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 The purpose of this research is to educate the achievement towards Science 
Studying and the Satisfaction of Student in Mathayomsuksa IV by using E – Learning, 
semester I academic year 2549,Watnoinopphakhun School, Dusit District  Bangkok. 30 
students from Purposive Sampling.  The materials of this research is E – Learning 
Lesson, Chemical Obligation, Paper exam and Questionnaire with 5 levels of attitude, 
18 articles composed of 3 units which are Learning Character, The Use of Learning and 
Learning Factors.  The statistic using to analyze this research is Mean, Standard 
Deviation and t – test for dependent sample. 
 
 The finding are as follow : 
  1.  After studying through E – Learning instruction, the achievement of  
students in Mathayomsuksa IV was higher than the result of previous study at the .01  
level of significance. 
  2.  The Satisfaction of Students with E – Learning in the Use of Learning 
is the highest whereas Learning Character and Learning Factors are normally high.  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 รัฐบาลไดประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษา ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ  2544  เพ่ือพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge – Based  Society) อันเปนเง่ือนไขไปสู
ระบบเศรษฐกจิฐานความรู (Knowledge – Based  Economy) ใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาส
เทาเทียมกันที่จะเรียนรู  และฝกอบรมไดตลอดชีวติ  มีปญญาสรางงานสรางรายได และนํา
ประเทศใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม  โดยยึดหลักการศกึษาชาติ  สรางคน  และ
สรางงาน โดยมีจุดเนนที่สําคัญอยูหลายประการ  แตที่เกี่ยวของกับผูเรียนและระบบเทคโนโลยี
โดยตรง คือ ปฏิรูปการเรียนรู โดยยึดหลักผูเรียนเปนสาํคัญ หลักการเรียนรูดวยตนเอง และ
หลักการเรียนรูตลอดชวีิต เนนพลังความคิดสรางสรรค  การสรางนิสัยรักการอาน  การจัดใหมี 
หองสมุด  ศูนยการเรียนรูชมุชน  และสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ  อยางทั่วถึง  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยทีางการศึกษาและเครือขายสารสนเทศ   เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ใหคนไทยทั้งในเมืองและชนบท การที่รัฐใหความสําคัญเร่ืองการศึกษา  จึงไดประกาศนโยบาย 
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  โดยเฉพาะการใหความสําคญักับผูเรียนและสื่อเทคโนโลยี
ที่จะนํามาใชกบัผูเรียน  จึงเปนหนาที่ของบุคลากร  และหนวยงานทีเ่กี่ยวของ  ที่จะนํานโยบาย
เหลานี้ไปสูการปฏิบตัิจริง 
 ปจจุบันโลกกาํลังเขาสูสังคมสารสนเทศ (Information Society) หรือที่บางคนเรยีกวา
สังคมเศรษฐกจิยคุใหมแหงศตวรรษที่ 21  ซ่ึงจะเห็นไดจากโลกสมัยน้ีมีการติดตอสื่อสารไดอยาง
รวดเรว็  โดยประชากรในซกีโลกตะวันออก  สามารถทราบถึงเหตกุารณโลกตะวันตกไดภายใน
เวลา 1 – 2 ชัว่โมง  เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทเกี่ยวกับการดําเนนิชีวติของประชากรโลก 
เพ่ิมขึ้นและทวีความสําคัญมากขึ้น  แมกระทั่งระบบการศึกษาในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภวิตัน  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพฒันาระบบ 
ขอมูลขาวสาร และพัฒนาองคความรู  เพ่ือใหสามารถนําความรูขอมูลเหลานั้นไปใชไดทันที และ
ผูที่รับรูขาวสารนั้น  สามารถพัฒนากรอบแนวคิด และพัฒนาระบบการคิดใหสามารถประยุกต
และใชความรูไดอยางมีประสิทธิภาพอยาง สูงสุดในอดีตนั้นตองอาศยัอาจารยผูสอนที่มีจิตวทิยา
ในการสอนทีดี่ผูเรียนจึงจะสามารถเรียนรูได  แตการเรียนการสอนในรูปแบบใหมจะไมใชให
นักเรียน  นิสติ  นักศึกษา  มีหนาที่เพียงแคทองจําตามครูผูสอนหรือศึกษาจากตาํราอีกตอไป  
แตสามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดอีกมากมายจากแหลงความรูตางๆ โดยผานทางเครือขาย
อินเตอรเน็ต (มงคล  แกวจันทร.  2544: 17) ซ่ึงเปนทางเลือกใหมในสังคมขาวสารที่สามารถ 
สงถึงกันไดทนัที  การนําเอาเทคโนโลยเีขามาใชกับระบบการศกึษา  โดยการเรียนการสอน 
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ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเรียกวา  E – Learning   
 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  หรือ  E – Learning  เปนวิธีการเรียนรูที่มี
ความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับ  ในประเทศที่พัฒนาแลว  E – Learning  แพรขยายเขาไปถึง
การศึกษาในระบบการพัฒนาบุคลากรในองคกร  การธุรกิจ  รวมถึงการเรียนรูสวนบุคคล   
แตสําหรับประเทศไทย  การเรียนรูผานสือ่อิเล็กทรอนิกส นับวา  เปนเรื่องใหมมาก และยัง 
ไมนําไปใชประโยชนมากนกั  อยางไรก็ตาม  ในภาวะที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เน่ืองจากแรงขับเคลื่อนจากกระแสโลกาภิวัตน  การเปดเสรีทางเศรษฐกิจ  และการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประเทศไทยจึงมีความจําเปนตองเรงเตรียมความพรอมของ
ประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต E – Learning จึงเปนทางเลือกหน่ึงที่มีความ
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศเพื่อการแขงขันในโลกยุคใหม  การ
เรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ทําใหผูเรยีนมีเสรีภาพในการเลือกเนือ้หาสาระของ
การเรียนรู  โดยไมถูกจํากัดอยูภายใตกรอบของหลักสูตร  ผูเรียนสามารถกําหนดเสนทางการ
เรียนรูของตนเองได (Self-pace Learning) ตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน การเรียนรู
ไมจําเปนตองเรียงตามลําดบัหรือเปนโปรแกรมแบบเสนตรง  แตผูเรยีนสามารถขามขั้นตอนที่
ตนเองคิดวาไมจําเปน หรือเรียงตามลําดบัการเรียนรูของตนเองไดตามใจปรารถนา  การเรียนรู
ตามศักยภาพ และความสนใจของผูเรียน  ผูเรียนสามารถเลือกสื่อการเรียนการสอน  ไดตาม
ความถนัดและความสนใจ  ทั้งในรูปแบบของตัวอักษร  รูปภาพ  ภาพสรางสรรคจําลอง 
(Animation)  สถานการณจําลอง (Simulation)  เสียงและภาพเคลื่อนไหว (Audio and  Video  
Sequences)  กลุมอภิปราย (Peer and Expert Discussion Groups) และการปรกึษาออนไลน 
(Online Mentoring )    
 ในการเรียนวชิาเคม ีเรื่อง  พันธะเคมเีปนพ้ืนฐานในวิชาเคมี  ถาผูเรยีนเขาใจดี จะทํา
ใหการเรียนวชิาเคมีในเรื่องอ่ืนๆ ไมใชเรือ่งยาก  แตถาผูเรียนไมเขาใจ ก็จะเปนปญหาในการ
เรียนวชิาเคมใีนเรื่องอ่ืนๆ ดวย  พันธะเคมี  ซ่ึงตองใชความเขาใจสูง ตองสื่อสารดวยภาพ และ
ผูเรียนตองขยนัทบทวนอยูเสมอ จึงจะเขาใจเนื้อหาดังกลาวได และเน่ืองจากในหนังสือเรียน 
ไมสามารถสรางภาพ  3 มิติ  ภาพเคลื่อนไหวได  จึงไมมีความนาสนใจ  ดังน้ันการที่จะทําให
ผูเรียนความเขาใจในเนื้อหาดังกลาว จึงเปนเรื่องยากทีจ่ะทําไดในการเรียนการสอนในหองเรียน 
แบบปกติ  นอกจากนี้  การจัดการเรียนรูในปจจุบัน  ครูมักจะใหผูเรียนเรียนรูตามขั้นตอนของ
ครูผูสอน เรียนในสิ่งที่ครูอยากใหเรียน  โดยที่ผูเรียนไมมีอิสระในการเรียนรู  ซ่ึงผูเรียนจะไมมี
ความสุขในการเรียน  “จงทําใหเด็กเกิดความเชื่อวา  เขาอยูในความควบคุมของตวัเขาเอง  
แมวาผูควบคมุแทจริง คือ ครู ไมมีวิธีการใดดีไปกวาการใหเขาไดแสดงดวยความรูสึกวา  เขามี
อิสรเสรีภาพ  ดวยวธิีน้ีคนจะมีกําลังใจดวยตนเอง  ครูควรปลอยใหเด็กไดทําเฉพาะในสิ่งที่เขา
อยากทํา  แตเขาควรจะอยากทําเฉพาะสิ่งที่ครูตองการใหเขาทําเทานัน้” (Jean – Jacques  
Rousseau : Emile) หรืออะไรบางอยางที่นักเรียนอาสาสมัคร และตัดสินใจไดโดยเสรีใน 
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การเรียน  การมีความกระตอืรือรน  มีความพึงพอใจและมีความสนใจเมื่อเริ่มเรียน  จะทําให
นักเรียน  เรียนไดเร็วและประสพความสําเร็จสูง (วันทยา  วงศศลิปะภิรมย.  2533: 12)      
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนํารูปแบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงสามารถ
จะสรางภาพ 3 มิติ  ภาพเคลื่อนไหว และมีแหลงคนควาขอมูลอยางกวางขวาง มาใชในวชิาเคมี 
เรื่องพันธะเคมี  โดยผูวิจัยคาดหวังวา  จะทําใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน  สูงขึ้น และมี
ความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) เพ่ือใหผูเกี่ยวของได
นําไปเปนขอมูลพ้ืนฐาน  ในการพัฒนาปรับปรุง  ใหระบบการเรยีนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายไว  ดังน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
ที่เรียนโดยใชการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรยีนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)   
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
 
ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ีมีความสําคัญ  ดังตอไปน้ี 
  1.  เพ่ือใหนักเรียนมีแนวทางการศึกษาหาความรูดวยตนเอง กาวทันเทคโนโลยี
และมีความสขุ มีอิสระในการเรียน 

 2.  เพ่ือใหสถาบันการศึกษาตางๆ  สามารถนําขอมูลจากการวิจัยที่ได  ไปใชปรับ
ระบบแนวทางการเรียนการสอน  เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงหรือการปฏิรูปแนวทางการศึกษา
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 3.  เพ่ือเปนแนวทางนําไปสูรูปแบบการเรียนรูผานระบบออนไลนที่คาดวาจะ 
สามารถนําไปประยุกตใชกบัทกุรายวิชา 
 4.  เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาผานทางอินเตอรเน็ต  ทั้งหนวยงานภาครัฐ   
และเอกชน  สามารถนําขอมูลทีไดไปใชวางแผนและพฒันา  การศึกษาผานอินเตอรเน็ต                        
(E – Learning) ใหมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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ขอบเขตการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียน 
วัดนอยนพคณุ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549   จํานวน   
4  หองเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  105 คน 
  กลุมตวัอยาง 
   กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้น้ีเปนเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4/1  โรงเรียนวัดนอยนพคุณ  เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  
2549   โดยการเลือกแบบเจาะจง  จํานวน  30 คน 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรตน  คือ   
    -  การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
   ตัวแปรตาม  คือ   
    -  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
    -  ความพึงพอใจตอการเรยีนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 

 
 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
  เน้ือหาที่ใชในการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  คือเน้ือหากลุมสาระ 
การเรียนรูวทิยาศาสตร วิชาเคมีพ้ืนฐาน เรื่อง พันธะเคมี  ประกอบดวยเนื้อหา  5 หนวย 
การเรียน  ดังตอไปน้ี 
  หนวยที่ 1  การเกิดพันธะไอออนิก 
  หนวยที่ 2  สูตรและการเรยีกชื่อสารประกอบไอออนิก 
  หนวยที่ 3  การเกิดพันธะโควาเลนต 
  หนวยที่ 4  สูตรและการเรยีกชื่อสารประกอบโควาเลนต 
  หนวยที่ 5  รูปรางโมเลกุลโควาเลนต 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดใชเวลาในการทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปการศกึษา 
2549  ใชเวลาในการทดลอง 14 ชั่วโมง 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) หมายถึง  การจัดการเรียนรู
ออนไลน  ผานระบบอินเตอรเน็ต  วิชาเคมี  เรื่องพันธะเคมี เปนการเรียนรูแบบใหม  ที่สําเร็จรูป
ในตวั  มีเน้ือหาบทเรียน  สามารถสืบคนขอมูลไดไมจํากัด และมีการวัด และประเมินผลในตวั 
โดยอาศัยเทคโนโลย ี ดานคอมพิวเตอร และเครือขายของอินเตอรเน็ตมาเชื่อมโยง  เปนสื่อ
ระหวางผูเรียนและผูสอน  ใหผูเรยีนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองทั้งที่โรงเรียนและที่บาน และ 
มีการบันทึกความกาวหนา  รวมทั้งรายงานกิจกรรม และผลการเรียนของผูเรียนในทุกหนวย 
การเรียนอยางละเอียด  ซ่ึงประกอบดวย  3 สวน  ดังน้ี 
  สวนที่ 1  เน้ือหาของบทเรยีน  หมายถึง  เน้ือหาเรื่องพันธะเคม ี ซ่ึงประกอบดวย   
5 หนวยการเรียน และแตละหนวยการเรยีนจะประกอบดวย ขอความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว 
และเสยีง 
 
  สวนที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู  แบงเปน  3 ขั้นตอน 
   2.1  การเขาสูบทเรียน  หมายถึง  การเขาสูบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการ  ดังน้ี 
    ขั้นที่ 1  เขาสู website  http://nk.siamschool.net    
    ขั้นที่ 2  คลิ้กที่  E - Learning  
    ขั้นที่ 3   ใส  Nick name และ password 
    ขั้นที่ 4  คลิ้กที่  วันที่เร่ิมเรียน วิชาเคมีพื้นฐาน 
    ขั้นที่ 5  เขาสูบทเรียน  ซ่ึงเมนูหลัก ประกอบดวย  บทนํา  จุดประสงค
การเรียนรู  แบบทดสอบกอนเรียน และหนวยการเรียนอีก  5 หนวยการเรียน คือ การเกิดพันธะ
ไอออนิก  การเขียนสตูร และการเรียกชือ่สารประกอบไอออนิก  การเกิดสารประกอบโควาเลนต
การเขียนสตูร และการเรียกชื่อสารประกอบโควาเลนต และรูปรางโมเลกุลโควาเลนต 
   2.2  การเรียนรู  หมายถึง  การศึกษาเนื้อหา ขอมูลในแตละหนวยการเรียน 
โดยมีระยะเวลา  ดังน้ี 
    หนวยที่ 1  การเกิดพันธะไอออนิก  2 ชั่วโมง 
    หนวยที่ 2  การเขียนสตูรและการเรียกชือ่สารประกอบไอออนิก 3 ชั่วโมง 
    หนวยที่ 3  การเกิดสารประกอบโควาเลนต  2 ชั้วโมง 
    หนวยที ่4  การเขียนสตูรและการเรียกชือ่สารประกอบโควาเลนต 3  ชั่วโมง 
    หนวยที่ 5  รูปรางโมเลกุลโควาเลนต  2 ชั่วโมง 
   ซ่ึงในแตละหนวยประกอบดวย  ขอความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  
และ แบบฝกหัด ตามเนื้อหาในแตละหนวย  โดยระบบจะบันทึกขอมูลตั้งแตผูเรียนเขาสูบทเรียน  
และบันทึกความกาวหนา  รวมทั้งรายงานกิจกรรม และผลการเรยีนของผูเรียน ในทุกหนวย 
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การเรียนอยางละเอียด  
   2.3  การติดตอสื่อสาร  มี  2 ทาง  ดังน้ี  
    2.3.1  การติดตอสื่อสารทางเดียว  หมายถึง  การที่ผูเรยีนสามารถสบืคน
ขอมูลไปที่ website อ่ืนๆ  ไดโดยไมจํากัด 
    2.3.2  การติดตอ  2 ทาง  หมายถึง  การติดตอระหวางผูเรียนกับ
ครูผูสอน ในเนื้อหาที่นักเรียนไมเขาใจ  นักเรียนมีคําถาม  มีขอสงสัย  และการสงแบบฝกหัด 
โดยผานทาง  Webboard  หรือ  E – mail  
  สวนที่ 3  การวัดและประเมินผล  หมายถึง  การสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน
เรื่องพันธะเคมี หลังเรียน  จํานวน 40 ขอ  โดยผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) โดย
วัด  4 ดาน   ใชเวลา  60 นาที 
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการเรียน
วิทยาศาสตร  ซ่ึงวัดไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ตามเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 เรื่อง พันธะเคม ีโดยวดัความสามารถ  
4 ดาน  ดังน้ี 
    2.1  ดานความรู – ความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่
เคยเรียนรูมาแลวเกีย่วกบัขอเท็จจริง  ขอตกลง  ศัพท  กฎ  แนวคิด  หลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกบัพันธะเคม ี
    2.2  ความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธบิายความหมาย  
การจําแนก  ตีความ เรียกชื่อ และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง  ขอตกลง  คําศัพท  
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกบัพันธะเคมี 
    2.3  ดานการนําไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู  วธิีการ
ทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหาในสถานการณใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การนําความรูเรื่องพันธะเคมีไปใชในชีวติประจําวัน 
    2.4  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถของ
บุคคลในการสืบเสาะหาความรู  โดยผานการปฏิบตั ิและผานการฝกฝนความคิดอยางมีระบบ 
จนเกิดความชํานาญ  สามารถเลือกใชกจิกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม  โดยวัด  4 ทักษะ  คือ 
ทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล  ทักษะการตั้งสมมุตฐิาน และ 
ทักษะการตีความหมาย  ขอมูลและลงขอสรุป  
   3.  ความพึงพอใจของนักเรียน  หมายถึง  การแสดงออกดานความรูสึกของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ซ่ึงวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ประกอบดวย  3  ดาน คือ  ดานรูปแบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
ประโยชนของการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) และ องคประกอบที่มีตอการเรียนรู
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ดังน้ีคือ 
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การเรียนรูผาน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
(E - Learning) 

    3.1  ความพึงพอใจ  ดานรูปแบบการเรียนรูผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส  
(E - Learning)  หมายถึง  การแสดงออกของนักเรียนที่มีตอการศึกษาเนื้อหาบทเรียนได
ลวงหนา  การเรียนซ้ําในเนือ้หาไมจํากัดจํานวนครั้ง  การเลือกเรียนไดตามความสนใจ   
การถายทอดเนื้อหาผานสื่อมัลติมีเดีย  การใชเปนสื่อเสริมควบคูกับการเรียนการสอนปกติ   
และการนํา E – Learning  มาใชเปนสื่อหลัก 
    3.2  ความพึงพอใจ  ดานประโยชนของการเรียนการเรยีนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E-Learning) หมายถึง  การแสดงออกดานความรูสกึของนักเรียนที่มีตอการ
สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา  ความสามารถในการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรยีน  ผูสอน  
และเพ่ือน  สามารถประเมินผลการเรียนไดทันที  สามารถทดสอบความรูเกี่ยวกับบทเรียนได
ตลอดเวลา  เน้ือหาวิชาที่เรยีนเปนมาตรฐาน  สามารถทํางานไดตามปกติโดยไมตองทิ้งงาน  
และสามารถเปนทางเลือกใหมแกผูเรียน  
    3.3  ความพึงพอใจ  ดานองคประกอบทีมี่ตอการเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E - Learning) หมายถึง  การแสดงออกดานความรูสึกของนักเรียนที่มีตอ   
ความสามารถในการใชอินเตอรเน็ต  ทักษะดานการใชคอมพิวเตอร  คาใชจายในดานชั่วโมง
อินเตอรเน็ต และการใหคําแนะนําในการใชบริการอินเตอรเน็ต 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนทีเ่รียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E - Learning) จะมีผลสมัฤทธิ ์ทางการเรียน      
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนทีเ่รียนรู ผานสือ่อิเล็กทรอนิกส (E-Learning) จะมีความพึงพอใจ อยูใน
ระดับมากขึ้นไป 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 
                   ตัวแปรตน                            ตัวแปรตาม       
 
  

-  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
-  ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรูผานสื่อ  
   อิเล็กทรอนกิส (E - Learning) 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ เพ่ือเปน
แนวทางในการศึกษาคนควา ตามหัวขอ  ตอไปน้ี 
 1.  เอกสารเกีย่วกับการเรยีนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
  1.1  ความหมายการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
  1.2  ความเปนมาและการพัฒนาการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส   
(E – Learning)   
  1.3   ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
   1.3.1  ทฤษฎกีารเรยีนรูดวยตนเอง 
   1.3.2  ทฤษฎสีรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง 
   1.3.3  การออกแบบการเรียนรูตามทฤษฎสีรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง 
  1.4  ประเภทและรูปแบบของการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  
  1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการเรียนรูผานสือ่อิเล็กทรอนิกส   
(E – Learning) 
 2.  เอกสารเกีย่วกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 3.  เอกสารเกีย่วกับความพงึพอใจตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
 
