ่งอาจเปนรายงานบุคคลหรือกิจกรรมกลุมที่ตองรวมมือ
หรือชวยกันทําก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงคของบทเรียน 
    7. การทดสอบ (Online Test and Quizzes) เปนการทดสอบออนไลน เพ่ือ
ประเมินความเขาใจเนื้อหาบทเรียน โดยประเมินความรูความสามารถของผูเรียนหลังจากศึกษาเนื้อหาจบ 
และนําเสนอคําเฉลยของแบบทดสอบเพื่อใหผูเรียนไดรับทราบผลการประเมินทันที 
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    8. แหลงเรียนรู (Resources) มีการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลในเว็บอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับวิชาทีเ่รียน เพ่ือสนับสนุนการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
    9. สวนการประชุมอภิปราย (Discussion Forum) สําหรับผูเรียนและผูสอนที่
จะประชุมอภิปรายรวมกัน ทั้งน้ีตองกําหนดตารางและวิธีการสื่อสารใหชัดเจน 
    10. กระดานขาว (Bulletin Board) กําหนดเปนพ้ืนที่ใหผูเรยีน ผูสอนสามารถ
ติดประกาศขาวหรือเปดประเด็นคําถามไวเปนสาธารณะใหผูอานทั่วไปทราบ 
    11. ประกาศ (Announcement) เปนการแจงใหผูเรียนทราบขาวสารใหมเกี่ยวกับ
วิชา หรือเพ่ือแจงการนัดพบหรือมอบหมายงาน 
    12. ประวัตบิุคคล (Biography) เปนประวัติของผูสอนโดยยอ หรือผูอ่ืนที่เกี่ยวของ 
  1.7.4 เทคโนโลยีการประชุมทางไกลผานเวบ็ ( Web conferencing) 
   ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลนั้น นอกจาก
จะเรียนจากบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตทีส่ามารถตอบสนองการเรยีนรูของผูเรยีนตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล โดยไมจํากัดสถานที่และเวลาแลว ควรสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะ
แบบเผชญิหนา (Face-to-Face) ควบคูไปดวย เพ่ือผูเรียนจะไดมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวยกนั หรือ
กับผูสอน เรียนรูดวยวธิีการเรียนรูแบบตางๆ เชน การบรรยายแบบผูเรียนมีสวนรวม การอภิปราย 
การแกปญหา การฝกปฏิบตัิ ตลอดจนการที่ผูเรียนไดอภิปรายแสดงความคิดเห็น เพ่ือเรียนรูรวมกัน
(สามารถ แกวแรมเรือน. 2552: Online) โดยเครื่องมือที่สามารถตอบกจิกรรมการเรียนการสอนดังกลาว
ได คือ การประชุมทางไกลผานเว็บ เพราะในโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บ มีเทคโนโลยีตางๆ
ที่สนับสนุนและเอื้อตอการเรียนการสอนลักษณะนี้ (Reushle; & Loch.  2008: Online) ผูเรียนสามารถ
ติดตอส่ือสารกับผูเรียนคนอื่นๆ การมอบหมายงาน การตอบคําถาม หรือการระดมความคิด (Schroeder. 
2007: Online)  
   1.7.4.1 ความหมายการประชุมทางไกลผานเว็บ 
    การประชุมทางไกลผานเว็บ (Web Conferencing) เปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการจัด 
การเรียนการสอนทางไกลที่มีลักษณะแบบเผชญิหนา โดยมีผูใหความหมายของการประชุมทางไกล
ผานเว็บในภาพกวางวา การประชุมทางไกลผานเว็บ หมายถึง การประชุมทางไกลผานเว็บไซตที่ประกอบดวย
ภาพ เสียง และการรับสงขอมูล สามารถประชุมกันไดทุกที่ในโลกทีมี่การเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต
เสมือนไดประชุมอยูในที่เดียวกัน (Osborn. 2005: Online; Schroeder.  2007: Online; Schadler.  2010: Online; 
Wikipedia.  n.d.: Online; กสท.โทรคมนาคม. ม.ป.ป.: Online; เอ็นสามเอ มีเดีย ลมิิเต็ด พารทเนอรชิป. 
ม.ป.ป.: Online; สุชาติ กิจธนะเสรี.  2553: Online) ความสามารถในการติดตอ ส่ือสารแบบเวลาจริง 
(Real time) ถือเปนจุดเดนของการประชุมทางไกลผานเว็บที่เปดโอกาสใหผูเรียนและผูสอนติดตอ สื่อสาร 
และดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ไมวาจะเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญ ผูเรียนทางไกลสามารถดู
การนําเสนอเนื้อหาของผูสอนหรือผูรวมเรียนคนอ่ืนๆ การใหขอมูลยอนกลับ ตลอดจนการบันทึกกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สามารถกลับมาดูทบทวนภายหลังได (Bentley; & Collin.  2007: Online) 
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   1.7.4.2 ลักษณะของการประชุมทางไกลผานเว็บ 
    ในปจจุบันมีการนําการประชุมทางไกลผานเว็บไปใชประโยชนในงานดานตางๆ
มากมาย เชน การประชุม การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน การกวดวิชา เปนตน โดยมีบริษัทผลิต
ซอฟตแวรตางๆ พัฒนาโปรแกรมการประชมุทางไกลผานเว็บขึ้นมาแขงขันกัน ซึ่งโดยทั่วไปแลวลักษณะ
ของการประชมุทางไกลผานเว็บแตละชนิดจะมีคุณสมบัตแิละลักษณะหลักที่คลายกัน อาจจะแตกตางกัน
บาง ในสวนเสริมอ่ืนๆ แตลักษณะของการประชุมทางไกลผานเวบ็ทีจ่ะนํามาใชในการเรียนการสอน
ทางไกลควรมีลักษณะดังตอไปนี้ (Shi; & Morrow.  2006: Online; Schroeder. 2007:  Online; Wikipedia.  
n.d.: Online; Foreman; & Jenkin.  2005: Online) 
    1.7.4.2.1 มีเสียงและวีดิโอในการติดตอส่ือสาร ผูเรียนสามารถมองเห็นและไดยิน
เสียงผูสอนและผูเรียนคนอื่นๆ แบบเวลาจริง เพราะถาสามารถมองเห็นและไดยินเสียงแลวจะทําใหการเรียน
การสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนและผูสอนมีความสัมพันธไปในทางบวกมากขึ้น 
    1.7.4.2.2 มีการนําเสนอและการแบงปนเอกสาร ผูสอนตองเตรียมเอกสาร และ
งานที่นําเสนอเสมอ โดยสามารถรองรับไฟลทั่วไป เชน Power point, Word, Excel, PDF, JPG,     
GIF ฯลฯ และในระหวางการเรียนการสอน ผูสอนสามารถอภิปรายและการนําเสนอเอกสารตางๆ โดย
อาจใชตัว ชี้เมาสระยะไกลประกอบได   
    1.7.4.2.3 การติดตอสื่อสารดวยเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนการสื่อสาร
ดวยเสียงแบบสองทางอันเปนการเพิ่มชองทางสรางการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน 
    1.7.4.2.4 การบันทึกการเรียนการสอน เปนการบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งหมดในรูปของไฟลวีดีโอเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาดูและทบทวนเนื้อหาภายหลัง 
    1.7.4.2.5 การใชกระดานไวทบอรด ผูสอนสามารถใชกระดานไวทบอรดประกอบ 
การบรรยายในการเรียนการสอน ตลอดจนใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในกระดานไวทบอรด 
    1.7.4.2.6 การสื่อสารดวยขอความ (Chat) ใชสําหรับการถามตอบในระหวาง
การเรียนการสอน โดยอาจพูดคุยเปนรายกลุมหรือรายบุคคลก็ได 
    1.7.4.2.7 การควบคุมการเรียนการสอน ผูสอนสามารถอนุญาตใหผูเรียนรวม
นําเสนอกับผูสอนหรือตัดผูเรียนคนใดคนหนึ่งออกจากการนําเสนอได 
    1.7.4.2.8 มีเครื่องมือที่ใชในการสํารวจ สอบถาม และประเมิน เพ่ือศึกษาขอมูล
ยอนกลับของผูเรียนอันนําไปใชในการปรับปรุง แกไขการเรียนการสอนทางไกลตอไป 
   1.7.4.3 โปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บ : Acuconference 6.0 
    โปรแกรมที่เกี่ยวกับการประชุมทางไกลผานเว็บในปจจุบันมีเปนจํานวนมาก ทั้งที่
เปนโปรแกรมโอเพนซอรส เชน Dimdim, Web Huddle, Open Meetings, Adobe Connect Now เปนตน 
และสําหรับโปรแกรมที่มีลิขสิทธ เชน Elluminate Live, Wimba Live Classroom, Saba Centra, Adobe 
Acrobat Connect Professional, AcuConference 6.0 เปนตน แตในการทําวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยจะใชโปรแกรม 
AcuConference 6.0 เน่ืองจากเปนโปรแกรมที่ทางเนคเทคและมูลนิธิไจกา ประเทศญี่ปุนไดนํามาใชใน
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โครงการไอทีวัลเลยแมฮองสอน โดยโปรแกรม AcuConference 6.0 เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญตอ
สถานศึกษา (Danie.  2010: Online) เหมาะสําหรับการสรางหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) 

ซึ่งผูสอนและผูเรียนอยูไกลกัน ผูสอนสามารถมีปฏิสัมพันธสองทางกับผูเรียนแบบเวลาจริง โปรแกรม
มีเครื่องมือที่รองรับการจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบ เชน การสอนแบบบรรยาย การเรียน
แบบรวมมือ การสาธิต การฝกปฏิบตัิ เปนตน เปนโปรแกรมการเรียนการสอนทางไกลที่สามารถจัด
สภาพแวดลอมการเรียนไดใกลเคียงกับการเรียนแบบเผชิญหนา และมคีวามสามารถเฉพาะของโปรแกรม
ดังตอไปน้ี (มัลติมีเดียเทคโนโลยี.  ม.ป.ป.: ออนไลน) 
    1.7.4.3.1 สามารถเขาใชงานพรอมกันไดหลายคน โดยแตละคนใชความเร็ว
แตกตางกันไดตั้งแต 32 – 384kbps  
    1.7.4.3.2 ใชการบีบอัดวีดิโอแบบ H.264 หรือ MPEG4  
    1.7.4.3.3 การดีเลย (Delay) นอยกวาโปรแกรมชนิดอ่ืน เพราะใช UDP และ 
Multicast  
    1.7.4.3.4 นําเสนอเอกสารไดหลายประเภทเชน PowerPoint, Word, Excel, 
Flash, bmp, jpg, gif ในรูปแบบ html ซึ่งมีขนาดไฟลเล็กและคงรักษา animation และ hyperlink ได
สมบูรณ  
    1.7.4.3.5 ผูเรียนและผูสอนสามารถทองเว็บไซตไปดวยกัน  
    1.7.4.3.6 สามารถควบคุมหนาจอคอมพิวเตอรใหเห็นเหมือนกันไดทุกคน เชน    
การนําเสนอเนื้อหา, เอกสาร, หนาเว็บไซต  
    1.7.4.3.7 สามารถรวมกนัขีดเขียนขอความซอนทับเอกสาร และหนาเว็บไซต
ไดหลายคนพรอมๆ กัน  
    1.7.4.3.8 สงภาพหนาจอคอมพิวเตอรไปยังผูเขาเรียนทุกคน และโอนสิทธิการใช
แปนพิมพและเมาสใหผูเรียนคนอ่ืนได  
    1.7.4.3.9 สามารถสงภาพวีดีโอชุดที่สองจากกลองหรือไฟลได  
    1.7.4.3.10 สามารถบันทกึการประชุมหรือการเรียนทางไกล ไดทั้ง แบบที่มา
ทางเนื้อหา E-Learning หรือบันทึกทั้งหนาจอ  
    1.7.4.3.11 สามารถจัดประชุมรวมกับระบบโทรศัพทไดทุกชนิด  
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ภาพประกอบ 3 ลักษณะของโปรแกรม AcuConference 6.0 
 
 ที่มา: กิตติศกัดิ์ พรทิมา (2553:12). AcuConference : Real time conferencing. 
 
 
    ความตองการดานฮารดแวรและซอฟตแวร (แนะนํา) 
     1. Windows XP SP2, Window VISTA, Window 7 
     2. Office XP, Office 2003, Office 2007 
     3. CPU: Core 2 Duo, 2GHz 
     4. RAM: 1 GB 
     5. Network: Ethernet 
     6. CD-RW/DVD Drive 
     7. Hard Disk : 160 GB 
     8. Microphone (echo canceller) หรือ  Wireless Microphone 
     9. กลอง Web-Cam ที่รองรับ RGB, YUY2  หรือ ถาเปนกลอง Digital 
Camera ตองมีพอรต Fire wire (IEEE 1394) 
     10. กรณีรับสัญญาณ AV Output (Composite Video, S-Video) จะตอง
ใชอุปกรณ Capture Card ชวยในการแปลงสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร 
   1.7.4.4 แนวโนมของการประชุมทางไกลผานเว็บ 
    การประชุมทางไกลผานเว็บเปนเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตราบใด 
ที่ยังเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาการอุตสาหกรรม การศึกษา เพื่อจัดการสอนและการฝกอบรมอันเปนการลดเวลา
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และคาใชจายของหนวยงาน และจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวโนมของการประชุมทางไกลผานเว็บ
มีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้ 
    1.7.4.4.1 การประชุมทางไกลผานเว็บจะเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญและจําเปน  
ทั้งยังจะไดรับการพัฒนา เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธภิาพดียิ่งขึน้ (Shi; & Morrow.  2006: Online) 
    1.7.4.4.2 โปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บที่สามารถใชงานรวมกับโปรแกรม
อ่ืน ไดทันที เชน Flash, AIS, Silverligh, HTML5 โดยไมตองเสียเวลาดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม
เหลานี้เพ่ิมเติม จะไดรับความนิยมและมีชื่อเสียง (Moray.  2010: Online) 
    1.7.4.4.3 จะมีการคิดคาธรรมเนียมในการใหบริการของการประชุมทางไกลผานเวบ็ 
เชน การอบรม การบริการใหคําปรึกษา การบริการดานธุรกิจ เปนตน (Moray.  2010: Online) 
    1.7.4.4.4 มีการรวมตวัของบริษทัซอฟตแวรตาง  ๆและบริษทัทีใ่หบริการเครือขาย
ทางสังคม  เชน Twitter, Linkedle, Facebook ในการจัดเตรียมเครื่องมือในการประชมุทางไกลผานเวบ็
สําหรับรองรับการใชงานดานเครือขายสังคม เพ่ือเพ่ิมชองทางในการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูใช (Turek. 
2010: Online) 
    1.7.4.4.5 การประชุมทางไกลผานเว็บจะถูกนาํไปใชงานบนอุปกรณมือถือ เชน 
iPhone, Blackbery, Android-based smart phones รวมถึง Tablet (Turek.  2010: Online) 
   1.7.4.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการประชุมทางไกลผานเว็บ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2549: ออนไลน) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียน
ทางไกลปฏิสัมพันธบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Interactive Distance Learning Based On ISP) โดย
การพัฒนาโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเวบ็มาใชในการเรียนการสอนทางไกล พบวา สามารถชวย
สนับสนุนใหผูสอนและผูเรียน มีความรูสึกกับการเรียนการสอนทางไกลที่ดีขึ้น ไมวาจะเปนการติดตอ 
สื่อสารทั้งดานสัญญาณภาพและเสียง การใช Power point PDF กระดานขาว การแชท การสงไฟล 
โดยที่ระบบทีพั่ฒนาขึ้นมาสามารถใชไดทั้งระบบ IPv4 และ IPv6 
    ชิ และ มอรเรอ (Shi ; & Morrow.  2006: Online) ไดศึกษาความคิดเห็นของคร ู
ผูสอนที่สอนอยูในกลุมวิทยาลัย The California Community Collages (CCC) จํานวน 23 คน เกี่ยวกับ
การนําการประชุมทางไกลผานเว็บไปใชในการเรียนการสอนทางไกลภายใตโครงการ Meet (Modeling 

Effective Educational Technology) ในชวง 2 ภาคเรียน และโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บที่ใช
คือ Horizon Wimba ซึ่งพบวา การประชุมทางไกลผานเว็บสามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุผล
สําเร็จ และครผููสอนรอยละ 89 เห็นวา การประชุมทางไกลผานเวบ็สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน
ทางไกลที่มีลักษณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการฝกปฏิบัติและแบบรวมมือได 
    เอสพาเรคโกซา และ โบเดค (Esparragoza; & Bodek.  2007: Online) ศึกษา 
วิจัยเกี่ยวกับการใชการประชุมทางไกลผานเว็บแบบปฏสิมัพันธ สําหรับการเรียนการสอนรวมกันระหวาง
ประเทศของสถาบันศึกษาในละตินอเมริกากับคาริเบียน โดยศึกษากับนักเรียนกวา 200 คน จาก
มหาวิทยาลัยตางๆ จํานวน 9 มหาวิทยาลัย จากหกประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา บราซิล โคลัมเบีย เปรู  
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ฮอนดูรัส และสาธารณรัฐโดมิกัน และโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บที่ใชคือ Acrobat Connect 
Professional (Breeze) ผลการวิจัยพบวา การประชุมทางไกลผานเว็บสามารถตอบสนองการเรียนการสอน
รวมกันของสถาบันการศึกษาตางๆ ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเทคนิคของแตละสถานศึกษาดวย เชน ระบบ
การปองกันผูใชการเขาหองประชุมออนไลน การฝกอบรมที่เหมาะสมใหกับผูใช แตถึงอยางไรก็ตาม
ยังพบอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
     1. ความสามารถในการเขาใช ผูเรียนในละตนิอเมริกาจะเขาใชโปรแกรม
คอนขางยาก โดยมีสาเหตุเกี่ยวกับไฟลวอล และพร็อกซี่เซิรฟเวอรทีอ่ยูในสถาบันการศึกษา 
     2. ความคุนเคย ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับกับโปรแกรม Acrobat Connect 
Professional นอยมาก ดังนั้นกอนดําเนินการเรียนการสอนจริงควรจัดอบรมการใชโปรแกรมใหผูเรียน
ดวย 
     3. เทคนิคที่สนบัสนุน เปนการขาดเทคนคิสนับสนนุที่เหมาะกับสภาพของ
ละตินอเมริกา 
     4. ปญหาเรื่องราคา เน่ืองจากโปรแกรม Acrobat Connect Professional 
ไมใชโปรแกรมโอเพนซอรส ดังนั้นจึงมีคาลิขสิทธ ซ่ึงตองเสียคาใชจายในการนําโปรแกรมมาใช 
     5. ลอซ และ รูเชอว (Loch; & Reushle.  2008: Online) ไดศึกษาเกีย่วกับ
การนําเว็บคอนเฟอรเรนซิ่ง ไปสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ซึ่งเปนการจัด
สภาพหองเรียนเสมือนที่มีการปฏิสัมพันธ การทํางานรวมกัน ใหเหมือนกับการเรียนการสอนแบบเผชญิหนา 
พบวา ประสบความสําเร็จกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เพราะไวทบอรดจะชวยในการอธิบาย
สูตร และแสดงวิธีการแกโจทยปญหาตางๆ ได และชวยทําใหผูเรียนเกิดความชัดเจนมากกวาการใช
วีดิโอ นอกจากนี้ การแชรหนาจอคอมพิวเตอร เพ่ือใหผูเรียนเห็นการนําเสนอเนื้อหาและมีสวนรวม 
เปนสวนทีส่ําคัญที่ทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ และยังพบวา ผูเรียนจะมีพฤติกรรมที่
ชอบดูมากกวาการที่จะพูดหรือถาม และจะเลือกใชวิธกีาร Chat แทน ซึ่งไมไดหมายความวา ผูเรียน
จะไมไดอะไรจากการเรียนเลย เพราะจากการสังเกตจะเห็นวาผูเรียนจะมีความสขุเงียบๆ ในการที่จะ
ตอบคําถามโดยวิธีการ Chat มากกวาการใชไมโครโฟน นอกจากนี้การติดตอสื่อสารแบบไมประสานเวลา 
(Asynchronous) ก็ยังมีความจําเปนที่ตองใชควบคูกับการเรียนการสอนดวย การประชุมทางไกลผาน
เว็บดวย 
 1.8 ปญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนทางไกล 
  การจัดการเรยีนการสอนทางไกล มีเปาหมายที่มุงตอบสนองความตองการการศึกษาของ
ประชากรในประเทศ โดยนําเทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยคีอมพวิเตอร จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู
มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไปสูนักเรียนทีอ่ยูหางไกล ทั้งน้ีเพ่ือแกปญหาการขาดแคลนครู
อาจารย ผูเชี่ยวชาญ ใหความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา แตอยางไรก็ตามแมวาการเรียน
การสอนทางไกลจะมีประโยชนมากมายตอการขยายโอกาสทางการศกึษา สามารถทําใหคนจํานวนมาก
มีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได การเรียนการสอนสอนทางไกลก็ยังมีขอจํากัดในดานตางๆ ดังนี้ 
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(Jackson.  2007: Online; สุภาณี เส็งศรี.  2543: 101 – 105; ฤทธิชัย ออนม่ิง.  2543: 167; สุรชัย  
สิกขาบัณฑิต.  2541; และ สุภาณี เส็งศรี.  2543: 104; อางอิงจาก Pagram; & Pagram. 2006: 
Online; Edward.  1996: Online; Divya.  2008: Online; & Mascle.  2008: Online) 
  1.8.1 ดานผูเรียน   
   1. ผูเรียนยังไมมีวินัย และขาดการสรางแรงจูงใจในการเรียน เน่ืองจากการเรียนรู
ตามระบบการเรียนการสอนทางไกล ผูเรียนจะตองเรียนรูและทํากิจกรรมดวยตนเองเปนหลัก ผูเรียน
ตองปรับพฤตกิรรมการเรียนจากการรับรูมาเปนผูกระตือรือรน ลงมือปฏิบัตติามกิจกรรมการเรียน ผูเรียน
ที่เคยชินกับการเรียนที่มีครูคอยปอนเนื้อหาให อาจรูสึกเครียด กังวล สับสน และอยากกลับไปเรียนรู
แบบเดิม 
   2. ผูเรียนที่มีความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรนอยจะมีปญหาในการเรียนการสอน 
ทางไกล เนื่องจากผูเรียนจะตองใชคอมพิวเตอรในการแสวงหาความรู การทํากิจกรรมการเรียนการรวม
อภิปราย การปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและผูเรียนคนอ่ืนๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียน 
   3. ผูเรียนอาจจะถูกแยกตวัออกจากสังคม มีความรูสึกเหงา และโดดเดี่ยว  เนื่องจาก
การเรียนการสอนทางไกล ผูเรียนไมสามารถเขาถึงผูสอนและผูเรียนคนอื่นๆ ไดโดยตรง  
  1.8.2 ดานผูสอน 
   1. ผูสอนยังไมคุนเคยการการเรียนการสอนทางไกล ขาดทักษะในการนาํเสนอ เนน
การสอนบรรยายเกินไป ใชวิธีการสอนที่ไมดึงดูดความสนใจ และมีการนําสื่อการสอนมาใชนอยมาก
ทําใหขาดความเปนรูปธรรม 
   2. เปนการเพิ่มภาระงานใหกับผูสอน เน่ืองจากผูสอนทางไกลจะตองวางแผน การสอน
และเตรียมความพรอมในการสอนในดานตางๆ ผูสอนตองเสียสละเวลา ทําใหมีจํานวนผูสอนทางไกลที่ดี 
มีทักษะและความสามารถในการสอนคอนขางนอย 
  1.8.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
   1. การควบคุมเวลาในการเรียนการสอนทําไดคอนขางยาก เน่ืองจากการสรางปฏิสัมพันธ
ระหวางครูผูสอนกับผูเรียน เชน การซักถาม การทักทาย หรือการตั้งคําถามทําตองใชเวลาสวนหนึ่งใน
การทํากิจกรรมดังกลาว สงผลใหไมสามารถสอนเนื้อหาจบตามแผนการสอนที่วางไว 
   2. ผูสอนไมสามารถใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนไดทันที เหมือนกับการเรียนในชั้น
เรียนปกติ การเรียนการสอนทางไกลผูเรียนจะตองรอใหผูสอนดําเนินการสอนใหเสร็จกอนจึงจะโตตอบ
กลับมา 
   3. การควบคุมชั้นเรียนทําไดยาก เน่ืองจากผูเรียนไมคอยมีความรับผิดชอบในการเรียน
ของตน ไมตั้งใจเรียน คุยกนัเสียงดัง ตลอดจนการประเมินผลระหวางเรียน ไมสามารถดําเนินไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพราะผูเรียนจะถามและลอกคาํตอบกัน และบางครั้งจะเขามาสอบแทนเพื่อที่ไดไดเขาหองเรียน 
   4. ผูเรียนขาดโอกาสในการมีปฏิสัมพันธดานการใชวาจากบัผูสอน ถึงแมจะมีการใช
เครื่องมือการสื่อสารในรูปแบบตางๆ แตก็ไมเหมือนกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
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  1.8.4 ดานสื่อการเรียนการสอน 
   1.  บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตยังมีลักษณะรูปแบบธรรมดา ไมดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียน ไมวาจะเปนดานกราฟก แอนิเมชั่น และการออกแบบการเรียนการสอนยังไมตอบสนอง
กระบวนการเรียนรูที่มีลักษณะเปนกลุมหรือสังคมออนไลน และไมตอบสนองในเรื่องความแตกตางระหวาง
บุคคล   
   2.  คอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน มีศักยภาพต่ํา ตลอดจนความเร็วของ
อินเทอรเน็ตคอนขางชา สงผลใหการเรียนการสอนทางไกลไมบรรลุเปาการเรียน 
   3.  เอกสารประกอบการสอนยังไมเหมาะสมกับเนื้อหา ไมครบถวน  
  1.8.5 ดานงบประมาณ สถานศึกษามีขอจํากดัในเรื่องงบประมาณที่จะนํามาใชในการเรียน
การสอนทางไกล เพราะการเรียนการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพจะตองใชเทคโนโลยีที่มีราคาคอนขางสูง 
รวมถึงคาบํารงุรักษา คาบุคลากรและอื่นๆ ดังนั้นสถานศึกษาตองมีนโยบายที่ชัดเจน รัดกุม แนนอน 
ทั้งคาใชจายและความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
 1.9 แนวโนมของการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
  ในปจจุบันโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารโทรคมนาคมกําลังพัฒนาและขยายตัว เพ่ือ
รองรับการใชงานระบบดิจิทลั ตลอดจนการเพิ่มแบนดวิธของระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางโอกาส
ในการเรียนรูใหกับผูเรียน โฮเวล วิลเลี่ยม และ ลินเซ (Howell, Williams; & Lindsay.  2003: Online) 
กลาววา การเรียนรูตลอดชวีติกําลังจะมีความสาํคัญและเปนทีต่องการเพิ่มมากขึ้น โดยที่ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ความรูใหมๆ ผูเรียนสามารถเขาถึงไดทั้งที่ทํางาน และที่บานโดยผานระบบออนไลนหรือระบบ
การเรียนการสอนทางไกล บทเรียนออนไลนจะมีคุณภาพและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การศกึษา
เริ่มมีการบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางระดับมัธยมศึกษาและระดับวิทยาลัย การขีดเสนแบงแยก
ระหวางมัธยมและอุดมศึกษาจะเริ่มนอยลง ขณะที่การเรียนการสอนทางไกลจะใหโอกาสนักเรียนมัธยมศกึษา
สามารถเขาเรยีนเน้ือหาและรายวิชาในระดับอุดมศึกษาได ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ที่ขยายโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู การจัดระบบที่เอ้ืออํานวย
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีปจจัยและเครื่องมือตางๆ เพ่ือสนับสนุน
ใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ ทั้งที่มาจากระบบการศึกษาปกติและจากนอกระบบ 
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เพ่ือนํามาใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ิมโอกาส และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู คณาจารย โดยใชเทคโนโลยีเครือขายไรสาย ความเรว็สูง 
เชน ระบบ WiMAX, ระบบ ADSL, ระบบ EdNet เปนตน ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาที่เขาถึงงาย ประหยัด และสะดวกตอการใช โดยเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร
ที่มีอยู รวมถึงเครือขายวิทยโุทรทัศนเพ่ือการศึกษาเปนเครือขาย เพ่ือการศึกษาแหงชาติ เพ่ือเปดโอกาส
การเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง (สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา.  2552ก: 9 – 12, 37 – 38)   
  ดีด (Dede.  2002: Online) ศาสตราจารยดานเทคโนโลยีการเรยีนการสอนแหงมหาวทิยาลัย
ฮารวารด กลาววา ในป ค.ศ. 2020 การศึกษาจะมีลักษณะของการติดตอสื่อสารที่สําคัญ 3 ประการ 
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คือ โลกจะถูกยออยูในจอคอมพิวเตอร (Wolrd to the desktop) คอมพิวเตอรจะถูกใชอยางแพรหลาย 
(Ubiquitous Computing) และการเรียนการสอนเปนการสรางสภาพแวดลอมเสมือนที่มีผูเรียนพรอม
กันหลายคน (Multiuser virtual environment) โดยเทคโนโลยีนั้นจะทําใหครูสามารถสรางสภาพแวดลอม
การเรียนรูใหสอดคลอง เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนแตละคน ผูเรยีนมีปฏิสัมพันธกับ
เทคโนโลยี และสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดงายโดยไมจํากัดสถานที่   
  สําหรับแนวโนมของการเรียนการสอนทางไกลในอนาคตจะมีลักษณะ ดังตอไปน้ี (Howell, 
Williams; & Lindsay.  2003: Online) 
   1. สถาบันการศึกษาตางๆ จะเปดหลักสูตรทางไกลเพิ่มมากขึ้น รวมถึงหนวยงาน
ภายนอกและภายในมหาวทิยาลัยจะมีการปรบัตวัเพ่ือรองรับความเจริญกาวหนาของการศึกษาทางไกล 
มีการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่ทันสมัยเพ่ือสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน และการเขาถึง
ผูเรียนใหมากที่สุด 
   2. อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่มีอิทธพิลตอการจัดการเรียนการสอนทางไกล เน่ืองจาก
ในปจจุบันอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมและใชในวงการศึกษามากกวาสื่ออ่ืนๆ เชน โทรทัศนปฏิสัมพันธ 
(Interactive Television) จดหมายอิเล็กทรอนิกส บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน  
   3. ความแตกตางระหวางการเรยีนการสอนทางไกลกบัการเรียนการสอนในทองถิ่น
จะหายไป โดยเทคโนโลยีการศึกษาจะชวยสงเสริม สนบัสนุน สรางโอกาสในการเรียนรูแกผูเรียนใน
ทองถิ่นใหสามารถพบผูสอนแบบเผชญิหนาได ผูเรียนมีอิสระในการเรียนมากขึ้น และสามารถเรียนรู
ตามชวงเวลาที่ตนตองการ 
   4. บทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ตจะเพิ่มมากขึ้น และมีระบบการบริหารจัดการ
รายวชิาที่มีประสิทธิภาพ โดยความกาวหนาของการศึกษาออนไลนนัน้ ระบบการบริหารจัดการรายวิชา
จะตองมีความสําคัญอยางยิ่ง เว็บไซตที่ใหบริการจะตองใชโปรแกรมที่ไดมาตรฐาน สามารถรองรับการใชงาน
ในรูปแบบตางๆ ได รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่ดี 
   5. การเรียนการสอนทางไกลจะนําเทคโนโลยตีาง  ๆมาชวยในกระบวนการเรยีนการสอน
มากขึ้น เชน เครือขายไรสาย โทรศัพทแบบเคลื่อนที่ พีดีเอ  วีดิโอคอนเฟอเรนซ เว็บคอนเฟอเรนซิ่ง 
วีดิโอสตรีมม่ิง ความจริงเสมือน  เกม เปนตน   
  สถาบันการศึกษาที่เปดการเรยีนการสอนทางไกลจะมีอิทธพิลอยางมากตอการเรียนการสอน 
ทางไกลในอนาคต เน่ืองจากผูเรียนจะมีความตองการลงทะเบยีนเรียนจํานวนมากขึ้นเกนิความสามารถ
ของโครงสรางของการเรียนแบบเดิม รูปแบบการเรียนรูของผูเรียนจะเปลี่ยนไป ผูเรียนจะเขาไปเลือก
เรียนในรายวิชาที่เห็นวาเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของตน โดยที่บทบาทของฝายวิชาการ
จะตองทํางานหนักมากขึ้น ในการเตรียมความพรอมสําหรับการศึกษาทางไกลไมวาจะเปนในดานโครงสราง
พื้นฐาน ดานเทคโนโลยีและอุปกรณการเรียนการสอน ดานบุคลากร ดานเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการเรียน
การสอน ดานบริหารจัดการ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน 
เปนตน แตในขณะเดียวกันคาตอบแทนและปญหาตางๆเกี่ยวกบัการสอน อาจยังคงเปนอุปสรรคสําหรับ
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การเรียนการสอนทางไกลอยูบาง นอกจากนี้โครงสรางของสถาบันการศึกษาจะเปลีย่นแปลงไปเพ่ือเนน
งานดานวิชาการ ผลสัมฤทธิท์างการเรียน การสรางเนื้อหาวิชาที่ไดมาตรฐาน การใหหนวยงานภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญมาชวยสนับสนนุการเรยีนการสอน ตลอดจนการชวยปรบัตวัในการเรียนของผูเรียน 
  อินเทอรเน็ตและอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศจะใชกันอยางแพรหลายและมีความจําเปน
ตอการจัดการศึกษา จะมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองการนโยบายการสราง
โอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาทางไกลจะเกิดขึ้นเปนจํานวนมากโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนการเปดการเรียนการสอนทางไกลของกลุม
สถาบันการศกึษาในเขตพืน้ที่เดียวกัน การมีระบบการบริการจัดการรายวิชาที่มีประสิทธิภาพ และที่
สําคัญคือ การพัฒนาเครื่องมือชวยการปฏิสัมพันธในการเรียนการสอนทางไกล ใหผูเรียนและผูสอน
ซึ่งอยูไกลกัน อยูในหลายพื้นที่ และหลายสถาบันการศึกษาใหสามารถอธิบายเนื้อหา ซักถามขอสงสัย  
ปญหาตางๆ หรือการอภิปรายรวมกัน  เสมือนกับผูสอนและผูเรียนทั้งหมดกําลังอยูในหองเรียนเดียวกัน   
 1.10 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  เดอ เคริ์ก (สุภาณี เส็งศรี.  2543: 110; อางอิงจาก De Clercq.  1996) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางครกูับนกัเรียนทีเ่รียนโดยการใชระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ ซึ่งใชหลกัสูตรภาคฤดูรอน  
6 สัปดาห และเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามและสัมภาษณครูและนกัเรียนรวมถึงการสังเกตในหองเรียน 
พบวา มีปฏิสมัพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนเพียงเล็กนอย แตก็เพียงพอที่ทําใหเกิดการเรียนรู และมี
สิ่งที่สําคัญที่ควรคํานึงถึงในการจัดการเรียนการสอนทางไกล คือ การไมรูจักชื่อกันระหวางผูเรียนและ
ผูสอน การเกิดการยอมรับการรับรู ปญหาของเทคโนโลยี กระบวนการในการใชคําถามและการถามตอบ 
การคยุกันของผูเรียน และพฤติกรรมการหลบเลี่ยงจากจอภาพ โดยทีป่จจัยตางๆ เหลานี้ มีผลตอการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน 
  มัวร ไมเคิล และ เกียรสเลย (Moore; Michael; & Kearsley.  1996) ไดศึกษาถึงตัวแปร
ที่สามารถกําหนดประสิทธิภาพ / ประสิทธิผลของการเรียนการสอนทางไกล ประกอบดวย 
   1. จํานวนผูเรียนในสถาบัน แบบรายบุคคล กลุมเล็ก หรือกลุมใหญ 
   2. ระยะเวลาในชั้นเรียน 
   3. พ้ืนฐานการศึกษาของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณในการเรียนดวย
ตนเอง 
   4. เทคนิควิธีการสอนที่เปนธรรมชาติ ไมวาจะเปนการบรรยาย อภิปราย กิจกรรม
การแกปญหา 
   5. ประเภทของการเรียนรู ดานความรู ความเขาใจ ทักษะและทศันคต ิ
   6. อัตราการเรียนของผูเรียน (เร็ว – ชา) 
   7. ปริมาณของการมีปฏิสัมพันธและการใหขอมูลยอนกลับ 
   8. บทบาทของผูสอน ผูอํานวยความสะดวกในสถาบัน 
   9. การเตรียมการของผูสอน และผูบริหาร 
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   10. ปจจัยที่ใหการสนับสนุนผูเรียน 
  บาเซนเดล (Baxendale. 2006: Online) ศึกษาวิจัยเกีย่วกับการเรยีนการสอนทางไกล
แบบมีปฏิสัมพันธในเขตแปซิฟกเหนือ ซึ่งเปนพื้นที่หางไกล มีความหลากหลายดานวัฒนธรรม ภาษา  
เศรษฐกิจ และภูมิศาสตรที่มีลักษณะเปนเกาะแกง รวมถึงเกาะปะการัง งานวิจัยน้ีไดดําเนินการศึกษา 
วิจัยเปนเวลา 9 ป (ค.ศ.1997 – 2006) ภายใตกลุม PREL (Pacific Resources for Education and 
Learning) โดยไดรับอนุญาตจาก U.S. Department of Education ในป ค.ศ. 1997 ดําเนินการวิจัยใน
พ้ืนที่ American Samao, the Commonwealth of the Northern Mariana Island (CNMI), the 
Federated States of Micronesia(FSM), Gaum, Hawai ‘i’, Republic of the Marshall Islands (RMI) 
และ The Replubic of Palau โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 4.9 ลานตารางไมลทะเล การวิจัยน้ีใชปฏิบตัิการที่
ชื่อวา PRELSTAR ซึ่งเปนการจัดการเรยีนการสอนทางไกลสาํหรบันักเรียนหลักสตูร K-12 การพัฒนา
ครูมืออาชีพ และจัดการศึกษาผูใหญ เปนการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบผสมผสาน ที่เปนการสอน
แบบเผชญิหนา โดยผาน VTC : Video Teleconference (ปจจุบันใช Web Conferencing) รวมถึงการใช
เครื่องมือการเรียนการสอนแบบรวมมือแบบประสานเวลา (Synchronous) เชน โปรแกรม Eilluminate 
Live รวมกับการเรียนการสอนที่ใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งใชโปรแกรม Moodle และ
ผลการศึกษาวจัิยพบวา การดําเนินการวิจัยของ PRELSTAR ประสบผลสําเร็จ สามารถพัฒนาการเรียน
การสอนทางไกลที่มีคุณภาพสูงเสมือนกับการเรียนการสอนแบบเผชิญหนาได นอกจากนี้ ยังพบวา 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลนัน้จะตองมีกลยุทธ ดังตอไปนี้ 
   1. มีการดําเนินงานที่ความเหมาะสมกับองคกร ดยระบุความตองการ จุดแข็ง และ
สิ่งที่สามารถใหการสนับสนุนไดขององคกร 
   2. ใชวิธีการเรียนการสอนทางไกลอยางหลากหลาย เนื่องจากการพัฒนาและการถายทอด
ความรูของการเรียนการสอนทางไกลนั้นตองอาศัยโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม ซึ่งจะมีทั้งโรงเรียน
ที่การลากสายเคเบิลเขาถึงและเขาไมถึง ดังนั้นอาจจะใชวีดิโอเทป ดีวีดี สําหรับโรงเรียนที่สายเคเบิล
เขาไมถึง และอาจจะใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วีดิโอคอนเฟอเรนซ สําหรับโรงเรียนที่สาย
เคเบิลเขาถึง 
   3. การใชประโยชนจากแหลงเรียนรู โดยตองประสานงานและขอความรวมมือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการสรางความสัมพันธที่ดีของผูใหบริการกับผูเขารวมใชบริการ 
   4. การใหความสนับสนุน ชวยเหลือการดําเนินงานตางๆ จากองคกร 
   5. การพัฒนาขีดความสามารถของการเรียนการสอนทางไกล เชน การตั้งศูนยบริการ
ทองถิ่น การแตงตั้งเจาหนาที่เทคโนโลยทีางการศึกษา ผูบริหาร ผูประสานงานดานเทคโนโลยีการศึกษา 
และผูควบคุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
   6. การใชเทคโนโลยีและวธิีการสอนที่เหมาะกับผูสอนและผูเรียน เน่ืองจากประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอนทางไกลจะขึ้นอยูกับความสามารถผูสอนและผูเรียนที่จะเขาถึงเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยี
ตองสามารถใชงานไดงายและสะดวกสบาย 
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  ราว (Rao.  2006: Online) ทําศึกษาวิจัยการเรียนการสอนทางไกลภายใตกลุม PREL 
แตเปนการศึกษาการเรียนการสอนไกลในไมโครนีเซียเกี่ยวกับมุมมองของผูเขารวม การเรียนการสอน
ทางไกลในสองรายวิชา ซึ่งทดลองในพื้นที่ของ Pohnpei, Federated States of Micronesia (FSM), 
and Ebeye, Republic of the Marshall Islands (RMI) ในชวงครึ่งปแรก ค.ศ. 2006 พบวา ผูสอนมี
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนทางไกล ถึงแมบางครั้งจะมีความผิดหวังและลมเหลวบาง แตก็นํา
ประสบการณที่ไดรับไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น ในขณะที่ผูเรียนมีความกระตือรือรน
ในการเรียนมาก และตางประสบผลสําเร็จในการเรียน นอกจากนี้ยังใหคําแนะนําที่นาสนใจในการจัด 
การเรียนการสอนทางไกลไว ดังนี้ 
   1. ปจจัยที่ทําใหใหผูเรียนประสบความสําเร็จ คือ  
    1.1 การเรียนรูแบบประสานเวลา โดยผูเรียนมีโอกาสมีปฏิสัมพันธกับผูสอน อยาง
เหมาะสม ดวยการติดตอสื่อสารแบบเผชิญหนา ผานโปรแกรม Elluminate Live 
    1.2 การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่นาประทับใจ โดยเจาหนาที่
ของแตละสถานที่จะอํานวยความสะดวก ใหการชวยเหลือและสนับสนุนดานคอมพิวเตอรแกผูเรียนใน
ระหวางการเรียนการสอน 
    1.3 การเรียนรูที่หลากหลายรปูแบบ โดยผูเรียนจะสนุกกบัการเรยีนรูทัง้รปูแบบ
ของการทํางานกลุมในระหวางที่อยูในชั้นเรียน และการทํางานเดี่ยวที่นําไปทําที่บาน 
    1.4 การฝกปฏิบัต ิ เปนกลยุทธการเรียนรูแบบใหมที่ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จ
ในการเรียนการสอนทางไกล 
   2. ปจจัยที่ควรพิจารณาสําหรับผูสอน 
    2.1 การใหผลการเรียน ผูสอนควรจะพิจารณาทั้งผลงานกลุมและผลงานเดี่ยว 
    2.2 การตั้งจุดประสงคการเรียนรู ควรมีความชัดเจนและมีความยืดหยุนเพื่อรองรับ
ปญหาบางกรณีที่อาจเกิดขึ้น เน่ืองจากผูเรียนอาจอยูในสถานที่มีขอจํากัดดานคอมพิวเตอรและการเขาถึง
อินเทอรเน็ต 
    2.3 ผูสอนควรสอบถามผูเรียนถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการเรยีนการสอนทางไกล 
เน่ืองจากผูเรียนอาจมีวัฒนธรรม หรือมีหนาที่ทางสังคมในชวงวันหยุด เปนตน 
    2.4 ภาษาที่ใชในการเรียนการสอน ผูสอนควรตระหนักถึงความแตกตางของระดับ
ภาษาที่ใชของผูเรียนเพราะจะมีผลตอความเขาใจ การเรียนรู และการมอบหมายงานแกผูเรียน 
    2.5 การประเมินทักษะการใชและการเขาถึงคอมพิวเตอรของผูเรียน เพราะการ
ทราบขอมูลดังกลาว จะชวยใหผูสอนสามารถตั้งจุดประสงคการเรียนรูที่ตรงกับสภาพจริง และเตรียม
แกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการเรียนการสอน 
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2. เทคโนโลยไีวแม็กซ 
 จากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบ 
วาระแหงชาต ิพ.ศ. 2551 – 2555 โดยสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือของครู 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนและการจัดการศึกษา เปนเครื่องมือของผูเรียนในการศึกษา
คนควาหาความรูแกตนเอง นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวติ และตลอดจนการแกปญหาการขาดแคลนครู 
คณาจารยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551ข: 49) โดยมีกลไก
ที่สนบัสนุนการพัฒนาการศกึษากลไกหนึง่ คือ การสงเสริมสนบัสนนุการนําเทคโนโลยสีารสนแทศและ
การสื่อสารมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ิมโอกาส และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู 
คณาจารยอยางจริงจัง โดยใชเทคโนโลยไีรสายความเร็วสูงตางๆ เพ่ือใหงายตอการเขาถึงการศึกษา 
ประหยัด และสะดวกตอการใชงาน สามารถเชื่อมโยงกับเครือขายที่มีอยูเพ่ือเปดโอกาสการเรียนรู อยาง
กวางขวางและทั่วถึง และในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ เทคโนโลยีไรสายความเร็วสูงทีน่ํามาใชในการเรียน
การสอนทางไกล คือ เทคโนโลยีไวแม็กซ (WiMAX) เน่ืองจากไดรับความรวมมือและการสนบัสนุน
จากโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และองคกร Japan International 
Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุน 
 2.1 ความหมายเทคโนโลยีไวแม็กซ 
  ไวแม็กซ : WiMAX ยอมาจากคําวา Worldwide Interoperability for Microwave Access 
โดยเปนเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสายที่พัฒนามาจาก Wi–Fi ซึ่งมีการอนุมัติออกมาเมื่อเดือนมกราคม 
2004 โดยสถาบันวศิวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือ IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) สหรัฐอเมริกา มีนักวิชาการใหความหมายของไวแม็กซไวหลายทาน โดยสามารถสรปุรวม
เปนภาพกวางวา ไวแม็กซ คือ เทคโนโลยีไรสายความเรว็สูงที่พัฒนาขึ้นมาบนมาตรฐาน IEEE 802.16 
เปนการสรางเครือขายไรสายแบบหนึ่งจุดเชื่อมตอไปยังอีกหลายจุด สามารถทาํงานไดในรัศมีระยะไกล
และครอบคลุมไดทั้งเมือง อีกทั้งสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได (ไพโรจน ไววานิชกิจ. 2549: 88; 
เอกรัศมิ์ อวยสินประเสรฐิ.  2549: 94; สุนทร อักษรเชิดชู.  2551: 63; เศรษฐพงศ มะลิสวุรรณ. ม.ป.ป.:
ออนไลน; และ กิตติ วงศถาวราวัฒน.  2553: ออนไลน) 
 2.2 มาตรฐานของเทคโนโลยีไวแม็กซ 
  มาตรฐานของเทคโนโลยีไวแม็กซที่มีการพัฒนาขึ้นมาในปจจุบัน มีดังตอไปน้ี (ปณิชา    
ธารีสาร.  2547: 6 – 7; สารานุกรม.  2552: ออนไลน; สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
และศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ.  2549: 8 – 10)    
   1. IEEE 802.16 เปนมาตรฐานที่ใหระยะทางการเชื่อมโยง 1.6 – 4.8 กิโลเมตร เปน
มาตรฐานเดียวทีส่นบัสนุนการทํางานแบบที่อยูในระดบัสายตา (LOS : Line of Sight) โดยมีการใชงาน
ในชวงความถีท่ี่สูงมากคือ 10 – 66 กิกะเฮิรตซ (GHz) อยางไรกต็ามมาตรฐานดังกลาว ไมนับวา มีผล
บังคับใชในเชงิพานิชย เพราะยังขาดคณุสมบัติตางๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการกําหนดมาตรฐาน
สัญญาณควบคุม (Signaling) ตางๆ 
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   2. IEEE 802.16 a/d เปนมาตรฐานที่แกไขปรับปรุงจาก IEEE 802.16 เดิม โดย
ใชงานที่ความถี่ 2 – 11 กิกะเฮิรตซ ซึ่งคุณสมบัติเดนทีไ่ดรับการแกไขจากมาตรฐาน IEEE 802.16 เดิม 
คือ คุณสมบัตกิารรองรับการทํางานแบบที่ไมอยูในระดับสายตา (NLOS : Non–Line–of– Sight) ทั้ง
ยังมีคุณสมบัติการทํางานเม่ือมีสิ่งกีดขวาง อาทิ เชน ตนไม อาคาร ฯลฯ นอกจากนี้ยังชวยใหสามารถ
ขยายระบบเครือขายเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสาย ความเร็วสูงไดอยางกวางขวางดวยรัศมีทําการที่ไกล
ถึง 31 ไมล หรือประมาณ 48 กิโลเมตร และมีอัตราเรว็ในการรับสงขอมูลสูงสุดถึง 75 เมกะบิตตอวินาที 
(Mbps) ทําใหสามารถรองรับการเชื่อมตอการใชงานระบบเครือขายของบริษัทที่ใชสายประเภทที่ 1   
(T1 – type) กวา 60 รายและการเชื่อมตอแบบ DSL ตามบานเรือนที่พักอาศัยอีกหลายรอยครัวเรือน
ไดพรอมกันโดยไมเกิดปญหาในการใชงาน สวนขอดีของ IEEE802.16d เหมาะสําหรับการเปดใหบริการ
ในลักษณะของ DSL ไรสาย (Wireless DSL) และขอเสียของ IEEE 802.16d คือ ไมสามารถรองรับ
เครื่องลูกขายแบบพกพา 
 

 
 

ภาพประกอบ  4 เปรียบเทยีบการทํางานแบบ LOS และ NLOS 
 
 ที่มา: http://www.bloggang.com 
 
 
   3. IEEE 802.16 e เปนมาตรฐานที่ออกแบบมาใหสนับสนุนการใชงานรวมกับอุปกรณ
พกพาประเภทตางๆ เชน อุปกรณพีดีเอ โนตบุก เปนตน โดยใหรัศมีทํางานที่ 1.6 – 4.8 กิโลเมตร  
ผูใชบริการสามารถเคลื่อนทีไ่ปมาได แตยังมีขอจํากัดวาการเคลื่อนที่นัน้ตองไมรวดเร็วหรือมีการเปลี่ยน
ตําแหนงบอยนัก (Nomadic Service) พฤติกรรมการใชงานคลายคลึงกับการใชบริการ Wi–Fi ตาม
สถานที่ตางๆ ในปจจุบัน 
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   4. IEEE 802.16 e+ เปนมาตรฐานการสื่อสารไรสายในยคุที่ 4 (4th Generation 
Mobile หรือ 4G) ซึ่งเทากบัวาเปนการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีไวแม็กซใหรองรับการสื่อสาร แบบ
เคลื่อนที่ไดอยางเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังรองรับการนําเครือ่งลูกขายไปใชงานตางพื้นที่ หรือแมกระทั่งขาม
การใชงานเครอืขายอ่ืนๆ ไมวาจะเปนเครือขายไวแม็กซดวยกัน หรอืเปนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 
เรียกวา มีความสามารถในลักษณะของ Global Roaming รายละเอียดการเปรียบเทียบทางเทคนคิของ
มาตรฐานไวแม็กซแบบตางๆ ดังแสดงในตาราง 5 

 

ตาราง 5  การเปรียบเทียบมาตรฐานไวแม็กซแบบตางๆ 
 

 802.16 802.16 a/d 802.16e 802.16 e+    

     

วางขอกําหนดมาตรฐาน ปลายป  2544 กรกฎาคม  2547 ปลายป  2547 ยังไมมีกําหนดการ 
การนําไปใชงาน MAN MAN MAN WAN 
พื้นที่ใหบริการ สูงสุด  8 กิโลเมตร สูงสุด 40 กิโลเมตร เฉลี่ย 1.5-5กิโลเมตร ยังไมมีกําหนดการ 
รูปแบบการสงสัญญาณ LOS NLOS NLOS NLOS 
ยานความถี่ใชงาน 10 - 66 GHz 2 - 11 GHz 2 – 6 GHz นอยกวา 3.5 GHz 
รองรับการใชงานขณะ
เคลื่อนที ่

ผูใชงานเคลื่อนที่ไมได ผูใชงานเคลื่อนที่ไมได
หรืออาจใชเครื่องที่ยก
เปลี่ยนที่ได 

ผูใชงานสามารถ
พกพาเครื่องไดโดยมี
ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ต่ํา 

ใชงานขณะเคลื่อนที่ได
เชนเดียวกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่
สามารถยายขามเซลล
ไดทั่วไป 

แถบความถี่กวาง 1.5-20 MHz 
กําหนดได 

1.5-20 MHz  
กําหนดได 

1.5-5 MHz  
กําหนดได 

1.25 หรือ 5 MHz 

อัตราเร็วของขอมูล นอยกวา 134 Mbps นอยกวา 75 Mbps 15 Mbps นอยกวา 6 Mbps 
     

 
 ที่มา: ปณิชา ธารีสาร.  (2547).  ศึกษาความเปนไปไดในการใชไวแม็กซในประเทศไทยเมื่อ 
เทียบกบั 3G.  หนา 7. 
 
