
ง 
 

49257904 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
คาํสาํคญั : รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง/การออกแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกนั และวิธีเรียน                 
                 แบบโครงงาน/กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเวบ็ 

สมคัรสมร  ภกัดีเทวา : การพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั –
สุโขทยัธรรมาธิราช.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :  ผศ.ดร.ฐาปนีย ์  ธรรมเมธา, ศ.ดร.ชยัยงค ์  พรหมวงศ์  และ รศ.ดร.อรจรีย ์                  
ณ ตะกวัทุ่ง. 5 หนา้. 

 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์หลักคือ พฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ) ศึกษาความคิดเห็นของ อาจารย ์นกัศึกษา เกียวกบัการจดัการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ) ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกียวกบัรูปแบบการออกแบบการเรียน   
การสอนอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ) เพือสร้างรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ) เพือทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ) เพือนําเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บณัฑิตศึกษาทีเหมาะสมสาํหรับ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยัครังนีได้แก่  1) ผูเ้ชียวชาญในการ
ประเมินรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 2) อาจารยที์ใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
3) นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จาํนวน 70 คน เพือทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เครืองมือทีใช้ในการ
วิจยัครังนี ได้แก่ 1) แบบสอบถามอาจารย  ์ระดบับณัฑิตศึกษา มสธ. 2) แบบสอบถามนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มสธ.  3) แบบ
ประเมินรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงโดยผูเ้ชียวชาญ 4) แบบประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงโดยผูเ้ชียวชาญ 
5) แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาทีมีต่อการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 6) แบบรับรองรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 
อีเลิร์นนิงโดยผูท้รงคูณวุฒิ วิธีการดาํเนินการวิจยั 1) ศึกษาองค์ความรู้เกียวกบัตน้แบบชินงานดว้ยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล
พืนฐาน 2) ศึกษาความตอ้งการเกียวกบัตน้แบบชินงาน 3) พฒันากรอบแนวคิดของตน้แบบชินงาน 4) สอบถามความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะผูเ้ชียวชาญ 5) ร่างตน้แบบชินงาน 6) ทดสอบประสิทธิภาพและรับรองตน้แบบชินงาน 7) ปรับปรุงตน้แบบชินงาน  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ความคิดเห็นของอาจารยเ์กียวกบัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงมีรูปแบบทีหลากหลาย ปัญหาเรือง
ระบบโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ ขาดทกัษะในการออกแบบกิจกรรมและทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดบัปานกลาง ถึงระดบัสูง 
ขาดแรงจูงใจในการทาํบทเรียน e-Learning สําหรับความคิดเห็นของนักศึกษาเกียวกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง คือไม่มี
ประสบการณ์ดา้นการเรียนอีเลิร์นนิง ไม่มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ควรมีการพฒันาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ การเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงเป็นการเรียนทีสะดวก ทนัสมยั 2) ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกียวกบัรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน     
อีเลิร์นนิงอยูใ่นระดบัมากทีสุด 3) รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีพฒันาขึนประกอบดว้ย  ขนัตอน ดงันี ขนัที 
1.0 กาํหนดอุดมการณ์ ไดแ้ก่ ปรัชญา วิสัยทศัน์ ขนัที 2.0 ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ขนัที  3.0 วิเคราะห์ผูเ้รียน ขนัที 4.0 วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดลอ้ม ขนัที 5.0 วิเคราะห์เนือหาและประสบการณ์ ขนัที 6.0 การ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกนัและการเรียนรู้แบบโครงงาน ขนัที 7.0 พฒันาชุดการเรียนอีเลิร์นนิงและกิจกรรม
สัมมนาปฏิสัมพนัธ์บนเวบ็ (Interactive Webinar) ขนัที 8.0 ดาํเนินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพนัธ์บน
เวบ็ ขนัที 9.0 ประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  4) ผลการทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง จากผูเ้รียน
กลุ่มทดลองทงั 70 คน ประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง มีระดบันัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05      
5) ผลการรับรองรูปแบบโดยผูท้รงคุณวฒิุมีความเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  
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SMAKSMORN  PHAKDEEIEVA : THE DEVELOPMENT OF THE E-LEARNING 
INSTRUCTIONAL DESIGN  MODEL FOR GRADUATE  PROGRAM OF SUKHOTHAI 
THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. THAPANEE 
THAMMETAR, Ph.D., PROF. CHAIYONG BRAHMAWONG.  Ph.D., AND  ASSOC. PROF. 
ONJAREE NA TAKUATOONG. Ph.D. 345  pp. 
 