1.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส   
(E – Learning) 
 ความหมายของ E – Learning 
  คําวา  E – Learning  โดยทั่วๆ ไปจะครอบคลุมความหมายที่กวางมาก  กลาวคอื   
จะหมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ได ซ่ึงใชการถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
ไมวาจะเปน  คอมพิวเตอรเครือขายอินเตอรเน็ต  อินทราเน็ต  เอ็กซทราเน็ต หรือสัญญาณทาง
โทรทัศน หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได   ซ่ึงเนื้อหาสารสนเทศอาจอยูในรูปแบบ 
การเรียนที่เราคุนเคยกันมาพอสมควร  เชน  คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer – Assisted  
Instruction) การสอนบนเวบ็ (Web-Based  Instruction) การเรยีนออนไลน (Online Learning)  
การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรืออาจอยูในลักษณะที่ยังไมคอยเปนที่แพรหลายนัก  เชน  
การเรียนจากวีดิทัศน  ตามอัธยาศัย (Video –On-Demand) เปนตน  อยางไรก็ดี  ในปจจุบัน  
คนสวนใหญเม่ือกลาวถึง E – Learning  จะหมายเฉพาะถึงการเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศ  ซ่ึง
ออกแบบมาสําหรับการสอนหรือการอบรม  ซ่ึงใชเทคโนโลยีของเวบ็ (Web Technology) ในการ
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ถายทอดเนื้อหาและเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส (Course Management System) ในการ
บริหารจัดการงานสอนดานตางๆ โดยผูเรียนที่เรียนจาก E – Learning  น้ีสามารถศึกษาเนื้อหา
ในลักษณะออนไลน และ/หรือจากแผนซีดี-รอม ก็ได  นอกจากนี้  เน้ือหาสารสนเทศของ   
E – Learning  สามารถนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และ
เทคโนโลยีเชงิโตตอบ (Interactive Technology) อันที่จริง E – Learning  เปนรูปแบบการเรียน 
ที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองการเรียนในลักษณะทางไกล (Distance Learning) กลาวคือ  เปนรูปแบบ
การเรียน  ซ่ึงผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกันในเวลาเดยีวกัน โดยผูเรียน
จะตองศึกษาเนื้อหาจาก E – Learning Courseware  ซ่ึงหมายถึง  สื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอร ที่ไดรับการออกแบบและพฒันาอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใชในการนําเสนอเนื้อหา
ความรู  ในลักษณะของสื่อประสม (Multimedia) มีการเนนความเปน Non-linear  มีการออกแบบ
กิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบกบัเนื้อหา (Interaction)  รวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
ใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจได  โดยเนื้อหาของ E – Learning Courseware  จะมี
การแบงไวเปนหนวยๆ Module  เม่ือศึกษาดวยตนเองแลว  ผูเรียนมีหนาที่ในการอภิปราย  
แลกเปลีย่นความคิดเห็น  รวมทั้งหารสอบถามปญหาตางๆ กับเพ่ือนๆ รวมชั้นทางอิเล็กทรอนิกส  
(ซ่ึงในที่น้ีหมายถึงออนไลน) หลังจากนั้นผูสอนอาจนัดหมายผูเรียนมาพบ (ในชั้นเรยีนหรือใน
ระบบออนไลนก็ได) แตไมใชเพ่ือการสอนเสริมแบบการเรียนทางไกลในลักษณะเดิม  หากผูสอน
สามารถใชเวลานั้นในการเนนย้ําประเด็นสําคัญๆ ที่ผูสอนทราบวาผูเรียนมักจะเกิดปญหาหรือ
ตอบปญหาทีผู่เรียนพบจากการที่ไดศึกษาดวยตนเองแลวกอนที่จะมาเขาชั้นเรียนนั้นเองอยางไร
ก็ดี  การเรียนในลักษณะ  E – Learning  ก็สามารถนํามาปรับใชกับการเรียนในลกัษณะปกตไิด  
หากนํามาใชอยางถูกวิธี  ผูสอนก็ไมจําเปนตองใชวธิีการสอนในลักษณะการบรรยาย (Lecture)  
เปนสวนใหญอีกตอไป และสามารถใชเวลาในหองเรียนใหมีประโยชนสูงสุด เพราะ E – Learning  
สามารถนํามาใชแทนที ่หรือเสริมในสวนของการบรรยายได   โดยเฉพาะอยางยิ่งในเนื้อหา 
การเรียน  ซ่ึงเนนการทองจํา (Verbal Information) และทักษะทางปญญา (Intellectual Skills)  
จะขอยกตวัอยางวิชา  เทคโนโลยีและการศึกษารวมสมัยที่ผูเขียนสอนอยู เพ่ือใหเกิดความชัดเจน
ในคาบแรกของการสอน  ผูเขียนจําเปนตองสอนเนื้อหาใหครอบคลุม  ทั้งความหมายของคําวา
เทคโนโลยีการศึกษาที่แทจริงอยางชัดเจนแลว  ผูเรียนจําเปนที่จะตองใชเวลาในการสราง
ความหมายตามความคิดของผูเรียนเอง (Conceptualize) ซ่ึงการไดมาซึ่งความคิดของตนเองนั้น  
เปนไปไมไดเลย ที่จะเกิดจากวิธีการสอนแบบบรรยายทั้งหมด  ในขณะเดียวกัน  หากผูสอนใช
เวลาไปกับวิธกีารสอนในลักษณะใหมที่ทําใหผูเรียนพยายามสรางความเขาใจเกี่ยวกับความคิด
รวบยอดนั้นๆ ดวยตนเอง  เชน  การทํากิจกรรมเดี่ยว  และ/หรือกิจกรรมกลุม หรือการใหผูเรียน
สรุปความจากเอกสาร หรือการเชิญวิทยากรมาบรรยายเพิ่มเติม และสรุปประเดน็  เปนตน  ใน
กรณีน้ี  ผูสอนก็จะเกิดปญหาในการสอนไมทันใหครบตามหัวขอในคาบนั้น E – Learning  จึง
ชวยผูสอนในการสอนเนื้อหาที่ไมตองการการอธิบายเพิ่มเติมมากนัก  เชน  ในที่น้ี  ไดแก  
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษา และชวยทบทวนในเนื้อหาทีไ่มสามารถลงรายละเอียดได  
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ดังน้ัน  E – Learning  ที่ออกแบบมาดี  สามารถนําเสนอเนื้อหาบางหัวขอแทนผูสอนได โดยที่
ผูสอนไมจําเปนตองสอนในชั้นเรียน  และผูสอนสามารถใชเวลาในชัน้เรียนอยางคุมคามากขึ้น  
เชน  การออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนคิดวเิคราะหแทน  อยางไรก็ดี ผูสอนบางคนอาจจะเห็นวา  
การปรากฏตวัของครูในหองเรียนเพ่ือบรรยายเปนสิ่งจําเปนมากเพราะเมื่อผูเรียนเกิดปญหาก็
สามารถตอบปญหาหรือใหผลปอนกลับไดทันที  อยางไรก็ตามใหลองนึกกลับไปวาในชั้นเรียนที่
ผูสอนบรรยายครั้งหน่ึงๆ น้ัน  ผูเรียนที่ถามคําถามสักกี่คนและกี่คาํถามกัน  ความจริง  คือ มี
จํานวนนอยมาก  อีกทั้ง  การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางมีระบบ (อานรายละเอียดไดในสวนของ
การพัฒนา E – Learning)  จะสามารถถายทอดการสอนใหใกลเคียงกับการสอนไดจริง  รวมทั้ง
สามารถที่จะนําสื่อประกอบที่ผูสอนใชจริง  มาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยใชสื่อใน
รูปแบบทีเ่หมาะสม และหลากหลาย  ทั้งน้ีเพ่ือเปาหมายสําคัญในการสื่อความหมายใหชดัเจน
มากที่สุด และใชนําเสนอผานทางคอมพิวเตอร  นอกจากนี้  เชนเดียวกันกับ E – Learning  กับ
การสอนทางไกล  การใชเวลาในหองเรียนของการสอนในลักษณะปกติน้ี  ผูสอนจะตองปรับกล
ยุทธการสอนใหแตกตางไปจากเดิม  กลาวคือ  ผูสอนตองใชเวลาในหองเรียนใหมีประโยชนสูงสดุ 
เชน  การเลือกทํากิจกรรม หรือภาระงานที่มีความหมายตอความเขาใจเนื้อหาการเรียน ใหผูเรียน
ไดมีโอกาสลงมือทํา หรือการบรรยายเฉพาะสวนของเนือ้หาที่เปนประเด็นสําคัญๆ ที่ผูเรยีนมักจะ
พบปญหา หรือการใชเวลาในการตอบปญหา ที่ผูเรียนพบจากการที่ไดศึกษาดวยตนเอง  เปนตน 
 ความหมายเหลานี้  มาจากลักษณะของการสงเนื้อหาของบทเรียนผานทางอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงรวมทั้ง จากในระบบอนิเตอรเน็ต ระบบเครือขายภายใน (Intranets)  การ
ถายทอดผานสัญญาณทีวี และการใชซีดีรอม  อยางไรก็ตาม E – Learning  จะมีความหมายใน
ขอบเขตที่แคบกวาการศึกษาแบบทางไกล (Long Distance Learning) ซ่ึงจะรวมการเรียนโดย
อาศัยการสงขอความหรือเอกสารระหวางกันและชั้นเรียนจะเกิดขึ้นในขณะที่มีการเขียนขอความ
สงถึงกนั  การนิยามความหมายแก E – Learning  Technology-based Learning และ Web -  
based Learning  ยังมีความแตกตางกัน  ตามแตองคกร  บุคคลและกลุมบุคคลแตละแหงจะให
ความหมายและคาดกันวาคําวา  E – Learning  ที่มีการใชมาตั้งแตป ค.ศ. 1998  ในที่สุดก็จะ
เปลี่ยนไปเปน E – Learning  เหมือนอยางกับที่มีการเปลี่ยนแปลงคาํเรียกของ eBusiness  
เม่ือกลาวถึงการเรียนแบบ Online Learning หรือ Web – based Learning  ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของ Technology-based Learning  ที่มีการเรียนการสอนผานระบบอินเตอรเน็ต  อินทราเนต  
และเอ็ซทราเนต (Extranet) พบวา  จะมีระดับ  การจัดการที่แตกตางกันออกไป  Online  
Learning  ปกติจะประกอบดวยบทเรียนที่ประกอบดวยขอความและรูปภาพ  แบบฝกหัด
แบบทดสอบ  และบันทึกการเรียน  อาทิ  คะแนนผลการทดสอบ (Test Score) และบันทึก
ความกาวหนาของการเรียน (Bookmarks) แตถาเปน  Online  Learning  ที่สูงขึน้อีกระดับหนึ่ง  
โปรแกรมของการเรียนจะประกอบดวยภาพเคลื่อนไหว  แบบจําลองสื่อที่เปนเสียง  ภาพจาก
วิดีโอ  กลุมสนทนาทั้งในระดับเดียวกันหรือในระดับผูรู  ผูมีประสบการณ  ที่ปรึกษาแบบ
ออนไลน (Online  Mentoring) จุดเชื่อมโยงไปยังเอกสารอางอิงที่มีอยูในบริการของเว็บ และ 
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การสื่อสารกับระบบที่บันทึกผลการเรียน  เปนตน 
   โปรดปราน  พิตรสาธร (2545: 2) ไดใหความหมายของการเรียนในระบบ  
(E – Learning)  คือ  การเรียนรูในรูปแบบใหม  ที่ใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อระหวางผูเรียน และ
ผูสอน 
   ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541: 31 – 57)  ไดใหความหมายของ  
E – Learning  ไววา E – Learning  สามารถแบงออกไดเปน  2 ลักษณะดวยกัน  ไดแก  
ความหมายโดยทั่วไป และความหมายเฉพาะเจาะจง  ความหมายโดยทั่วไปของ E – Learning 
จะครอบคลุมความหมายทีก่วาง  กลาวคอื  จะหมายถึง  การเรียนในลักษณะใดก็ได  ซ่ึงใชการ
ถายทอดเนื้อหาผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร  เครือขายอินเตอรเนต 
อินทราเนต  เอ็กซทราเนต หรือทางสัญญาณโทรทัศน หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได 
แตความหมายเฉพาะเจาะจง ของ E – Learning  หมายถึง  การเรียนเน้ือหา หรือสารสนเทศ
สําหรับการสอนหรือการอบอรม  ซ่ึงใชการนําเสนอดวยตวัอักษร  ภาพนิ่ง  ผสมผสานกับการใช
ภาพเคลื่อนไหว  วีดิทัศน และเสียง  โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็ป ในการถายทอดเนื้อหา 
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส (Course Management System)  ในการบริหาร
จัดการงานสอนดานตางๆ เชน  การจัดใหมีเครื่องมือสื่อสารตางๆ  เชน  e – mail   Web board 
สําหรับตั้งคําถาม หรือแลกเปลี่ยนแนวคดิระหวางผูเรยีนดวยกัน หรือวิทยากร การจัดใหมีแบบ
ทอสอบหลังเรยีนจบ  เพ่ือวัดผลการเรียน  รวมทั้งการจัดใหมีระบบบนัทึกติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลการเรียน  โดยผูเรียนที่เรยีนจาก  E – Learning  น้ีสวนใหญแลวจะศึกษาเนื้อหา
ในลักษณะออนไลน  ซ่ึงหมายถึง  จากเครื่องมือที่มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
   เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ ์(2543: 32)  ไดใหความหมายของการเรียนรูผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ E – Learning วา  หมายถึง  การเรียนรูบนพ้ืนฐานเทคโนโลยี  ซ่ึง
ครอบคลุมวิธกีารเรียนรูจากหลายรูปแบบ  อาทิ  การเรียนรูบนคอมพิวเตอร (Computer-Based  
Learning) การเรียนรูบนเวบ็ (Web-based Learning) หองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) 
และความรวมมือกันผานระบบดิจิตัล (Digital  Collaboration)  เปนตน  ผูเรียนสามารถเรียนรู 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท  อาทิ  อินเตอรเนต (Internet)   อินทราเนต (Intranet) 
เอ็กซทราเนต (Extranet) การถายทอดผานดาวเทียม (Satellite Broadcast) ผานแถบบันทึกเสยีง
และวีดิทศัน (Audio / Video Tape) โทรทัศน ที่สามารถโตตอบกันได (Interactive TV) และ 
ซีดีรอม (CD – ROM)  
   ยืน  ภูวรวรรณ (2546: 136)  ไดใหคํานิยามสั้นๆ วา E – Learning  คือ  
การเรียนผานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสทีใ่หตนทุนถูก  เรียนรูไดเร็วมาก  สามารถกระจายไดอยาง
ทั่วถึง และที่สาํคัญ  คือ  ทําใหมีการพัฒนารูปแบบของการศึกษา  การเรียนการสอนในรูปแบบ
ใหมๆ ออกมามากมาย 
   สฤษดิ์พงษ  ลิมปษเฐียร (2544:120) ไดใหความหมายของคําวา E – Learning  
วา เปนระบบการเรียนรู หรือระบบการเรยีนการสอนที่อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกสเขามาชวย  เพ่ือให
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เกิดการเรียนรู  ปจจุบันเราตองการที่จะใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางกวางขวาง  รวดเร็ว  ประหยดั  
ซ่ึงตรงนี้สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือปจจุบัน เรียกวา ICT (Information and Communication  
Technology) สามารถทําใหการจัดการเรียนการสอนมีตนทุนต่ําลง  ทําไดกวางขวางขึ้น ICT เปน
เทคโนโลยีที่จะสามารถบูรณาการสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ที่เราเคยใชเขามาสูระบบเพียงระบบเดียว  
ดวยความสามารถของ ICT  รวมทุกสิ่งทุกอยางมาไวในคอมพิวเตอรเครื่องเดียวโดยอาศัยสื่อ
อินเตอรเน็ต  ดังน้ัน จึงตองการเนนไปที่การบูรณาการมากกวา คือ  ระบบการเรยีนการสอนที่
อาศัย สื่ออิเล็กทรอนิกสเขามาชวยใหเขาสูระบบเพียงระบบเดียว 
   ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นิยามคําวา E – Learning  
คือ  การเรียนการสอนผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึงชวยลดขอจํากัดดาน
เวลาและสถานที่ที่ใหแกผูเรียนและผูสอน  ดวยกระบวนการติดตอสื่อสารผานเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เปนการขยายโอกาสทางการศกึษา และใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองไดอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต 
   ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541: 32) ไดใหคําจํากัดความ E – Learning   
ไว 2 ลักษณะ   
    ลักษณะแรก  หมายถึง  การเรียนเน้ือหา หรือสารสนเทศสําหรบัการสอน  
หรือการอบรมซึ่งใชการนําเสนอดวยตวัอักษร  ภาพนิ่ง  ผสมผสานกับการใชภาพเคลื่อนไหว    
เสียง  โดยอาศัยเทคโนโลย ีของเว็บ (Web Technology)  ในการถายทอดเนื้อหา  รวมทั้งใช
เทคโนโลยีการจัดการคอรส (Course Management System)  ในการบริหารจัดการ 
    ลักษณะทีส่อง  หมายถึง  การเรียนในลกัษณะใดก็ได  ซ่ึงใชการถายทอด
ผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร  เครือขายอินเตอรเน็ต  อินทราเน็ต  
หรือสัญญาณโทรทัศน  สัญญาณดาวเทียม 
   ดรุณรัตน  พ่ึงตน (2545:17) กลาววา  E – Learning  เปนระบบการศึกษา 
ที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเปนหลัก  จัดเปนอีกหนทางหนึ่งของ 
การพัฒนาคนดานการสราง  การเรียนการสอนออนไลน  ผูเรียนสามารถเลือกเรยีนอะไรก็ได  
เรียนเวลาใดกไ็ดตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียน  เปนการเรียนรูที่มีความ
อิสระและคลองตัว 
   ศุภชัย  สุขะนนิทร (2545: 19) สรุปไววา E – Learning  หมายถึง  การเรียน
ทางไกล  เปนการเรียนที่ใชเทคโนโลยตีางๆ ที่มีบนโลกมาใชเรียนผานทางคอมพิวเตอร  โดย
อาศัยเครือขายของอินเตอรเน็ตมาชวย  ดังน้ัน  จึงเปนการศึกษาทีไ่รขอบเขตสามารถที่จะทํา
กิจกรรมบนหองเรียนระบบออนไลนได และจะเปนที่นิยมเพราะไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา  
ระยะทาง และสถานที่ในการเรียนการสอน  นอกจากนั้น  ยังสามารถตอบสนองตอศักยภาพ 
และความสามารถของผูเรียนไดดีอีกดวย 
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   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาติ (2544: 7)  ไดให
ความหมาย  E – Learning  เปนการเรียนการสอนผานทางคอมพิวเตอร และเครอืขาย
อินเตอรเน็ต  การศึกษาที่นิยมกันมากในขณะนี้คือ  Web base Learning  การเรียนแบบนี้  
ผูเรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได  เวลาใดก็ได  ไมมีขอจํากัด 
   สุรสิทธิ์  วรรณไกรโรจน  ผูอํานวยการโครงการเรียนรูแบบออนไลน  แหง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (http://www.thai2learn.com) ไดให
ความหมายของ E – Learning  คือ การเรียนรูผานระบบออนไลน  หรือ  E – Learning    
การศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต  หรือ  อินทราเน็ต  เปนการเรียนรูดวย
ตนเอง  ผูเรียนจะไดเรียนตามความสนใจของตน  โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย  
ขอความ  รูปภาพ  เสียง  วิดีโอและมัลตมีิเดียอ่ืนๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser  
โดยผูเรียน  ผูสอน และเพ่ือนรวมเรียนสามารถติดตอ  ปรึกษา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกันไดเชนเดียวกบัการเรียนในชั้นเรียนปกติ  โดยอาศัยเครื่องติดตอสื่อสารที่ทันสมัย  
(e-mail , Web – board , Chart)  จึงเปนการเรียนรูไดทุกเวลาและทุกสถานที่ (Learn for all :  
anyone ,  anywhere , and  anytime) 
  จากความหมายของการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  E – Learning  ที่กลาวมานี ้ 
พอจะสรุปไดวา  การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  E – Learning  หมายถึง  การเรียนการสอน
รูปแบบใหม  ที่อาศัยเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและเครือขายของอินเตอรเน็ตมาเชื่อมโยง   
เปนสื่อระหวางผูเรียนและผูสอน เปนการเรียนการสอนที่อยูในระบบออนไลน ทําใหไมตอง
คาํนึงถึงระยะเวลา  สถานทีเ่ปนรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม 
 1.2  ความเปนมาและการพัฒนาของการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส                                 
(E – Learning)   
  จากการที่เครอืขายอินเตอรเน็ตเปนแหลงรวบรวมองคกรความรูมหาศาล  ในรูป
ของเอกสาร  ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) บนเครือขายเวิลดไวดเวบ็  ทําใหเกิดหองสมุดเสมือน 
(Virtual Library) ขนาดใหญของโลก  นอกจากนี้แลวเครือขายอินเตอรเน็ตยังเปนเครื่องมือชวย
ในการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วระหวางบุคคลทัว่ทัว่โลก  เครือขายอินเตอรเน็ตจึงกลายเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการเรียนการสอนและการเรียนรู  สามารถที่พัฒนาขึ้นเปนเครือ่งมือการ
เรียนการสอนในระบบออนไลน  โดยยุคของ E – Learning (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ.  2544: 7 – 
15) มีความสมัพันธกับสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อดิจิทัล  สื่ออิเล็กทรอนิกสไดมีวิวัฒนาการมาเปน
ลําดับตามเทคโนโลยีในแตละยุคสมัย  แบงไดเปน  4 ยุค  ดังน้ี  คือ 
  1.  ยุคคอมพิวเตอรชวยสอนและฝกอบรม (Instructor-Led Training Era) เปนยุค
ที่อยูในชวงเริม่ใชคอมพิวเตอรในวงการศึกษาจนถึงป ค.ศ. 1983 
  2.  ยุคมัลติมีเดีย (Multimedia Era) เปนยุคที่อยูในชวงป ค.ศ. 1984 – 1993   
เปนยุคที่โปรแกรมวินโดวส 3.1  กอกําเนิดขึ้นและมีการใชซีดีรอมในการบันทึกขอมูล  มีความ 
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นิยมในการใชโปรแกรม PowerPoint  เพ่ือการนําเสนอ  สามารถนําบทเรียนในรูปแผนซีดี 
ไปเรียนตามเวลาและสถานที่ซ่ึงมีความสะดวก  แตมีขอเสียตรงที่ทําใหผูเรียนขาดปฏิสัมพันธ
กับผูสอน และผูเรียนคนอืน่ 
  3.  ยุคเว็บเริม่แรก (Web Infancy) เปนยุคที่อยูในชวงป ค.ศ. 1994 – 1999 เปน
ยุคที่เทคโนโลยีเว็บเริ่มเขามาเปนบริการหนึ่งในอินเตอรเน็ต และเริ่มมีเทคโนโลยีมัลติมีเดีย บน
เว็บ ทําใหมีการศกึษาถึงการนํามาใชเพ่ือปรับปรุงวธิีการที่ใชอยูเดิม  อยางไรก็ดียังมีอุปสรรคใน
การสงขอมูลไดชา 
  4.  ยุคเว็บคนรุนใหม (Next Generation Web) เปนยุคป ค.ศ. 2000 – 2005  
เปนยุคที่เทคโนโลยีมีความกาวหนาในการรับสงขอมูลมัลติมีเดีย  ทาํใหการนํามาใชประโยชน 
ในการฝกอบรม และการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประหยัดคาใชจาย  เปนการกาวสู 
ยุคของการเรยีนในระบบออนไลน E – Learning (ปรัชญนันท  นิลสขุ. 
http://www7.brinkster.com/prachyanun/artical/E_I.htmI) หรือ Electronic Learning  อาจจะดูเปน
แนวคิดทางการศึกษาแบบใหมที่เกิดขึ้นจากความกาวหนาทางดานคอมพิวเตอรออนไลน  ทําใหเกิด
การเรียนการสอนระบบตางๆ และมีชื่อเรียกแตกตางกันไปในปจจุบันมีคําศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเรียนจากสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูมากมาย  อาทิเชน  คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted  
Instruction : CIA) การสอนบนเวบ็ (Web-Based Instruction : WBI) และการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน (E – Learning) ซ่ึงคําศัพทเหลานี้สามารถสรุปใหเห็นความคลายคลึงและความแตกตางได
ดังน้ี (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง.  2545: 7 – 10) 
  ความแตกตางระหวางการเรียนการสอนในระบบออนไลน (E – Learning)  
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction : CIA) และการเรียนการสอนบนเวบ็  
(Web-Based Instruction : WBI) 
   1.  การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) กับคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CIA) E – Learning และ CIA ตางก็นําเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบสือ่มัลติมีเดีย
ทางคอมพิวเตอร  นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอนทั้งสองยังถือเปนสื่อรายบุคคล  ซ่ึงมุงเนน 
ใหผูเรียนมีโอกาสอานและทําความเขาใจเนื้อหาตามความสามารถของตน  สามารถที่จะทบทวน
เน้ือหาตามความพอใจ หรือจนกวาจะเขาใจ  สําหรับการโตตอบกบับทเรียน และการใหผล
ปอนกลับน้ัน  CIA ออกแบบใหผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรยีนไดอยางมีความหมาย และจัด
ใหมีผลปอนกลับโดยทันท ี จากการทําแบบฝกหัด หรือแบบทดสอบ  สวนการโตตอบของ   
E – Learning  นอกจากจะสามารถโตตอบกับบทเรียนแลว  ยังสามารถโตตอบกบัผูสอน และ 
ผูเรียนอ่ืนๆ ไดอยางสะดวก ผานทางระบบออนไลน  ซ่ึงเปนขอแตกตางสําคัญระหวาง  
E – Learning  กับ CIA  โดย E – Learning  จะใชเทคโนโลยีและการติดตอในระบบออนไลน  
ในขณะที่ CIA  เปนลักษณะของการนาํคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนแบบไมมีการเชื่อมตอกับ
เครือขาย (Stand-Alone) 
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   2.  การเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) กับการเรียนการสอน 
(WBI) ทั้ง E– Learning และ WBI  ตางก็เปนผลจากการผสมผสานระหวางเวบ็เทคโนโลยีกับ
กระบวนการออกแบบการเรยีนการสอน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู และแกปญหาใน
เรื่องขอจํากัดดานสถานที่และเวลาในการเรียน  มีการนําเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการรายวิชา  
(Course Management System) มาใชเพ่ือชวยในการเตรียมเน้ือหาและจัดการกับการสอนใน
ดานการจัดการอื่นๆ  เชน  ในเรื่องคําแนะนําการเรียน  การประกาศตางๆ  ประมวลรายวิชา  
รายชื่อผูลงทะเบียน  การมอบหมายงาน  การจัดหาชองทางระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียน
ดวยกัน  คําแนะนําตางๆ  การสอบ  การประเมินผล  รวมทั้งการใหผลปอนกลับ  ซ่ึงสามารถที่
จะทําในลักษณะออนไลนไดทั้งหมด  ผูสอนเองก็สามารถใชระบบบริหารจัดการรายวิชานี้ในการ
ตรวจสอบพฤติกรรมการเรยีนของผูเรียน  ในกรณีที่ใชการถายทอดเนื้อหาในลักษณะออนไลน  
รวมทั้งการตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดที่ไดจัดไว  
สําหรับความแตกตางสําคญัระหวาง E – Learning กับ WBI น้ัน  แทบจะไมมีเลย  เน่ืองจาก   
E – Learning  เปนคําศัพท (Term) ที่เกิดขึ้นภายหลังคําวา  WBI  จึงเสมือนเปนผลของ
วิวัฒนาการจาก WBI และเม่ือเว็บเทคโนโลยีโดยรวมมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  สิ่งที่เคยทํา
ไมได  สําหรับ  WBI  ในอดีต  ก็สามารถทําไดสําหรับ E – Learning  ในปจจุบัน  ตัวอยางเชน
การโตตอบ WBI จะคอนขางจํากัดอยูที่การโตตอบกบัครูผูสอนหรอืกับเพ่ือนเปนหลัก  โดยที่
เทคโนโลยีการโตตอบกบัเนื้อหาเปนสิ่งที่ยาก  แตสําหรับ E – Learning  สามารถออกแบบ
บทเรียนใหมีการโตตอบอยางมีความหมายกับผูเรียน  จึงสงผลใหเกิดการพัฒนาในดาน 
การนําไปประยุกตใชที่ยืดหยุนจากเดิมมากขึ้น  เปนเทคโนโลยีเชิงโตตอบ (Interactive  
Technology) และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) 
  การพัฒนาการเรียนการสอนระบบออนไลน (E – Learning) 
   แนวโนมของการพัฒนาการเรียนการสอนระบบออนไลน (E – Learning) มา
จากการนําเทคโนโลยีเครือขายอินเตอรเน็ตมาเปนเครือ่งมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
เพ่ิมขึ้นในอัตราที่รวดเรว็  ตัวอยางเชน  การใหบริการของ  TeleCampus Course Directory 
ของบริษัท NBDEN lnc. ที่รวบรวมแหลงขอมูลของวิชาออนไลน (Online Course) ประกอบกับ
มีการขยายตวัของผูใชอินเตอรเน็ตเพ่ิมขึน้อยางรวดเร็ว  เชน  กราฟแสดงอัตราการขยายตวั
ของผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศสหรฐัอเมริกา  เทียบกบัจํานวนประชากร (ศุภชัย  สุขะนินทร.  
2545: 25 – 28) 
   นอกจากนี้ IDC  ซ่ึงเปนสถาบันที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสถิติและการวิจัย  ก็ไดมี
การประมาณการไววา  ธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบออนไลน (E – Learning) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเตบิโตขึ้นกวา  7 ลานดอลลาร  ภายในป 2002  ซ่ึงไดวาเปน  98%  
นับจากป 1997 – 2002 และ Corporate University Xchange ไดประมาณการวาภายในป 
2003  ตลาดของการเรียนระบบออนไลน (E – Learning) จะเพ่ิมขึ้นจาก  20%  เปน  40%  
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ในขณะที่หองเรียนปกติจะลดลงจาก  80% เหลือ  60 %  เม่ือเทียบจากป 1999  ทําใหมีความ
พยายามพัฒนาการเรียนการสอนผานระบบออนไลนมากขึ้น  สําหรับประเทศไทย  รัฐบาลได
ประกาศเปนนโยบายที่จะนําการบริหารในลักษณะที่เปนรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส (E – 
Government) และนําระบบราชการไปสูอี - ไทยแลนด (E – Thailand) และเชื่อมโยงระหวาง
รัฐบาลแตละประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนใหเปนอี-อาเซียน (E – ASIAN)  กลยุทธใน
การพัฒนาประเทศตามกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติ  ที่นําเขาสูยุคอี
อยางเดนชัด  คือ  กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 – 2553  ของประเทศ
ไทย  โดยสํานักงานเลขานกุารคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติไดแบงออกเปน  5 
กรอบใหญๆ  ไดแก 
   1.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานภาครัฐ (E – Government) 
   2.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการพาณิชย (E – Commerce) 
   3.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานอุตสาหกรรม (E – Industry) 
   4.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา (E – Education) 
   5.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม (E – Society) 
 
  สําหรับการพัฒนาดานการศึกษา (E – Education) (ทวีศักดิ์  กออนันตกุล.  
2545)  เปนการพัฒนาและประยุกตสารสนเทศ (Information) และความรู (Knowledge) เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูที่มีผูเรยีนเปนศูนยกลาง  เปนการสงเสริมใหพัฒนาประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือสราง  ตอยอดและเผยแพรความรู และสารสนเทศ  มีการ
นําระบบขอมูลขาวสารสารสนเทศทางการศึกษา (EIS) มาใช หรือระบบการสื่อสารผาน
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส (E – mail) หรือการทําเอกสารและตําราแบบอี-บุค (E – Book) ลวน
เปนนวตักรรมที่นํามาใชประกอบการพัฒนาดานการศึกษา  ดังน้ัน  การเรียนผานระบบออนไลน 
จึงเปนการเรียนการสอนรูปแบบใหมทีต่อบสนองนโยบาย และขยายโอกาสทางการศึกษา   
ในปจจุบัน ไดมีความพยายามที่จะสรางองคความรูในรปูแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น  
ขณะน้ีสถาบันการศึกษารวมทั้งหนวยงานของรัฐบาลหลายแหงไดเริ่มมีการประยุกตใชเครือขาย
อินเตอรเน็ตกบักิจกรรมการเรียนการสอนแลว  ตวัอยางที่ชัดเจนคือโครงการการ  SchoolNet  
Thailand ซ่ึงเปนโครงการของสํานักงานเลขานุการ  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  โดยมีวัตถุประสงคหลักของ
โครงการ 
   1.  ชวยใหโรงเรียนมัธยมทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด  เขาถึงเครือขาย   
อินเตอรเน็ต และเครือขายขอมูลกลุมโรงเรียนทั่วโลก 
   2.  เพ่ือเปนสือ่กลางแลกเปลี่ยนเอกสาร  สื่อการสอน 
   3.  ชวยใหผูใชในระดับโรงเรียน  ไดเขาถึงศูนยขอมูลตางๆ และหองสมุดใน 
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อินเตอรเน็ต (อัจฉรา  สุขารมณ.  http://sot.swu.ac.th/r_framework.htm)  โครงการเครือขาย  
สารสนเทศเพือ่พัฒนาการศึกษา (UniNet) ของทบวงมหาวิทยาลัย (http://www.uni.net.th)  
โครงการนี้  มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาเอกสารชุดวิชา และสื่อประกอบการเรียนการสอน  
(Courseware) ระดับอุดมศึกษาเปนระบบสารสนเทศ  นอกจากนี้  ไดมีการพัฒนาการเรียน 
การสอนผานระบบออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ตของเว็บไซตมหาวิทยาลัยตางๆ  อาทิ  
จุฬาออนไลน (Chulaonline) มหาวิทยาลยัรามคําแหง (http://www.ru.ac.th) และหนวยงาน 
ของรัฐ  เชน  สถาบันบัณฑติวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ สบวท.(Thailand Graduate  
Institute of Science and Technology – TGIST) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (http:tgist.nstda.or.th) โดยในปลายป 2542  สบวท. ไดริเร่ิมใหมีเครือขายแบบเสมือน
ของประเทศไทย (Thailand Virtual Education Consortium) และไดจัดทําเว็บไซตชื่อ Learn  
Online (http://www.learn.in.th)  ในเดือนมีนาคม 2542  เพ่ือใหเปนศูนยรวมของหลักสูตรและ
บทเรียนที่สอนผานระบบเครือขายเวลิด ไวด เว็บ (World  Wide  Web) 
  การพัฒนา  E- learning  ทีละขั้นตอน 
   ขั้นตอนของการพัฒนามีรายละเอียดที่แตกตางกันไปตามระดับการถายทอด
เน้ือหาของการพัฒนา E – learning ที่ผูสอนตองการ (ศึกษารายละเอียดในหนา 6) ตัวอยางเชน  
หากเปนการถายทอดเนื้อหาในระดับ  Tex  Online  แลว  การพัฒนาอาจมีขั้นตอนเพียงไมมาก
นัก  ในขณะเดียวกันหากเปนการถายทอดเนื้อหาในระดับ  Hight Quality Online Delivery  
แลวน้ัน  ขั้นตอนการพัฒนาจะตองมีรายละเอียดมาก  เพราะตองเร่ิมตั้งแตการหาทีมงานในการ
ผลิตที่เหมาะสม  รวมทั้งการตกลงกันในเรื่องของเครื่องมือการผลิตที่มีใหเลือกอยูมากมาย  ฯลฯ  
อยางไรก็ดี  อาจสรุปการพัฒนา E – learning (Richards.  2001)  เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับผูที่
สนใจได  ดังน้ี 
   1.  การสัมมนาอาจารย (Faculty Orientation) 
    การจัดใหมีการสัมมนาอาจารย  เพ่ือสรางความเขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับ   
E – learning  ใหชัดเจน  รวมทั้งการแจงใหทราบเกี่ยวกับขั้นตอนในการพัฒนา  ซ่ึงผูสอนตองมี
สวนรวม  ทั้งน้ี เพ่ือใหผูสอนเขาใจในบทบาทของตนเองในการออกแบบ และพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับ E- learning 
   2.  การอัดเทปการบรรยาย (Videotape Lecture) 
    สิ่งหน่ึงที่ตองแจงใหผูสอนทุกทานที่สนใจก็คือ  จะมีการอัดเทปการ
บรรยาย   (Lecture) ของผูสอนตลอดการสอนในการสอนในแตละภาคการศึกษา  เพ่ือนํามา
ถายทอดการสอนใหใกลเคยีงกับการสอนจรงิมากที่สุด  อยางไรก็ดี  ในสวนของภาพ  จะใช
เพียงเพ่ือใหผูพัฒนาอางอิงถึงแตจะไมมีการนํามาใชในสื่อ  สิ่งสําคัญก็คือเสียงของการบรรยายที่
จะตองบันทึกใหชัดเจนที่สดุ  ในสวนนี้จะตองมีการแจงใหเจาหนาที่โสตทัศนปูกรณที่ทําหนาที่
บันทึกเทปทราบดวย 
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   3.  การเขียนแผนการสอน (List- Lecture Concepts ) 
    ผูสอนจะตองเขียนแผนการสอน รวมทั้ง Outline ของการบรรยายทลีะ
หัวขอ  รวมทัง้แนวคิดหลัก หรือประเด็นสําคัญๆ ทีต่องการนําเสนอ  ทั้งน้ีอาจเพิ่มเติมในสวน
ของคําอธิบายในสวนที่เปนปญหาที่ผูเรยีนมักพบ  รวมทั้งรายการของสื่อประกอบที่ใชในการ
บรรยาย  โดยใหเขียนลงในแบบฟอรมทีท่ีมผูออกแบบพัฒนา  กําหนดใหทั้งน้ีเพ่ือทีมผูออกแบบ
พัฒนาจะไดใชเปนหลักในการพัฒนาสื่อ  ตามหัวขอทีท่าํการบรรยาย  โดยจะเปนการดีมากหาก
สามารถจัดใหมีผูชวยสอน (TA) ที่ผานการเรียนในวชิาที่ตองการ  จะพัฒนาเปนหนึ่งในทีม
ผูออกแบบพัฒนา 
   4.  การแปลงแฟม (Transfer video to MPG) 
    หลังจากที่ทางเจาหนาที่โสตทัศนปูกรณไดทําการบันทึกภาพการบรรยาย
แลว  ตองมีการแปลงแฟมวิดีโอใหอยูในรูปของ MPG 
    4.1  การพัฒนาระบบการจดัการคอรส  (Course Management System) 
ในขณะเดียวกัน  ทีมพัฒนาสวนหนึ่งจะตองเร่ิมการพัฒนาระบบการจัดการคอรส  ซ่ึงปจจุบัน
ระบบการจัดการคอรส ออนไลนมีใหเลือกอยูเปนจํานวนมาก  แตระบบที่อยูในทองตลาดตางกมี็  
Features  ตางๆ กันออกไป  ขอแนะนําประการหนึ่งก็คือ  ไมควรยึดติดกับระบบใดระบบหนึ่ง
เพราะหากมีการอบบรมผูใช (ผูสอนและผูเรียน) ใหเคยชินกับระบบใดระบบหนึ่งแลว  ถามีการ
เปลี่ยนแปลงจะทําใหตองสญูเสียทั้งเงินและเวลาในการออกแบบอีก  ดังน้ัน หากเปนไปไดควร
จัดทําในลักษณะที่เรียกวา Portal System หรือระบบทา  ซ่ึงหมายถึงการที่ผูใชไมจําเปนจะตอง
เห็น  Front-end  ของระบบที่ตัดสินใจเลือกใช  หากผูพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อ  
Customize  ในสวนของระบบขึ้นมาเองไดตัวอยางโปรแกรมที่ใชในการเขียน  เชน  
ColdFusion  เปนตน 
    4.2  การพัฒนาเทมเพลต (Customize Template) การออกแบบและ
พัฒนา  Template เปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการควบคูกันไป เพราะ Template เปนสิ่งที่สําคัญ
อยางหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนเกิดความสะดวกในการ Navigate  ในบทเรียน และสามารถเขาถึงสิง่
ที่ตองการอยางงายดายหรือไมพัฒนาในสวนนี้ครอบคลมุถึงการจัดระบบในการตั้งชื่อแฟมขอมูล
ดวย  การออกแบบในสวนนี้อาจใชเวลาถึง  3 – 5 เดือน  ตัวอยางโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา 
ในสวนนี้  ไดแก  Golive และ PhotoShop 
    4.3  การแยกเทปออกตามคอนเซปต (Separate Video into Individual 
Learning Concepts)  ขั้นตอนตอไปในการพัฒนา  ไดแก  การแยกวิดีโอ  (ในรูปของ GPM)  
ออกเปนสวนๆ  ตามคอนเซปตการเรียน (Individual Learning Concepts) ตัวอยางโปรแกรม 
ในการพัฒนา ไดแก  iEdit14  และ  XingMPEG  Encoder 
    4.4  การตัดเทปและตัดตอเสียง (Remove Video and Edit Audio) 
หลังจากการแยกวิดีโอ  (ในรูปของ GPM) ออกเปนสวนๆ ตามคอนเซปตแลว  จะตองทําการตัด
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ในสวนของภาพทิ้งและนําเฉพาะในสวนของเสียงมาตดัตอใหเรียบรอย  หากเสียงไมชัดเจน  
อาจตองมีการเขียนสคริปตเสียงขึ้น และทาํการอัดเสียงขึ้นใหม 
    4.5  การศึกษาเทปเพื่อออกแบบสตอรี่บอรด (Match Video to See How  
Learning Concept is Taught) การศึกษาวิดีโอที่บันทกึไวเพ่ือศึกษาวาประเด็นตางๆ ที่ผูสอน
ทําการสอนนั้นทําการสอนอยางไร  ดวยวิธีใด  เพ่ือที่จะนํามาออกแบบใหเหมาะสมกับการ
นําเสนอดวยมัลติมีเดีย 
     4.5.1  การสรางภาพ  ภาพเคลื่อนไหว และแบบทดสอบ (Create  
Images, Animation and Self-test Items) การสรางภาพ  กราฟฟค  ภาพเคลื่อนไหว และ  
แบบทดสอบ  เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ  ตัวอยางโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาในสวนนี้  ไดแก  
Flash Adobe ImageReady 
     4.5.2  การเตรียมเสียงสําหรับดาวนโหลด (Convert Audio to 
Streaming Format)  การทําการเปลี่ยนรูปของเสียงใหอยูในลักษณะที่พรอมสําหรับการใชงาน
ของผูเรียน  (การดาวนโหลด)  ตัวอยางโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาในสวนนี้  ไดแก  Reaiprod   
     4.5.3  การประกอบสื่อเขาดวยกัน (Synchronize Media) การนําสื่อ
ตางๆ  ที่ไดพัฒนามา  เชน  ภาพ  กราฟฟค  ภาพเคลือ่นไหว  มา  Synchronize  ใหเขากับ
เสียงได  Convert  แลว  ตวัอยางโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาในสวนนี้  ไดแก  ISMIL 
     4.5.4  การรับผลปอนกลับจากผูเชี่ยวชาญเนื้อหา (Prototype of 
Course  Presented to Instructor) การนําตนแบบของงานที่ไดพัฒนาแลว  นําเสนอใหกับ
ผูสอนดู  เพ่ือการปรับปรุงแกไข  จริงๆ แลว การปรับปรุงแกไข  โดยการตรวจสอบของ
ผูเชี่ยวชาญจะตองมีการดําเนินการในเกอืบทุกขั้นตอนของการพัฒนาในสวนนี้ เปนการพัฒนา
ตรวจสอบหลงัจากที่งานไดดําเนินการสรางตนแบบงาน 
     4.5.5  การทดสอบการใชงาน (User-Testing) การนําไปทดสอบการ
ใชงานกับผูใชจริง เพ่ือการปรับปรุงแกไขอีกครั้งหน่ึง 
    4.5.6  การบันทึกลง (Cdize for Delivery on CD) เขียนลงแผนเพ่ือใช
ถายทอดการสอน จาก CD 
     4.5.7  การสรางคูมือ (Create  Workbook) การจัดทํา Workbook  
ซ่ึงถือวา เปนคูมือสําหรับผูเรียนที่สามารถนําไปใชประกอบการศึกษาดวยตนเองจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  Workbook  น้ีอาจมีการสรุปเน้ือหาโดยยอ  เพ่ือใหผูเรียนไดทบทวน  ผูเรียน
อาจใช Workbook  น้ีในการสรุปประเด็นสําคัญตางๆ หรือจดโนตยอ  ขอคดิเห็น หรือขอสงสัย
ตางๆ ที่เกิดขึน้ในขณะที่เรยีน 
     4.5.8  การบนัทึกและจัดทาํแพ็คเกจ (Duplicate and Package)  
การบันทึกและจัดทําแพ็คเกจตามจํานวนที่ตองการ  แมวา การเรียนรายบุคคลผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเปนเรื่องที่มีมานานหลายสิบปแลว  แตคําวา E – learning  กลับเปนเรื่องที่
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นักการศึกษาในบานเราเพิง่หันมาใหความสนใจกันในขณะนี้   ทั้งน้ีสวนหนึ่งอาจเปนเพราะใน
วงการศึกษา  ระบบสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีที่เกีย่วของกับการเรียนจาก  E – learning     
น้ี เพ่ิงจะมีความพรอม และไดรับความนยิมเปนที่แพรหลายในเวลาไมนาน  ประกอบกับราคา
ของเทคโนโลยีเหลานี้เพ่ิงจะมีราคาลดลง  E-learning เปนรูปแบบการเรียนที่สามารถนําไปใช
ไดหลายระดับ  ครูผูสอนควรพิจารณานําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับความพรอม  ความถนัด  
ความสนใจและความตองการของตน  แตอยางไรก็ดี  ผูสอนที่สนใจจะนํา E – learning  ไปใช
กับการสอนในลักษณะสื่อเติม หรือสื่อหลัก  จะตองใหความรวมมือในชวงของการออกแบบ และ
การพัฒนาอยางเต็มที่  ทั้งน้ีเพ่ือใหไดมาซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกสที่สามารถถายทอดการสอนได
ใกลเคยีงกับการสอนจริงมากที่สุดเสียกอน  นอกจากนี้  ผูสอนควรทีจ่ะตองมีการศึกษาหา
รูปแบบทีเ่หมาะสมสําหรับการเรียนการสอนจาก E-learning ของตนเพื่อใหเกิดทั้งประสิทธิภาพ 
และประสทิธผิลตอการศึกษาของผูเรียนอยางแทจริง (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง. 
http://csc.chiangmai.ac.th/Emagazine/) 
 1.3  ทฤษฎีทีเ่ก่ียวของกับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ( E – Learning ) 