 
 2.3 ระบบการทํางานของไวแม็กซ 
  ไวแม็กซมีความสามารถในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพสงู โดยใชหลกัการของเทคโนโลย ี
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ซึ่งเปนคลื่นความถี่ของวิทยุขนาดเล็ก (Sub-
Carrier) มาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด โดยการนําคลื่นความถี่วิทยขุนาดเล็กในระดับ KHz มาจัดสรร
ใหแกผูใชตามขอกําหนดของคลื่นความถี่วทิยุ จนเกิดเปนเครือขายแบบไรสายที่มีขนาดใหญและรองรับ
การรับสงขอมูลดวยความเร็วสูงในทุกสถานที่  
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ภาพประกอบ 5 ลักษณะการทํางานของไวแม็กซ 
 

 ที่มา: http://www.wimax.in.th 
 
 

  1. โครงสรางของเครือขายไวแม็กซ ประกอบดวย 
   1.1 สถานีฐาน(Base Station : BS) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานทั้งหมดใน Cell Site 
และเชื่อมตอกบั Wired Internet Backbone หรือ Internet Access ใดก็แลวแต จากน้ันสงสัญญาณไปยัง
อุปกรณที่เรียกวา CPE (Customer Premises Equipment) ในจุดหางไกล เพ่ือเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ในบริเวณนั้นตออีกที 

 
ภาพประกอบ 6 แบบจําลองเครือขายไวแม็กซ 

  
 ที่มา: http://www.torakom.com. 
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   1.2 สถานีลูกขาย (Subscriber Station : SS) ทําหนาที่ติดตอกับสถานีสงโดยผาน
อุปกรณ CPE ที่เปนเสมือนเปน Hub ทําหนาที่เปนตวักลางในการรับและสงขอมูลกําลังสูงเพื่อใหตดิตอ
ระยะไกลได ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ 
    1.2.1 Fixed CPE มีการติดตั้งอุปกรณ และเสาอากาศที่มีตําแหนงที่คงที่ 
    1.2.2 Nomadic หรือ Portable CPE อุปกรณสามารถพกพาเคลื่อนยายได แต
อุปกรณจะตองติดตั้งอยูกับที่ในขณะใชงาน  
    1.2.3 Mobile CPE เปนอุปกรณสามารถใชงานไดในขณะเคลื่อนที่ (Mobility) 
อุปกรณ CPE นี้อาจจะอยูในรูปแบบของ PCMCIA USB หรือ flash Network card ที่ใชกับอุปกรณ 
notebook, PDA หรือ smart phone ซึ่งในอนาคต mobile CPE นี้ จะถูกรวมเปนอุปกรณพ้ืนฐาน อยู
บนโนตบุก พีดีเอ หรือ smart phone ไปในตัว 
 

 
ภาพประกอบ 7 รูปแบบการสงสัญญาณจาก Base Station 

 
 ที่มา: http://www.cpe.kmutt.ac.th/ 
 
 
  2. รูปแบบการเชือ่มตอของไวแม็กซ 
   2.1 รูปแบบการเชือ่มตอแบบ PTP (Point to Point) เปนการเชื่อมตอโดยตรง
ระหวางสถานีฐานกับสถานีฐาน หรือสถานีฐานกับลูกขาย รูปแบบน้ีเหมาะสําหรับการเชื่อมตอแบบสงตอ 
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ภาพประกอบ 8 รูปแบบการเชื่อมตอแบบ PTP 
 
 ที่มา: http://www.wimax.in.th/ 

  
 
   2.2 รูปแบบการเชือ่มตอแบบ PMP (Point to Multipoint) เปนการเชื่อมระหวาง
สถานีฐานกับหลายๆ สถานีลูกขายพรอมกัน การเชื่อมตอน้ีเปนรูปแบบหลักและใชมากที่สุดของไวแม็กซ 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 รูปแบบการเชื่อมตอแบบ PMP 
 
ที่มา: http://www.wimax.in.th/ 
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   2.3 รูปแบบการเชือ่มตอแบบผสมผสาน (Mesh Topology) เปนการเชื่อมในแบบ
ในลักษณะใยแมงมุม หรือ mesh โดยสถานีฐานติดตอกับสถานีฐานไดโดยตรง และสถานฐีานติดตอ
กับลูกขายได นอกจากนี้ลูกขายยังสามารถตดิตอกันไดเองดวย แตการเชือ่มตอแบบน้ียงัไมเปนที่แพรหลาย
นักและยังไมมีอุปกรณไวแม็กซใดที่รองรับการเชื่อมตอรูปแบบนี ้
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 10 รูปแบบการเชื่อมตอแบบผสมผสาน 

 
 ที่มา: http://www.wimax.in.th/ 
 
   
 2.4 จุดเดนของไวแม็กซ 
  ปณิชา ธารีสาร (2547: 38 – 39) ไดสรุปถึงลักษณะของจุดเดนไวแม็กซ ดังตอไปน้ี 
   1. ความเร็ว (Throughput) สําหรับไวแม็กซนัน้ ไดใหอัตราความเรว็ในการสงสัญญาณ
ขอมูลมากถึง 75 Mbps สามารถสงสัญญาณออกไปไกลไดในระยะทางไกลถึง 31 ไมลหรือ 48 กิโลเมตร 
ภายใตคลื่นความถี่ระดับสูงทีมี่ประสิทธิภาพในการทํางานสงู ทั้งยังไมมีปญหาเรื่องของสัญญาณการสะทอน
อีกดวย นอกจากนั้นแลวสถานีฐานยังสามารถพิจารณาความเหมาะสมในระหวางความเร็ว และระยะทาง
ไดอีกดวย เชน ถาหากการใชเทคนิคในแบบ 64QAM (Quadarature Amplitude Modulation) ไมสามารถ
รองรับการบริการการสื่อที่มีประสิทธิภาพไดก็เปลี่ยนไปใช 16 QAM หรือ QPSK (Quadarature Phase 
Shife Key) ซึ่งจะชวยเพิ่มระยะทางในการสื่อสารใหมากขึ้น 
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   2. ความสามารถในการขยายระบบ (Scalabilitry) ไวแม็กซ มีความสามารถในการรองรับ
การใชงานแบนวิชด ชองสัญญาณสําหรับการสื่อสารดวยความยืดหยุน โดยปรับใหสอดคลองกับแผน 
การติดตั้งเซลลในยานความถี่ที่ตองจายคาลิขสทิธิ์ หรือยานความถี่ทีไ่ดรับการยกเวนคาลขิสทิธิท์ัว่โลก 
เชน ถาโอเปอเรเตอรที่ใหบรกิารนั้นไดรับคลื่นความถี่ 20 MHz ก็สามารถที่จะแบงคลืน่ความถี่นี้ออกเปน 
2 สวน โดยแตละสวนนั้นอยูที่ 10 MHz หรือจะแบงออกเปน 4 สวนๆ ละ 5 MHz ก็ได ทําใหโอเปอเรเตอร
สามารถบริหารจัดการแตละสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเพ่ิมเติมการใชงานแตละสวนไดอีกดวย 
   3. ขนาดของชองสัญญาณ (Channel Size) เปนปริมาณขาวสารทีบ่รรจุอยูในขอความ
สงไปในชองสัญญาณมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถของชองสัญญาณนั้นวา จะผานปริมาณ
ขาวสารไดเทาใด 
   4. การบริการที่ครอบคลุม (Coverage) นอกจากไวแม็กซจะใชเทคนิคของการแปลง
สัญญาณที่ใหความคลองตวัในการใชงานสงูและเปยมประสิทธิภาพแลว มาตรฐาน 802.16a ยังสามารถ
รองรับการทํางานรวมกับเทคโนโลยี ซึ่งขยายพื้นที่การใหบริการใหกวางขวางมากขึ้นได เชน ระบบ
เครือขายที่ใชสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน และเทคนิคการใชงานกับเสาอากาศแบบอัจฉริยะ (Smart 
Antenna) ที่ชวยลดตนทุน และเพิ่มอัตราความเร็วของการรับสงสัญญาณ 
 

 
 
 
 
                  
 
  
 

 
ภาพประกอบ  11 เสาอากาศแบบอัจฉริยะ(Smart  Antenna) 

 
 ที่มา : http://www.thaiinternetwork.comฝ 
 
 
   5. การจัดลําดับความสําคัญของงานบริการ (Quality of Service : QoS) ระบบ
เครือขายไรสายไวแม็กซจะมีคุณสมบัติดาน QoS ที่รองรับการทํางานของบริการสัญญาณเสียง และ
สัญญาณวีดีโอ ซึ่งตองการระบบเครือขายทีไ่มสามารถทํางานดวยความลาชาได บริการเสียงของไวแม็กซนี้
อาจจะอยูในรูปของบริการ Time Division Multiplexed (TDM) หรือบริการในรูปแบบ VoIP ก็ได โดย
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โอเปอเรเตอรสามารถกําหนดระดับความสําคัญของการใชงานใหเหมาะสมกับรูปแบบการใชงานตางๆ 
เชน สําหรับบริการใหองคกรธุรกิจ ผูใชงานตามบานเรือน เปนตน 
   6. ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) นับเปนคุณสมบัตทิี่มีความสําคญัอยางยิ่ง 
โดยคุณสมบัติของการรักษาความลับของขอมูลและการเขารหัสขอมูล ซึ่งอยูในมาตรฐานไวแม็กซที่จะ
ชวยใหการสื่อสารมีความปลอดภัยมากขึ้น และยังมีระบบตรวจสอบสิทธิการใชงานและมีระบบการเขา 
รหัสขอมูลในตัว 
 2.5 ขอจํากัดของไวแม็กซ 
  ถึงแมวาเทคโนโลยีไวแม็กซจะมีลักษณะเดนหลายประการ แตก็ยังมีขอจํากัด ดังนี้ 
  1. มาตรฐานไวแม็กซ ยังมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเปนเทคโนโลยีทีเ่ร่ิมพัฒนา อยาง
จริงจัง ไมกี่ป จึงสงผลใหผูผลิตที่นําเอามาตรฐานไวแม็กซไปพัฒนาตอเปนอุปกรณ สําหรับใชงานจริง
ยังมีจํานวนนอย อุปกรณยังไมหลากหลาย รวมถึงราคาอุปกรณไวแม็กซคอนขางสูง 
  2. คลื่นความถี่ของการใหบริการตามมาตรฐานของไวแม็กซ จะใชคลื่นความถี่ชวง 2 – 11 
กิกะเฮิรตซ ซึ่งในบางประเทศจะเปนชวงความถี่ที่มีการควบคุม ตองมีการขออนุญาตกอนใหบริการ 
  3. ภูมิประเทศและความเปนไปไดที่สามารถติดตั้งระบบ โดยเทคโนโลยีไวแม็กซ จะมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการสูงสุดในพื้นที่ราบโลง (การสงขอมูลในเมืองสามารถสงขอมูลไดเพียง 2 
กิโลเมตร เน่ืองจากมีสิ่งกีดขวางตางๆ ในชานเมืองสามารถสงขอมูลไดถึง 10 กิโลเมตร และในที่โลง
สามารถสงขอมูลไดถึง 50 กิโลเมตร) 
 2.6 โครงการไวแม็กซไอทีวัลเลยแมฮองสอน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ศูนยพันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ และเนคเทค สวทช. ไดรวมมือในการสงเสริมและสนับสนุนในการเริ่มสรางทักษะทางดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศแกครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใน
จังหวัดแมฮองสอนมาเปนเวลาหลายป สงผลใหครูและนกัเรียนมีขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความสนใจมุงม่ันในการพัฒนาทักษะใหสูงขึ้น นอกจากนั้น
หนวยงานในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนที่เกี่ยวของ เชน องคกรบริหารสวนทองถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดแมฮองสอน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยการงานและอาชีพ และอื่นๆ เปนตน มีความตื่นตัว
ในการที่จะรวมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะเยาวชนใหมีองคความรูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  เนื่องจากจังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขา ลักษณะเปนพ้ืนที่
รูปยาว ถนนคดเคี้ยว ทําใหการเดินทางตองใชเวลามาก โดยการเดินทางดวยรถจากอําเภอเหนือสุด
ถึงใตสุดอาจใชเวลาเดินทางถึง 7 ชั่วโมง ระบบสาธารณูปโภคจํากัดอยูเฉพาะในตัวเมืองใหญ จึงยาก
ที่จะหาครูเขาไปสอนตามโรงเรียนและอําเภอตางๆ ไดทั่วถึง จึงทําใหเกิดปญหาของการขาดแคลนครู
ตามมา ดังนั้นอินเทอรเน็ตและระบบอีเลิรนน่ิง จึงเปนคาํตอบที่ดีสําหรับการพัฒนาการศึกษาในจงัหวัด
แมฮองสอน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 2552:7) โดยอาศัยระบบเครือขาย
ไวแม็กซ ซึ่งเปนระบบเครือขายไรสายความเร็วสูงตามโครงการนํารองเพื่อสราง “สังคมแหงภูมิปญญา



 

 

54 

และการเรียนรู” ในบริบทของชุมชนชนบทดวยเทคโนโลยีเครือขายไรสาย ภายใตโครงการไอทีวัลเลย
แมฮองสอนเฉลิมพระเกียรตเินื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
(ชื่อยอโครงการไวแม็กซไอทีวัลเลยแมฮองสอน) ดวยความรวมมือของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และองคกร Japan International Cooperation Agency (JICA) 
ประเทศญี่ปุน ซึ่งกําหนดเวลา 3 ป (36 เดือน) นับจากวันที่ลงนามขอตกลงการเริ่มโครงการอยางเปน
ทางการระหวางศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติกับองคกร JICA (ม.ค. 2552) 
และมีวัตถุประสงคของโครงการดังน้ี (แมฮองสอนไอทีวัลเลย.  ม.ป.ป.: ออนไลน) 
   1. เพ่ือเปนการดําเนินกิจกรรมของโครงการไอทีวัลเลยแมฮองสอนเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
   2. เพ่ือนําเทคโนโลยีเครือขายไรสายมาชวยเสริมสรางระบบโครงสรางระบบโครงสราง
พ้ืนฐานเพื่อขยายโอกาสการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ลดชองวางดิจิทัลในเขตพื้นทีช่นบท และ
สงเสริมการเรียนรูของชุมชน 
   3. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาและวทิยาลัยชุมชนใหมีประสิทธภิาพ 
   4. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของครูและบคุลากร ดานการศึกษาของชุมชน ใน
การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสหรือ E-Learning ที่สอดคลองกับการเรียนการสอนของทองถิ่น 
   5. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเขาถึงขอมูลขาวสาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนภูมิปญญา
ของทองถิ่นโดยการสรางฐานความรูอิเล็กทรอนิกสของชุมชนเพ่ือประโยชนในการประกอบอาชีพ 
   6. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของเทคโนโลยีเครือขายไรสาย ในแงมุมของการใหบริการ  
ความเร็วในการสงขอมูล คุณภาพของการใหบริการ ตนทุนและความคุมคาการใหบริการและเผยแพร
ความรูที่ไดไปสูสาธารณะ 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 แสดงจุดติดตั้งระบบเครือขายไวแม็กซในจังหวัดแมฮองสอน 
 
 ที่มา: เอกสารโครงการไวแม็กซไอทีวัลเลยแมฮองสอน.  หนา 14. 
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 2.7 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  การศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีไวแม็กซ ไปใชพัฒนาในดาน
ตางๆ สามารถสรุปไดดังน้ี 
  นิแกม (Nigam. 2008: Online) ไดรายงานเกี่ยวกับจัดการสัมมนาการใชไวแม็กซใน
ประเทศอินเดีย พบวา โรงเรียนและหองสมุดในชนบทหรือในพื้นที่ที่อยูหางไกลหรือในบริเวณที่คูสาย
โทรศัพทเขาไปไมถึง จะมีการใชระบบการสื่อสารความเรว็สูงดวยเทคโนโลยไีวแม็กซ โดยในดานการศึกษา
จะใชในการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งสอนผานวิดีโอคอนเฟอรเรนซจากโรงเรียนที่อยูในเมืองหรือจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนํา นอกจากนี้ยังนําไปใชทั้งดานเกษตรกรรมและดานสาธารณสุข เชน การสงภาพที่
มีความละเอียดสูง ภาพเคลือ่นไหวที่เกี่ยวกับโรคตางๆไปใหผูเชี่ยวชาญศึกษา หรอืการอภิปรายของ
แพทยเกี่ยวกบัคนไขผานวดีิโอคอนเฟอรเรนซ เปนตน 
  ลี (Lee.  2006: Online) ศึกษาเกี่ยวกับการใชไวแม็กซในแอฟริกา พบวา ไวแม็กซเปน
เครือขายไรสายเพียงอยางเดียวที่สามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ ที่เปนปญหาในการเขาถึงระบบการสื่อสาร
ในชวงระยะเวลาสิบปที่ผานมา โดยสามารถขจัดปญหาเกี่ยวกับระบบสายโทรศัพทที่เขาไมถึง ทั้งเปนการลงทุน
ที่ต่ํา มีประสิทธิภาพและแกปญหาไดอยางรวดเร็ว สามารถที่จะสนับสนุนใหระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในแอฟริกา มีประสิทธิผลอยางสมบูรณ ไวแม็กซแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการเอาชนะ
อุปสรรคตางๆ ในชวงระยะเวลาสั้นๆ และควรจะสนับสนุนใหเปนที่รูจักและนําไปใชอยางแพรหลาย และ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาในระยะยาวตอไป 
  เซโดเยกา และ ฮูเนียติ (Sedoyeka; & Hunaiti. 2008: Online) ศึกษาเกี่ยวกับการใช      
ไวแม็กซ ในประเทศแทนซาเนีย โดยเปนการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งมีเปาหมายที่จะนําไวแม็กซไปใชในประเทศที่กําลังพัฒนา เปนการถามถึงปญหาและ
วิธีการแกปญหาโดยสาํรวจผานทางอินเทอรเน็ต พบวา ถามีการวางแผนการใชเทคโนโลยไีวแม็กซที่ดี
แลว ก็จะสามารถพัฒนาพื้นที่ที่ยังไมไดรับบริการได นอกจากนี้ ยังทําใหเขาใจถึงปญหาในประเทศที่
กําลังพัฒนาที่จะนําเทคโนโลยีไวแม็กซไปสนับสนุนดานอุตสาหกรรม และการสรางองคความรูเชิงลึก
เกี่ยวกับไวแม็กซ โดยในการวางแผนดําเนินการนั้น จะตองมีการทํางานรวมกันของผูวางแผน ผูออก
นโยบาย นักวิชาการ และผูประกอบอุตสาหกรรมทั่วไป 
  บูฮาลิส และ พิสทิสดา (Buhalis; & Pistidda.  2005: Online) ไดศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปได
ของเทคโนโลยีไวแม็กซในการใชงานในพ้ืนที่ตางๆ บนเสนทางการทองเที่ยว พบวา ไวแม็กซสามารถ
สนับสนุนการใชในพืน้ทีบ่ริการได นักทองเที่ยวสามารถตดิตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล โดยมีปจจัย
เทคนิค เชน มาตรฐาน ระบบที่งายในการใชงาน และคุณภาพของขอมูลสารสนเทศที่จัดไวใหกบัลูกคา 
ซึ่งเปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการใชงาน 
  ล็อต (Lotz.2007: Online) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชไวแม็กซในการรับสงขอมูลมัลติมีเดีย 
พบวา ไวแม็กซ มีความเหมาะสมตอความตองการในการรับสงขอมูลประเภทมัลติมีเดีย และยังไดรับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณภาพในการใหบริการ (Quality of Service : QoS) เชน Voice over 
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IP (VoIP), Video On Demand(VOD) หรือเกมสออนไลน ซึ่งแสดงใหเห็นวา เทคโนโลยีไวแม็กซสามารถ
นําไปใชในการรับสงขอมูลประเภทมัลติมีเดียได 
  บอโคชิ และคนอ่ืนๆ (Borcoci; et al. 2006: Online) ศึกษาเกีย่วกบัการนําเทคโนโลยี
ไวแม็กซไปสนับสนุนการติดตามเฝาระวังสภาพแวดลอม การปองกันไฟ และดานการแพทยทางไกล  
ในประเทศที่กําลังพัฒนาที่อยูในโครงการของ WEIRD ( WiMAX Extension to Isolated  Research 
Data Network) พบวา ไวแม็กซเปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับมากสําหรับการเขาถึงระบบการสือ่สาร
ไรสายความเร็วสูง สามารถใหบริการใหกับอุปกรณทั้งแบบอยูกับที่และแบบเคลื่อนที่ได 
  ปณิชา ธารีสาร (2547: บทคดัยอ) ศึกษาความเปนไปไดในการใชไวแม็กซในประเทศไทย
เม่ือเทียบกับ 3G พบวา ไวแม็กซเปนมาตรฐานเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลไรสายความเร็วสูงที่จะมาแทน  
3G ดวยประสิทธิภาพที่เหนือกวาและคุมคาในการนํามาใชในประเทศไทย  และสามารถแกปญหา 
ในการเขาถึงเทคโนโลยีได 
  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและกิจการคารวม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
2550: ออนไลน) ไดจัดตั้งโครงการตนแบบศูนยทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมมายุ 80 พรรษา 
โดยการสนับสนุนโครงการฯ จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เปน
การประยุกตใชงานจริงของเทคโนโลยีไวแม็กซในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบวา สามารถใชงานไวแม็กซ
เพ่ือการสื่อสารและประยุกตใชรวมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน สงผลลดขอจํากัดดานเวลาและ
สถานที่ กอใหเกิดการเรียนไดทุกที่ทุกเวลา ในลักษณะการมีปฏิสัมพันธจริงระหวางครู อาจารย และ
นักเรียนดวยสื่อผสม (Multimedia Edutainment) ทั้งภาพ เสียง และเน้ือหา กอใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลมากยิ่งขึน้ ทัง้เปนการสงเสริมการพัฒนาเครือขายครู อาจารยและนักเรียนในการพฒันา 
การเรียนการสอน การพัฒนาองคความรูและศักยภาพของครู อาจารยและนักเรียนเพื่อขยายโอกาสทาง 
การศึกษาไปพรอมๆกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วกับเทคโนโลยีไวแม็กซ จะเห็นไดวา ผลการวิจัยสวนใหญ ได
ยืนยันถึงคุณประโยชนของเทคโนโลยไีวแม็กซวา เปนเทคโนโลยีที่มีการยอมรับ และสามารถตอบสนอง
ความตองการในการเขาถึงระบบการสื่อสารความเร็วสูง โดยเฉพาะพื้นที่ในชนบทหรอืพ้ืนที่ที่อยูหางไกล 
เน่ืองจากเทคโนโลยีไวแม็กซ ยังสามารถรองรับการใหบริการระบบงานตางๆ เชน การสื่อสารขอมูล
อินเทอรเน็ต การรับสงขอมูลประเภทมัลติมีเดียไดเปนอยางดี จึงนํามาพัฒนางานดานตางๆ เชน ดาน
การแพทย ดานการเกษตร ดานการทองเที่ยว ดานการพัฒนาชุมชน และที่สําคญัคือดานการศึกษา 
โดยนํามาสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงชวยในการสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเปนการลงทุนที่ต่ํา มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ใหบริการกับอุปกรณแบบอยูกับที่หรือแบบเคลื่อนที่ได 
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3. ทฤษฎีทางจิตวิทยาและการเรียนรูที่สนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
  การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนไปในทิศทางที่กอใหเกิดความเจรญิงอกงาม 
ซึ่งเปนกระบวนการทั้งดานสมรรถภาพ ทักษะและทศันคติทีค่นเราไดรับ ตั้งแตเปนเด็กจนเปนผูใหญ 
กระบวนการเรียนรูจึงเปนสวนสําคัญของความสามารถของคนเรา (วารินทร รัศมีพรหม. 2542: 152) 
ในการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธภิาพนั้น ผูสอนจะตองคํานึงถึงการนาํหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด
และจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรูมาใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของผูเรียน และในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน พัฒนา
โดยใชแนวคิดของทฤษฎกีารเรียนรูทีเ่กี่ยวของ คือ ทฤษฎีกลุมพฤตกิรรมนยิม ทฤษฎีกลุมปญญานิยม 
ทฤษฎีกลุมสรรคนิยม และหลักการเรียนรูดวยตนเอง ดังน้ี 
 

 3.1 ทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory) 
  ทฤษฎีการเรียนรูกลุมน้ีเกิดขึ้นชวงกลางทศวรรษที ่20 โดยใหความสําคัญกับ “พฤติกรรม” 
ของมนุษย และเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง ซึ่ง
ตองจัดเตรียมประสบการณหรือพฤติกรรมภายนอกเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ (ทิศนา แขมมณี. 
2552: 50; ณัฐกร สงคราม.  2553: 36 – 37) โดยมีองคประกอบสําคัญของการเรียนรู 4 ประการ คือ  
   1. แรงขับ (Drive) หมายถึง ความตองการของผูเรียนบางประการที่จูงใจใหผูเรียน
หาหนทางตอบสนองตามความตองการนั้น 
   2. ส่ิงเรา (Stimulus) หมายถึง ส่ิงที่เขามากระตุนใหผูเรียนมีปฏิกิริยาการตอบสนอง
เกิดเปนพฤติกรรมขึ้น ซึ่งไดแก การใหสาระความรูในรูปแบบตางๆ รวมถึงการชี้แนะ 
   3. การตอบสนอง (Response) หมายถึง การที่ผูเรียนแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเรา 
ซึ่งอธิบายไดดวยพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออก 
   4. การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง ส่ิงที่เปนตัวแปรสําคัญในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียน ประกอบดวย การเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ โดยนิยมใชรูปแบบ
การเสริมแรงจากภายนอก เชน การใหรางวัล หรือการลงโทษ 
  ทิศนา แขมมณี (2552: 50 – 51) กลาววา ทฤษฏีสัมพันธเชื่อมโยงของ ธอรนไดค มีความ
เชื่อวา การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ซึ่งมีหลายรูปแบบ โดยบุคคลจะมี
การลองผิดลองถูก (Trial and Error) ปรับเปลี่ยนไปเร่ือยๆ จนกวาจะพบรูปแบบการตอบสนองที่สามารถ
ใหผลที่พึงพอใจมากที่สุด เม่ือเกิดการเรียนรูแลวบุคคลจะใชรูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว  
และจะพยายามใชรูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับการเรียนรูตอไปเรื่อยๆ โดยกฎการเรียนรูของธอรนไดคสรุปได
ดังนี้  
   1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ถาผูเรียนมี
ความพรอม ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
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   2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercises) การฝกหัดหรือการกระทําบอยๆ ดวย
ความเขาใจ จะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร ถาไมไดกระทําซ้ําบอยๆ การเรียนรูนั้นจะไมคงทนถาวร 
และในที่สุดอาจลืมได 
   3. กฎแหงการใช (Law of Use and Disuse) การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวาง
ส่ิงเรากับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรูที่เกิดขึ้นหากไดมีการนําไปใชบอยๆ หากไมไดนําไปใช
อาจมีการลืมเกิดขึ้นได 
   4. กฎแหงผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรับผลที่พึงพอใจ ยอมอยาก
เรียนรูตอไป แตถาไดรับผลที่ไมพึงพอใจ จะไมอยากเรียนรู ดังนั้นการไดรับผลที่พึงพอใจจึงเปนปจจัยสําคัญ
ในการเรียนรู 
  สุรางค โควตระกูล (2552: 191 – 194) กลาววา ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรนต 
เปนทฤษฎีทีศ่กึษาเรื่องราวของพฤติกรรมมนุษยและอาศยัพ้ืนฐานทางธรรมชาติ และลักษณะของมนุษย 
โดยพัฒนาทฤษฎีนี้ตอจากทฤษฎี S-R ของธอรนไดค ทัง้นี้สกินเนอรไดใหความสําคญัของการเสรมิแรง
มากและแบงการใหการเสริมแรงออกเปน 2 ชนิด คือ 
   1. การใหเสริมแรงทุกครั้ง คือ ใหเสริมแรงแกอินทรียที่แสดงพฤติกรรมที่กําหนด
ไวทุกครั้ง (Continuous Reinforcement)  
   2. การใหแรงเสริมเปนครั้งคราว (Partial Reinforcement) คือ ไมตองใหเสริมแรง
ทุกครั้งที่อินทรียแสดงพฤติกรรม สกินเนอรพบวา การใหแรงเสริมทุกครั้งแมวาจะชวยในระยะแรกของ
การเรียนรูแบบการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรนต แตไมมีประสิทธิภาพดีเทากับการใหแรงเสริมเปนครั้งคราว 
  สกินเนอร มีความเชื่อม่ันวา แรงเสริมเปนตัวแปรสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
หรือการเรียนรูของนักเรียน ดังนั้นครูที่ดีจะตองสามารถจัดสภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรยีนไดรับ
แรงเสริมเม่ือการเรียนรูไดเกดิขึ้น พฤติกรรมใดที่ไดรบัแรงเสริมพฤติกรรมนั้นจะเปนสวนหนึ่งที่นกัเรียน
เรียนรู พฤตกิรรมใดที่ไมไดแรงเสริม แมวาจะเนนสิ่งที่ครูตองการใหเกดิก็จะไมอยูนานคงทน และการนํา
หลักสําคัญของการใชแรงเสริมในกระบวนการเรียนการสอนมี ดังตอไปน้ี 
   1. ครูตองทราบวา พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงวานักเรียนเรียนรูแลวมีอะไรบาง  
และใหแรงเสริมพฤติกรรมนั้นๆ 
   2. ตอนแรกๆ ครูควรใหแรงเสริมทุกครั้งที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  
แตตอนหลังใชแรงเสริมเปนครั้งคราว (Intermittent) ได 
   3. ถาจําเปนสําหรับนักเรียนบางคนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ครูอาจใชแรงเสริม
ที่เปนขนม หรือรางวัลที่เปนสิ่งของหรือสิ่งที่จะเอาไปแลกเปนของรางวัลได (Token) 
   4. ครูตองระวังไมใหแรงเสริม เม่ือนักเรียนแสดงพฤติกรรมไมพึงปรารถนา 
   5. สําหรับพฤติกรรมที่ซับซอนหรือการเรียนรูที่ซับซอน ครูควรใชหลักการดัดพฤติกรรม 
(Shaping) คือ ใหแรงเสริมกับพฤติกรรมที่นักเรียนทําไดใกลเคียงกับเปาหมายที่กําหนดไวตามลําดับ
ขั้น (Successive Approximation) 
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   6. คอยๆลดสัญญาณบอกแนะหรือชี้แนะลงเมื่อเริ่มเห็นวาไมจําเปน 
   7. คอย  ๆลดแรงเสริมใหทุกครั้งลง เม่ือเห็นวาผูเรียนทําไดแลว และผูเรียนเร่ิมแสดงวา
มีความพึงพอใจ ซึ่งเปนแรงเสริมดวยตนเองจากการทํางานนั้นได 
    ในปจจุบันทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรนต ไดถูกนํามาใชในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตางๆ มากมาย โดย ถวัลย มาศจรัส (2548: 19) กลาววา จุดเดนของ
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรนตที่นํามาใชในบทเรียนโปรแกรมที่สําคัญมี 3 ประการ  คือ 
   8. เง่ือนไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning) ไดแก พฤติกรรมของมนุษย
ที่แสดงออกมาจะเกิดขึ้นไดบอยแคไหนนั้น ขึ้นอยูกับการตอบสนองอัตราการแสดงออกของพฤติกรรม 
   9. การเสริมแรง (Reinforcement) ไดแก สิ่งเราที่ทําใหอัตราการแสดงออกของ
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตองการ และตัดหรือกําจัดพฤติกรรมบางอยางออกไปได จะทําให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะศึกษาเรยีนรูดวยความตั้งใจ 
   10. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) เปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนทีเ่รียนรูไดเร็ว สามารถนําเวลาทีเ่หลือไปทํากิจกรรมอ่ืนโดยไมตองรอผูเรียนเรียนรูไดชา ในขณะเดยีวกัน
ผูที่เรียนรูไดชาก็สามารถจะเรียนรูเรื่องตางๆ จากบทเรียนโปรแกรมตามศักยภาพของตนเอง โดยไมถูก
บีบคั้นวา จะตองเรียนจบเนื้อหาสาระที่ผูสอนกําหนดพรอมกับผูเรียนที่เรียนรูไดเรว็ โดยที่ตนเองไมเกิด
การเรียนรูอยางแทจริง 
 3.2 ทฤษฎีกลุมปญญานิยม (Cognitivism Theory) 
  นักจิตวทิยากลุมน้ีมีความเชือ่วา ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดนั้นจะตองเปนผูลงมือกระทํา
หรือริเร่ิมดวยตนเอง ถือวาการเรียนรูของผูเรียนเปนผลจากการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การเรียนรู 
ไมจําเปนตองเร่ิมตนดวยการลองถกูลองผิด ถาผูเรยีนมีความสามารถในการรบัรูหรือการหยั่งรูในการแกปญหา 
ก็จะสามารถนาํไปสูการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู โดยยอมรบัวา การเรยีนรูเปนกระบวนการทาง 
ความคิดที่เกดิจากการสะสมขอมูล การสรางความหมาย ความสัมพันธของขอมูล และการดึงขอมูล
ออกมาใชในการกระทําและการแกปญหาตางๆ (ทิศนา แขมมณี.  2552: 59; ลาวัณย ทองมนต.  2550: 40) 
  สุรางค โควตระกูล (2552: 213) กลาววา ทฤษฎีการคนพบของ บรูนเนอร มีแนวคิด
พ้ืนฐานคือ การเรียนรูจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือผูเรียนไดประมวลขาวสารจากการที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
และสํารวจสิ่งแวดลอม การรับรูของมนุษยเกี่ยวกับเรื่องใดๆขึ้นอยูกับความใสใจของผูเรียนที่มีตอสิ่งน้ันๆ 
การเรียนรูจะเกิดจากการคนพบเนื่องจากผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น ซึ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรม
สํารวจสภาพสิ่งแวดลอมและเกิดการเรียนรูขึ้น โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎี การเรียนรูโดยการคนพบ 
คือ 
   1. การเรียนรูเปนกระบวนการที่ผูเรียน มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยตนเอง  
การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลของการปฏิสัมพันธ นอกจากจะเกิดในตัวของผูเรียนแลว ยังจะเปนผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมดวย 
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   2. ผูเรียนแตละคนมีประสบการณและพ้ืนฐานความรูแตกตางกัน การเรียนรูจะเกิดขึ้น
จากการที่ผูเรียนสรางความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบใหมกับประสบการณและมีความหมายใหม 
   3. พัฒนาการทางเชาวนปญญา จะเห็นชัดจากการที่ผูเรียนสามารถรับสิ่งเราที่ให
เลือกไดหลายๆ อยางพรอมกัน 
  คลอสไมเออร (ทิศนา แขมมณี. 2552: 80 – 81; และ ณัฐกร สงคราม. 2553: 58 – 59;  
อางอิงจาก Klausmeier.  1985) ไดอธิบายการเรียนรูของมนุษยโดยเปรียบเทียบกับการทํางานของสมอง
วามีความคลายคลึงกบัการทํางานของคอมพิวเตอร ซึ่งมีขั้นตอน คือ การรบัขอมูล (Input) การเขารหัส 
(Encoding) และการสงออกขอมูล (Output) โดยสามารถแบงกระบวนการประมวลสารสนเทศของมนุษย
เปน 3 ขั้นตอน คือ 
   1. การรบัรู (Sensory Register) เม่ือมีสิ่งเรามากระทบกบัประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของ
มนุษย คือ หู ตา จมูก ผิวหนัง และลิ้น ขอมูลหรือประสบการณที่ไดรับมานั้นจะถูกบันทึกอยูในเพียง
เวลาไมกี่วินาทีเพียงเพ่ือใหตัดสินใจวา ควรใหความสนใจและบันทึกไวในหนวยความจําระยะสั้นตอไป
หรือไม กระบวนการที่ขอมูลถูกนําเขาไปเก็บไวในหนวยความจําระยะสั้น เรียกวา การรูจัก (Recognition) 
และการใสใจ (Attention)  
   2. ความจําระยะสั้น (Short-term Memory) หากการไดรับความรูที่มีความสําคัญ
หรือนาสนใจ ก็จะถายโยงจากสวนรับรูไปยังสวนของความจําระยะสั้นหรือความจําชั่วคราว ซึ่งความจํา
ที่ถูกบันทกึในความจําระยะสั้นมีความจํากัดทั้งดานปริมาณและระยะเวลา เชน ผูใหญมีความจําในขณะ
ทํางาน ไดเพียง 7(± 2) อยาง และมีชวงเวลาที่สามารถจําไดเพียง 15 – 30 วินาที ซึ่งวธิีการที่จะชวยเพิ่ม
ความจําใหงายขึ้นหรือจําไดนานขึ้น คือ การทําซ้ํา เชน การทองเบอรโทรศัพทหลายครั้ง หรือการจัด
แบงกลุม เชน แบงเบอรโทรศัพทออกเปน 2 – 3 ชุดตัวเลข เปนตน 
   3. ความจําระยะยาว (Long-term Memory) ขอมูลที่ถูกบันทึกไวในหนวยความจํา
ระยะสั้น ถาตองการดึงออกมาใชภายหลังไดนั้น ขอมูลดังกลาวตองผานการประมวลผลและเปลี่ยนแปลง
จากความจําระยะสั้นไปสูความจําระยะยาวหรือความจําถาวร ซึ่งมีแนวทางที่ใช ไดแก 
    3.1 การทําหรือทองซ้ําๆ (Rehearsal) แมเปนแนวทางของการสรางความจํา
ระยะสั้น แตสามารถใชกับการสรางความจําระยะยาวได เชน การทองสูตรคูณ ซึ่งเปนการทองจําที่ไมตอง
ใชความคิด 
    3.2 กระบวนการขยายความคดิ (Elaborative Process) คือ การสรางความสัมพันธ
หรือการเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่จะเรียนรูใหม หรือขอมูลใหมกับความรูเดิมของผูเรียนที่เก็บไวในความจํา
ระยะยาว ซึ่งจะชวยในการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) 
 จากกระบวนการดังกลาว การจัดการเรียนการสอนจึงควรเนนใหผูเรียนสามารถเก็บบันทึก
ความรูตางๆ ที่ไดเรียนรูไวในความจําระยะยาวและสามารถเรียกกลับมาใชได โดยผูสอนควรพยายาม
หาวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง ระหวางสิ่งที่ผูเรียนเคยเรยีนรูมากอนกับสิ่งที่จะเรียนรูใหม 
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เชน การทบทวนหรือการทําซ้ําๆ (Rehearsal) การเรียบเรียงและการรวบรวม (Organize) การขยาย
ความหรือขยายความคิด (Elaborate) เปนตน 
 3.3 ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism Theory) 
  ทฤษฎีสรรคนยิมเร่ิมไดรับความสนใจตั้งแตป ค.ศ. 1980 เปนตนมาโดยแตกแขนงมาจาก
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาในกลุมปญญานิยมที่เชื่อวา มนุษยสามารถคิดวิเคราะห แยกแยะ และ
อธิบายสิ่งตางๆ ในโลกนี้ตามที่ตนเองสรางขึ้น และผูเรียนเปนผูสรางองคความรู ซึ่งไมมีขอบเขตจํากัด 
มนุษยสามารถเรียนรูจากการสังเกต การรวบรวม และการจัดการตามพื้นฐานความรูของแตละคน (ณัฐกร 
สงคราม.  2553: 66) ในการเรียนรูนั้นผูเรียนจะตองเปนผูกระทํา (Active) และสรางความรูเอง (สุรางค 
โควตระกูล. 2552: 210) ซึ่งความรูจะเปนผลิตผลของผูเรียนที่เกิดจากการสรางสมทางวัฒนธรรม บุคคล
สรางความหมายจากการปฏิสัมพันธ ซึ่งกันและกันจากสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู (ใจทิพย ณ สงขลา.  2550: 
160) โดยกระบวนการเรียนรูตามทฤษฎีสรรคนยิม เฮนเดอรสัน (Henderson.  1996: 6 – 7) ไดอธิบาย
วา การสรางความรูจะตองมีองคประกอบสําคัญ 3 สวนดวยกันคือ 1) ความรูเดิมหรือหรือโครงสราง
ความรูเดิมที่มีอยู 2) ความรูใหม ไดแก ขอมูล ขอเท็จจริง ความรู ความรูสึก ประสบการณใหมๆ ที่
บุคคลรับเขาไป และ 3) กระบวนการทางสติปญญา ไดแก กระบวนการทางสมองที่ใชในการทําความเขาใจ
ความรูที่รับมาและใชเชื่อมโยงและปรับความรูเดิมกับความรูใหมเขาดวยกัน 
  ในปจจุบันทฤษฎีสรรคนิยมเปนทฤษฎีที่ในการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูในการเรียน  
การสอนบนเว็บ เน่ืองจากเนนการเรียนรูที่ใหผูเรียนลงมือกระทําเอง ซึ่งการเรียนรูเปนกระบวนการเฉพาะ
ของแตละบุคคลที่แปลความหมายและสรางความรูผานประสบการณ ประสบการณใหมจะถูกนาํไปเชื่อมโยง
กับประสบการณเดิมทําใหเกิดความรูใหม บทบาทของผูเรียนเปลีย่นจากการเรียนกับผูสอนโดยตรง
มาเปนการเรียนแบบรวมมือ มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีการติดตอกับสังคมภายนอก ผูเรียนสามารถกําหนด
แนวทางการเรียนและควบคุมตนเองได ผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูปอนความรู มาเปนผูใหคําแนะนํา  
คอยชวยเหลือและกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรน และเรียนรูอยางกระฉับกระเฉง (อรพันธ ประสิทธิรัตน. 
ม.ป.ป.: ออนไลน) 
 3.4 หลักการเรียนรูดวยตนเอง (Self – directed Learning) 
  การเรียนรูดวยตนเองมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุมมานุษยนิยม (Humanism) ซึ่ง
เปนความเชื่อเร่ืองความเปนอิสระและความเปนตวัของตวัเองของมนษุย โดยมนษุยเกดิมาพรอมกบัความดี  
มีความเปนอิสระ เปนตัวของตวัเอง สามารถหาทางเลือกของตนเองอยางไมมีขีดจํากัด มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอ่ืน ดังนั้นการเรียนรูดวยตนเองจึงควรไดรับการสงเสริมในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพราะหากผูเรียนมีใจรักที่จะศึกษาคนควาจากความตองการ
ของตนเองก็จะมีความตองการศึกษาทีต่อเนื่อง เกิดเปนความอยากรูอยากเห็นไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งจะนําไปสู
การเรียนตลอดชีวิต อันเปนเปาหมายที่สําคัญของการศึกษา มีผูใหความหมายการเรียนรูดวยตนเอง
ไวหลายทาน สามารถสรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนวิเคราะห
ความตองการในการเรียนรูของตนเอง ตั้งเปาหมายในการเรียน วางแผนการเรียน คนหาและเลือกแหลง



