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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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คําแนะนําในการทําวิทยานิพนธ์ฉบบันีตลอดมา 

 ผู้วิจยัขอมอบวิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิตเล่มนีให้กบัพ่อและแม่ผู้ มีพระคณุสงูสดุตลอด
ชีวิตของผู้วิจยั และปรารถนาทีจะเห็นความสําเร็จของผู้วิจยั 
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บทท ี1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะทีเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการ
ศกึษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันาคณุภาพของประชาชนทวัไปเพิมพนูวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและ
ขยายโอกาสทางการศึกษาตอ่สําหรับผู้ สําเร็จมธัยมศึกษา เพือสนองความต้องการของบคุคลและ
สงัคมด้วยการจดัระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึงใช้สือสิงพิมพ์ สือวิทยุกระจายเสียง สือวิทยุ
โทรทศัน์ และวิธีการอืน ๆ ทีผู้ เรียนสามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าเรียนตามปกติ (27 ปี 
มสธ. 2548) 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ “แผน มสธ.” (2523) ซึงเป็นระบบการสอนทางไกล 
โดยมีสือสิงพิมพ์เป็นสือหลกัทีบรรจุเนือหาสาระ แนวคิด ประสบการณ์ ทกัษะและเจตคติทงัมวล
ตามหลกัสตูรลงในเอกสารสิงพิมพ์ จดัเป็นชดุการสอนทีออกแบบและพิมพ์ โดยคณะกรรมการกลุ่ม
ผลิตชดุวิชา ทงันีเนืองจากสือสิงพิมพ์เป็นสือทีสามารถจดัสง่ไปถึงผู้ เรียนได้ทกุท้องถินทางไปรษณีย์ 
ผู้ เรียนสามารถเลือกเวลาศกึษาได้ตามความสะดวกและความเหมาะสมของตนเอง และสือเสริมที
เป็นสือทีขยายเนือหาสาระและประสบการณ์เพิมเติม เพือช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือหาสาระในสือ
หลกัได้ดีขนึในกรณีทีผู้ เรียนศกึษาจากสือหลกัแล้วสามารถศกึษาเพิมเตมิจากสือเสริม 

 สือการสอนชุดวิชา ประกอบด้วย สือหลกัและสือเสริม สือหลกั ประกอบด้วย เอกสารการ
สอน และแบบฝึกปฏิบตัิ นอกจากสือสิงพิมพ์แล้ว สือหลกัอาจประกอบด้วย เทปเสียงและ/หรือวีดิ
ทศัน์ประจําชุดวิชาทีนักศึกษาใช้ประกอบการศึกษาของตนเอง หนงัสือและเอกสารอ่านประกอบ 
ซึงมหาวิทยาลยัได้จดัส่งตามมมุ มสธ. และศนูย์วิทยพฒันาของมหาวิทยาลยัสําหรับสือเสริม  เป็น
สือทีขยายเนือหาสาระและประสบการณ์เพิมเตมิ ชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือหาสาระในสือหลกัได้ดีขนึ 
สือเสริมทีจดัให้ผู้ เรียนประกอบด้วย รายการวิทยกุระจายเสียง รายการวิทยุโทรทศัน์ เทปเสียง วีดิ
ทัศน์ การสอนเสริม การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ชัยยงค์  
พรหมวงศ์ : 2534;27 ปี มสธ. 2548) 
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 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชได้เริมพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปี พ.ศ.2529 โดย
ผลิตเป็นชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากโปรแกรม VITAL (Videotext Integrated 