จากความหมาย  รูปแบบและลักษณะของการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส   
(E – Learning) เปนพ้ืนฐานการศึกษาจากแนวคิดการศึกษาดวยตนเองในดานตางๆ ตอไปน้ี  
(ปรางทอง  กฤตชญานนท.  2545: 56 – 57) 
  1.  การมีอิสระสวนตัว (Personal  Autonomy) รูปแบบของ  E – Learning   
ทําใหผูเรียนมีอิสระในความคิดเกี่ยวกบัเปาหมายหรือแผนการเรียน  มีเสรีภาพในการเลือก
เครื่องมือการเรียน  สื่อที่ใชรวมไปถึงการกําหนดระยะเวลาและวถิีทางในการเรียน  ผูเรียนจึง
จําเปนตองฝกฝนการควบคมุตนเอง และจะตองมีวินัยตอตนเอง 
  2.  การดําเนินการเรียนดวยตนเอง (Self-management in Learning) ผูเรียน
จะตองดําเนินการจัดการเรียนดวยทักษะ และความสามารถของผูเรียนเอง  จะตองประเมินขีด
ความสามารถของตนเอง  เพ่ือนําไปสูการเลือกระดับการเรียนที่เหมาะสม 
  3.  การควบคมุการเรียนดวยตนเอง  (Learner - control of  instruction)  เปนสิ่ง
ที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับ E – Learning  ผูเรียนจะตองดําเนินการเรียนแบบเบ็ดเสร็จดวยตนเอง  
เริ่มตั้งแตการตัดสินใจวาควรจะเรียนอะไรบาง  เลือกวิธกีารและอุปกรณ  ซ่ึงจะแตกตางจากการ
เรียนการสอนในแบบเดิม  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะถูกควบคุมโดยผูสอนแตเพียงผูเดียว  จากแนวคิด 
การเรียนดวยตนเอง  จึงชวยสนับสนุนการเรียนดวยตนเองผานระบบการศึกษาออนไลน   
(E – Learning) เพราะผูเรยีนมีโอกาสศึกษาคนควาดวยตนเองจากอินเตอรเน็ตเปนอีกหนทาง 
ที่จะชวยใหผูเรียนมีความสนใจในวิทยาการและคนควาในสิ่งที่สนใจ  เลือกเรียนรูจากแหลง
สารสนเทศตามความสนใจของตนเอง  ทําใหเกิดความรูอยางถาวร  กาวทันโลก  นอกจากจะ
สงเสริมการแสวงหาแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตแลว  ยังสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียน
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ดวยตนเอง  ในเร่ืองหลักการวางแผน  วิธกีารเรียน และพัฒนากระบวนการนําความรูมา
ประมวลผลการเรียนรูอยางตอเน่ืองอีกดวย      
  1.3.1  ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง   
   โนล (Knowles.  1975: 18) ไดกลาวถึง  การเรียนรูดวยตนเองวา  เปน
กระบวนการที่ผูเรียนคิดริเร่ิมการเรียนเองโดยอาจจะไดรับความชวยเหลือจากบคุคลอื่น หรือไม
ก็ได  ผูเรียนจะวิเคราะหความตองการในการเรียนของตน  กําหนดเปาหมายและสื่อการเรียน  
ติดตอกับบุคคลอ่ืน  หาแหลงความรูเลือกใชวธิีการเรียนรู  วางแผนการเรียนรู และประเมินผล
การเรียนของตน 
   สมคิด  อิสระวัฒน (2541: 35 – 38) ใหความหมายการเรียนรูของตนเอง  
เปนวธิีการไขวควาหาความรูอยางหนึ่ง  ที่ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมี
คุณภาพ  การเรียนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนเปนบุคคลซึ่งมีความกระหายใครรู  ทําใหบุคคล
สามารถเรียนรูเรื่องตางๆ ซ่ึงมีอยูได และจะดําเนินการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยไมตองมีใคร
บอก  ตนเองจะเปนผูคิดริเร่ิม  วางแผนการศึกษาไปจนจบกระบวนการเรียนรู  การเรียนรูดวย
ตนเองจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับบคุคลในการเรยีนรูตลอดชีวติ  การเรียนรูดวยตนเองจึง
เปนการเรียนที่เกิดจากความสมัครใจของตนมิใชการบังคับ 
  จากความหมายการเรียนรูดวยตนเอง  สรุปไดวา  การเรียนรูดวยตนเองเปน
กระบวนการที่ผูเรียนมีเสรใีนการเลือกเรยีนไดตามความสนใจความถนัดและความตองการ  โดย
ใชความรูความสามารถในการแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง  โดยผูเรียนเปนผูริเริ่มกําหนด
วางแผนเลือกแหลงขอมูล  วิธีการ และประเมินผลตนเอง  โดยอาจอาศัยแหลงความรูหรือการ
ชวยเหลือจากบุคคลอื่นประกอบการเรียนรูหรือไมก็ได 
   โนล (Knowles.  1975: 14 – 15) กลาวถงึ  ความสําคญัและประโยชนของ
การเรียนรูดวยตนเองไว  ดังน้ี 
    1.  บุคคลที่เรียนรูดวยการรเิริ่มของตนเองจะเรียนไดมากกวา  ดีกวา   
มีจุดมุงหมาย  มีความตั้งใจและแรงจูงใจในการเรียนสูงกวา  สามารถใชประโยชนจากการเรียนรู
ไดดีกวา และยาวนานกวาคนที่เรียนโดยเปนเพียงผูรับ หรือรอการถายทอดจากครู 
    2.  การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับการพัฒนาทางจิตวทิยาและ
กระบวนการทางธรรมชาต ิ ทําใหบุคคล มีทิศทางของการบรรลวุุฒิภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสู
อีกลักษณะหนึ่ง  เชน  เม่ือเปนทารกเปนธรรมชาตทิี่ตองพ่ึงพิงผูอ่ืน  ตองการพอแม  ปกปอง
เลี้ยงดูและตัดสินใจแทน  เม่ือเจริญวัยขึน้มีพัฒนาการ  ก็จะคอยๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปน
อิสระ  จากความตองการพึ่งผูอ่ืนสูความเปนตัวของตัวเอง  สามารถชี้นําตนเองได 
    3.  การเรียนรูดวยการนําตนเองทําใหผูเรียนมีความรบัผิดชอบ  ซ่ึงเปน
ลักษณะที่สอดคลองกับพัฒนาการใหมๆ ทางการศึกษา  หลักสูตร  หองเรียนแบบเปด  
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ศูนยบริการวชิาการ  การศึกษาอยางอิสระ  มหาวิทยาลัยเปด  ลวนเนนใหผูเรียนรบัผิดชอบการ
เรียนรูดวยตนเอง 
    4.  การเรียนรูดวยการนําตนเองทําใหมนุษยอยูรอด  เน่ืองจากโลกมี
ความเปลี่ยนแปลงใหมๆ เกิดขึ้นเสมอ  ทําใหมีความจําเปนที่มนุษยจะตองเปนผูเรียนรูดวย
ตนเอง  โดยคนควาศึกษาองคความรูอยูตลอดเวลา 
   โนล (Knowles.  1975: 61) ไดสรุปลักษณะของผูเรียนรูดวยตนเองเปน   
9 ประการ  คือ 
    1.  ความเขาใจในความแตกตางดานความคิดเกี่ยวกับผูเรียน  และทักษะ
ที่จําเปนในการเรียนรู  คือ  รูความแตกตางระหวางการสอนที่ครูเปนผูชี้นํากับการเรียนรูดวย
ตนเอง 
    2.  มีความเปนตัวของตัวเอง  ไมขึ้นกับใคร และเปนคนที่สามารถนํา
ตนเองได 
    3.  มีความสามารถทางดานมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน  เพ่ือที่จะใชบุคคล
เหลานี้ชวยสะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูดวยตนเอง 
    4.  มีความสามารถในการวเิคราะหความตองการในการเรียนรู  โดยอาจ
ไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
    5.  มีความสามารถที่จะชี้ใหเห็นความตองการของการเรียนออกมาเปน
จุดมุงหมายของการเรียนรู 
    6.  มีความสามารถที่จะโยงใยความสัมพันธกับผูสอน  ใชประโยชนจาก
ผูสอน  เปนผูใหความชวยเหลือที่ปรึกษา 
    7.  มีความสามารถในการหาแหลงความรูที่เปนบุคคล  และแหลงขอมูล 
ที่เหมาะสมกับวตัถุประสงคของการเรียนรูที่แตกตางกัน 
    8.  มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสทิธิภาพ  โดยใช
ประโยชนจากแหลงวิทยาการและมีความคิดริเริ่มในการวางแผนนโยบายอยางมีทักษะความ
ชํานาญ 
    9.  มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําผลของขอคนพบ 
ไปใชไดอยางเหมาะสม 
  ความแตกตางของการเรยีนรูดวยตนเองกับการเรยีนรูจากครู 
   ความแตกตางของการเรียนรูดวยตนเองกับการเรียนรูจากครูในระบบโรงเรียน
น้ันสามารถเปรียบเทียบไดดังตารางตอไปน้ี 
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เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนรูจากครูและการเรียนรูดวยตนเอง 
 

Teacher – directed  Learning Self - directed  Learning 
  

1.  ผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ขาดอิสรภาพ ครู
ตองตัดสินใจวา  ควรเรียนอะไร  อยางไร 

1.  ผูเรียนเปนมนุษยที่เจรญิเติบโตไดตาม
ความสามารถและศักยภาพ นําตนเองได 
ตามตองการ 

2.  ประสบการณของผูเรียนมีคุณคาดอย
กวาของคร ู

2.  ผูเรียนพรอมที่จะเรียนสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวติ
ที่ตองการพัฒนาหรือแกปญหา  จึงมีรูปแบบ
ความพรอมที่แตกตางกัน 

3.  ผูเรียนพรอมที่จะเรียนสิ่งที่แตกตางใน
ชวงเวลาแหงวุฒิภาวะทีต่างกัน  จึงตองจัด
ใหเรียนรู สิ่งเดียวกันในชวงเวลาและวุฒิ
ภาวะเดียว 

3.  ผูเรียนพรอมที่จะเรียนสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวติ
ที่ตองการพัฒนาหรือแกปญหา  จึงมีรูปแบบ
ความพรอมที่ตางกัน 

4.  ผูเรียนเกิดแรงจูงใจจากรางวัลและการ
ลงโทษภายนอก  เชน  เกรด  ปริญญาและ
ความกลวัในความลมเหลว 

4.  ผูเรียนเกิดแรงจูงใจจากแรงขับภายใน  เชน
ความตองการเคารพตนเอง  ความปรารถนาใน
ความสําเร็จ  ความกระตือรือรนที่จะกาวหนา 

5.  ผูเขาศึกษาโดยการชี้นํา  มุงใหเรียนวิชา
ตางๆ จึงตองจัดเพื่อหาใหเรียน 

5.  ความยึดม่ันในการเรียนของตนคือภาระหรือ
เปนปญหาที่ตองใชประสบการณในการ
แกปญหาใหสําเร็จ 

6.  ผูเรียนไดรับแรงจูงใจในการเรียน  โดย
การตอบสนองกับรางวัล และการลงโทษ
ภายนอก 

6.  เรียนรูเพราะความตองการภายใน  เชน  
ความเชื่อถือตนเอง  ความปรารถนาที่จะสาํเร็จ
ความกระตือรือรนที่จะกาวหนา  ความพอใจใน
ผลสําเร็จ  ความตองการความรูเฉพาะดาน  และ
ความใฝรูใฝเรยีน 

  

 
ภาพประกอบ 1  เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางการเรียนรูจากครูและการเรยีนรูดวยตนเอง 
ที่มา:  สมคิด  อิสระวัฒน.  (2541, กรกฎาคม – ตุลาคม).  การเรียนรูดวยตนเอง: กลวธิีสู 
                   การศึกษาเพื่อความสมดุล.  วารสารครุสาสตร.  27(1): 35 – 38. 
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  1.3.2  ทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง 
   เพอรกิน (เสกสรร  สายสีสด.  2545: 38 – 39 ; อางอิงจาก  Perkin.  1991)  
ไดอธิบายวา  ทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructivism) เปนทฤษฎีการเรียนรูที่มี
พ้ืนฐานทางจิตวทิยา  ปรัชญา และมานุษยวทิยา  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากจิตวิทยาดานปญญา  
(Cognitive Psychology) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงการไดมาซึ่งความรู และนําความรูน้ันเปนของ 
ตนเอง คือ การที่ผูเรียนไดรับเอาหรือเก็บเอาไวแตเฉพาะมูลที่ไดรับ  แตตองแปลความของ 
ขอมูลเหลานัน้  โดยประสบการณและเสริมขยายตลอดจนทดสอบการแปลความนั้นดวย 
   กระบวนการเรียนรูตามทฤษฎีน้ี  มี 2 กระบวนการ  คอื  1) การซึมซับ 
หรือดูดซึมเอาประสบการณใหมเติมที่เหมือน หรือคลายคลึงกัน  โดยสมองจะปรับเอา
ประสบการณใหมใหเขากับความคิด  ความรูในโครงสรางที่เกิดจากการเรียนรูเดิมที่มีอยู และ   
2) การปรับโครงสรางทางปญญา (Accommodation) เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองมาจาก
กระบวนการซึมซับ หรือดูดซมึ  คือ  เม่ือไดซึมซับ หรือดูดซึม  เอาประสบการณใหมเขาไป 
ในโครงสรางเดิมแลวก็จะทาํการปรับประสบการณใหมใหเขากับโครงสรางของความรูเดิมที่มีอยู
ในสมองกอนแลว  แตถาไมสามารถเขากันไดก็จะทําการสรางโครงสรางใหมขึ้นมาเพื่อรับ
ประสบการณใหมน้ัน  ในทฤษฎีการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเองนี้  การเรียนรูจะเกิดขึ้น   
โดยผานประสบการณ และวฒันธรรมของแตละคน  ศักยภาพในการเรียนรูตามระดบัตางๆ ที่
กาวหนาขึ้นน้ัน  จะเปนไปตามที่ผูเรียนไดเขาไปเกี่ยวของกับวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอมที่มีมาก
ขึ้นเปนลําดับน้ันเอง  การเรียนรูตามทฤษฎีน้ีจะเปนไปตามหลักการพัฒนาการทางปญญาของ  
พีอาเจต ที่วา  ระยะเวลาตัง้แต  วัยทารกจนถึงวัยรุน  คนเราจะคอยๆ สามารถปรับตวัเขากบั
สภาพแวดลอมมากขึ้น  เรียกไดวาเปนพัฒนาการทางปญญา  น่ันเอง 
   หลักการของทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง  ซ่ึงมีหลักการวา   
การเรียนรู คือ  การแกปญหา  ซ่ึงขึ้นอยูกับการคนพบของแตละบุคคล และผูเรียนจะมีแรงจูงใจ
จากภายใน  ผูเรียนจะเปนผูที่กระตือรือรน (Active) มีการควบคุมตนเอง (Self - Regulating)  
และเปนผูที่มีการตอบสนองดวย (Reflective Learner) จุดมุงหมายของการสอนจะมีการยืดหยุน
โดยที่ยึดหลักวา  ไมมีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุด  ดังน้ัน  เปาหมายของการออกแบบการสอนก็ควร
จะตองพิจารณาเกี่ยวกับการสรางความคิดหรือปญญา (Mental Construction) ใหเปนเครื่องมือ
สําหรับนําเอาสิ่งแวดลอมของการเรียนที่มีประโยชนมาชวยใหเกิดการสรางความรูใหแกผูเรียน 
   ทฤษฎีสรางความรูใหม  โดยผูเรียนเองมีแนวคิดดังน้ี (เสกสรร  สายสีสด.  
2545: 39 ; อางอิงจาก Perkin.  1991)   
    1.  ผูเรียนจะมีการปะทะสมัพันธกับสิ่งแวดลอม  บุคคล  เหตุการณ และ
สิ่งอ่ืนๆ และผูเรียนจะปรับตนเองโดยวิธีการดูดซึม (Assimilation) สรางโครงสรางทางปญญา
ใหม (Accommodation) และกระบวนการสมดุล (Equilibrium) เพ่ือใหรับสิ่งแวดลอม หรือสราง
ความจริงใหมเขาสูความคิดของตนเองได 
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    2.  ในการนําเสนอหรืออธิบายความจริงทีผู่เรียนสรางขึน้มานั้น  ผูเรียน
จะสรางรูปแบบ หรือตัวแทนของสิ่งของปรากฏการณ  และเหตุการณขึ้นในสมองของผูเรียนเอง  
ซ่ึงอาจแตกตางกันไปในแตละบุคคล 
    3.  ผูเรียนอาจมีผูใหคําปรึกษา (Mentor) เชน  ครูผูสอนหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวของ  เพ่ือชวยใหไดสรางความหมายตอความจรงิหรือความรูที่ผูเรียนไดรับเอาไว   
แตอยางไรก็ตามความหมายเหลานั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรู 
    4.  ผูเรียนจะควบคุมการเรยีนรูดวยตนเอง (Self – Regulated  
Learning)   
  1.3.3  การออกแบบการสอนตามทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง 
   ทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเองมีหลักการออกแบบการสอน  ดังน้ี   
(เสกสรร  สายสีสด.  2545: 39 – 40 ;  อางอิงจาก  Perkin.  1991) 
    1.  ผูสอนตองใหบริบทการเรียนรูที่มีความหมาย  เพ่ือสนับสนุนแรงจูงใจ
ภายในของผูเรียนและการควบคุมการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน  เชน  การทาทาย  ความ
กระหายอยากรู  เปนตน 
    2.  สรางรูปแบบการเรียนรูใหผูเรียนไดเรยีนรู  จากสิ่งที่รูแลวไปสูสิ่งที่ 
ไมรู  รูปแบบน้ีจะคลายกับทฤษฎีการเรยีนรูอยางมีความหมายของ ออสซูเบล (Ausubel) คือ  
ใหเรียนรูจากสิ่งที่มีประสบการณมากอนไปสูสิ่งที่เปนเรื่องใหม 
    3.  ใหเกิดความสมดุลระหวางการเรียนรูแบบอนุมาน (Deductive) และ
อุปมาน (Inductive) คือ  การเรียนจากเรื่องทั่วไป  ไปสูเร่ืองเฉพาะเจาะจง และเรียนจากเรื่อง
เฉพาะ หรือตวัอยางตางๆ ไปสูหลักการ ใหมีอยางสมดุลไมมากนอยกวากัน  เพื่อใหรูวิธีการ
เรียนรูในการแกปญหาทั้ง  2 ทาง 
    4.  เนนประโยชนของความผิดพลาด  แตทั้งน้ีการผิดพลาดนั้นจะเกิด
ประโยชนก็ตอเม่ือเปาประสงคของกิจกรรมนั้นชัดเจน  เพ่ือผูเรียนจะไดหาวิธีการแกไข
ขอผิดพลาดไปสูเปาประสงคน้ันไดถูกตอง 
    5.  ใหผูเรียนคาดการณลวงหนา และรักษาไวซ่ึงการเรียนรูที่เกิดขึน้ตาม
โอกาสอํานวย  เน่ืองจากทฤษฎีการเรียนรูน้ี  ไมไดมีการกําหนดแนวทางความคิดแนนอน
ตายตวั  ดังนั้นผูเรียนอาจแสวงหาประสบการณการเรียนรูไดตามสภาพแวดลอม หรือเหตุการณ
ที่อํานวยให 
   การเรียนการสอนโดยใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อกลางการเรียนในระบบออนไลน  
เปนการนําเอาจุดเดนของทฤษฎีการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง  โดยจะตองคํานึงถึง
เครื่องมืออุปกรณการสอน (Physical Technology) ดวย  เพราะทฤษฎีน้ีเหมาะสาํหรับเครื่องมือ
อุปกรณที่ผูเรียน  สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการหาความรูดวยตนเอง  เชน  คอมพิวเตอร  
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ดังน้ันเครื่องมือทั้ง  ฮารดแวร (Hardware) และ ซอฟตแวร (Software) จะตองเหมาะสม 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนดวยทฤษฎีน้ี 
 1.4  ประเภทและรูปแบบของการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
  การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) แบงไดเปน  2 กลุม  คือ 
 (http://www.edtechno.com/article elearning.html) 
  1.  เทคโนโลยีซิงโครนัส (Synchronous) เปนการเรียนแบบเรียลไทม (Real Time)  
ผูเรียนและผูสอนอยูในเวลาเดียวกัน  เนนผูสอนเปนศนูยกลาง  เชน  การเรียนแบบถายทอดสด 
ในหองเรียนประเทศไทยรวมกับผูเรียนในประเทศสิงคโปร  เปนการกระจายภาพเสียง และขอมูล
ไปยังอินเตอรเน็ตหรืออุปกรณรับสัญญาณผานดาวเทยีม 
   ขอดีของเทคโนโลยีซงิโครนัส (Synchronous) 
    1.  ไดบรรยากาศสด 
    2.  ใชกับกรณีผูสอนที่มีผูตองการเรียนดวยเปนจํานวนมาก  และสามารถ
ประเมินผูเรียนไดจํานวนมาก 
    3.  เหมาะกับการประชุมทีต่องมีการโตตอบ 
   ขอเสียของเทคโนโลยซีิงโครนัส (Synchronous) 
    1.  กําหนดเวลาในการเรียนเองไมได  ตองเรียนตามเวลาที่กําหนดกับ 
คนกลุมใหญ 
    2.  หากถายทอดในเวลาที่ไมเหมาะสมผูเรียนจํานวนนอย  ทําใหเสีย
ทรัพยากรไปโดยเปลาประโยชน 
    3.  การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนเปนไปไดโดยยาก 
    4.  เทคโนโลยีอซิงโครนัส (ASynchronous) เปนการเรียนการสอนโดย
ผูเรียนและผูสอนไมไดอยูในเวลาเดียวกัน  เนนศูนยกลางที่ผูเรียน  เปนการเรียนดวยตนเอง  
ผูเรียนเรียนจากที่ใดก็ได  โดยใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อเขาไปถึงโฮมเพจที่เปนหลักสตูรที่สนใจ
เรียนรู  ทําแบบฝกหัด และสอบ  มีหองใหสนทนากับเพ่ือนรวมชั้น  มีเว็บบอรดและอีเมลใหถาม
คําถามผูสอน 
   ขอดีของเทคโนโลยีอซิงโครนัส (ASynchronous) 
    1.  ผูเรียนมีอิสระในการเรียนจากที่ไหน  เวลาใดก็ได 
    2.  การถามคาํถามไดจากการสนทนา  หรือเว็บบอรด  มีขอดีที่สามารถ
เขาไปอานคําถามที่ผูอ่ืนถามมากอนแลว  เปนการไลเรยีงความคิดจากเขาใจนอยไปยังเขาใจ
มากและทําใหตอยอดความคิดได 
    3.  ราคาถูกกวาการเรียนแบบซิงโครนัส 
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   ขอเสียของเทคโนโลยีอซงิโครนัส (ASynchronous) 
    1.  ไมไดบรรยากาศสด 
    2.  การถามดวยการสนทนาหรือเว็บบอรดอาจไมไดรับการตอบกลบั 
 
กระบวนการออกแบบและพัฒนาการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
(E – Learning) 
 ในการออกแบบและพัฒนาเว็บการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)
ใหมีประสิทธภิาพนั้นมีนักการศึกษาหลายทานใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการที่จะใชเปน
แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอน  ดังน้ี 
 ดิลลอน (Dillon.1991) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนในการสรางบทเรียนที่มีลักษณะ
เปนสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ซ่ึงหลักการนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบและ
พัฒนาเว็บเพ่ือการเรียนการสอน แนวคิดดังกลาวมีขั้นตอน  ดังน้ี 
  1.  ศึกษาเกี่ยวกับผูเรียนและเนื้อหาที่จะนํามาพัฒนาเพื่อกําหนดวัตถุประสงคและ
หาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน  
  2.  วางแผนเกี่ยวกับการจดัรูปแบบโครงสรางของเนื้อหา ศึกษาคณุลักษณะของ 
เน้ือหาที่จะนํา มาใชเปนบทเรียนวาควรจะนําเสนอในลกัษณะใด 
  3.  ออกแบบโครงสรางเพื่อการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูออกแบบ
ควรศึกษาทําความเขาใจกับโครงสรางของบทเรียนแบบตางๆ โดยพิจารณาจากลักษณะผูเรียน
และเนื้อหาวาโครงสรางลักษณะใดจะเอื้ออํานวยตอการเขาถึงขอมูลของผูเรียนไดดีที่สุด 
  4.  ทดสอบรปูแบบเพื่อหาขอผิดพลาด จากนั้นทําการปรับปรุงแกไขและทดสอบ
ซํ้าอีกครั้งจนแนใจวาเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพกอนที่จะนําไปใชงาน 
 ฮิรูมิ และ เบอรมูเดส (Hirumi; & Bermudez.  1996) เสนอกระบวนการในการอกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บไว  5 ขั้นตอน คือ 
  1.  วิเคราะหทรัพยากรตางๆ ที่เกี่ยวของ 
  2.  ออกแบบการเรียนการสอน 
  3.  พัฒนาเวบ็เพจโดยใชแผนโครงเรื่อง (Storyboard)  ชวยในการสรางและ
กําหนดโครงสรางของขอมูล 
  4.  นําเว็บไปใชในการเรียนการสอน 
  5.  ประเมินผลการใชงาน 
 อาแวนิติส (Arvanitis.  1997) ไดใหขอเสนอแนะวาในการสรางเว็บไซตน้ัน ควรจะ
ดําเนินการ ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
  1.  กําหนดวตัถุประสงค โดยพิจารณาวาเปาหมายของการสรางเว็บไซตน้ีเพ่ือ
อะไร 
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  2.  ศึกษาคุณลักษณะของผูที่จะเขามาใช วากลุมเปาหมายใดที่ผูสรางตองการ
สื่อสารขอมูลอะไรที่พวกเขาตองการ  โดยขั้นตอนนี้ควรจะปฏิบัตคิวบคูไปกับขั้นตอนที่หน่ึง 
  3.  วางลักษณะโครงสรางของเว็บ  
  4.  กําหนดรายละเอียดใหกบัโครงสราง ซ่ึงพิจารณาจากวัตถปุระสงคที่ตั้งไว 
โดยตั้งเกณฑในการใช  เชน  ผูใชควรจะทําอะไรบาง จํานวนหนาควรมีเทาใด มีการเชื่อมโยง
มากนอยเพียงไร 
  5.  หลังจากนั้นจึงทําการสรางเว็บแลวนําไปทดลอง เพ่ือหาขอผิดพลาด และ 
ทําการปรับปรุงแกไข แลวจึงคอยนําเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตเปนขั้นตอนสุดทาย 
 เพอรนิสิ และ คาสาติ (Pernici; & Casati.  1997) ไดแยกยอยกระบวนออกเปน  
4 ขั้นตอน  ดังน้ี 
  1.  การวิเคราะหองคประกอบตางๆ ที่จําเปนตอการออกแบบ ซ่ึงประกอบดวย
การตั้งวตัถุประสงค การกําหนดผูเรียน และสิ่งที่จําเปนในดานฮารดแวรและซอฟตแวร 
  2.  ผูสอนตองกําหนดแนวทางในการสรางเวบ็ไซต ไดแก เน้ือหาที่จะใช กิจกรรม
ตางๆ ขั้นตอนการเรียนการสอน 
  3.  เปนการออกแบบในแนวกวาง (Design in the Large) โดยผูสอนจะตอง
วางแผนลักษณะการเขาสูเน้ือหา (Navigation) ซ่ึงรวมถึงการกําหนดรายการตางๆ (Menus) 
และการเรียงลําดับของขอมูล 
  4.  เปนการออกแบบในแนวแคบ (Design in the Small) คือการกําหนด
รายละเอียดตางๆ ที่มีในแตละหนา 
 ควินแลน (Quinlan.  1997) เสนอวิธีดําเนนิการ 5 ขั้นตอนเพ่ือการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บที่มีประสิทธิภาพ คือ 
  1.  ทําการวิเคราะหความตองการของผูเรียน รวมทั้งจุดแข็งและจุดออน ของ
ผูเรียน 
  2.  การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และกิจกรรม 
  3.  ควรเลือกเนื้อหาที่จะใชนําเสนอพรอมกับหางานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและชวย
สนับสนุนเนื้อหา 
  4.  การวางโครงสรางและจัดเรียงลําดับขอมูลรวมทั้งกาํหนดสารบัญ เครื่องมือ 
การเขาสูเน้ือหา (Navigational Aids) โครงรางหนาจอและกราฟกประกอบ 
  5.  ดําเนินการสรางเว็บไซตโดยอาศัยแผนโครงเรื่อง  
 ไบเลย และ ไบรท (Bailey; & Blythe.  1998) ไดเสนอกระบวนการ 3 ขั้นตอนงายๆ 
ในการนําไปใชออกแบบเวบ็ไซต  เพ่ือการเรียนการสอน  ดังน้ี 
  1.  รางเคาโครงแนวคิดเบื้องตนในดานการนําเสนอ การเชื่อมโยงและจัดเรียง
เน้ือหา 
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  2.  การวางแผนผังแสดงโครงสรางของเว็บไซต ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีโครงสรางอยู 3 
ลักษณะ  คือ  
   2.1  โครงสรางแบบเสนตรง (Linear) ซ่ึงกําหนดเสนทางเดียวใหแกผูเรียน  
คือเริ่มจากหนาแรกไปสูหนาตอๆ ไป    
   2.2  โครงสรางแบบลําดับขัน้ (Hierarchical) ซ่ึงจะแบงระดับความสําคัญของ
ขอมูล  ลดหลั่นกันลงมาเปนขั้นๆ  
   2.3  โครงสรางแบบแตกกิ่ง (Branching) ซ่ึงจะมีเสนทางที่แตกตางกนัในการ
เขาสูเน้ือหาแตละสวน 
  3.  เขียนแผนโครงเรื่อง โดยแสดงรายละเอียดที่จะมีอยูในแตละหนาไมวาจะเปน
ตัวอักษร เสียง  วีดิทัศน และกราฟก 
 คาน (Khan.  1997) ไดกลาวไววา การออกแบบเว็บที่ดีมีความสําคัญตอการเรียน 
การสอน เปนอยางมากดังน้ันจึงควรทําความเขาใจถึงคณุลักษณะ 2 ประการของโปรแกรม 
การเรียนการสอน ผานเว็บ 
  1.  คุณลักษณะหลัก (Key Features) เปนคุณลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมการ
เรียนการสอนผานเว็บทุกโปรแกรม ตัวอยางเชน การสนับสนุนใหผูเรียนมีปฏิสมัพันธกับ
บทเรียน ผูสอน หรือผูเรียน คนอ่ืนๆ การนําเสนอบทเรยีนในลักษณะของสื่อหลายมิติ 
(Multimedia) การนําเสนอบทเรียนระบบเปด (Open System) กลาวคือ อนุญาตใหผูเรียน
สามารถเชื่อมโยงเขาสูเวบ็เพจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของได ผูเรยีนสามารถสืบคนขอมูลบนเครือขายได 
(Online Search) ผูเรียนควรที่จะสามารถเขาสูโปรแกรมการสอนผานเว็บจากทีใ่ดก็ไดทั่วโลก 
รวมทั้งผูเรียนควรที่จะสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได 
  2.  คุณลักษณะเพิ่มเติม (Additional Features) เปนคณุลักษณะประกอบเพิ่มเตมิ 
ซ่ึงขึ้นอยู กับคุณภาพและความยากงายของการออกแบบ เพ่ือนํามาใชงานและการนํามา
ประกอบกับคณุลักษณะหลกัของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ ตัวอยางเชน  ความงาย 
ในการใชงานของโปรแกรมมีระบบปองกนัการลักลอบขอมูล รวมทั้งระบบใหความชวยเหลือบน
เครือขายมีความสะดวกในการแกไข ปรับปรุงโปรแกรม เปนตน 
 โจนส และ ฟารเควอร (Jones; & Farquar.  1997) ไดแนะนําหลักการออกแบบ
เบื้องตนที่จะเปนจุดเริ่มในการพัฒนาเว็บเพ่ือการเรียนการสอน  ดังน้ี 
  1.  ควรมีการจัดโครงสรางหรอืจัดระเบียบขอมูลที่ชัดเจน การที่เน้ือหามีความ
ตอเน่ืองไปไมสิ้นสุดหรือกระจายมากเกินไปอาจทําใหเกิดความสับสนตอผูใชได  ฉะนั้นจึงควร
ออกแบบใหมีลักษณะที่ชัดเจนแยกยอยออกเปนสวนตางๆ จัดหมวดหมูในเรื่องที่สัมพันธกัน 
รวมทั้ง  อาจมีการแสดงใหผูใชเห็นแผนที่โครงสรางเพ่ือปองกันความสับสนได 
  2.  กําหนดพื้นที่สําหรับการเลือก (Selectable Areas) ใหชัดเจนซึ่งโดยทั่วไปจะมี
มาตรฐานทีช่ดัเจนอยูแลว  เชน  ลักษณะของไฮเปอรเท็กซที่เปนคําสีฟาและขีดเสนใต พยายาม
หลีกเลี่ยงการออกแบบที่ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไปที่คนสวนใหญใชยกเวนจะมีความจําเปนที่
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ตองใช  นอกจากนี้  ยังรวมไปถึงการทําใหตัวเลือกเกดิการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงปกตเิม่ือมีการคลิก
คําหรือขอความใดๆ เม่ือกลับมาที่หนาเดิมคําหรือขอความนั้นๆ ก็จะเปลี่ยนจากสีฟาเปนสีแดง
เขมเพ่ือบอกใหทราบวาผูใชไดเลือกสวน น้ันไปแลว ในการออกแบบจึงควรใชมาตรฐานเดิมแบบ
น้ีเชนกัน 
  3.  กําหนดใหแตหนาจอภาพสั้นๆ ทั้งน้ีจากการวิจัยพบวาผูใชไมชอบการเลื่อน
ขึ้นลง (Scroll) (Jones ; & Farquar.  1997 ; citing  Nielsen.  1996) อีกทั้งยังเสียเวลาในการ
โหลด นานและยุงยาก ตอการพิมพที่ผูใชตองการเนื้อหาเพียงบางสวน แตถามีความจําเปนตอง
ใชหนายาวกค็วรกําหนดเปนพ้ืนที่แตละสวนของหนา โดยใหผูเรียนสามารถเลือกไปยังจุดตางๆ 
ไดในหนาเดียวในลักษณะของบุคมารค (Bookmark) 
  4.  ลักษณะการเชื่อมโยงที่ปรากฏในแตละหนา หากมีทั้งการเชื่อมโยงในหนา
เดียวกันและการเชื่อมโยงไปยังหนาอ่ืนๆหรือออกจากหนาจอไปยังหนาจอใหมจะกอใหเกิดการ
สับสนได โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูเรียนใชปุมมาตรฐานที่มีอยูในโปรแกรมคนผาน (Web 
Browser) อาจทําใหผูเรียนหลงทางได ฉะนั้นจึงตองออกแบบใหมีความแตกตางและชัดเจน 
  5.  ตองระวังเรื่องของตําแหนงในการเชื่อมโยง การที่จํานวนการเชื่อมโยงมากและ
กระจัด กระจายอยูทั่วไปในหนาอาจกอใหเกิดความสบัสน การออกแบบที่ดีควรจัดการเชื่อมโยง
ไปยังหนาอ่ืนๆ อยูรวมกันเปนสัดสวนมีลาํดับกอนหลังหรือมีหมายเหตุประกอบ เชน จัดรวมไว
สวนลางของหนาจอ เปนตน 
  6.  ความเหมาะสมของคําทีใ่ชเชื่อมโยง คําที่ใชสําหรับการเชื่อมโยงจะตองเขาใจ
งายมีความ ชัดเจนและไมสัน้จนเกินไป  
  7.  ความสําคญัของขอมูลควรอยูสวนบนของหนาจอภาพ หลีกเลี่ยงการใชกราฟก
ดานบนของหนาจอเพราะถึงแมจะดูดีแตผูเรียนจะเสียเวลาในการไดรับขอมูลทีต่องการ 
 ฮอลล (Hall.  1998) ไดกลาวถึง  การใชเว็บในดานการเรียนการสอนวา การศึกษา
ทดลองหา วิธกีารสรางเว็บอยางมีประสิทธิภาพยังอยูในระดับที่นอย แตจากการรวบรวมจาก
ประสบการณและ การนําเสนอของบรรดานักออกแบบเว็บเพ่ือการเรยีนการสอน สรุปไดวาเวบ็
เพ่ือการเรียนการสอนที่ดี จะตองมีลักษณะ  ดังน้ี 
  1.  ตองสะดวกและไมยุงยากตอการสืบคนของผูเรียน 
  2.  ตองมีความสอดคลองตรงกันในแตละเว็บรวมถึงการเชื่อมโยงระหวางเวบ็
ตางๆ 
  3.  เวลาในการแสดงผลแตละหนาจอจะตองนอยที่สุด หลีกเลี่ยงการใช
ภาพกราฟกขนาดใหญ ที่จะทําใหเสียเวลาในการดาวนโหลด 
  4.  มีสวนที่ทาํหนาที่ในการจัดระบบในการเขาสูเว็บ นักออกแบบควรกําหนดให
ผูเรียนไดเขาสูหนาจอแรกที่มีคาํอธิบาย มีการแสดงโครงสรางภายในเว็บ เพ่ือทราบถึงขอบเขต
ที่ผูเรียนจะสบืคน 