 

 

62 

ทรัพยากรในการเรียน เลือกวิธีการและการประเมินผลการเรียน อันเกิดจากแรงจูงใจ ความรับผิดชอบ
สวนบุคคล การบริหารตนเอง และการควบคุมกิจกรรมการเรียนของตนเอง ทั้งในดานเนื้อหา และวธิ ี
การเรียน อันนําไปสูการศกึษาอยางตอเนื่อง และการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวติ (Knowles. 1975: 
19 – 21; สมคิด อิสระวัฒน.  2541: 38; และ อภิชาติ อนุกูลเวช.  2551: 44) 
  การเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะมีบทบาทในการรับผิดชอบการเรียนรูของตน โดยเริ่มจาก
การวางแผนการเรียน ปรึกษาผูสอนเพื่อใหผูสอนตรวจสอบแผน การขอคําแนะนําในเรื่องวิธีการ และแหลง
เรียนรูที่ไปศึกษาคนควา โดยผูเรียนทําสัญญาการเรียน (Learning Contact) เพ่ือเปนหลักประกันแก
ผูสอนวา ผูเรียนจะดําเนินการตามแผนการเรียน และเปนแรงจูงใจที่ทําใหผูเรียนเกิดรับผิดชอบตามที่
สัญญาไวกับผูสอน (อภิชาติ อนุกูลเวช. 2551; อางอิงจาก  Buzzell; & Roman.  1988) 
  โนลส (Knowles.  1975: 19 – 21) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองมีหลักการ ดังนี้ 
   1. การเรียนรูโดยพึ่งตนเองถือหลักวา มนุษยมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนสูความเปน
ผูมีวุฒิภาวะสูง ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได 
   2. ประสบการณของผูเรียนจะมีมากขึ้นถาผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
   3. ผูเรียนมีความพรอมที่จะเรียนในสิ่งที่เห็นวาจําเปนและนาํไปแกปญหาของตนได 
และผูเรียนแตละคนจะมีความพรอมในการเรียนรูแตกตางกัน 
   4. การเรียนรูขึ้นอยูกับงานหรือปญหาหลัก ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนรู จึง
อยูในลักษณะของโครงการหรือหนวยการเรียนเพื่อแกปญหา (Problem–solving Learning Project or Unit) 
   5. การเรียนรูมาจากแรงจูงใจภายใน เชน ความตองการบรรลุผลสําเร็จ (Self – Esteem) 
ความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน เปนตน 
  สําหรับผูเรียนที่มีความพรอมที่จะเรียนรูไดดวยตนเองนั้น ควรเปนผูที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
(สมคิด อิสระวัฒน.  2541; Guglielmino.  1982; Skager.  1978: 116 – 117)  
   1. การรูจักตนเอง (Self-acceptace) เปนผูมีเจตคติทางบวกตอตนเอง เชื่อวา ตน
เปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
   2. มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เปนผูมีแรงจูงใจในการเรียนรู อยูใน
ตนเอง เรียนเพราะความอยากรูมิใชมีใครมาบังคบัหรือเพราะความจาํใจ มีความสนใจในการเรยีน ชอบ
การศึกษาคนควา รักการเรียน มีความพยายามทําความเขาใจในเรื่องที่ยาก  
   3. วางแผนการเรยีนดวยตนเอง (Planfullness) ผูเรียนรูถึงความตองการในการเรียน
ของตน สามารถกําหนดวัตถุประสงคทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบัความตองการ และวางแผนการเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 
   4. มีความรับผิดชอบในการเรียน (Responsibility) ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบตอ
การเรียนของตน มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยตอตนเอง 
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   5. เปดกวางตอประสบการณ (Openness to Experience) การศึกษาหาประสบการณ
ใหมดวยความใครรู มีความอดทน มองโลกในแงดี มีความตองการที่จะเรียนรูตลอดชีวิต คิดวาปญหา
เปนสิ่งที่ทาทายและรูวาตนเองตองการที่จะเรียนอะไรเพ่ิมเติม 
   6. มีความยืดหยุนในการเรียนรู (Flexibility) มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเปาหมาย
หรือวิธีการเรียน นําความลมเหลวในการเรียนมาปรับปรุงแกไขมากกวาที่จะลมเลิกหรือยอมแพ 
   7. มีการประเมินตนเอง (Evaluation) ผูเรียนสามารถที่จะประเมินตนเองไดวาเรียนรู
ไดดีแคไหน โดยอาจใหผูอ่ืนประเมินการเรียนรูของตนเองก็ได และยอมรับผลการประเมินพรอมนํามา
ปรับปรุงแกไขการเรียนรูของตนใหดีขึ้น 
  สวนการนําหลกัการเรียนรูดวยตนเองไปใชเปนแนวทางในการเรียนการสอนนั้นมีนักวิชาการ
ใหขอเสนอแนะดังตอไปน้ี (Knowles.  1975: 130 – 135; Mezirow.  1981: 22 – 23) 
   1. การใหผูเรียน มีสวนรวมในการเรียนการสอน ผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัด
ประสบการณ การแสดงความคิดเห็น รับผิดชอบรวมกันในกระบวนการเรียนรู โดยผูสอนทําหนาที่เปน
ผูอํานวยความสะดวกในการเรียน 
   2. สงเสริมความแตกตางระหวางบุคคล เปดโอกาสใหผูเรยีนเลือกเรียนในสิง่ที่ตองการ
และดวยวิธีการเรียนของตนเอง และสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาคุณสมบัติเฉพาะตน   
   3. จัดสภาพแวดลอมการเรียนรู ใหสอดคลองกับสภาพของผูเรียน เปนการจัด
ประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื่องที่เกี่ยวกับปญหาใกลตัว มีความสัมพันธกับผูเรียน เปนเร่ืองที่
ผูเรียนสนใจและเหมาะกับระดับความเขาใจของผูเรียน 
   4. เสริมแรงในดานการรับรูตนเอง สรางบรรยากาศการเรียนดวยการใหขอมูลยอนกลบั
แกผูเรียน เพ่ือกระตุนใหเกิดความพยายาม หลีกเลี่ยงการแขงขันหรือการตัดสินความสามารถของผูเรียน 
   5. การประเมินผลการเรียน โดยการกระตุนใหผูเรียนมีการตรวจสอบความถูกตอง
ของผลการเรียนรู เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขการเรียนของตนเอง 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูที่เก่ียวของทั้งทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม 
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรูกลุมสรรคนิยม และหลักการเรียนรูดวยตนเอง ผูวิจัย
ไดนําแนวคิด และหลักการของทฤษฎีการเรียนรูดังกลาวมาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน ดังแสดงใน
ตาราง 6 
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ตาราง 6 แนวคิดที่นํามาประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล 
 

แนวคิดที่นํามาประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล 
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1. การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู     
2. การทบทวนความรูเดิมและการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน       
3. การใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูและไดลงมือปฏิบัติ     
4. การใหผูเรียนไดเรียนรูตามความตองการและความสนใจ      
5. จัดแหลงเรียนรูใหผูเรียน     
6. มีส่ือการเรียนการสอนที่กระตุนความสนใจการเรียน     
7. จัดการเรียนรูใหเปนขั้นตอนและสอนจากงายไปหายาก     
8. การสอนในสิ่งที่เปนรูปธรรม     
9. จัดเรียงเนื้อหาใหเปนหมวดหมูงายตอการจํา     
10. การเสริมแรงใหแกผูเรียนในการเรียนรู     
11. การใหผลขอมูลยอนกลับจากการเรียนแกผูเรียนทันที     
12. การจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธ     
13. มีการทบทวนความรูและการขยายความคิด     
14. มีการประเมินผลที่ยืดหยุนและหลากหลาย     
15. ผูสอนอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือผูเรียน ตลอดจนการสราง
แรงจูงใจ และกระตุนความสนใจในการเรียนรูแกผูเรียน     
16. การใหคําแนะนําในการเรียน     
17. จัดบรรยากาศการเรียนที่มีทางเลือกหลากหลายและใหสอดคลองกับสภาพ
ของผูเรียน     
     
     

 
 จากการวิเคราะหจุดเดนของทฤษฎีการเรียนรูทั้ง 3 ทฤษฎีและหลักการเรียนรูดวยตนเองแลว
นํามาเปนแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู โดยตั้งวัตถุประสงคการเรียนในรูปของพฤติกรรมที่
สังเกตไดอยางชัดเจน 
  2. การทบทวนความรูเดิมและการเตรียมความพรอม เปนสิ่งจําเปนที่ตองดําเนินการ
กอนการเรียนเสมอ ซึ่งจะสามารถชวยใหผูเรียนใสใจและรับรูสิ่งน้ัน และสงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง
ไปถึงความรูใหมที่เก่ียวของกับความรูเดิมน้ันได  
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  3. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูและไดลงมือปฏิบตั ิ เปนการใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียน ทั้งเปนการฝกประสบการณตรง การลองผิดลองถูกและการคนหาวิธีการแกปญหา  
เชน การสรางสถานการณจําลองที่ทําใหการเรียนรูมีความหมาย โดยสถานการณการเรียนในบริบท
ของกิจกรรมในชีวติจริง 
  4. ใหผูเรียนไดเรียนรูตามความตองการและความสนใจ ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรู
อยางเต็มที่ ใหผูเรียนนําตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู เปนการกระตุนใหผูเรียนมีบทบาทใน
การเรียนรูอยางตื่นตัว และใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 
  5. จัดแหลงเรียนรู โดยผูเรียนสามารถใชแหลงเรียนรูคนควาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง 
ซึ่งเปนการขยายความคิดและชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูใหมไปยังองคความรูเดิม 
  6. มีสื่อการเรียนการสอนที่กระตุนความสนใจการเรียน สื่อที่ใชในการเรียนการสอนจะตอง
มีประสทิธิภาพ สามารถกระตุนความสนใจผูเรียนใหอยากเรียนรู มีความกระตือรือรน และตืน่ตวัตลอดเวลา 
  7. จัดการเรียนรูใหเปนขั้นตอนและสอนจากงายไปหายาก โดยใหผูเรียนไดเรียนรูไป
ทีละนอย ตามลําดับขั้น เรียนจากงายไปหายากตามศักยภาพและความสามารถของแตละคน 
  8. การสอนในสิ่งที่เปนรปูธรรม เพ่ือชวยใหผูเรียนเขาใจลกัษณะตางๆ ไดดีขึ้น โดยเฉพาะ
บทเรียนที่ยากๆ เชน การสาธิตหรือการนํารูปภาพมาเสนอแกผูเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกดิความรู
ความเขาใจ หรือเกิดความคดิรวบยอดที่ถกูตอง 
  9. จัดเรียงเนื้อหาใหเปนหมวดหมู เพ่ือใหผูเรียนสามารถจําเนื้อหา และเชือ่มโยงเนื้อหา
บทเรียนไดงาย    
  10. การเสริมแรงใหแกผูเรียนในการเรียนรู การเสริมแรงมีความสําคัญอยางยิ่งในการเรียน 
เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสวนทีป่ฏิบตัิไดถูกตอง และมีความพยายามแกไขในสวนที่
บกพรอง แตอยางไรก็ตามผูสอนจะตองใหการเสริมแรงเหลานี้อยางเหมาะสม 
  11. การใหผลขอมูลยอนกลับจากการเรียนแกผูเรียนทันท ี เพ่ือใหผูเรียนไดประเมินตนเอง 
และแกไขในสิ่งที่เขาใจไมถูกตอง 
  12. การจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
สนทนา ประชุม อภิปราย โตตอบกบัผูเรยีนคนอ่ืนๆ หรือกับครูผูสอน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธกับสื่อ
การเรียนการสอน 
  13. การทบทวนความรูและการขยายความคิด เปนการสรางความสัมพันธหรือการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งที่จะเรียนรูใหม หรือขอมูลใหมกับความรูเดิมของผูเรียนที่เก็บไวในหนวยความจําระยะยาว 
ซึ่งจะชวยในการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) 
  14. มีการประเมินผลที่ยืดหยุนกนัไปในแตละบคุคล หรืออาจใชการประเมินผลที่หลากหลาย  
ไมวาจะเปนการประเมินจากเพื่อน แฟมสะสมงาน หรือการประเมินตนเอง  
  15. ผูสอนอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือผูเรียน ผูสอนนอกจากจะถายทอด
ความรูแลว ในขณะเดียวกนัตองใหความรวมมือ อํานวยความสะดวกและชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู 
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กระตุนและสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดแกผูเรียน จัดกิจกรรมการเรยีนรูใหตรงกบัความสนใจของผูเรียน
และชวยสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน รวมทั้งใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา 
  16. การใหคําแนะนําในการเรียน เปนการชี้ใหผูเรียนทราบถึงแนวทางการเรียนรู ลําดับ
ของการเรยีน โครงสรางเน้ือหา และการวดัผลประเมินผล โดยผูเรียนสามารถเรียกดูขอมูลคําแนะนําได
โดยสะดวก 
  17. จัดบรรยากาศการเรียนที่มีทางเลือกหลากหลายและใหสอดคลองกบัสภาพของผูเรียน  
โดยการเตรียมวิธีการเรียนใหผูเรียนอยางหลากหลาย เชน การบรรยาย การใชบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เปนตน และในบทเรียนมีการกําหนดปญหา สถานการณตางๆ ที่สัมพันธ หรือสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมของผูเรียน 
 

4. วิธีการสอนที่นํามาสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
 วิธีการสอนเปนขั้นตอนที่ผูสอนดําเนินการสอนเพื่อใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูตามวตัถปุระสงค
ดวยวิธีการตางๆ ที่แตกตางกันไปตามองคประกอบและข้ันตอนสําคัญ อันเปนลักษณะเฉพาะตัวหรือ
ลักษณะเดนทีข่าดไมไดของวิธีนั้น  ๆ(ทิศนา แขมมณี. 2552: 323) และในการเรียนการสอนแตละสถานการณ
อาจใชรูปแบบการสอนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือใชรูปแบบการสอนหลายๆ แบบผสมผสานกันก็ได 
(วิชัย ลําใย. 2547: 100) และในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอนก็เชนกัน จะมีความหลากหลายในการใชวธิีสอน โดยผูวิจัยไดยึดหลักการสอน 
9 ขั้นของกาเย เปนแนวทางในการสอน ดังนี้ 
 4.1 หลักการสอนของกาเย  
  ทิศนา แขมมณี (2552: 72 – 76) กลาววา กาเย (Gagne’) เปนนักจิตวทิยาและนกัการศึกษา
ในกลุมผสมผสานระหวางพฤติกรรมนิยมและพุทธนิยม (Behavior Cognitivist) โดยอาศัยทฤษฎี และ
หลักการที่หลากหลาย เน่ืองจากความรูมีหลายประเภท บางประเภทสามารถเขาใจไดอยางรวดเร็ว
ไมตองใชความคิดที่ลึกซึ้ง แตบางประเภทมีความซับซอนมาก จําเปนตองใชความสามารถในขั้นสูง  
กาเย ไดจัดขัน้การเรียนรู ซึ่งเริมจากงายไปหายาก โดยผสมผสานทฤษฎกีารเรียนรูของกลุมพฤติกรรมนิยม
และพุทธนิยมเขาดวยกัน 
  กาเยไดเสนอรูปแบบการเรียนการสอนอยางเปนระบบ โดยไดพยายามเชื่อมโยงการจัด 
การเรียนการสอน อันเปนภาวะภายนอกตัวผูเรียนใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูภายใน ซึ่งเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของคนเราที่มีลักษณะการทํางานของสมองคลายกับการทํางานของ
คอมพวิเตอร และเพ่ือใหสอดคลองกบัการเรียนรู กาเยไดเสนอระบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
โดยแบงออกเปน 9 ขั้นตอน  ไดแก  
   1. สรางความสนใจ (Gaining Attention) เปนขั้นที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจใน
บทเรียน เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทั้งจากสิ่งยั่วยุภายนอกและแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผูเรียนเองดวย ครูอาจใช
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วิธีการสนทนา ซักถาม ทายปญหา หรือมีวัสดุอุปกรณตางๆ ที่กระตุนใหผูเรียนตื่นตวั และมีความสนใจ
ที่จะเรียนรู 
   2. แจงจุดประสงค (Informing the Learner of the Objective) เปนการบอกให
ผูเรียนทราบถงึเปาหมายหรือผลที่ไดรับจากการเรียนบทเรียนนั้นโดยเฉพาะ เพ่ือใหผูเรียนเห็นประโยชน
ในการเรียน เห็นแนวทางของการจัดกิจกรรมการเรียน ทําใหผูเรียนวางแผนการเรียนของตนเองได  
นอกจากนั้น ยังสามารถชวยใหครูดําเนินการสอนตามแนวทางที่จะนําไปสูจุดหมายไดเปนอยางดี 
   3. กระตุนใหผูเรยีนระลึกถึงความรูเดิมที่จําเปน (Stimulating recall of prerequisite 
learned capabilities) เปนการทบทวนความรูเดิมที่จําเปนตอการเชื่อมโยงใหเกิดความรูใหม  เน่ืองจาก
การเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่อง การเรียนรูความรูใหมตองอาศัยความรูเกาเปนพื้นฐาน 
   4. นําเสนอบทเรียนใหม (Present the stimulus) เปนการเริ่มกจิกรรมของบทเรียนใหม
โดยใชวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เหมาะสมมาประกอบการสอน 
   5. ใหแนวทางการเรียนรู (Providing learning guidance) เปนการชวยใหผูเรียน
สามารถทํากิจกรรมดวยตนเอง ครูอาจแนะนําวิธีการทํากิจกรรม แนะนําแหลงคนควาเปนการนําทาง 
ใหแนวทางผูเรียนไปคิดเอง เปนตน 
   6. ใหลงมือปฏิบตั ิ (Eliciting the performance) เปนการใหผูเรียนลงมือปฏิบัต ิ 
เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค 
   7. ใหขอมูลปอนกลบั(Feedback) เปนขั้นที่ครใูหขอมูลเกีย่วกับผลการปฏบิัติกิจกรรม
หรือพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกวา มีความถูกตองหรือไม อยางไรและเพียงใด 
   8. ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงค (Assessing the performance) เปน
ขั้นการวัดและประเมินวาผูเรยีนสามารถเรียนรูของบทเรยีนเพียงใด ซึ่งอาจวัดโดยการใชขอสอบแบบสังเกต 
การตรวจผลงานหรือการสัมภาษณ แลวแตวาจุดประสงคนั้นตองการวัดพฤติกรรม ดานใด แตสิ่งที่สําคัญ 
คือ เครื่องมือที่จะใชวัดตองมีคุณภาพ มีความเชื่อถือไดและมีความเที่ยงตรง 
   9. สงเสริมความแมนยําและการถายโอนการเรียนรู (Enhancing retention and 
transfer) เปนการสรุป การย้ํา ทบทวนการเรียนที่ผานมา เพ่ือใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูที่ฝงแนนขึ้น 
กิจกรรมในขั้นน้ีอาจเปนแบบฝกหัด การใหทํากิจกรรมเพิ่มพูนความรู รวมทั้งการใหทําการบาน การทํา
รายงาน หรือการหาความรูเพ่ิมเติมจากความรูที่ไดในชั้นเรียน 
 ขั้นตอนการเรยีนการสอนทั้ง 9 ขั้นของกาเย สามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งการสอนปกติ
และบทเรียนมัลติมีเดีย แตอยางไรก็ตามขั้นตอนการออกแบบทั้ง 9 ขั้นตอนนี้ไมจําเปนตองเรียงลําดับ
ตายตวัที่กําหนดไว และไมจําเปนตองใชครบทั้งหมด โดยผูออกแบบสามารถนําขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นนี้ไปใช
เปนหลักการพื้นฐานและดัดแปลงใหสอดคลองกับปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน ใน
เน้ือหาหนึ่งๆ (ณัฐกร สงคราม.  2553: 96) 
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 4.2 วิธีการสอนโดยใชการบรรยายและการใชบทเรยีนแบบโปรแกรม 
  ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยไดนําวิธีการสอน 2 รูปแบบคือ การสอนแบบบรรยาย (Lecture) 
และการสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction) มาประยุกตใชในการเรียนการสอน 
โดยมีรายละเอียดของวิธีการสอนแตละรูปแบบ ดังแสดงในตาราง 7 (ทิศนา แขมมณี.  2552: 327 – 329, 
378 – 380) 
 
ตาราง 7 เปรียบเทียบวธิีการสอนแบบบรรยายและการสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม 
 

รายการ การสอนแบบบรรยาย การสอนโดยใช บทเรียนแบบโปรแกรม 

   

1. ความหมาย กระบวนการที่ผูสอนใชชวยในการใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการเตรียมเน้ือหา
สาระแลวบรรยาย คือ พูด  บอก  เลาอธิบาย เน้ือหา
สาระหรือส่ิงที่ตองการสอนแกผูเรียน และประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีใดวิธีหน่ึง 

กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด  โดยการให
ผูเรียนศึกษาจากบทเรียนสําเร็จรูป สามารถ
ตอบสนองในส่ิงที่เรียน เรียนรูตามความสามารถ
และศักยภาพของตนเอง และตรวจสอบผลการ
เรียนรูของตนเองไดทันที  

2. วัตถุประสงค มุงชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดเรียนรูเน้ือหาสาระหรือ
ขอความรูจํานวนมากพรอมๆกันไดในเวลาที่จํากัด 

มุงชวยใหผูเรียนรายบุคคลไดเรียนรูดวยตนเอง
ตามความสามารถ ความตองการและความสนใจ
ของตน 

3. องคประกอบ 1. ผูสอนและผูเรียน 
2. เน้ือหาสาระ หรือขอความรูที่ตองการใหผูเรียนได
เรียนรู 
3. การบรรยาย (พูด บอก เลา อธิบาย) โดยผูสอน 
4. ผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการบรรยาย 

1. ผูสอนและผูเรียน 
2. บทเรียนแบบโปรแกรม 
3. ผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจาก บทเรียน
แบบโปรแกรม 

4. ข้ันตอนการสอน 1. ผูสอนเตรียมเน้ือหาสาระที่จะบรรยาย 
2. ผูสอนบรรยาย (พูด บอก เลา อธิบาย) เน้ือหาสาระที่
ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู 

 3. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

1. ผูสอนศึกษาปญหา ความตองการและความ 
สนใจของผูเรียน 
2. ผูสอนเลือก แสวงหา สราง บทเรียนแบบ       
โปรแกรมในเรื่องที่ตรงกับปญหาความตองการ
หรือความสนใจของผูเรียน 
3. ผูสอนแนะนําการใชบทเรียนแบบโปรแกรมให
ผูเรียนเขาใจ 
4. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาบทเรียนแบบโปรแกรม
ดวยตนเอง 
5. ผูเรียนทดสอบการเรียนรูดวยตนเองหรือมารับ
การทดสอบจากผูสอน 

5. ขอดี 1. ใชเวลานอยเม่ือเทียบกับวิธีสอนแบบอื่นๆ 
2. ใชกับผูเรียนจํานวนมากได 
3. เปนวิธีสอนที่สะดวก ไมยุงยาก 
4. ถายทอดเนื้อหาสาระไดมาก 

1. สงเสริมใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง 
2. ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
3. ชวยลดภาระครู และชวยแกปญหาการขาด 
        แคลนครู 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

รายการ การสอนแบบบรรยาย การสอนโดยใช บทเรียนแบบโปรแกรม 

   

6. ขอจํากัด 1. ผูเรียนมีบทบาทนอย จึงอาจทําใหผูเรียนขาด   
ความสนใจในการบรรยาย 
2. ตองอาศัยความสามารถของผูบรรยาย  ถาผูบรรยาย
ไมมีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูดความสนใจผูเรียน  
ผูเรียนอาจขาดความสนใจ  และถาผูสอนขาดการเรียบ
เรียงเน้ือหาสาระอยางเหมาะสม ผูเรียนอาจไมเขาใจ
และไมสามารถซักถามได(ถาผูบรรยายไมเปดโอกาส) 
3. ไมสามารถตอบสนองความตองการและความ  
แตกตางระหวางบุคคล 

1. ถาบทเรียนมีคุณภาพไมดีพอ ยอมสงผลตอ        
การเรียนรูของผูเรียน 
2. การสรางบทเรียนใหมีคุณภาพที่ดี จะตองใช
เวลาและมีความยุงยากในการจัดทํา และผูสราง
จําเปนตองมีความรู ความเขาใจในการสราง
บทเรียน 
3. บทเรียนโปรแกรมที่ดียังมีปริมาณนอย และ     
ถาบทเรียนแบบโปรแกรมที่มีคุณภาพไมดีพอ 
จะไมนาสนใจและไมสามารถดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียนและทําใหผูเรียนเบ่ือหนาย 

   

 
  ฐาปนีย ธรรมเมธา (2553: Online) กลาวถึงการสอนแบบบรรยายวา เปนการสอนที่อยู
ในทุกวิธีการสอน เปนการสอนที่ผูสอนผนวกเอาสื่อและสารสงไปยังผูเรียน มีปฏิสัมพันธกัน สงผลให
ผูเรียนบรรลวุตัถุประสงคของการเรียน โดยหัวใจของการสอนแบบบรรยายคือ การมีปฏิสัมพันธ ถา
นําการสอนแบบบรรยายไปใชในการเรียนการสอนออนไลน จะทําใหผูที่เขารวมการสอนมีความรูสึกดี 
ไมอางวางและโดดเดี่ยวในหองเรียนออนไลน การปฏิสัมพันธจะใชเครื่องมือตางๆ เขามาชวย เชน 
วีดิโอคอนเฟอเรน การประชุมทางไกลผานเว็บ อีเมลล กระดานสนทนา เปนตน โดยเทคโนโลยีที่นํา 
มาใชนั้น จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย  
  การสอนบรรยายเปนวิธีการสอนแบบหนึ่งซ่ึงใชไดทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา ความนิยมที่มีมาตอเนื่องเชนนี้ เปนเพราะเปนวิธีการที่ชวยถายทอดความรูใหม ความคิด
รวบยอดใหม (วิชัย ลําใย.  2547: 108 – 109) นอกจากนี้ ยังเปนวิธีสอนที่มีลักษณะเปนเผชิญหนา     
ทําใหผูเรียนมีสวนรวมปฏิสัมพันธและเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ     
  สําหรับการสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรมนั้นทิศนา แขมมณี (2552: 379 – 380) 
ไดแนะนําเทคนิคและเสนอแนะวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   1. การเตรียมการ ผูสอนตองศึกษาปญหา ความตองการ และความสนใจของผูเรียน
เปนรายบุคคล เพ่ือจะไดทราบวาควรใชบทเรียนเรื่องอะไร แกใคร โดยทั่วไปการใชบทเรียนแบบโปรแกรม
มีการใชใน 2 ลักษณะ คือ ใชสอนเนื้อหาสาระใดสาระหนึ่ง โดยใหผูเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสามารถ และอีกลกัษณะหนึ่ง คือ การใหสอนซอมเสริมการเรียนตามปกติ โดยผูเรียนที่อาจเรียนรู
ไมทันเพ่ือน หรือสอบไมผาน ผูสอนอาจใหบทเรียนแบบโปรแกรมแกผูเรียน เพ่ือไปศึกษาเพิ่มเตมิดวย
ตนเอง   
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   2. การดําเนินการ ผูสอนควรใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน และชี้แจงวธิีการเรยีน
จากบทเรียนแบบโปรแกรม ใหผูเรียนซักถามจนเปนที่เขาใจ แลวจึงใหผูเรียนศึกษาบทเรียน โดยผูเรียน
แตละคนใชเวลามากนอยแตกตางกันไปได 
   3. การประเมินผล หลังจากที่ผูเรยีนศกึษาบทเรยีนจนจบแลว ผูสอนจึงใหทําแบบสอบ
หลังเรียน และตรวจใหคะแนน 
 วิธีการสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรมสาํหรับในวิจัยเร่ืองน้ีจะเปนการจัดการเรียนการสอน
โดยใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาวิชาดวยตนเองลวงหนา หรือ
ใชสําหรับทบทวนเนื้อหาวิชาในภายหลัง การติดตอสื่อสาร การถามตอบปญหาตางๆตลอดจนการมอบหมาย
งานของผูสอน และการสงงานของผูเรียน 

 

5. เกณฑการประเมินประสิทธิภาพของชุดบทเรียน 
 เม่ือชุดบทเรียนไดรับการพัฒนาเปนระบบอยางสมบูรณแลว ผูสอนยังไมสามารถนําชุดบทเรียน
ไปใชไดอยางทันที เน่ืองจากชุดบทเรียนอาจมีขอผิดพลาดทั้งทางดานเทคนิค ดานเนื้อหา และดาน
ประสิทธิภาพของบทเรียน ดังนั้นผูออกแบบจึงตองนําชดุบทเรียนไปประเมิน โดยการทดสอบการใชงาน
ของชุดบทเรียน เพ่ือตรวจสอบหาจุดบกพรองหรือขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และดําเนินการแกไขเพื่อให
สมบูรณ ตลอดจนการทดลองการใชงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดบทเรียน 
 5.1 ความหมายและความสําคัญของการหาประสิทธิภาพชุดบทเรยีน 
  มีนักวิชาการทางการศึกษาหลายทานใหความหมายของการหาประสิทธิภาพชุดบทเรียน 
วาการหาประสิทธิภาพชุดบทเรียน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพหรือพิจารณาคุณคาดาน
ตางๆ ของชุดบทเรียน แลวนําขอมูลที่ไดจากการประเมินมาแกไข ปรับปรุงชุดบทเรียนใหมีคณุภาพ
ตอไป (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.  2528: 284; อธิพร ศรียมก.  2525: 211; ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2533: 127; 
บุญชม ศรีสะอาด.  2533: 23) ซึ่งสื่อการเรียนการสอนทุกประเภททีจ่ะนํามาประกอบการเรยีนการสอน
นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการหาประสิทธิภาพกอน โดยชัยยงค พรหมวงศ (2521: 134) ไดให
เหตุผลของการหาประสิทธภิาพชุดบทเรยีนไวหลายประการ คือ 
   1. สําหรับหนวยงานผลติชุดบทเรยีน การหาประสทิธิภาพเปนการประกันคุณภาพ
ของชุดบทเรียนวาอยูในระดับสูงเหมาะที่จะลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก ถาไมมีการหาประสิทธิภาพ
กอนแลว หากผลิตออกมาใชประโยชนไดไมดีก็ตองทําใหม ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองทั้งเวลา แรงงานและ
เงินทอง 
   2. สําหรับผูใชชุดบทเรยีน ชุดบทเรยีนจะทําหนาที่สอนโดยชวยสรางสภาพการเรียนรู
ใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหวัง บางครั้งตองชวยผูสอนสอน บางครั้งตองสอนแทน
ผูสอน ดังนั้นกอนนําชุดบทเรียนไปใช ผูสอนควรมั่นใจวาชุดบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพในการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจริง การหาประสิทธิภาพตามลําดับขั้น จะชวยใหเราใชชุดบทเรียนที่มีคุณคาทาง 
การสอนจริงตามเกณฑที่กําหนด 
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   3. สําหรับผูผลิตชุดบทเรียน การทดสอบประสิทธิภาพชุดบทเรียน จะทําใหผูผลิต
ม่ันใจไดวา เนือ้หาสาระที่บรรจุในชุดบทเรยีนมีความเหมาะสม งายตอการเขาใจอันชวยใหผูผลติมีความชํานาญ 
สูงขึ้น เปนการประหยัดแรงงานสมอง แรงงาน เวลา และเงินทองในการเตรียมตนแบบ 
  ซึ่งสอดคลองกับอธพิร ศรยีมก (2525: 211) และ ฉลองชัย สรุวัฒนสมบูรณ (2528: 127) 
ที่เห็นวา การหาประสิทธิภาพชุดบทเรียนมีความสําคัญ เพราะทําใหม่ันใจวาชุดบทเรียนที่จัดทําขึ้นมานั้น
มีคุณภาพ สามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง ทั้งเปนหลักประกันวา
ผลิตออกมาแลวใชได ไมสูญเสียเงินทองและเวลาโดยเปลาประโยชน 
 ดังนั้นจากความสําคัญของการหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียน สรุปไดวา ในการผลติชดุบทเรียน
นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการทดสอบประสิทธิภาพของชุดบทเรียนใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่กาํหนดไว 
เพราะเมื่อนําชุดบทเรยีนไปใชแลวทําใหม่ันใจไดวาการเรียนการสอนบรรลวุัตถุประสงคไดอยางแทจริง 
 5.2 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพของชุดบทเรียน 
  การประเมินชดุบทเรียนมีแนวทางการประเมิน ดังนี้ 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2533: 25 – 29) ไดจําแนกวิธการประเมินผลชุดบทเรียนเปน 3 วิธ ี
ดังนี้ 
   1. การประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูสอน โดยจะใชแบบประเมินผลใหผูเชี่ยวชาญ
หรือผูสอนพิจารณาทั้งดานคุณภาพ เน้ือหาสาระ และเทคนิคการจัดทําบทเรียนชดุนั้น แบบประเมิน
อาจเปนสัดสวนประมาณคา (Rating Scale) หรือเปนแบบเห็นดวย ไมเห็นดวย สรุปผลเปนความถี่
แลวอาจทดสอบความแตกตางระหวางความถี่ดวยไคสแคว 
   2. ประเมินโดยผูเรียน โดยมีลักษณะเชนเดียวกับการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูสอนแตเนนการรับรูคุณคาเปนสําคัญ 
   3. การประเมินโดยการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน เปนการหาประสิทธิภาพ
ของชุดบทเรียนที่มีความเที่ยงตรงที่จะพิสูจนคุณภาพและคุณคาของชุดบทเรียน โดยจะวัดวาผูเรียน
เกิดการเรียนรูอะไรบาง เปนการวัดเฉพาะที่เปนวัตถุประสงคของการสอนโดยใชชดุบทเรียนน้ัน อาจ
จําแนกเปน 2 วิธี คือ 
    3.1 กําหนดเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา เชน 80/80 หรือ 90/90 
    3.2 ไมไดกําหนดกําหนดเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา แตพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนวาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญหรือไม หรือเปรียบเทียบวา
ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนดวยชุดบทเรียนน้ันสูงกวา หรือเทากับสื่อหรือเทคนิคการสอนอยางอ่ืนหรือไม 
โดยใชสถิติทดสอบ t-test 
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 128 – 130) กลาวถึงการประเมินชุดบทเรียนวา อาจทําได
หลายวธิีดังนี้ การประเมินโดยผูสอน การประเมินโดยผูชํานาญการ การประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะกจิ 
การประเมินโดยผูเรียน และการหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียน ซึ่งในการหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียน
นั้น ไดจําแนกออกเปน 2 วิธ ีคือ 
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   1. ประเมินโดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 
   2. ประเมินโดยไมไดตั้งเกณฑไวลวงหนา แตจะเปรยีบเทยีบผลการสอบของผูเรียน
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน (Pretest–Posttest) 
  เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 284) กลาววา การหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียนน้ัน
จะถือหลักแบบสมรรถฐานการเรียนรู คือ มาตรฐาน 90/90 ผลลัพธคาประสทิธภิาพของชุดบทเรียน 
E1/E2 หมายความวา ประสทิธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดบทเรยีน คิดเปนรอยละจากการประเมิน
กิจกรรมระหวางการเรียน (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละจากการประกอบกิจกรรม
หลังเรียน (E2) 
 จากแนวทางการประเมินผลชุดบทเรียนสามารถสรุปไดวา การหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียน
สามารถทําไดหลายวธิี แตวธิีที่นิยมใชกันอยางแพรหลายคือ การหาประสิทธิภาพของกระบวนการที่
จัดไวในชุดบทเรียน ซึ่งคิดเปนรอยละจากการประเมินกิจกรรมการเรียน (E1) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธคิดเปนรอยละจากการประกอบกิจกรรมหลังเรียน (E2) 
 5.3 ข้ันตอนการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียน 
  ในการทดสอบประสิทธิภาพของชุดบทเรียนนั้น จะตองนําชุดบทเรยีนไปทดลองใช (Try out) 
กับนักเรียน เพ่ือนําผลมาปรับปรุงแกไขชุดบทเรียนใหมีคุณภาพตอไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ (อธิพร ศรียมก. 
2525: 249; ฉลองชัย สุรวัฒนสมบูรณ.  2528: 214 – 215) 
   1. แบบเดี่ยว (1:1) คือ ทดลองกับนักเรียน 1 คน โดยใชเด็กออน ปานกลาง และ
เกง คํานวณหาประสทิธภิาพเสร็จแลวปรบัปรุงใหดีขึ้น โดยปกตคิะแนนที่ไดจากการทดสอบแบบเดีย่ว
จะไดคะแนนต่ํากวาเกณฑมาก ซึ่งในขั้นนี้ E1/E2 ที่ไดจะประมาณ 60/60 
   2. แบบกลุม (1:10) คือ การทดลองกับผูเรียน 6 – 10 คน (คละกับผูเรียนที่เกงกับ
ออน) คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง ในขั้นนี้ E1/E2 ที่ไดจะประมาณ 70/70 
   3. ภาคสนาม (1:100) คือ การทดลองกับผูเรียน 40 – 100 คน คํานวณหา
ประสิทธิภาพแลวปรับปรุง ซึ่งผลลัพธ E1/E2 ที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว หากต่ํากวาเกณฑไมเกิน 
2.5 เปอรเซ็นต ก็ใหยอมรับได แตหากแตกตางกันมากผูสอนตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนใหม 
โดยยึดสภาพความจริงเปนเกณฑ  
 5.4 เกณฑการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
  เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 284) ไดเสนอแนวทางในการหาประสิทธิภาพของชุด
บทเรียนโดยยดึหลักแบบสมรรถฐาน คือ ถือเกณฑ 90/90 โดยใชสูตรคํานวณหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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  โดยที่ E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดบทเรียนคือ เปนรอยละ 
        จากการทําแบบฝกหัดและ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 
    E2   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ พฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนไปในตวัผูเรียน   
        คือ เปนรอยละจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือ 
        ประกอบกิจกรรมการเรียน 
    ∑Χ  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัดและ/หรือการ 
        ประกอบกิจกรรมการเรียน   
    ∑F  แทน    คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ/ 
        หรือการประกอบกิจกรรมหลังเรียน   
    N     แทน    จํานวนผูเรียน 
    A     แทน    คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและ/หรือกิจกรรมการเรียน 
    B     แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรยีนและ/หรือกิจกรรมหลังเรยีน 

 

   หากผูเรียนทําคะแนนไดไมถึงเกณฑที่ตั้งไว จะตองแกไขปรับปรุงชดุบทเรียนแลว
หาประสิทธิภาพใหมอีกครั้ง ถายังต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวก็ตองปรับปรุงแกไขจนกวาจะไดผลตามเกณฑ 
 5.5 การยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียน 
  ชุดบทเรียนที่ผานขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพตามขั้นตอนนั้น จะนําผลคะแนนมา
เทียบคาระหวางผลของประสิทธิภาพกับเกณฑที่ตั้งไว เพ่ือดูวาจะยอมรับประสิทธิภาพไดหรือไม ซึ่ง
การยอมรับประสิทธิภาพนั้น ฉลองชัย สุรวัฒนสมบูรณ (2528: 215) ไดเสนอเกณฑประสิทธิภาพของ
ชุดบทเรียนไวเปน 3 ระดับ คือ 
   1. สูงกวาเกณฑ เม่ือประสิทธิภาพของชุดบทเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวเกิน 2.5 
เปอรเซ็นต ขึน้ไป 
   2. เทากบัเกณฑ เม่ือประสทิธภิาพของชุดบทเรยีนเทากบัหรือสูงกวาเกณฑที่ตัง้ไว 
ไมเกิน 2.5 เปอรเซ็นต 
   3. ต่ํากวาเกณฑ เม่ือประสทิธภิาพของชุดบทเรยีนต่ํากวาเกณฑ แตไมต่ํากวา 2.5 
เปอรเซ็นต ถือวา มีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
 จากการกลาวถึงการหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียนทีผ่านมา สรุปไดวา การหาประสิทธิภาพ
ของชุดบทเรียน เปนการตรวจสอบหรือทดสอบคุณภาพของชุดบทเรียนที่สรางขึ้น โดยกําหนดเกณฑ
มาตรฐานขึ้นมาสําหรับการทดสอบ ซึ่งสามารถทราบวา ชุดบทเรียนนั้นเปนไปตามจุดมุงหมายที่สรางขึ้น
หรือไม และมีคุณภาพตอผูเรียนมากนอยเพียงใด และสําหรับการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขาย
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อินเทอรเน็ตที่ใชในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดแมฮองสอน 
ไดกําหนดเกณฑมาตรฐาน 85/85 โดยประสิทธิภาพของบทเรียนตองเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 
 

6 . สรุปการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษาเอกสารเกีย่วกบัแนวคิดและหลักการการเรยีนการสอนทางไกล การจัดการเรียน
การสอนอีเลิรนน่ิง ระบบเครือขายไวแม็กซ เทคโนโลยีการประชุมทางไกลผานเว็บ และการวิเคราะหเก่ียวกับ
ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู และวิธีการสอนของการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือนํามาใชในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัย
สามารถสรุปผลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังแสดงใน ตาราง 8 
 
 

ตาราง 8 สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

เอกสาร / งานวิจัยที่ศึกษา ผลการศึกษา 

  

1. แนวคิดและหลักการการเรียน
การสอนทางไกล 

1. หลักการการเรียนการสอนทางไกล ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ตองคํานึงหลักการที่สําคัญ คือ  ประสบการณเดิมของผูเรียน ความแตกตาง
ระหวางบุคคล วัตถุประสงคการเรียนรู  การกระตุนผูเรียนในการเรียนรู   
การมีปฏิสัมพันธ และการใชส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
2. รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล จะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่สําคัญ 5 ขั้นตอน  คือ   
    2.1 การวิเคราะห 
    2.2 การวางแผนการสอน 
    2.3 การเตรียมความพรอม 
    2.4 การจัดการเรียนการสอน 
    2.5 การประเมินผล 

 3. องคประกอบการเรียนการสอนทางไกล มีองคประกอบที่สําคัญดังตอไปนี้ 
    3.1 หลักสูตรการสอน/เน้ือหารายวิชา 
    3.2 ผูเรียนทางทางไกล 
    3.3 ผูสอนทางไกล 
    3.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
    3.5 เครื่องมือ / เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล 
    3.6 ระบบการบริหารจัดการ 
    3.7 ทีมงานสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล 
    3.8 การประเมินผล 
    3.9 งบประมาณ 
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ตาราง 8 (ตอ)  
 
 

เอกสาร / งานวิจัยที่ศึกษา ผลการศึกษา 

  

 4. ลักษณะการปฏิสัมพันธของการเรียนการสอนทางไกล มี 4 ลักษณะ คือ 
    4.1 การปฏสัิมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน 
    4.2 การปฏสัิมพันธระหวางผูเรียนกับส่ือการเรียนการสอน 
    4.3 การปฏสัิมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
    4.4 การปฏสัิมพันธระหวางผูสอนกับส่ือการเรียนการสอน 

 5. การจัดการเรียนการสอนอีเลิรนนิ่ง มีองคประกอบที่สําคัญ คือ 
    5.1 ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน 
    5.2 เครื่องมือติดตอส่ือสาร 
    5.3 เน้ือหาวิชา 
    5.4 ผูเรียนและผูสอน 
    5.5 หลงเรียนรู 
    5.6 โครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ 
6. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
    6.1 โฮมเพจ 
    6.2 วัตถุประสงคการเรียน 
    6.3 สวนแนะนําการเรียน 
    6.4 สวนของสารบัญ 
    6.5 เน้ือหาสาระ 
    6.6 การมอบหมายงานและกิจกรรม 
    6.7 การทดสอบ 
    6.8 แหลงเรียนรู 
    6.9 สวนการประชุมอภิปราย 
    6.10 กระดานขาว 
    6.11 ประกาศ 
    6.12 ประวตัิบุคคล 
7. เทคโนโลยีการประชุมทางไกลผานเว็บ เปนเคร่ืองมือสําคัญในการจัด 
การเรียนการสอนทางไกลที่มีลักษณะแบบ Face-to-Face ซึ่งการประชุม
ทางไกลผานเว็บที่นํามาใชในการเรียนการสอนทางไกลควรมีลักษณะ ดังนี้ 
    7.1 มีเสียงและวีดิโอในการติดตอส่ือสาร 
    7.2 มีการนําเสนอและการแบงปนเอกสาร 
    7.3 การติดตอส่ือสารดวยเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ต(VoIP) 
    7.4 การบันทึกการเรียนการสอน 
    7.5 การใชกระดานไวทบอรด     
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ตาราง 8 (ตอ)  
 
 

เอกสาร / งานวิจัยที่ศึกษา ผลการศึกษา 

  

 7.6 การสื่อสารดวยขอความ 
    7.7 การควบคุมการเรียนการสอน 
    7.8 มีเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ, สอบถาม และประเมิน 