Teaching and Learning System) ซึงไ ด้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาล ัยก้วลฟ์ 
(University of Guelph) ประเทศแคนาดา การพฒันาชดุบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในครัง
นนัพบวา่ มีความยุง่ยากซบัซ้อนมาก เนืองจากพฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยงัมีข้อจํากดั 
คณาจารย์ด้านเนือหามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลด้านเนือหาน้อยมาก การออกแบบบทเรียน การ
ผลิตบทเรียน และการแก้ไขเปลียนแปลงเนือหาบทเรียน จึงดําเนินการโดยทีมเทคนิค ซึงใช้เวลา
มาก ผลการดําเนินงานจึงไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีควร และมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาก
นกัศกึษาคอ่นข้างน้อย เพราะชว่งเวลาดงักลา่ว อปุกรณ์คอมพิวเตอร์มีราคาแพง และยงัไม่มีการใช้
อย่างแพร่หลายสําหรับประชาชนทัวไป โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนับว่าเป็นจุดเริมต้นของ  
มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราชในการประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์เพือการเรียนการสอน พ.ศ. 2535 
หาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชได้พฒันา “แผน มสธ. 2536” โดย “แผน มสธ. 2536” เป็นระบบการ
สอนทางไกลทีพฒันาขึนสําหรับบณัฑิตศึกษา ระดบัปริญญาโท โดยเริมใช้ทีสาขาศึกษาศาสตร์ 
โดยยงัคงใช้สือสิงพิมพ์เป็นสือหลกัและตามด้วยสือเสริม ยกเว้นการออกรายการ วิทยกุระจายเสียง 
หรือวิทยโุทรทศัน์ 

 ระบบการสอนทางไกล “แผน มสธ. 2536” มีองคป์ระกอบสําคญั คือ 

 (1)  ออกแบบสือหลัก  ได้แก่  ตําราทางไกลทีเ รียกว่า  “ประมวลสาระ ”  (Course 

Comprehensive Text-CCT) “แนวการศึกษา” (Study Guide) และ “แผนกิจกรรมการเรียน” 
(Course Bulletin) และผลิตชุดฝึกอบรมคณาจารย์และผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกทีมาช่วยเขียน
ตําราทางไกลของ มสธ. จนเป็นตําราทีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ มสธ. ในระดบัปริญญาโท ( 2) 
ออกแบบสือเสริมได้แก่ เทปเสียงและเทปภาพประจําชดุวิชา (3) ออกแบบการสมัมนาเสริม สมัมนา
เข้ม และการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ (4) ออกแบบชุดการสัมมนาเสริม และ (5) พัฒนา
ระบบการให้คําปรึกษาวิทยานิพนนธ์แบบกลุ่ม (Thesis Group Advisory System-TGAS) (ชยัยงค์ 
พรหมวงศ์ 2551:31-32)  
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 พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริมพัฒนาการเรียนการสอนในระบบ 
e- Learning ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างจริงจงั โดยมีการแต่งตงัคณะทํางานศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพฒันาระบบ  Virtual Campus เพือดําเนินโครงการพฒันาระบบการศกึษาทางไกล
ผ่านวิทยาเขตเสมือนจริง (Virtual University Project-VUP) แผน มสธ. 2540 โดยนําระบบจดัการ
เรียนการสอน (LMS) ทีมีชือว่า โปรแกรม Lotus Learning Space มาใช้ในโครงการดงักล่าว และ
พฒันา LMS ขนึคูข่นานกนั เพือให้เหมาะสมกบัระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั โดยเรียก 
LMS ทีพฒันาขึนนีว่า ระบบ VUP ประกอบด้วยฐานข้อมูลหลกั 4 ฐาน ได้แก่ (1)แผนกิจกรรม
การศกึษา (2)ฐานความรู้ (3)ห้องเรียนเสมือนจริง และ (4)ข้อมลูบคุคล อย่างไรก็ดีการพฒันาระบบ 
VUP ยตุลิงเมือมีการเปลียนแปลงคณะบริหารมหาวิทยาลยัทีได้ทําความตกลงลงนามกบั AIT เพือ
นําโปรแกรม V-Class มาใช้แต่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะ V-Class ที AIT พัฒนาขึนเป็น
โปรแกรมทีใช้การเรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส์ควบคูก่บัการสอนในห้องเรียน 

 VUP ได้ทดลองใช้ใน พ.ศ. 2540 โดยมหาวิทยาลยัได้จดัให้มีการอบรมบคุลากรทีเกียวข้อง  
ทงัคณาจารย์และเจ้าหน้าทีด้านเทคนิค เพือพฒันาบทเรียน e-Learning (ขณะนนัเรียกว่า “ชดุนํา
ร่องการเรียนเสมือนจริง”) สําหรับชุดวิชาระดบับณัฑิตศึกษา จํานวน 3 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาการ
วิจยัหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน ชดุวิชาระบบสารสนเทศเพือการจดัการและเทคโนโลยี
การบริหารการศกึษา และชดุวิชาการจดัระบบทางการศกึษา และบทเรียน e-Learning สําหรับชดุ
วิชาระดบัปริญญาตรี จํานวน 1 ชดุวิชา ได้แก่ ชดุวิชาไทยศกึษา โดยทดลองใช้บทเรียนเหล่านีกับ
นกัศกึษาในปีการศกึษา 2543 