 31

  5.  ควรมีความยืดหยุนในการสืบคน แมจะมีการแนะนําวาผูเรียนควรจะเรียน
อยางไรตามลําดับ ขั้นตอนกอนหลัง แตก็ควรเพิ่มความยืดหยุนใหผูเรียนสามารถกําหนด
เสนทางการเรยีนรูไดเอง 
  6.  ตองมีความยาวในหนาจอใหนอย แมนักออกแบบสวนใหญจะบอกวาสามารถ
ใช ไฮเปอรเทก็ซชวยในการเลื่อนไปมาในพื้นที่สวนตางๆ ในหนาจอ แตในความเปนจริงแลว
หนาจอที่สั้น เปนสิ่งที่ดีที่สุด 
  7.  ไมควรมีจุดจบหรือกาํหนดจุดสิ้นสุดที่ผูเรียนไปไหนตอไมได ควรมีการสรางใน
แบบวนเวียนใหผูเรียนสามารถหาเสนทางไปกลับระหวางหนาตางๆไดงาย นอกจากนี้ยังควรให
ผูเรียนสามารถกลับ ไปเรียนในจุดเริ่มตนไดดวยโดยการคลิกเพียงครัง้เดียว 
 สําหรับนักวชิาการศึกษาในประเทศไทยไดกลาวถงึ การออกแบบการเรียน 
การสอนผานเว็บไว  ดังน้ี 
 ปทีป  เมธาคณุวุฒิ (2540) กลาววา  การออกแบบโครงสรางของการเรียนการสอน
ผานเว็บควรจะประกอบดวย  
  1.  ขอมูลเกี่ยวกับรายวิชา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดง
วัตถุประสงคของรายวิชา สังเขปรายวชิาคําอธิบาย เกี่ยวกับหัวขอการเรียน หรือหนวยการเรยีน 
  2.  การเตรียมตัวของผูเรียนหรือการปรับพ้ืนฐานผูเรยีน เพ่ือที่จะเตรียมตวัเรียน  
  3.  เน้ือหาบทเรียน พรอมทั้งการเชื่อมโยงไปยังสื่อสนับสนุนตางๆในเนื้อหา
บทเรียนนั้นๆ  
  4.  กิจกรรมที่มอบหมายใหทําพรอมทั้งการประเมินผล การกําหนดเวลาเรียนการ
สงงาน  
  5.  แบบฝกหัดที่ผูเรียนตองการฝกฝนตนเอง  
  6.  การเชื่อมโยงไปแหลงทรพัยากรที่สนับสนุนการศึกษาคนควา  
  7.  ตวัอยางแบบทดสอบ ตวัอยางรายงาน  
  8.  ขอมูลทั่วไป (Vital Information) แสดงขอความที่จะติดตอผูสอนหรือผูที่
เกี่ยวของการลงทะเบียนคาใชจาย การไดรับหนวยกติ และการเชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาหรือ
หนวยงานและมีการเชื่อมโยงไปสูรายละเอียดของหนาที่เกี่ยวของ 
  9.  สวนแสดงประวตัิของผูสอนและผูที่เกี่ยวของ  
  10. สวนของการประกาศขาว (Bulletin Board)  
  11. หองสนทนา (Chat Room) ที่เปนการสนทนาในกลุมผูเรียนและผูสอน  
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E – Learning คอมพิวเตอรชวยสอน (CIA) และการสอนบนเว็บ (WBI) 
 ในปจจุบัน  มีคําศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนจากสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูมากมาย  
อาทิ  เชน  คอมพิวเตอรชวยสอน (CIA) Electronic Book หรือ HyperBook การสอนบนเว็บ 
(WBI)  E- Learning, Teieiearning Distance  Learning  ฯลฯ  อยางไรก็ดีสื่ออิเล็กทรอนิกส
หลักๆ ที่อยูในความสนใจของนักการศึกษาในบานเรา  มีอยู  3 ประเภทดวยกัน  ไดแก  
คอมพิวเตอรชวยสอน (CIA) และการสอนบนเว็บ (WBI) และ E- Learning  ซ่ึงนักการศึกษา
สวนใหญก็ยังสับสนกับความหมายที่แทจริงของคําเรียกสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งสามนี้  บางทานก็ใช
คําศัพทเหลานี้สลับกันไปมา  อันเนื่องจากการไมเห็นความแตกตาง หรือบางก็ไมเห็น
ความสําคัญของศัพทที่เรียกใช  แมวา  จะยังไมมีการชี้ชัดถึงความแตกตางทีช่ัดเจนระหวาง 
คําทั้งสามแตก็พอจะสรุปใหเห็นความคลายคลึงและความแตกตางได  ดังน้ี 
 E – Learning  VS  CIA 
  E – Learning  และ CIA  ตางก็สามารถนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปของสื่อ
มัลติมีเดียทางคอมพิวเตอร  นอกจากนี้รูปแบบการเรียนทั้งสองยังถือเปนสื่อรายบุคคลซึ่งมุงเนน
ใหผูเรียนมีโอกาสอานและทําความเขาใจเนื้อหาตามความสามารถของตนสามารถที่จะทบทวน
เน้ือหาตามความพอใจ หรือจนกวาจะเขาใจ  สําหรับในดานของการโตตอบกบับทเรียน และการ
ใหผลปอนกลบัน้ัน E – Learning  จะขึ้นอยูกับระดับของการนําเสนอและการนําไปใช  
(อานรายละเอียดในสวนที่แลว) หากมีการพัฒนา E – Learning  อยางเต็มรูปแบบในระดับ  
Interactive Online หรือ High Quality Online  และนําไปใชในลักษณะสื่อเติม หรือสื่อหลัก
ผูเรียนไมเพียงจะสามารถโตตอบกบับทเรียนไดอยางมีความหมาย  แตยังสามารถโตตอบกบั
ผูสอน และกับผูเรียนอ่ืนๆ ไดอยางสะดวก  ผานทางระบบของ E – Learning  นอกจากนี้  
ยังสามารถที่จะไดรับผลปอนกลับจากแบบฝกหัด และกิจกรรมที่ไดออกแบบไว  รวมทั้งจาก
ครูผูสอนทางออนไลนไดอีกดวย  ในขณะที่ CIA น้ัน  ลักษณะสําคญัของ CIA ที่ขาดไมไดเลย 
คือ  การออกแบบใหมีกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรยีนไดอยางมีความหมาย  ทั้ง
การจัดให  มีผลปอนกลับโดยทันทใีหกับผูเรียน  เม่ือผูเรียนตรวจสอบความเขาใจของตนจาก
การทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบขอแตกตางสําคัญระหวาง E – Learning กับ CIA อาจอยูที่  
การที่ E – Learning  จะใชเว็บเทคโนโลยีเปนสําคัญ  ในขณะที่ CIA เปนลักษณะของการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการเรยีนการสอนตัง้แตยุค 1960  ซ่ึงแตเดิมมานั้นไมไดมีการใชเวบ็
เทคโนโลยี  ความหมายของคํานี้จึงคอนขางยึดติดกับการนําเสนอบนเครื่อง Stand-Alone   
ไมจําเปนตองมีการเชื่อมตอกับเครือขายใดๆ  แมวา  ในระยะหลังจะมีความพยายามในการใช
คําวา CIA on Web บาง  แตก็ไมไดรับความนิยมในการใชเรียกเทาใดนัก  ความหมายของ 
คําวา CIA และ E – Learning  จึงมีความแตกตางกันตามไปดวย  ผูเรียนที่ศึกษาจาก CIA จึง
มักจะเปนการศึกษา 
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 E – Learning  VS  WBI 
  ทั้ง  E – Learning  และ WBI  ตางก็เปนผลจากการผสมผสาน ระหวางเวบ็
เทคโนโลยีกบักระบวนการออกแบบการเรยีนการสอน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู 
และแกปญหาในเรื่องขอจํากัดทางดานสถานที่และเวลาในการเรียน  นอกจากนี้  เชนเดียวกัน 
กับ WBI การพัฒนา E – Learning  จะตองมีการนําเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส (Course  
Management System) มาใชดวย  เพ่ือชวยในการจัดการกับการสอนในดานการจัดการ  
(Management) อ่ืนๆ เชน ในเรื่องของคําแนะนําการเรียน การประกาศตางๆ ประมวลรายวิชา  
รายละเอียดเกี่ยวกับผูสอน  รายชื่อผูลงทะเบียนเรียน  การมอบหมายงาน  การจัดหาชองทาง
การติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนดวยกัน  คําแนะนําตางๆ การสอบ  การ
ประเมินผล  รวมทั้งการใหผลปอนกลับ  ซ่ึงสามารถที่จะทําในลักษณะออนไลน  ไดทั้งหมด
ผูสอนเองก็สามารถใชระบบการจัดการคอรสนี้  ในการตรวจสอบพฤตกิรรมการเรียนของผูเรียน
จากการทําแบบทดสอบ หรือแบบฝกหัดที่ไดไว  สําหรับความแตกตาง  สําคัญระหวาง   
E – Learning กับ WBI น้ัน  แทบจะไมมีเลยกว็าได  ความแตกตางอาจไดแก  การที่   
E – Learning เปนคําศัพท (Term) ที่เกิดขึ้นภายหลังคาํวา WBI  จึงเสมือนเปนผลของ
วิวัฒนาการจาก WBI และเม่ือเว็บเทคโนโลยีโดยรวม มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สิ่งที่เคยทํา
ไมไดสําหรับ WBI  ในอดีตก็สามารถทําได  สําหรับ E – Learning  ในปจจุบัน  ตัวอยางเชน  
ในชวง 4 – 5 ปที่แลว  เม่ือมีการพูดถึง WBI การโตตอบ (Interaction) จะคอนขางจํากัดอยูที่
การโตตอบกบัครูผูสอนหรอืกับเพ่ือนเปนหลัก  โดยที่เทคโนโลยีการโตตอบกบัเนื้อหาเปนสิ่งที่
ทําไดยาก  อยางไรก็ดี  เม่ือกลาวถึง E – Learning  ในปจจุบัน หากมีการพัฒนา E – Learning  
อยางเต็มรูปแบบในระดับ  Interactive  Online หรือ High Quality Online  การโตตอบสามารถ
ทําไดอยางไรไมมีขอจํากัดอีกตอไปเพราะปจจุบัน  เรามีเว็บ  เทคโนโลยีที่ชวยสําหรับการออก
แบบเรียนใหมีการโตตอบอยางมีความหมายกับผูเรยีน และดังน้ันจึงสงผลใหเกดิการพัฒนา 
ในดานการนําไปประยุกตใชที่ยืดหยุนมากขึ้นกวาเดิมมาก  นอกจากนี้เดิมทีความหมายของ 
คําวา WBI  จะจํากัดอยูที่การสอนบนเวบ็เทานั้น  เพราะแนวคิดหลักก็คือ  เพ่ือใชประโยชน 
จากทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บเปนหลกั และการเรียนการสอนมักจะเนนเนื้อหาในลักษณะ
ตัวหนังสือ (Text-Based) และภาพประกอบ หรือวีดิทัศนที่ไมซับซอนเทานั้น  ในขณะที่ใน
ปจจุบัน  ผูเรียนที่ศึกษาจาก E – Learning  จะสามารถเรียกดุเน้ือหาออนไลนก็ได หรือ  
สามารถเรียกดูจากแผน  CD-ROM ก็ได  โดยที่เน้ือหาสารสนเทศทีอ่อกแบบสําหรับ   
E – Learning  น้ันจะใชเทคโนโลยีเชิงโตตอบ (Interactive Technology) รวมทั้งมีการใช
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) เปนสําคัญ 
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 รูปแบบการเรียน (Learning Model) ของ E – Learning   
  หากผูสอนสนใจจะนํา E – learning  ไปใชกับการเรียนการสอนของตนแลว สงที่
ผูสอนจะตอง  พิจารณาควบคูกันไป ก็คอื รูปแบบการเรียน (Learning  Model) ที่เหมาะสม  
ทั้งน้ีเน่ืองจาก  การปลอยใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองดวยการเรียนในลักษณะ E – learning  ใน
เวลาที่ผูเรียนพรอมแตเพียงอยางเดียว  โดยที่เวลาสวนใหญยังคงใชกับการบรรยายในลักษณะ
เดิมแลว  ผูสอนจะไมสามารถทราบไดวา ผูเรียนสามารถบรรลวุตัถปุระสงคตามที่ผูสอนตองการ
จาก E – learning หรือไม  ดังน้ันจึงเกิดความจําเปนทีผู่สอนจะตองศึกษาหารูปแบบการเรียน 
ที่เหมาะสมเมื่อมีการตัดสินใจที่จะประยุกตใช E – learning  ในการเรียนการสอนของตน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือใช E – learning  ในลักษณะของสื่อหลัก  ริชารด (Richards.  2001)  
ไดเสนอแนะรูปแบบการเรียนของ  E – learning  ที่นาสนใจ  โดยเขาไดเปรียบเทยีบรูปแบบ
การเรียนในปจจุบันกับรูปแบบการเรียนของ  E – learning  (ภาพ 2 – 3) ถึงแมวา ยังไมได 
มีหลักฐานงานวิจัยที่สนับสนุนผลการใชรูปแบบการเรียนสาํหรับ E – learning  อยางชัดเจน  
อยางไรก็ตาม  จาการสัมภาษณ  พบวา  ริชารด (Richards) ไดทําการประเมินระหวางการ
พัฒนา (Formative Evaluation) รูปแบบการเรียน E – learning  กับนักศึกษาที่ University   
of Waterloo ประเทศแคนาดา พบวา  รูปแบบการเรียนของ  E – learning  สามารถใชงานไดดี 
เม่ือนํา E – learning  ไปใช  ผูสอนแทนจะตองเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม  
ซ่ึงมีขั้นตอน  คือ 
  ก)  การเรียนจากการฟง Lecture  จากครูผูสอน 
  ข)  การทบทวนดวยตนเองและการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
  ค)  การโตตอบกับผูสอนในหองใหญ   
  ง)  การรับผลปอนกลับจากผูสอน 
 อยางไรก็ดี  ในขณะนี้ ยังมีความจําเปนสาํหรับผูสอนในการศึกษาหารูปแบบการเรียน
การสอนที่เหมาะสําหรับการประยุกต  E – learning  ของตนทั้งน้ีเพราะการนํา E – learning    
สามารถนําไปใชในลกัษณะที่แตกตางกันไปตามตวัแปรตางๆ อาทิเชน  สําหรับการศึกษา
ทางไกล หรือสําหรับผูเรียนปกติที่เดินทางมาศึกษาที่สถาบัน  การนําไปใชในลักษณะสื่อเสริม  
สื่อเติม หรือสื่อหลักการนําเสนอเนื้อหาใชลักษณะเนนขอความ  เนนมัลติมีเดียอยางงาย หรือ  
ใชคุณภาพระดับมืออาชีพ  นอกจากนี้  เน้ือหาในแตละรายวิชามีธรรมชาติของวตัถุประสงคที่
แตกตางกันออกไป  เชน  การเนนทางดานทฤษฎี  การเนนปฏิบตัิ  ทฤษฎีและปฏิบัติ หรือ 
การเนนทักษะที่แตกตางกนั  เชน  ทักษะการจํา หรือการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  ซ่ึง
หนาที่สําคัญอีกหนาที่หน่ึงของนักการศกึษาที่สนใจจะนํา E – learning  ไปใช  ทีผู่เขียนฝากไว
ก็คือ  การทําวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนที่เหมาะสมสําหรับการ  ประยุกต  E – learning  
ไปใชเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธผิลตอผูเรียนมากที่สุด  ทั้งน้ีเพ่ือใหการลงทุนทางดาน
เทคโนโลยีของบานเราเปนไปอยางคุมคานั่นเอง 
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 การเรียนการสอนผานเวบ็ตามแนวคดิของ แฮนนัม (Hannum.  1998)  ไดแบง
ประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บ ออกเปน  4 ลักษณะ ใหญๆ  คือ  
  1.  รูปแบบการเผยแพร รูปแบบนี้สามารถแบงไดออกเปน 3 ชนิด  คือ 
   1.1  รูปแบบหองสมุด (Library Model)  เปนรูปแบบทีใ่ชประโยชนจาก
ความสามารถ ในการเขาไปยังแหลงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูหลากหลาย  โดยวิธีการ
จัดหาเนื้อหาใหผูเรียนผาน การเชื่อมโยงไปยังแหลง เสริมตางๆ เชน สารานุกรม วารสาร หรือ 
หนังสือออนไลนทั้งหลาย  ซ่ึงถือไดวา  เปนการนําเอาลักษณะทางกายภาพของหองสมุดที่มี
ทรัพยากรจํานวนมหาศาลมาประยุกตใช  สวนประกอบของรูปแบบนี้  ไดแก  สารานุกรม
ออนไลน  วารสารออนไลน  หนังสือออนไลน  สารบัญการอาน  ออนไลน (Online Reading 
List) เว็บหองสมุด  เว็บงานวิจัย  รวมทัง้การรวบรวมรายชื่อเว็บที่สมัพันธกับวชิาตางๆ  
   1.2  รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) การเรียนการสอนผานเว็บ
รูปแบบน้ี เปน การจัดเนื้อหาของหลักสูตรในลักษณะออนไลนใหแกผูเรียน  เชน  คําบรรยาย 
สไลด  นิยาม  คําศัพท และสวนเสริม ผูสอนสามารถเตรียมเน้ือหาออนไลนที่ใชเหมือนกับที่ใช
ในการเรียนในชั้นเรียนปกต ิและสามารถทําสําเนาเอกสารใหกับผูเรียนได  รูปแบบน้ี  ตางจาก
รูปแบบหองสมุด คือ  รูปแบบน้ีจะเตรียมเน้ือหา  สําหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ  ขณะที่
รูปแบบหองสมุดชวยใหผูเรยีนเขาถึงเนื้อหาที่ตองการ  จากการเชื่อมโยงที่ไดเตรยีมเอาไว 
สวนประกอบของรูปแบบหนังสือเรียนนี้ประกอบดวย บันทึกของหลกัสูตร บันทึกคําบรรยาย 
ขอแนะนําของหองเรียน สไลดที่นําเสนอ วีดิโอและภาพ ที่ใชในชั้นเรียน เอกสารอื่นที่มี 
ความสัมพันธกับชั้นเรียน เชน ประมวลรายวิชา รายชือ่ในชั้น กฎเกณฑขอตกลงตางๆ ตาราง
การสอบ และตัวอยางการสอบครั้งที่แลว  ความคาดหวงัของชั้นเรียน งานที่มอบหมาย เปนตน  
   1.3 รูปแบบการสอนที่มีปฏิสัมพันธ (Interactive Instruction Model) รูปแบบ
น้ี  จัดใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกบัเนื้อหาที่ไดรับ  โดยนํา
ลักษณะของบทเรียน  คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  มาประยุกตใช เปนการสอนแบบออนไลน 
ที่เนนการมีปฏิสัมพันธ  มีการใหคําแนะนํา  การปฏิบัติ  การใหผลยอนกลับ  รวมทั้งการให
สถานการณจําลอง  
  2.  รูปแบบการสื่อสาร (Communication Model) การเรียนการสอนผานเว็บ
รูปแบบน้ีเปนรูปแบบที่อาศยัคอมพิวเตอรมาเปนสื่อเพ่ือการสื่อสาร (Computer - Mediated 
Communications Model) ผูเรียนสามารถที่จะสื่อสารกับผูเรียนคนอื่นๆ ผูสอนหรือกับ
ผูเชี่ยวชาญได  โดยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายในอินเทอรเน็ต  ซ่ึงไดแก  จดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส  กลุมอภิปราย  การสนทนา และการอภิปราย และการประชุมผานคอมพิวเตอร 
เหมาะสําหรับการเรียนการสอนที่ตองการสงเสริม การสื่อสาร และปฏิสัมพันธระหวางผูที่มี 
สวนรวมในการเรียนการสอน  
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  3.  รูปแบบผสม (Hybrid Model)  รูปแบบการเรียนการสอนผานเวบ็รูปแบบน้ี 
เปนการนําเอารูปแบบ  2 ชนิด  คือ  รูปแบบการเผยแพรกับรูปแบบการสื่อสารมารวมเขาไว
ดวยกัน  เชน  เว็บไซทที่รวมเอารูปแบบหองสมุดกับรูปแบบหนังสือเรียน ไวดวยกัน  เว็บไซท 
ที่รวบรวมเอาบันทึกของหลกัสูตร  รวมทัง้คําบรรยายไวกับกลุมอภิปราย หรือเว็บไซทที่  รวม
เอารายการแหลง  เสริมความรูตางๆ และความสามารถของจดหมายอิเล็กทรอนกิสไวดวยกัน 
เปนตน  รูปแบบน้ีมีประโยชนเปนอยางมากกับผูเรียน  เพราะผูเรียนจะไดใชประโยชนของ
ทรัพยากรที่มีในอินเทอรเน็ต  ในลักษณะที่หลากหลาย 
  4.  รูปแบบหองเรียนเสมอืน (Virtual Classroom Model)  รูปแบบหองเรียน
เสมือนเปนการนําเอาลักษณะเดนหลายๆ ประการของแตละรูปแบบที่กลาวมา แลวขางตนมาใช 
ฮิลทซ (Hiltz.  1993) ไดนิยามวา  หองเรียนเสมือนเปนสภาพแวดลอมการเรียนการสอน ที่นํา
แหลงทรัพยากรออนไลนมาใชในลักษณะการเรยีนการสอนแบบรวมมือ โดยการรวมมือระหวาง 
นักเรียนดวยกัน นักเรียนกับผูสอน ชั้นเรยีนกับสถาบันการศึกษาอื่น และกับชุมชนที่ไมเปนเชิง
วิชาการ (Khan.  1997) สวน เทอรอฟฟ (Turoff.  1995) กลาวถึงหองเรียนเสมือนวา  เปน 
สภาพแวดลอมการเรียน การสอนที่ตั้งขึน้ภายใตระบบการสื่อสารผานคอมพิวเตอรในลักษณะ
ของการเรียนแบบรวมมือ ซ่ึงเปนกระบวนการที่เนนความสําคัญของกลุมที่จะรวมมือทํากิจกรรม
รวมกัน นักเรียน และผูสอนจะไดรับ ความรูใหมๆ จากกิจกรรม การสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอมูล ลักษณะเดนของการเรียน การสอนรูปแบบน้ี ก็คือ ความสามารถในการลอก
เลียนลักษณะของหองเรียนปกติมาใชในการออกแบบ  การเรียนการสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต  โดยอาศัยความสามารถตางๆ ของอินเทอรเน็ต โดยมีสวน ประกอบคอื ประมวล
รายวิชา เน้ือหาในหลักสูตร รายชื่อแหลงเนื้อหาเสริม กิจกรรมระหวาง ผูเรียนผูสอน คําแนะนํา
และการใหผลปอนกลับ  การนําเสนอในลกัษณะมัลติมีเดีย  การเรียนแบบรวมมือ  รวมทั้ง การ
สื่อสารระหวางกัน รูปแบบนี้จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน  โดยไมมีขอจํากัด  
ในเรื่องของเวลาและสถานที่ 
 1.5  องคประกอบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – learning)   
  การใหบริการการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ E – learning  มีองคประกอบ
ที่สําคัญ  4 สวน  โดยแตละสวนจะตองไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี  เพราะเม่ือนํามา
ประกอบเขาดวยกันแลวระบบทั้งหมดจะตองทํางานประสานกันไดอยางลงตัว  
(www.Thai2learn.com) 
  1.5.1  เน้ือหารของบทเรียน 
   สําหรับการเรยีนการศึกษาแลว  ไมวาจะเรียนอยางไรก็ตามเนื้อหาถือวา เปน
สิ่งที่สําคัญที่สดุ  E – learning  ก็เชนกัน  ทางโครงการไดใหความสําคัญในขอน้ีเปนอยางยิ่ง  
อยางไร  ก็ตามเน่ืองจาก E – learning  น้ันถือวา  เปนการเรียนรูแบบใหมสําหรับวงการศึกษา
ในประเทศไทย  ดังน้ันเนื้อหาของการเรียนแบบนี้ที่พัฒนาเสร็จเรียบรอยแลว  จึงมีอยูนอยมาก
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ทําใหไมเพียงพอกับความตองการในการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู  พัฒนาศักยภาพทั้งของบุคคล
โดยสวนตวัและของหนวยงานตางๆ ทางโครงการฯ จึงไดเรงติดตอ  ประสาน  สรางเครือขาย
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศเชน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (ความ
รวมมือเริ่มตนจะเปนการพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาภาษาอังกฤษ  สําหรับเจาหนาที่สํานักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ  รวมทั้งสถาบันการศึกษา  วิทยาลัย  โรงเรียน  
หนวยราชการ และผูสนใจทัว่ไป ที่มีความสนใจจะนําเนือ้หาความรูที่มีอยู มาพัฒนาเปนบทเรยีน
ออนไลน  โดยเจาของเนื้อหาวิชา (Content Provider) ที่เปนแหลงความรูทั้งหลายนั้น ทุกๆ 
ทานจะมีความเดนในเนื้อหาดานตางๆ ครอบคลุมทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ  ตลอดจนความรู 
ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น 
  1.5.2  ระบบบริหารการเรยีน 
   เน่ืองจาการเรียนออนไลน หรือ E – learning น้ัน  เปนการเรียนที่สนับสนุน
ใหผูเรียนไดศกึษา  เรยีนรูไดดวยตัวเอง  ระบบบริหารการเรียนที่ทําหนาที่เปนศูนยกลาง  
กําหนดลําดับของเนื้อหาในบทเรียน  นําสงบทเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรไปยงัผูเรียน  
ประเมินผลความสําเร็จของบทเรียน  ควบคุมและสนบัสนุนการใหบริการทั้งหมด แกผูเรียน  จึง
ถือวาเปนองคประกอบของ E – learning  ที่สําคัญมาก  เราเรียกระบบนี้วาบริหารการเรียน  
(LMS : E – learning  Management) ถากลาวโดยรวม  LMS  จะทําหนาที่ตั้งแตผูเรียนเร่ิมเขา
มาเรียน  โดยจัดเตรียมหลกัสูตร  บทเรยีนทั้งหมดเอาไวพรอมที่จะใหผูเรียนผานเครือขาย
คอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ต  อินทราเน็ต หรือเครือขายคอมพิวเตอรอ่ืนๆ) ไปแสดงที่ Web  
browser  ของผูเรียน  จากนั้นระบบก็จะติดตามและบนัทึกความกาวหนา  รวมทัง้สรางรายงาน
กิจกรรมและผลการเรียนของผูเรียนในทุกหนวยการเรียนอยางละเอียด  จนกระทั่งจบหลักสูตร 
  1.5. 3  การติดตอสื่อสาร 
   การเรียนทางไกลโดยทั่วไปแลวมักจะเปนการเรียนดวยตนเองโดยไมตองเขา 
ชั้นเรียนปกติ ซ่ึงผูเรียนจะเรียนจากสื่อการเรียนการสอนประเภทสิ่งพิมพ  วิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน และสื่ออ่ืน  การเรียนแบบ E – learning ก็เชนกันถือวา  เปนการเรียนทางไกล
แบบหนึ่ง  แตสิ่งสําคัญที่ทําให  E – learning  มีความโดดเดนและแตกตางไปจากการเรียน
ทางไกลทัว่ไป ก็คือ  การนํารูปแบบการตดิตอสื่อสารแบบ  2  ทางมาใชประกอบในการเรียน
เพ่ือเพ่ิมความสนใจความตืน่ตัวของผูเรียนที่มีตอบทเรยีนใหมากยิ่งขึ้น  เชน  ในระหวางเรียน
ถามีคาํถาม  ซ่ึงเปนการทดสอบยอยในบทเรียน  เม่ือคําถามปรากฏขึ้นมาผูเรียนก็จะตองเลือก
คําตอบ และสงคําตอบกลบัมายังระบบในทันที  เหตุการณดังกลาวจะทําใหผูเรียนรักษาระดับ
ความสนใจในการเรียนไดเปนระยะเวลามากขึ้น  นอกจากนี้  วัตถุประสงคสําคัญอีกประการของ
การติดตอแบบ 2 ทาง ก็คือ ใชเปนเครื่องมือที่จะชวยใหผูเรียนไดตดิตอ สอบถาม  ปรึกษาหารือ  
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางตวัผูเรียนกับครู  อาจารยผูสอน และระหวางผูเรียนกับ
เพ่ือนรวมชั้นเรียนคนอื่นๆ  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารอาจแบงไดเปน 2 ประเภท
ดังน้ี 
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   1.5.3.1  ประเภท  Real-time  ไดแก  Chat (message , Voice)  White  
board/Text  Slide,  Real- time  Annotation , Interactive  poll , Conferencing  และอ่ืนๆ 
   1.5.3.2  ประเภท  Non  real-time  ไดแก  Web-board, e-mail 
  1.5.4  การสอบ/วัดผลการเรียน 
   โดยทั่วไปแลวการเรียนไมวา  จะเปนการเรียนในระดับใด หรือเรียนวิธีใด ก็
ยอมตองมีการสอบ /การวัดผลการเรียนเปนสวนหนึ่งอยูเสมอ  การสอบ /การวัดผลการเรียนจึง
เปนสวนประกอบสําคัญที่จะทําใหการเรยีน  E – learning  เปนการเรียนที่สมบูรณ  กลาวคือ 
ในบางวิชาจําเปนตองวัดระดับความรูกอนเขาสมัครเขาเรียน  เพ่ือใหผูเรียนไดเลอืกเรียนใน
บทเรียน  หลกัสูตรที่เหมาะสมกับเขามากที่สุด  ซ่ึงจะทําใหการเรียนที่จะเกิดขึ้นเปนการเรียน 
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  เม่ือเขาสูบทเรยีนในแตละหลกัสูตรก็จะมีการสอบยอยทายบท และ 
การสอบใหญกอนที่จะจบหลักสูตร  ระบบบริหารการเรียนจะเรียกขอสอบที่จะมาใชจากระบบ
บริหารคลังขอสอบ (Test Bank System) ซ่ึงเปนสวนยอยที่รวมอยูในระบบบริหารการเรียน  
(LMS : E – learning Management System) สําหรับระบบบริหารคลังขอสอบทีท่างโครงการฯ 
ไดพัฒนาขึ้นมานั้น  มีขีดความสามารถ  ดังน้ี 
   1.5.4.1  สอบออนไลนผาน  Web browser 
   1.5.4.2  นําสื่อมัลติมีเดียมาประกอบในการสรางขอสอบ 
   1.5.4.3  การรักษาความปลอดภัยทั้งในดานการรับ-สงขอสอบ 
   1.5.4.4  การกําหนดสิทธิการใชงานระบบทําไดหลายระดับ 
   1.5.4.5  ผูสอนเปนผูกําหนดรูปแบบรายงานผลการสอน 
   1.5.4.6  การนําคาทางสถติิมาวิเคราะหผลการสอบของผูเรียน 
   1.5.4.7  สามารถวิเคราะหตัวขอสอบได 
 