2. เทคโนโลยีไวแม็กซ 1. เทคโนโลยีไวแม็กซ  เปนเทคโนโลยีไรสายความเร็วสูงที่พัฒนาขึ้นมาบน
มาตรฐาน IEEE 802.16 และใชหลักการของเทคโนโลยี OFDM ซึ่งเปน
คล่ืนความถี่ของวิทยุขนาดเล็ก  และในโครงสรางของระบบเครือขาย      
ไวแม็กซจะประกอบดวย  

     1.1 สถานีฐาน(Base station: BS) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานทั้งหมด
ใน Cell Site และเชื่อมตอกับ Wired Internet Backbone หรือ Internet 
Access ใดก็แลวแต จากนั้นสงสัญญาณไปยงัอุปกรณที่เรียกวา CPE 
(Customer Premises Equipment) ในจุดหางไกลเพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ในบริเวณนั้น 
    1.2 สถานีลูกขาย (Subscriber Station : SS) ทําหนาที่ติดตอกับสถานี
สงโดยผานอุปกรณ CPE ที่เปนเสมือนเปน Hub ทําหนาที่เปนตัวกลางใน
การรับและสงขอมูลกําลังสูงเพ่ือใหติดตอระยะไกลได 
2. จุดเดนของเทคโนโลยีไวแม็กซ 
    2.1 ความเรว็ในการรับ-สงสัญญาณ 
    2.2 การขยายระบบ 
    2.3 ขนาดของชองสัญญาณ 
    2.4 การบริการที่ครอบคลุม 
    2.5 การจัดลําดับความสําคัญของงานบริการ 
    2.6 ระบบรักษาความปลอดภัย 

3. ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู 
 

1. ทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยม จะใหความสําคัญกับพฤติกรรมของมนุษย 
และเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการ
ตอบสนอง  ตองจัดเตรียมประสบการณหรือส่ิงแวดลอมภายนอกเพื่อใหเกิด
พฤติกรรมที่ตองการ 
2. ทฤษฎีกลุมปญญานิยม เชื่อวา การเรียนรูเปนผลของกระบวนการคิด 
ความเขาใจ การรับรูส่ิงเราที่มากระตุน ผสมผสานกับประสบการณในอดีต
ที่ผานมาของบุคคล ทําใหเกิดการเรียนรูขึ้น 
3. ทฤษฎีสรรคนิยมเชื่อวา มนุษยสามารถคิดวิเคราะห แยกแยะ และ
อธิบายสิ่งตางๆ ตามที่ตนสรางขึ้น หรือส่ิงที่ตนไดลงมือกระทํา ผูเรียนเปน
ผูสรางองคความรูซึ่งไมมีขอบเขตจํากัด มนุษยสามารถเรียนรูไดจากการ
สังเกต การรวบรวม และการจัดการพื้นฐานความรูของแตละคน      
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 4. หลักการเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนวิเคราะห
ความตองการในการเรียนรูของตนเอง ตั้งเปาหมายในการเรียน วางแผน   
การเรียน  คนหาและเลือกแหลงทรัพยากรในการเรียน  เลือกวิธีการและ
การประเมินผลการเรียน อันเกิดจากแรงจูงใจ ความรับผิดชอบสวนบุคคล  
การบริหารตนเอง และการควบคุมกิจกรรมการเรียนของตนเองทั้งในดาน
เน้ือหาและวิธีการเรียน   

 5. แนวคิดในการนําทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรูมาประยุกตในใน 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
    5.1 การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 
    5.2 การทบทวนความรูเดิมและการเตรียมความพรอม 

     5.3 ผูเรียนมสีวนรวมในการเรียนรูและไดลงมือปฏิบัติ 
    5.4 ผูเรียนไดเรียนรูตามความตองการและความสนใจ 
    5.5 มีส่ือการเรียนการสอนที่กระตุนความสนใจการเรียน 
    5.6 จัดแหลงเรียนรู 
    5.7 จัดการเรียนรูใหเปนขั้นตอนและสอนจากงายไปหายาก 
    5.8 สอนในส่ิงที่เปนรูปธรรม 
    5.9 จัดเรียงเนื้อหาใหเปนหมวดหมู 
    5.10 การเสริมแรงใหแกผูเรียนในการเรียนรู 
    5.11 การใหผลขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันที 
    5.12 การจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธ 
    5.13 การทบทวนความรูและการขยายความคิด 
    5.14 การประเมินผลที่ยืดหยุนในแตละบุคคล 
    5.15 ผูสอนอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือผูเรียน 
    5.16 การใหคําแนะนําในการเรียน 
    5.17 จัดบรรยากาศการเรียนที่มีทางเลือกหลากหลาย 

4. วิธีการสอน 1. หลักการสอนของกาเย มีระบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบง
ออกเปน 9 ขั้น คือ   
    1.1 สรางความสนใจ 
    1.2 แจงจุดประสงค 
    1.3 กระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิม 
    1.4 นําเสนอบทเรียนใหม 
    1.5 ใหแนวทางการเรียนรู 
    1.6 ใหลงมือปฏิบัติ 
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     1.7 ใหขอมูลยอนกลับ 
    1.8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงค 
    1.9 สงเสริมความแมนยําและการถายโอนการเรียน 
2. การสอนแบบบรรยาย  เปนกระบวนการสอนที่ผูสอนเตรียมเน้ือหาสาระ
แลวบรรยาย คือ พูด บอก เลา อธิบาย เน้ือหาสาระหรือส่ิงที่ตองการสอน
แกผูเรียน และประเมินการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
3. การสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม  เปนกระบวนการสอนที่ผูสอนใช
ในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด  โดยให
ผูเรียนศึกษาจากบทเรียนสําเร็จรูป สามารถตอบสนองในสิ่งที่เรียน 

5. การหาประสิทธิภาพของชุด    
บทเรียน 

1. การหาประสิทธิภาพชุดบทเรียน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพหรือพิจารณาคุณคาดานตางๆของชุดบทเรียน แลวนําขอมูลท่ีได
จากการประเมินมาแกไข  ปรบัปรุงชุดบทเรียนใหมีคุณภาพตอไป 
2. การหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียนสามารถทําไดหลายวิธี แตวิธีที่นิยม
ใชกันอยางแพรหลายคือ การหาประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุด
บทเรียน ซึ่งคิดเปนรอยละจากการประเมินกิจกรรมการเรียน (E1) และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละจากการประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
(E2) 
3. การทดสอบประสิทธิภาพของชุดบทเรียน  ตองนําชุดบทเรียนไปทดลอง
ใช (Try out) กับนักเรียน โดยมีขั้นตอนการทดสอบ 3 ขั้นตอน คือ 1) แบบ
เดี่ยว 2) แบบกลุม 3) แบบภาคสนาม เพ่ือนําผลการทดสอบมาปรับปรุง
แกไขชุดบทเรียนใหมีคุณภาพตอไป 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง 
  2. แบบแผนการทดลอง 
  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยกระทาํกับกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 1.1 ข้ันการพัฒนารูปแบบ 
  1.1.1 ผูเชี่ยวชาญพิจารณารปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ สําหรบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ตองเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
ระดบัปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยหรือตําแหนงเทยีบเทา หรือ
ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีประสบการณในการสอนหรือเกี่ยวของกับการศึกษาหรือทํางานเกี่ยวกับ
ระบบการเรยีนการสอนทางไกลไมนอยกวา 5 ป จํานวน 10 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยแบงเปน 
   1.1.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา  จํานวน  5 คน 
   1.1.1.2 ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนทางไกล จํานวน 5 คน 
  1.1.2 การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย 
เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งทดลองกับกลุมนักเรียนที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 42 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) 
ซึ่งแบงเปน 5 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นที่ 1 ทําการทดลองกับนักเรียน จํานวน 3 คน ประกอบดวยนักเรียน เกง ปานกลาง 
ออน เพ่ือทดสอบคุณภาพเบือ้งตน ดานความเขาใจเนื้อหาบทเรียน การสื่อความหมาย ขั้นตอนการสอน 
การฝกปฏิบตั ิโดยการสังเกต สัมภาษณ แลวนําขอมูลปรับปรุงแกไขเพ่ือใชในการทดลองขั้นตอไป 
   ขั้นที่ 2 ทําการทดลองกับนักเรียน จํานวน 9 คน ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง 
ออน เพ่ือหาแนวโนมประสทิธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เร่ือง 
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คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และตรวจสอบหาขอบกพรองตางๆ จากนั้นนํามา
ปรับปรุงแกไขเพ่ือใชในการทดลองขั้นตอไป 
   ขั้นที่ 3 ทําการทดลองกบันกัเรียน จํานวน 30 คน เพ่ือหาประสทิธภิาพของบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่สรางขึ้นใหไดตามเกณฑการประสิทธิภาพ 85/85  
 1.2 ข้ันการศึกษาทดลอง 
  1.2.1 ประชากร ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2554 จํานวน 536 คน ซึง่เปนนักเรยีนทีอ่ยูในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอนเขต 1 และเขต 2 และเปนโรงเรียนที่อยูในโครงการไวแม็กซ
แมฮองสอนไอทีวัลเลย 
  1.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2       
ปการศึกษา 2554 จํานวน 56 คน โดยไดมาจากการสุมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แลวเลือก
แบบเจาะจงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน
เขต 2 ที่มีความพรอมดานคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และเปนโรงเรียนที่อยูในโครงการไวแม็กซ
แมฮองสอนไอทีวัลเลย ทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.2.2.1 สุมเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ไดแก เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 
   1.2.2.2 เลือกเจาะจงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ที่จะนํามาศึกษาทดลอง ไดแก 
โรงเรียนบานไรวิทยา และโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  
   1.2.2.3 ในแตละโรงเรยีนดําเนินการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดย
ใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling Unit) โรงเรียนละ 1 หองเรียน  

 

2. แบบแผนการทดลอง 
 การดําเนินการทดลอง เปนการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยกําหนดใหโรงเรียนแมสะเรียง 
“บริพัตรศึกษา” ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอ และมีความพรอมดานครูผูสอนในสาขาวิชา
ภาษาไทย เปนหองสอนตนทาง โดยจะมีเพียงครูผูสอน ไมมีนักเรียน และในหองสอนจะมีอุปกรณและ
เครื่องมือตางๆ สําหรับถายทอดการเรียนการสอนทางไกล ทําการถายทอดการสอนไปยงัโรงเรยีนปลายทาง
ที่เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีความขาดแคลนครูผูสอน หรือครูผูสอนไมจบการศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย คือ 1) โรงเรียนในเมือง (โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร) และ 2) โรงเรียนในชนบท
(โรงเรียนบานไรวิทยา) โดยมีแผนการทดลอง ดังแสดงในตาราง 9  
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ตาราง 9 แบบแผนการทดลองแบบสองกลุมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

A T1 X T2 
B T1 X T2 
    

 
 เม่ือ    X แทน การจัดกระทํา (Treatment) 
   T1 แทน การทดสอบวดักลุมตัวอยางกอนการทดลอง (Pretest) 
   T2 แทน การทดสอบวดักลุมตัวอยางหลังการทดลอง (Posttest) 
 

3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครอืขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน มีการสรางเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จังหวัดแมฮองสอน   
 2. แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน   
 3. แบบประเมินเนื้อหารายวชิา หลกัภาษาไทย เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 
 4. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 5. แบบประเมินบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศ
ในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 6. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1 รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษา ข้ัน
พื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
  3.1.1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสาร หนังสือ 
วารสาร ตํารา งานวิจัยตางๆ เพ่ือใชกําหนดกรอบแนวคิดและแนวทางดําเนินการวิจัยในการพฒันา
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
   3.1.1.1 ศึกษาการเรียนการสอนทางไกลในดาน ความหมาย หลักการและองคประกอบ 
ลักษณะการปฏิสัมพันธ และศึกษารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลของ โคเวลโล (Covello. 2010: Online) 
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เซลมอน (Salmon, 2004: 29) อลองโซ โลเปซ และ แมนริค (Alonso, Lopez; & Manrique.  2005: Online) 
พาสเซอรินี และ เกรนเจอ (Passerini; & Granger. 1999: Online) สุภาณี เส็งศรี (2543: 193) ชยัยงศ 
พรหมวงศ (2543: 9) ฤทธชิยั ออนม่ิง (2543: 125 – 135) รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน (2547: 243 – 249) 
บุญเรือง เนียมหอม (2540) วิวัฒน มีสุวรรณ (2551: 98) และ พิชัย ทองดีเลิศ (2547: 131) เพ่ือนํา
ขอมูลมาสรางขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล   
   3.1.1.2 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอีเลิรนน่ิงในดานความหมาย 
องคประกอบของอีเลิรนน่ิง บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางการออกแบบ
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล   
   3.1.1.3 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระบบเครือขายไวแม็กซในดานความหมาย มาตรฐาน
ของเทคโนโลยีไวแม็กซ ระบบการทํางานของไวแม็กซ จุดเดนและขอจํากัดของไวแม็กซ เพ่ือนําขอมูล
มาเปนแนวทางในการกําหนดโครงสรางพื้นฐานของการเรียนการสอนทางไกล  
   3.1.1.4 ศึกษาขอมูลเกีย่วกบัเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผานเวบ็ในดานความหมาย 
ลักษณะของการประชุมทางไกลผานเวบ็ โปรแกรมการประชุมทางไกลผานเวบ็ เพ่ือนําขอมูลมาเปน
แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนทางไกล 
   3.1.1.5 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู ไดแก ทฤษฎีกลุมพฤติกรรม
นิยม ทฤษฎีกลุมปญญานิยม ทฤษฎีสรรคนิยม หลกัการเรยีนรูดวยตนเอง เพ่ือนาํขอมูลมาประยุกตใช
ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน  
   3.1.1.6 ศึกษาขอมูลเกีย่วกับวิธีการสอนทางไกล ไดแก หลักการสอนของกาเย การสอน
แบบบรรยาย และการสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทางไกล   
  3.1.2 วิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยแยกเปนดานตางๆ ดังนี้ 
   3.1.2.1 ผลการวิเคราะหดานหลักการการเรียนการสอนทางไกล พบวา ในการจัด 
การเรียนการสอนทางไกลควรคํานึงถึง ประสบการณเดิมของผูเรียน ความแตกตางระหวางบุคคลวตัถุประสงค
การเรียนรู การกระตุนผูเรยีนในการเรียนรู การมีปฏิสัมพันธ และการใชสื่อการเรียนการสอนทีเ่หมาะสม 
   3.1.2.2 ผลการวิเคราะหดานรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล พบวา มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลที่สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห  การวางแผนการสอน การเตรียม
ความพรอม การจัดการเรียนการสอน และการประเมนิผล 
   3.1.2.3 ผลการวิเคราะหดานองคประกอบของการเรียนการสอนทางไกล พบวา องคประกอบ
ของการเรียนการสอนทางไกลประกอบดวย หลักสูตรการเรียนการสอน/เน้ือหารายวิชา ผูเรียนทางไกล 
ผูสอนทางไกล กิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือ/เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล ระบบการบริหาร
จัดการ ทีมงานสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล การประเมินผล และงบประมาณ 
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   3.1.2.4 ผลการวิเคราะหดานการปฏิสัมพันธของการเรียนการสอนทางไกล พบวา 
มี 4 ลักษณะ คือ การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกบัผูสอน การปฏิสัมพันธระหวางผูเรยีนกับสื่อการเรียน
การสอน การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับสื่อการเรียนการสอน 
   3.1.2.5 ผลการวิเคราะหดานการจัดการเรยีนการสอนอีเลิรนน่ิง พบวา การจัดการเรียน
การสอนอีเลิรนน่ิง มีองคประกอบทีส่ําคัญ คือ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน เครื่องมือติดตอสื่อสาร  
เน้ือหาวิชา ผูเรียนและผูสอน แหลงเรียนรู และโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ 
   3.1.2.6 ผลการวิเคราะหดานบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวา บทเรยีนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตควรมีองคประกอบที่สําคัญ คือ หนาโฮมเพจ วัตถุประสงคการเรียน สวนแนะนํา
การเรียน สวนของสารบัญ เน้ือหาสาระ การมอบหมายงานและกิจกรรม การทดสอบ แหลงเรียนรู  
สวนการประชมุอภิปราย กระดานขาว ประกาศ ประวัตบิุคคล 
   3.1.2.7 ผลการวิเคราะหดานเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผานเว็บ พบวา เทคโนโลยี 
การประชุมทางไกลผานเว็บ ควรมีลักษณะดังนี้ มีเสียงและวีดีโอในการติดตอสื่อสาร มีการนําเสนอและ
การแบงปนเอกสาร มีการติดตอสื่อสารดวยเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ต (VoIP) มีการบันทึกการเรียน
การสอน มีการใชกระดานไวทบอรด มีการสื่อสารดวยขอความ มีการควบคุมการเรียนการสอน มีเครื่องมือ
ที่ใชในการสํารวจ สอบถาม และประเมิน   
   3.1.2.8 ผลการวิเคราะหดานเทคโนโลยีไวแม็กซ พบวา ในโครงสรางของระบบเครอืขาย
ไวแม็กซ จะประกอบดวย สถานีฐาน (Base Station : BS) ทําหนาทีค่วบคุมการทํางานทั้งหมดใน Cell Site 
และเชื่อมตอกับ Wired Internet Backbone หรือ Internet Access สถานีลูกขาย (Subscriber Station : SS) 
ทําหนาที่ติดตอกับสถานีฐานโดยสงสัญญาณผานอุปกรณ CPE ที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการรับและ
สงขอมูล 
   3.1.2.9 ผลการวิเคราะหจุดเดนของทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยม  ทฤษฎีกลุมปญญานิยม  
ทฤษฎีสรรคนิยม และหลักการเรียนรูดวยตนเอง ที่จะนํามาใชพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกล
ผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน คือ การกําหนดจุดประสงค
การเรียนรู การทบทวนความรูเดิมและการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน การใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนรูและไดลงมือปฏิบัติ การใหผูเรียนไดเรียนรูตามความตองการและความสนใจ การจัดแหลง
เรียนรูใหผูเรียน มีสื่อการเรียนการสอนที่กระตุนความสนใจของผูเรียน จัดการเรียนรูเปนขั้นตอนและ
สอนจากงายไปหายาก สอนในสิ่งที่เปนรูปธรรม จัดเรียงเนื้อหาใหเปนหมวดหมูงายตอการจํา การเสริมแรง
ใหผูเรียนในการเรยีนรู การใหผลยอนกลบัจากการเรยีนใหแกผูเรียนทันที การจัดบรรยากาศการเรียนรู
ใหเอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธ การทบทวนความรูและการขยายความคิด การประเมินผลที่มีความยืดหยุน
และมีความหลากหลาย ครูผูสอนสรางแรงจูงใจ และกระตุนความสนใจในการเรียนรูแกผูเรียน ตลอดจน
อํานวยความสะดวก และใหความชวยเหลือนักเรียน การใหคําแนะนําในการเรียน การจัดบรรยากาศ
การเรียนที่มีทางเลือกหลากหลาย และสอดคลองกับสภาพของผูเรียน 
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   3.1.2.10 ผลการวิเคราะหหลักการสอนของกาเย (Gagne’) พบวา มี 3 ขั้นตอน คือ  
กิจกรรมกอนเรียน กิจกรรมระหวางเรียน และกิจกรรมหลังเรียน 
  3.1.3 สังเคราะหขอมูล เพ่ือนํามาสรางรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย  
ไวแม็กซสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยดําเนินการ ดังนี้ 
   3.1.3.1 รางรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดจัดทํา 5 ขั้นตอน พรอมรายละเอียดในแตละ
ขั้นตอน 
   3.1.3.2 เขียนโครงสรางแสดงทิศทาง และความสัมพันธตอเนื่องของรูปแบบ 
   3.1.3.3 จัดทําคําบรรยายประกอบรูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขาย
ไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
  3.1.4 นํารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน และผูเชีย่วชาญ
ดานการเรียนการสอนทางไกล จํานวน 5 คน ประเมินตรวจสอบความเหมาะสมของโครงรางรูปแบบ 
(รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ภาคผนวก ก)  
   ผลการประเมินโครงรางรปูแบบมีคาเฉลีย่รวมเทากบั 4.32 อยูในระดับเหมาะสมมาก 
และมีขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญใหปรบัปรุงแกไขรูปแบบใหเหมาะสมยิ่งขึ้น สรุปได ดังนี้ 
    1. ขอเสนอแนะขัน้การวิเคราะห (Analysis)  
     1.1 ควรเพิ่มการวเิคราะหดานผูชวยสอน 
     1.2 ควรวิเคราะหใหครบทั้งดานกายภาพ จิตภาพ และสังคมภาพ เน่ืองจาก
มีการใชการสื่อสารแบบมีสวนรวมเขามาใชในการเรียนการสอน 
     1.3 ในดานทรัพยากรควรกลาวถึงการจัดสถานที่ทางกายภาพใหละเอียด 
    2. ขอเสนอแนะขัน้การวางแผนการเรียนการสอน (Planning) 
     2.1 ในการจัดการเรียนการสอนควรใหความสาํคัญของระบบเสียง 
     2.2 ควรเตรียมความพรอมและการวางแผนที่เกี่ยวกับเจาหนาที่ควบคุมอุปกรณ 
     2.3 ควรวางแผนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูภายในหองเรียน 
     2.4 ควรมีการวางแผนการทบทวนความรูดวยระบบวีดิทศันดวย เพ่ือแกปญหา
นักเรียนเรียนชา เรียนไมทนั หรือไมไดเรียน 
     2.5 ควรจัดทํารูปแบบของการวางแผนการเรียนการสอน 
     2.6 ควรมีระบบสํารองกรณีระบบหลักมีปญหาวาจะมีแผนดําเนินการอยางไร 
     2.7 แผนการสอนทีย่ึดแบบกาเย สามารถประยกุตใชกบัการออกแบบการเรียน
การสอนที่เปนอีเลิรนนิ่งได เพ่ือใหรูปแบบการเรียนการสอนเหมือนกันตางกันที่กิจกรรมการเรียนแบบ
เผชิญหนา ดวยโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเวบ็ 
    3. ขอเสนอแนะขัน้เตรียมความพรอม (Preparation) 
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     3.1 ควรใหความสาํคัญของการผลิตสื่อ และการหาประสิทธภิาพ 
     3.2 ควรเตรียมความพรอมผูสอน ผูชวยสอน นักเรียน ใหเขมขน เน่ืองจาก
เม่ือถึงเวลาจัดการเรียนการสอนจริงทุกคนจะทราบบทบาทของตนเองโดยอัตโนมัติ 
     3.3 ควรคํานึงถึงการเตรียมความพรอมดานสถานที่ ระบบเครือขาย คอมพิวเตอร
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของโรงเรียนปลายทาง 
     3.4 ควรเตรียมความพรอมใหกับเจาหนาที่ควบคุมอุปกรณทั้งระบบ 
     3.5 ควรเพิ่มรายละเอียด แผนผังหรือรูปแบบแสดงการเตรยีมความพรอม
หรือความสัมพันธของแตละขั้นตอน 
     3.6 ควรอธบิายถึงระยะเวลาทีใ่ชในการเตรียมความพรอม มีเอกสารและสื่อ
ประกอบอยางไร 
    4. ขอเสนอแนะขัน้ดําเนินการเรียนการสอน (Instruction) 
     4.1 ควรใชวิธีการเรยีนการสอนที่หลากหลาย โดยเลือกใชวธิีการสอนที่เหมาะสม 
ลดความเปนนามธรรมของการเรียนการสอนทางไกล 
     4.2 ในบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ควรมีสวนที่ใหความชวยเหลือ
การตอบคําถามเพื่อชวยแกปญหาการเรียนการสอนทางไกล 
     4.3 การควบคุม กํากับติดตาม ควรมีความยดืหยุน ปรับตามสถานการณ
เพ่ือใหบรรลุผลตามวตัถุประสงค         
    5. ขอเสนอแนะขัน้ประเมินผล (Evaluation) 
     5.1 ควรมีการประเมินอยางจริงจัง มีการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์การเรยีน
ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน 
     5.2 ควรคํานงึถึงการประเมินหลากหลายรปูแบบนอกเหนือจากการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     5.3 ควรขยายรายละเอียดของแตละขั้นตอนใหชัดเจนและเขาใจมากขึ้น 
    6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
     6.1 ควรมีการเตรยีมแผนสํารองไวลวงหนา 
     6.2 ควรเพิ่มบทบาทของผูดูแลระบบและผูบริหาร 
     6.3 ควรมีแผนการสอน  รูปแบบการสอน  การจัดกิจกรรมที่ชัดเจน  
   ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขรูปแบบตามที่ผูเชีย่วชาญไดเสนอแนะไว ดังนี้ 
    1. เพ่ิมการวิเคราะหผูชวยสอนในขั้นตอนการวิเคราะห   
    2. เพ่ิมบทบาทของผูบริหาร บทบาทของผูดูแลระบบ บทบาทของเจาหนาที่ควบคุม
อุปกรณในขั้นตอนวางแผนการเรียนการสอน 
    3. ในขั้นการเตรียมความพรอมเพิ่มการเตรียมความพรอมระบบเครือขายไวแม็กซ 
การเตรียมความพรอมผูบริหาร ผูดูแลระบบ เจาหนาที่ควบคุมดูแลอุปกรณ  
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    4. จัดทําแผนภาพของแตละขัน้ตอน 
    5. เพ่ิมรายละเอยีดและคําอธบิายของแตละขั้นตอนใหมีความชัดเจนยิง่ขึ้น 
    6. ปรับปรุงทศิทางของรูปแบบใหดูเขาใจการทํางานของระบบงายขึ้น 
  3.1.5 นํารูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดแมฮองสอน ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินอีกครั้ง ผลการประเมินรูปแบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 
สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 ซึ่งอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด (รายละเอียดแสดงดังใน
ภาคผนวก ฉ) 
  3.1.6 นํารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวดัแมฮองสอนที่สรางและพัฒนาขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา พรอมทั้งประเมินและ
ตรวจสอบอีกครั้ง และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
   โดยรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว มีรายละเอียด ดังน้ี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 13 รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      จังหวัดแมฮองสอน 

ขอมูล

˚ หลักสูตร/สาระการเรียนรู 
˚ นักเรียน 
˚ ผูสอน 
˚ ผูชวยสอน 
˚ ทรัพยากร/ส่ิงแวดลอม/ 
  ขอขัดของ 

˚ กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
˚ กําหนดเนื้อหา/สรางขอสอบ 
˚ กําหนดกิจกรรมการเรียน 
   การสอน 
˚ กําหนดและออกแบบสื่อ 
   การเรียนการสอน 
˚ กําหนดบทบาท 
    »  ผูสอน 
    »  ผูชวยสอน 
    »  นักเรียน 
    »  ผูสนับสนุน 

 

ข้ันประเมินผล   
( Evaluation : E ) 

โปรแกรมการประชุมทางไกลผานเวบ็ 

บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

การเรียนในหองเรียนปกต ิ

กอน ระหวางเรียน หลัง

ข้ันวิเคราะห  
( Analysis : A ) 

ข้ันวางแผนการเรียน 
การสอน (Planning: P) 

ข้ันเตรียมความพรอม  
( Preparation : P) 

ข้ันดําเนินการสอน  
( Instruction : I ) 

การเตรียมความพรอมทั่วไป 
  ˚ ความพรอมระบบเครือขายไว
แม็กซ 
   ˚ ความพรอมหองสอนตนทาง 
   ˚ ความพรอมหองเรียนปลายทาง 
   ˚ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
   ˚ การจัดตารางการเรียนการสอน 
      ทางไกล 
การเตรียมความพรอมบุคลากร 
  ˚  การฝกอบรมผูสนับสนนุ 
   ˚ การฝกอบรมผูสอน 
   ˚ การฝกอบรมผูชวยสอน 
  ˚  การฝกอบรมนักเรียน 
การเตรียมความพรอมกอนเริ่ม 
การเรียนการสอน 
   ˚ ผูสอน 
   ˚ นักเรียน 
   ˚ ผูชวยสอน 
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   การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สาํหรบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
จังหวัดแมฮองสอน เปนการจัดการเรียนการสอนทางไกลสําหรับโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
โดยมีเปาหมายเพื่อแกปญหาการขาดแคลนครู ครูสอนไมตรงวุฒิของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในพื้นที่จังหวดัแมฮองสอน รวมถึงเปนการสรางโอกาสและความเทาเทียมดานการศึกษา ซึ่งนําแนวคิด
และและหลกัการของการเรยีนการสอนทางไกล การจัดการเรยีนการสอนอีเลิรนน่ิง เทคโนโลยีไวแม็กซ  
การจัดประชุมทางไกลผานเว็บ และทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูและวธิีการสอนมาประยุกตเขาดวยกัน 
โดยในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
แมฮองสอน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลกั คือ 
  1. ข้ันการวิเคราะห (Analysis) 
   ในขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลในดานตางๆที่จะนํามาใชในการวางแผนการจัด 
การเรียนการสอน การเตรียมความพรอม การดําเนินการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยมี
แผนภาพการวิเคราะห ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 14 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ  
      สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 
 
   1.1 หลักสูตร/สาระการเรียนรู เปนการศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา มาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด เพ่ือนํามากําหนดจุดประสงคการเรยีนรู สาระการเรียนรู การสรางขอสอบ กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล ซึ่งหลักสูตรและสาระการเรียนรูที่เหมาะสม
ตอการเรียนการสอนทางไกลนั้น ควรมีคุณลักษณะที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของนักเรียนโดยตรง
และนักเรียนสามารถคนควาเนื้อหาจากแหลงความรูไดทั่วไป ทั้งจากทองถิ่นหรือจากเทคโนโลยีเครือขาย
ไดงาย และหลักสูตรจะตองสงเสริมการคิดวิเคราะห มีเหตุผล สวนเนื้อหาจะตองไมซับซอนแตมีความ
หลากหลาย เพ่ือนักเรียนสามารถบูรณาการเนื้อหา และนําไปประยุกตใชในสิ่งใกลตัว 

การวิเคราะห 

หลักสูตร / สาระการเรียนรู 

ทรัพยากร/
สภาพแวดลอม/ 
ขอขัดของ 

นักเรียน 

ผูสอน 

ผูชวยสอน 
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   1.2 นักเรียน การวิเคราะหนักเรยีนมีความสําคัญมาก ซึ่งผูสอนจะตองทราบพื้นฐาน
ของนักเรียนวาเปนอยางไร เพ่ือจะนําไปสูการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู การคัดเลือกเนื้อหา ตลอดจน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองและเหมาะสมกับความรูความสามารถ และความสนใจของนักเรียน 
นอกจากนี้ การวิเคราะหผูเรยีนจะชวยใหผูสอนรูวาในการเรียนการสอนจะไดชวยเหลือกลุมใดหรือคนใด
เปนพิเศษ เพ่ือจะทําใหเรียนรูไดทันคนอื่น ดังน้ันผูสอนควรจะตองทราบพืน้ฐานของนักเรยีนในดานตอไปน้ี 
    1.2.1 ความสามารถทางดานสติปญญา นักเรียนแตละคนจะมีความสามารถทาง 
สติปญญาไมเหมือนกัน ผูสอนจะทราบความสามารถทางการเรียนของนักเรียนไดจากการดูผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปการศึกษาที่ผานมา 
    1.2.2 ความสามารถทางทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร ผูสอนตองสาํรวจทกัษะพื้นฐาน
คอมพวิเตอรของนักเรยีนกอนการเรียนการสอนจะเริ่มขึ้นวา มีเพียงพอหรือไม ซึ่งหากไมเพียงพอนกัเรียน
ควรไดรบัทกัษะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่จําเปนเพิ่มเติมดานใด การสํารวจทักษะพ้ืนฐานคอมพวิเตอรของ
นักเรียนนั้นทาํไดโดยสอบถามนักเรียนวามีทักษะพ้ืนฐานคอมพิวเตอรดานใดบาง หรือดูจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอรในปการศึกษาที่ผานมา หรือใหนักเรียนปฏิบัตติามงานที่ไดรับมอบหมาย
แลวสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียน 
   1.3 ผูสอน เน่ืองจากผูสอนทางไกลเปนปจจัยหลักปจจัยหน่ึงที่สงผลตอความสําเร็จ
ของการเรยีนการสอนทางไกล เพราะเปนผูถายทอดเนื้อหาวิชา การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การสราง
บรรยากาศในการเรียน การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน เปนตน ดังนั้นควรศึกษาขอมูลของผูสอนในดาน
ของวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับเนือ้หาวิชาที่สอน ซึ่งตองมีไมต่ํากวา 
5 ป ทักษะในการใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ และเจตคติที่ดีตอการจัด 
การเรียนการสอนทางไกล เพ่ือนํามาพัฒนาใหเปนผูสอนทางไกลระดับมืออาชีพ 
   1.4 ผูชวยสอน ผูชวยสอนทางไกลถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จของ
การเรียนการสอนทางไกล เพราะเปนผูที่อยูใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด และเปนผูใหความชวยเหลือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การใหกําลังใจนักเรียน การประสานงานกับผูสอน ผูสนับสนุน การสราง
ปฏิสัมพันธกบันักเรียน ตลอดจนการควบคุมหองเรียนปลายทาง ดังนั้นควรศึกษาขอมูลของผูชวยสอน 
ในดานความรูเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาที่สอน ทักษะการใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลผานเครอืขาย
ไวแม็กซ และเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
   1.5 ทรัพยากร/สภาพแวดลอม/ขอขัดของ ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
เครือขายไวแมก็ซสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน จะตองไดรับการสนับสนุนดานโครงสราง
พ้ืนฐานของระบบเครือขายไวแม็กซ และการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดเวลา
ทั้งในและนอกหองเรียน โดยทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีอยูเพ่ือเปนขอมูลสําคัญในการเลือกวิธี 
การเรียนรู การสรางบทเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ซึ่งประกอบดวย 



89 

 

    1.5.1 โครงสรางพื้นฐานระบบเครอืขายไวแม็กซ ไดแก ปริมาณและขอบเขตของ
พ้ืนที่ติดตั้งรบั-สงสัญญาณ ขนาดของขอมูลในการใช ความเร็วของเครือขาย ระดับความปลอดภัย 
การตรวจสอบคุณภาพของการบริการ 
    1.5.2 เครื่องแมขาย (Server) ซึ่งเปนคอมพิวเตอรที่ใหบริการการจัดการเรียน      
การสอนทางไกล โดยคุณสมบัติของเครื่องตองสามารถรองรับระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) 
ระบบการจัดประชุมทางไกลผานเวบ็ และระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือขายได 
    1.5.3 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับครผููสอนทางไกล วิเคราะหเกี่ยวกับ 
หนวยประมวลผล หนวยความจํา หนวยเก็บขอมูล จอภาพ ระบบปฏิบัติการ การเชื่อมตอเครือขาย
อุปกรณเสริม 
    1.5.4 หองปฏิบตัิการคอมพวิเตอร (หองเรียนปลายทาง) วเิคราะหเกี่ยวกบั คณุสมบัติ
ของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับครู คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน จํานวนคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียน ระบบการเชื่อมตอเครือขาย ระบบการฉายภาพและระบบเสียง และอุปกรณเสริม 
    1.5.5 บุคลากรสนบัสนุน เปนผูทีจ่ะอํานวยความสะดวก สนับสนุน ชวยเหลอืให
การจัดการเรยีนการสอนทางไกลบรรลุผลสาํเร็จและมีประสิทธภิาพ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูดูแล
ระบบ และเจาหนาที่ควบคุมดูแลอุปกรณ 
    1.5.6 ขอจํากัดดานตาง  ๆ เปนการศกึษาถึงปญหาและอุปสรรคทีจ่ะสงผลตอการจัด 
การเรียนการสอนทางไกลไมบรรลเุปาหมายที่กําหนดไว เชน การขัดของของระบบไฟฟา ภัยจากธรรมชาติ 
เปนตน 
  2. ข้ันวางแผนการเรียนการสอน (Planning) การวางแผนการเรียนการสอน เปน
การเตรียมตัวลวงหนากอนสอน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการสอนทางไกล อันจะชวยใหการเรียนการสอน
บรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหหลักสูตร/สาระ
การเรียนรู นักเรียน ผูสอน ผูชวยสอน และทรัพยากร/สภาพแวดลอม/ขอขัดของ มาวางแผนการเรียน
การสอนทางไกลในดานตางๆ โดยมีแผนภาพการวางแผนการเรียนการสอน ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 15 แสดงขั้นตอนการวางแผนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
      ผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 
 
   2.1 การกําหนดจดุประสงคการเรียนรู เปนการตั้งจุดประสงคเชิงพฤติกรรรม เพ่ือ 
ทําใหชัดเจนวา การเรียนรูนั้นนักเรียนไดอะไรขึ้นมาบาง อันเปนแนวทางในการจัดสาระการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรูไดถูกตองและเหมาะสมกับนักเรียน 
   2.2 การกําหนดสาระการเรยีนรู/การสรางขอสอบ สาระการเรยีนรูอาจอยูในรปูแบบ
ของขอความ ตัวเลข รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน เปนตน และการกําหนดสาระการเรียนรูนั้น
จะตองมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และตองกําหนดหัวขอหลัก หัวขอยอย ทั้งจัดเนื้อหา
ใหเปนหมวดหมู เรียงจากงายไปหายาก เพ่ือใหนักเรยีนสามารถจําเนื้อหาและเชือ่มโยงเนื้อหาบทเรียน
ไดงาย สวนการสรางขอสอบก็ควรดําเนินการใหเปนขั้นตอน และตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  
มีลักษณะทีเ่ชือ่ถือได วัดไดถูกตอง เที่ยงตรง 
 