 โดยที “แผน มสธ.” (2523) ยงัคงเป็นระบบหลกัทีใช้อยู่ในระบบการเรียนการสอนทางไกล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  แม้จะมีการพัฒนาระบบการสอนทางไกลสําหรับ
บณัฑิตศึกษาและระบบการสอนทางไกล “แผน มสธ. – 3” (2540) ซึงเป็นระบบการสอนผ่าน
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ทียงัไมไ่ด้มีการประกาศใช้ 

 ระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ถึงแม้ว่าจะมีจดุแข็ง 
คือการขยายโอกาสทางการศกึษาให้กบัประชาชนจํานวนมากทวัประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายทีตํามาก
เมือเปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่ายในการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาอืน ๆ ภายในประเทศ นอกจากนี
ยงัมีจดุแข็งในด้านกลไกพฒันาเอกสารการสอนทีมีคณุภาพ โดยอาศยัผู้ทรงคณุวฒุิทงัภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย แต่เอกสารการสอนของมหาวิทยาลยัก็มีจุดอ่อนในด้านระยะเวลาทีใช้ใน
การปรับปรุงทีคอ่นข้างนาน ทําให้เอกสารการสอนจํานวนมากมีเนือหาสาระทีล้าสมยั ไม่ทนัตอ่การ
เปลียนแปลง นอกจากนีระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัยงัมีจุดอ่อนในด้านปฏิสมัพนัธ์
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ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน และระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนัทีคอ่นข้างน้อยหรือแบบไมมี่เลย (สมุาลี  สงัข์ศรี 
และคณะ : 2533 ; ปิยฉัตร  สมบตัิศิรินนัท์  2540; กองแผนงาน  2542; ปัทมาพร  เย็นบํารุง และคณะ  
2548) 
 นอกจากนีอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการสือสาร โทรคมนาคม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีเครือข่ายโยงใยไปทวัโลก เช่น ทางด่วนข่าวสารข้อมูล (Information 

Super-highway) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเรียกว่า อินเทอร์เน็ต (internet) ทําให้สังคม
เปลียนไปเป็นสังคมสารสนเทศ (information Society) ทําให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อย่าง
รวดเร็ว โลกถูกหลอมเป็นหนึงเดียวเรียกว่าโลกไร้พรมแดน กิจกรรมทุกด้านไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม วัฒนธรรม การเมือง การศึกษา สิงแวดล้อมถูกเชือมโยงให้เข้าถึงกัน ทางด้านการศึกษา
ก่อให้เกิดกระแสข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ การแสวงหาความรู้ การกระจายข่าวสารข้อมูลและการ
เรียนรู้ สะดวก ง่าย รวดเร็วในหลายรูปแบบ (แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัที 8 : 2540-2544) การ
เปลียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสงัคมไทยเกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านวิถีชีวิต
ของคนในสังคมจะเปิดกว้าง ความเจริญก้าวหน้าด้านข้อมูลข่าวสารเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวาง เป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
(Information and Communication Technology : ICT) การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาจึง
จําเป็นต้องเร่งรัดให้ทนัต่อการเปลียนแปลง และด้วยเหตทีุการเรียนการสอนทางไกลมีพฒันาการ
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (Moore 1996) สือและเทคโนโลยีทีใช้ถ่ายทอดการเรียนการสอน 
จึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศทีทังผู้ เรียนและผู้ สอนทางไกลสามารถศึกษาเนือหาได้มากเท่าที
ต้องการ หรือสามารถใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพือการติดตอ่สือสาร สือและเทคโนโลยีจึงต้องมี
คณุลกัษณะทีเอือต่อการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมลูได้ง่าย (Threlkerld 1994) ด้วยเหตนีุ
ระบบการสอนทางไกลของหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จึงเปลียนแปลงตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เพือให้มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ยงัคงเป็นผู้ นําในด้าน
การศกึษาทางไกล คณะกรรมการพฒันาระบบและสือสารการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย จึงได้
มีการพฒันาระบบการสอนทางไกลทงัระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา คือ “แผน มสธ. 
2543” ให้เป็นแผนหลกัทางวิชาการของมหาวิทยาลยั อนัจะนําไปสู่การพฒันาระบบสือการสอน
ทางไกล เพือให้ทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไป (ชัยยงค์  พรหมวงศ์ 
2544) 
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 “แผน มสธ. 2543” เป็นแผนแม่บทของระบบการสอนทางไกล โดยมีแผนผลิตชุดการสอน
ทางไกล 2แผน คู่ขนาน คือ ชุดการสอนทางไกลอิงสือสิงพิมพ์ และชุดการสอนทางไกลอิง
สือคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ดงันี 1. ปรัชญาและวิสัยทัศน์ 2. สภาพ ปัญหา 
และความต้องการของสังคม 3. ธรรมชาตินักศึกษาและมาตรฐานบณัฑิต 4. บริบทการเรียนรู้ 
5. หลักสูตร 6. ชุดการสอนทางไกล 7. การถ่ายทอดและเผชิญมวลประสบการณ์ 8. การ
ประเมิน 9. การประกนัคณุภาพ 