 ปทีป  เมธาคณุวุฒิ (2540) กลาววา  การออกแบบโครงสรางของการเรียนการสอน
ผานเว็บควรจะประกอบดวย  
  1.  ขอมูลเกี่ยวกับรายวิชา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดง
วัตถุประสงคของรายวิชา สังเขปรายวชิาคําอธิบาย เกี่ยวกับหัวขอการเรียน หรือหนวยการเรยีน 
  2.  การเตรียมตัวของผูเรียนหรือการปรับพ้ืนฐานผูเรยีน เพ่ือที่จะเตรียมตวัเรียน  
  3.  เน้ือหาบทเรียน พรอมทั้งการเชื่อมโยงไปยังสื่อสนับสนุนตางๆในเนื้อหา
บทเรียนนั้นๆ  
  4.  กิจกรรมที่มอบหมายใหทําพรอมทั้งการประเมินผล  การกําหนดเวลาเรียน 
การสงงาน  
  5.  แบบฝกหัดที่ผูเรียนตองการฝกฝนตนเอง  
  6.  การเชื่อมโยงไปแหลงทรพัยากรที่สนับสนุนการศึกษาคนควา  
  7.  ตวัอยางแบบทดสอบ ตวัอยางรายงาน  
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  8.  ขอมูลทัว่ไป (Vital Information) แสดงขอความที่จะติดตอผูสอนหรือผูที่
เกี่ยวของการลงทะเบียนคาใชจาย การไดรับหนวยกติ และการเชื่อมโยงไปยังสถานศึกษา หรือ
หนวยงานและมีการเชื่อมโยงไปสูรายละเอียดของหนาที่เกี่ยวของ 
  9.  สวนแสดงประวตัิของผูสอนและผูที่เกี่ยวของ  
  10. สวนของการประกาศขาว (Bulletin Board) 
  11. หองสนทนา (Chat Room) ที่เปนการสนทนาในกลุมผูเรียนและผูสอน  
 กิดานันท  มลิทอง (2542) ไดกลาวถึงองคประกอบตางๆ ที่ใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – learning)  เพ่ือการเรียนการสอน ดังน้ี 
  1.  ขนาดของสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning)  จํากัดขนาดแฟมของแตละหนา 
โดยการกําหนดขีดจํากัดเปนกิโลไบต  สําหรับขนาด "นํ้าหนัก" ของแตละหนา  ซ่ึงหมายถึง 
จํานวนรวมกิโลไบตของภาพกราฟกทั้งหมดในหนา  โดยรวมภาพพื้นหลัง ดวยใชแคช (Cash) 
ของโปรแกรมคนผาน (Web Browser) โปรแกรมคนผานที่ใชกันทุกวันนี้จะเก็บ  บันทึก
ภาพกราฟกไวในแคช  ซ่ึงหมายถึงการที่โปรแกรมเก็บภาพกราฟกไวบนฮารดดสิก เพ่ือที่
โปรแกรม จะไดไมตองบรรจุภาพเดียวกันน้ันมากกวาหนึ่งครั้ง จึงเปนการดีที่จะนําภาพนั้นมา
เสนอซ้ําเมื่อใดก็ได บนเว็บไซต  นับเปนการประหยัดเวลาการบรรจุลงสําหรับผูอานและลดภาระ
ใหแกเครื่องบริการดวย 
  2.  การจัดหนา 
   2.1  กําหนดความยาวของหนาใหสั้น ไมใหแตละหนายาวจนเกินไป 
   2.2  ใสสารสนเทศทีส่ําคัญที่สุดในสวนบนของหนา ถาเปรียบเทียบเว็บไซต
กับสถานที่แหงหน่ึง  เน้ือที่ที่มีคาที่สุดจะอยูในสวนหนา  ซ่ึงก็คือ  สวนบนสุดของหนาจอภาพ
น่ันเอง ทุกคน ที่เขามาในเวบ็ไซตจะมองเห็นสวนบนของจอภาพไดเปนลําดับแรก  ถาผูอาน 
ไมอยากที่จะใชแถบเลื่อน เพ่ือเลื่อนจอภาพลงมาก็จะยังคงเห็นสวนบนของจอภาพอยูได
ตลอดเวลา ดังน้ันถาไมตองการจะใหผูอานพลาดสาระสําคัญของเน้ือหาก็ควรใสไวสวนบนของ 
หนา  ซ่ึงอปภายในประมาณ 300  จุดภาพ  ใชความไดเปรียบของตาราง  ซ่ึงตารางจะเปนสิ่งที่
อํานวยประโยชนและชวย นักออกแบบไดเปนอยางมาก การใชตารางจะจําเปนสําหรับการสราง
หนาที่ซับซอนหรือที่ไมเรียบธรรมดา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเราตองการใชคอลัมน ตารางจะ
ใชไดเปนอยางดีเม่ือใชในการจัดระเบียบหนา เชน การแบงแยกภาพกราฟกหรือเครื่องมือนํา
ทางออกจากขอความ หรือการจัดแบงขอความออกเปนคอลัมน 
  3.  พ้ืนหลัง 
   3.1  ความยาก-งายในการอาน พ้ืนหลังที่มีลวดลายมากจะทําใหหนาเว็บมี
ความยาก ลําบากในการอานเปนอยางยิ่ง การใชสีรอนที่มีความเปรยีบตางสูงจะทาํใหไมสบาย
ตาในการอานเชนกัน ดังน้ันจึงไมควรใชพ้ืนหลังที่มีลวดลายเกินความจําเปนและควรใชสีเย็น
เปนพ้ืนหลังจะทําใหเวบเพจนั้น นาอานมากกวา 
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   3.2  ทดสอบการอาน การทดสอบที่ดีทีสุ่ดในเรื่องของความสามารถในการ
อานเม่ือใช พ้ืนหลัง คือ ใหผูใดก็ไดที่ไมเคยอานเนื้อหาของเรามากอนลองอานขอความที่อยูบน
พ้ืนหลังที่จัดทําไว หรืออีกวิธีหน่ึงคือ ทดสอบการอานดวยตวัเอง ถาอานไดแสดงวาสามารถใช
พ้ืนหลังน้ันได 
  4.  ศิลปะการใชตวัพิมพ 
   ความจํากัดของการใชตัวพิมพ  นักออกแบบจะถูกจํากดัในเรื่องของศิลปะ 
การใชตวัพิมพบนเวบ็มากกวาในสื่อสิ่งพิมพ โปรแกรมคนผานรุนเกาๆ จะสามารถใชอักษรได
เพียง 2 แบบเทานั้น  อยางไรก็ตามโปรแกรมรุนใหมจะสามารถใชแบบอักษรไดหลายแบบมาก
ขึ้น  นอกจากนี้  การพิมพในเว็บจะไมสามารถควบคุมชวงบรรทัด  ซ่ึงเปนเนื้อที่ระหวางบรรทัด
หรือชองไฟระหวางตัวอักษรไดความแตกตางระหวางระบบและการใชโปรแกรมคนผาน (Web 
Browser) แตละตวั จะมีตัวเลือกในการใชแบบตัวอักษรที่แตกตางกัน ซ่ึงตรงนี้ผูอานสามารถ
เปลี่ยนแปลงคาตางๆ ของแบบตวัอักษรไดดวยตวัเอง สรางแบบการพิมพเปนแนวทางไว ถึงแม
จะมีขอจํากัดในเรื่องการใชตัวพิมพ บนเว็บกต็าม แตนักออกแบบก็สามารถระบุระดับของหัว
เรื่องและเนื้อหาไวไดเชนเดียวกับการพมิพ ในหนังสือ  ใชลักษณะกราฟกแทนตวัอักษรธรรมดา
ใหนอยที่สุด ถึงแมจะสามารถใชลักษณะ กราฟกแทนตัวอักษรธรรมดาไดก็ตาม แตไมควรใช
มากเกินกวา 2 – 3 บรรทัด ทั้งน้ีเพราะจะทําใหเสียเวลา ในการดาวนโหลดมากกวาปกต ิ
 จากแนวคิดและทฤษฎตีางๆ ที่กลาวมาพอสรุปไดวา  รูปแบบการเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ที่ดีน้ัน ควรมีลักษณะ  ดังน้ี 
  1.  มีความยึดหยุนและสะดวกสบาย (Flexibility and Convenience) 
  2.  เรียนไดทันใจตามตองการ (Just-In-time Learning) 
  3.  ผูเรียนเปนผูควบคุม (Learner Control) 
  4.  รูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Format) 
  5.  แหลงทรัพยากรขอมูล (Information Resource) 
  6.  ความทันสมัย (Currency) 
  7.  ชวยเผยแพรผลงาน (Publishing Capabilities) 

 
 การวิจัยในครัง้น้ี  ผูวิจัยมีการจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ใน 3 ลักษณะ คือ 
  1.  การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเวบ็ไซตที่ประกอบไปดวย
ขอความ ภาพกราฟกโดยมีวิธี การนําเสนอ คือ  การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบดวย
ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง  
  2.  การสื่อสาร (Communication)  มีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ  เชน 
   2.1  การสื่อสารทางเดียว เชน การดูขอมูลจากเวบ็เพจ 
   2.2  การสื่อสารสองทาง เชน การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โตตอบกัน 
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  3.  การทําใหเกิดความสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะที่สําคัญ 
ซ่ึงมี  3 ลักษณะ  คือ  
   3.1  การสืบคนขอมูล 
   3.2  การหาวิธีการเขาสูเวบ็ 
   3.3  การตอบสนองของมนุษยตอการใชเว็บ 
 1.6  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
  ชิน (จําป ทิมทอง.  2542: 55 ; อางอิงจาก Shih) ศึกษาความสัมพันธของทัศนคต ิ  
แรงจูงใจ รูปแบบ และกลวธิใีนการเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวยระบบออนไลน  ซ่ึงเปนการ
เสนอบทเรียน โดย เวิลด ไวด เว็บ พบวา การใชวิธกีารเรียนที่ตางกนักับนักเรียนที่มีภูมิหลัง
ตางกันสามารถเรียนไดดีดวยการเสนอบทเรียนบนเว็บ ทําใหนักเรียนมีความสะดวกสบาย รูสึก
มีอิสระในการเรียน  มีความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น  นักเรียนมีความสนใจที่จะตรวจสอบ
ผลการเรียนจากชั้นเรียนและครูผูสอนดวย  อีเมล  กลุมอภิปราย  กลุมขาว (Net Forum) หรือ
กลุมสนทนา (Chat Forum) 
  ฮีตท (Heath.  Abstract) ศึกษาการออกแบบ  การพัฒนา และการสนับสนุน 
การเรียนการสอนของการสอนในรูปแบบของหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) พบวา 
การเรียนในระบบออนไลน หรือหองเรียนเสมือนบนเวบ็ในรูปแบบของการศึกษาทางไกล  ทําให
มีการพัฒนาในชั้นเรียนเปนไปในทางบวกมากขึ้น 
  ฟอรเลย (Foley.  Abstract) ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงในการติดตอสื่อสารดวย
อินเตอรเน็ตในโรงเรียน (K – 12)  เปนการใชอีเมล  กลุมสนทนา (Listserv) โกเฟอร (Gopher)  
และกลุมขาวในการฝกอบรมครูเกี่ยวกบัการเรียนการสอน  การเขียนหนังสือ และรปูแบบ
กิจกรรมอิเล็กทรอนิกสพบวา การใชอินเตอรเน็ตในการฝกอบรมชวยใหครูมีโอกาสในการเรียนรู
มากขึ้น ทําใหครูมีประสบการณในการทํางานเปนกลุม  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน 
  เลยฟวล (Layfield.  Abstract) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตของครูเกษตร  ระดับมัธยมศกึษา พบวา  ปจจัยที่สนับสนุนการใชอินเตอรเน็ตของ
ครูเกษตรคือการไดรับการสนับสนุนและการฝกอบรมการใชอินเตอรเน็ต  ความเชื่อม่ันในการ
เขาถึงอินเตอรเน็ต และความตองการจําเปนในการใชอินเตอรเน็ต  การทํางานกับผูรวมงานที่ใช
อินเตอรเน็ต และปจจัยที่ทาํใหครูเกษตรเกิดความทอแทในการใชอินเตอรเน็ต  คอื  การไมมี
ความสามารถในการปฏิบตัิเกี่ยวกับซอฟตแวร 
  ฮาดเลย (Hadley.  Abstract) ศึกษาการนาํเทคโนโลยีมาประยุกตใชกบัการเรียน
การสอนของครู  โดยศึกษาปฏิสัมพันธในการมีสวนรวมในการใชอีเมล  หองสนทนา (Chat  
room) และเวบ็ไซต (Web Sites) ที่เกี่ยวของระหวางครูกับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน และ
นักเรียนกับแหลงขอมูล พบวา  อีเมล  ใชในการสนับสนุนการตอบคําถามและเปนการเพิ่ม
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โอกาสใหครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธกนัมากขึ้น  มีความเขากันไดดีขึ้น  ลดความเกรงกลัวของ
นักเรียนที่มีตอครู  หองสนทนา  ชวยขยายขอบเขตในการสนทนาโตตอบ และขอบเขตของขอ
คําถามชวยลดขอจํากัดในการแสดงความคิดเกี่ยวกับบทเรียน และความลาชาในการสนทนา  
สวนปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับแหลงขอมูลจากเวิลดไวดเวบ็  ชวยเพ่ิมความสนใจ  ซ่ึงเปน
เทคโนโลยีทีไ่ดรับความนิยมมากที่สุดทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดทุกเวลาทั้ง
กลางวันและกลางคืน 
  ทิพยเกศร  บญุอําไพ (2540: 110 – 112) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการสอนเสริม
ทางไกลผานอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชพบวา  ระบบการสอนเสริม
ทางไกลผานทางอินเตอรเน็ตไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษาและทางระบบการศึกษาทางไกล  เห็นวา  อยูในเกณฑที่เหมาะสมมาก และพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนเสริมทางไกลผานอินเตอรเน็ต  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
จากการสอนเสริมโดยวิธีเผชิญหนาไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถติทิี่  .05  และพบวา
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนจากการสอนเสริมทางไกลผานอินเตอรเน็ตอยูในเกณฑ   
“เห็นดวยมาก” 
  บุญเรือง  เนียมหอม (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพฒันาระบบการเรียนการ
สอนทางอินเตอรเน็ตในระดับอุดมศึกษาพบวา  การศกึษาสภาพการจัดการเรียนการสอนทาง
อินเตอรเน็ตในปจจุบัน  ดวยการวิจัยเอกสาร  โดยวิเคราะหเน้ือหาเอกสารอิเล็กทรอนิกสจาก
เวิลดไวดเวบ็  พบวา  ระบบการเรียนการสอนเนนองคประกอบดานกระบวนการเรียนการสอน
ดวยกิจกรรมอินเตอรเน็ต  การควบคุม  การติดตามการเรียน และการเตรียมความพรอม
ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนทางอินเตอรเน็ต  มีการใชไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส และ
เวิลดไวดเวบ็ในการเรียนการสอนมากที่สุด  ใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทัศนะนักจิตวทิยา
พฤติกรรมนิยม  ผสมผสานกับการเรียนแบบรวมมือและการเรียนรูดวยตนเอง โดยจัดกิจกรรม
การสอนทางเว็บไซต   
  สุขวทิย  ปูทอง (2541: 131 – 132)  ไดศึกษาเรื่องการนําเสนอการสอน
อินเตอรเน็ตสาํหรับผูเรียนระดับอุดมศึกษา พบวา  จุดประสงคในการสอนอินเตอรเน็ตระดับชาต ิ 
เพ่ือเปนการพัฒนาเยาวชนของชาต ิ ใหสามารถใชอินเตอรเน็ต  ในฐานะที่เปนเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในการคนหาขอมูล  ในระดับหลักสตูร  เพ่ือใหผูเรียนรักในการแสวงหาความรู  รูถึง
มารยาทในการใชและสามารถใชอินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ   ในระดับรายวิชา  ผูเรียน
ควรที่จะสามารถใชบรกิารตางๆ  ในอินเตอรเน็ต  โดยเฉพาะการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการสืบคน
ขอมูล  สวนเนื้อหาควรประกอบดวย  การใชบริการเวลิดไวดเว็บ  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
อินเตอรเน็ต  การเชื่อมตอเครือขาย  การใชงานโปรแกรมรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  การ
ถายโอนแฟมขอมูล  การสรางเว็บเพจ  ความรูเกี่ยวกบัฮารดแวรและซอฟตแวร 
  พีรนุช  สุวรรณรัตน (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงระดับความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร  นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปการศึกษา 2541 – 2542  
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จํานวน  400 คน  ผลการวจัิยพบวา  นักศึกษามีความรูคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับสูง  
มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับปานกลาง  โดยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความรู  
และทักษะในดานของการใชโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ (Microsoft Office) สูงที่สุด  ในเรื่อง
ระบบอินเตอรเน็ต (Internet) น้ันพบวา  นักศึกษามีความรูและทักษะนอยที่สุด 
  สุภาณี  เส็งศรี (2543: บทคัดยอ)  ไดศึกษาโดยทดลองใชระบบการเรียนการสอน
ทางไกลที่พัฒนาแลวกับนิสติชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางมี
คะแนนหลังเรยีนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ  .01  กลุมตัวอยาง
เห็นวา  แผนการเรียนเอกสารคําสอน และกรอบแนวคิดชวยใหศึกษาอยางมีเปาหมายและทําให
มีวิธีการเรียนรูดวยตนเอง  ผูสอนพึงพอใจในกิจกรรมแบบมีสวนรวมและการมีปฏสิัมพันธ  
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน และระหวางผูเรยีนกบัผูสอน 
  เสกสรร  สายสีสด (2545: 174 – 176) ศึกษาถึงประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
โดยใชอินเตอรเน็ต  สําหรับสถาบันราชภฏั และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนเรียน
และหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนผานเวบ็เพจบทเรยีน และไดสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาสถาบันราชภัฏที่มีตอการเรียนการสอน  โดยใชเครือขายอินเตอรเน็ต  ผลการวิจัย
พบวา  ผลการหาประสิทธภิาพเว็บเพจบทเรียนผานอินเตอรเน็ต  รายวิชาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) มีคาเทากับ 84.44/82  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่กาํหนดไว ที่ระดับ 80/80 และจากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
กอนและหลังของนักศึกษาที่เรียนดวยเวบ็เพจ พบวา  มีการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักศกึษาที่เรียนผานเว็บเพจ มีความคิดเห็นและความ 
พึงพอใจตอการเรียนการสอนผานเว็บเพจบทเรียนอยูในระดับดีมาก 
  อโณชา  อุทุมสกุลรัตน (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทน
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
โดยการเรียนการสอนผานเว็บ ผลการวิจัยพบวา  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปที่ 2  ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนผานเว็บหลัง
เรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
  จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  สรุปไดวา  ในขณะนี้การนําอินเตอรเน็ตไป
ประยุกตใชในหลักสูตรการศึกษาในรปูแบบระบบออนไลนสนับสนุนการเรียนในรปูแบบอิสระ
สามารถชวยใหผูเรียนเลือกที่จะศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่  โดยใช
การสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ตมาประยุกตใชโดยพฒันาระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ผานระบบออนไลน นักการศึกษา จึงควรทําความเขาใจในบทบาทใหมที่ตนเองจะตองเรียนรู  
ขณะเดียวกันก็สรางความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนระบบออนไลนและสื่อ
อินเตอรเน็ตใหมากที่สุดเพื่อที่จะสามารถใชเวลาคิดและพัฒนาผลิตผลทางการศกึษา  ไมวาจะ
เปนในลักษณะของโครงการ  กิจกรรมบนอินเตอรเน็ต หรือสื่อการศึกษาตางๆ เพ่ือรองรับการ
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ขยายตวัของเครือขายการศกึษาในระบบออนไลนที่เริ่มมีการเชื่อมโยงกันอยางกวางขวางทุก
ระดับชั้น  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  พจนารถ  ทองคําเจริญ (2539) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกบั  สภาพ  ความตองการและ
ปญหาการใชอินเตอรเน็ตในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  
ผลการวิจัยพบวา  อาจารยและนิสิตนักศกึษาใชบริการคนหาขอมูลแบบเวิรดไวดเว็บมากที่สุด  
และรองลงมาคือ  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  การถายโอนแฟมขอมูล  การใชเครื่องระยะไกล  
ตามลําดับ  สถาบันมีนโยบายปรับปรุงดานบริการพื้นฐานใหพรอม  โดยเฉพาะการเพิ่มคูสาย  
และความเร็วในการสื่อสารและการปรับปรงุการเรียนการสอนในหลักสูตรวชิาตางๆ ใหใช
อินเตอรเน็ตดวย  ผูบริหารเห็นดวยในการนําอินเตอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอน  และเห็นวา
ควรมีการวางแผนระยะยาวในการนําอินเตอรเน็ตมาใช  ควรมีการปรับปรุงบุคลากรใหมีความรู
และทักษะการใชอินเตอรเน็ต  นิสิตนักศึกษาอาจารยสวนใหญมีความตองการใชอินเตอรเน็ตใน
การเรียนการสอน  ตองการเพิ่มความเรว็ในการสื่อสารกับศูนยบริการ  เพ่ิมงบประมาณในการ
ติดตั้งบริการใหเพียงพอ  เพ่ิมความเร็วในการถายโอนแฟมขอมูล และขยายชองกวางสัญญาณ
ใหสามารถทํางานไดคลองตัวขึ้น 
  แมดดุกซ (Maddux.  1994) ไดศึกษาถงึปญหาการใชอินเตอรเน็ต  พบวา  
อินเตอรเน็ตทีใ่ชทางการศึกษา  ในรูปของขอมูลขาวสาร  คอมพิวเตอรซอฟตแวรความเปน
ประโยชนทางการศึกษา  ตองมีการตรวจตราปญหาบางอยางกอนที่จะตัดสนิใจนํามาใชรวมทั้ง
ประโยชนที่จะไดรับความพอเพียงของซอฟตแวร  การดูแลการใชระบบเทคนิคการนํามาใชและ
หลักสูตรทีร่องรับซ่ึงพบวา  ยังขาดโครงสรางของความเขาใจ  ความชัดเจน  และการควบคุม
คุณภาพ 
  โมฮาอดิน (Mohaiadin.  1996) ไดทําการศึกษาเกีย่วกบัประโยชนของ
อินเตอรเน็ต  ตอนักศึกษามาเลเซียทีศ่ึกษาอยูในตางประเทศ  โดยมีจุดประสงคเพ่ือศึกษา
ประโยชนที่นักศึกษามาเลเซียในตางประเทศไดรับจากการใชอินเตอรเน็ต และอิทธิพลทีท่ําให
นักศกึษาใชอินเตอรเน็ต   
  ผลการศึกษาพบวา 
   1.  นักศึกษาผูชายมีแนวโนมในการใชอินเตอรเน็ต  สงูกวาและมีทกัษะดีกวา
นักศึกษาหญงิ 
   2.  นักศึกษาสวนมากอินเตอรเน็ต  ตั้งแตลงทะเบียนเรียน 
   3.  นักศึกษาปแรกๆ ตองการใชอินเตอรเน็ต  ในการเขาสังคมมากกวา 
การเรียน 
   4.  สิ่งอํานวยความสะดวกที่ในมีอินเตอรเน็ต และถูกใชมากที่สุดคือ  
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส 
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   5.  ทักษะทางคอมพิวเตอรและประสบการณในการใชคอมพิวเตอรมีผลตอ
การใชคอมพิวเตอร 
   6.  ความยากงาย  ประโยชน  ความซับซอน  การสังเกต  เปนองคประกอบ
ของการใชอินเตอรเน็ต  
   7.  นักศึกษาสวนใหญเห็นวา  นาจะมีการสอนวิชาอินเตอรเน็ต  ในมาเลเซีย 
 
2.  เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ไคแซงค อารโนลด และ ไมลี (สิริวรรณ  พรหมโชติ.  2542: 17 ; อางอิงจาก 
Kysenk, Arnold; & Meili.  1972: 6) ใหความหมายของคําวา  ผลสัมฤทธิ์ หมายถึงขนาดของ
ความสําเร็จ  ที่ไดจากการทํางาน ที่ตองอาศัยความพยายามอยางมาก  ซ่ึงเปนผลมาจากการ
กระทําทีต่องอาศัยความสามารถทั้งทางดานรางกายและสติปญญา  ดังน้ันผลสัมฤทธิท์างดาน
การเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จทีไ่ดจากการเรียน  โดยอาศัยความสามารถเฉพาะบคุคล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดจากกระบวนการทีต่องอาศัยการทดสอบ  เชน  การสังเกต หรือ 
การตรวจการบาน หรืออาจไดในรูปของเกรดของโรงเรียน ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการที่ซับซอน
และระยะเวลานานพอสมควร หรืออาจไดจากการวัดดวยแบบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนทั่วไป 
  กูด และ โบรฟ (สุภวรรณ  พันธุจันทร.  2524: 27 ; อางอิงจาก Good; & 
Broophy.  1977: 346 – 348)  ไดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องผลสัมฤทธิ์ไววา  บุคคลบางประเภท
อาจจะประสบความสําเร็จไดมากกวาคนอื่นๆ ทั้งๆ ที่มีความเฉลียวฉลาด และมีทัง้ทักษะทาง
กายภาพที่คลายคลึงกัน  แตนักจิตวทิยาบางทานก็เชื่อวา อาจเปนเพราะบุคคลนัน้มีความ
ตองการที่จะประสบความสําเร็จมากกวาบคุคลอื่น หรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งวา ประสบ
ความสําเร็จเปนเปาหมายสําคัญในการดํารงชีวิตมากกวาเปาหมายอื่นของบุคคล  โดยที่  
แมคเคลแลนด (McCelland.  1961: 207 – 256) เปนผูหน่ึงที่สนใจศึกษาเรื่องความตองการ
ประสบความสําเร็จของบุคคลโดยใชแบบทดสอบ (Thematic Apperception Test) เปนเครื่อง 
ในการวัดความตองการในการประสบความสําเร็จของบุคคล  ผลการศึกษาพบวา  ผูทดสอบ 
ที่ทําคะแนนไดสูงมีแนวโนมที่กําหนดเปาหมาย และพฤติกรรมทีเ่กีย่วของกบัความสําเร็จ
คอนขางสูง 
  ทบวงมหาวทิยาลัย (2525: 1 – 5) ไดใหความหมายไวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางดาน
เน้ือหาทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางดานการแสวงหาความรู 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ.  2527: 7) ใหนิยามคําวา  ผลสัมฤทธิ์หมายถึง ผลสําเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงานอยาง
ใดอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความพยายามทางรางกาย  ทางสมอง  ซ่ึงถือไดวา  เปนความสามารถ
เฉพาะตวัของแตละบุคคล 