กําหนดสาระการเรียนรู/สรางขอสอบ 

กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

กําหนดแนวทางการประเมินผล 

กําหนดและออกแบบสื่อการเรียนการสอน 

กําหนดบทบาท

ผูสอน 

ผูชวยสอน 

นักเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูสนับสนุน ผูดูแลระบบ 

เจาหนาที่ควบคุมและดูแลอุปกรณ 
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   2.3 การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน   
    ในกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย
ไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน ไดกําหนดกิจกรรมไว ดังนี้ 
    2.3.1 การเรียนการสอนผานโปรแกรมประชุมทางไกลผานเวบ็ เปนการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนที่เปนระบบหลัก โดยสงสัญญาณจากหองสอนตนทางไปยังโรงเรียน ปลายทางผาน
โปรแกรมประชุมทางไกลผานเว็บ ตามตารางการเรียนการสอนทางไกลที่กําหนดไว ซึ่งในหองสอนตน
ทางนั้นจะมีเพียงผูสอน ไมมีนักเรียน สวนโรงเรยีนปลายทางจะมีนักเรียนและผูชวยสอนทีค่อยควบคุม 
ดูแลบรรยากาศการเรียนการสอน การสรางปฏิสัมพันธ การใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตาม และควบคุม
เครื่องมือการเรียนการสอนทางไกล ตลอดจนการอํานวยความสะดวกตางๆใหแกนักเรียน 
    2.3.2 การเรียนการสอนผานบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่นํามาชวยสงเสริมและสนบัสนนุการเรยีนการสอนผานโปรแกรมประชมุทางไกลผานเว็บ
ใหมีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น ทั้งตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล การลดขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ 
ซึ่งนักเรียนสามารถเขามาศกึษาเรียนรูลวงหนา ทบทวนความรู ดาวนโหลดเอกสาร การสงไฟลงาน 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถาม-ตอบปญหา ตลอดจนการคนหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรู
ตางๆ โดยมีผูชวยสอนคอยดูแล ชวยเหลือ กระตุน ใหคําปรึกษา และคําแนะนํา 
    2.3.3 การเรียนในหองเรียนปกติ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสํารอง
ในกรณีที่ระบบหลักมีปญหาอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ เชน ไฟฟาดับ สัญญาณของระบบเครือขาย
ไวแม็กซลม วัสดุอุปกรณเสีย เปนตน โดยเปนการจัดการเรียนการสอนระหวางผูชวยสอนกับนักเรียน
โรงเรียนปลายทางแตละแหง สอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบไว  
   ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละแบบนั้น จะตองคํานึงถึงธรรมชาติของ
แตละรายวชิา และความสามารถของเทคโนโลยีที่จะนํามาใช โดยเนนนักเรยีนเปนสําคัญและมีสวนรวม 
สงเสริมการมีปฏิสัมพันธ การแสวงหาความรู ความคิดสรางสรรค โดยนําหลักการสอนของกาเย เปน
แนวทาง ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมกอนเรียน กิจกรรมระหวางเรียน และกิจกรรมหลังเรียน  
   2.4 การกําหนดแนวทางการประเมินผล การประเมินผลจะตองมีความชัดเจน เหมาะสม
กับนักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน ทําอยางเปนระบบและมคีวามตอเนื่อง เพ่ือเปนการตรวจสอบวา
นักเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู / ตวัชีว้ัด อันเปนผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไมและมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่ตองรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริม
ในดานใด ทั้งยังเปนขอมูลใหครูผูสอนใชปรับปรุงกิจกรรมการเรียน การสอนทางไกลใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป ซึ่งแนวทางในการประเมินผลการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย
ไวแม็กซ สําหรับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน จะประเมินจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผูเรียน ซึ่งเปนการประเมินความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระวิชาหลงัการเรียนรู โดยการใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบ และจากการตรวจใบกิจกรรม 
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   2.5 การกําหนดและออกแบบสื่อการเรียนการสอน การเรียนการสอนทางไกล
ผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน จําเปนตองใชสื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียนไดรับการถายทอดเนื้อหาสาระวิชาจากผูสอน และศึกษาเรยีนรู
ดวยตนเอง ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะตองเลือกและออกแบบสือ่การเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกบันักเรียน 
เน้ือหา ธรรมชาติของวชิา กิจกรรมการเรียนการสอน และสอดคลองกับเทคโนโลยีการเรียนการสอน
ทางไกล และสงเสริมตอการจัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอ้ือตอการมี ปฏิสัมพันธกับโรงเรียนปลายทาง
มากขึ้น เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถสนทนา ประชุม อภิปรายโตตอบกับนักเรียนคนอ่ืนๆ หรือกับ
ครูผูสอน สามารถติดตอสื่อสารไดทั้งแบบประสานเวลา และไมประสานเวลา มีระบบบริหารจัดการเรยีน
การสอนที่ดี นักเรียนสามารถทบทวนความรูภายหลังได สามารถเรียนรูไดโดยไมมีขอจํากัดดานเวลา 
สถานที่ และเรียนรูไดตามศกัยภาพของแตละบคุคล ซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่จะใชในรปูแบบการเรียน
การสอนทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ สาํหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย 
    2.5.1 โปรแกรมการประชุมทางไกลผานเวบ็ ถือไดวา เปนเครื่องมือสําคัญใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีลักษณะแบบเผชิญหนา ซึ่งโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บ
ที่นํามาใชนั้นควรมีลักษณะ ดังนี้ 
     1. มีเสียงและวีดิโอในการติดตอสื่อสาร 
     2. สามารถนําเสนอเนื้อหาและการแบงปนเอกสารได 
     3. สามารถบันทกึการเรียนการสอนได 
     4. สามารถใชกระดานไวทบอรดได 
     5. สามารถสื่อสารดวยขอความได 
     6. สามารถควบคุมการเรียนการสอนได 
    2.5.2 บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ควรมอีงคประกอบดังตอไปน้ี 
     1. โฮมเพจ (Home Page) เปนหนาแรกที่ผูเรยีนพบ โดยจะนําเสนอเกีย่วกับ
หลักสูตรหรือคําอธิบายรายวิชานั้นๆ มีภาพลักษณที่นาเชื่อถือ ชักชวนตอความสนใจ มีภาพและขอความ
แสดงการตอนรับ 
     2. วัตถุประสงคการเรียน (Objective) เปนการบอกใหผูเรียนทราบถึงเปาหมาย
ของการเรยีนรู เปนแนวทางใหผูเรียนไดวางแผนการเรียน ตลอดจนการประเมินผลการเรยีนของตนเอง 
     3. สวนแนะนําการเรียน (Study Guide) เปนหนาที่อธิบายถึงวิธีการเรียน
หรือการใชทรพัยากรการเรยีน การบอกแผนผังวชิา ตารางเรียน งานมอบหมายและการสงงาน การประเมิน 
ผลการเรียน รวมถึงหนังสือหรือเอกสารที่ใชประกอบการเรียน 
     4. สวนของสารบญั (Index) ทําหนาที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสาระในรายวชิา
และกิจกรรมการเรียน     
     5. เน้ือหาสาระ (Contents) การนําเสนอเนื้อหาบทเรียนจะเร่ิมจากสิ่งที่รู
ไปสูสิ่งที่ยังไมรู จากพื้นฐานไปยังสิ่งที่สูงขึ้น จากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่สลับซับซอน จากสิ่งที่เปนรูปธรรม
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ไปสูนามธรรม สอนไปทีละนอยตามลําดับขั้น โดยการแสดงเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นควรมีเทคนิค
ที่นาสนใจผานทางสื่อมัลตมีิเดีย ผานทางการปฏิสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน ซึ่งควรจะออกแบบและประยุกตเทคนิคการนําเสนอตามคุณสมบัติของสื่อแตละชนิด ที่สามารถ
สนับสนุนและกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
     6. การมอบหมายงานและกิจกรรม (Activities and Assignments) เปน
การมอบหมายงานใหผูเรียนไดทําหรือฝกปฏิบัติ เพ่ือเสริมใหนักเรียนเขาใจชัดเจนไดดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจ
เปนงานบุคคลหรือกิจกรรมกลุมที่ตองรวมมือหรือชวยกันทําก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเนือ้หาหรือวัตถปุระสงค
ของบทเรียน เชน การทําแบบฝกหัด การเลนเกม เปนตน และมีการติดตาม ประเมิน รวมถึงกระตุน
การทํางานของนักเรียน 
     7. การทดสอบ (Online Test and Quizzes) เปนการทดสอบออนไลน
เพ่ือประเมินความเขาใจเนื้อหาบทเรียน โดยประเมินความรูความสามารถของผูเรียน หลังจากศึกษา
เน้ือหาจบ และผูเรียนไดรับทราบผลการประเมินทันท ี
     8. แหลงเรียนรู (Resources) มีการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลในเว็บอ่ืนๆ
ที่เก่ียวกับวิชาที่เรียน เพ่ือสนับสนุนการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
     9. สวนการประชมุอภิปราย (Discussion Forum) สําหรับผูเรียน และ
ผูสอนที่จะประชุมอภิปรายรวมกัน เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามกับครูผูสอนหรือกับนักเรียน
คนอ่ืนๆ ในสิ่งที่ยังเขาใจไมชัดเจนในชวงที่เรียนจากโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเวบ็ แตทั้งน้ี
ตองกําหนดตารางและวธิีการสื่อสารใหชัดเจน  
     10. กระดานขาว (Bulletin Board) กําหนดเปนพื้นที่ใหนักเรียน สามารถ
ติดประกาศขาวหรือเปดประเด็นคําถามไวเปนสาธารณะใหผูอานทั่วไปทราบ โดยผูสอนจะตอบคําถาม 
และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน 
     11. ประกาศ (Announcement) เปนการแจงใหผูเรียนทราบขาวสารใหม
เกี่ยวกบัวชิา หรือเพ่ือแจงการนัดพบหรือมอบหมายงาน เพ่ือปองกนัการไดรบัขาวสารทีล่าชา และเพื่อ 
ใหเขาใจตรงกัน 
     12. ประวัติบุคคล (Biography) เปนประวัติของผูสอนโดยยอหรือผูที่เกี่ยวของ 
   2.6 การกําหนดบทบาทผูสอน เน่ืองจากผูสอนเปนปจจัยหลักที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการเรียนการสอนทางไกล บทบาทและหนาที่ของผูสอนตองมีลักษณะเฉพาะตนที่เอ้ือตอการเรียน
การสอนทางไกล มีความสามารถในการสอน มีสมรรถภาพดานความรู ทกัษะ เชาวปญญา และคุณลกัษณะ
ของการทํางาน โดยแยกบทบาทของผูสอนในแตละดาน ดังนี้ 
    2.6.1 ดานลักษณะเฉพาะตน 
     1. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนทางไกล 
     2. มีบุคลกิภาพทีดี่เหมาะกับการเรียนการสอนทางไกล เชน ความนา เชื่อถอื 
การวางตน การแตงกาย น้ําเสียง หนาตาแจมใส อารมณขัน  
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     3. มีความรับผิดชอบในงาน และยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางเต็มใจ 
     4. มีแรงจูงใจในการสอนทางไกล และมีความมั่นใจในตนเอง  
     5. มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่สอนและมีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 
5 ป 
     6. มีความรูดานจิตวิทยาการเรียนการสอน 
     7. มีความรูและมีทักษะในการใชเครื่องมือการสอนทางไกล 
     8. รูจักการสอนหลายวธิี สามารถเลือกและปรับวิธีการสอนใหสอดคลอง
กับบริบทการเรียนการสอนทางไกล 
     9. มีทักษะในการประสานงาน เพราะตองทํางานรวมกับบุคคลอื่นมากกวา
การสอนปกติ    
     10. มีทักษะในการตั้งคําถาม การซักถาม การตอบคําถามนักเรียนทางไกล 
เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมอยางตอเนื่องและตื่นตัวตลอดเวลา 
     11. มีทักษะในการสังเกตและประเมินพฤติกรรมนักเรียนทางไกล เพ่ือปรับ
กิจกรรมและสรางบรรยากาศในการเรียนใหเหมาะสม  
     12. ชอบใฝหาความรู เผยแพรความรู  
    2.6.2 ดานการสอน 
     1. ตองเขาสอนตรงตามกําหนดเวลา 
     2. ในแตละหนวยการเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรม
กอนเรียน กิจกรรมระหวางเรียน และกิจกรรมหลังเรียน 
     3. นําเสนอเนื้อหาไดถูกตอง เปนลําดับขั้นตอน ทันสมัยและเปนปจจุบนั 
     4. ใชภาษาที่งายตอการเขาใจ มีเทคนิคการดึงความสนใจ เราใหติดตาม 
     5. มีปฏิสัมพันธกบันักเรียนอยางตอเนื่อง โดยเปดโอกาสใหนกัเรียนไดแสดง
ความคิดเห็น และเนนกิจกรรมที่ใหนักเรียนมีสวนรวม 
     6. สรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ดี 
     7. สามารถควบคุมและใชเทคโนโลยีทางไกลไดอยางคลองแคลว และแกปญหา
เฉพาะหนาไดเม่ือเทคโนโลยีขัดของ 
     8. ประสานงานกับครูผูชวยสอน หรือบุคลากรที่เกี่ยวของ กอนการเรียน
การสอนทุกครั้ง 
     9. ตอบคําถาม ปญหา และขอสงสัยตางๆ รวมถึงการติดตาม และประเมินผล
การเรียนของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
   2.7 การกําหนดบทบาทนักเรียน การจัดการเรียนการสอนทางไกลที่จะบรรลุผล
สําเร็จไดนั้นจะตองกําหนดบทบาทหนาที่ของนักเรียนใหชัดเจน โดยแยกเปนดานตางๆ ดังนี้ 
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    2.7.1 ดานลักษณะเฉพาะตน 
     1. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนทางไกล 
     2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีวินัย สามารถควบคุมและจัดสรรเวลาให
ตนเองได 
     3. มีความใฝเรียนรู รักการอาน มีความกระตือรือรน กระฉับกระเฉง  
     4. มีความขยัน ตรงตอเวลา  
     5. มีความซื่อสัตยในการเรียน  
     6. มีทักษะพื้นฐานดานคอมพิวเตอรและการใชอินเทอรเน็ต 
     7. มีลักษณะการเปนผูนํา  กลาแสดงออก มีมนุษยสัมพันธที่ดี    
    2.7.2 ดานการเรียนรู 
     1. ศึกษาเนื้อหาความรูลวงหนาและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรู
ตางๆ ตลอดเวลา 
     2. เขาหองเรียนและเตรียมความพรอมกอนเวลาเรียน 
     3. ตั้งใจเรียน มีการวางแผนและจัดระบบการเรียนและการทํางานอยางเปนระบบ 
     4. มีวิธีการเรียนที่หลากหลาย และยืดหยุน 
     5. ใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน มีปฏิสัมพันธกับผูสอนทางไกล 
หรือเพ่ือนนักเรียนทางไกลอยางสม่ําเสมอและทุกครั้งที่มีโอกาส 
     6. ซื่อสัตยในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และสงงานตรงเวลา 
     7. สรุป ทบทวนเนื้อหา จดบันทึก ซักถามเมื่อไมเขาใจ    
   2.8 การกําหนดบทบาทผูชวยสอน ผูชวยสอนเปนผูที่อยูประจําหองเรียนปลายทาง 
และมีสวนสําคญัที่จะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จกับการเรยีนทางไกลได โดยบทบาทหนาที่ของ
ผูชวยสอนแยกเปนดานตางๆ ดังนี้ 
    2.8.1 ดานลักษณะเฉพาะตน 
     1. มีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนการสอนทางไกล 
     2. มีความรู และมีความชัดเจนในเนื้อหาสาระวิชาที่สอน 
     3. มีความรับผิดชอบในงาน และยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางเต็มใจ 
     4. มีแรงจูงใจในการสอนทางไกล  และมีความมั่นใจในตนเอง  
     5. มีความรูดานจิตวิทยาการเรียนการสอน 
     6. มีความรูและมีทักษะในการใชเครื่องมือการสอนทางไกล 
     7. มีทักษะในการประสานงานกับผูอ่ืน  
     8. มีทักษะในการสังเกตและประเมินพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือปรับกิจกรรม
และสรางบรรยากาศในการเรียนใหเหมาะสม  
     9. ชอบใฝหาความรู เผยแพรความรู  
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    2.8.2 ดานการควบคุมการเรียนการสอน 
     1. จัดเตรียมความพรอมของหองเรียนปลายทางกอนเร่ิมการเรียนการสอน
ทางไกล 
     2. ควบคุมบรรยากาศในการเรียน 
     3. ควบคุมเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลในหองเรียนปลายทาง และ
แกปญหาเฉพาะหนาไดเม่ือเทคโนโลยีขัดของ 
     4. ประสานงาน และชวยเหลือผูสอน ตามทีไ่ดรับมอบหมายหรือตามสภาพการณ   
     5. สรุปทบทวนบทเรียนใหกับนักเรียนทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการสอนผาน
โปรแกรมการประชุมผานเวบ็ ทั้งสามารถชี้แนะใหนักเรยีนศึกษาความรูเพ่ิมเติม 
     6. สามารถปฏิบตัิการสอนแทนผูสอนหลักไดเม่ือระบบมีปญหา 
     7. คอยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา รวมถงึ
การใหกําลังใจแกนักเรียน 
     8. คอยอํานวยความสะดวก ใหความชวยเหลือ และแกปญหาใหกับนักเรียน
เกี่ยวกับการใชเครื่องมือการติดตอสื่อสาร ตลอดจนการใชสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ 
     9. ติดตามการทํางานของนักเรยีน และกระตุนใหผูเรียนสงงานทีไ่ดรับมอบหมาย
ทุกครั้ง 
   2.9 การกําหนดบทบาทผูสนับสนุน ผูสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล เปนผู
ที่คอยอํานวยความสะดวกใหการจัดการเรยีนการสอนทางไกลดําเนนิไปไดดวยดีและประสบความสาํเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยแยกเปนบทบาทของแตละบุคคล ดังนี้ 
    2.9.1 ผูบริหารสถานศึกษา 
     1. ใหความอนุเคราะหดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ ตลอดจนบุคลากร
และทรัพยากรตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และใหการสนับสนุนงบประมาณ 
     2. คอยกํากับ ควบคุม ติดตามดูแลและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการ
ดําเนินงาน 
    2.9.2 ผูดูแลระบบ เปนผูที่ดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรของระบบไวแม็กซ 
ซึ่งมีบทบาทหนาที่คือ 
     1. ดูแลรักษาระบบไวแม็กซใหอยูในสภาพพรอมใชงานและครบถวน 
     2. ดูแลโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครือ่งเซิรฟเวอร เชน โปรแกรมระบบ ปฏิบตัิการ  
โปรแกรม Antivirus  โปรแกรมการประชุมผานเว็บ โปรแกรมอีเลิรนนิ่ง เปนตน 
     3. สรางและดูแลบัญช ี(Account) ของผูใชงานระบบไวแม็กซ 
     4. แกไขปญหาเบื้องตนกับอุปกรณระบบไวแม็กซ  
     5. แจงเหตุขัดของแกเจาหนาที่ควบคุมดูแลอุปกรณของแตละสถานศึกษา 
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     6. ในกรณีที่ไมสามารถแกไขปญหาไดใหประสานงานกบัผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบั
อุปกรณตางๆ หรือผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบไวแม็กซ 
    2.9.3 เจาหนาที่ควบคุมอุปกรณ เปนผูควบคุมดูแลอุปกรณของระบบเครือขาย 
ไวแม็กซ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโสตทัศนูปกรณของสถานศึกษาตางๆ มีบทบาทหนาที่คือ   
     1. ดูแลรักษาระบบไวแม็กซในสถานศึกษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
     2. ดูแลโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร เชน โปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ  
โปรแกรม Antivirus  โปรแกรม Microsoft Office เปนตน 
     3. ติดตั้งอุปกรณการฉายภาพ ระบบเสียง ในหองเรียนปลายทาง 
     4. ใหการสนับสนุนการใชงานแกรมตางๆ แกผูชวยสอน เชน การใชงาน
โปรแกรมการประชุมผานเว็บ การใชงานโปรแกรมอีเลิรนนิ่ง 
     5. แกไขปญหาเบื้องตนกับอุปกรณระบบไวแม็กซ คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
ในหองปฏิบัติการ 
     6. แจงเหตุขัดของแกครูผูชวยสอน และประสานงานกับผูดูแลระบบในกรณี
ที่ไมสามารถแกไขปญหาได    
  3. ข้ันเตรียมความพรอม (Preparation) เน่ืองจากการเรียนการสอนทางไกล จะมี
ความแตกตางจากการสอนในหองเรียนปกติเปนอยางมาก ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน ที่มี
ประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีการเตรียมความพรอม ซึ่งแยกเปน 3 ขั้นตอน โดยมีแผนภาพแสดงการเตรียม
ความพรอม ดังนี้  
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ภาพประกอบ 16 แสดงขั้นตอนการเตรียมความพรอมของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย 
      ไวแม็กซ สําหรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 
 
   3.1 การเตรียมความพรอมทั่วไป ประกอบดวย 
    3.1.1 การเตรียมความพรอมระบบเครือขายไวแม็กซ เปนการเตรียมความพรอม
ทางดานโครงสรางพื้นฐานของระบบเครอืขายไวแม็กซ ซึ่งประกอบดวย 

การเตรียมความพรอมทั่วไป 

เตรียมความพรอมระบบเครือขายไวแม็กซ 

เตรียมความพรอมผูสนับสนุน 

เตรียมความพรอมหองสอนตนทาง 

เตรียมความพรอมหองเรียนปลายทาง 

พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

เตรียมความพรอมผูสอน เตรียมความพรอมผูชวยสอน 

เตรียมความพรอมนักเรียน 

เตรียมความพรอมกอนเริ่มการเรียนการสอน 

ผูสอน ผูชวยสอน 

ผูดูแลระบบ เจาหนาที่ควบคุมและ ดูแล
อุปกรณ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

นักเรียน 

การจัดตารางการเรียนการสอนทางไกล 

การเตรียมความพรอมบุคลากร 
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     1. สถานีฐาน (Base Station : BS) จะทําหนาที่ควบคุมการรับสงขอมูล
ของสถานีลูกทุกสถานีที่อยูในพื้นที่รัศมีการใหบริการของสถานีฐาน โดยสถานีฐานจะเชื่อมเขากับศูนย
เครือขาย (Network Center) ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยบริการการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยมีผูดูแล
ระบบเปนผูควบคุม และในศูนยเครือขายจะมีเครื่องเซิรฟเวอร (Server) ซึ่งทําหนาที่ในการใหบริการ
ในดานตางๆ เชน WiMAX Management Server, e-Leaning Server, SIP Server, Web Conferencing 
Server, Performance Testing Server and DHCP, Network Monitoring Server, Database Server, 
Log Server เปนตน แตเซิรฟเวอรที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอนทางไกลโดยตรงและตองอยูในสถานะ
พรอมใชงาน คือ e-Leaning Server และ Web Conferencing Server 
     2. สถานีลูก (Subscriber Station : SS) จะทําหนาที่ติดตอกับสถานีฐาน 
โดยผานอุปกรณ CPE ที่เปนเสมือน Hub ซึ่งทําหนาที่เปนตัวกลางในการรับสงขอมูลกําลังสูงเพื่อให
สามารถติดตอระยะไกล และในวิจัยครั้งน้ีสถานีลูกจะถูกติดตั้งอยูในสถานศึกษาทีเ่ชื่อมตอเครือขายไวแม็กซ 
และเปนการติดตั้งอุปกรณและเสาอากาศในตําแหนงคงที่ โดยมีอุปกรณที่ติดตั้ง ดังน้ี 
      2.1 WiMAX CPE ประกอบดวยสองสวน คือ 
       2.1.1 ODU (Outdoor Unit) เปนสวนของเสาอากาศ 
       2.1.2 IDU (Indoor Unit) เปนสวนที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรและ
เครือขายภายในหนวยงาน 
      2.2 เครื่องเซิรฟเวอร สําหรับการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผูใช ใน
สถานศึกษา 
      2.3 Switching Hub L2 (L2SW) 
    3.1.2 การเตรียมหองสอนตนทาง เปนหองที่ใชในการถายทอดสัญญาณการสอน
ไปยังโรงเรียนปลายทาง โดยในหองสอนตนทางนี้จะมีเพียงครูผูสอนเทานั้น ไมมีนักเรียน และภายใน
หองจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมที่ดีโดยมีแสงสวางภายในหองเพียงพอ มีอุณหภูมิเหมาะสม และมี
การติดตั้งเทคโนโลยีการสอนทางไกลไวพรอมใชงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  
     1. คอมพิวเตอรสําหรับครูผูสอน โดยไดเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายไวแม็กซ 
และคอมพิวเตอรมีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี้ 
      1.1 ดาน Hardware 
       1.1.1 จอภาพ มีความละเอียดไมต่าํกวา 1024x768 พิกเซล 
       1.1.2 CPU ไมต่ํากวา 2 GHz 
       1.1.3 RAM ไมต่ํากวา 2 GB  
       1.1.4 Harddisk  ไมต่ํากวา 160 GB 
       1.1.5 เมาส  คียบอรด 
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      1.2 ดาน Software โดยติดตั้งโปรแกรมที่สําคัญตอไปน้ี 
       1.2. ระบบปฏิบตัิการ : Windows XP หรือ Windows 7 หรือ 
Windows Vista 
       1.2.2 Microsoft Office 2003 ขึ้นไป 
       1.2.3 AcuConference 6.0 
       1.2.4 Adobe Reader 7.0 ขึ้นไป 
       1.2.5 Adobe Flash player 10.0 ขึ้นไป 
       1.2.6 โปรแกรมปองกันไวรัส 
     2. กลองเว็บแคมหรือกลองวีดิทัศน ความละเอียดขั้นต่ํา 640x480 พิกเซล 
แตถาสามารถรองรับ HD 720p ไดจะย่ิงดี 
     3. ชุดหูฟงและไมโครโฟน 
     4. เครื่องสํารองไฟ 
    3.1.3 การเตรียมหองเรียนปลายทาง หองเรียนที่ใชเปนหองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร
ของแตละสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะกับการเรียนการสอน มีแสงสวางเพียงพอ มี
อุณหภูมิภายในหองเรียนที่เหมาะสม และในหองจะตองติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการเรียน
การสอนทางไกล ดังตอไปน้ี 
     1. คอมพวิเตอรและระบบเครือขาย โดยคอมพวิเตอรจะตองมีจํานวนเพยีงพอ 
กับนักเรียน (1:1) ซึ่งเชื่อมตอกับระบบเครอืขายภายใน และเชื่อมกบัระบบเครือขายไวแม็กซเรยีบรอยแลว 
ทั้งคอมพวิเตอรตองมีคุณสมบัติทีส่ามารถรองรับโปรแกรมการเรียนการสอนทางไกล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
      1.1 ดาน Hardware 
       1.1.1 จอภาพ มีความละเอียดไมต่าํกวา 800x600 พิกเซล 
       1.1.2 CPU มีความเร็วไมต่ํากวา 1066  MHz 
       1.1.3 RAM ขนาดไมต่ํากวา 512 MHz 
       1.1.4 Harddisk ไมต่ํากวา 80 GB 
       1.1.5 เมาส คียบอรด 
      1.2 ดาน Software  โดยติดตั้งโปรแกรมที่สําคัญตอไปน้ี 
       1.2.1 ระบบปฏิบตัิการ : Windows XP หรือ Windows 7 หรือ 
Windows Vista 
       1.2.2 Microsoft Office  2003 ขึ้นไป 
       1.2.3 Adobe Reader 7.0 ขึ้นไป 
       1.2.4 Adobe Flash player 10.0 ขึ้นไป 
       1.2.5 โปรแกรมปองกันไวรัส 
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     2. คอมพิวเตอรสําหรับครูผูชวยสอน  เปนคอมพิวเตอรที่ใชรับสัญญาณ
การถายทอดการสอนจากหองเรียนตนทาง เพ่ือใหนักเรียนหองเรียนปลายทางไดศึกษาเรียนรู นอกจากนี้
ครูผูชวยยังสามารถใชสอนเพิ่มเติมใหแกนกัเรียนได โดยคอมพวิเตอรเครื่องน้ีจะมีการเชื่อมตอกบัอุปกรณ
การฉายภาพ ระบบเสียง และกลองวีดิทศัน ซึ่งมีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี้ 
      2.1 ดาน Hardware 
       2.1.1 จอภาพ มีความละเอียดไมต่าํกวา 1024x768 พิกเซล 
       2.1.2 CPU ไมต่ํากวา 2 GHz 
       2.1.3 RAM ไมต่ํากวา 2 GB 
       2.1.4 Harddisk ไมต่ํากวา 160 GB 
       2.1.5 เมาส  คียบอรด 
      2.2 ดาน Software โดยติดตั้งโปรแกรมที่สําคัญตอไปน้ี 
       2.2.1 ระบบปฏิบตัิการ : Windows XP หรือ Windows 7 หรือ 
Windows Vista 
       2.2.2 Microsoft Office  2003 ขึ้นไป 
       2.2.3 AcuConference 6.0 
       2.2.4 Adobe Reader 7.0 ขึ้นไป 
       2.2.5 Adobe Flash Player 10.0 ขึ้นไป 
       2.2.6 โปรแกรมปองกันไวรัส 
     3. เครื่องฉายภาพและจอรับภาพ ซึ่งสามารถรองรับสัญญาณภาพจาก
คอมพิวเตอร เพ่ือนําเสนอเนื้อหาวิชาและขอมูลตางๆ ที่ถายทอดมาจากครูผูสอน ทั้งนักเรียนสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน 
     4. ระบบเสียง ประกอบดวย เครื่องขยายเสยีง ลําโพง และไมโครโฟน
(แบบไรสาย) ซึ่งนักเรยีนไดยินเสยีงครผููสอนไดชัดเจน ทั้งสามารถพดูโตตอบกับครูผูสอนและนกัเรียน
โรงเรียนปลายทางที่อ่ืนได (ลําโพงและไมโครโฟนควรเปนแบบ Noise Cancellation เพ่ือปองกันเสียง
กอง)  
     5. กลองวีดิทัศนพรอมขาตั้ง สําหรับถายทอดสัญญาณภาพ (ความละเอยีด
ขั้นต่ํา 640x480 พิกเซล แตถาสามารถรองรับ HD 720 p ไดจะยิ่งดี) 
     6. เครื่องสํารองไฟ 
    3.1.4 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนมีความจําเปน
ตอการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพราะจะชวยใหนกัเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน จําไดนาน 
และสามารถนําไปปฏิบัติจริงได ซึ่งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตอง
มีการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยผูสอนอาจจะไมใชผูผลติสื่อโดยตรงกไ็ด แตจําเปนตองดูแลทุกขัน้ตอน



102 

 

ของกระบวนการผลิต เพ่ือใหแนใจวาการผลิตสื่อไดดําเนินไปตามแนวทางของการออกแบบ ซึ่งการวิจัย
ครั้งน้ี จะเปนการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมีกระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ    
     1. การวิเคราะห เปนกระบวนการทีเ่กี่ยวของกับการวเิคราะหสภาพปญหา
การวิเคราะหผูเรียน การวิเคราะหเน้ือหาวิชา/กิจกรรมการเรียนการสอน การวิเคราะหทรัพยากร และ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลไปใชในการเลือกสื่อ และออกแบบสื่อการเรียนการสอนตอไป 
     2. การออกแบบ เปนกระบวนการกําหนดวา ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูได
อยางไร ซึ่งในขั้นน้ีจะเปนการกําหนดจุดประสงค การกําหนดเน้ือหาความรู การกําหนดขอสอบ การกําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน กําหนดกิจกรรมการวัดผลประเมินผล การเลือกและออกแบบสื่อการเรียน
การสอน  
     3. การพัฒนา เปนกระบวนการพัฒนาในรายละเอียดโดยแยกเปนสวนตางๆ 
ดังนี้ 
      3.1 การพัฒนาเนื้อหาความรู ไดแก การพัฒนาเนื้อหาในแตละหนวย 
การพัฒนาสิ่งที่เปนตัวอยางของแตละหนวย การพัฒนาแบบฝกปฏิบัติของแตละหนวย การพัฒนาสิ่ง
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน ตัวชีน้ํา การสรุปเนื้อหา เปนตน 
      3.2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยในแตละหนวยจะมีกิจกรรม
กอนเรียน กิจกรรมระหวางเรียน และกิจกรรมหลังเรียน 
      3.3 การพัฒนาขอสอบ ขอสอบจะตองสอดคลองกับตัวชี้วัด และวัดได
ครบตามความตองการ ขอสอบที่สรางขึ้นอาจแยกเปน 3 ประเภท คือ ขอสอบกอนเรียน ขอสอบระหวาง
เรียน และขอสอบหลังเรียน 
      3.4 พัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งพัฒนาตามที่ไดออกแบบ
ไวโดยใชโปรแกรมตางๆ ชวยในการพัฒนา เชน โปรแกรม Moodle โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว  
โปรแกรมตกแตงภาพ โปรแกรมอัพโหลดขอมูล โปรแกรมตัดตอเสียง โปรแกรม Microsoft Office 2003  
เปนตน 
     4. การนําไปใช เปนกระบวนการที่นําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ที่พัฒนาขึ้นมาไปทดลองใชกับนักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
      4.1 ทดลองรายบุคคล เพ่ือนําผลมาปรับปรุงแกไข 
      4.2 ทดลองกลุมเลก็ เพ่ือหาแนวโนมของประสิทธิภาพบทเรยีน และนาํผล
มาปรับปรุงแกไข 
      4.3 ทดลองภาคสนาม เพ่ือหาของประสิทธิภาพบทเรียนใหไดตามเกณฑ
ที่กําหนด   
     5. การประเมินผล เปนการตรวจสอบดวูาวงจรของการพฒันาสื่อการเรยีน
การสอนมีความสมบูรณแลว โดยอาศัยขอมูลยอนกลบัในสวนตางๆมาปรบัปรุงในแตละขัน้ตอนใหดีขึ้น
และตรงตามวัตถุประสงค 
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 นอกจากนี้การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ควรจัดทาํสื่อประกอบหรือสื่อเสริมอ่ืนๆ เพ่ือเสริม
ใหการจัดการเรียนการสอนทางไกลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน สไลดประกอบ การบรรยาย คูมือ
การใชโปรแกรมการประชุมผานเว็บ คูมือการใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เอกสารประกอบ 
การเรียน เปนตน 
    3.1.5 การจัดตารางการเรียนการสอนทางไกล เปนการจดัตารางการเรียน   
การสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ตลอดจน
ตารางการนัดหมายตางๆ เพ่ือใหผูสอน ผูชวยสอน นกัเรียน มีความเขาใจตรงกนั  
   3.2 การเตรียมความพรอมบุคลากร  ประกอบดวย 
    3.2.1 การฝกอบรมผูสนับสนุน ในการจัดการฝกอบรมใหกับผูสนับสนุนการเรียน 
การสอนทางไกลนั้น จะแยกการฝกอบรมใหกับฝายตางๆ ดังนี้ 
     1. ผูบริหารสถานศึกษา โดยดําเนินการจัดประชุมใหขอมูล ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับระบบเครือขายไวแมก็ซ แจงวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนทางไกล การขอความรวมมือ
และความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกดานบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ งบประมาณ ตลอดจน
การชวยติดตาม ควบคุม กาํกับดูแล ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
     2. ผูดูแลระบบ เปนผูควบคุมดูแลระบบอยูที ่ Network Center สําหรับ
การเตรียมความพรอมน้ัน สามารถทําไดโดยการสงผูดูแลระบบไปอบรมกับผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ
เครือขายไวแม็กซ รวมถึงโครงสรางการบริหารจัดการ ขั้นตอนการแกไขปญหา การบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย และการเฝาระวังและตรวจสอบระบบ จนสามารถเปดใหบริการใชงานระบบเครือขาย
ไวแม็กซ ใหมีความพรอมใชงาน พรอมทั้งดูแล รักษา อุปกรณในระบบได 
     3. เจาหนาทีค่วบคุมดูแลอุปกรณ เปนเจาหนาที่ที่ประจําอยูหองเรียนตนทาง
หรือปลายทาง สําหรับการเตรียมความพรอมสามารถทําไดโดยการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกบัระบบ
เครือขายไวแม็กซ การใชงานและการแกไขปญหาเบื้องตนกับอุปกรณระบบเครือขายไวแม็กซ การดูแล
ระบบเครือขาย การดูแลโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร การใชงานโปรแกรมการประชุมผานเว็บ 
การติดตั้งระบบเสียงและอุปกรณการฉายภาพ   
    3.2.2 การฝกอบรมผูสอน เปนการจัดการฝกอบรมเพื่อใหความรูแกผูสอนใน
เร่ืองตอไปนี้ 
     1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบเครือขายไวแม็กซ และการเสริมสราง
เจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนทางไกล 
     2. การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน เชน การใชงานระบบปฏิบัติการ การใช
งานอินเทอรเน็ต การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2003 การใชงานโปรแกรม Microsoft Power 
point 2003 เปนตน 
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     3. การใชเครื่องมือการจัดการเรยีนการสอนทางไกลผานเครอืขายไวแม็กซ  
เชน โปรแกรม AcuConference 6.0 การใชงานบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และการใชงาน
อุปกรณประกอบอ่ืนๆ  
     4. วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกล เทคนิคการสอน ตลอดจนทักษะ
ในการสังเกตและประเมินพฤติกรรมนักเรียนทางไกล  
     5. แนวทางการประสานงานกับบุคลากรอื่นๆ เชน ผูบรหิารสถานศึกษา 
ผูดูแลระบบ ผูชวยสอน เจาหนาที่ควบคุมดูแลอุปกรณ 
    3.2.3 การฝกอบรมผูชวยสอน เปนการจัดการฝกอบรมเพื่อใหความรูแกผูชวยสอน
ในเรื่องตอไปน้ี 
     1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบเครือขายไวแม็กซ และการเสริมสราง
เจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนทางไกล 
     2. การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน เชน การใชงานระบบปฏิบัติการ การใช
งานอินเทอรเน็ต การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2003 การใชงานโปรแกรม Microsoft Power 
point 2003 เปนตน 
     3. การดูแลระบบเครือขายเบื้องตน 
     4. การใชเครื่องมือการจัดการเรยีนการสอนทางไกลผานเครอืขายไวแม็กซ  
เชน โปรแกรม AcuConference 6.0 การใชงานบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต การใชงานกลอง
วีดิทศัน การใชงานเครื่องฉายภาพ การใชงานระบบเสยีง และการใชงานอุปกรณประกอบอ่ืนๆ เพ่ือให
สามารถแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชเครื่องมือและอุปกรณในหองเรียนปลายทางได 
     5. วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ความรูในรายวิชาที่สอน จิตวิทยา
การสอน เพราะตองสรุปบทเรียนเพ่ิมเติมจากผูสอนทางไกล สามารถสอนเสรมิและใหคําแนะนําแกนกัเรียน
ที่ยังไมเขาใจ รวมถึงการใหกําลังใจ กระตุนนักเรียน ดูแล และอํานวยความสะดวกในการเรียนรู แก
นักเรียน  
     6. แนวทางการประสานงานกับบุคลากรอื่นๆ เชน ผูบรหิารสถานศึกษา 
ผูดูแลระบบ  ผูสอน  เจาหนาที่ควบคุมดูแลอุปกรณ 
    โดยการจัดอบรมใหกับผูสอนและผูชวยสอนนัน้สามารถที่จะจัดอบรมในคราวเดียวกัน
ได เพ่ือเปนการประหยัดเวลาและงบประมาณ ทั้งเปนการฝกทักษะและประสบการณในการทํางานรวมกัน 
    3.2.4 การฝกอบรมนักเรียน เปนการจัดการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอม
พ้ืนฐานของนักเรียนในเรื่องตอไปน้ี 
     1. การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน เชน การใชงานระบบปฏิบัติการ การใช
งานอินเทอรเน็ต การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2003 
     2. วิธีการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
     3. การใชงานบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และวิธีการคนหาความรู 
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     4. การเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายฯ 
   3.3 การเตรียมความพรอมกอนเริ่มการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ ถึงแมจะมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ มาแลว แตเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ดังนั้นกอนเร่ิมเรียนจะตองเตรียมความพรอม ของ
ผูสอน ผูชวยสอน และนักเรียนอีกครั้งหน่ึง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    3.3.1 ผูสอน    
     1. ตองมาถึงหองเรียนตนทางกอนเวลาสอนประมาณ 10 นาที 
     2. ทบทวนขั้นตอนการเรียนการสอน 
     3. จัดเครื่องแตงกายใหเรียบรอย 
     4. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนทางไกล และเชื่อมตอ
เครือขายไวแม็กซ ใหพรอมที่จะใชงานได 
     5. ประสานงานกับผูชวยสอน 
    3.3.2 ผูชวยสอน   
     1. ตองมาถึงหองเรียนปลายทางกอนเวลาสอนประมาณ 15 นาที 
     2. เตรียมหองเรียนปลายทางใหพรอมใชงาน ดังนี้ 
      2.1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน 
      2.2 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูชวยสอน 
      2.3 การเชื่อมตอระบบเครือขายไวแม็กซ 
      2.4 ติดตั้งกลองวีดิทัศน 
      2.5 เปดบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตและติดตามความกาวหนา 
การสงงานของนักเรียน 
      2.6 เปดโปรแกรม AcuConference 6.0 
      2.7 เปดเครื่องฉายภาพ และระบบเสียง 
     3. ประสานงานกับผูสอน 
     4. ติดตามการสงงานของนักเรียน และแจงจุดประสงคการเรียนรู  
เน้ือหาสาระที่จะเรียน 
    3.3.3 นักเรียน   
     1. ศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนมาลวงหนา เพ่ือชวยใหสามารถเขาใจเนื้อหาไดไว
ขึ้น และมีเวลาซักถามผูสอนในประเด็นทีต่นเองไมเขาใจ 
     2. เขาหองเรียนกอน 5 นาท ี
     3. เปดบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดูผลการเรียนที่ผานมา และดู
ประกาศการแจงขาวของผูสอน 
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    นอกจากนี้ในขั้นของการเตรียมความพรอมกอนเร่ิมการเรียนการสอนจะมีผูสนับสนุน    
นั่นคือ ผูบริหารสถานศึกษา ผูดูแลระบบ และเจาหนาที่ควบคุมดูแลอุปกรณ คอยอํานวยความสะดวก  
สนับสนุน ชวยเหลือ และแกไขปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้น เชน การตรวจสอบระบบไวแมก็ซ และเซิรฟเวอร
ใหมีความพรอมใชกอนการเรียนการสอน เปนตน 
  4. ข้ันดําเนินการเรียนการสอน (Instruction) การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน เปน
การจัดการสอนผานโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเวบ็ การใชบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และ
การเรียนในหองเรียนปกติ (กรณีระบบเครือขายไวแม็กซขัดของ) โดยมีแผนภาพแสดงการดําเนินการสอน
ดังนี้  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 17 แสดงขั้นตอนการดําเนินการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผาน 
      เครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 

เครือขายไวแม็กซ 

กอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียน 

บทเรียนผานเครือขายฯ โปรแกรมการประชุม

เจาหนาที่ควบคุมดูแลอุปกรณ
 

ผูดู
แล

ระ
บบ

 

ผูชวยสอน 

แหลงเรียนรู 

ปฏิสัมพนัธ 

ปฏิสัมพนัธ 

สไลดประกอบการบรรยาย 

ผูสอน 

เคร่ืองมือจัดการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจใบกิจกรรม ถาม/ตอบปญหา 

เครือขายไวแม็กซ 

ปฏ
ิสัม

พนั
ธ 

ปฏ
ิสัม

พนั
ธ  

กิจกรรม กิจกรรม 

นักเรียน 

เคร่ืองมือจัดการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 

เขาเรียน ดาวนโหลด อานเนือ้หา ทบทวน สงงาน ถาม/ตอบ

การสอนในหองเรียนปกติ 
กอนเรียน  ระหวางเรียน  หลังเรียน 

ปฏิสัมพนัธ ปฏ
ิสัม

พนั
ธ 

กิจกรรม 

เอกสารประกอบการเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษา 

- ลงทะเบียนเรียน 
- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

ทําแบบทดสอบ 

ผูชวยสอน 

ผูชวยสอน 
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 ในการดําเนินการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จังหวดัแมฮองสอน กอนอ่ืนนักเรยีนจะตองลงทะเบียนเรียนในบทเรยีนผานเครอืขาย
อินเทอรเน็ตกอน แลวจึงทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) เพ่ือทดสอบความรูพ้ืนฐานเดิม และทําให
นักเรียนเรียนทราบวา ตนมีความรูพ้ืนฐานเดิมที่จะเปนฐานความรูในเนื้อหาสาระนั้นมากนอยเพียงใด 
จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการเรียนการสอน 
   4.1 การสอนผานโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บ  ผูสอนจะใชโปรแกรม
การประชุมทางไกลผานเวบ็ และสไลดประกอบการบรรยายเปนเครื่องมือหลักในการถายทอดเนื้อหา
ความรูไปยังนักเรียนปลายทาง โดยมีผูชวยสอนคอยชวยเหลือ สนบัสนุน และควบคุมบรรยากาศใน
หองเรียน สวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะครอบคลุมทั้งกิจกรรมกอนเรียน กิจกรรมระหวางเรียน 
และกิจกรรมหลังเรียน ดังน้ี 
    4.1.1 กิจกรรมกอนเรียน 
     1. การสรางความสนใจ (Gaining Attention) ผูสอนควรสรางความสนใจ
ใหกับนักเรียนกอนเร่ิมการเรียนการสอน เน่ืองจากกอนที่นักเรียนจะเขามาศึกษาบทเรียนน้ัน อาจมี
ความรูสึกที่หลากหลายแตกตางกนั การนําเขาสูบทเรียนโดยการสรางความสนใจใหกับผูเรียน จะทําให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจ อยากจะเรียนเน้ือหาน้ันๆ ทั้งน้ีการนําเขาสูบทเรียนควรออกแบบใหเหมาะสมกับ
เร่ืองที่จะเรียนและระดับของผูเรียนดวย เชน ผูสอนอาจใชวิธีการสนทนา การถามคําถามชวนคิดสั้นๆ  
การยกตัวอยางใหเห็น การทายปญหา หรือการใชสื่อมัลติมีเดียตางๆ ที่กระตุนใหนักเรียนตื่นตัว และ
มีความสนใจที่จะเรียนรู เปนตน แตมีขอที่ควรคํานึงถึงคือ การสรางความสนใจนั้นจะตองไมยืดยาว
จนเกินไป มีความชัดเจน ไมวกวน หลีกเลี่ยงสิ่งที่นักเรียนไมรูจัก ใชสื่อที่เขาใจงาย และสําหรับการยกตัวอยาง
ตองเช่ือมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธของประสบการณเดิมกับสิ่งที่จะเรียนรู  
     2. การแจงจุดประสงคการเรียนรู (Informing the Learner of the Objective) 
ผูสอนจะแจงจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือบอกใหนักเรียนทราบถึงเปาหมายหรือผลที่ไดรับจากการเรียน
บทเรียนนั้นโดยเฉพาะ ทําใหนักเรียนทราบวาจะไดเรียนอะไร เห็นประโยชนในการเรียน เห็นแนวทาง
ของการจัดกิจกรรมการเรียน นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนของตนเองได นอกจากนี้ ยังชวยให
ครูดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดเปนอยางดี 
     3. การทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) ผูสอนจะทบทวน
ความรูเดิมที่จําเปนตอการเชื่อมโยงใหเกิดความรูใหม เนื่องจากการเรียนรูเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง 
และการเรียนรูความรูใหมตองอาศัยความรูเกาเปนพ้ืนฐาน โดยผูสอนอาจใชวิธีการตางๆ เชน การสนทนา  
ซักถาม ยกตัวอยาง เปนตน 
    4.1.2 กิจกรรมระหวางเรียน 
     1. การนําเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information) ผูสอนจะถายเนื้อหา
ไปใหนักเรียนโรงเรียนปลายทาง โดยการใชสไลดประกอบการบรรยายเปนหลัก โดยการนําเสนอเนื้อหา
บทเรียน ควรเริ่มจากสวนทีมี่ความสัมพันธกับการนําเขาสูบทเรียน และจะตองยึดหลักการสอนที่เร่ิมจาก
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สิ่งที่รูไปยังสิ่งที่ยังไมรู จากพ้ืนฐานไปยังสิ่งที่สูงขึ้น จากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่สลับซบัซอน จากสิ่งที่เปน
รูปธรรมไปสูนามธรรม สอนไปทีละนอยตามลําดับขั้น รวมถึงการจัดบรรยากาศ การเรียนรูใหเอ้ือตอ
การมีปฏสิัมพันธ เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถซักถาม ตอบคําถาม ตลอดจนสามารถอภิปรายโตตอบ
กับนักเรียนคนอ่ืนๆ ที่อยูในหองเรียนเดียวกัน หรือกับนักเรียนหองเรียนปลายทางของโรงเรียนอ่ืนได 
     2. การใหแนวทางการเรียนรู (Providing Learning Guidance) เปนการชวย
ใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมดวยตนเอง โดยผูสอนและผูชวยสอนอาจแนะนําวิธีการทํากิจกรรมการเรียน 
วิธีการดาวนโหลดใบความรูหรือใบกิจกรรม การสงงานทีไ่ดรับมอบหมาย วิธกีารวัดผลประเมินผล ตลอดจน
การแนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
     3. การใหลงมือปฏิบัต ิ(Eliciting the Performance) เปนการใหนักเรียนมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และไดลงมือปฏิบัติ ไดลองถูกลองผิดและคนหาวธิีการแกปญหา เชน  
การทํากิจกรรม การทําแบบฝกหัด ใบกิจกรรม ตลอดจนการคนหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรยีนรูตางๆ 
เปนตน เพ่ือเปนการเสริมใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
     4. การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) ผูสอนและผูชวยสอน จะใหขอมูล
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรม การทําแบบฝกหัดหรือการทําใบกิจกรรม หรือพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
วามีความถูกตองหรือไม อยางไรและเพียงใด รวมถึงการเสริมแรงใหนักเรียนในการเรียนรูอยางเหมาะสม 
เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสวนที่ปฏิบัติไดถูกตอง และพยายามแกไขในสวนที่บกพรอง 
     5. การสงเสริมความแมนยํา (Enhancing Retention) ผูสอนจะสรุปประเดน็
สําคัญ หรือความคิดรวบยอดทบทวนการเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดทบทวน หรือซักซอมความเขาใจ 
จากนั้นผูชวยสอนและนักเรยีนอาจชวยกนัสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง 
    4.1.3 กิจกรรมหลังเรียน 
     ในกิจกรรมหลังเรียนจะเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการตรวจ 
ใบกิจกรรม และใหนักเรียนทําแบบทดสอบระหวางเรียนในแตละหนวยที่เขาศึกษา และใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน เม่ือเรียนจบทุกหนวยการเรียนเรียบรอยแลว จากนั้นรวบรวมคะแนนทีไ่ดจาก
การปฏิบัติงานและการทดสอบเพื่อประมวลเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
   4.2 บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่นํามา 
ใชในการจัดการเรียนการสอนทางไกลนั้นจะตองผานการหาประสทิธิภาพเรียบรอยแลว โดยนําบทเรียน
มาใช เพ่ือชวยสงเสริมและสนับสนุนการสอนผานโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บใหประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ทั้งนักเรียนยังสามารถใชศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ใชเตรยีมตัวลวงหนากอน การเรียนตามตาราง ซึ่ง
การตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และการลดขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ นอกจากนี้ยังใช
สําหรับทบทวนเนื้อหาความรู หรือใหนักเรียนที่ไมไดเขาเรียนในชั่วโมงปกติไดศึกษาเรียนรู นักเรียน
สามารถดาวนโหลดเอกสาร การสงงานที่ไดรับมอบหมาย การคนหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรู
ตางๆ การทําแบบทดสอบ การติดตามผลการเรียนของตนเอง การดูประกาศจากผูสอน ตลอดจนการถาม-
ตอบปญหาหรอืแสดงความคดิเห็นตางๆ โดยในบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตจะมีบรรยากาศการเรยีน
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การสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู สามารถติดตอสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ
ไดระหวางนักเรียนกับผูสอน ระหวางนักเรียน และระหวางนักเรียนกับสื่อการเรียนการสอน รวมถึงมี
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ   
   4.3 การเรียนในหองเรียนปกติ เปนการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนตามปกติ
ระหวางผูชวยสอนกับนักเรียนปลายทางของสถานศึกษาแตละแหง ซึ่งเตรียมสํารองไวสําหรับในกรณี
ที่ระบบเครือขายไวแม็กซขัดของ เชน ไฟฟาดับ หรือเครื่องเซิรฟเวอรลม เปนตน ครูผูชวยสอนจะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนเดิม โดยมีกิจกรรมกอนเรียน กิจกรรมระหวางเรียน และ
กิจกรรมหลังเรียน และใชสื่อประกอบการเรียนการสอนคือ สไลดประกอบการบรรยาย(อยูในเครื่องครู
ผูชวยสอน) เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ดาวนโหลดจากบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้ง
ใบความรูและใบกิจกรรมไวแลว) สวนการสงไฟลใบกิจกรรมจะใหนักเรียนสงภายหลังเม่ือระบบเครือขาย
ไวแม็กซ ใชไดแลว โดยเปดหองปฏิบตัิการคอมพวิเตอรใหนักเรียนใชในเวลาวาง และนักเรียนสามารถ
ถามปญหาหรือขอสงสัยตางกับผูสอนผานทางกระดานถามตอบ และกอนเร่ิมเรียนในชั่วโมงถัดไปให
ผูสอนสรุปทบทวนเนื้อหาสาระใหนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง 

สวนในระหวางการดําเนินการเรยีนการสอนนั้นจะมีผูสนบัสนนุ นั่นคือ ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูดูแลระบบ และเจาหนาที่ควบคุมดูแลอุปกรณ คอยอํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ 
และแกไขปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้น 
  5. ข้ันประเมินผล (Evaluation) เปนการนําขอมูลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
ผลการเรียนการสอน และผลจากการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ มาวิเคราะหหาขอบกพรอง เพ่ือเปน
ขอมูลยอนกลับ ที่จะนําไปปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวดัแมฮองสอน ใหมีความชดัเจน เหมาะสมกับนักเรียน ผูสอน ผูชวยสอน  
ผูสนับสนุน สถานศึกษา และเพื่อใหรูปแบบมีความสมบูรณยิ่งขึ้น   
 3.2 แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สาํหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
  การสรางแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ โดยมี
ขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
  3.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสรางแบบประเมิน  
  3.2.2 สรางแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ 
   สวนที่ 1 คําชี้แจงเกี่ยวกับวตัถุประสงคและวธิีตอบแบบประเมิน 
   สวนที่ 2 สวนของเนื้อหาสาระของแบบประเมิน ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 เปนคําถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปนคําถาม ใน
รูปแบบของมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
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    ตอนที่ 2 เปนขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัรปูแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปนคําถามปลายเปด 
  3.2.3 นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล หรือ
การวิจัย จํานวน 3 ทาน (รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ภาคผนวก ก) ประเมินคุณภาพของเครื่องมือและปรับปรุง
แกไข ดังนี้ 
   3.2.3.1 การหาคุณภาพเครื่องมือ ระหวางการสราง โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ไดแก ความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นยอย ประเด็นหลัก และวัตถปุระสงค
ของเครื่องมือ และตรวจสอบความเปนปรนัย ไดแก ความชัดเจนของภาษา การใชภาษาไมคลุมเครือ 
ไมซับซอน เปนตน และนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
   3.2.3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ เปนการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินการใหคะแนนคําถามแตละขอโดยพิจารณาความสอดคลอง (Index of item 
objective congruence : IOC) ของขอคําถามกับเนื้อหา ดังน้ี  
    ใหคะแนน   +1 สําหรับขอที่แนใจวาสอดคลอง 
    ใหคะแนน  0 สําหรับขอที่ไมแนใจวาสอดคลอง 
    ใหคะแนน -1 สําหรับขอที่แนใจวาไมสอดคลอง 
   นําคะแนนความเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหาโดยใชสูตร 
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2527: 69) 
 

    
N

R
IOC ∑=  

 

     IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา 
     R  แทน คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
   สําหรับเกณฑที่ใชในการพิจารณาคือ ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป เปน
ขอคําถามที่ใชได สวนขอคําถามที่มีคา IOC นอยกวา 0.50 เปนขอคําถามที่ตองปรับปรุงหรือตัดออก 
ไดแบบประเมินจํานวน 33 ขอ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) มีคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
อยูระหวาง  0.67 – 1.00 ซึ่งมีความเหมาะสม (รายละเอียดดังภาคผนวก ช) 
  3.2.4 นําแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน ที่สรางและพัฒนาขึ้นไปปรึกษาประธานกรรมการปริญญานิพนธ
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของแบบประเมิน แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  3.2.5 การวิเคราะหขอมูลในแบบประเมิน ในสวนที่เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ จะดําเนินการวิเคราะห ดังน้ี 
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   3.2.5.1 นําขอมูลจากการประเมินมาแจกแจงความถี่ตามความคิดเห็นของ ผูเชี่ยวชาญ
ในแตละขอคําถาม คือ  

     มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 5 
     มีความเหมาะสมระดับมาก  มีคาเทากับ 4 
     มีความเหมาะสมระดับปานกลาง มีคาเทากับ 3 
     มีความเหมาะสมระดับนอย  มีคาเทากับ 2 
     มีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 

   3.2.5.2 การหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ของความคิดเห็น
แตละขอคําถาม จะพิจารณาคาของความคิดเห็นโดยเทียบกับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย
ในแตละขอคําถาม ดังนี้ 

     คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
     คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก 
     คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
     คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอย 
     คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด 

  3.2.6 พิจารณาคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 คะแนนขึ้นไป ถือวาใชได ขอใดที่มีคะแนนต่ํากวานี้
จะพิจารณาเปนรายขอตามเหตุผลของผูเชี่ยวชาญแตละทานเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียน
การสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอนตอไป และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1 ถือวา รูปแบบมีความเหมาะสม โดยจากการประเมินรูปแบบของ
ผูเชี่ยวชาญปรากฏวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.53 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 ซึ่งมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยแบบประเมินมีความเชื่อม่ัน 0.99 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฉ) 
  3.2.7 วิเคราะหขอมูลในแบบประเมินในสวนที่เปนคําถามปลายเปด ซึ่งเปนขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ โดยรวบรวมขอเสนอแนะที่สอดคลองกันเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงตอไป 
 3.3 แบบประเมนิเน้ือหารายวิชา หลักภาษาไทย เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  ในการพัฒนาแบบประเมิน ผูวิจัยไดพัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสรางแบบประเมินเนื้อหารายวิชา
หลักภาษาไทย เร่ืองคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  3.3.2 ดําเนินการสรางแบบประเมินเนื้อหารายวิชาหลักภาษาไทย เร่ือง คําตางประเทศ
ในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  3.3.3 นําแบบประเมินเนื้อหารายวิชาหลักภาษาไทย เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย  
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล จํานวน 3 คน 
เปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ไดแก ความสอดคลองกับขอคําถามกับ
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ประเด็นยอยประเด็นหลักและวัตถุประสงคของเครื่องมือตรวจสอบความเปนปรนัย โดยใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมินใหคะแนนคําถามแตละขอโดยพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหา ดังนี้ 
    ใหคะแนน   +1 สําหรับขอที่แนใจวาสอดคลอง 
    ใหคะแนน  0 สําหรับขอที่ไมแนใจวาสอดคลอง 
    ใหคะแนน -1 สําหรับขอที่แนใจวาไมสอดคลอง 
   นําคะแนนความเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหาโดยใชสูตร 
 

    
N

R
IOC ∑=      

 

     IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา 
     R  แทน คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

   สําหรับเกณฑที่ใชพิจารณาคือ ขอคาํถามที่มีคา IOC ตัง้แต 0.50 ขึ้นไปเปนคาํถาม
ที่ใชได สวนขอความถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ลงมาเปนขอคําถามที่ควรปรับปรุงหรือตัดออก 
ไดแบบประเมินจํานวน 7 ขอ (รายละเอียดดังภาคผนวก ง) ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของ
ขอคําถามอยูระหวาง 0.67 – 1.00 ซึ่งมีความเหมาะสม (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 
  3.3.4 นําแบบประเมินเนื้อหารายวิชาหลักภาษาไทย เร่ืองคําตางประเทศในภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของแบบประเมิน แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  3.3.5 การวิเคราะหขอมูลในแบบประเมิน ในสวนที่เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จะดําเนินการวเิคราะห ดังนี้ 
   3.3.5.1 นําขอมูลจากการประเมินมาแจกแจงความถี่ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ในแตละขอคําถาม คือ  
    มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 5 
    มีความเหมาะสมระดับมาก  มีคาเทากับ 4 
    มีความเหมาะสมระดับปานกลาง มีคาเทากับ 3 
    มีความเหมาะสมระดับนอย  มีคาเทากับ 2 
    มีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 
   3.3.5.2 การหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ของความคิดเห็น
แตละขอคําถาม จะพิจารณาคาของความคิดเห็น โดยเทียบกับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย
ในแตละขอคําถาม ดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากที่สดุ 
    คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก 
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    คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอย 
    คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอยที่สดุ 
  3.3.6 พิจารณาคาคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 คะแนนขึ้นไปถือวาใชได ขอใดที่มีคะแนนต่ํากวานี้
จะพิจารณาเปนรายขอตามเหตุผลของผูเชี่ยวชาญแตละทาน เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขแบบประเมินเน้ือหา
รายวิชาหลักภาษาไทย เรือ่ง คําตางประเทศในภาษาไทย สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอไป และ
คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานไมเกิน 1 ถือวา รูปแบบมีความเหมาะสม ซึง่จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา ปรากฏวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.80 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 ซึ่ง
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยแบบประเมินมีความเชื่อม่ัน 0.94 (ราย ละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 
  3.3.7 วิเคราะหขอมูลในแบบประเมินในสวนที่เปนคําถามปลายเปด ซึ่งเปนขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ โดยรวบรวมขอเสนอแนะที่สอดคลองกันเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงตอไป 
 3.4 บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เร่ือง คําตางประเทศ
ในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  ผูวิจัยพัฒนาบทเรยีนผานเครอืขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลกัภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศ
ในภาษาไทย สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ดังน้ี 
  3.4.1 วิเคราะหสภาพปญหาการเรียนการสอน นักเรียน โครงสรางหลักสูตร คําอธิบาย
รายวิชา มาตรฐานการเรยีนรู ทรัพยากร สภาพแวดลอมและขอขัดของตางๆ เพ่ือนําขอมูลมาออกแบบ
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  3.4.2 ออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศ
ในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งดําเนินการ ดังนี้ 
   1. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู   
    1.1 สามารถบอกสาเหตุของการมีภาษาตางประเทศในภาษาไทยได 
    1.2 สามารถอธิบายอิทธิพลของภาษาตางประเทศที่มีผลตอภาษาไทยได 
    1.3 สามารถบอกลักษณะของคําไทยแทได 
    1.4 สามารถบอกลักษณะของคําที่มีจากภาษาตางประเทศได 
    1.5 สามารถจําแนกคําไทยแทและคําที่มาจากภาษาตางประเทศได 
   2. กําหนดสาระการเรียนรู 
    2.1 ทบทวนความรูพ้ืนฐาน : พยางค คํา คํามูล 
    2.2 หนวยที่ 1 อิทธิพลของภาษาตางประเทศ 
    2.3 หนวยที่ 2 คําไทยแท 
    2.4 หนวยที่ 3 คําที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ 
   3. กําหนดแบบทดสอบ   
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    3.1 แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 ขอ (30 คะแนน) 
    3.2 แบบทดสอบระหวางเรียน 
     หนวยที่ 1 อิทธิพลของภาษาตางประเทศ จํานวน 10 ขอ (5 คะแนน) 
     หนวยที่ 2 คําไทยแท จํานวน  20 ขอ (10 คะแนน) 
     หนวยที่ 3 คําที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ จํานวน 30 ขอ (15คะแนน) 
    3.3 แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ขอ (30 คะแนน) 
     โดยที่แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเปนชุดเดียวกัน 
   4. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน   
    4.1 กิจกรรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
     4.1.1 การปฏิสัมพันธบนเครือขายอินเทอรเน็ต เครื่องมือที่ใช ไดแก กระดานขาว  
หองสนทนา อีเมลล การอัพโหลด การดาวนโหลด การคนหาขอมูลบนเครือขาย การเชื่อมโยงภายใน 
การเชื่อมโยงภายนอก โดยผูสอนจะสะทอนความคิด และการใหผลยอนกลับ 
     4.1.2 การสงใบกิจกรรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยผูสอนจะติดตาม
การสงใบกิจกรรมของนักเรียน และแจงรายชื่อนักเรียนที่ไมไดสงไวตรงสวนประกาศของบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือใหนักเรียนทราบ และใหผูชวยสอนติดตามอีกครั้งหนึ่งกอนที่จะเริ่มเรียนใน
เน้ือหาถัดไป 
    4.2 กิจกรรมในการเรียนกับบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ประกอบดวย
ขั้นตอนตางๆ ดังนี้  
     4.2.1 กิจกรรมกอนเรียน ประกอบดวย การทาํแบบทดสอบกอนเรียน การแจง 
จุดประสงคการเรียนรู การทบทวนความรูพ้ืนฐาน 
     4.2.2 กิจกรรมระหวางเรียน ประกอบดวย การศึกษาเนื้อหาบทเรียนจาก
สื่อมัลติมีเดีย (Flash) หรือไฟล PDF หรือจากแหลงเรียนรูตางๆ การดูสรุปเนื้อหาบทเรียน การดูกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผานมา/ทบทวนเนื้อหาจากวีดิทศัน การทําแบบฝกหัด/ใบกิจกรรม การตรวจแบบฝกหัด/
ใบกิจกรรม การสนทนาผานหองสนทนา การถาม-ตอบ/แสดงความคิดเห็นผานกระดานขาว การทํา
แบบทดสอบหลังเรียน 
    4.3 กิจกรรมหลังเรียน เปนการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือวัด
ความรูความเขาใจในเนื้อหาบทเรียน 
   5. กําหนดกิจกรรมการวัดผลประเมินผล 
    5.1 แบบทดสอบ 
    5.2 แบบฝกหัด / ใบกิจกรรม  
   6. ออกแบบบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ประกอบดวย 
    6.1 องคประกอบของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ประกอบดวย โฮมเพจ   
วตัถุประสงคการเรยีน สวนแนะนําการเรียน สวนของสารบัญ เน้ือหาสาระ งานและกจิกรรมการทดสอบ   
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แหลงเรียนรู การประชุมอภิปราย กระดานขาว  ประกาศ และสวนประวัติบุคคล 
    6.2 การออกแบบการจัดวางหนาจอ ไดแก การจัดวางองคประกอบ ตวัอักษร
การใชสี ภาพกราฟก วีดิทัศน เสียง ปุมและสัญรูป ภาพเคลื่อนไหว และสวนประกอบอื่นๆ ตามหลัก 
การออกแบบ 
    6.3 การออกแบบระบบนําทางภายในบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก 
ความสะดวกและงายตอการใชงาน การเชื่อมโยงที่ถูกตอง ทําใหนักเรียนไมหลงทางภายในบทเรียน 
  3.4.3 การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวชิาหลกัภาษาไทย เร่ืองคาํตางประเทศ
ในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
   1. พัฒนาเนื้อหาความรูของแตละหนวยการเรียน ไดแก เน้ือหา ตัวอยาง  แบบฝก
ปฏิบัติ/ใบกิจกรรม และสิ่งอ่ืนๆ เชน ตัวชี้นํา การสรุปเนื้อหา แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 
5 ทาน (ดังรายชื่อในภาคผนวก ก) ประเมินและตรวจสอบ ซึ่งผูเชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นเกีย่วกับ
เน้ือหาที่สรางขึ้นมา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.80 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 ซึ่งมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)  
   2. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เปนการพัฒนาในรายละเอียดของกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ไดออกแบบไวของแตละหนวยการเรียน 
   3. พัฒนาขอสอบ โดยขอสอบที่สรางขึ้นจะครอบคลุมขอสอบกอนเรียน ขอสอบระหวาง
เรียน และขอสอบหลังเรียน 
   4. พัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนการสรางบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตตามที่ไดออกแบบไว โดยใชโปรแกรมตางๆ ในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียน การบริหาร
จัดการรายวิชา สรางภาพเคลื่อนไหว สรางบทเรียนมัลติมีเดีย สรางปุมและสัญรูป การตกแตงภาพกราฟก  
การตัดตอเสียง การสรางใบกิจกรรม/แบบฝกหัด และการอัพโหลดขอมูล 
  3.4.4 สรางคูมือบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศ
ในภาษาไทย สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สําหรับผูสอนและนักเรียน 
  3.4.5 นําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เร่ืองคําตางประเทศ
ในภาษาไทย สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 ทาน 
(ดังรายชื่อในภาคผนวก ก) ทําการประเมินดานเทคนิคการผลิตสื่อ โดยมีเกณฑการแปลความหมาย
ของคาเฉลี่ยในแตละขอคําถาม ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากที่สดุ 
   คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอยที่สดุ 
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  จากการประเมิน ผูเชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็น โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.66 และ
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 ซึ่งอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)  
และมีขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศกึษา สรุปไดดังนี้ 
   1. ควรนําเอา Social Network มาใชรวมในการเรียนการสอน 
   2. การสรุปเนื้อหา ควรมีเสียงบรรยายสรุปดวย 
   3. ใบความรูควรตกแตงใหมีความนาสนใจมากขึ้น 
   4. ควรปรบัปรุงรปูแบบของหนาจอที่นําเสนอเนื้อหาใหนาสนใจ 
  3.4.6 นําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เร่ืองคําตางประเทศ
ในภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึน้ใหอาจารยทีป่รึกษา ตรวจสอบ ประเมิน แลว
นํามาปรับปรุงแกไข 
  3.4.7 ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย 
เร่ืองคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นตามรูปแบบ การเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยทดลองกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา” ที่เรียนรายวิชา หลักภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2554 จํานวน 42 คน โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
   คร้ังที่ 1 ทดสอบกับนักเรยีน จํานวน 3 คน โดยเปนนักเรียนเกง ปานกลาง ออน 
เพ่ือหาขอบกพรอง และตรวจสอบเนื้อหาบทเรียน การสื่อความหมาย วิธีการนําเสนอ ผูวจัิยไดทํา
การปรับปรุงตามที่ไดสังเกตและสัมภาษณนักเรียนในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
    1. ปรับขนาดของตัวอักษรใหใหญขึ้น 
    2. แกไขคําที่พิมพผิดในแบบทดสอบ 
    3. แกไขคําที่พิมพผิดในใบกิจกรรม 
    4. แกไขคําที่พิมพผิดในเนื้อหาบทเรียน 
   คร้ังที่ 2 ทดสอบกับนักเรยีนจํานวน 9 คน โดยเปนนักเรียนเกง ปานกลาง ออน 
เพ่ือหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เร่ือง
คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ในการทดลองเพื่อหาประสทิธิภาพของบทเรียน
จะใหนักเรียนเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียนคือ หนวยการเรียนที่ 1 เร่ือง อิทธิพลของภาษาตางประเทศ  
หนวยการเรียนที่ 2 เรื่อง คําไทยแท และหนวยการเรียนที่ 3 เรื่อง คําที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ 
แลวทําแบบทดสอบหลังเรียนและทําใบกิจกรรมที่มอบหมายในแตละเรื่อง โดยนักเรียนตองทําแบบทดสอบ
หลังเรียนและทําใบกิจกรรมในระหวางเรียนทุกเรื่อง เพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ
เม่ือศึกษาครบทุกหนวยการเรียนแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือหาประสิทธภิาพของ
ผลลัพธ (E2) และตรวจสอบหาขอบกพรองในดานตางๆ และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใชทดลองในขั้น
ถัดไป ในการวิจัยครั้งน้ีกําหนดเกณฑไว 85/85 โดยผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาหลักภาษาไทย เร่ืองคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ปที่ 3 มีประสิทธิภาพ 84.59/82.59 (ราย ละเอียดดังภาคผนวก ฉ) ซึ่งยังต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว 
85/85 ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงเพ่ิมเติมตามที่ไดสังเกตและสัมภาษณนักเรียน ในเรื่องตางๆ ดังน้ี 
    1. เพ่ิมตัวอยาง และแหลงเรียนรูใหมากขึ้น 
    2. แกไขคําแนะนําการเรียนในละเอียดมากขึ้น 
    3. ปรับบทเรียนมัลมีเดียใหมีความนาสนใจมากขึ้นโดยการเพิ่มตัวละคร ดําเนินเรื่อง  
สรางเกมการฝกปฏิบตัิ ปรบัภาพกราฟกใหสวยงาม 
   คร้ังที่ 3 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่สรางขึ้น ในการทดลองผูวิจัยไดชี้แจงกระบวนการเรียนและวิธีการเรียนกับบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตทัง้ 3 หนวยการเรียน โดยนักเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียนและทําใบกิจกรรมทุกหนวย
การเรียน เพ่ือหาประสิทธภิาพของกระบวนการ (E1) และเม่ือศึกษาครบทุกหนวยการเรียน แลวให
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือหาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ข้ันหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
     ในขัน้น้ีใหนกัเรียนศกึษาบทเรียนทั้ง 3 หนวยการเรยีน คือ หนวยการเรียนที่ 1 
เรื่อง อิทธิพลของภาษาตางประเทศ หนวยการเรียนที ่ 2 เรื่อง คําไทยแท และหนวยการเรียนที่ 3 
เร่ือง คําที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ ซึ่งไดดําเนินการเรียนการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 
กิจกรรมกอนเรียน กิจกรรมระหวางเรียน และกิจกรรมหลังเรียน โดยใหครูผูสอนสอนผานโปรแกรม
การประชุมทางไกลผานเวบ็ ประกอบกับการใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ซึ่งมีบทเรียนมัลติมีเดีย ใบความรู แหลงเรยีนรูเพ่ิมเติม วีดิทศันบันทึกกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ผานมา 
และใหนักเรยีนดาวนโหลด/อัพโหลด ใบความรู ใบกิจกรรม รวมถึงการถาม-ตอบบนกระดานขาว การใช
หองสนทนา และมีการเก็บคะแนนหลังเรียน ดังน้ี 
     เรื่อง อิทธพิลของภาษาตางประเทศ  เกบ็คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน 
5 คะแนน และจากใบกิจกรรม 5 คะแนน รวมทั้งหมด 10 คะแนน 
     เร่ือง คําไทยแท เก็บคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 10 คะแนน และ
จากใบกิจกรรม 10 คะแนน รวมทั้งหมด 20 คะแนน 
     เร่ือง คําที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ เก็บคะแนนจากแบบทดสอบ หลังเรียน 
15 คะแนน และจากใบกิจกรรม 30 คะแนน รวมทั้งหมด 45 คะแนน 
    ผลรวมคะแนนการทดสอบระหวางเรียนทั้งหมด เทากับ 75 คะแนน และผล
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพระหวางเรียนของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาหลักภาษาไทย 
เร่ืองคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 เทากับ 86.18 (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 
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    ข้ันหาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 
     เม่ือนักเรยีนศกึษาเนื้อหาบทเรยีนในแตละเร่ืองครบทกุเรื่องแลว ใหนกัเรียน
ทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 30 ขอ รวม 30 คะแนน ซึ่งผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพหลังเรียน
ของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวชิาหลักภาษาไทย เร่ืองคําตางประเทศในภาษาไทย ระดบั 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทากบั 85.11 (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 
 สรุปผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชา หลักภาษาไทย 
เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีประสิทธภิาพ 86.18/85.11 
ผลการทดสองถือไดวา บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เร่ืองคําตางประเทศ
ในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนไปตามเกณฑที่ กําหนดไว 85/85  
  3.4.8 นําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวชิาหลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศ
ในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปทําการศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนที่เปน
กลุมตัวอยาง จํานวน 56 คน ตอไป 
 3.5 แบบประเมินบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องคํา 
ตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  การสรางแบบประเมินบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวชิาหลกัภาษาไทย เรื่อง
คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
  3.5.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสรางแบบประเมินบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตรายวชิาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปที ่3 
  3.5.2 กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของการประเมินบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศกึษา  
  3.5.3 ดําเนินการสรางแบบประเมินบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชา หลักภาษาไทย 
เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ 
   สวนที่ 1 คําชี้แจงเกี่ยวกับวตัถุประสงคและวธิีตอบแบบประเมิน 
   สวนที่ 2 สวนของเนื้อหาสาระของแบบประเมิน ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 เปนคําถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบับทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่ง
เปนคําถามในรูปแบบของมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
    ตอนที่ 2 เปนขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
รายวิชาหลักภาษาไทย เรือ่งคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนคาํถาม
ปลายเปด 
  3.5.4 นําแบบประเมนิบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่อง
คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 
จํานวน 3 คน เปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดแก ความสอดคลองกับ
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ขอคําถามกับประเด็นยอยประเด็นหลักและวัตถุประสงคของเครื่องมือ ตรวจสอบความเปนปรนัย โดย
ใหผูเชี่ยวชาญประเมินใหคะแนนคาํถามแตละขอ โดยพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหา 
ดังนี้ 
   ใหคะแนน   +1 สําหรับขอที่แนใจวาสอดคลอง 
   ใหคะแนน  0 สําหรับขอที่ไมแนใจวาสอดคลอง 
   ใหคะแนน -1 สําหรับขอที่แนใจวาไมสอดคลอง 
  นําคะแนนความเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหา โดยใชสูตร
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2527: 69) 
 

   
N

R
IOC ∑=     

 

    IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา 
    R  แทน คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

   สําหรับเกณฑที่ใชในการพิจารณาคือ ขอคาํถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป เปน
ขอคําถามที่ใชได สวนขอคําถามที่มีคา IOC นอยกวา 0.50 เปนขอคําถามที่ตองปรับปรุงหรือตัดออก 
ไดแบบประเมินจํานวน 27 ขอ (รายละเอียดดังภาคผนวก ค) มีคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
อยูระหวาง  0.67 – 1.00 ซึ่งมีความเหมาะสม (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 
  3.5.5 นําแบบประเมินบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวชิาหลักภาษาไทย เรื่อง
คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง
ของแบบประเมิน แลวมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  3.5.6 การวิเคราะหขอมูลในแบบประเมิน ในสวนที่เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ จะดําเนินการวิเคราะห ดังนี้ 
   3.5.6.1 นําขอมูลจากการประเมินมาแจกแจงความถี่ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ในแตละขอคําถาม คือ  
    มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 5 
    มีความเหมาะสมระดับมาก  มีคาเทากับ 4 
    มีความเหมาะสมระดับปานกลาง มีคาเทากับ 3 
    มีความเหมาะสมระดับนอย  มีคาเทากับ 2 
    มีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 
 

   3.5.6.2 การหาคาเฉลีย่ ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความคิดเห็น 
แตละขอคําถาม จะพิจารณาคาของความคิดเห็นโดยเทียบกับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย 
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ในแตละขอคําถาม ดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากที่สดุ 
    คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก 
    คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอย 
    คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอยที่สดุ 
 

  3.5.7 พิจารณาคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 คะแนนขึ้นไปถือวาใชได ขอใดที่มีคะแนนต่ํากวานี้
จะพิจารณาเปนรายขอตามเหตุผลของผูเชี่ยวชาญแตละทานเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขแบบประเมินเน้ือหา
รายวิชาหลักภาษาไทย เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอไป และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1 ถือวา รูปแบบมีความเหมาะสม ซึ่งจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา ปรากฏวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.66 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากบั 0.60 ซึ่งมีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด โดยแบบประเมินมีความเชื่อม่ัน 0.97 (รายละเอียด
ดังภาคผนวก ฉ) 
  3.5.8 วิเคราะหขอมูลในแบบประเมินในสวนที่เปนคําถามปลายเปด ซึ่งเปนขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ โดยรวบรวมขอเสนอแนะที่สอดคลองกันเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงตอไป 
 3.6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
  ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่อง คํา
ตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งครอบครอบเนื้อหาเรื่อง อิทธิพลของภาษาตางประเทศ, 
คําไทยแท และคําที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ เพ่ือใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน ซึ่ง
ผูวิจัยมีขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพ ดังนี้ 
  3.6.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด และวธิีสรางแบบทดสอบ 
  3.6.2 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการออกแบบทดสอบ 
  3.6.3 กําหนดขอสอบในแบบทดสอบใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 
  3.6.4 กําหนดลักษณะของแบบทดสอบ (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ฉ) ซึ่งในการวิจัยน้ี
ผูวิจัยไดกําหนดแบบทดสอบเปนชนิดเลอืกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก 
  3.6.5 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู
และเนื้อหา จํานวน 120 ขอ โดยแบงตามจุดประสงคการเรียนรู ดังนี้ 
   จุดประสงคการเรียนรูที่ 1  จํานวน    5  ขอ 
   จุดประสงคการเรียนรูที่ 2  จํานวน   15  ขอ 
   จุดประสงคการเรียนรูที่ 3  จํานวน   40  ขอ 
   จุดประสงคการเรียนรูที่ 4  จํานวน   50  ขอ 
   จุดประสงคการเรียนรูที่ 5  จํานวน   10  ขอ      
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  3.6.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ ดาน
การวัดและประเมินผล จํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความเที่ยงตรง เชิง
โครงสราง ตรวจสอบความเปนปรนัย โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินใหคะแนนคําถามแตละขอโดยพิจารณา
ความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา ดังนี้ 
   ใหคะแนน   +1 สําหรับขอที่แนใจวาสอดคลอง 
   ใหคะแนน  0 สําหรับขอที่ไมแนใจวาสอดคลอง 
   ใหคะแนน -1 สําหรับขอที่แนใจวาไมสอดคลอง 
  นําคะแนนความเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหาโดยใชสูตร 
 

   
N

R
IOC ∑=  

    

    IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา 
    R  แทน คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

  สําหรับเกณฑที่ใชพิจารณาคือ ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป เปนคําถามที่ใชได 
สวนขอความถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.50 เปนขอคําถามที่ควรปรับปรุงแกไขหรือตัดออก ซึ่งผลการวิเคราะห 
ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคาํถามอยูระหวาง 0.67 – 1.00 โดยแตละขอมีความเหมาะสม 
(รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ฉ) 
  3.6.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา” จํานวน 70 คน ซึ่งเปนนักเรยีนที่เคยเรยีนรายวิชาภาษาไทย 
เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 มาแลว เพ่ือหาคาความยากงาย (p) คา
อํานาจจําแนก (r)  ของขอสอบแตละขอ และหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
  3.6.4 คัดเลือกขอสอบที่ผานเกณฑจํานวน 30 ขอ (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก จ) 
ซึ่งมีคาความยากงาย (p) อยูในชวง 0.39 – 0.67 คาอํานาจจําแนก (r) อยูในชวง 0.28 – 0.78 และ
หาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบ เทากับ 0.86 (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ฉ) ขอสอบที่
คัดเลือกดังกลาวเปนขอสอบที่มีตัวลวงที่ดี และมีความยากงายในระดับปานกลาง โดยแยกตามจุดประสงค
การเรียนรู ดังนี้ 
   จุดประสงคการเรียนรูที่ 1  จํานวน   2 ขอ 
   จุดประสงคการเรียนรูที่ 2  จํานวน   3 ขอ 
   จุดประสงคการเรียนรูที่ 3  จํานวน  10 ขอ 
   จุดประสงคการเรียนรูที่ 4 จํานวน   12 ขอ 
   จุดประสงคการเรียนรูที่ 5  จํานวน   3  ขอ 
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  3.6.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดไปใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกันเพียงแตสลบัขอและสลับตวัเลือกใหม  
 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  4.1 ในขั้นของการพัฒนารูปแบบ ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 ทาน 
โดยเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน
ทางไกล จํานวน 5 ทาน และนํามาวิเคราะหหาความสอดคลองของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ใชในการพัฒนารูปแบบทีเ่หมาะสมสําหรับการเรียนการสอนทางไกล ผานเครือขายไวแม็กซ สาํหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 4.2 ในขั้นของการหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี  
  4.2.1 ทําการวิเคราะหหาความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นยอย ประเด็นหลกั 
และวตัถุประสงคของเครื่องมือ และตรวจสอบความเปนปรนัยของแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยผูเชี่ยวชาญดาน
วัดผลและประเมินผล จํานวน 3 ทาน และนํามาปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา 
  4.2.2 ทําการวิเคราะหหาความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค และตรวจสอบ
ความเปนปรนัยของแบบประเมินเนื้อหารายวชิาหลักภาษาไทย เร่ืองคาํตางประเทศในภาษาไทย ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและประเมินผล จํานวน 3 ทาน และนํามาปรบัปรุง 
แกไขตามคําแนะนํา จากนั้นนําไปใหผูเชีย่วชาญดานเนื้อหาวิชาภาษาไทย จํานวน 5 ทาน ประเมิน
ความเหมาะสม และคุณภาพของเนื้อหา แลวนํามาปรบัปรุงแกไขเนือ้หาตามคําแนะนํา 
  4.2.3 ทําการวิเคราะหหาความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู ตรวจสอบ
ความเปนปรนัยของขอสอบ ความชัดเจน ถูกตองของภาษาที่ใช โดยผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและประเมินผล 
จํานวน 3 ทาน และนํามาปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา จากนั้นนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา” จํานวน 70 คน ซึ่งเปนนักเรียนที่เคยเรียนรายวิชาหลักภาษาไทย 
เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มาแลว เพ่ือหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
และความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาเปนแบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน ที่ใชในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน  
  4.2.4 ทําการวิเคราะหหาความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นยอย ประเด็นหลกั 
และวัตถุประสงคของเครื่องมือ และตรวจสอบความเปนปรนัยของแบบประเมินบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต รายวชิาหลักภาษาไทย เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โดย
ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและประเมินผล จํานวน 3 ทาน และนํามาปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา 
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  4.2.5 ทําการประเมินคุณภาพของบทเรียนผานเครอืขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลกัภาษาไทย 
เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
จํานวน 5 ทาน แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  4.2.6 หาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาหลักภาษาไทย 
เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยทดสอบครั้งที่ 1, 2 และ ทดลองครั้งที่ 3 
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา” ในภาคเรียนที่ 2/2554 จํานวน
ทั้งสิ้น 42 คน 
 4.3 ในขั้นของการทดลอง ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ไปทดลองใชเพ่ือศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทองสวัสด์ิวิทยาคาร และโรงเรียนบานไรวิทยา 
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ดังน้ี 
  4.3.1 จัดทําตารางเรียนตารางสอนทางไกลของเนื้อหาวิชา คําตางประเทศในภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ของทั้งสองโรงเรียน 
  4.3.2 ดําเนินการอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตน และปฐมนิเทศเพื่อชีแ้จงทําความเขาใจ แนะนํา
การเรียนและแจงตารางการเรียนการสอนใหกับกลุมตัวอยางที่จะเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน   
  4.3.3 ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางจะตองทําการลงทะเบียนเรียนใน
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย สําหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และทาํแบบทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น สวนในกระบวนการเรียนการสอนนั้น หองสอนตนทางจะสงสัญญาณมายังหองเรียนปลายทาง 
2 โรงเรยีน ผานโปรแกรมการประชมุทางไกลผานเวบ็ ประกอบกับการเรียนผานบทเรยีนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต และการเรียนในหองเรียนปกติกับครูผูชวยสอน (สํารองไวในกรณีที่ระบบเครือขายไวแม็กซ
ขัดของ) และในระหวางเรียนนักเรยีนจะทาํใบกิจกรรม และทําแบบทดสอบหลังเรียนทุกหนวยการเรียน 
  4.3.4 เม่ือกลุมตัวอยางเรียนเนื้อหาครบทุกหนวยการเรียนแลว จะดําเนินการนัดหมาย
ใหกลุมตัวอยางทุกคนทําแบบทดสอบหลังการเรียนในบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต จากนั้นเก็บ
รวบรวมคะแนนที่ไดจากการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 คาสถิติที่ใชในการวิเคราะห และประเมินผลการทดลองของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวยวธิีการ
ทางสถิติ ดังนี้ 
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 5.1 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD)  
 5.2 การประเมินความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาหลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศใน
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 
 5.3 การประเมินความเหมาะสมของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย 
เรื่องคําตาง ประเทศในภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
  5.4 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวชิาหลักภาษาไทย เรื่อง
คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่สรางขึ้นโดยใชคาสถติ ิ E1/E2 ตามเกณฑ 
85/85 โดยมีสูตรคํานวณหาประสิทธิภาพดังนี้ (เสาวณยี สิกขาบัณฑติ.  2528: 284) 
 

   
 

   
 

   โดยที่   E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการไดมาจากรอยละของคะแนน 
         เฉลี่ยของแบบทดสอบและใบกิจกรรมที่จัดไวในชุดบทเรียน 
         คิดเปนรอยละ 85 ขึ้นไป 
     E2      แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธไดมาจากรอยละของคะแนนเฉลี่ย 
         ของแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปนรอยละ 85 ขึ้นไป 
     ∑Χ  แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบและ 
         ใบกิจกรรม   
     ∑F    แทน   คะแนนรวมของนักเรยีนจากการทาํแบบทดสอบหลังเรียน  
     N     แทน    จํานวนผูเรียน 
     A     แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบและใบกิจกรรม 
     B     แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 5.5 การประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิตวิิเคราะหคาตางๆ ดังนี้ 
  5.5.1 ดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยวิเคราะหหา
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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  5.5.2 คาความยากงาย (p) 
  5.5.3 คาอํานาจจําแนก (r) 
  5.5.4 คาความเชื่อม่ัน (rtt)  
 5.6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทาง 
ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
แมฮองสอน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย โดยใชคาสถติิ t-test แบบ Dependent 
 5.7 การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรยีนของนักเรียนโรงเรยีนปลายทางที่เรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
แมฮองสอน เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางนักเรียนโรงเรียนบานไรวิทยา
กับโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยใชคาสถิติ t-test  แบบ Independent 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย
ไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวจัิยออกเปน 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครอืขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย 
  1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย
ไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
  2. ผลการประเมินบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชา หลักภาษาไทย เร่ืองคํา 
ตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวชิาหลักภาษาไทย 
เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทางที่เรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน  
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทาง
ซึ่งมีสถานทีต่ัง้ของโรงเรียนตางกัน ทีเ่รียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย       
ไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยนําแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล
ผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษา จํานวน 5 ทาน และผูเชีย่วชาญดานการเรียนการสอนทางไกล จํานวน 5 ทาน รวม 10 ทาน 
(ดังรายชื่อในภาคผนวก ก) ประเมินความเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินดังแสดงใน ตาราง 10  
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ตาราง 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผาน 
     เครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขั้นตอนของรูปแบบ  SD 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
    

1. แนวคิดและหลักการที่นํามาใชในการกําหนดรูปแบบ การเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแม็กซฯ 4.50 0.71 มาก 
2. การกําหนดขั้นตอนตางๆของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผาน
เครือขายไวแม็กซฯ 4.30 0.67 มาก 
3. การกําหนดวิธีการดําเนินการในขั้นตอนการวิเคราะห       
    3.1 การวิเคราะหหลักสูตร / สาระการเรียนรู 4.50 0.71 มาก 
    3.2 การวิเคราะหนักเรียน 4.70 0.67 มากที่สุด 
    3.3 การวิเคราะหผูสอน 4.70 0.67 มากที่สุด 
    3.4 การวิเคราะหผูชวยสอน 4.60 0.70 มากที่สุด 
    3.5 การวิเคราะหทรัพยากร / สภาพแวดลอม 4.50 0.71 มาก 

    

เฉล่ีย 4.60 0.67 มากที่สุด 
    

4. การกําหนดวิธีการดําเนินการในขั้นตอนวางแผนการเรียนการสอน    
    4.1 กําหนดจุดประสงค 4.50 0.71 มาก 
    4.2 กําหนดเนื้อหา / สรางขอสอบ 4.30 0.82 มาก 
    4.3 กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.50 0.85 มาก 
    4.4 กําหนดแนวทางการประเมินผล 4.60 0.70 มากที่สุด 
    4.5 กําหนดและออกแบบสื่อการเรียนการสอน 4.60 0.70 มากที่สุด 
    4.6 กําหนดบทบาทผูสอน 4.60 0.70 มากที่สุด 
    4.7 กําหนดบทบาทผูเรียน 4.70 0.67 มากที่สุด 
    4.8 กําหนดบทบาทผูชวยสอน 4.50 0.85 มาก 
    4.9 กําหนดบทบาทผูสนับสนุน 4.70 0.67 มากที่สุด 
    

เฉล่ีย 4.56 0.72 มากที่สุด 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ขั้นตอนของรูปแบบ  SD 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
    

5. การกําหนดวิธีการดําเนินการในขั้นตอนเตรียมความพรอม    
    5.1 การเตรียมความพรอมทั่วไป    
         5.1.1 เตรียมความพรอมระบบเครือขายไวแม็กซ 4.60 0.70 มากที่สุด 
         5.1.2 การเตรียมหองสอนตนทาง 4.50 0.71 มาก 
         5.1.3 การเตรียมหองเรียนปลายทาง 4.50 0.71 มาก 
         5.1.4 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 4.40 0.84 มาก 
         5.1.5 การจัดตารางการเรียนการสอนทางไกล 4.60 0.70 มากที่สุด 
    5.2 การเตรียมความพรอมบุคลากร    
         5.2.1 การฝกอบรมผูสนับสนุน 4.50 0.71 มาก 
         5.2.2 การฝกอบรมผูสอน 4.60 0.70 มากที่สุด 
         5.2.3 การฝกอบรมผูชวยสอน 4.50 0.71 มาก 
         5.2.4 การฝกอบรมผูเรียน 4.70 0.67 มากที่สุด 
    5.3 การเตรียมความพรอมกอนเริ่มการเรียนการสอน    
         5.3.1 ผูสอน 4.60 0.70 มากที่สุด 
         5.3.2 ผูชวยสอน 4.60 0.70 มากที่สุด 
         5.3.3 นักเรียน 4.60 0.70 มากที่สุด 
    

เฉล่ีย 4.56 0.68 มากที่สุด 
    

6. การกําหนดวิธีการดําเนินการในขั้นตอนดําเนินการสอน    
    6.1 การสอนผานโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บ 4.30 0.82 มาก 
    6.2 การสอนโดยใชบทเรียนผานเครือขายฯ 4.50 0.71 มาก 
    6.3 การเรียนในหองเรียนปกติ 4.40 0.70 มาก 
    

เฉล่ีย 4.40 0.72 มาก 
    

7. การกําหนดวิธีการดําเนินการในขั้นตอนการประเมินผล    
    7.1 การประเมินผลการเรียนการสอน 4.40 0.70 มาก 
    7.2 การใหขอมูลยอนกลับ 4.40 0.84 มาก 
    

เฉล่ีย 4.40 0.75 มาก 
    

เฉล่ียรวม 4.53 0.70 มากที่สุด 
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 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 ซึ่งอยูในระดับ
ความเหมาะสมมากที่สุด (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ฉ) ซึ่งสามารถจําแนกเปนรายดาน ดังน้ี 
1) แนวคิดและหลักการที่นํามาใชในการกําหนดรูปแบบ มีคาเฉลี่ย 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71  
2) การกําหนดขั้นตอนตางๆของรูปแบบ มีคาเฉลี่ย 4.30 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.67  3) ขั้นการวเิคราะห 
มีคาเฉลี่ย 4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67  4) ขั้นวางแผนการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 4.56 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72  5) ขั้นเตรียมความพรอม มีคาเฉลี่ย 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68  6) ขั้น
ดําเนินการสอน มีคาเฉลี่ย 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 และ 7) ขั้นการประเมินผล มีคาเฉลี่ย 
4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
 

 2. ผลการประเมินบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชา หลักภาษาไทย เร่ือง 
คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  หลังจากไดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สาํหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอนที่มีความเหมาะสมแลว ผูวิจัยสรางเน้ือหารายวิชาหลักภาษาไทย เร่ือง 
คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 และไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ ดาน
เน้ือหา จํานวน 5 ทาน (ดังรายชื่อในภาคผนวก ก) ซึ่งผลการประเมนิดังแสดงใน ตาราง 11   
 
ตาราง 11 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมินความคิดเห็นดานเนื้อหารายวิชาหลักภาษาไทย  
    เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 
 

รายการประเมิน  SD 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
    

1. จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน  ถูกตอง 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. โครงสรางเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ความถูกตองของเนื้อหาตามหลักวิชา 4.80 0.45 มากที่สุด 
4. เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับผูเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 
5. เน้ือหาอานเขาใจงาย 4.60 0.55 มากที่สุด 
6. ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 
7. ความสอดคลองของเนื้อหาในแตละหนวย 4.80 0.45 มากที่สุด 

    

เฉล่ียรวม 4.80 0.41 มากที่สุด 
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 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา
หลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยโดยรวม
เทากับ 4.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 ซึ่งอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด (รายละเอียด
ดังแสดงในภาคผนวก ฉ) 
  หลังจากพัฒนาเนื้อหารายวิชาหลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 เสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดําเนนิการพัฒนาบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ตามรูปแบบทีพั่ฒนาขึ้น และใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 ทาน (ดังรายชื่อใน
ภาคผนวก ก) ทําการประเมนิบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งผลการประเมินดังแสดงในตาราง 12 
 
ตาราง 12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความคิดเห็นดานเทคโนโลยีการศึกษา 
     ของบทเรยีนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศใน 
     ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

รายการประเมิน  SD 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
    

1. การจัดรูปแบบของบทเรียน    
    1.1 การออกแบบหนาจอ 4.40 0.55 มาก 
    1.2 การเลือกใชสีมีความเหมาะสมกลมกลืน 4.40 0.55 มาก 
    1.3 การจัดวางลําดับเนื้อหาบทเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 
    1.4 ความเหมาะสมของปริมาณของเนื้อหาใน แตละหนาบทเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 
    1.5 การจัดวางเมนูตางๆมีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

    

เฉล่ีย 4.56 0.51 มากที่สุด 
    

2. ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช    
    2.1 ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร 4.60 0.55 มากที่สุด 
    2.2 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรกับพ้ืนหลัง 4.40 0.89 มาก 
    2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.40 0.89 มาก 
    2.4 หัวขอมีลักษณะเดน 4.40 0.55 มาก 
    

เฉล่ีย 4.45 0.69 มาก 
    

3. ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหว และภาพประกอบ    
    3.1 ความเหมาะสมของภาพในดานการสื่อความหมาย 4.60 0.89 มากที่สุด 
    3.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 4.80 0.45 มากที่สุด 
    

เฉล่ีย 4.70 0.67 มากที่สุด 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

รายการประเมิน  SD 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
    

4. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย    
    4.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 5.00 0.00 มากที่สุด 
    4.2 การออกเสียงไดถูกตอง สอดคลองกับเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉล่ีย 5.00 0.00 มากที่สุด 
5. การนําทางและการเชื่อมโยง    
   5.1 การนําทางภายในบทเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 
    5.2 การเชื่อมโยงภายในบทเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 
    5.3 การเชื่อมโยงแหลงเรียนรูภายนอก 4.80 0.45 มากที่สุด 
    

เฉล่ีย 4.80 0.41 มากที่สุด 
    

6. การปฏิสัมพันธ    
    6.1 การปฏสัิมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
    6.2 การปฏสัิมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 
    6.3 การปฏสัิมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
    6.4 ความสะดวกในการใชเครื่องมือติดตอส่ือสาร 4.80 0.45 มากที่สุด 
    

เฉล่ีย 4.90 0.31 มากที่สุด 
    

7. เทคนิค    
    7.1 การแนะนําการเรียนมีความเหมาะสม 4.00 1.22 มาก 
    7.2 การแสดงผลผานบราวเซอรมีความถูกตอง 4.40 0.89 มาก 
    7.3 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 4.80 0.45 มากที่สุด 
    7.4 การแสดงผลมีความรวดเร็ว 4.20 1.10 มาก 
    7.5 ความถูกตองของ Web Programming เชน ระบบขอมูลนักเรียน
ระบบการประเมินผลการเรียน 

 
4.80 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

7.6 การมอบหมายงาน, กิจกรรม และการรับสงไฟลขอมูล 4.80 0.45 มากที่สุด 
7.7 ความเหมาะสมของการทดสอบและการประเมินผล 4.80 0.45 มากที่สุด 

    

เฉล่ีย 4.54 0.78 มากที่สุด 
    

เฉล่ียรวม 4.66 0.60 มากที่สุด 
    

        
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูเชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทยเรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 อยูในระดับเหมาะสมมากที่สดุ ซึ่ง
สามารถจําแนกเปนรายดาน ดังนี้ 1) การจัดรูปแบบบทเรียน มีคาเฉลี่ย 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
อยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด 2) ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช มีคาเฉลีย่ 4.45 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.69 อยูในระดับความเหมาะสมมาก  3) ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหวและภาพประกอบ 
มีคาเฉลี่ย 4.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด  4) ความเหมาะสมของ
เสียงบรรยาย มีคาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 อยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด 5) การนําทาง
และการเชื่อมโยง มีคาเฉลีย่ 4.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
6) การปฏิสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 4.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 อยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
และ 7) เทคนิค มีคาเฉลี่ย 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
 

 3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน ผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชา 
หลักภาษาไทย เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  ในการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาหลักภาษาไทย 
เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา” ที่เรียนวิชาหลักภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 
จํานวน 42 คน โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
  คร้ังที่ 1 ทดสอบกับนักเรียน จํานวน 3 คน ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง ออน 
เพ่ือหาขอพกพรอง และตรวจสอบเนื้อหาบทเรียน การสื่อความหมาย วิธีการนําเสนอ ผูวิจัยไดทํา
การปรับปรุงตามที่ไดสังเกตและสัมภาษณนักเรียนในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
   1. ปรับขนาดของตัวอักษรใหใหญขึ้น 
   2. แกไขคําที่พิมพผิดในแบบทดสอบ 
   3. แกไขคําที่พิมพผิดในใบกิจกรรม 
   4. แกไขคําที่พิมพผิดในเนื้อหาบทเรียน 
  ครั้งท่ี 2 ทดสอบกับนักเรียน จํานวน 9 คน ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง ออน 
เพื่อหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียน ผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาหลักภาษาไทย เร่ือง
คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ในการทดลองเพื่อหาประสทิธิภาพของบทเรียน
จะใหนักเรียนเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียนคือ หนวยการเรียนที่ 1 เร่ือง อิทธิพลของภาษาตางประเทศ  
หนวยการเรียนที่ 2 เร่ือง คําไทยแท และหนวยการเรียนที่ 3 เร่ือง คําที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ 
แลวทําแบบทดสอบหลังเรียนและทําใบกิจกรรมที่มอบหมายในแตละเรื่อง โดยนักเรยีนตองทําแบบทดสอบ
หลังเรียนและทําใบกิจกรรมในระหวางเรียนทุกเรื่อง เพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ
เม่ือศึกษาครบทุกหนวยการเรียนแลวใหนักเรียนทําแบบ ทดสอบหลังเรียน เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) และตรวจสอบหาขอบกพรองในดานตางๆ และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใชทดลองในขั้น
ถัดไป โดยผลการวิเคราะหดังแสดงใน ตาราง 13 
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ตาราง 13 ประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศ 
    ในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการทดสอบครั้งที ่2 
 