 เพือให้ “แผน มสธ.2543” เป็นไปตามทีได้กําหนดไว้ อันจะนําไปสู่การพฒันาระบบการ
เรียนการสอนทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จึงมีความมุ่งมนัทีจะ
ลดจุดอ่อนและพฒันาจุดแข็งของระบบการเรียนการสอนทางไกล เพือตอบสนองผู้ เรียนให้ได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มทีจากการศึกษาในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยการเพิม
ทางเลือกการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนด้วยการจดัการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตาม “แผน มสธ.2543” ในการพฒันาชดุการสอนทางไกล ปี พ.ศ.2547 มหาวิทยาลยั
ไ ด้ประกาศยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ เ ป็น  e-University หรือมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ทีทนัสมยั ก้าวทนัวิทยาการทีรุดหน้าและยืนหยดัอย่างมนัคงต่อความเปลียนแปลง
ของโลกและสังคม ได้มีการพัฒนาระบบ e-Learning ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพือใช้เป็น
สือเสริมอีกสือหนึงในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. โดยผสมผสานศกัยภาพของสือ 
e-Learning กับสืออืน ๆ ของมหาวิทยาลยัทีมีอยู่เดิม เพือพฒันากระบวนการเรียนรู้ในระบบการ
เรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทีเอือต่อ
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต จะเห็นได้จากการกําหนดนโยบายเกียวกับการ
จัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาล ัยส ุโขทัยธรรมาธิราช 
ระยะ  5 ปี  (พ .ศ .2547-255 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2548) และจากแผนพัฒนา
มหา วิทยาลัยสุ โ ขทัย ธ ร รมา ธิ ร าช  5 ปี  (พ .ศ .  2552-2556)  ไ ด้ กํ าหนด วิสัยทัศ น์  ใ ห้
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลยัเปิด ทีใช้ระบบการศกึษาทางไกลชนันําของโลก 
ให้การศกึษาตลอดชีวิตสําหรับทุกคน และมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันา 7 ยทุธศาสตร์ โดย
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที 2 คือ การพฒันาระบบและเทคโนโลยีการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

 ด้วยเหตทีุการเรียนการสอนโดยใช้สือคอมพิวเตอร์มีข้อดีหลายประการในด้านการส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เป็นการเรียนรู้ภายใต้หลักการสําคญัคือ ยืดหยุ่นความสามารถในการเข้าถึง
ประสิทธิภาพการเรียนรู้และความสามารถในการรวบรวมข้อมลู ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาทีตน
สนใจและตามศกัยภาพของตนจากทีไหนและเวลาใดก็ได้ตลอดเวลา นอกจากนียงัเพิมปฏิสมัพนัธ์
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ระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน และผู้ เรียนกับผู้ เรียนด้วยกันได้มากขึนอย่างเป็นอิสระและมีความเป็น
ส่วนตวั (Khan 2005 ; Chizmar และคณะ ; Zhao 1998; Mclallan 1998; Relan and Gillini 