 46

  พวงรัตน  ทวรัีตน (2529: 29) กลาวถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือคุณลักษณะ 
รวมถึงความรูความสามารถของบุคคล อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือ คือมวล
ประสบการณทั้งปวงทีบุ่คคลไดรับจากการเรียนการสอน  ทําใหบุคคลเกิดการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมในดานตางๆ ของสมรรถภาพสมอง 
  ดังน้ันการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใหครอบคลุมทั้งความรูทาง
วิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร น้ัน จะจําแนกพฤตกิรรมที่พึงประสงค หรือ
พฤติกรรมทีต่องการวัดออกเปน  4 ดาน (ประทุม  อัตช.ู  2535: 34 ; และ ประวิตร  ชูศิลป. 
2542: 21 – 23) คือ 
   1.  ความรู-ความจํา หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรู
มาแลว เกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดรอบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎี 
   2.  ความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบาย  จําแนกความรูได
เม่ือปรากฏอยูในรูปใหม โดยการแปลความหมายแลวเปรียบเทียบหรือผสมผสานสิ่งใหมที่พบ
เห็นกับประสบการณเดิม 
   3.  การนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู  วธิีการ  
ทางวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใช 
ในชีวติประจําวัน 
   4.  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการ 
สืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ดานการ
คํานวณ  การลงความเห็นขอมูลการตั้งสมมติฐาน  การทดลอง  การตีความหมายขอมูล และ 
ลงขอสรุปทางวิทยาศาสตร 
  สมาคมความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the 
Advancement of Science-AAAS) ไดกําหนดจุดมุงหมายของการใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูทั้งสิ้น 13 ทักษะ  โดยจัดแบงออกเปน  
2 หมวด  คือ (www.mylesson.swu.ac.th/) 
   1)  ทักษะพื้นฐาน หรือทักษะเบื้องตน (Basic Science Process Skill) 
ประกอบดวย 8 ทักษะ  ไดแก  ทักษะที่ 1 – 8  
   2)  ทักษะขั้นบูรณาการ หรือทักษะเชิงซอน (Integrated Science Process 
Skill) ประกอบดวย  5 ทักษะ  ไดแก  ทักษะที ่9 – 13   
  ในสวนความหมายที่เกี่ยวของในแตละทกัษะ สรุปได  ดังน้ี 
   1.  ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถึง  ความสามารถในการใช
ประสาทสัมผสัอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน  ไดแก  ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย 
เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวตัถุหรือปรากฏการณตางๆ โดยไมลงความเห็นของผูสังเกต  
   2.  ทักษะการวัด (Measurement) หมายถึงความสามารถในการใชเครื่องมือ
วัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง ความสามารถในการเลอืกใชเครื่องมืออยาง
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เหมาะสม และความสามารถในการอานคาที่ไดจากการวัดไดถูกตองรวดเร็วและใกลเคียงกับ
ความจริงพรอมทั้งมีหนวยกํากับเสมอ 
   3.  ทักษะการคํานวณ (Using numbers) หมายถึง  ความสามารถในการบวก 
ลบ คูณ หาร หรือจัดกระทํากับตวัเลขที่แสดงคาปริมาณของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงไดจากการสังเกต 
การวัด การทดลองโดยตรง หรือจากแหลงอ่ืน  ตัวเลขที่คํานวณนั้นตองแสดงคาปริมาณใน
หนวยเดียวกนั  ตัวเลขใหมที่ไดจากการคํานวณจะชวยใหสื่อความหมายไดตรงตามที่ตองการ
และชัดเจนยิ่งขึ้น 
   4.  ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการ
จัดจําแนกหรือเรียงลําดับวตัถุ หรือสิ่งที่อยูในปรากฏการณตางๆ ออกเปนหมวดหมูโดยมีเกณฑ
ในการจัดจําแนก เกณฑดังกลาวอาจใช ความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใด
อยางหนึ่งก็ได โดยจัดสิ่งที่มีสมบัติบางประการรวมกันใหอยูในกลุมเดียวกัน 
   5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวาง สเปสกับสเปส และ สเปส กับเวลา 
(Space/space Relationship and Space/Time Relationship) สเปส (Space) ของวัตถุ 
หมายถึง ที่วางบริเวณทีว่ัตถุน้ันครอบครองอยู  ซ่ึงจะมีรูปรางและลกัษณะเชนเดียวกับวัตถุน้ัน 
โดยทั่วไป สเปสของัตถุจะมี 3 มิติ (Dimensions) ไดแก ความกวาง ความยาว ความสูง หรือ
ความหนาของวัตถทุักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกบัเวลา หมายถึง 
ความสามารถในการระบุความสัมพันธระหวางสิ่งตอไปนี้ คือ  1) ความสัมพันธระหวาง 2 มิติ 
กับ 3 มิติ  2) สิ่งที่อยูหนากระจกเงากับภาพที่ปรากฏจะเปนซายขวาของกันและกนัอยางไร  
3) ตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับอีกวัตถหุน่ึง  4) การเปลี่ยนแปลงตาํแหนงที่อยูของวัตถุกับ
เวลา หรือสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลา 
   6.  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data and 
Communication) หมายถึง  ความสามารถในการนําขอมูล  ที่ไดจากการสังเกต  การวัด  
การทดลอง และจากแหลงอ่ืนมาจัดกระทําใหมโดยวิธีการตางๆ  เชน  การจัดเรียงลําดับ  
การแยกประเภท หรือคํานวณหาคาใหม  เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจมากขึ้น อาจนําเสนอในรูปของตาราง 
แผนภูมิ  แผนภาพ  กราฟ  สมการ  เปนตน 
   7.  ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง  ความสามารถ 
ในการอธิบายขอมูลที่มีอยูอยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย ขอมูล 
ที่มีอยูอาจไดมาจาก  การสังเกต  การวัด  การทดลอง  คําอธิบายนั้น  ไดมาจากความรู หรือ
ประสบการณเดิมของผูสังเกตที่พยายามโยงบางสวนทีเ่ปนความรูหรือประสบการณเดิมใหมา
สัมพันธกับขอมูลที่ตนเองมอียู 
   8.  ทักษะการพยากรณ (Prediction) หมายถึง  ความสามารถในการทํานาย
หรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนา  โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นซ้าํๆ หรือ
ความรูที่เปนหลักการ  กฎ  หรือทฤษฎีในเร่ืองนั้นมาชวยในการทํานาย  การทํานายอาจทําได
ภายในขอบเขตขอมูล (Interpolating) และภายนอกขอบเขตขอมูล (Extrapolating) 
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   9.  ทักษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis)  หมายถึง 
ความสามารถในการใหคําอธิบาย  ซ่ึงเปนคําตอบลวงหนากอนที่จะดําเนินการทดลอง เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองเปนจริงในเรื่องนั้นๆ ตอไป สมมุติฐานเปนขอความที่แสดงการคาดคะเน 
ซ่ึงอาจเปนคําอธิบายของสิ่งที่ไมสามารถตรวจสอบโดยการสังเกตได หรืออาจเปนขอความที่
แสดงความสัมพันธที่คาดคะเนวาจะเกิดขึ้นระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ขอความของ
สมมุติฐานนี้สรางขึ้นโดยอาศัยการสังเกตความรู ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐาน การคาดคะเน
คําตอบทีค่ิดลวงหนานี้ยังไมทราบ หรือยังไมเปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมากอน ขอความของ
สมมุติฐานตองสามารถทําการตรวจสอบโดยการทดลองและแกไขเม่ือมีความรูใหมได 
   10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ (Defining Operationally) 
หมายถึง ความสามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคํา หรือตัวแปรตางๆ ให
เขาใจตรงกัน และสามารถสงัเกตและวัดได คํานิยามเชิงปฏิบัติการ เปนความหมายของคําศัพท
เฉพาะ เปนภาษางายๆ ชัดเจน ไมกํากวม ระบุสิ่งที่สงัเกตได และระบุการกระทําซึ่งอาจเปน 
การวัด การทดสอบ การทดลองไวดวย  
   11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตวัแปร (Identifying and controlling 
variables) หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตวัแปรทีต่องควบคุมในสมมุติฐานหนึง่ 
การควบคุมตวัแปรนั้นเปนการควบคุมสิง่อ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่จะทําใหผลการทดลอง
คลาดเคลื่อนถาหากวาไมควบคุมใหเหมือนกัน 
   12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง  กระบวนการปฏบิัติการ
เพ่ือหาคําตอบหรือทดสอบสมมุติฐานทีต่ัง้ไว ในการทดลองจะประกอบดวยกิจกรรม  3 ขั้นตอน 
คือ 
    12.1  การออกแบบการทดลอง หมายถึง  การวางแผนการทดลองกอน 
ลงมือทดลองจริง เพ่ือกําหนดวิธีการดําเนินการทดลองซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดวิธดํีาเนินการ
ทดลองซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดและควบคมุตัวแปรและวัสดุอุปกรณทีต่องการใชในการทดลอง 
    12.2  การปฏิบัติการทดลอง  หมายถึง  การลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆ  
    12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง  การจดบันทึกขอมูลที่ไดจาก
การทดลอง  ซ่ึงอาจเปนผลของการสังเกต การวัด และอ่ืนๆ 
   13.  ทักษะการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุป (Interpretation Data and 
Conclusion) หมายถึง  ความสามารถในการบอกความหมายของขอมูลที่ไดจัดกระทํา และอยู
ในรูปแบบที่ใชในการสื่อความหมายแลว ซ่ึงอาจอยูในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพตางๆ 
รวมทั้งความสามารถในการบอกความหมายขอมูลในเชิงสถิติดวย และสามารถลงขอสรุปโดย
การเอาความหมายของขอมูลที่ไดทั้งหมด  สรุปใหเห็นความสัมพันธของขอมูลที่เกี่ยวของกับตวั
แปรที่ตองการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้นๆ 
  จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กลาวมา  ผูวิจัยไดใหความหมาย ของ ผลสัมฤทธิ์



 49

ทางการเรียน หมายถึง  ความสามารถในการเรียนวิทยาศาสตร โดยวัดความสามารถ  4 ดาน  
ดังน้ี 
   1.   ดานความรู – ความจํา หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึงสิง่ที่เคย
เรียนรูมาแลวเกี่ยวกับขอเทจ็จริง  ขอตกลง  ศัพท  กฎ  แนวคิด  หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกบั
พันธะเคม ี
   2.  ความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายความหมาย  การ
จําแนก  ตีความ เรียกชื่อ  และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง  ขอตกลง  คําศัพท  หลักการ
และทฤษฎี เกีย่วกับพันธะเคมี 
   3.  ดานการนําไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู  วธิีการทาง
วิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหาในสถานการณใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําความรูเรื่องพันธะเคมีไปใชในชีวติประจําวนั 
   4.  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถของบุคคล
ในการสืบเสาะหาความรู  โดยผานการปฏิบัติและผานการฝกฝนความคิดอยางมีระบบจนเกิด
ความชํานาญ  สามารถเลือกใชกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม   
 
3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 นักจิตวิทยา นักวิจัย และนกับริหาร  ไดใหความสนใจศึกษาความสมัพันธระหวาง
ความพึงพอใจกับการทํางาน และไดพยายามสรางทฤษฎีขึ้นมาอธิบายเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
ในการทํางาน และสามารถสรุปขึ้นมาเปน  2 ทฤษฎี  ดังที่ อารี  เพชรผุด (2530: 58 – 59) ได
รวบรวมไว  คือ 
  1.  ความพอใจนําไปสูการทํางานหรือความพอใจสัมพันธกับการทาํงาน 
(Satisfaction --- >  Performance) 
  จากการศึกษาของ เอลตัน มาโย (Elton Mayo) และคณะ รวมทั้งนักจิตวิทยากลุม
ตางๆ พยายามสรุปใหเห็นวา  ความพึงพอใจจํานําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  ถาบุคคลมี
ความพึงพอใจในการทํางานที่เขารับผิดชอบอยู  เขาจะสามารถทําใหมีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น  มี
ผลผลติเพ่ิมขึน้และทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้น  ความพึงพอใจอาจเกิดขึ้นจากกําลังขวัญในการทํางาน
คนที่มีกําลังขวัญดีกําลังขวญัสูง  บุคคลนั้นจะมีความสุข และเม่ือมีความสุขก็จะทํางานมี
ประสิทธิภาพ 
 เฮอรซเบอรค (Herzberg) และคณะไดนําเอาความพึงพอใจ (Satisfaction) มาอธิบาย
ในรูปตวัแปรในการทํางาน  ซ่ึงแบงเปน  2 กลุม คือ กลุมที่ทําใหเกดิความไมพึงพอใจ  
(Dissatisfies) กับกลุมที่ทําใหเกิดความพงึพอใจ (Satisfiers) 
  1.  กลุมที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานในองคการ  ไดแก  การนิเทศ
งาน  สภาพสิ่งแวดลอมในการทํางาน  คาจางแรงงาน และนโยบายขององคการ หรือนโยบาย
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ของบริษัท สวนกลุมที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ ไดแก ลักษณะงานทีจ่ะกอใหเกิดความสัมฤทธิผล  
การยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน  และความภาคภูมิใจของผูนํา 
 จากทฤษฎีน้ีกอ็าจสรุปไดวา  องคประกอบที่กอใหเกิดความพึงพอใจจะสัมพันธกับการ
ทํางาน  ถาคนงานมีความพึงพอใจเขาจะทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และผลผลติก็จะเพ่ิมขึ้น
ซ่ึงเปนผลที่จะติดตามมา 
  2.  ผลการทํางานทําใหเกิดความพึงพอใจ  (Performance --->  Satisfaction)  ได
มีบุคคลที่ไมเห็นดวยกับทฤษฎีแรก  จึงคิดทฤษฎีใหมขึ้นมา  ซ่ึงกลับตรงกันขามทฤษฎีแรก คือ 
ผลการทํางานหรือผลงานจะนําไปสูความพึงพอใจ  (Performance Satisfaction) ในกลุมน้ีมี
บุคคลสําคัญที่มีแนวความคิดแบบหลังน้ี คือ พอรเตอรและลอวเลอร (Porter and Lawler) บุคคล
ทั้งสองเนนใหเห็นวา  ยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ตลอดจนผลงานที่ปรากฏจะทําให
บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  ดังน้ัน  พอรเตอรและลอวเลอร (Porter and Lawler) 
  จึงเสนอรูปแบบแนวความคดิของเขา  ดังน้ี 
   พอรเตอรและลอวเลอร (Porter; & Lawler) แสดงใหเห็นวา  ตัวแปรที่ทําให
เกิดความพึงพอใจนั้นมีอยูหลายอยาง  รวมทั้งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน  ตลอดจน
ความคาดหวงัที่จะไดรับสิ่งตอบแทนที่ยตุิธรรม  ตามแนวคิดทฤษฎีที่สองนี้  สรุปไดวา  ความพึง
พอใจจะไมเกิดขึ้นถาบุคคลที่ทํางานไมไดรับสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุตธิรรม 
  จากแนวคิดตามทฤษฎีทีส่องนี้เนนใหเห็นวา  ประสิทธิภาพในการทํางานนั้นเปน
ผลมาจากความสามารถและลักษณะนิสัยเฉพาะตวัของบุคคล  ประกอบกับการฝกอบรมตาม
กระบวนการที่ถูกตอง  นอกจากนี้  ประสิทธิภาพในการทํางานยังเกี่ยวของกับสิง่ตอบแทนและ
คาจาง  ดังน้ันการบริหารคาจางแรงงานก็เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง  การบริหาร
คาแรงงานที่ดีจะทําใหคนงานรับรูวายตุิธรรมหรือไมยุติธรรม 
  นอกจากนี้ อารี  เพชรผุด (2530: 62) ไดกลาววา  ลักษณะของบุคคลเปน
องคประกอบอันหนึ่งที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  ซ่ึงองคประกอบสวนบุคคลที่ทําให
เกิดความพึงพอใจ  ไดแก 
   1.  ลักษณะสวนตวั  เชน  อายุ  เพศ และการศึกษากมี็สวนที่จะทําใหบุคคล
พอใจหรือไมพอใจในการทํางาน  คนอายุมากจะมีความพึงพอใจมากกวาบุคคลอายุนอย  ผูหญิง
มีความพึงพอใจในงานที่ตนทํามากกวาผูชาย  อาจจะเปนเพราะผูหญิงมีโอกาสนอยกวาและมี
สถานภาพดอยกวา  คนงานที่มีการศึกษาสูงหรือดีกรีสูงจะมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวา
คนงานที่มีการศึกษาต่ํา 
   2.  ความสามารถ (Ability) ความสามารถของแตละบุคคลที่มีอยู  ถาตรงกับ
ความตองการที่จะใชในการทํางานแลวจะทําใหบุคคลนัน้มีความพึงพอใจในการทํางานมากกวา  
ความสามารถที่มีอยูแตใชในการทํางานไมได 
   3.  ลักษณะบคุลิกภาพ (Personality Characteristics) ลักษณะบคุลกิภาพของ
แตละบุคคลนัน้ ก็เปนองคประกอบที่สําคญัอยางหนึ่ง  คนที่มีบุคลิกภาพที่เขมแขง็  มีแรงจูงใจ 
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ใฝสัมฤทธิ์  มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic  Motivation) จะมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวา
บุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) 
  อาจจะกลาวไดวา  ความพึงพอใจของบุคคลทีท่ํางานมีความคลายคลึงกับ 
ความพึงพอใจของนักเรียนในการศึกษาเลาเรียน  บุคคลที่ทํางานจะทํางานอยางเต็มใจ  เต็ม
ความสามารถและมีความสขุ ก็เพราะวา  บุคคลเหลานัน้มีความพึงพอใจตอผูบริหารและงาน 
ที่ตนกระทําอยู  เชนเดียวกบันักเรียนทีต่องมีความพึงพอใจตอองคประกอบ และกระบวนการ
สอน (คุณสมบัติของครู  วธิีสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล) ของครู  
จึงจะประสบความสําเร็จในการเรียน  ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่จะ
สรางความสุขในการเรียนใหกับนักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนมีความพึงพอใจ  มีความรักและความ
กระตือรือรนในการเลาเรียน  โดยการปรับปรุงองคประกอบและกระบวนการสอน  ( คุณสมบัติ
ของครู  วิธีสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมนิผล )  ของครู  มีการยกยอง
ใหกําลังใจแกนักเรียนที่กระทําความดี  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรยีน  สงเสริมใหนักเรียนมี
ความเจริญกาวหนา  การสรางสภาพแวดลอมเก่ียวกบัอาคารสถานที่ไดเหมาะสม  นาอยู  เปด
โอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งรับฟงและใหความชวยเหลือเม่ือนักเรียนมี
ปญหาทุกขรอน  ปจจัยความพึงพอใจนี้จึงเปนสิ่งสําคญั  ประการหนึ่งที่จะสงผลใหนักเรียน
ประสบผลสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน 
 วิธีสรางความพึงพอใจในการเรียน 
  มีการศึกษาในดานความสัมพันธเชิงเหตแุละผล ระหวางสภาพทางจิตใจกับผล 
การเรียน  จุดที่นาสนใจจุดหนึ่งคือการสรางความพึงพอใจในการเรียนใหแกเด็กทุกคนซึ่งในเรือ่ง
น้ี  มีผูใหแนวคิดไวหลายทาน  ดังน้ี 
  สกินเนอร (วนัทยา  วงศศลิปะภิรมย.  2533: 9 ; อางอิงมาจาก Skinner.  1971:  
1 – 63, 96 – 120)  มีความเห็นวา  การปรับพฤติกรรมของคนไมอาจทําไดโดยเทคโนโลยี 
ทางกายภาพและชวีภาพ (Physical and Biological Technology) เทานั้น  แตตองอาศัย
เทคโนโลยีของพฤติกรรม  ซ่ึงเขาหมายถึงเสรีภาพ และความภาคภมิู (Freedom and Dignity)  
จุดหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษา คือ การทําใหคนมีความเปนตัวของตัวเอง  
(Autonomous Man) มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตน เสรีภาพและความภาคภูมิเปน
ครรลองของการไปสูความเปนคนดังกลาวนั้น 
  เสรีภาพความหมายตรงขามกับการควบคุม  แตเสรีภาพในความหมายของ 
สกินเนอร  ไมไดหมายถึงความเปนอิสระจากความควบคุมหรือความเปนอิสระจากสิ่งแวดลอม  
แตหมายถึง  ความเปนอิสระจากการควบคุมบางชนิดทีมี่ลักษณะแข็งกราว (Aversive)  คือ  
ไมไดหมายถึงการทําลายหรือหนีจากสิ่งแวดลอม  แตเปนการวิเคราะหและเปลี่ยนหรือปรับ
รูปแบบใหม (Redesign) ใหแกสิ่งแวดลอมน้ัน  โดยทําใหอํานาจการควบคุมออนตัวลงจนบุคคล
เกิดความรูสึกวาตนไมไดถกูควบคุมหรือตองแสดงพฤติกรรมใดๆ ทีเ่น่ืองจากความกดดัน
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ภายนอกบางอยาง บุคคลควรไดรับการยกยองยอมรับ (Credit) ในผลสําเร็จของการกระทํา  
การเปนที่ยกยองยอมรับเปนความภาคภมิู  ความภาคภูมิเปนคุณคาของมนุษย  แตการกระทํา
ที่ควรจะไดรับการยกยองยอมรับมากเทาไร  จะตองเปนการกระทําทีป่ลอดจากการบังคับ   
(Force) หรือสิ่งควบคุม (Controlling Stimuli) ใดๆ มากเทานั้น  น่ันคือ  สัดสวนปริมาณของ 
การยกยองยอมรับที่ใหแกการกระทํา  จะเปนสวนกลับกันความเดนหรือความสําคัญของสาเหตุ
ที่จูงใจใหเขากระทํา 
  สกินเนอรไดอางคํากลาวของจาง จาค รูซโซ (Jean – Jacques Rousseau) ที่
แสดงความคดิในแนวเดียวกันจากหนังสือ “เอมีล” ( Emile) โดยใหขอคิดแกครูวา  จงทําใหเด็ก
เกิดความเชื่อวา  เขาอยูในความควบคุมของตัวเขาเอง  แมวา ผูควบคุมแทจริงคอืครู  ไมมี
วิธีการใดดีไปกวาการใหเขาไดแสดงดวยความรูสึกวา  เขามีอิสรเสรภีาพ  ดวยวิธน้ีีคนจะมี
กําลังใจดวยตนเอง  ครูควรปลอยใหเด็กไดทําเฉพาะในสิ่งที่เขาอยากทํา  แตเขาควรจะอยากทํา
เฉพาะสิ่งที่ครตูองการใหเขาทําเทานั้น 
  แนวคิดของสกินเนอร  สรุปไดวา  เสรีภาพนําบุคคลไปสูความภาคภูมิ และความ
ภาคภูมินําไปสูความเปนตวัของตนเอง  เปนผูมีความรับผิดชอบตอการคิด  ตัดสินใจ  การ
กระทํา และผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง และนั่นคือเปาหมายปลายทางที่แทจริงของ
การศึกษา  สิง่ที่สกินเนอรตองการเนน คือ  การปรับแกพฤติกรรมของคนตองแกดวยเทคโนโลยี
ของพฤตกิรรมเทานั้นจึงจะสําเร็จ  สวนการจะใชเทคโนโลยีของพฤติกรรมนี้กับใคร  อยางไร  
ดวยวธิีไหน  ถือเปนเรื่องของการตัดสินใจ  ใชศาสตร ซ่ึงตองอาศัยภูมิปญญา (Wisdom) ของ
ผูใชเทานั้น 
  บลูม (วันทยา  วงศศลิปะภิรมย.  2533: 12 ;  อางอิงจาก  Bloom.  1976: 72 – 
74)  มีความเห็นวา  ถาสามารถจัดใหนักเรียนไดทํากจิกรรมตามที่ตนเองตองการ  ก็นาจะ
คาดหวังไดแนนอนวานักเรียนทุกคนไดเตรียมใจสําหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกนัน้  ดวยความ
กระตือรือรน  พรอมทั้งความมั่นใจ  เราสามารถสังเกตเห็นความแตกตางของความพรอมดาน
จิตใจไดชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียนตองานที่เปนวิชาบังคบักบัวิชาเลือกหรอืจากสิ่งนอก
โรงเรียนที่นักเรียนอยากเรียน  เชน  การขับรถยนต  ดนตรีบางชนดิ  เกม  หรืออไรบางอยางที่
นักเรียนอาสาสมัครและตัดสินใจไดโดยเสรีในการเรียน  การมีความกระตือรือรน  มีความพึง
พอใจและมีความสนใจเมื่อเริ่มเรียน  จะทําใหนักเรียน  เรียนไดเร็วและประสพความสําเร็จสูง  
อยางไรก็ตาม  บลูมเห็นวาวิธีน้ีคอนขางเปนอุดมคติที่จัดไดลําบาก 
  เฮอรซเบอรก (ประเสรฐิ  วิเศษกิจ.  2542: 27 ; อางอิงจาก Herzburg)  ไดคิด
ทฤษฎีการจูงใจแบบมีปจจัย 2 ดาน คือ ปจจัยทางดานความพึงพอใจ (Satisfiers) และปจจัย
ทางดานความมีพึงพอใจ (Dissatisfies) โดยกลาววา ปจจัยที่จะสรางความพึงพอใจไดน้ัน ตอง
เปนปจจัยพิเศษ นอกเหนอืไปจากที่ผูอ่ืนมี และควรหลีกเลี่ยงไมใหเกิดมีสิ่งที่จะนําไปสูความ 
ไมพึงพอใจ อันจะเปนผลกระทบตอการ  ตัดสินใจของบุคคล 
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  วอลเลอรสเตน (Wallerstein. 1971: 256) ใหความหมายของความพึงพอใจวา 
“ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกที่เกดิขึ้นเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย” และอธิบาย
วาความพึงพอใจ  เปนกระบวนการทางจติวทิยาไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน  แตสามารถ
คาดคะเนไดวามีหรือไมมีจากการสังเกตพฤติกรรมของคนเทานั้น  การที่จะทําใหคนเกิดความ
พึงพอใจ จะตองศึกษาปจจัยและองคประกอบที่เปนสาเหตุแหงความพึงพอใจนั้น 
  กูด (Good.  1973: 320) กลาววา  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพอใจ
ซ่ึงเปนผลจากความสนใจและทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ 
  สมยศ  นาวีการ (2524: 39) กลาววา  ความพึงพอใจ คือ  ความรุนแรงของความ
ตองการของบุคคลเพื่อผลความพึงพอใจจะเปนไดทั้งทางบวกและทางลบ 
  กาญจนา  ภาสุรพันธ (2531: 5) กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับ 
ความรูสึกหรอืความนึกคิดตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ไดรับตามที่คาดหวังหรือมากกวาที่คาดหวัง 
  สุเทพ  เมฆ (2531: 8) กลาววา  ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรยีนการสอน 
หมายถึง  ความรูสึกพอใจในสภาพการจัดองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  ซ่ึงมี
ความสําคัญในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีชีวิตชวีา  มีความเจริญงอกงาม  มีความ
กระตือรือรน  เพ่ือจะเรียนใหเกิดประโยชนแกตนเอง 
  ความพึงพอใจในการทํางาน  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถลดความตึง
เครียดของผูทาํงานใหนอยลง และความตงึเครียดนี้มีผลมาจากความตองการของมนุษย  เม่ือ
มนุษยมีความตองการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง  ถาเม่ือใดความตองการไดรับการตอบสนอง
ความเครียดกจ็ะนอยลงหรือหมดไป ทําใหเกิดความพึงพอใจได (กิติมา  ปรีดีดิลก.  2529: 321;  
อางอิงจาก Morse.  1958: 27) 
  แอฟเพิลไวท (วินิจ  คริสตไหม.  2528: 25 ; อางอิงจาก Applewhite.  n.d.)  ได
ใหความหมายของความพงึพอใจในการทํางานวา  เปนความสุข  ความสบาย  ทีไ่ดรับจาก
สภาพการทํางานรวมกับเพ่ือนรวมงาน และมีทัศนคตทิีดี่ตองาน และความพอใจกับรายไดจาก
องคการ 
  จตุพร  ศิริวฒันกุล (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษา ความคิดเห็นตอการเรียนการสอน
ออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต (E- Learning) ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบรหิารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร  มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนผานระบบออนไลนผานอินเตอรเน็ต  
(E – Learning) ดานความรูความเขาใจที่ไดรับจากการเรียนการสอนผานระบบออนไลนผาน
อินเตอรเน็ต และ ดานปญหา/อุปสรรคที่มีตอการเรียนการสอนออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต 
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก และดานความรูความเขาใจที่ไดรับการเรียน 
การสอนผานระบบออนไลนผานอินเตอรเนต อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด รองลงมา  ไดแก 
ดานประโยชนของระบบการเรียนการสอนออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต สวนดานที่เห็นดวย
นอยที่สุดไดแกดานสิ่งที่ไดจากการเรียนการสอนออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต 
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  จากความหมายและทฤษฎเีกี่ยวกับ ความพึงพอใจที่บุคคลตางๆ ไดกลาวไว 
ผูวิจัยสรุปไดวา  ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกหรือทัศนคตทิี่ดีเปนไปตามความคาดหวัง หรือ
มากกวาที่คาดหวัง  ซ่ึงจะทําใหเกิดความกระตือรือรน และสรางสรรคสิ่งที่ดีงามตลอดไป  
ประกอบดวย 3  ดาน คือ  ดานรูปแบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ประโยชนของการ
เรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และองคประกอบที่มีตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ดังน้ีคือ  
   1.  ความพึงพอใจ  ดานรูปแบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
(E – Learning) หมายถึง  การแสดงออกของนักเรียนที่มีตอการศึกษาเนื้อหาบทเรียนได
ลวงหนา   การเรียนซ้ําในเนื้อหาไมจํากัดจํานวนครั้ง  การเลือกเรียนไดตามความสนใจ    
การถายทอดเนื้อหาผานสื่อมัลติมีเดีย  การใชเปนสื่อเสริมควบคูกับการเรียนการสอนปกติ   
และการนํา E – Learning  มาใชเปนสื่อหลัก 
   2.  ความพึงพอใจ  ดานประโยชนของการเรียนการเรยีนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  หมายถึง  การแสดงออกดานความรูสึกของนักเรียนที่มีตอ   
การสามารถเรียนไดทุกที่ทกุเวลา   ความสามารถในการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน  ผูสอน  
และเพ่ือน  สามารถประเมินผลการเรียนไดทันที  สามารถทดสอบความรูเกี่ยวกบับทเรียนได
ตลอดเวลา  เน้ือหาวิชาที่เรยีนเปนมาตรฐาน  สามารถทํางานไดตามปกติโดยไมตองทิ้งงาน  
และสามารถเปนทางเลือกใหมแกผูเรียน  
   3.  ความพึงพอใจ  ดานองคประกอบทีมี่ตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส    
(E – Learning) หมายถึง  การแสดงออกดานความรูสึกของนักเรียนที่มีตอ  ความสามารถใน
การใชอินเตอรเน็ต  ทักษะดานการใชคอมพิวเตอร  คาใชจายในดานชั่วโมงอินเตอรเน็ต และ
การใหคําแนะนําในการใชบริการอินเตอรเน็ต 
  จากทฤษฎีและแนวคิดตางๆ และผลการศึกษาที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวา  การนํา 
อินเตอรเน็ต มาใชในการศกึษา  เปนหนทางหนึ่งที่สามารถเอาชนะขอจํากัดในเรื่องเวลา  
ระยะทาง  และสภาพทางภูมิศาสตรไดเปนอยางดี  ทําใหผูเรียนกับผูสอนสามารถมีปฏิสัมพันธ
กันไดผานทางหนาจอคอมพิวเตอร  ดังน้ันจึงเปนประโยชนตอการนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูผานสื่อ อิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  จากการศึกษา
ขอมูล ดังกลาวขางตน  ไดนําใชประโยชนเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย  เพ่ือใชในการ
ตัดสินใจถึงหัวขอโครงการที่ทําวิจัย และนํามาใชเปนสวนหนึ่งในแนวทางการสราง บทเรียนผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส และแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินการ
วิจัยตอไป 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับเรียนรูผานสือ่อิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  ซ่ึงผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยดังน้ี 
  1.  การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4.  วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
  6.  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
      ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี เปนผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน 
วัดนอยนพคณุ  สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจําปการศึกษา 
2549  ที่เรียนวิชา ว 40103  เคมีพ้ืนฐาน เรื่อง พันธะเคมี  จํานวน  4 หองเรียน  รวมจํานวน
ประชากรทั้งสิน้ 105 คน   
        กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย   
  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัดนอยนพคณุ  สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจําปการศึกษา 
2549 ที่เรียนวิชา ว 40103  เคมีพ้ืนฐาน เรื่อง พันธะเคมี  ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ไดชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1  มีจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี
รวมทั้งสิ้น 30 คน  
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ประกอบดวย 
  1.  บทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) เรื่องพันธะเคม ี
  2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา ว 40103  เคมีพ้ืนฐาน  
เรื่องพันธะเคมี จํานวน 40 ขอ  
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  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูผานสือ่ 
อิเล็กทรอนิกส  (E – Learning) 

 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางและหาคุณภาพของบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
  การสรางและหาคุณภาพ ของบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  
วิชาเคมี  เรื่อง พันธะเคมี  มีขั้นตอนดังน้ี 
  1.  ศึกษาเนื้อหาวิชาเคมีพ้ืนฐาน ชวงชั้นที่ 4  เรื่องพันธะเคมี โดยรวบรวมเนื้อหา
จากเอกสาร ตําราที่ใชประกอบการเรียนการสอน เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับวตัถุประสงค  
เน้ือหา วิธีการสอนและการวัดผลประเมินผล 
  2.  วิเคราะหเน้ือหาออกเปนหมวดหมูตางๆ และคัดเลอืกเนื้อหาออกมา 5 หนวย 
ที่เหมาะสมตอการสรางเปนบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  โดยพิจารณาจาก
ลักษณะเนื้อหา และปริมาณเนื้อหา  
  3.  นําเนื้อหาที่ไดวิเคราะหและแยกออกเปนหนวยตางๆ  มาจัดทําเปนแผน 
โครงเรื่อง (Storyboard) และนําไปใหผูทรงคุณวุฒิทางดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตอง ของเนื้อหา ภาษา ดานการออกแบบโปรแกรมบทเรียนผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส  
(E – Learning)  แลวทําการแกไขปรับปรุงตาม คําแนะนํา 
  4.  นําแผนโครงเรื่องที่ไดปรับปรุงแกไขแลวมาสรางเปนโปรแกรมการเรียนรู 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) จํานวน 5 หนวยการเรียน และแตละหนวยการเรียน
ประกอบดวยโปรแกรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ที่มีโครงสราง 
เหมือนกัน คือ เน้ือหา  ตัวอยาง  และแบบฝกหัด 
  5.  สรางแบบประเมินใหมีความสอดคลองและครอบคลมุ คุณภาพที่ตองการ
ประเมินโดยใชแบบประเมินโปรแกรมการเรียนรูผานสือ่อิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  ที่ผูวิจัย
ไดสรางขึ้น ซ่ึงกําหนดคาระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

 
   คุณภาพดีมาก   ให  5   คะแนน 
   คุณภาพดี    ให  4   คะแนน 
   คุณภาพปานกลาง  ให  3   คะแนน 
   คุณภาพพอใช   ให  2   คะแนน 
   คุณภาพควรปรับปรุง ให  1   คะแนน 
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 นําผลจากผูเชีย่วชาญมาตัดสินตามเกณฑ ดังน้ี 
   4.51 -  5.00 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
   3.51 -  4.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
   2.51 -  3.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 
   1.51 -  2.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 
   1.00 -  1.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับควรปรับปรงุ 
 