รายการ จํานวนผูเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม ประสิทธิภาพ 

     

คะแนนจากแบบทดสอบและใบกิจกรรมระหวางเรียน (E1) 9 675 571 84.59 
คะแนนจากแบบทดสอบและใบกิจกรรมหลังเรียน (E2) 9 270 223 82.59 
 

คาประสิทธิภาพ = 84.59/82.59 
 

 
 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชา
หลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา บทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 84.59/82.59 (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ฉ) ซึ่งยังต่ํากวาเกณฑที่
กําหนดไว 85/85 ผูวิจัยไดทาํการปรบัปรุงเพิ่มเติมตามทีไ่ดสังเกตและสัมภาษณนักเรียน ในเรื่องตางๆ 
ดังนี้ 
  1. เพ่ิมตัวอยาง และแหลงเรียนรูใหมากขึ้น 
  2. แกไขคําแนะนําการเรียนในละเอียดมากขึ้น 
  3. ปรับบทเรียนมัลมีเดียใหมีความนาสนใจมากขึ้น โดยการเพิ่มตัวละครดําเนินเรื่อง  
สรางเกมการฝกปฏิบตัิ ปรบัภาพกราฟกใหสวยงาม 
 

  ครั้งที่ 3 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตรายวชิาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่สรางขึ้น 
ในการทดลองผูวิจัยไดชี้แจงกระบวนการเรียนและวิธีการเรียนกับบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ทั้ง 3 หนวยการเรียน โดยนักเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียนและทําใบกิจกรรมทุกหนวยการเรียน 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และเม่ือศึกษาครบทุกหนวยการเรียนแลว ใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือหาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ไดผลการวิเคราะหดังแสดงใน ตาราง 14   
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

134 

ตาราง 14 ประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศ 
    ในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการทดสอบ ครั้งที่ 3 
 

รายการ จํานวนผูเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม ประสิทธิภาพ 

     

คะแนนจากแบบทดสอบและใบกิจกรรมระหวางเรียน (E1) 30 2,250 1,939 86.18 
คะแนนจากแบบทดสอบและใบกิจกรรมหลังเรียน (E2) 30 900 766 85.11 
 

คาประสิทธิภาพ = 86.18/85.11 
 

 
 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชา
หลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา บทเรยีนผานเครอืขาย
อินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 86.18/85.11 (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ฉ) ผลการทดลองถือได
วา บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตน้ีเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 85/85  
  ดังนั้น แสดงใหเห็นวา บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เร่ือง
คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
จึงไดนําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตไปทําการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน โรงเรียน
ปลายทาง จํานวน 56 คน ตอไป 
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียน
โรงเรียนปลายทางที่เรียนตามรูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน  
 ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนในเมือง จํานวน 
35 คน และนักเรียนโรงเรียนในชนบท จํานวน 21 คน รวมจํานวนทัง้สิ้น 56 คน ที่เรียนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนและดําเนินการเรียนการสอนตามลําดับขัน้ และเม่ือเสร็จสิ้น
การเรียนทุกบทเรียนใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน และเปรียบเทียบคะแนนที่ได
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลงัเรียน โดยใชสูตร t-test แบบ Dependent 
ไดผลการวิเคราะหดังแสดงในตาราง 15 
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนและหลังการเรียนของนักเรียนกลุม 
     ตัวอยางที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้น 
     พ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 

           คะแนน N Χ  SD t p 
      

     คะแนนกอนเรียน 56 12.34 3.59 
     คะแนนหลังเรียน 56 24.48 4.44 

21.24* .000 

      

           

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
   
 จากตาราง 15 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนในเมือง 
(โรงเรียนทองสวัสด์ิวิทยาคาร) และโรงเรียนในชนบท(โรงเรียนบานไรวิทยา) ซึ่งเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียน คะแนนเฉลี่ย 12.34 และคะแนนสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 3.59 และมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน คะแนนเฉลี่ย 24.48 และคะแนนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.44 ซึ่งเม่ือทดสอบ
นัยสําคญัทางสถิตแิลวพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หลังเรยีนสงูกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทาง 
สถิติที่ระดับ .05  
 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียน
ปลายทางซึ่งมีสถานที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทาง
ซึ่งมีสถานทีต่ัง้ของโรงเรียนตางกัน ทีเ่รียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยใชสูตร t-test แบบ Independent ไดผลการวิเคราะห
ดังแสดงใน ตาราง 16 

 
 
 
 
 
 



 

 

136 

ตาราง 16 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทาง 
     ซึ่งมีสถานที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย 
     ไวแม็กซ สําหรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 

         โรงเรียน N Χ  SD t p 
      

         ในเมือง 35 13.86 3.07 
         ในชนบท 21 9.71 2.85 

5.021 .000 

      

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
 จากตาราง 16 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง คือนักเรียน
โรงเรียนในเมือง จํานวน 35 คน มีคาเฉลีย่ 13.86 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.07 และโรงเรียนในชนบท 
จํานวน 21 คน มีคาเฉลี่ย 9.71 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.85 ซึ่งเม่ือทดสอบนัยสําคัญทางสถิติแลว 
พบวา นักเรียนกลุมตัวอยาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นั่นคือ นักเรียนโรงเรียนในเมืองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนสูงกวานักเรียนโรงเรียนในชนบท  
  1. การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทาง ซึ่ง
มีสถานที่ตั้งของโรงเรียนตางกันที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยใชสูตร t-test แบบ Independent ไดผลการวิเคราะห
ดังแสดงในตาราง 17  
 
ตาราง 17 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทาง 
     ซึ่งมีสถานที่ตั้งของโรงเรยีนตางกัน ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
     สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 

         โรงเรียน N Χ  SD t p 
      

         ในเมือง 35 24.97 4.00 
         ในชนบท 21 23.67 5.09 

1.003 .323 

      

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 จากตาราง 17 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง คือนักเรียน
โรงเรียนในเมือง จํานวน 35 คน มีคาเฉลีย่ 24.97 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.00 และนักเรียนโรงเรียน
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ในชนบท จํานวน 21 คน มีคาเฉลี่ย 23.67 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.09 ซึ่งเม่ือทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติแลว พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนไมแตกตางกัน  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยไดสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ตามลําดับหัวขอตอไปน้ี 
 1. ความมุงหมายของการวิจัย 
 2. การดําเนินการวิจัย 
 3. การวิเคราะหขอมูล 
 4. การสรุปผลการวิจัย 
 5. การอภิปรายผลการวิจัย 
 6. ขอเสนอแนะ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซสําหรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทางกอนและหลังเรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จังหวัด
แมฮองสอน   
 3. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทาง ซึ่ง
มีสถานที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน   
 

การดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง ดังนี้ 
  1.1 ข้ันการพัฒนารูปแบบ   
   1.1.1 ผูเชี่ยวชาญพิจารณารปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ตองเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
ระดบัปริญญาเอก และมีตาํแหนงทางวชิาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยหรือตําแหนงเทยีบเทาหรือ
ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีประสบการณในการสอนหรือเกี่ยวของกับการศึกษาหรือทํางานเกี่ยวกับ
ระบบการเรยีนการสอนทางไกลไมนอยกวา 5 ป จํานวน 10 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยแบงเปน 
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    1. ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา  จํานวน  5 คน 
    2. ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนทางไกล จํานวน 5 คน 
   1.1.2 การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน ผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชา 
หลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยทดลองกับกลุมนักเรียน
ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตวัอยางจํานวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ทดสอบกบันักเรยีน จํานวน 3 คน ประกอบดวยนักเรยีนเกง ปานกลาง 
ออน จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใชในการทดลองขั้นตอไป 
    ครั้งที่ 2 ทดสอบกบันักเรยีน จํานวน 9 คน ประกอบดวยนักเรยีนเกง ปานกลาง 
ออน เพ่ือหาแนวโนมประสทิธิภาพจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใชในการทดลองขั้นตอไป 
    คร้ังที่ 3 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชา หลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 
  1.2 ข้ันการศึกษาทดลอง 
   1.2.1 ประชากร ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2   
ปการศึกษา 2554 จํานวน 536 คน ซึ่งเปนนักเรียนที่อยูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอนเขต 1 และเขต 2 และเปนโรงเรียนที่อยูในโครงการ
ไวแม็กซแมฮองสอนไอทีวัลเลย 
   1.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2       
ปการศึกษา 2554 จํานวน 56 คน โดยไดมาจากการสุมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แลวเลือก
แบบเจาะจงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน
เขต 2 ที่มีความพรอมดานคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และเปนโรงเรียนที่อยูในโครงการไวแม็กซ
แมฮองสอนไอทีวัลเลย ทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1. สุมเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ไดแก เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 
    2. เลือกเจาะจงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่จะนํามาศึกษาทดลอง 
ไดแก โรงเรียนบานไรวิทยา และโรงเรียนทองสวัสดิ์วทิยาคาร  
    3. ในแตละโรงเรยีนดําเนินการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดย
ใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling Unit) โรงเรียนละ 1 หองเรียน  
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 2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนีดํ้าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัยเชงิพัฒนา แบงออกเปน 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
   1. การสรางรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการ ศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
    ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และผลงานวิจัย 
ซึ่งสืบคนจากแหลงขอมูลตางๆ ในดานการเรียนการสอนทางไกล การจัดการเรียน การสอนอีเลิรนน่ิง 
ระบบเครือขายไวแม็กซ เทคโนโลยีการประชุมทางไกลผานเว็บ ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู และ
วิธีการสอนทางไกล เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการจัดลําดับขั้นตอนรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล
ผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยผูวิจัยไดประมวลขั้นตอน
ตางๆ ลงในตารางสรุปผลการวิเคราะหขั้นตอนการเรียนรู แลวจึงนําขั้นตอนที่ไดจากการเรียนรูมารางเปน
รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
แลวนํารปูแบบที่ไดไปใหผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยกีารศกึษา จํานวน 5 คน และผูเชี่ยวชาญดานการเรียน
การสอนทางไกล จํานวน 5 คน ทําการประเมินความเหมาะสม ผลการประเมินรูปแบบของผูเชี่ยวชาญ
พบวา มีคาเฉลี่ยดัชนคีวามเหมาะสมเทากบั 4.32 หลังจากนั้นไดนํารปูแบบมาปรบัปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญเพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น แลวจึงนํารูปแบบที่แกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน
อีกครั้ง โดยมีผลการประเมินรูปแบบมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.53 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 อยูใน
ระดับความเหมาะสมมากทีสุ่ด (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฉ) หลังจากนั้นนํารปูแบบไปใหอาจารย
ที่ปรึกษาพิจารณา พรอมทั้งประเมินและตรวจสอบอีกครั้ง และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา จึงไดรูปแบบ
การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ที่มี
ความเหมาะสม 
   2. การพัฒนาบทเรียนผานเครอืขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องคํา
ตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
    ในการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผูวิจัยทําการวิเคราะหโครงสราง
ของหลักสตูร คําอธบิายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู แลวกาํหนดเนื้อหาที่จะสรางบทเรยีนและกําหนด
ตัวชีว้ัดของเนื้อหาแตละเรื่อง ทําการสรางแผนภูมิความสัมพันธของหัวเร่ืองและแผนภูมิโครงสรางขาย
เน้ือหา สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดนั้นไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และทําการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดับความคิดเห็นเทากับ  
4.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 อยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ฉ) แลวทําการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรือ่งคํา



 

 

141 

ตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ตามรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้น และจัดทําคูมือการใชงาน 
แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 ทาน ทําการประเมินทางดานเทคนิคการผลิตสื่อ 
ผลการประเมินบทเรียนมีระดับความคิดเห็นเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 อยูใน
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฉ)  
    จากนั้นนําบทเรียนผานเครอืขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องคํา
ตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นไปทดลองหาประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ 
3 ขั้นตอน คือ ครั้งที่ 1 ทดสอบกับนักเรียน จํานวน 3 คน เพ่ือหาขอบกพรอง และตรวจสอบเนื้อหา
บทเรียน การสื่อความหมาย วิธีการนําเสนอ โดยการสังเกต สัมภาษณ แลวนําขอมูลมาปรับปรุงแกไข 
ครั้งที่ 2 ทดสอบกับนักเรียน จํานวน 9 คนเพื่อหาแนวโนมของประสทิธิภาพของบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต และตรวจสอบหาขอบกพรองตางๆ แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข ในขั้นนี้ไดคา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.59/82.59 ครั้งที่ 3 ทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยทาํการปฐมนิเทศ ชี้แจงทําความเขาใจกบันักเรียน 
แนะนํา สาธิตการใชงานบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และใหนักเรียนไดเรียนเนื้อหาบทเรียน ทํา 
แบบฝกหัดและทําใบกิจกรรมระหวางเรียน และเมื่อนักเรียนศึกษาเนือ้หาจบทุกหนวยการเรียนแลว ให
นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาประสทิธิภาพ 
(E1/E2) ในขั้นตอนนีไ้ดคาประสทิธภิาพ (E1/E2) เทากบั 86.18/85.11 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
ระดับ 85/85 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
  ข้ันที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียน
โรงเรียนปลายทางที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สาํหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
   เม่ือไดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ที่ผานการตรวจสอบประสิทธิภาพแลว นําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 
56 คน โดยแยกเปนนักเรียนโรงเรียนในเมือง จํานวน 35 คน นักเรียนโรงเรียนในชนบท จํานวน 21 คน 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนปลายทางที่เรียนตามรูปแบบ การเรียนการสอนทางไกล
ผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น โดยให
กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน ดําเนินการทดลองตามรูปแบบ และทําแบบทดสอบหลังเรียน 
ซึ่งผลการทดลองปรากฏวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน กอนเรียน คะแนนเฉลี่ย 12.34 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คะแนนเฉลี่ย 24.48 และเม่ือทดสอบนัยสําคัญทางสถิติแลว พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ข้ันที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียน
ปลายทาง ซึ่งมีสถานที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล
ผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียน
โรงเรียนในเมือง จํานวน 35 คน มีคาเฉลีย่ 13.86 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.07 และนักเรียนโรงเรียน
ในชนบท จํานวน 21 คน มีคาเฉลี่ย 9.71 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.85 ซึ่งเม่ือทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติแลว พบวา นักเรียนโรงเรียนในเมืองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนสูงกวานักเรียน โรงเรียน
ในชนบท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สําหรับการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนของนักเรียนกลุมตวัอยาง 
คือ นักเรียนโรงเรียนในเมือง จํานวน 35 คน มีคาเฉลี่ย 24.97 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.00 และ
นักเรียนโรงเรียนในชนบท จํานวน 21 คน มีคาเฉลี่ย 23.67 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.09 ซึ่งเม่ือ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติแลว พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไมแตกตางกัน  

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยในครัง้นี้ไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน โดยวิเคราะหหาคาเฉลีย่ ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) 
 2. การประเมินความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาหลักภาษาไทยเรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. การประเมินความเหมาะสมของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย 
เร่ืองคําตาง ประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 4. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาหลักภาษาไทย เรื่อง
คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นโดยใชคาสถิติ E1/E2 
 5. การประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิติวิเคราะหคาตางๆ ดังน้ี 
  5.1 ดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤตกิรรม โดยวิเคราะหหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) 
  5.2 คาความยากงาย (p) 
  5.3 คาอํานาจจําแนก (r) 
  5.4 คาความเชื่อม่ัน (rtt)  
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 6. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทางที่เรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
ใชคาสถติิ t-test แบบ Dependent 
 7. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทาง ซึ่งมี
สถานที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ใชคาสถิติ t-test แบบ Independent 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ สําหรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
  1.1 รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) ขั้นการวเิคราะห (Analysis)   2) ขั้นวางแผน
การเรียนการสอน (Planning) 3) ขั้นเตรยีมความพรอม (Preparation)  4) ขั้นดําเนิน การเรียนการสอน 
(Instruction)  5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) และผลการประเมินรูปแบบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น จาก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 ทาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.53 ซึ่งอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด  
  1.2 บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวชิาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศใน
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย
ไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากบั 4.66 อยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และมีประสิทธภิาพ เทากบั 
86.18/85.11 สรุปไดวา บทเรียนผานเครอืขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นมีประสทิธิภาพตามเกณฑ 85/85 
ที่ตั้งไว และมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการเรียนการสอน 
 2. การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิข์องนักเรียนโรงเรียนปลายทางกอนและหลังเรียนตามรปูแบบ
การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน พบวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทาง ซึ่งมี
สถานที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไมแตกตางกัน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครอืขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จังหวดัแมฮองสอน ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนและกระบวนการ พัฒนาดวย
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะห
พรอมทั้งประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญ ทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลที่มีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค
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เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนครู หรือครูสอนไมตรงวฒิุของสถานศกึษาในจังหวดัแมฮองสอน ซึ่งจาก
การวิจัยดังกลาวสามารถแบงหัวขอการอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ สําหรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
  รูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จังหวัดแมฮองสอน ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น โดยไดศึกษาเอกสาร ทั้งในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนทางไกล การจัดการเรียนการสอนอเีลิรนนิ่ง ระบบเครือขายไวแม็กซเทคโนโลยีการประชุม
ทางไกลผานเว็บ ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู และวิธีการสอนทางไกล แลวจําแนกเปนองคประกอบ
ที่สําคญั และนํามาเปนพ้ืนฐานในการออกแบบรปูแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
การวิเคราะห (Analysis) 2) ขั้นวางแผนการเรียนการสอน (Planning) 3) ขั้นเตรียมความพรอม 
(Preparation) 4) ขั้นดําเนินการเรียนการสอน (Instruction) และ 5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Covello (2010) Alonso, Lopez;& Manrique (2005) Salmon (2004) 
Passerini; & Granger (1999) สุภาณี เส็งศรี (2543) ชัยยงศ พรหมวงศ (2543) ฤทธิชัย ออนม่ิง
(2543) รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน (2547) บุญเรือง เนียมหอม (2540) วิวัฒน มีสุวรรณ (2551) พิชัย 
ทองดีเลศิ (2547) และผลจากการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ พบวา รูปแบบมีคาเฉลี่ยดัชนีความเหมาะสม
เทากับ 4.53 ซึ่งเปนอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลดังกลาว สามารถนํามาใชในการแกปญหาการศึกษา สําหรับโรงเรียนทีอ่ยูในพื้นที่หางไกล 
ทุรกันดาร ซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกบัการขาดแคลนครูผูสอน ครูสอนไมตรงวฒิุ ปญหาการเขาถึง
แหลงขอมูล และปญหาความไมเทาเทียมทางการศึกษาไดจริง นอกจากนี้การนํารูปแบบมาใช ยังสามารถ
ชวยพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูที่รองรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่กระจายโอกาสการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศกึษา.  2552) ผูเรียนสามารถเรยีนรูโดยไมยึดตดิกับเวลา สถานที่ และบคุคล เรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันสามารถชวยยกระดบัผลสัมฤทธิข์องผูเรียนใหสูงขึ้นได โดยรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ไดออกแบบอยางมี
ระบบโดยนําผลการวิเคราะหขอมูลมาเปนพ้ืนฐานในการออกแบบ ทั้งจัดองคประกอบของรูปแบบใหเปน
ระบบระเบียบ เรียงตามลําดับขั้นตอน โดยเริ่มจากการวิเคราะหขอมูลในดานหลักสูตร/สาระการเรียนรู 
นักเรียน ผูสอน ผูชวยสอน และทรัพยากร/สภาพแวดลอม/ขอขัดของ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน ไดแก การกําหนดจุดประสงค การเรียนรู การกําหนด
สาระการเรียนรู/สรางขอสอบ การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การกําหนดแนวทางการประเมนิผล  
การกําหนดและออกแบบสื่อการเรียนการสอน และการกําหนดบทบาทของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งทกุคน
จะตองรูบทบาทและหนาที่ของตนเองในการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนตางๆ จึงจะทําใหการเรียนการสอน
ทางไกล ประสบความสําเร็จและบรรลุผลจุดประสงคการเรียนรูได (สุภาณี เส็งศรี.  2543) หลังจากนั้น
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จึงมาเตรียมความพรอม ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การเตรียมความพรอมทั่วไป  2) การเตรียม
ความพรอมบุคลากร และ 3) การเตรียมความพรอมกอนเร่ิมการเรียนการสอน ซึ่งขั้นของการเตรียม
ความพรอมนี้ ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับความเหมาะสมมากที่สุด จึงถือวาเปนขั้นที่มี
ความสําคัญ อาจเน่ืองจาก การเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ จะตองมีการเตรยีมความพรอม
ในดานโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายไวแม็กซ การเตรียมหองสอน การเตรียมหองเรียนปลายทาง 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดตารางการเรียนการสอนทางไกล การเตรียมความพรอม
ดานนี้ ทําใหการเรียนการสอนทางไกลดําเนนิไปอยางราบรืน่และมีประสทิธิภาพ สวนการเตรยีมความพรอม
บุคลากร โดยการจัดอบรมใหความรูและทักษะตางๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย
ไวแม็กซ ทําใหผูสอน ผูชวยสอน นักเรียน และผูสนับสนุน มีทักษะในการใชเครื่องมือ รูจักบทบาท
และหนาที่ของตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนทางไกล นอกจากนี้การเตรียมความพรอมกอนเริ่ม
การเรียนการสอน ทําใหผูสอน ผูชวยสอนและผูเรียนมีความมั่นใจในการเรียนการสอน และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตามแผนการเรียนรูและเปนไปตามเวลาที่กําหนด การเตรียมความพรอม
จึงสงผลใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เกิดความตั้งใจเรียนรู จนทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น สวนในขั้นสอนดําเนินการเรียนการสอน ประกอบดวยการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ 1) การสอน
ผานโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บ เปนการจัดการเรยีนการสอนแบบเวลาจรงิ (Real time) โดย
ผูสอนจะถายทอดเนื้อหาความรูไปยังนักเรียนปลายทาง ผูสอนและนักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธแบบ
เผชิญหนา เปนการกระตุนใหนักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียน กลาแสดงออก ทําใหเกิดบรรยากาศ
การเรียนรูที่ดีและสงผลใหผูเรียนสามารถบรรลวุัตถุประสงคการเรียนได (ฐาปนีย ธรรมเมธา. 2553:
ออนไลน) 2) บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งบทเรียนที่นํามาใชในรูปแบบจะตองผานการหา
ประสิทธิภาพมาแลว โดยในการวิจัยครั้งนี้บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีประสิทธิภาพ 86.18/85.11 
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85 การนําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมาใช ก็เพ่ือชวยเสริม
และสนบัสนนุการสอนผานโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเวบ็ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น โดยสอดคลอง
กับ  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 18 – 49) ที่เห็นวา การเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ตสามารถ
ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนได นอกจากนี้
นักเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถ ทบทวนการเรียนไดตลอดเวลา และเลือกเนื้อหากอนหลัง
ไดตามความตองการ รวมทั้งเปนการเรียนการสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอรมีเดีย และการใชคุณประโยชน
จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ต สรางใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ทําใหนักเรียน
ไดรับประสบการณหลากหลายรูปแบบ (อภิชาติ อนุกูลเวช. 2551: 188) ไมวา การอานเนื้อหาที่เปน
ขอความปกติ การศึกษาจากบทเรียนมัลติมีเดีย และการศึกษาจากวีดิทัศนที่บันทกึกิจกรรมการเรียน
การสอนแตละชั่วโมง และจากการที่สามารถจัดการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมการประชุมทางไกล
ผานเว็บ และบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนไปอยางราบรื่นและมีประสทิธิภาพ อาจเนื่องมาจาก
การระบบเครือขายไวแม็กซ ซึ่งเปนระบบเครือขายไรสายความเร็วสูง ที่สามารถรองรับขอมูลวีดิทัศน 
การพูดคุยผานทางอินเทอรเน็ต และการแบงปนขอมูล การใชงานเครือขายไวแมก็ซโดยประยุกตใช
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รวมกับบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ต จะสงผลการลดขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ กอใหเกิด
การเรียนไดทกุที่ ทุกเวลา ในลักษณะการมีปฏิสัมพันธจริงระหวางครู อาจารย และนักเรียนดวยสือ่ผสม 
ทั้งภาพ เสียง และเนื้อหา ทําใหการเรียนการสอนทางไกลเกิดประสทิธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  2550: ออนไลน) ซึ่งสอดคลองกับล็อต (Lotz.  2007: 
Online) ที่พบวา ระบบเครือขายไวแม็กซมีความเหมาะสมตอความตองการในการรับสงขอมูลประเภท
มัลติมีเดีย และสอดคลองกับ มนตรี เจริญศรี (2551: ออนไลน) และ นิแกม (Nigam.  2008: Online) 
ที่เห็นวา ระบบเครือขายไวแม็กซสามารถตอบสนองความตองการของการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต
กับพื้นที่หางไกลที่สายเคเบลิลากไมถึง สามารถชวยในการสื่อสาร และประยุกตงานรวมกับการเรียน
การสอนออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอาจสอน
ผานวีดิโอคอนเฟอเรนซจากโรงเรียนในเมืองหรือจากมหาวิทยาลัยชั้นนาํ และ 3) การเรียนในหองเรียน
ปกติ เปนการจัดการเรียนการสอนที่เตรียมสํารองไวสําหรับกรณีที่ระบบเครือขายไวแม็กซอาจเกิดการขัดของ 
เน่ืองจากจังหวัดแมฮองสอนมักเกิดปญหาไฟฟาดับบอยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูฝน ซึ่งจะใช
เวลานานในการซอมแซมหรือแกไข ประกอบกับกระแสไฟฟามักจะไมคงที่ เกิดการกระชากของกระแสไฟฟา 
ทําใหเครื่องมือการเรียนการสอนทางไกลเกิดการชาํรุด เสียหาย และไมสามารถใชงานไดทันตามตาราง
การเรียนการสอนทางไกล ดังนั้นการเรียนในหองเรียนปกติ จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับปญหาดังกลาว 
เปนการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับผูชวยสอนซึ่งสอนตามแผน การจัดการเรียนรูที่กําหนดไว โดย
การเรียนการสอนทั้งสามรูปแบบ จะมีผูชวยสอนคอยประสานงาน ชวยเหลือนักเรียน ควบคุมบรรยากาศ
การเรียนของโรงเรียนปลายทาง ติดตามการเรียนของนกัเรยีน สอดคลองกับใจทิพย ณ สงขลา (2550: 199) 
ที่เห็นวา ผูชวยสอนตองเตรียมทําความเขาใจกับบทเรียนเพื่อตอบปญหาเบื้องตนใหกับผูเรียน การทาํ 
ความรูจักกับนักเรียน การควบคุมปฏิบตัิการเรียน ตดิตามการเรียน พรอมทั้งการใหคําปรึกษาชี้แนะ
ตามแนวทางของผูสอน จึงทําใหการเรยีนการสอนทางไกลมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ และในขัน้สดุทาย 
ขั้นการประเมินผล เปนการนําผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ มาวิเคราะหหาขอบกพรอง เพ่ือเปน
ขอมูลยอนกลบัที่จะนําไปปรบัปรุงแกไขรูปแบบในขั้นตอนตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียนตอไป 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทางกอนและหลังเรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จังหวัด
แมฮองสอน  
  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนและหลงัเรยีนของนักเรียนทีเ่รียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
แมฮองสอน พบวา ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งไว และสอดคลองกับ ฤทธิ์ชัย ออนม่ิง (2543) ที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดรับการสอนทางไกล
แบบสองทาง พบวา ผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญั และสอดคลองกบัการวิจัย
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ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2549: ออนไลน) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนทางไกลปฏิสัมพันธ
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งพบวา สามารถชวยสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนมีความรูสึกกับการเรียน
การสอนทางไกลดีขึน้ แสดงใหเห็นวารปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ สาํหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นน้ันสงผลตอนักเรียนโดยทําใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อันเปนผลเนื่องมาจาก รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลไดกําหนดขั้นตอน และ
รายละเอียด โดยผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใช
ในการเรียนการสอนได และการเรียนผานโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บ ทาํใหนักเรยีนสามารถ
เรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา และมีปฏิสัมพันธครูผูสอนหรือกับนักเรียนโรงเรียนปลายทาง
แหงอ่ืนไดแบบเวลาจริง (Real time) เพ่ือซักถามในเนื้อหาที่ยังไมเขาใจ หรือยังไมชัดเจน และแลกเปลี่ยน
การเรียน รูซึ่งกันและกันไดโดยระดับของการมีปฏิสัมพันธในการเรียนจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจของผูเรียน (Roblyer; & Ekhaml.  2000: Online) และนอกจากนี้ การมีปฏิสัมพันธที่ดี
ยังชวยใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน (สุรชัย สิกขาบัณฑิต. 
ม.ป.ป: Online) ซึ่งสอดคลองกับ ฐาปนีย ธรรมเมธา (2553: ออนไลน) ที่กลาววา ถาสามารถที่ใหผู
รวมเรียนที่อยูในหองเรียนทางไกลมีปฏสิัมพันธกันได ก็จะทําใหผูเรยีนสามารถบรรลวุตัถุประสงคการเรียน 
นอกจากนี้ ในการเรียนการสอนไดใชหลกัการสอนของ กาเย (Gagne) ที่มีความเชื่อวา การเรียนรูจะ
เกิดขึ้นไดเม่ือมีภาวะภายนอกหรือสิ่งเรา และภาวะภายในหรือความรูที่เก็บสะสมไว (ฤทธิ์ชัย ออนม่ิง. 
2543: 161) ดังนั้นแนวคิดการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูของ กาเย คือ การสรางความสนใจ การแจง
จุดประสงค การกระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิม การนําเสนอบทเรยีนใหม การใหแนวทางการเรียนรู  
การใหลงมือปฏิบัติ การใหขอมูลยอนกลับ การประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงค และการสงเสริม
ความแมนยาํและการถายโอนการเรียนรู ซึ่งหลักการสอนของกาเยนี้ ผูวจัิยไดนํามาประยุกตใชในการเรียน
การสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ ทาํใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาวิชามากขึ้น นอกจากนี้
การนําบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมาสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ทาํใหการเรียนรูของ
นักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถ ทบทวนการเรียนไดตลอดเวลา 
และเลือกเนื้อหากอนหลังไดตามความตองการ รวมทั้งเปนการเรียนการสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอรมีเดีย
และการใชคุณประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ตสรางใหเกิดการเรียนรู อยางมี
ความหมาย ทั้งน้ีบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ไดออกแบบโดยอาศัยหลักการเรียนรูดวยตนเอง
และทฤษฎีการเรียนรู 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีกลุมพฤตกิรรมนิยม ทฤษฎีกลุมปญญานิยม และทฤษฎี
กลุมสรรคนิยม สามารถชวยทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น ถึงแมแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูของ
ทั้ง 3 กลุมจะแตกตางกัน แตทุกทฤษฎีมีจุดเดนเฉพาะตัวเหมาะกับการใชในกรณีที่แตกตางกัน สอดคลอง
กับแนวคิดของ ณัฐกร สงคราม (2553: 77 – 78) ที่เห็นวา แนวทางการออกแบบบทเรียนควรมีการผสมผสาน
แนวคิดทฤษฎีกลุมตางๆ เขาดวยกัน โดยไมจําเปนตองยึดตามทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงเพียงอยางเดียว  
นอกจากนี้ การจัดใหผูชวยสอนคอยควบคมุหองเรียนปลายทาง ชวยจัดเตรียมอุปกรณการเรียนการสอน 
ใหความชวยเหลือ ใหการสนับสนุนการเรยีนการสอน การใหกําลังใจนกัเรียน การประสานงานกับผูสอน 
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ตลอดจนการทําหนาที่เปนผูสอนในกรณีระบบเครือขายไวแม็กซเกิดขัดของ เปนสวนที่มีความสําคัญ
ที่ทําใหการเรยีนการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามเปาหมายการเรียนรู 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทาง ซึ่งมี
สถานทีต่ั้งของโรงเรยีนตางกนั ทีเ่รียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน   
  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน โรงเรียนปลายทาง
ซึ่งมีสถานทีต่ัง้ของโรงเรียนตางกัน ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ
สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน คือ ระหวางนกัเรยีนโรงเรยีนในเมืองกับนักเรียนโรงเรียน
ในชนบท พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ถึงแมวาสถานที่ตั้งของโรงเรียนปลายทาง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนของนักเรียน
ระหวางโรงเรียนปลายทางทั้งสองแตกตางกัน แตเม่ือจัด การเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล
ผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอนแลว สามารถทําใหนกัเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไมแตกตางกัน นัน่คือ การจัดการเรียนการสอนทางไกลตามรูปแบบ
ดังกลาว สามารถนาํมาใชในการเรียนการสอนในพื้นที่ทุรกันดารไดจริง และสามารถชวยแกปญหา 
ความไมเทาเทียมทางการศกึษา ปญหาการขาดแคลนครู หรือครูสอนไมตรงวุฒิได ซึ่งอาจเปนเพราะวา 
รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
มีการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดแมฮองสอน ที่เปนการนําเอาวิธีการแกปญหาอยางมีคุณภาพไปแกปญหาของการสอนในโรงเรียน 
ซึ่งวิธกีารแกปญหานั้นไดประยุกตมาจากกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ปนระบบ และประยุกตใชความรู
จากทฤษฎีและผลงานวิจัยสาขาตางๆ (วารินทร รศัมีพรหม.  2542: 8; อางอิงจาก Seels; & Glasgow.  
1990) 
 

ขอเสนอแนะ 
 ในการทําวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครอืขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน มีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 เชิงนโยบาย 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่จะนาํผลการวิจัยไปใช ตองกําหนดนโยบายสนบัสนนุ
การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และใหการสนบัสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานทั้งดานวัสดุ อุปกรณ และดานบุคลากร ตลอดจนจัดตั้งหนวยงาน เพ่ือให 
บริการ และใหคําแนะนําแกสถานศึกษา อาจารย ทั้งสนับสนุนการติดตั้งและดูแลระบบเครือขายไวแม็กซ 
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  1.2 เชิงวิชาการ 
   1.2.1 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย
ไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน สถานศึกษาจะตองมีความพรอมของระบบ
เครือขายไวแม็กซ มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่ดี มีอุปกรณและคอมพิวเตอรที่รองรับการใชงาน
ตามรปูแบบทีส่รางขึน้ และมีคอมพิวเตอรไวบริการนักเรียนใชคนหาความรูตามแหลงเรยีนรูตางๆ เชน 
หองสมุดโรงเรียน เปนตน นอกจากนี้อาจจะมีการกําหนดหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเตรียม
ความพรอมใหกับนักเรียน 
   1.2.2 การเตรียมความพรอมของนกัเรียน เปนองคประกอบที่มีความสําคญัมาก เพราะ
รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนี้ นักเรยีนจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
เบื้องตน รูบทบาทของตนในการเรียนตามรูปแบบนี ้ถาหากนักเรียนยงัไมมีความพรอมในเร่ืองดังกลาว
จําเปนตองอบรมใหความรูและฝกทักษะกอนที่จะมาใชรูปแบบ 
   1.2.3 การเตรียมความพรอมใหกบัครูผูสอน และครูผูชวยสอน จะตองมีการเตรียมการ
มาเปนอยางดทีั้งดานเนื้อหาวิชา การใชเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน ความรูความเขาใจในระบบ
อินเทอรเน็ต รูและเขาใจในบทบาทของตนเอง เพ่ือสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามแผนที่กําหนดไว 
ทั้งสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี ตลอดจนการใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวก เพ่ือชวยใหการเรียน
การสอนเปนไปดวยความราบรื่น 
   1.2.4 ผูสอนสามารถนําไปเปนแนวทางหรือประยกุตใชในการเรยีนการสอนทางไกล
รายวิชาตางๆ โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมตามความเหมาะสมได 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาและวิจัยเกีย่วกับเครื่องมือ และโปรแกรมที่ใชในรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ ที่ทําใหผูสอน ผูชวยสอน และนักเรียนสามารถใชงานไดงาย สะดวก 
รวดเร็ว 
  2.2 ควรมีการศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดแมฮองสอน โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลกัอยางรอบดาน เชน นักเรียน ผูสอน ผูชวยสอน 
ผูสนับสนุน เปนตน เพ่ือหาความสัมพันธในเชิงกวางหรือภาพรวมวาปจจัยใดที่มีความสัมพันธกับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน 
  2.3 ควรนํารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ไปประยุกตใชในรายวิชาอ่ืนๆหรือระดับชั้นอ่ืนๆ โดยขยายเวลาการทดลอง
ใหมากขึ้น เพ่ือนําขอมูลมาปรับรูปแบบใหเหมาะสม 
  2.4 ควรนํารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ไปประยุกตใชกบัแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรีรัตน  สรอยศรี     ผูชวยศาสตราจารย  
           หัวหนาภาควชิาเทคโนโลยสีื่อสารและ 
           อุตสาหกรรม   
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ดานการเรียนการสอนทางไกล 

 
รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต     รองศาสตราจารย  
           มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชยี 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย  ออนม่ิง     ผูชวยศาสตราจารย  
           ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี  เส็งศรี     ผูชวยศาสตราจารย  
           คณะศึกษาศาสตร   
           มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรคเวช    ผูชวยศาสตราจารย  
           ภาควิชาเทคนิคเกษตร 
           คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหาร 
           ลาดกระบัง 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย ลําไย      ผูชวยศาสตราจารย  
           รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรีรัตน สรอยศร ี    ผูชวยศาสตราจารย  
           หัวหนาภาควชิาเทคโนโลยสีื่อสารและ 
           อุตสาหกรรม   
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
ดร.รัฐพล ประดับเวทย          อาจารย 
           ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและประกันคณุภาพ 
           คณะศึกษาศาสตร    
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ดร.จารุวัส  หนูทอง          อาจารย 
           หัวหนาหนวยผลิตภาพ   
           วิทยาลัยนวตักรรมสื่อสารสังคม 
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ดร.เกียรติศักดิ์ วจีศิริ         ครูชํานาญการ   
           โรงเรียนบานนาไฝลอม ตําบลบานปอม 
           อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 
นายจันทร  วังกัลยา          ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
           แมฮองสอนเขต 2 อําเภอแมสะเรียง   
           จังหวัดแมฮองสอน 
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ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและวัดผลการศึกษา 

 
ดร.อิทธิฤทธิ์  พงษปยะรัตน        ศึกษานิเทศกชํานาญการ   
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี   
           จังหวัดสิงหบุรี 
 
ดร.ธีระวัฒน  สุขีสาร          ครูชํานาญการ   
           โรงเรียนอนุบาลพระนครศรอียุธยา 
           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ดร.เกียรติศักดิ์  วจีศิริ          ครูชํานาญการ   
           โรงเรียนบานนาไฝลอม ตําบลบานปอม   
           อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
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ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

 
นางกันธศีล พวงทอง          ครูชํานาญการพิเศษ    
           กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย   
           โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 33  อําเภอแมสะเรียง   
           จังหวัดแมฮองสอน 
 
นางสาวจินตนา  ใจมา         ครูชํานาญการ    
           กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย   
           โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา”  
           อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน 
 
นางสาวทัตพร  คํายืน         ครูชํานาญการ   
           กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย  
           โรงเรียนทองสวัสดิ์วทิยาคาร  อําเภอแมสะเรียง  
           จังหวัดแมฮองสอน 
 
นางพัชรินทร  นิเท          ครูชํานาญการ   
           กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย   
           โรงเรียนบานไรวิทยา  อําเภอแมสะเรียง   
           จังหวัดแมฮองสอน 
 
นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช         ครูชํานาญการ   
           กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย   
           โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา”   
           อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน 
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ภาคผนวก  ข 
 

แบบประเมนิรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ  
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
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แบบประเมิน 
รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ 

สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 
คําชี้แจง: 
 1. แบบประเมินชุดนี้ มีวัตถุประสงคในการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทางดาน
เทคโนโลยีการศึกษา และดานการเรียนการสอนทางไกล เกี่ยวกับรปูแบบการเรียนการสอนทางไกล
ผานเครือขายไวแม็กซสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน ในดานความเหมาะสมของ
แตละขั้นตอน ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 2. แบบประเมินน้ีแบงออกเปน 2 ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผาน
เครือขายไวแม็กซสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
  ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 3. ระดับความคดิเห็นในแบบประเมินน้ีมี 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 
   คาระดับ  5  หมายถึง    มากที่สุด 
   คาระดับ  4 หมายถึง    มาก 
   คาระดับ   3 หมายถึง     ปานกลาง 
   คาระดับ   2 หมายถึง    นอย 
   คาระดับ   1 หมายถึง     นอยที่สุด 
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 ตอนที ่1  โปรดพิจารณาวา รูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครอืขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จังหวดัแมฮองสอน มีความความเหมาะสมหรือไม แลวใหคะแนนคําถามแตละขอ
ในแบบประเมนิ กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทาน 
 

ระดับความเหมาะสม ขั้นตอนรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จังหวัดแมฮองสอน 5 4 3 2 1 

1. แนวคิดและหลักการที่นาํมาใชในการกําหนดรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซฯ 

     

2. การกําหนดขั้นตอนตางๆของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผาน
เครือขายไวแม็กซฯ 

     

3. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอนการวิเคราะห 
    3.1 การวิเคราะหหลักสตูร / สาระการเรียนรู 

     

    3.2 การวิเคราะหนักเรียน      
    3.3 การวิเคราะหผูสอน      
    3.4 การวิเคราะหผูชวยสอน      
    3.5 การวิเคราะหทรัพยากร / สภาพแวดลอม/ขอขัดของ      
4. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอนวางแผนการเรียนการสอน      
    4.1 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู      
    4.2 กําหนดเนื้อหา / สรางขอสอบ      
    4.3 กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน      
    4.4 กําหนดแนวทางการประเมินผล      
    4.5 กําหนดและออกแบบสื่อการเรียนการสอน      
    4.6 กําหนดบทบาทผูสอน      
    4.7 กําหนดบทบาทผูเรยีน      
    4.8 กําหนดบทบาทผูชวยสอน      
    4.9 กําหนดบทบาทผูสนับสนุน      
5. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอนเตรียมความพรอม      
    5.1 การเตรียมความพรอมทั่วไป      
         5.1.1 การเตรียมระบบเครือขายไวแม็กซ      
         5.1.2 การเตรียมหองสอนตนทาง      
         5.1.3 การเตรียมหองเรียนปลายทาง      
         5.1.4 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน      
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ระดับความเหมาะสม ขั้นตอนรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จังหวัดแมฮองสอน 5 4 3 2 1 

         5.1.5 การจัดตารางการเรียนการสอนทางไกล      
    5.2 การเตรียมความพรอมบุคคล      
         5.2.1 การฝกอบรมพรอมผูสนับสนุน      
         5.2.2 การฝกอบรมผูสอน      
         5.2.3 การฝกอบรมผูชวยสอน      
         5.2.4 การฝกอบรมผูเรียน      
    5.3 การเตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน      
         5.3.1 ผูสอน      
         5.3.2 ผูชวยสอน      
         5.3.3 นักเรียน      
6. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอนดําเนินการสอน      
    6.1 การสอนผานโปรแกรมการประชมุผานเว็บ      
    6.2 การสอนโดยใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต      
    6.3 การสอนในหองเรียนปกต ิ      
    6.4 การกําหนดวิธีการดําเนินการในขั้นตอนการประเมินผล      
    6.5 การประเมินผลการเรียนการสอน      
    6.6 การใหขอมูลยอนกลบั      
 
 ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขายไวแม็กซ
สําหรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
  1. ขั้นการวิเคราะห 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
  2. ขั้นการวางแผนการเรียนการสอน 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
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   3. ขั้นเตรียมความพรอม 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
   4. ขั้นดําเนินการสอน 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
   5. ขั้นประเมินผล 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
   6. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………..…………………………………………………………………………………………. 
 
 
        ลงชื่อ ………………………………….……......… ผูประเมิน 
          (…………………………………………) 
         วันที ่...... .เดือน ........................... พ.ศ. ......... 
 
 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุในความคดิเห็นและขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชน 
 

          สุรพล  ศรีศลิป (08-9705-9617) 
           นิสิตปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก  ค 
 

แบบประเมนิบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชา หลกัภาษาไทย  
เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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แบบประเมิน 
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย  

เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบประเมินชุดนี้ มีวัตถุประสงคในการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทางดาน
เทคโนโลยีการศึกษา เกี่ยวกับบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรือ่งคํา
ตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที3่ ในดานความเหมาะสมของบทเรียน ตลอดจน
ขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเขาสูบทเรียนไดที ่
http://wimax.mhs2.ac.th/elearning 
 2.  แบบประเมินนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบับทเรียนผานเครอืขายอินเทอรเน็ต
รายวิชาหลักภาษาไทย เรือ่งคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 3. ระดับความคดิเห็นในแบบประเมินน้ีมี 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 
   คาระดับ  5    หมายถึง     เห็นดวยมากที่สุด 
   คาระดับ  4    หมายถึง     เห็นดวยมาก 
   คาระดับ   3    หมายถึง     เห็นดวยปานกลาง 
   คาระดับ   2    หมายถึง     เห็นดวยนอย 
   คาระดับ   1    หมายถึง     เห็นดวยนอยที่สุด 
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 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวชิา
หลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

คาระดับความคิดเห็น 
หัวขอในการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. การจัดรูปแบบของบทเรียน      
    1.1  การออกแบบหนาจอสวยงาม ดึงดูดความสนใจ      
    1.2  การเลือกใชสีมีความเหมาะสมกลมกลืน      
    1.3  การจัดวางลําดับเนือ้หาบทเรียน      
    1.4  ความเหมาะสมของปริมาณของเนื้อหาในแตละหนาบทเรียน      

1.5  การจัดวางเมนูตางๆมีความเหมาะสม      
2. ความเหมาะสมของตวัอักษรที่ใช      
    2.1  ความเหมาะสมของแบบตวัอักษร      
    2.2  ความเหมาะสมของสีตัวอักษรกับสีพ้ืนหลัง      
    2.3  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      
    2.4  หัวขอมีลักษณะเดน      
3. ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหว และภาพประกอบ      
    3.1 ความเหมาะสมของภาพในดานการสื่อความหมาย      
    3.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพ      
4. ความเหมาะสมของเสยีงบรรยาย      
    4.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย      
    4.2 การออกเสียงไดถูกตอง สอดคลองกับเนื้อหา      
5. การนําทางและการเชือ่มโยง      
    5.1 การนําทางภายในบทเรียน      
    5.2 การเชื่อมโยงภายในบทเรียน      
    5.3 การเชื่อมโยงแหลงเรียนรูภายนอก      
6. การปฏิสัมพันธ      
    6.1 การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน      
    6.2 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน      
    6.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียน      
    6.4 ความสะดวกในการใชเครื่องมือตดิตอสื่อสาร      
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คาระดับความคิดเห็น 
หัวขอในการประเมิน 

5 4 3 2 1 
7. เทคนิค      
    7.1 การแนะนําการเรียนมีความเหมาะสม      
    7.2 การแสดงผลผานบราวเซอรมีความถูกตอง      
    7.3  การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง      
    7.4  การแสดงผลมีความรวดเร็ว      
    7.5  ความถูกตองของ Web Programming เชน  ระบบขอมูลนักเรียน, 
ระบบการประเมินผลการเรยีน 

     

    7.6 การมอบหมายงาน, กิจกรรม และการรับสงไฟลขอมูล      
    7.7 ความเหมาะสมของการทดสอบและการประเมนิผล      

 
 ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชา
หลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
        ลงชื่อ ………………………………….……......… ผูประเมิน 
          (…………………………………………) 
         วันที ่...... .เดือน ........................... พ.ศ. ......... 
 