1997; Budd 1997; ชยัยงค์  พรหมวงศ์ 2544;  ยืน  ภู่วรวรรณ 2545; ถนอมพร  เลาหจรัสแสง 
2544 ) 
 แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีอยู่ในรูปของบทเรียน  
e-Learning จะมีข้อดีหลายประการ แต่ยังมีข้อจํากัดในทางปฏิบตัิอยู่บ้าง เช่น ความพร้อมของ
โครงสร้างพืนฐานด้านไอซีทีทีจําเป็นสําหรับผู้ เรียนและผู้สอน การออกแบบระบบการเรียนการสอน
ทีเหมาะสมกับลักษณะ สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับผู้ เ รียน (สํานักงาน
เลขานกุารคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหง่ชาต ิ 2545) 
 นอกจากนี การเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ได้ผลและเกิดผลลัพธ์ทางการ
เรียนรู้อย่างสูงสุด ต้องใช้วิธีการเรียนการสอนทีมีกิจกรรมการเรียนการสอนทีมีความสอดคล้อง
เหมาะสมและเอืออํานวยต่อรูปแบบของการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงจะใช้
ศกัยภาพของเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทําให้ได้ผลลัพธ์และ
คณุประโยชน์ตอ่การเรียนรู้อย่างสงูสดุ (พิชยั  ทองดีเลิศ 2547 : 2) 
 สําหรับประเทศไทยบทเรียน e-Learning ยงัเป็นเรืองใหม่สําหรับผู้สอนส่วนใหญ่ทียงัไม่
คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี และมีปัญหาด้านการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ดงันนับทเรียน 
e-Learning จงึมกัใช้เป็นทีเก็บเนือหาการเรียนการสอน ซึงผู้ เรียนอาจใช้หรือไม่ใช้ประโยชน์ในการ
เรียนรู้จากบทเรียน e-Learning (ธนิศ  ภู่ศริิ 2548 : 2) 
 จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) เพือพัฒนา
มหาวิทยาลยัสูก่ารเป็น e-University โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มาใช้ในการ
สง่เสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรูปแบบการศกึษาทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีอยู่
ในรูปของบทเรียน e-Learning สภามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จึงได้มีมติเห็นชอบรูปแบบสือ
การสอนทางไกลในระดบับณัฑิตศกึษาคือปริญญาโทและปริญญาเอก ในส่วนทีเป็นสือเสริมในรูป
ของบทเรียน e-Learning online  DVD ประกอบการสมัมนาเสริม/เข้มMP3/ไฟล์เสียงทาง
อินเทอร์เน็ต สําหรับสือปฏิสมัพนัธ์ ให้มีการจดั e-Seminar ทีเน้นปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคณาจารย์กบั
นกัศกึษา และนกัศกึษากบันกัศกึษา โดยยงัคงมีการสมัมนาเสริม/เข้ม (แบบเผชิญหน้า) ร้อยละ 50 
ของเวลาทีใช้ปกติ (ทิศทางการจดัการเรียนการสอนและบริหารงามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ภายใต้แผนพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556)  2551) สําหรับ
การเปิดสอนชดุวิชา e-Learning นบัตงัแตปี่การศกึษา 2548 ถึงภาคการศกึษาที 1/2553 มีจํานวน
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ทังสิน 188 ชุดวิชา แบ่งเป็นชุดวิชา e-Learning ระดบัปริญญาตรี  จํานวน  68 ชุดวิชา 
(ออนไลน์ 32 ชดุวิชา และออฟไลน์ 36 ชดุวิชา) ปริญญาโท จํานวน 101 ชดุวิชา และปริญญาเอก 
จํานวน 19 ชดุวิชา 

 ในการศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช พบว่าเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง
จะเป็นการวิจยัเพือพฒันาบทเรียน e-Learning ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โดยเป็นการ
วิจยัพฒันาบทเรียน e-Learning ผา่นการประเมินจากผู้ เชียวชาญ การวิจยัทีเกียวข้องกบัผลสํารวจ
ความพึงพอใจในการใช้สือของนกัศึกษา การวิจยัทีเกียวกบัระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) 
ทีใช้ ATutor และการวิจยัการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ โดยใช้ T5 Model  
 โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังไม่มีการกําหนดรูปแบบทีชัดเจนใน
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ทัง บทเรียน e-Learning ในระดบัปริญญาตรี หรือบทเรียน 
e-Learning และ e-Seminar ในระดบัปริญญาโท นอกจากนี “แผน มสธ 2543” ยังไม่มีการ
เปลียนแปลงในรูปแบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการศกึษาทางไกล...ปัญหาทีตามคือ มสธ. 
ขาดการพฒันาการศกึษาทางไกลอย่างตอ่เนือง เป็นเวลาถึง 20 ปี นบัตงัแตร่ะบบการสอนทางไกล 
“แผน มสธ. 2523” ไม่ได้มีการพฒันาระบบการสอนทางไกลทีเป็นระบบ จนกระทงั พ.ศ. 2543 ผล
ทีเกิดขนึคือ มสธ. ประสบปัญหาเกียวกบัการติดตามเทคโนโลยีการศกึษา...โดยในส่วนของแนวคิด
ของมหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) (ชยัยงค์  พรหมวงศ์ 2551:35-37) และด้วยเหตทีุ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่มีรูปแบบทีชดัเจน ไม่มีการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ ทงัในด้านบทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้ เรียน โดยส่วนใหญ่ยงัคงใช้รูปแบบเดิมทีสอน
อยู่ เพียงแต่ในส่วนของบทเรียน e-Learning เป็นการนําเสนอเนือหาบทเรียน โดยมีปฏิสมัพนัธ์
เพียงเล็กน้อย นอกจากนี ยังไม่มีการวิจัยพัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีเหมาะสม
สําหรับบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช ดงันนั เพือให้การจดัการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิง เอือประโยชน์สงูสดุตอ่การเรียนของผู้ เรียน อีกทงัเพือให้ “แผน มสธ. 2543” บรรลวุตัถปุระสงค์
และเป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาชุดระบบการสอนทางไกล อันจะนําไปสู่แผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
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 ด้วยเหตุนีผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
อีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ให้มีความเหมาะสมกบัผู้ เรียนใน
ระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย ซึงมีคุณลักษณะทีหลากหลายทังด้าน
เพศ วยั อาชีพ ศาสนา พืนความรู้เดิม ประสบการณ์ และทศันคติ เพือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และ
ประสบผลสําเร็จในการเรียน โดยผู้ วิจ ัยเลือกทีจะพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงในรูปของบทเรียนอีเลิร์นนิง และพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ส่วนที
เป็นกิจกรรมปฏิสมัพนัธ์หรือ e-Seminar ในรูปแบบ Webinar Interactive ระดบับณัฑิตศกึษา ทงันี
การพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยา
สุโขทยัธรรมาธิราชจะเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
ระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ทีใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล อนั
จะนําไปสู่การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทงัยังเป็นแนวทางสําหรัสถาบนัอุดมศึกษา
ตา่ง ๆ ในการพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนอีเลิร์นนิงตอ่ไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจยัเรือง “การพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั
บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช” มีวตัถปุระสงค์ทวัไป และวตัถปุระสงค์เฉพาะ ดงันี  
 วตัถปุระสงค์ทวัไปเพือพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั
บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 วตัถปุระสงค์เฉพาะ 

 1. ศกึษาความคิดเห็นของอาจารย์ นกัศกึษา เกียวกบัการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

. ศกึษาความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญเกียวกับรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 

อีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 3. เพือสร้างรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา             
ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 4. เพือทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา       
ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 5. เพือนําเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา              
ทีเหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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คาํถามการวิจัย 

 รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
สโุขทยัธรรมาธิราช มีขนัตอนอะไรบ้าง 
 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

 ผู้ เรียนทีได้ศกึษาเนือหาวิชา จากรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีได้
พฒันาขนึจะมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสงูกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่  
  1.1 อาจารย์ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

  1.2 นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 2. กลุม่ตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยั แบง่เป็น 4 กลุม่ คือ  
       กลุ่มที 1 อาจารย์ นักศึกษาทีใช้ในการศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการจดัการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง จํานวนรวม 120 คน 