   ผูวิจัยกําหนดเกณฑคุณภาพของโปรแกรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส                   
 (E – Learning)  ตองมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไปคืออยูในระดับดีถึงดีมาก 
  6.  นําโปรแกรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ที่สรางเสร็จ
เรียบรอยแลว ไปใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบเพื่อนํามาปรับปรงุแกไข แลวจึงนําไปให 
ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชีย่วชาญเกีย่วกบัโปรแกรมการเรียนรูผานสือ่อิเล็กทรอนิกส  
(E – Learning)  จํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบความถูกตองของโครงสราง ดูความเหมาะสม 
ของแตละหนาจอ รวมทั้งเทคนิคในการสรางโปรแกรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
(E – Learning)  ดานอ่ืนๆ จากนั้นนําผลที่ไดไปแกไขปรับปรุง 
  7.  นําโปรแกรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ที่ไดแกไขตาม
คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลว ไปทดลองใชกับผูเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกบักลุมตัวอยางแต
ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือทดสอบหาประสทิธิภาพของโปรแกรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
(E – Learning) ตามเกณฑที่คาดหวังไว  E1/ E2 = 80/80 โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
   ข้ันตอนที่ 1  ทดสอบแบบเดี่ยว (1:3) โดยใชกลุมตวัอยาง จํานวน 3 คน ทั้งนี ้
เพ่ือใหไดขอมูลที่มีคาเฉลีย่สอดคลองกบัความเปนจริง ผลการทดสอบ พบวา  E1/E2 = 63.33 / 
61.11 ซ่ึงอยูในระดบัต่ํา ผูวจัิยจึงทําการปรับปรงุโปรแกรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
(E – Learning) ใหม แลวจึงนําไปใชทดสอบประสิทธิภาพในขั้นที่ 2 ตอไป 
   ข้ันตอนที่ 2  ทดสอบแบบกลุม (1:10) โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน  
ผลการทดสอบในครั้งนี้ พบวา E1/E2 = 70.43 / 75.33 มีแนวโนมของประสิทธิภาพของโปรแกรม
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) สูงขึน้จึงไดดําเนนิการ ปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให
มีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังตอไป 
   ข้ันตอนที่ 3  เปนขั้นการทดสอบครั้งสุดทาย โดยนําโปรแกรมการเรียนรูผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ที่ไดรับการปรับปรงุหลังจากการทดสอบขั้นที่ 2 มาทดสอบ
แบบภาคสนาม (1:30) ผลการทดสอบพบวา E1/E2 = 80.33 / 82.78 จากการทดสอบในขัน้ตอน 
ที่ 3 แสดงใหเห็นวามีประสทิธิภาพเปนไปตามเกณฑที่คาดหวัง E1/E2 = 80/80 จริง โดยมีระดับ
ที่สูงกวาเกณฑ ดังน้ันจึงนําโปรแกรมการเรียนรูผานสือ่อิเล็กทรอนิกส (E – Learning) น้ีไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 
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 การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ว 40103 
เคมีพื้นฐาน เร่ืองพันธะเคมี  
 ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชา ว 40103 เคมีพ้ืนฐาน  
เรื่องพันธะเคมี ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังน้ี 
  1.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการวัดผลประเมินผล วธิีการสรางแบบทดสอบและ 
การเขียนขอสอบวิชาวิทยาศาสตร 
  2.  ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง คุณลกัษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนและ
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจากหลักสตูร คูมือคร ูเอกสารตางๆ ทีเ่กี่ยวของ ของวิชาเคม ี
พ้ืนฐาน ชวงชัน้ที่ 4 เพ่ือสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบงพฤติกรรมดาน
ตางๆ ออกเปน 4 ดาน  คือ  ดานความรู – ความจํา  ดานความเขาใจ  ดานการนําไปใช  และ
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
  3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  แบบปรนัย  ชนิด 
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ 
   3.1  ดานความรู – ความจํา 
   3.2  ดานความเขาใจ  
   3.3  ดานการนําไปใช 
   3.4  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    
 วิธีหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนววิชิา ว 40103 เคมี
พื้นฐาน เร่ืองพันธะเคม ี 
 กระทําตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี 
  1.  นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน วิชา ว 40103 เคมีพ้ืนฐาน  เรื่อง
พันธะเคมี  จํานวน 60 ขอ  ที่สรางเสร็จสมบูรณแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3 ทานพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหาเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ  โดยใชบคุคลประเมินคา 
ดวยคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับเนื้อหา 
(IOC) ที่มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  โดยผลทีไ่ดมีคาเทากับ 0.30 -1.00  จึงไดดําเนินการตัดขอสอบ 
ที่มีคา IOC  ต่ํากวา 0.5  จํานวน 20 ขอ และคัดเลือกไว  จํานวน 40 ขอ 
  2.  นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน วิชา ว 40103  เคมีพ้ืนฐาน  เรื่อง
พันธะเคมี ทีค่ดัเลือกไวจํานวน 40 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5  ที่เรียน
เรื่องนี้แลว ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30 คน 
   2.1  นํากระดาษคําตอบที่ผูเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูก
ให 1 คะแนน ขอตอบผิดหรอืตอบเกิน 1 คําตอบ ให 0 คะแนน เม่ือตรวจสอบคะแนนเรียบรอย
แลว  นํามาเรยีงคาคะแนนจากสงูไปหาต่าํ  ตัดกลุมสูง  กลุมต่ํา 50 %   นํามาวิเคราะหผล  ดังน้ี 
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    2.1.1  หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
ที่สรางเปนรายขอ  
    2.1.2  พบวา  ขอสอบทุกขอมีคาความยากงายอยูระหวาง  0.47 - 0.70  
ซ่ึงอยูในเกณฑที่กําหนด และพบวา  ขอสอบทุกขอมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.30   
เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  โดยคํานวณจากสูตร KR -20 ของ คูเดอร – ริชารดสัน 
(Kuder Richardson)  ไดคาความเชื่อม่ัน 0.92 
   2.2  นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา ว 40103  เคมีพ้ืนฐาน  
เรื่องพันธะเคมี  จํานวน  40 ขอ  ไปใชกบัผูเรียนกลุมตัวอยางจริงตอไป 
 การสรางและการหาคุณภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอ
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  มีวิธีดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
  1.  ศึกษาเอกสาร  ตําราและทฤษฎี  เกี่ยวกับการสรางแบบวัดความพึงพอใจ 
  2.  สรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  โดยสราง 
ขอคําถามใหครอบคลุมประเด็นที่ตองการวัดทั้ง  3 ดาน  คือ  ดานรูปแบบการเรียนรู    
ดานประโยชนที่ไดจากเรียนรู และดานองคประกอบทีมี่ตอการเรียนรู  
  3.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความตรงตาม  เน้ือหา   
(IOC)  จํานวน  3 ทาน จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   
  4.  นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขแลว  ไปทดลองใชกับกลุมตวัอยางที่มี
คุณสมบัตเิหมือนกับประชากรเปาหมายที่ตองการศึกษาจํานวน  50 คน  เพ่ือหาคาอํานาจ
จําแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเปนรายขอโดยใชรอยละ  25  ของกลุมสูง 
และ รอยละ 25 ของกลุมต่ํา  แลวใช ท-ีเทสต  (t – test) วิเคราะหคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
(Ferguson.  1981: 49) เลอืกคําถามที่มีคาที ตั้งแต  1.75  ขึ้นไป  มาเปนเครื่องมือในการวิจัย     
ไดขอคําถามทั้งหมด  18 ขอ  แบงเปนดานรูปแบบการเรียนรู  6 ขอ  ดานประโยชนของ 
การเรียนรู  6 ขอ และดานองคประกอบที่มีตอการเรียนรู  6 ขอ    
  5.  นําผลจากการทดลองใชที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)  โดย
วิธีหาสัมประสิทธิแอลฟา (α – Coefficient ) ของครอนบัค (Cronbach.  1984: 161)  ได 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  0.78  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 1.  จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับผูเรียนถึงวิธีการเรียน บทบาทของผูเรียน  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และวธิีการวัดและประเมินผล 
 2.  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
วิชา ว 40103  เคมีพ้ืนฐาน  เรื่องพันธะเคมี  จํานวน  40 ขอ   
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 3.  ดําเนินการทดลองใหกบัผูเรียน เรยีนรู ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)   
วิชาเคมีพ้ืนฐาน  เรื่องพันธะเคมี จํานวน  12 ชั่วโมง  
 4.  ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
วิชา ว 40103  เคมีพ้ืนฐาน  เรื่องพันธะเคมี  จํานวน  40 ขอ  
 5.  นําแบบสอบถามไปสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูผานสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส (E – Learning)   
 6.  นําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจากแบบสอบถาม  
ความพึงพอใจของนักเรียน  มาวิเคราะหทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม  SPSS for Windows (Statistical Package for the 
Social Sciences for Windows) เพ่ือหารอยละ คาเฉลีย่ ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2.  เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอน และ 
หลังเรียน ของนักเรียน ดวย  t – test 
 3.  นําผลจากแบบสอบถามมาแปลคาคะแนนตามแบบของลิเคิรท (Likert)  ดังน้ี 
   5   หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
   4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   2 หมายถึง พึงพอใจนอย 
   1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
 4.  นําผลคะแนนในแตละขอมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และ สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากนั้นนําคาเฉลี่ยคะแนนระดับความพึงพอใจรายขอที่ไดมาเปรียบเทียบกบั
เกณฑทีต่ั้งไว (Best.  1983: 179 – 187)  ดังน้ี 
   4.50 – 5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   3.50 – 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
   2.50 – 3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจนอย    
   1.00 – 1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   
 1.  สถิติพื้นฐาน 
  1.1  คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใชสูตร (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 72) 
 
 
 
 
    เม่ือ         X    แทน    คาเฉลีย่ของคะแนนที่ได 
          ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนที่ได 
              N  แทน จํานวนขอมูล 
 
     1.2  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใชสูตร (ลวน  สายยศ; และ  
อังคณา  สายยศ.  2538: 79) 
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  เม่ือ          S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     ∑X  แทน    ผลรวมของของคะแนนที่ได 
     X   แทน ผลของคะแนนที่ได   
            N  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
     1.3  คาความแปรปรวน (Variance) โดยใชสตูร (ลวน  สายยศ; และ 
อังคณา  สายยศ.  2538: 79) 
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     เม่ือ     S2  แทน คาความแปรปรวน 
        ∑ X   แทน    ผลรวมของของคะแนนที่ได 
       X   แทน ผลของคะแนนที่ได   
            N  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
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 2.  สถิตทิี่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
  2.1  ความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาคาความสอดคลองของขอ
คําถามกับโครงสราง (พวงรัตน  ทวรัีตน.  2530: 214)  โดยใชสูตร 
 

 
N

R
IOC

∑
=  

 
เม่ือ IOC   แทน  คาดัชนีความสอดคลอง 
  ∑R     แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N      แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 
  2.2  การหาคาหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินของครอนบราค (Cronbach)  
โดยวิธีหาคาความสอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)  (ลวน  สายยศ; 
และ อังคณา  สายยศ.  2536: 171)  ใชสตูร  
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    เม่ือ  α        แทน  คาสัมประสิทธิข์องความเชื่อม่ัน 
      n        แทน  จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
      2

is      แทน   คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 
      2

ts      แทน   คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
 
  2.3  หาความยาก – งาย (Difficult) ของแบบทดสอบ (ลวน  สายยศ; และ 
อังคณา สายยศ.  2538: 210) 
 

   
N
Rp =  

     
    P แทน ความยากงาย 
    R แทน จํานวนคนทีท่าํขอน้ันถูก 
    N แทน จํานวนคนทีท่าํขอน้ันทั้งหมด 
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  2.4  หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบสัดสวน  
(ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 210)  โดยใชสตูร 
 
   LH PPr −=       
 
    r แทน คาอํานาจจําแนก 
    PH แทน สัดสวนของกลุมเกง 
    PL แทน สัดสวนของกลุมออน 
 
  2.5  หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูวทิยาศาสตร 
โดยคํานวณจากสูตร KR 20 ดูเดอร-ริชารดสัน (Kuder Richardson) (ลวน  สายยศ; และ  
อังคณา  สายยศ.  2538: 197 – 199) 
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    เม่ือ  rtt แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

    n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
      P แทน สัดสวนของผูที่ทําไดในขอหน่ึงๆ หรือ 

         
งหมดจํานวนคนทั้
ตอบถูกจํานวนคนที่  

      q แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหน่ึงๆ คือ 1 – P  
      2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับน้ัน 
 
  2.6  คํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส  
(E – Learning)  โดยใชสูตร E1/E2 (เสาวนีย  สิกขาบณัฑิต.  2528: 295) 
 
   สูตรที่ 1 
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 เม่ือ  E1  แทน ประสิทธิภาพของบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
       (E – Learning)  คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจาก 
       การทําแบบฝกหัด 
   ∑X  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดระหวางการเรียน 
       ของนักเรียน 
   N  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
   A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียน 
  
   สูตรที่ 2 
     

    100

∑
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 เม่ือ  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตวัผูเรียน 
       หลังจากการเรียนดวยบทเรยีนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส   
       (E – Learning) คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจาก 
       การทําแบบทดสอบหลังเรียน 
   ∑F  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
   N  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
   B  แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน  
 
  3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  สถิติเพ่ือทดสอบสมมตฐิานขอที่ 1  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนระดบั 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ดวยบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) หลังเรียนสูงกวา 
กอนเรียน  โดยใชการทดสอบ  แบบกลุมตัวอยางไมอิสระจากกัน (t - test Dependent Sample)  
(พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 166)  มีสูตร  ดังน้ี 
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    เม่ือ ∑D  แทน ผลรวมมองความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบ 
         ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

   2
∑D  แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางระหวาง 

       คะแนนทดสอบของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
     N  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
  3.2  สถิติทีใ่ชทดสอบสมมตฐิานขอที่ 2   ใชโปรแกรม  SPSS for Windows  
(Statistical Package for the Social Sciences for Windows) เพ่ือหารอยละ  คาเฉลี่ย ( X )  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)        



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ  แทนความหมาย
ดังตอไปน้ี 
 N  แทน จํานวนตวัอยาง 
 Sc  แทน คะแนน (Score) 
 X   แทน คาคะแนนเฉลีย่ 
 S.D. แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 D  แทน ผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
 MD  แทน คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
 t   แทน คาพิจารณาในการแจกแจงแบบท ี
 df  แทน คาชั้นของความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 
 **  แทน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรขอมูล  ผูวจัิยไดเสนอตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดรับการเรียนรู
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  โดยใชสถิติ  t – test   
 ตอนที่ 2  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูผานสือ่อิเล็กทรอนิกส           
(E – Learning)  3 ดาน  ไดแก  ดานรูปแบบการเรียนรู  ดานประโยชนของการเรียนรู และ  
ดานองคประกอบที่มีตอการเรียนรู และโดยรวมทุกดาน   
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  
 การนําเสนอขอมูลตามลําดับ  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1   ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
กอนเรียนและหลังเรียน  ที่ไดรับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  โดยใชสถิติ  
 t – test   
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ตาราง 1  แสดงผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องพันธะเคม ี ของนักเรียนชั้น 
     มัธยมศกึษาปที่ 4  ไดรับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) กอนเรียนและ 
     หลังเรียน 
 

กลุมทดลอง n  S.D. MD t 
      

ทดสอบกอนเรียน 30 15.43 2.03   
    9.24 23.58** 

ทดสอบหลังเรียน 30 24.67 3.17   
      

  ( t.01 df = 29 = 2.462 ) 
 

 จากตาราง 1  พบวา  คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักเรียน  
กอนเรียนไดรับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  เทากับ 15.43 และ 2.03 
ตามลําดับ และหลังจากไดรับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  เทากับ 24.67 
และ 3.17  ตามลําดับ   เม่ือคํานวณหาคาที (t – test)  พบวา คาท ี  ที่ไดจากการคํานวณ 
มากกวา คาท ี     จากตาราง (23.58 > 2.462) แสดงใหเห็นวา  ผลคะแนนการทดสอบของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ที่ไดรับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
เรื่อง พันธะเคมี  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
 ตอนที่ 2   ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส           
(E-Learning)  3  ดาน  ไดแก  ดานรูปแบบการเรียนรู    ดานประโยชนของการเรียนรู และ 
ดานองคประกอบที่มีตอการเรียนรู และโดยรวมทุกดาน   
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ตาราง 2  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ ของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทีมี่ตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ในแตละดาน 
     และโดยรวม 
 

ความพึงพอใจของนักเรียน X  S.D. ระดับ 
    

1.  ดานรูปแบบการเรียนรู 4.30 0.68         มาก 
2.  ดานประโยชนของการเรียนรู 4.52 0.68         มากที่สุด 
3.  ดานองคประกอบที่มีตอการเรียนรู 4.41 0.70         มาก 
    

รวม 4.42 0.67         มาก 
    

 
 จากตาราง 2  แสดงวา   นักเรียนมีความพึงพอใจ ตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส          
(E – Learning)  โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.42) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียน
มีความพึงพอใจ  ดานประโยชนของการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.52)     
ดานรูปแบบการเรียนรู และดานองคประกอบที่มีตอการเรียนรู  อยูในระดับมาก  
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ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนรู 
     ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  ดานรูปแบบการเรียนรู 
 

ขอที่ ความพึงพอใจของนักเรียนดานรูปแบบการเรียนรู X  S.D. ระดับ 
     

1 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-Learning) 
กระตุนความสนใจใหทานอยากจะเรียนรู 

4.15 0.71 มาก 

2 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-Learning)  
ทําใหไดทั้งความรูและความเพลิดเพลิน 

4.25 0.80 มาก 

3 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-Learning)  
ทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางกวางขวาง 

4.32 0.65 มาก 

4 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-Learning)  
ทําใหผูเรียนสามารถคนหาความรูไดมากขึ้น 

4.25 0.66 มาก 

5 การใชระบบมัลติมีเดียในการเรียนรูทําใหผูเรียน
เกิดความสนใจที่จะเรียน 

4.36 0.58 มาก 

6 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-Learning) 
น้ันผูเรียนสามารถเลือกเรยีนไดตามความสนใจ 
โดยไมตองเรียนตามลําดับเนื้อหาที่กําหนดไว 
และสามารถหาคําตอบของปญหาที่ตนเองสงสัย
ไดกอน  ซ่ึงจะทําใหเขาใจในบทเรียนไดดีขึ้น 

4.44 0.62 มาก 

     

 รวม 4.30 0.68 มาก 
     

 
 จากตาราง 3  แสดงวานักเรียนมีความพงึพอใจตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส                 
(E – Learning)  ดานรูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมาก ( X  = 4.30)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา  นักเรยีนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 
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ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู  
     ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ดานประโยชนของการเรียนรูจําแนกเปนรายขอ 
 

ขอที่ ความพึงพอใจของนักเรียนดานประโยชนของการเรียนรู X  S.D. ระดับ 
     

7 ความรูที่ไดรับจาก การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(E – Learning)  มีความทันสมัย 

4.34 0.71     มาก 

8 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ทําให
ผูเรียนเรียนรูไดอยางตอเนื่อง 

4.49 0.68     มาก 

9 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ทําให 
ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ ผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดทุกที่และทุกเวลา 

4.63 0.64     มากที่สุด 

10 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนกิส(E-Learning) ผูเรียน
สามารถประเมินผลการเรียนรูของตนเองไดทันที  
ทําใหผูเรียนรูวาตนเองมีความรู  ความเขาใจในบทเรียน 
ที่กําลังศึกษาอยูมากนอยเพียงใด 

 
 

4.63 

 
 

0.64 

 
 
    มากที่สุด 

11 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-Learning) ผูเรียน
สามารถทดสอบความรูเกี่ยวกับบทเรียนไดตลอดเวลา  
ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความกาวหนาในการเรียน 
ของตนไดอยางตอเนื่อง 

4.52 0.68     มากที่สุด 

12 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนกิส(E-Learning) สามารถ
สรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนไดดีขึ้น 

4.56 0.60     มากที่สุด 
     

 รวม 4.52 0.68     มากที่สุด 
     

 

 จากตาราง 4  แสดงวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรู  ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส               
(E – Learning) ดานประโยชนของการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.52) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา  การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  ทําใหไมมีขอจํากัด  เรื่อง
เวลา และสถานที่  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่และทกุเวลา  การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(E-Learning) ผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรูของตนเองไดทันที ทําใหผูเรียนรูวาตนเอง 
มีความรู  ความเขาใจในบทเรียนที่กําลังศึกษาอยูมากนอยเพียงใด  การเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ผูเรียนสามารถทดสอบความรูเกี่ยวกับบทเรยีนไดตลอดเวลา  
ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความกาวหนาในการเรียนของตนไดอยางตอเน่ือง และการเรียนรู
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(E – Learning) สามารถสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนไดดีขึ้น  
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  สวน ความรูที่ไดรับจาก การเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E – Learning) มีความทันสมัย และการเรียนรูผานสือ่อิเล็กทรอนิกส 
(E – Learning) ทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางตอเน่ือง นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
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ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู  
     ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ดานองคประกอบที่มีตอการเรียนรูจําแนกเปนรายขอ 
 

ขอที่ ความพึงพอใจของนักเรียนดานองคประกอบที่มีตอการเรียนรู X  S.D. ระดับ 
     

13 คอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(E – Learning) มีอยางเพียงพอสําหรับนักเรียนทุกคน 

 
4.20 

 
0.71 

 
   มาก 

14 การใชคอมพิวเตอรใน การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(E – Learning) สะดวกสําหรับนักเรียน 

4.49 0.68    มาก 

15 การใชอินเตอรเนตในการคนหาขอมูลที่ตองการนักเรียน
สามารถทําไดอยางสะดวกสบาย 

4.63 0.64    มากที่สุด 

16 การเขาสูบทเรียน การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(E – Learning) เครือขายออนไลน (Log in) ทําไดงาย 
และรวดเร็ว 

4.39 0.70    มาก 

17 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-Learning) เสียคาใชจาย
ในการใชอินเตอรเนตไมสูงมากทําใหไมเปนอุปสรรค 
ตอการเรียน 

4.22 0.81    มาก 

18 การใหคําแนะนํา หรือการแกปญหาในการใชบริการ
อินเตอรเนต สําหรับผูเรียน ในการเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E – Learning) มีอยางเพียงพอ 

4.56 0.60    มากที่สุด 

     

 รวม 4.41 0.70    มาก 
     

 
 จากตาราง 5  แสดงวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส              
(E – Learning)  ดานองคประกอบที่มีตอการเรียนรู อยูในระดับมาก ( X  = 4.41) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา  การใชอินเตอรเนตในการคนหาขอมูลที่ตองการนักเรียนสามารถทําไดอยาง
สะดวกสบาย  และ การใหคาํแนะนํา หรือการแกปญหาในการใชบริการอินเตอรเนต สําหรับ
ผูเรียน ในการเรียนรูผานสือ่อิเล็กทรอนิกส(E-Learning) มีอยางเพียงพอ  นักเรียนมีความ 
พึงพอใจอยูในระดับมากทีสุ่ด  สวนคอมพิวเตอรทีใ่ชในการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(E – Learning) มีอยางเพียงพอสําหรับนักเรียนทุกคน  การใชคอมพิวเตอรใน การเรียนรู 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) สะดวกสําหรบันักเรียน  การเขาสูบทเรยีน  การเรียนรู
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) เครือขายออนไลน (Log in) ทําไดงายและรวดเร็ว และ 
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) เสียคาใชจายในการใชอินเตอรเนตไมสูงมาก
ทําใหไมเปนอุปสรรคตอการเรียน  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี  เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศกึษาการศึกษาผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E–Learning ) ซ่ึงสรุปผลการศึกษาได  ดังน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดตัง้ความมุงหมายไวดังน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรยีน
โดยใชการเรียนรูผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส (E – Learning)  
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรยีนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนทีเ่รียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) จะมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนทีเ่รียนรู ผานสือ่อิเล็กทรอนิกส (E – Learning) จะมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากขึ้นไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน 
วัดนอยนพคณุ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2549  จํานวน   
4 หองเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  105 คน 
  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้น้ีเปนเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4/1  โรงเรียนวัดนอยนพคุณ  เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  
2549  โดยการเลือกแบบเจาะจง  จํานวน  30  คน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  บทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning ) เรื่องพันธะเคม ี
 2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา ว 40103  เคมีพ้ืนฐาน  เรื่องพันธะเคมี 
จํานวน 40 ขอ  
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูผานสือ่อิเล็กทรอนิกส  
(E – Learning) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  จัดปฐมนเิทศเพื่อทาํความเขาใจกบัผูเรียนถงึวธิีการเรียน บทบาทของผูเรียน  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และวธิีการวัดและประเมินผล 
 2.  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน  
วิชา ว 40103  เคมีพ้ืนฐาน เรื่องพันธะเคมี จํานวน  40  ขอ 
 3.  ดําเนินการทดลอง โดยใช บทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  
เรื่องพันธะเคมี  สัปดาหและ 3 ชั่วโมง  ตามตารางการเรียน  ในภาคเรียนที่ 1/2549  
รวม  12 ชั่วโมง 
 4.  ทดสอบหลังเรยีน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา ว 40103  เคมีพ้ืนฐาน เรื่องพันธะเคมี  จํานวน 40 ขอ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส (E – Learning) หลังจากจบการสอน  
12 ชั่วโมงแลว 
 5.  นําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจมาวิเคราะหทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for windows (Statistical Package for the 
Social Sciences for Windows) เพ่ือหารอยละ คาเฉลีย่ ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
คา t – test  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน  กอนเรียน และ
หลังเรียน ของนักเรียน 
 2.  นําผลจากแบบสอบถามมาแปลคาคะแนนตามแบบของลิเคิรท (Likert)  ดังน้ี 
   5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
   4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง  พึงพอใจนอย 
   1  หมายถึง  พึงพอใจนอยที่สุด 
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 3.  นําผลคะแนนในแตละขอมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และ สวน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นนําคาเฉลี่ยคะแนนระดับความพึงพอใจรายขอที่ไดมา 
เปรียบเทียบกบัเกณฑทีต่ั้งไว (Best.  1983: 179 – 187)  ดังน้ี 
 

   4.50 –5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   3.50 –4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   2.50 –3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   1.50 –2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย    
   1.00 –1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวจัิยเกี่ยวกบัการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับเรียนรูผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส (E – Learning ) ซ่ึงสรุปผล
การศึกษาได  ดังน้ี 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E – Learning) หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
 2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  
ดานประโยชนของการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด ดานรูปแบบการเรียนรู ดานองคประกอบที่มี
ตอการเรียนรู และโดยรวม อยูในระดับมาก   
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับเรียนรูผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส (E – Learning) ผลการวิจัย
สามารถอภิปรายผลได  ดังน้ี 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E – Learning) หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1  จากผลการวิจัยดังกลาวนาจะมีผลมาจาก ผูวิจัยไดใชเน้ือหา
เรื่องพันธะเคมี  ซ่ึงเปนเนื้อหาที่เขาใจยากไมสามารถอธิบายใหนักเรยีนเขาใจไดดวยรูปภาพ
แบบปกติ หรือจากหนังสือเรียน หรือการเรียนแบบปกติในหองเรียน  แตตองอาศยัรูปภาพ 
แบบสามมิติ  ภาพเคลื่อนไหว  ในการการอธิบายการเกิดสารประกอบไอออนิก และการเกิด
สารประกอบโควาเลนต  จึงจะสามารถทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดดียิ่งขึน้  ซ่ึง 
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนกิส (E–Learning)  มีภาพสามมิติ  ภาพเคลื่อนไหว และยังมีเสียง
บรรยายประกอบ  ทําใหนักเรียนเห็นภาพไดชัดเจน  จึงเกิดความเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น 
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นอกจากนี้  การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E–Learning) ซ่ึงเปนการเรียนการสอนผาน  
Website  ทําใหนักเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดอยางไมจํากัด  ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูล 
เพ่ิมเติมจากจาก Website  อ่ืนไดในบางบทเรียนที่ผูเรียนตองการรายละเอียดเพิ่มเติม  จึงทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ เสกสรร  สายสีสด (2545: 174 – 176)  
ไดศึกษาถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยใชอินเตอรเนตสําหรับนักศึกษาสถาบันราชภฏั 
พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05  อโณชา  อุทุมสกุลรัตน (2549: บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนทาง 
การเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
โดยการเรียนการสอนผานเว็บ พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพปที ่2  วิทยาลยัอาชีวศึกษา  โดยการเรียนการสอนผานเวบ็หลังเรียน 
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และ  สุภาณี  เส็งศรี (2543: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาโดยทดลองใชระบบการเรียนการสอนทางไกลที่พัฒนาแลวกับนิสิตชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลยันเรศวร  ผลการวิจัยพบวา  กลุมตวัอยาง มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวาคะแนน 
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01  นอกจากนี้  การเรยีนรูผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส 
(E – Learning) ยังเปนการเรียนรูดวยตนเอง  นักเรียนมีอิสระในการเรียนทําใหผูเรียนไมถูก 
ควบคุมโดยครูผูสอน  จะทําใหนักเรียนรูสึกพอใจ  เปนสิ่งที่สามารถชวยใหนักเรยีนอยากเรียนรู
มากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ บลูม (วันทยา  วงสศลิปะภิรมย.  2533: 12 ; อางอิงจาก Bloom.  
1976: 72 – 74)  กลาววา  ถาผูเรียนสามารถตัดสินสินใจโดยเสรีในการเรียน  จะมีความ 
กระตือรือรน  มีความพึงพอใจ และมีความสนใจในการเรียน จะทําให เรียนไดเร็วและประสบ 
ความสําเร็จสงู  
  2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
ดานประโยชนของการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด  ดานรูปแบบการเรียนรู  ดานองคประกอบทีมี่
ตอการเรียนรู และโดยรวม  อยูในระดับมาก  จากผลการวิจัยดังกลาว  นาจะมีผลมาจาก  
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) เปนการเรียนรูผานระบบออนไลน นักเรยีน 
มีอิสระในการเรียน  สามารถสืบคนขอมูลไดอยางไมจํากัด และทันสมัย  มีภาพสามมิติ  สีสัน
สวยงาม  ภาพเคลื่อนไหว  มีเสียงบรรยายประกอบ และผูเรยีนไมรูสึกวา  ถูกควบคุมโดย
ครูผูสอน  จึงทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจ  นอกจากนี้  การเรียนการสอนโดยใชสือ่เทคโนโลยี 
ซ่ึงเปนสื่อที่ทนัสมัย  เหมาะกับนักเรียนยุคปจจุบัน  ซ่ึงพบวา  เด็กสวนใหญชอบที่จะใช
คอมพิวเตอร  ใชอินเตอรเนต  เม่ือนําบทเรียนมาเรียนผานสื่อน้ี  จึงทําใหผูเรียนมีความสุข  
และชื่นชอบในรูปแบบ  การเรียนแบบน้ี  ซ่ึงสอดคลองกับ จตุพร  ศิริวัฒนสกุล (2545: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาความคิดเห็นตอการเรียนการสอนออนไลนผานระบบอินเตอรเนต (E-learning) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจในเขตกรงุเทพมหานคร  พบวา  ประโยชนของ 
การเรียนการสอนออนไลน  ผานระบบอินเตอรเนต มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
ทิพยเกศร  บญุอพําไพ (2540: 110 – 112) ไดศึกษาการพัฒนาการระบบการสอนเสริมทางไกล
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ผานอินเตอรเนต  พบวา  ความคิดเห็นของนักศึกษาทีเ่รียนจากการสอนเสริมทางไกลผาน
อินเตอรเนตอยูในเกณฑ “เห็นดวยมาก” และ เสกสรร  สายสีสด (2545: 174 – 176) ไดศึกษา
ถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน  โดยใชอินเตอรเนตสําหรบันักศึกษาสถาบนัราชภัฏ พบวา 
นักศึกษาที่เรยีนผานเวบ็เพจ  มีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการเรียนการสอนผานเว็บเพจ 
อยูในระดับดีมาก  นอกจากนี้ในระหวางการเรียนเม่ือนักเรียนเกิดความสงสัย  ถาเปนการเรียน 
ในหองเรียนปกติ  นักเรียนตองยกมือขึ้น  เพ่ือถามปญหากับครูผูสอน  ซ่ึงบางครั้งผูเรียนไมกลา
ที่จะถาม  แตการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) น้ี  เม่ือผูเรียนไมเขาใจในบทเรียน 
หรือมีขอสงสัย  ผูเรียนสามารถที่จะเขยีนคําถามผานเว็บบอรดไดทันที และรวดเร็ว  จึงทําให
ผูเรียน  มีความรูสึกพึงพอใจในรูปแบบการเรียน และประโยชนของการเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
 สวนเรื่ององคประกอบที่มีตอการเรียนรูน้ัน  ผูเรียนมีความรูสึกพึงพอใจ  เน่ืองจาก 
ผูเรียนทุกคนไดใชคอมพิวเตอร  1 คน ตอ  1 เครื่อง และ เปนคอมพิวเตอรรุนใหม  มี 
ประสิทธิภาพสูง  ซ่ึงโรงเรียนวัดนอยนพคุณ  เพ่ิงจะจัดลงในปการศกึษา 2549 น้ี  ทําใหผูเรียน 
ใชงานไดงาย  ไมเกิดปญหาเรือง ฮารดแวร และผูเรียน เรียนในโรงเรยีน จึงไมตองเสียคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น และเม่ือผูเรียนมีปญหา ครูผูสอนก็มีความรูเรื่องคอมพิวเตอร และ ซอฟแวร ที่
สามารถแกปญหาใหนักเรยีนไดอยางทันทีทันใด  จึงทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในดานนี้ 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.   ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  สถานศึกษาที่จะนําบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ไปใช   
ตองมีความพรอม  ในเรื่องของคอมพิวเตอร ไมวาจะเปน ฮารดแวร  ซอฟแวร  พีเพิลแวร และ 
ระบบเครื่อขายอินเตอรเนต 
  1.2  ครูตองมีเครื่องคอมพิวเตอรตวัแม (Sever) เพ่ือควบคุมการเรียนของนักเรียน
และคอยตอบคําถามเมื่อนักเรียนสงสัยและมีคําถามผานเว็บบอรด  
      1.3  ครูตองพยายามใหนักเรียนทุกคนถามคําถามผานเว็บบอรด และ ใหชวยกัน
ตอบ เม่ือเห็นคําถามในเว็บบอรด 
      1.4  ในการเรียนของนกัเรียนตองใชหูฟงทุกคน เพ่ือไมใหรบกวนเพื่อนในชัน้เรียน 
      1.5  ไฟลมัลติมีเดีย ถามีมากเกินไปจะมีผลทําใหการเชื่อมตอบทเรียนชา นักเรียน
จะเกิดความราํคราญ เวลาในการเรียนไมพอ  จึงควรใสไฟลประเภทนี้ในสวนที่จําเปนเทานั้น 
และคอมพิวเตอรจะตองเปนเครื่องรุนใหม  เพ่ือบทเรยีนจะไดดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว 
      1.6  ในการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning)  ผูเรียนมักเกิดปญหา 
ในเรื่องของคอมพิวเตอรอยูเสมอ  ดังน้ันครูผูสอนตองมีความรูในเรื่องคอมพิวเตอร  เปนอยางดี
เพ่ือคอยแกปญหาใหผูเรียน 
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 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ตอไป 
  2.1  สามารถนํารูปแบบการเรียนการเรียนรูผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส (E - Learning)  
ไปใชในการทาํวิจัยในรายวชิาอ่ืนๆ  เชน  ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร หรือ
วิทยาศาสตรในเน้ือหาอ่ืนๆ ที่สอนยาก  ในระดับชวงชัน้ที่ 3 ขึ้นไป  
  2.2  สามารถนํารูปแบบน้ีไปใชในการทําวิจัยเต็มหลักสูตร ของการเรียนรูในแตละ
ปการศึกษาไดในทุกรายวชิา ในระดับชวงชั้นที่ 3 ขึ้นไป  
  2.3  ในการวจัิยครั้งตอไปตองศึกษาความรับผิดชอบของผูเรียนดวย 
      2.4  ตองนําซอฟแวร ที่มีประสิทธิภาพสูง  ใชงาย  เพ่ือนํามาใชในการทําวิจัย
ตอไป ซ่ึงมีแนวโนมวา  วอฟแวรประเภทนี้ จะพัฒนาไปไดมากกวานี้  มีประสิทธภิาพมากกวานี้ 
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ภาคผนวก ก 
 