 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุในความคดิเห็นและขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชน 
 

          สุรพล  ศรีศลิป (08-9705-9617) 
           นิสิตปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก  ง 
 

แบบประเมนิเน้ือหารายวิชา หลักภาษาไทย  
เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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แบบประเมิน 
เนื้อหารายวิชาหลักภาษาไทย  

เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

คําชี้แจง 
 1.  แบบประเมินชุดนี้ มีวัตถุประสงคในการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเน้ือหา เกี่ยวกับบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เร่ืองคํา
ตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในดานความเหมาะสมของบทเรียน ตลอดจน
ขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 2. แบบประเมินน้ีแบงออกเปน 2 ตอน  คือ 

   ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
รายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

   ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 3. ระดับความคิดเห็นในแบบประเมินนี้มี 5 ระดับ  มีความหมายดังนี้ 
   คาระดับ  5    หมายถึง     เห็นดวยมากที่สุด 
   คาระดับ  4    หมายถึง     เห็นดวยมาก 
   คาระดับ   3    หมายถึง     เห็นดวยปานกลาง 
   คาระดับ   2    หมายถึง     เห็นดวยนอย 
   คาระดับ   1    หมายถึง     เห็นดวยนอยที่สุด 
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 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชา
หลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

คาระดับความคิดเห็น 
ขอที่ หัวขอในการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 วัตถุประสงคมีความชัดเจน  ถูกตอง      
2 โครงสรางเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค      
3 ความถูกตองของเนื้อหาตามหลักวิชา      
4 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับผูเรียน      
5 เน้ือหาอานเขาใจงาย      
6 ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา      
7 ความสอดคลองของเนื้อหาในแตละหนวย      

 
 ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชา
หลักภาษาไทย เรื่องคําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ลงชื่อ ………………………………….……......… ผูประเมิน 
          (…………………………………………) 
         วันที ่...... .เดือน ........................... พ.ศ. ......... 
 
 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุในความคดิเห็นและขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชน 
 

          สุรพล  ศรีศลิป (08-9705-9617) 
           นิสิตปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก  จ 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง  คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

 

คําชี้แจง   
 ขอสอบนี้ครอบคลุมเน้ือหา 3 เรื่อง คือ อิทธิพลของภาษาตางประเทศ คําไทยแท และคําที่
ยืมมาจากภาษาตางประเทศ 

1. ขอสอบมีจํานวน  30 ขอ ใหนักเรียนเลือกคําตอบทีถู่กที่สุดเพียงขอเดียว 
 

 

 
1. ขอใด ไมใช สาเหตุที่ทําใหมีภาษาตางประเทศเขามาใชในภาษาไทย   
 ก. มีอาณาเขตตดิตอกัน   
 ข. นับถือสถาบันกษัตริยเหมือนกัน 
 ค. มีการไปศึกษาตอตางประเทศ   
 ง. ความเจริญทางดานเทคโนโลย ี  
 
2. สาเหตุใดทีท่ําใหภาษาจีนเขามามีอิทธิพลตอภาษาไทยมากที่สุด  
 ก. ดานการคา   
 ข. ดานการศึกษา 
 ค. ดานภูมิศาสตร  
 ง. ดานการเมือง  การทหาร 
 
3. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดจากอิทธิพลภาษาอื่น    
 ก. เขาถูกลงโทษ      
 ข. ผูชนะสิบทิศแตงโดยยาขอบ 
 ค. เธอไดรับเชิญใหกลาวคําปราศรัย   
 ง. การเรียนภาษาของเด็ก 

 
4. คําที่ไดรับอิทธิพลจากภาษาตางประเทศในขอใด หมายถึง ดอกไม    
 ก. วนิดา    
 ข. สิขเรศ 
 ค. ผกา    
 ง. กัลยา 
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5. คําที่ไดรับอิทธิพลจากภาษาตางประเทศในขอใด ไมใช คําที่เกิดจากตัวสะกดแมกน   
 ก. กาฬ 
 ข. มาร 
 ค. กาจ 
 ง. ศาล 
 
6. ประโยคใดเปนคําไทยแท       
 ก. มีความทุกขยากลําบากเหลอืแสน 
 ข. รังนกนาซด รับมาขายหรือด่ืมกินแลวดี 
 ค. คุณพอน่ังอานหนังสือพิมพยามเชาทุกวัน 
 ง. ยุคนี้เปนยุคมืด คนรายและคดีอาชญากรรมมากมาย 
 
7. ขอใดเปนคําไทยแท     
 ก. วชิระ      
 ข. ประณีต   
 ค. บุญธรรม          
 ง. สายฟา 
 
8. ขอใดเปนคําไทยแททุกคํา    
 ก. มีด    หัว    เตียง  
 ข. ขา    แขน    จมูก   
 ค. กระดุม ธูป    โตนด  
 ง. ขัน    กมล    จิตใจ 
 
9. คําประสมในขอใดเปนคําไทยทุกคํา    
 ก.  ผลไม      เสมอ   รานกาแฟ   
 ข. น้ําปลา     เลือกตั้ง      ซาหริ่ม 
 ค. หมอฟน     เตาถาน     กันสาด   
 ง. เลขทาย     หอหมก      บุหงา 
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10. คําที่ออกเสียง อัย ใชรูปไมมวน (ใ) มีใชเฉพาะคําไทยกี่คํา   
 ก. 10 คํา 
 ข. 20 คํา 
 ค. 30 คํา 
 ง. 40 คํา 
 
11. ขอใดเปนคําไทยแททุกคํา     
   ก. เห็นวัดรางขางเขาดูเกาแก ยังมีแตรูปพระชินสีห  
   ข. โบสถโบราณบานประตยูังอยูดี พอราตรีกราบไหวอาศยันอน  
   ค. ครั้นรุงเชาเอาขนมทั้งสมลิ้น พอกินอ่ิมแลวออกเดินเนินสิงขร  
   ง. ถึงบานกรางทางคนเขาหามคอน เห็นเด็กตอนควายองึคะนึงไป 
 
12. ขอใดเปนคํามูลที่เปนคําไทยแททุกคํา  
 ก. มะพราว   ตะขาบ      ตะป ู
 ข. ตะขาบ      ซินแส      ลูกกะตา 
 ค. สะใภ      บุหลัน      กระทํา 
 ง. นัดดา      จริยา      สัมพันธ 

 
13.  ขอใดเปนคําไทยแททุกคํา  
 ก. ทั้งพอคุณขุนแผนแสนวิเศษ 
 ข. บังเกิดเกศแกวตาสถาผล 
 ค. ชวยลูกชายพลายงามเมื่อยามจน 
 ง. ใหรอดพนภัยพาลถึงกาญจนบุรี 

 
14. ขอใดมีคําไทยแททุกคํา  
 ก. หมูนี้หุนสวนของผมไมเขามาที่ออฟฟศเลย 
 ข. ชาวพุทธ  ครสิต  อิสลาม  ซิกซ  อยูรวมกันอยางสันติ 
 ค. วันที่ผมไมหายใจ  คือวันทีผ่มไมรูสึกตัว และไมตองทํางาน 
 ง. บางก็วาความรักคือยาชูกําลัง  บางก็วาคอืยาพิษ  บางก็วาคือยาเสพติด 
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15. ขอใดเปนคําไทยแททุกคํา  
 ก. คนเราแตละคนมีความใฝฝนแตกตางกันไป 
 ข. บางอยากเปนเศรษฐี  บางอยากเปนเทวดา 
 ค. บางอยากมีแฟนสวยๆ  พอตารวยๆ แมยายใจดี 
 ง. บางอยากผอม  บางอยากอวน  ชีวิตชางไมสมดุลจริงๆ 

 
16. ขอใด ไมใช วิธีการสังเกตคาํบาล ี 
 ก. สังเกตจากพยญัชนะตวัสะกดและตวัตาม  
 ข. สังเกตจากพยญัชนะ “ฬ”  
 ค. สังเกตจากพยญัชนะควบกล้าํ 
 ง. สังเกตจากตวัตามในภาษาบาลีที่มาเปนตัวสะกด โดยเฉพาะวรรค ฎ 

 
17. ขอใดกลาวถูกตอง  
 ก. ภาษาบาลีนิยมใช  ฬ  สวนภาษาสันสกฤตนิยมใช  ฑ, ท 
 ข. ภาษาบาลีนิยมใชพยัญชนะควบกล้ํา   
 ค. ภาษาสันสกฤตไมนิยมใชพยัญชนะควบกล้ํา 
 ง. คําที่มาจากภาษาสันสกฤตจะไมนิยมใช  รร   

 
18. ขอใด ไมม ีคําที่มาจากภาษาบาล ี 
 ก. จัณฑาล    จุฬา 
 ข. จักร      อัคร 
 ค. ภรรยา   ปจฉิม 
 ง. วรรณ    โอฬาร 

 
19. คําในขอใดเปนคําที่ไทยรบัมาจากภาษาบาล ี 
 ก. พิศวาส 
 ข. ประดิษฐ 
 ค. บุปผา 
 ง. อธิษฐาน 
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20. คําในขอใดเปนคําที่ไทยรบัมาจากภาษาสันสกฤต  
 ก. เมตตา 
 ข. วัตถ ุ
 ค. ฤทธิ ์
 ง. สัจจะ 

 
21. คําในขอใดมีคาํยืมมาจากภาษาสันสกฤต   
 ก. เวไนยสตัว 
 ข. ไวยากรณ 
 ค. อธิปไตย 
 ง. มไหศวรรย 

 
22. ขอใดเปนคําทีม่าจากภาษาเขมร    
 ก. ปวง 
 ข. ประชา  
 ค. สฤษฏ  
 ง. ถวาย 

 
23. ชื่อผลไมชนิดใดเปนคําที่มาจากภาษาเขมร  
  ก. นอยหนา 
  ข. สตรอเบอรรี ่  
  ค. ขนุน  
  ง. มะไฟ 

 
24. สํานวนคําในขอใดไมมีคํายืมภาษาเขมร   
 ก.   มาเหนือเมฆ   
 ข.   โปรดสัตวไดบาป   
 ค.   ลูบหนาปะจมูก  
 ง.   ไมพนชวดฉล ู
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25. ขอใดจําเปนตองใชคําภาษาตางประเทศ   
 ก. แมซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดไมเคยขาด 
 ข. โรงพิมพสงงานมาใหอาจารยตรวจปรูฟ 
 ค. ขับขี่มอเตอรไซคอยาลืมสวมหมวกกันน็อก 
 ง. รัฐบาลยอมใชวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
 
26. ขอใดเปนคําทีม่าจากภาษาอังกฤษทุกคํา   
  ก. คอนเสิรต   แท็กซี่   นอต 
  ข. เกียร     ดีเซล   จับกัง 
  ค. ทีวี     บัดกรี   ชอลก 
  ง. จาระบี   เรดาห   สักหลาด 
 
27. ขอใดเปนคําทีม่าจากภาษาจีนทุกคํา 
  ก. โบตั๋น     กุยชาย     เท็มปุระ 
  ข. คะนา     ทอ      สึนามิ 
  ค. กวยเตี๋ยว   โจก      โอเลี้ยง 
  ง. จับเลี้ยง     ซาโยนาระ โหวงเฮง 
 
28. “นายทรงกลดเปนนักเรียนที่ไดรับ โควตา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม” คําที่ขีดเสนใต เปนคํา
ที่มาจากภาษาใด 
  ก. อังกฤษ  
  ข. จีน   
  ค. เขมร 
  ง. ญี่ปุน 
 
29. ขอใดมีคําที่มาจากภาษาอื่น   
 ก. เธอมาจากไหน  เธอจะเปนใคร  ฉันไมสนใจ  
 ข. เอาใจฉันตั้งแตวันน้ี  กอนจะไมมีฉันใหเอาใจ 
 ค. เห็นโลกมาแลวชวงหนึ่ง  จะลองใหซึ้งถึงชวงตอไป 
 ง. รักสิบลอตองรอสิบโมง 
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30. “กัปตันทีมฟุตบอลของไทยไดรับแรงเชียรจากแฟนคลับอยางแนนอน”  มีคําที่มาจาก
ภาษาอังกฤษกี่คํา  
  ก. 4 คํา 
  ข. 5 คํา   
  ค. 6 คํา   
  ง. 7 คํา 

 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 ขอที่  คําตอบ  ขอที่  คําตอบ  ขอที่  คําตอบ 
 1.    ข   11.    ง   21.    ง 
 2.    ก   12.    ก   22.    ง 
 3.    ข   13.    ค   23.    ค 
 4.    ค   14.    ค   24.    ก 
 5.    ค   15.    ก   25.    ง 
 6.    ข   16.    ค   26.    ก 
 7.    ง   17.    ก   27.    ค 
 8.    ก   18.    ข   28.    ก 
 9.    ค   19.    ค   29.    ค 
 10.    ข   20.    ค   30.    ข 

 
 
 
 

 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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ภาคผนวก  ฉ 

 
คาสถิต ิ

 
1. แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
  ผานเครือขายไวแม็กซ  สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
2. แสดงคาดชันีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
  รายวิชาหลักภาษาไทย เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
3. แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินเน้ือหารายวิชาหลักภาษาไทย เรื่อง  
  คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
4. แสดงคาดชันีความสอดคลอง (IOC) ของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
5. แสดงคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียน 
  การสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศกึษาขั้นพื้นฐาน จังหวดัแมฮองสอน 
6. แสดงคาความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ   
  สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
7. แสดงคาความเหมาะสมของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาหลกัภาษาไทย  
  เร่ือง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
8. แสดงคาความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาหลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย  
  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
9. แสดงคาเฉลีย่และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ 
  การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  จังหวัดแมฮองสอน 
10. แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และความเชื่อมัน่ (rtt) ของแบบทดสอบ 
  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
11. แสดงคาการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาหลักภาษาไทย  
  เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 กับกลุมตัวอยางจํานวน 9 คน 
12. แสดงคาการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาหลักภาษาไทย 
   เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
13. แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน 
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ตาราง  18  แสดงคาความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผาน 
     เครือขายไวแม็กซ สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม IOC ความหมาย 

       

1. แนวคิดและหลักการที่นาํมาใชในการกําหนด
รูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขาย       
ไวแม็กซฯ 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
2. การกําหนดขั้นตอนตางๆของรูปแบบการเรียน   
การสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซฯ 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
3. การกําหนดวิธีการดําเนินการในขัน้ตอนการวิเคราะห 
    3.1 การวิเคราะหหลักสตูร / เน้ือหาวิชา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

    3.2 การวิเคราะหนักเรียน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    3.3 การวิเคราะหผูสอน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    3.4 การวิเคราะหผูชวยสอน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    3.5 การวิเคราะหทรัพยากร / สภาพแวดลอม 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอนวางแผน 
การเรียนการสอน 

      

4.1 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
4.2 กําหนดเนื้อหา / สรางขอสอบ 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4.3 กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4.4 กําหนดแนวทางการประเมินผล 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4.5 กําหนดและออกแบบสือ่การเรียนการสอน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4.6 กําหนดบทบาทผูสอน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4.7 กําหนดบทบาทผูเรยีน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4.8 กําหนดบทบาทผูชวยสอน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4.9 กําหนดบทบาทผูสนบัสนุน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

5. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอนเตรียม
ความพรอม 

      

    5.1 การเตรียมความพรอมทั่วไป       
         5.1.1 เตรียมความพรอมระบบเครือขายไวแม็กซ 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม IOC ความหมาย 

       

         5.1.2 การเตรียมหองสอนตนทาง 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
         5.1.3 การเตรียมหองเรียนปลายทาง 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
         5.1.4 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
         5.1.5 การจัดตารางเรียนการเรียนการสอน
ทางไกล 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
    5.2 การเตรียมความพรอมบุคลากร       
         5.2.1 การฝกอบรมผูสนับสนุน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
         5.2.2 การฝกอบรมผูสอน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
         5.2.3 การฝกอบรมผูชวยสอน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
         5.2.4 การฝกอบรมผูเรียน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    5.3 การเตรียมความพรอมกอนเร่ิมการเรียน   
การสอน 

      

         5.3.1 ผูสอน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
         5.3.2 ผูชวยสอน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
         5.3.3 นักเรียน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
6. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอนดําเนิน  
การสอน 

      

    6.1 การสอนผานโปรแกรมการประชมุทางไกล
ผานเว็บ 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    6.2 การสอนโดยใชบทเรียนผานเครือขายฯ 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    6.3 การเรียนในหองเรียนปกต ิ 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
7. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอนการ
ประเมินผล 

      

    7.1 การประเมินผลการเรียนการสอน 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
    7.2 การใหขอมูลยอนกลบั 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
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ตาราง 19 แสดงคาความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวชิา 
     หลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม IOC ความหมาย 

       

1. การจัดรูปแบบของบทเรียน       
    1.1  การออกแบบหนาจอ 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    1.2  การเลือกใชสีมีความเหมาะสมกลมกลืน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    1.3  การจัดวางลําดับเนือ้หาบทเรียน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    1.4  ความเหมาะสมของปริมาณของเนื้อหาใน  
แตละหนาบทเรียน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    1.5  การจัดวางเมนูตางๆมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
2. ความเหมาะสมของตวัอักษรที่ใช       
    2.1 ความเหมาะสมของแบบตวัอักษร 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    2.2 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรกับพ้ืนหลัง 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
    2.4 หัวขอมีลักษณะเดน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
3. ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหว และ
ภาพประกอบ 

      

    3.1 ความเหมาะสมของภาพในดานการสื่อ
ความหมาย 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    3.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4. ความเหมาะสมของเสยีงบรรยาย       
    4.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    4.2 การออกเสียงไดถูกตอง สอดคลองกับเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
5. การนําทางและการเชือ่มโยง       
    5.1 การนําทางภายในบทเรียน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    5.2 การเชื่อมโยงภายในบทเรียน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    5.3 การเชื่อมโยงแหลงเรียนรูภายนอก 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม IOC ความหมาย 

       

6. การปฏิสัมพันธ       
    6.1 การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    6.2 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

6.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียน 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
6.4 ความสะดวกในการใชเครื่องมือ

ติดตอสื่อสาร 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
7. เทคนิค       
    7.1 การแนะนําการเรียนมีความเหมาะสม 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
    7.2 การแสดงผลผานบราวเซอรมีความถูกตอง 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
    7.3  การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    7.4  การแสดงผลมีความรวดเร็ว 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
    7.5  ความถูกตองของ Web Programming เชน   1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 ระบบขอมูลนักเรียน, ระบบการประเมินผลการเรียน       
   7.6 การมอบหมายงาน, กิจกรรม และการรับสง
ไฟลขอมูล 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
    7.7 ความเหมาะสมของการทดสอบและ 
การประเมินผล 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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ตาราง 20 แสดงคาความสอดคลอง (IOC) แบบประเมินของเน้ือหา รายวิชาหลกัภาษาไทย เรื่อง คํา 
     ตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม IOC ความหมาย 

       

1.  จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจนถูกตอง 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
2.  โครงสรางเนื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงค 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
3.  ความถูกตองของเนื้อหาตามหลักวชิา 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4.  เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับผูเรียน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
5.  เน้ือหาอานเขาใจงาย 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
6.  ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
7.  ความสอดคลองของเนื้อหาในแตละหนวย 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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ตาราง 21 แสดงคาความสอดคลอง (IOC) ของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่

 
จุดประสงค ขอสอบ

ขอที่ 
1 2 3 

รวม IOC ความหมาย 

        

1. สามารถบอกสาเหตุของการมี 1 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
ภาษาตางประเทศในภาษาไทยได 2 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 3 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 4 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 5 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
2. สามารถอธิบายอิทธิพลของ 6 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
ภาษาตางประเทศที่มีผลตอ 7 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
ภาษาไทยได 8 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
 9 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
 10 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
 11 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
 12 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
 13 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
 14 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
 15 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
 16 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 17 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 18 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 19 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 20 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
3. สามารถบอกลักษณะของ 21 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
คําไทยแทได 22 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 23 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 24 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 25 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 26 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
 27 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่

 
จุดประสงค ขอสอบ

ขอที่ 
1 2 3 

รวม IOC ความหมาย 

        

 28 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 29 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
 30 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 31 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 32 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 33 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 34 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 35 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 36 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 37 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 38 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 39 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 40 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 41 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 42 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 43 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 44 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 45 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 46 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
 47 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
 48 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
 49 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 50 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
 51 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
 52 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 53 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่

 
จุดประสงค ขอสอบ

ขอที่ 
1 2 3 

รวม IOC ความหมาย 

        

 54 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
 55 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
 56 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 57 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 58 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
 59 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
 60 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4. สามารถบอกลักษณะของคําที่ 61 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
มาจากภาษาตางประเทศได 62 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 63 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 64 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 65 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 66 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 67 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 68 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 69 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
 70 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 71 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
 72 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
 73 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 74 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 75 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 76 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 77 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 78 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
 79 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
 80 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่

 
จุดประสงค ขอสอบ

ขอที่ 
1 2 3 

รวม IOC ความหมาย 

        

 81 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 82 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
 83 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
 84 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 85 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 86 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 87 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
 88 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
 89 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 90 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 91 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 92 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 93 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 94 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 95 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 96 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 97 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 98 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 99 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 100 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 101 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
 102 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 103 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 104 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
 105 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 106 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 107 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่

 
จุดประสงค ขอสอบ

ขอที่ 
1 2 3 

รวม IOC ความหมาย 

        

 108 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 109 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 110 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
5. สามารถจําแนกคําไทยแทและ 111 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
คําที่มาจากภาษาอื่นได 112 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 113 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 114 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 115 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 116 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 117 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 118 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
 119 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
 120 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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ตาราง 22 แสดงคาความเหมาะสมของรปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแมก็ซ สาํหรับ 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
 

ความถี่จําแนกตาม
ระดับ ขั้นตอนของรปูแบบ 

5 4 3 2 1 
 SD 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

         

1. แนวคิดและหลักการที่นาํมาใชในการกําหนด
รูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลผานเครือขาย   
ไวแม็กซฯ 6 3 1 - - 4.50 0.71 มาก 
2. การกําหนดขั้นตอนตางๆของรูปแบบการเรียน
การสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซฯ 4 5 1 - - 4.30 

 
0.67 มาก 

3. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอนการ
วิเคราะห 
    3.1 การวิเคราะหหลักสตูร / สาระการเรียนรู 

 
 
6 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4.50 

 
 

0.71 

 
 
มาก 

    3.2 การวิเคราะหนักเรียน 8 1 1 - - 4.70 0.67 มากที่สุด 
    3.3 การวิเคราะหผูสอน 8 1 1 - - 4.70 0.67 มากที่สุด 
    3.4 การวิเคราะหผูชวยสอน 7 2 1 - - 4.60 0.70 มากที่สุด 
    3.5 การวิเคราะหทรัพยากร/สภาพแวดลอม 6 3 1 - - 4.50 0.71 มาก 
4. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอนวาง
แผนการเรียนการสอน 

        

4.1 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 6 3 1 - - 4.50 0.71 มาก 
4.2 กําหนดเนื้อหา / สรางขอสอบ 5 3 2 - - 4.30 0.82 มาก 
4.3 กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 7 1 2 - - 4.50 0.85 มาก 
4.4 กําหนดแนวทางการประเมินผล 7 2 1 - - 4.60 0.70 มากที่สุด 
4.5 กําหนดและออกแบบสือ่การเรียนการสอน 7 2 1 - - 4.60 0.70 มากที่สุด 
4.6 กําหนดบทบาทผูสอน 7 2 1 - - 4.60 0.70 มากที่สุด 
4.7 กําหนดบทบาทผูเรยีน 8 1 1 - - 4.70 0.67 มากที่สุด 
4.8 กําหนดบทบาทผูชวยสอน 7 1 2 - - 4.50 0.85 มาก 
4.9 กําหนดบทบาทผูสนบัสนุน 8 1 1 - - 4.70 0.67 มากที่สุด 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

ความถี่จําแนกตาม
ระดับ ขั้นตอนของรปูแบบ 

5 4 3 2 1 
 SD 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

         

5. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอน
เตรียมความพรอม 

        

    5.1 การเตรียมความพรอมทั่วไป         
         5.1.1 เตรียมความพรอมระบบเครือขาย   
ไวแม็กซ 7 2 1   4.60 0.70 มากที่สุด 
         5.1.2 การเตรียมหองสอนตนทาง 6 3 1 - - 4.50 0.71 มาก 
         5.1.3 การเตรียมหองเรียนปลายทาง 6 3 1 - - 4.50 0.71 มาก 
         5.1.4 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 6 2 2 - - 4.40 0.84 มาก 
         5.1.5 การจัดตารางการเรียนการสอน
ทางไกล 7 2 1 - - 4.60 0.70 มากที่สุด 
    5.2 การเตรียมความบุคลากร         
         5.2.1 การเตรียมความพรอมผูสนับสนุน 6 3 1   4.50 0.71 มาก 
         5.2.2 เตรียมความพรอมผูสอน 7 2 1 - - 4.60 0.70 มากที่สุด 
         5.2.3 เตรียมความพรอมผูชวยสอน 6 3 1 - - 4.50 0.71 มาก 
         5.2.4 เตรียมความพรอมผูเรียน 8 1 1 - - 4.70 0.67 มากที่สุด 
    5.3 การเตรียมความพรอมกอนเร่ิมการเรียน
การสอน 

        

         5.3.1 ผูสอน 7 2 1 - - 4.60 0.70 มากที่สุด 
         5.3.2 ผูชวยสอน 7 2 1 - - 4.60 0.70 มากที่สุด 
         5.3.3 นักเรียน 7 2 1 - - 4.60 0.70 มากที่สุด 
6. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอน
ดําเนินการสอน 

        

    6.1 การสอนผานโปรแกรมการประชมุ
ทางไกลผานเว็บ 5 3 2 - - 4.30 0.82 มาก 
    6.2 การสอนโดยใชบทเรียนผานเครือขายฯ 6 3 1 - - 4.50 0.71 มาก 
    6.3 การเรียนในหองเรียนปกต ิ 5 4 1   4.40 0.70 มาก 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

ความถี่จําแนกตาม
ระดับ ขั้นตอนของรปูแบบ 

5 4 3 2 1 
 SD 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

         

7. การกําหนดวิธีการดําเนนิการในขั้นตอน 
การประเมินผล 

        

    7.1 การประเมินผลการเรียนการสอน 5 4 1 - - 4.40 0.70 มาก 
    7.2 การใหขอมูลยอนกลบั 6 2 2 - - 4.40 0.84 มาก 

         

เฉลี่ยรวม      4.53 0.70 มากที่สุด 
         

 

ความเชื่อม่ัน (Cronbach’s Alpha) = 0.99 
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ตาราง 23 แสดงคาความเหมาะสมของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวชิา หลักภาษาไทย  
     เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 
 

ความถี่จําแนกตาม
ระดับ รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 SD 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
         

1. การจัดรูปแบบของบทเรียน         
    1.1  การออกแบบหนาจอ 2 3 - - - 4.40 0.55 มาก 
    1.2  การเลือกใชสีมีความเหมาะสมกลมกลืน 2 3 - - - 4.40 0.55 มาก 
    1.3  การจัดวางลําดับเนือ้หาบทเรียน 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
    1.4  ความเหมาะสมของปริมาณของเนื้อหา
ในแตละหนาบทเรียน 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
    1.5  การจัดวางเมนูตางๆมีความเหมาะสม 2 3 - - - 4.40 0.55 มาก 
2. ความเหมาะสมของตวัอักษรที่ใช         
    2.1 ความเหมาะสมของแบบตวัอักษร 3 2 - - - 4.60 0.55 มากที่สุด 
    2.2 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรกับพ้ืนหลัง 3 1 1 - - 4.40 0.89 มาก 
    2.3  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 3 1 1 - - 4.40 0.89 มาก 
    2.4  หัวขอมีลักษณะเดน 2 3 - - - 4.40 0.55 มาก 
3. ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหว และ
ภาพประกอบ 

       

 
    3.1 ความเหมาะสมของภาพในดานการสื่อ
ความหมาย 4 - 1 - - 4.60 0.89 มากที่สุด 
    3.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของเสยีงบรรยาย         
    4.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 5 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
    4.2 การออกเสียงไดถูกตอง สอดคลองกับ
เน้ือหา 5 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
5. การนําทางและการเชือ่มโยง         
    5.1 การนําทางภายในบทเรียน 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
    5.2 การเชื่อมโยงภายในบทเรียน 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
    5.3 การเชื่อมโยงแหลงเรียนรูภายนอก 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

ความถี่จําแนกตาม
ระดับ รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 SD 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
         

6. การปฏิสัมพันธ         
    6.1 การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 5 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
    6.2 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
    6.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
บทเรียน 5 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
    6.4 ความสะดวกในการใชเครื่องมือ
ติดตอสื่อสาร 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
7. เทคนิค         
    7.1 การแนะนําการเรียนมีความเหมาะสม 2 2 - 1 - 4.00 1.22 มาก 
    7.2 การแสดงผลผานบราวเซอรมีความ
ถูกตอง 3 1 1 - - 4.40 0.89 มาก 
    7.3  การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
    7.4  การแสดงผลมีความรวดเร็ว 3 - 2 - - 4.20 1.10 มาก 
    7.5 ระบบขอมูลนักเรียน, ระบบการ
ประเมินผลการเรียน 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
    7.6 การมอบหมายงาน, กิจกรรม และการ
รับสงไฟลขอมูล 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
    7.7 ความเหมาะสมของการทดสอบและการ
ประเมินผล 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 

         

เฉลี่ยรวม      4.66 0.60 มากที่สุด 
         

 

ความเชื่อม่ัน (Cronbach’s Alpha)  =  0.97 
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ตาราง 24 แสดงคาความเหมาะสมของเนือ้หารายวชิา หลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย  
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

ความถี่จําแนกตาม
ระดับ รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 SD 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
         

1. จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน ถกูตอง 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. โครงสรางเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค 5 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ความถูกตองของเนื้อหาตามหลักวชิา 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
4. เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับผูเรียน 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
5. เน้ือหาอานเขาใจงาย 3 2 - - - 4.60 0.55 มากที่สุด 
6. ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 
7. ความสอดคลองของเนื้อหาในแตละหนวย 4 1 - - - 4.80 0.45 มากที่สุด 

         

เฉลี่ยรวม      4.80 0.41 มากที่สุด 
         

 

ความเชื่อม่ัน (Cronbach’s Alpha)  =  0.94 
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ตาราง 25 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และความเชื่อม่ัน (rtt) ของแบบทดสอบ  
     วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

ขอท่ี คาความยากงาย (p) คําอํานาจจําแนก (r) ผลการพิจารณา 

    

1 0.56 0.67 นําไปใชได 
2 0.67 0.44 นําไปใชได 
3 0.56 0.44 นําไปใชได 
4 0.61 0.44 นําไปใชได 
5 0.58 0.61 นําไปใชได 
6 0.42 0.61 นําไปใชได 
7 0.44 0.78 นําไปใชได 
8 0.39 0.56 นําไปใชได 
9 0.53 0.72 นําไปใชได 
10 0.50 0.56 นําไปใชได 
11 0.42 0.72 นําไปใชได 
12 0.53 0.61 นําไปใชได 
13 0.53 0.50 นําไปใชได 
14 0.50 0.78 นําไปใชได 
15 0.56 0.56 นําไปใชได 
16 0.53 0.50 นําไปใชได 
17 0.42 0.39 นําไปใชได 
18 0.53 0.39 นําไปใชได 
19 0.42 0.72 นําไปใชได 
20 0.53 0.28 นําไปใชได 
21 0.50 0.44 นําไปใชได 
22 0.44 0.67 นําไปใชได 
23 0.61 0.67 นําไปใชได 
24 0.44 0.67 นําไปใชได 
25 0.36 0.61 นําไปใชได 
26 0.64 0.50 นําไปใชได 
27 0.56 0.44 นําไปใชได 
28 0.39 0.44 นําไปใชได 
29 0.42 0.39 นําไปใชได 
30 0.50 0.44 นําไปใชได 

    

 
 จํานวนขอสอบ     30 ขอ 
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 จํานวนผูสอบ     70 คน 
 คะแนนเฉลี่ย     13.67 
 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   6.59 
 ความเชื่อม่ัน  KR-20   0.86 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  2.43 
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ตาราง 26 แสดงประสิทธิภาพของเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชา หลักภาษาไทย เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3           
     กับกลุมตวัอยางจํานวน 9 คน 
 

หนวยที่ 1 อิทธิพลของ
ภาษาตางประเทศ 

หนวยที่ 2 คําไทยแท หนวยที่ 3 คําที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ 

คนที่ 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

1 
(5

 ค
ะแ
นน

) 

ทด
สอ

บร
ะห

วา
งเ
รีย
น 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

รว
ม 

(1
0 
คะ
แน

น)
 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

2.
1 

 
(5

 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

2.
2 

   
   

 (5
 ค
ะแ
นน

) 

ทด
สอ

บร
ะห

วา
งเ
รีย
น 

   
 

(1
0 
คะ
แน

น)
 

รว
ม 

(2
0 
คะ
แน

น)
 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
1 

   
   

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
2 

   
   

 (5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
3 

   
   

 (5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
4 

   
   

 (5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
5 

   
   

 (5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
6 

   
   

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ทด
สอ

บร
ะห

วา
งเ
รีย
น 

  
(1

5 
คะ
แน

น)
 

รว
ม 

(4
5 
คะ
แน

น)
 

รว
มท

ั้งห
มด

 (7
5 
คะ
แน

น)
 

(E
1) 

ทด
สอ

บห
ลัง
เร
ียน

 
(3

0 
คะ
แน

น)
 (E

2) 

                  

1 5 4 9 5 4 10 19 5 4 5 5 4 5 12 40 68 26 
2 4 4 8 5 5 7 17 5 4 5 4 5 4 11 38 63 26 
3 3 4 7 5 4 8 17 5 4 4 4 5 5 10 37 61 22 
4 5 3 8 4 5 6 15 4 4 5 4 5 5 9 36 59 20 
5 4 4 8 4 4 7 15 5 5 5 5 5 5 10 40 63 25 
6 5 4 9 4 4 7 15 3 4 4 4 4 5 10 34 58 23 
7 5 5 10 5 5 9 19 5 5 4 5 5 5 13 42 71 28 
8 5 4 9 5 4 7 16 4 5 4 5 5 4.5 11.5 39 64 27 
9 4 4 8 5 5 7 17 5 5 4 5 5 5 10 39 64 26 
                  

 
E1    =   84.59 
E2    =   82.59 
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ตาราง 27 แสดงประสิทธิภาพของเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตรายวิชา หลักภาษาไทย  เรื่อง คําตางประเทศในภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
     กับกลุมตวัอยางจํานวน 30 คน 
 

หนวยที่ 1 อิทธิพลของ
ภาษาตางประเทศ 

หนวยที่ 2 คําไทยแท หนวยที่ 3 คําที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ 

คนที่ 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

1 
 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ทด
สอ

บร
ะห

วา
ง

เรี
ยน

 (5
 ค
ะแ
นน

) 

รว
ม 

(1
0 
คะ
แน

น)
 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

2.
1 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

2.
2 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ทด
สอ

บร
ะห

วา
ง

เรี
ยน

 (1
0 

รว
ม 

(2
0 
คะ
แน

น)
 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
1 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
2 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
3 

 
(5

 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
4 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
5 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
6 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ทด
สอ

บร
ะห

วา
ง

เรี
ยน

 (1
5 

รว
ม 

(4
5 
คะ
แน

น)
 

รว
มท

ั้งห
มด

 (7
5 
คะ
แน

น)
 

(E
1) 

ทด
สอ

บห
ลัง
เร
ียน

 
(3

0 
คะ
แน

น)
  (

E 2
) 

                  

1 5 4 9 5 4 8 17 5 5 5 5 5 5 13 43 69 28 
2 5 3 8 4 5 5 14 5 4 4 5 5 5 12 40 62 28 
3 4 5 9 5 5 8 18 5 4 4 5 5 4 14 41 68 28 
4 5 4 9 5 5 8 18 5 4 4 5 4 5 10 37 64 25 
5 4 4 8 4 4 7 15 5 4 5 5 5 5 9 38 61 24 
6 5 3 8 5 5 8 18 5 5 4 4 5 5 10 38 64 26 
7 5 4 9 5 4 9 18 5 5 5 5 5 5 10 40 67 22 
8 5 4 9 5 5 9 19 5 5 4 5 5 5 13 42 70 27 
9 5 4 9 4 4 8 16 3 4 4 4 5 5 10 35 60 24 
10 5 4 9 5 4 9 18 5 4 5 4 5 5 11 39 66 25 
11 4 4 8 5 4 8 17 4 4 5 5 5 5 12 40 65 27 
12 4 4 8 5 5 9 19 4 4 5 5 5 5 11 39 66 25 
13 5 5 10 5 4 9 18 4 4 5 5 5 4 13 40 68 26 
14 4 4 8 5 4 8 17 5 5 5 5 5 5 12 42 67 26 
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ตาราง 27 (ตอ) 
 

หนวยที่ 1 อิทธิพลของ
ภาษาตางประเทศ 

หนวยที่ 2 คําไทยแท หนวยที่ 3 คําที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ 

คนที่ 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

1 
 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ทด
สอ

บร
ะห

วา
ง

เรี
ยน

 (5
 ค
ะแ
นน

) 

รว
ม 

(1
0 
คะ
แน

น)
 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

2.
1 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

2.
2 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ทด
สอ

บร
ะห

วา
ง

เรี
ยน

 (1
0 

รว
ม 

(2
0 
คะ
แน

น)
 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
1 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
2 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
3 

 
(5

 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
4 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
5 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
6 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ทด
สอ

บร
ะห

วา
ง

เรี
ยน

 (1
5 

รว
ม 

(4
5 
คะ
แน

น)
 

รว
มท

ั้งห
มด

 (7
5 
คะ
แน

น)
 

(E
1) 

ทด
สอ

บห
ลัง
เร
ียน

 
(3

0 
คะ
แน

น)
  (

E 2
) 

                  

15 4 4 8 4 5 8 17 5 4 4 4 5 4 10 36 61 25 
16 5 4 9 4 4 8 16 5 5 4 5 5 5 10 39 64 22 
17 4 3 7 4 5 7 16 5 5 4 5 5 5 12 41 64 27 
18 4 4 8 4 4 5 13 4 5 4 4 5 5 10 37 58 25 
19 4 4 8 4 4 8 16 4 4 4 5 5 5 11 38 62 24 
20 5 4 9 5 4 9 18 5 5 5 5 5 5 14 44 71 28 
21 4 4 8 5 3 8 16 5 5 4 5 5 5 13 42 66 28 
22 4 4 8 4 4 9 17 4 4 4 5 5 4 13 39 64 27 
23 3 4 7 4 4 7 15 4 5 4 5 5 5 10 38 60 21 
24 4 4 8 5 5 10 20 5 5 5 5 5 5 14 44 72 29 
25 4 4 8 5 4 8 17 5 4 5 5 5 5 13 42 67 27 
26 5 4 9 5 5 9 19 5 5 5 5 5 5 12 42 70 28 
27 4 4 8 4 4 8 16 5 4 3 4 5 5 9 35 59 23 
28 4 4 8 4 4 8 16 5 4 3 5 5 5 10 37 61 23 
29 4 4 8 5 4 7 16 5 5 4 5 5 5 10 39 63 23 
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ตาราง 27 (ตอ) 
 

หนวยที่ 1 อิทธิพลของ
ภาษาตางประเทศ 

หนวยที่ 2 คําไทยแท หนวยที่ 3 คําที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ 

คนที่ 

ใบ
กิจ

กร
รม

 
ที่ 

1 
 

ทด
สอ

บร
ะห

วา
ง

เรี
ยน

 (5
 ค
ะแ
นน

) 

รว
ม 

(1
0 
คะ
แน

น)
 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

2.
1 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

2.
2 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ทด
สอ

บร
ะห

วา
ง

เรี
ยน

 (1
0 

รว
ม 

(2
0 
คะ
แน

น)
 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
1 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
2 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
3 

 
(5

 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
4 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
5 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ใบ
กิจ

กร
รม
ที่ 

3.
6 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ทด
สอ

บร
ะห

วา
ง

เรี
ยน

 (1
5 

รว
ม 

(4
5 
คะ
แน

น)
 

รว
มท

ั้งห
มด

 (7
5 
คะ
แน

น)
 

(E
1) 

ทด
สอ

บห
ลัง
เร
ียน

 
(3

0 
คะ
แน

น)
  (

E 2
) 

                  

30 4 3 7 4 4 8 16 5 5 4 4 4 4 11 37 60 25 
                  

 
 E1    =    86.18 
 E2    =    85.11 
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ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง  
     จํานวน 56 คน 
 

คนที ่ คะแนนกอนเรียน (30 คะแนน) คะแนนหลังเรยีน (30 คะแนน) 
      

1  10  21  
2  13  27  
3  20  30  
4  13  28  
5  8  14  
6  16  19  
7  16  24  
8  14  26  
9  14  24  

10  21  29  
11  13  22  
12  14  28  
13  16  30  
14  12  26  
15  18  24  
16  15  22  
17  12  20  
18  18  29  
19  17  28  
20  13  21  
21  18  28  
22  13  25  
23  14  26  
24  12  19  
25  12  28  
26  15  27  
27  15  28  
28  13  27  
29  12  29  
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ตาราง 28 (ตอ) 

คนที ่ คะแนนกอนเรียน (30 คะแนน) คะแนนหลังเรยีน (30 คะแนน) 
      

30  10  30  
31  12  25  
32  15  25  
33  10  16  
34  14  25  
35  7  24  
36  12  28  
37  14  25  
38  11  26  
39  8  18  
40  8  27  
41  9  28  
42  12  29  
43  5  17  
44  7  14  
45  16  30  
46  6  27  
47  10  28  
48  11  28  
49  8  29  
50  8  22  
51  8  26  
52  7  15  
53  9  19  
54  14  21  
55  9  22  
56  12  18  
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ตาราง  29 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมตัวอยาง จํานวน 56 คน 
 

คนที ่ โรงเรียน คะแนนหลังเรยีน (30 คะแนน) 
      

1   ในเมือง 21  
2   ในเมือง 27  
3   ในเมือง 30  
4   ในเมือง 28  
5   ในเมือง 14  
6   ในเมือง 19  
7   ในเมือง 24  
8   ในเมือง 26  
9   ในเมือง 24  

10   ในเมือง 29  
11   ในเมือง 22  
12   ในเมือง 28  
13   ในเมือง 30  
14   ในเมือง 26  
15   ในเมือง 24  
16   ในเมือง 22  
17   ในเมือง 20  
18   ในเมือง 29  
19   ในเมือง 28  
20   ในเมือง 21  
21   ในเมือง 28  
22   ในเมือง 25  
23   ในเมือง 26  
24   ในเมือง 19  
25   ในเมือง 28  
26   ในเมือง 27  
27   ในเมือง 28  
28   ในเมือง 27  
29   ในเมือง 29  

 



 

 

215 

ตาราง 29 (ตอ) 
 

คนที ่ โรงเรียน คะแนนหลังเรยีน (30 คะแนน) 
      

30   ในเมือง 30  
31   ในเมือง 25  
32   ในเมือง 25  
33   ในเมือง 16  
34   ในเมือง 25  
35   ในเมือง 24  
36   ในชนบท 28  
37   ในชนบท 25  
38   ในชนบท 26  
39   ในชนบท 18  
40   ในชนบท 27  
41   ในชนบท 28  
42   ในชนบท 29  
43   ในชนบท 17  
44   ในชนบท 14  
45   ในชนบท 30  
46   ในชนบท 27  
47   ในชนบท 28  
48   ในชนบท 28  
49   ในชนบท 29  
50   ในชนบท 22  
51   ในชนบท 26  
52   ในชนบท 15  
53   ในชนบท 19  
54   ในชนบท 21  
55   ในชนบท 22  
56   ในชนบท 18  
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ภาคผนวก  ช 
 

ภาพตัวอยางบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาหลักภาษาไทย  
เร่ือง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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ภาพประกอบ 18 หนาสําหรับใหนักเรียน Login และสมัครสมาชิก 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 หนาแสดงวิชาเรียน หลังจากนักเรียนได Login เขามา 
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ภาพประกอบ 20 หนาทําแบบทดสอบกอนเรียน 
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ภาพประกอบ 21 รายการหลักของบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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ภาพประกอบ 22 หนาหลักบทเรียนมัลตมีิเดีย 

 
 

 
ภาพประกอบ 23 การนําเขาบทเรียนของบทเรียนมัลตมีิเดีย 
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ภาพประกอบ 24  เน้ือหาบทเรียน 
 
 

 
ภาพประกอบ 25  เกม/แบบฝกทักษะ 
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ภาพประกอบ 26 การเรียนการสอนผานโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเวบ็ 
 

 
ภาพประกอบ 27 เครื่องมือการติดตอสื่อสาร กระดานถาม-ตอบ (Web Board) 
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ภาพประกอบ 28 เครื่องมือการติดตอสื่อสาร หองสนทนา (Chat Room) 
 

 
ภาพประกอบ 29 แบบทดสอบ 
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ภาคผนวก  ซ 
 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายไวแม็กซ  
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแมฮองสอน 
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ภาพประกอบ 30 อบรมครูผูสอน และครผููชวยสอน 
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ภาพประกอบ 31 อบรมนักเรียนโรงเรียนบานไรวิทยา 
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ภาพประกอบ 32 อบรมนักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 
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ภาพประกอบ 33 การจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ (โรงเรียนบานไรวิทยา) 
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ภาพประกอบ 34 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลฯ (โรงเรียนทองสวัสดิว์ิทยาคาร) 
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ภาพประกอบ 35 ครูผูสอน และครูผูชวยสอน กําลังจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนทางไกลฯ ตาม 
      บทบาทหนาที ่



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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