The aims of the study are 1) to study the collectives opinions from professors 
and students about e-Learning system management at Sukhothai Thammathirat 
Open University,  2) to study the responses and remarks form specialists about the 
design of e-Learning system management at Sukhothai Thammathirat Open 
University, 3) to construct a model for e-Learning system for graduate studies at 
Sukhothai Thammathirat Open University, 4) to examine the constructed model of 
e-Learning system  at Sukhothai Thammathirat Open University and 5) to present an 
appropriate model of e-Learning system to the graduate students of Sukhothai 
Thammathirat Open University through a variety of samplings from 1) the specialists 
in e-Learning system management, 2) the professors who encountered the 
e-Learning system, 3) 70 of graduate students by which through the research tools of 
1) Professors survey, 2) Graduate students survey, 3) Evaluation of model of 
e-Learning system, 4) Evaluation of e-Learning system, 5) Responses survey from 
graduate students towards the e-Learning system and 6) Certified evaluation of 
e-Learning system  

Research Methodologies are as follows 1) a Primary study of the model by 
critically evaluate its fundamental 2) study the needs of the model 3) develop the 
model 4) survey of opinions from specialists 5) drafting of the model 6) testing and 
certified the model  and 7) re-model The significant findings of the programs revealed 
that 1) there were lacks of knowledge and motivation from  professors and lecturers 
and in addition there is a lack of computer literacy skills to conduct  an efficient 
program and the graduate students have also experienced difficulties in the program 
due to fact that there is a lack of basic computer skills 2) there was a high 
satisfactions from the specialists towards the system 3) the development of the 
e-Learning systems were developed through 9 steps which comprises of 1.0 A vision 
and mission 2.0 A contemporary study the needs of e-learning system 3.0 evaluation 
of the users  4.0 evaluation of environmental effects  5.0 evaluation of core courses 
and experience 6.0 the joint model design of the program  7.0 the development of the 
courseware and interactive webinar  8.0 hands-on of e-Learning system and webinar 
interactive 9.0 Evaluation of e-Learning system 4) the result of the study from 70 
examiners of the e-Learning system implied that the quality of e-Learning was 
statistically significant at .05 level and 5) the model was highly certified by the 
specialists in the field. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ทงัผู้ ทีเกียวข้องโดย
ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนกําลงัใจและความช่วยเหลือตา่งๆ ทําให้ผู้วิจยัสามารถดําเนินการวิจยั
จนสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

 ขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์  จตัิวัตร์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทีได้
ให้ความรู้ ชีแนวทางในด้านตา่งๆ ด้วยดีตลอดมา ทําให้งานวิจยัฉบบันีมีความสมบรูณ์ยิงขนึ 

 ขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที
กรุณาตรวจสอบให้ความรู้คําแนะนําในด้านตา่งๆ ตลอดกําลงัใจในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบบั
นีให้มีความถกูต้องและสมบรูณ์ยิงขนึ 

 ขอขอบพระคณุศาสตราจารย์ ดร.ชยัยงค์  พรหมวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์  ณ ตะกัว
ทุง่ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ  ภู่ศิริ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ทีกรุณาให้
ความรู้ คําแนะนํา ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ด้วยความเอาใจใส่และปรารถนาดีตลอดการ
ทําวิทยานิพนธ์ฉบบันี  

 ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวุฒิและผู้ เชียวชาญทุกท่าน ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึงเป็นอย่างยิงทีท่านได้
กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิงในการให้คําแนะนํา ตรวจแก้ข้อมูล และให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอยา่งดี ซงึข้อมลูตา่งๆ ดงักลา่วเป็นประโยชน์อยา่งยิงตอ่การวิจยัครังนี 

 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย  
สโุขทยัธรรมาธิราช ทีเป็นผู้ ให้กําลงัใจและสนบัสนนุในการไปศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก ตลอดจนให้
คําแนะนําในการทําวิทยานิพนธ์ฉบบันีตลอดมา 

 ผู้วิจยัขอมอบวิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิตเล่มนีให้กบัพ่อและแม่ผู้ มีพระคณุสงูสดุตลอด
ชีวิตของผู้วิจยั และปรารถนาทีจะเห็นความสําเร็จของผู้วิจยั 
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