   -  รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
   -  แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
      เรื่อง พันธะเคมี (สําหรับผูเชี่ยวชาญ) 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
นายธัญญา  นุชาหาญ      รองผูอํานวยการโรงเรียนประถมนนทร ี   
         กรุงเทพมหานคร 
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แบบประเมนิประสิทธิภาพบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-learning)เร่ืองพันธะเคม ี
(สําหรับผูเชีย่วชาญ) 

……………………………………………………………………... 
คําชี้แจง : แบบประเมินประสิทธิภาพ มีจํานวน  3 ตอน คือ   
 ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูเชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 2  แบบแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญกับเครื่องมือวิจัย 
 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย 
............................................................................................................................................... 
 โปรดกรอกขอความและกาเครื่องหมาย      ในชองที่กําหนด ตามความเปนจรงิ 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูเชี่ยวชาญ 
1.  ชื่อ ....................................................... นามสกุล ............................................................ 
    อาชีพ .......................................................  ตําแหนง ....................................................... 
    สถานที่ทํางาน .................................................................................................................. 
    หมายเลขโทรศัพท ........................................................................................................... 
2.  วุฒิการศึกษา ................................................................................................................... 
3.  ประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน 
   ต่ํากวา 3  ป                ตั้งแต  3 – 5 ป  
   ตั้งแต  6 – 8   ป          มากกวา  8 ป 
4.   ประสบการณดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-learning)  
   ต่ํากวา 3  ป        ตั้งแต  3 – 5 ป  
   ตั้งแต  6 – 8 ป       มากกวา  8 ป 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ บทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  
     เรื่อง พันธะเคม ี
 

ระดับความพงึพอใจ 
ขอที่ รายการความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบหนาจอ      
 1.1  สีของหนาจอ      
 1.2  ความสวยงาม      
 1.3  ความนาสนใจ      
 1.4  ความงายและสะดวกในการใช      
2 ตัวอักษร      
 2.1  ขนาดหัวเรื่อง      
 2.2  ขนาดขอความ      
 2.3  รูปแบบอักษรหัวเรื่อง      
 2.4  รูปแบบอักษรขอความ      
 2.4  สีของตัวอักษร      
3 รูปภาพ      
 3.1  ขนาดรูปภาพ      
 3.2  ความสวยงามของภาพ      
 3.3  ความนาสนใจของภาพ      
 3.4  ความเหมาะสมกับเน้ือหา      
4 ภาพเคลื่อนไหว      
 4.1  ความนาสนใจ      
 4.2  การสื่อความหมายไดชัดเจน      
 4.3  เหมาะสมกับเนื้อหา      
5 เน้ือหา      
 5.1  จุดประสงคการเรียนรู      
 5.2  เน้ือหาสอดคลองกับวตัถุประสงค      
 5.3  ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน      
 5.4  ความถูกตองของการใชภาษา      

 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ ................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
 
  -  ผลการวิเคราะหหาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)  
  -  ผลการคํานวณหาคุณภาคเครื่องมือ คาเฉลี่ยเลขคณติ  หาคาความแปรปรวน  
     หาคาความเชื่อม่ัน 
  -  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน 
     ที่ไดรับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  
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ตาราง 6  แสดงจํานวนจํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบถกูในกลุมสูง และ จํานวนนักเรียนที ่
     ทําขอสอบถูกในกลุมต่าํ  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)  
     ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน จํานวน  40 ขอ 
 

ขอ จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา p r 
     

1 12 4 0.53 0.27 
2 11 5 0.53 0.20 
3 12 4 0.53 0.27 
4 12 6 0.60 0.20 
5 10 4 0.47 0.20 
6 12 5 0.57 0.23 
7 11 5 0.53 0.20 
8 11 5 0.53 0.20 
9 13 4 0.57 0.30 
10 12 5 0.57 0.23 
11 12 4 0.53 0.27 
12 13 6 0.63 0.23 
13 10 4 0.47 0.20 
14 12 6 0.60 0.20 
15 11 5 0.53 0.20 
16 12 6 0.60 0.20 
17 12 3 0.50 0.30 
18 12 6 0.60 0.20 
19 12 5 0.57 0.23 
20 12 6 0.60 0.20 
21 11 4 0.50 0.23 
22 12 6 0.60 0.20 
23 11 4 0.50 0.23 
24 12 6 0.60 0.20 
25 13 6 0.63 0.23 
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ตาราง 6  (ตอ)  
 

ขอ จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา p r 
     

26 14 7 0.70 0.23 
27 13 5 0.60 0.27 
28 14 6 0.67 0.27 
29 14 5 0.63 0.30 
30 14 6 0.67 0.27 
31 13 6 0.63 0.23 
32 11 5 0.53 0.20 
33 12 5 0.57 0.23 
34 11 5 0.53 0.20 
35 12 5 0.57 0.23 
36 11 5 0.53 0.20 
37 12 5 0.57 0.23 
38 12 3 0.50 0.30 
39 12 4 0.53 0.27 
40 11 5 0.53 0.20 
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   การคํานวณหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 
 1.  คาเฉลี่ยเลขคณิต 
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 3.  หาคาความเชื่อม่ัน 
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ตาราง 7  แสดงคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ืองเร่ืองพันธะเคม ี ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
     ปที่ 4  ทีเ่รียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

ลําดับที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน (D) D2 

     

1 16 24 +8 64 
2 16 24 +8 64 
3 12 18 +6 64 
4 17 30 +13 169 
5 16 24 +8 64 
6 19 28 +9 81 
7 12 20 +8 64 
8 12 20 +8 64 
9 14 22 +8 64 
10 19 27 +8 64 
11 17 25 +8 64 
12 17 26 +9 81 
13 16 29 +13 169 
14 16 29 +13 169 
15 15 26 +11 121 
16 18 26 +8 64 
17 15 24 +9 81 
18 18 27 +9 81 
19 16 22 +6 36 
20 16 24 +8 64 
21 16 25 +9 81 
22 14 22 +8 64 
23 12 18 +6 36 
24 15 24 +9 81 
25 17 29 +12 144 
26 16 28 +12 144 
27 14 26 +12 144 
28 16 26 +10 100 



 93

ตาราง 7 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน (D) D2 

     

29 12 25 +13 169 
30 14 22 +8 64 
Σ  463 740 +277  
X  15.43 24.67 9.23  

     

S.D. 2.03 3.17 2.14  
     

 
1. หาคา  t  
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ภาคผนวก ค  
 

   -  คูมือการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
   - บทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
   -  แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
   -  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูผานสื่อ 
      อิเล็กทรอนิกส (E-Learning)  

 

 
 
 
 
 
 

 



 95

คูมือการเรียนรู 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 

เรื่อง  พันธะเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายวิจิตร   สมบัติวงศ 

สาขาวิชา การมัธยมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คําชี้แจง 
 

 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) หมายถึง  การจัดการเรียนรูออนไลน 
ผานระบบอินเตอรเน็ต วชิาเคมี เรื่องพันธะเคมี เปนการเรียนรูแบบใหม ที่สําเร็จรูปในตัว มี
เน้ือหาบทเรียน  สามารถสืบคนขอมูลไดไมจํากัด และ มีการวัดและประเมินผลในตัว โดยอาศัย
เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและเครือขายของอินเตอรเน็ตมาเชื่อมโยง  เปนสื่อระหวางผูเรียน
และผูสอน  ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองทั้งทีโ่รงเรียนและที่บาน  และมีการบันทึก
ความกาวหนารวมทั้งรายงานกิจกรรมและผลการเรียนของผูเรียนในทุกหนวยการเรียนอยาง
ละเอียด  ซ่ึงประกอบไปดวย  ซ่ึงประกอบดวย  3 สวน  ดังน้ี  
 
สวนที่ 1  เน้ือหาของบทเรียน  ประกอบดวย  5 หนวยการเรียน  ไดแก 
 หนวยที่ 1  การเกิดพันธะไอออนิก  2 ชั่วโมง 
 หนวยที่ 2  การเขียนสูตรและการเรียกชือ่สารประกอบไอออนิก  3 ชั่วโมง  
 หนวยที่ 3  การเกิดสารประกอบโควาเลนต  2 ชั้วโมง 
 หนวยที่ 4  การเขียนสูตรและการเรียกชือ่สารประกอบโควาเลนต  3 ชั่วโมง 
 หนวยที่ 5  รูปรางโมเลกุลโควาเลนต  2 ชั่วโมง 
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สวนที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู 
   

วิธีการเขาสูบทเรียน 
 2.1  การเขาสูบทเรียน  หมายถึง  การเขาสูบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมี
ขั้นตอนและวธิีการดังน้ี (เหมือนกันทุกหนวยการเรียน) 
  ข้ันที่ 1  เขาสู  Website  http://nk.siamschool.net    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ข้ันที่ 2  คลิ้กที่  E - Learning  
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  ข้ันที่ 3  ใส  Nick Name  และ  Password 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้ันที่ 4    คลิ้กที่  วันที่เร่ิมเรียน วิชา เคมีพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้ันที่ 5  เขาสูบทเรียน เรื่องพันธะเคม ี
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   ซ่ึงประกอบดวย  บทนํา จุดประสงคการเรียนรู  แบบทดสอบกอนเรียน   
พันธะไอออนิก (การเกิดสารประกอบไอออนิก  สูตรการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก) และพันธะ
โควาเลนต (การเกิดสารประกอบโควาเลนต  สูตรการเรียกชื่อสารประกอบโควาเลนต และรูปราง
โมเลกุลโควาเลนต) 
   2.2  นักเรียนศึกษาบทนํา  จุดประสงคการเรียนรู และทดสอบกอนเรียน โดยให
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ืองพันธะเคมี จํานวน  40 ขอ  ใชเวลา  60 นาที 
 2.3  การเรียนรู  ใหนักเรียนการศึกษาเนื้อหา  ขอมูลในแตละหนวยการเรียน  โดยมี
ระยะเวลา  ดังน้ี 
  หนวยที่ 1  การเกิดพันธะไอออนิก  2  ชั่วโมง 
  หนวยที่ 2  การเขียนสูตรและการเรียกชือ่สารประกอบไอออนิก  3 ชั่วโมง 
  หนวยที่ 3  การเกิดสารประกอบโควาเลนต  2 ชั้วโมง 
  หนวยที่ 4  การเขียนสูตรและการเรียกชือ่สารประกอบโควาเลนต  3 ชั่วโมง 
  หนวยที่ 5  รูปรางโมเลกุลโควาเลนต  2 ชั่วโมง 
   ซ่ึงในแตละหนวยประกอบดวย  ขอความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง 
และ แบบฝกหัด ตามเนื้อหาในแตละหนวย  โดยระบบจะบันทึกขอมูลตั้งแตผูเรียนเขาสูบทเรียน  
และบันทึกความกาวหนา รวมทั้งรายงานกิจกรรมและผลการเรียนของผูเรียนในทุกหนวย 
การเรียนอยางละเอียด  โดยทุกหนวยการเรียนจะมีวิธกีารเขาสูบทเรียนเหมือนดังที่ขางตน  
  2.3.1  หากนักเรียนมีคําถาม มีขอสงสัย โดยผานทาง  Webboard หรือ E – mail  
  2.3.2  การสงแบบฝกหัด โดยผานทาง E – mail   
 
สวนที่ 3  การวัดและประเมินผล 
 ใหนักเรียนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองพันธะเคมี  หลังจากเรียนครบทั้ง 5  
หนวยการเรียนตามเวลาที่กาํหนด  ซ่ึงเปนทดสอบแบบปรนัย  จํานวน 40 ขอ  โดยผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E – Learning) โดยวัด  4 ดาน  ใชเวลา  60 นาที  จากนั้นครูประเมินผล 
การเรียนจากการทําแบบทดสอบของนักเรียน 
 
 
 

***********************  CHEMISTRY   E – LEARNING ************************** 
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    บทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จากการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
เร่ือง  พันธะเคมี 

........................................................................................................................................... 
คําชี้แจง :  ขอสอบฉบับน้ีเปนขอสอบแบบปรนัย  40 ขอ  แบบ  4  ตัวเลือก  ใหนักเรียนเลือก  
 คําตอบทีถู่กตองเพียงขอเดียว 
 
1.  การที่โลหะรวมตวักับอโลหะ แลวโลหะจะใหอิเล็กตรอนแกอโลหะ เกิดไอออนบวกและลบ
ดึงดูดกันดวยแรงดึงดูดไฟฟาสถิตสรางพันธะไอออนิกขึ้นในสารประกอบนั้น  เพราะเหตุใด 
 1.  โลหะมีขนาดอะตอมเล็กกวาอโลหะ  
 2.  อโลหะมีขนาดอะตอมใหญกวาอโลหะ 
 3.  โลหะมีคา IE ต่ํา จึงใหอิเล็กตรอนไดงาย เพ่ือปรับเวเลนตอิเล็กตรอนแบบแกสเฉื่อย 
 4.  โลหะมีคา IE สูง จึงใหอิเล็กตรอนไดงาย เพ่ือปรับเวเลนตอิเล็กตรอนแบบแกสเฉื่อย 
2.  สารประกอบชุดใดตอไปน้ี  ลําดับการจัดเรียงความเปนสารไอออนิกจากนอยไปมาก 
 1.  Ca3P2 <  CaCl2< CaS    2.   LiF < NaF < KF  
 3.   MgO 2 < Mg3N < MgF2   4.   LiCl < BeCl2 < CCl4  
3.  ตารางขางลางนี้แสดงจุดหลอมเหลว    จุดเดือดและความสามารถในการนําไฟฟา  เม่ือ 
หลอมเหลวของสารประกอบคลอไรด   A ,B  และ  C   
 

สารประกอบคลอไรด จุดหลอมเหลว(oC) จุดเดือด(oC) การนําไฟฟา 
A 110 280 ดีมาก 
B 180 300 ไมนําไฟฟา 
C 5 120 นําไฟฟา 

 
สิ่งที่สรุปไดจากขอมูลสารประกอบคลอไรดของสารใดเปนสารประกอบไอออนิก  คือ 
 1.  A   และ   B       2.   A,B  และ  C  
 3.  A  เพียงสารเดียว    4.   B  เพียงสารเดียว 
4.  จงพิจารณาขอความตอไปน้ี 
 ก.  สารประกอบไอออนิกนําไฟฟาได แตสารประกอบโคเวเลนตไมนําไฟฟา 
 ข.  ธาตุหมู I และหมู II ทุกธาตตุางทําปฏิกิริยากับธาตุอโลหะเกิดสารประกอบไออนิก 
 ค.  พันธะไออนิกเปนพันธะเคมีที่เกิด จากแรงดึงดูดทางไฟฟา ระหวางไอออนบวก 
  กับไอออนลบ 
ขอใดถูกตอง        

1 . ขอ ข และ ค  2.  ขอ ก และ ค  3.  ขอ ก , ข และ ค 4. ขอ ค 
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5.  สารประกอบคลอไรดของธาตุ X อยูในแนวดิ่งเดียวกับสารประกอบคลอไรดของโพแทสเซียม 
ขอใดเปนสมบัติของสารประกอบคลอไรดของธาตุ X ถูกตอง 
 ก.  สถานะเปนของแข็ง 
 ข.  จุดเดือด  จุดหลอมเหลว สูง 
 ค.  สารละลายสามารถเปลีย่นสีกระดาษลิตมัสสีนํ้าเงิน 
 ง.  สารละลายนําไฟฟาได 
  1.  ก , ข , ค  2.  ก , ข , ง  3.  ข , ค , ง  4.  ก , ข , ค , ง 
6.  ธาตุในขอใดที่เกิดไดทั้งพันธะโคเวเลนต และพันธะไออนิก 
 1.  Ar , Br,  Pb   2.  Pb , Br , Be  3.  Be , B , Al      4.  Al , Ca , B 
7.  สารในขอใดที่มีทั้งโคเวเลนต และพันธะไออนิกในโมเลกุล 
 1.  NaOH , CuSO4  2.  NaOH , SiO2 3.  NH4Cl , MgCl2 4.  NH4Cl , SiO2 
8.  ถา 38Sr ทําปฏิกิริยากับ 16S สารประกอบที่ไดควรมสีูตรอยางไร 
 1.  SrS3    2.  Sr3S   3.  Sr2S3   4.  SrS 
9.  ชื่อสารที่กาํหนดใหตอไปน้ี ขอใดผิด 
 1.  Cu2S คอปเปอร (II) ซัลไฟด , NaCN  โซเดียมไซยาไนด 
 2.  P2O5 ไดฟอสฟอรัสเพนทอกไซด , Al2O3  อะลูมิเนียมออกไซด 
 3.  MnO2 แมงกานีส (IV) ออกไซด , FeCl3 ไอรออน (III) คลอไรด 
 4.  K4[Fe(CN)6]โพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (II) , HNO3กรดไตรออกโซไนตริก  
10.  ถาสูตรของโครเมียม (III) ไนเตรต คอื Cr(NO3)3 และสตูรของโซเดียมซิลิเนต คือ Na2SeO4  
 ดังน้ัน  สารประกอบโครเมยีม(III) ซิลิเนต คือ ขอใด 

1. CrSeO4 2. Cr2SeO4 3. Cr(SeO4)3 4. Cr2(SeO4)3 
11.  การเขียนสูตรของสารประกอบขอใดไมถูกตอง 
 1.  เมอรคิวรี (I) ไอโอไดด Hg2Cl2    
 2.  ฟอสฟอรัสออกซิเจนไตรคลอไรด POCl3 
 3.  แมกนีเซียมไฮโดรเจนซัลไฟด MgHSO3 
 4.  โคบอลด (II) ซัลเฟต CoSO4 

12.  ถา X และ Y แทนธาต ุซ่ึงมีเลขอะตอม 9 และ 20 ตามลําดับ สารประกอบระหวางธาต ุ
ทั้งสองจะมีพันธะชนิดใด และมีสูตรเปนอยางไร 
 ชนิดของพันธะ  สูตร 

1.  โคเวเลนต  Y2X   2.  ไอออนิก  Y2X 
3.  ไอออนิก  YX2   4.  โคเวเลนต YX2 
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13.  ขอความเกี่ยวกับพันธะเคมีขอใดถูกตอง 
       1.  พันธะเคมีเคมีเกิดขึ้นเม่ือแตละอะตอมมีอิเล็กตรอนเปนจํานวนคี่เทากัน 
       2.  พลังงานของพันธะโคเวเลนตจะเพ่ิมขึน้ตามความยาวของพันธะเคมี 
       3.  พันธะะเคมีเกิดจากแรงกระทําระหวางอิเล็กตรอนกบัอิเล็กตรอน 
       4.  พันธะเคมีเกิดจากแรงดึงดูดระหวางนิวเคลียสและอิเล็กตรอน 
14.  จงพิจารณาขอความใดถูกตอง 
 1.  ในการเกิดสารประกอบอะตอมของธาตุทุกอะตอมจะรวมกัน เพ่ือปรับใหมีเวเลนต 
อิเล็กตรอนครบ 8 
 2.  ลักษณะสาํคัญของพันธะโคเวเลนต คอื เกิดแรงดึงดูดระหวางนิวเคลียสของอะตอม 
คูสรางพันธะ 
 3.  เม่ืออะตอมรวมกันเปนโมเลกุลจะมีการคายพลังงาน จึงทําใหระบบมีพลังงานสูงขึ้น 
 4.  อิเล็กตรอนคูรวมพันธะโคเวเลนต ไดมาจากอะตอมคูที่สรางพันธะตอกัน หรืออาจ
มาจากอะตอมใดอะตอมหนึ่งก็ได 
15. ธาตุคูใดตอไปน้ีเม่ือทําปฏิกิริยากันแลวไดสารประกอบโคเวเลนต 
 1.  คารบอนกับกํามะถัน 
 2.  โซเดียมกับออกซิเจน 
 3.  แมกนีเซียมกับคลอรีน 
 4.  โพแทสเซียมกับฟลูออรีน 
16.  สารประกอบออกไซดของธาตุ B,E ที่มีสัญลักษณนิวเคลียรเปน   919B , 14

28E มีสูตรขอใด
ถูกตองทั้งหมด ถาการรวมตัวเปนไป  ตามกฎออกเตต 
 1.  B2O ,  EO2 
 2.  BO2 ,  E2O 
 3.  BO ,  EO3 
 4.  BO ,  E3O 
17.  สูตรของสารประกอบระหวางธาตุ X เเละ Y มีเลขอะตอมเปน 9 เเละ 15 ตามลําดับ 
 1.  XY3    2.  X3Y    3.  XY4    4.  X4Y 
18. สารคูใดตอไปน้ีที่ไมเปนไปตามกฎออกเตตทั้งหมด 
 1.  PCl3 , CIF3  2.  NF3 , BF3  3.  BCl3 , BeCl2 4.  ClF3,SF6 
19. สารในขอใดที่มีสูตรแบบจุดไมเปนไปตามกฎออกเตต 
 1.  SO3    2.  CO3

2-   3.  NO2    4.  ClO- 
20. สารใดไมมีอีเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว และมีการจัดเรียงตัวเปนไปตามกฎออกเตต 
 1.  SiH4, C2H6, NH4

+     2.  PBr3, OF2, BeCl2  
 3.  BF3, CH4, BeH2      4.  SF6, ASF3, PCl5 
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 21.  ธาตุ X สามารถเกิดสารประกอบอยางงายที่มีสูตร XCl3, X2O5 และ Ca3X2 แตไมเกิด XF6 
ดังน้ันธาต ุX อาจเปนธาตุใด 
 1.  Al    2.  N   3.  Br    4.  B 
22. สารประกอบตอไปน้ีขอใดยึดเหนี่ยวกนัดวยพันธะโคเวเลนตทุกตวั 
 1.  BeCl2 , HgCl2 , CHCl3   2.  H2O ,   ZnO  ,   FeS 
 3.  CHCl3 , Hg2Cl2 , PH3   4.  HCN ,  K2S ,    KMnO4 
23. โมเลกุลของสารในขอใดที่อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวเหลืออยูทุกโมเลกุล 
 1.  BeCl2 , PCl5       2.  C2H4 ,  C2H2 

 3.  PH3   ,  H2S     4.  SF6    ,   F2O 
24.  ถาธาตุ X ,Y และ Z มีเลขอะตอมเปน 7 , 14 , และ 30 ตามลําดับ สารประกอบในขอใด
จัดเปนสารโคเวเลนต 
       ก.  XCl3    ข.  YCl4   ค.  ZCl2 
 1.  ก และ ข เทานั้น      2.  ข และ ค เทานั้น   
 3.  ก และ ค เทานั้น      4.  ก , ข และ ค 
25.  การอานชื่อสาร ขอใดผิด 
 1.  SiS2  ซิลิคอนไดซัลไฟด    2.  F2O ไดฟลูออรีนออกไซด 
 3.  BF3 โบรอนไตรฟลูออไรด   4.  N2O3  ไดไนโตรเจนไตรออกไซด 
26. X ,Y และ Z มีเลขอะตอมเปน 9 , 15 และ 19 ตามลําดับ สารประกอบคลอไรดของธาตุ
เหลานี้ควรมีสตูรอยางไร 
 1.  XCl2  ,  YCl     ,   ZCl4   2.  XCl4  ,  YCl3   ,    ZCl2 

 3.  XCl3  ,  YCl2   ,    ZCl3   4.  XCl   ,  YCl5    ,    ZCl 
27.  โมเลกุลของสารในขอใดตอไปน้ีที่มีอะตอมคูสรางพันธะตอกัน เปนพันธะเด่ียวทั้งหมด  
มีพันธะคูและพันธะสาม ตามลําดับ 
 1.  CF2 , PCl5 , SO3    2.  PCl5 , C2H4 , HCN 
 3.  SO3 , HCN , BeCl2    4.  HCN , BeCl2 , NH4

+ 
28.  โมเลกุล CH3CH2COOH ประกอบดวยพันธะสาม พันธะคู และพันธะเดี่ยว เทากับเทาใด 
 1.  0 , 1 , 8       2.  1 , 1 , 9  
 3.  0 , 2 , 8       4.  0 , 1 , 9 
29. สารใดตอไปน้ีมีสัดสวนของพันธะเดี่ยว : พันธะคู : พันธะสาม เทากับ 4 : 1 : 1 
 1.  HCCCONH2     2.  NCCH2CHCH2 
 3.  OCNCH2CCH     4.  H2CCHCN 
30.  สารตอไปน้ี สารใดไมมีพันธะคู และพันธะสาม 
 1.  CH3COCH3   2.  P2H2   3.  CH3COOH   4.  C2H6O 
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31. โดยพิจารณาจากโครงสรางของโมเลกุล ขอใดเปนการเรียงลําดับจากมุมระหวางอะตอมของ
ธาตุไฮโดรเจนจากมากไปหานอย 
 1.  H2Se > H2Te > H2S    2.  H2O > BeH2  >  H2S 
 3.  BeH2 >  H2O  >  CH4    4.  CH4  > NH3  >  H2Se 
32.  ถาธาตุ X เปนธาตุที่มีพฤติกรรมสอดคลองกับกฎออกเตรท และสามารถรวมตัวกบัธาตุ
ไฮโดรเจน  แลัวเกิดโครงสรางโมเลกุลเปนพีระมิดฐานสามเหลี่ยม โดยมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว
เหลืออยู 1 คู ธาตุ X นาจะมีเลขอะตอมเทากับ 
 1.  5     2.  6    3.  7    4.  8 
33.  โมเลกุลที่มีรูปรางเปนแบบพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม คือ 
 1.  PF5     2.  BrF5   3.  SbCl5   4.  PF2Cl3 
34.  D , E เปนธาตุในหมูเดียวกัน ขนาดอะตอมของ D > E สารประกอบกับไฮโดรเจน  
มีสูตร H2D และ H2E  โดยมีรูปรางเปนมุมงอ 
 1.  ขนาดมุมระหวางพันธะจากเล็กไปใหญ คือมุม H – E – H , มุม H – D – H 
 2.  ธาตุ E จะมีคาอิเล็กโทรเนกาติวติตี่ํากวาธาตุ D 
 3. เม่ือ D และ E รวมกับธาตุ X ซ่ึงอยูหมู IVA ควรไดสารประกอบ XD2 และ XE2 มี 
                รูปรางเปนเสนตรง 
 4.  รอบอะตอมกลางของโมเลกุล H2D และ H2E ควรมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว เหลอื 1 คู 
35.  สารในขอใดตอไปน้ีทีมี่รูปรางโมเลกุลเปนสามเหลี่ยมแบนราบทั้งหมด 
 1.  BH3 , CH2O , BCl3     2.  PH3  , PCl3  , AsH3 
 3. BF3  , NH3  ,  PI3     4.  CH4  , Cl2O  , BeCl2 
 
36.  ธาตุคูใดที่จะรวมกันไดสารประกอบที่มีความเปนโควาเลนตมากที่สุด 
 1.   17X  กับ  35Y             2.   9P   กับ   11Q      

 3.   17X   กับ   20Z        4.   15A   กับ   17X 
37.  สารประกอบใดตอไปนี้เปนสารประกอบโควาเลนตทุกสาร 
 1.   HCl  ,  NaCl ,  CCl4    2.   H2O  ,  CO2  ,  PCl5 
 3.   NaCl  ,  CCl4  ,  CO2    4.   MgCl2 ,  NaCl , CaO 
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38.  ขอใดตอไปน้ีกลาวถูกตองเกี่ยวกับสารประกอบโควาเลนต 
 ก.  เปนสารประกอบที่เกิดจากโลหะกับอโลหะ 
 ข.  สวนใหญเปน ไปตามกฏออกเตด 
 ค.  นําไฟฟาไดดี 
 ง.  เปนสารประกอบที่เกิดจากอโลหะกับอโลหะโดยการนําวาเลนตอิเล็กตรอนมาใชรวมกัน 
  1.    ก  ข  และ  ค      2.   ข  ค   และ  ง   
  3.  ก  และ  ค       4.   ข   และ  ง    
39.  ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับเกี่ยวกับสารที่ยึดกันดวยพันธะโควาเลนตแบบโครงรางผลึกตาขาย 
 1.  นําไฟฟาไดดี 
 2.  สถานะปกติเปนของแข็ง 
 3.  เปนสารที่ไมมีสูตรเชิงโมเลกุล 
 4.  อาจเปนพันธะเดี่ยว  พันธะคู  หรือเกิดเรโซแนนซก็ได 
40.  ถาธาตุ  X  และ ธาตุ  Y  มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเปน  2,8,8,1  และ  2,8,6  ตามลําดับ 
สารประกอบ ระหวางธาตุ  X  กับ  Y  ควรมีลักษณะเปนอยางไร 
 1.   X3Y2   2.   XY    3.  XY2    4.  X2Y 
 
 

****************************************************************************** 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
ที่มีตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning) เร่ืองพันธะเคมี 

............................................................................................................................................... 
 
คําชี้แจง :  ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย    ในชองที่กําหนด ในระดับความพึงพอใจในชอง 
               ทีต่รงกับความพึงพอใจของนักเรียน 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ขอที่ รายการความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
 ดานรูปแบบการเรียนรู      
1 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 

กระตุนความสนใจใหทานอยากจะเรียนรู 
     

2 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  
ทําใหไดทั้งความรูและความเพลิดเพลิน 

     

3 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  
ทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางกวางขวาง 

     

4 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  
ทําใหผูเรียนสามารถคนหาความรูไดมากขึ้น 

     

5 การใชระบบมัลติมีเดียในการเรียนรูทําใหผูเรียน
เกิดความสนใจที่จะเรียน 

     

6 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
น้ันผูเรียนสามารถเลือกเรยีนไดตามความสนใจ 
โดยไมตองเรียนตามลําดับเนื้อหาที่กําหนดไว และ
สามารถหาคําตอบของปญหาที่ตนเองสงสัยไดกอน  
ซ่ึงจะทําใหเขาใจในบทเรยีนไดดีขึ้น 

     

 ดานประโยชนที่ไดจากการเรียนรู      
7 ความรูที่ไดรับจาก การเรียนรูผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  มีความทันสมัย 
     

8 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-Learning)  
ทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางตอเน่ือง 

     

9 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)  
ทําใหไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดทุกที่และทุกเวลา 
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ระดับความพงึพอใจ 
ขอที่ รายการความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
10 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 

ผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรูของตนเองได
ทันที ทําใหผูเรียนรูวาตนเองมีความรู  ความเขาใจ
ในบทเรยีนทีก่ําลังศึกษาอยูมากนอยเพียงใด 

     

11 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
ผูเรียนสามารถทดสอบความรูเกี่ยวกับบทเรียนได
ตลอดเวลา ทาํใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ความกาวหนาในการเรียนของตนไดอยางตอเน่ือง 

     

12 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
สามารถสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกบัผูสอน
ไดดีขึ้น 

     

 ดานองคประกอบที่มีตอการเรียนรู      
13 คอมพิวเตอรที่ใชในการเรยีนรูผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E – Learning) มีอยางเพียงพอ
สําหรับนักเรียนทุกคน 

     

14 การใชคอมพิวเตอรใน การเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E – Learning) สะดวกสําหรับ
นักเรียน 

     

15 การใชอินเตอรเนตในการคนหาขอมูลที่ตองการ
นักเรียนสามารถทําไดอยางสะดวกสบาย 

     

16 การเขาสูบทเรียน การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(E – Learning) เครือขายออนไลน (Log in) ทําได
งายและรวดเรว็ 

     

17 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) 
เสียคาใชจายในการใชอินเตอรเนตไมสูงมากทําให
ไมเปนอุปสรรคตอการเรียน 

     

18 การใหคําแนะนํา หรือการแกปญหาในการใช
บริการอินเตอรเนต สําหรับผูเรียน ในการเรียนรู
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) มีอยาง
เพียงพอ 

     

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล      นายวิจิตร  สมบัตวิงศ 
วันเดือนปเกิด      21 พฤศจิกายน 2516 
สถานที่เกิด      อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 
ที่อยูปจจุบัน      47 / 113 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ซอยสภุารวม  
       เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ขาราชการคร ู
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนวัดนอยนพคุณ   
       เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร  
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.  2531    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
       จากโรงเรียนบานหนองตอ  อําเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร 
 พ.ศ.  2533    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
       จากโรงเรียนดอนแรดวิทยา  อําเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร 
 พ.ศ.  2535    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
       จากโรงเรียนรัตนบุรี  อําเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร 
 พ.ศ.  2539    ปริญญาตรี กศ.บ.  (เคมี)  
       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.  2549    ปริญญาโท กศ.ม.  (การมัธยมศึกษา) 
       สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 
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