  กลุ่มที 2 อาจารย์ ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. ทีทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง จํานวน 5 คน 

  กลุม่ที 3 นกัศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. ทีเรียนจากรูปแบบการออกแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนืองจากอาจารย์ผู้สอน
ชดุวิชา 91720 การสง่เสริมการเกษตรเพือการพฒันา มีความพร้อมทีจะพฒันาร่วมกบัผู้วิจยั ผู้วิจยั
ได้เลือกนกัศกึษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ระดบัปริญญาโท ทีลงทะเบียนเรียนชดุ
วิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพฒันา ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 
70 คน 

     กลุม่ที 4 ผู้ เชียวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง จํานวน 3 คน 

 3. ตวัแปรทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 

  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัศกึษาทีเรียน
แบบอีเลิร์นนิงตามรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีได้พฒันาขนึ 

 4. การวิจัยครังนีมุ่งศึกษาเฉพาะการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในระดับ
บณัฑิตศึกษา ชดุวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพฒันา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเทา่นนั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  การพฒันา หมายถึง การริเริมการดําเนินการหรือปรับเปลียนการเรียนการสอนโดยการ

ออกแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางทีดีขนึ เพือสอดคล้องกบัความมุง่หมายทีกําหนดไว้ 

 2. รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง หมายถึง การแสดงขันตอนการ
ออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง สําหรับอาจารย์ผู้สอนทีสามารถนําไปออกแบบวิชาของตนเอง
จากวิชาปกติเป็นวิชาอีเลิร์นนิง 
 3. การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง หรือบทเรียน e-Learning หมายถึง การจดัการการเรียนการ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายเป็นหลกั มีการจดัสภาพการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ด้วยการใช้ประโยชน์จากคณุลกัษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บในการสือสาร
และถ่ายทอดความรู้ โดยไมจํ่ากดัเวลาและสถานที 

 4. กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บในรูปแบบ Interactive Webinar หมายถึง สือเสริม
สําหรับนกัศกึษาในรูปแบบปฏิสมัพนัธ์ผ่านสือ โดยจดัอยู่ในรูปกิจกรรมการสมัมนาเสริม โดยเป็น
กิจกรรมทีนกัศกึษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพือส่งงาน และเสนอผลงาน เป็นการแลกเปลียนความ
คดิเห็นและประสบการณ์ระหวา่งอาจารย์กบันกัศกึษา และระหวา่งนกัศกึษาด้วยกนั 

5. ประสิทธิภาพของรูปแบบ หมายถึง การตรวจสอบพฒันาการของกระบวนการทีจดัขึน
จากรูปแบบการเรียนโดยคิดจากคา่คะแนนเฉลียด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ใน
รูปแบบ Webinar Interactive ในแตล่ะองค์ประกอบ โดย 80 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนน
เฉลียกิจกรรมจากการรายงานแบบฝึกปฏิบตัิทีกําหนดไว้ 80 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของคะแนน
เฉลียผลการสอบสดุท้าย 

 6. การเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง  การจดัการเรียนรู้ทีเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางโดย
การกระทํากิจกรรมร่วมกันด้วยวิธีการปฏิบตัิจริง เพือให้ได้มาซึงความรู้ วิธีการ และผลของงาน 
เพือการเรียนรู้การแก้ปัญหาอนัจะนําไปสู่การเสริมสร้างศกัยภาพของผู้ เรียนแต่ละคนให้ได้รับการ
พัฒนาได้เต็มขีดความสามารถทีมีอยู่อย่างแท้จริงทําให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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 7. การเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง วิธีการเรียนทีให้ผู้ เรียนได้ทํางานร่วมกันในกระบวนการ
เรียนรู้โดยมีสว่นร่วม และมีปฏิสมัพนัธ์ซงึกนัและกนั เพือบรรลจุดุมุง่หมายทีวางไว้ 

 8. ระบบการสอนทางไกล หมายถึง ระบบการสอนทางไกลตามแผนมสธ. 2543 (STOU 

PLAN)  

 9. ผู้ สอนออนไลน์ หมายถึง อาจารย์หรือผู้ สอนในระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
สามารถสร้างเนือหาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นผู้สนบัสนนุการเรียนรู้ โดยการให้
คําปรึกษา ช่วยตรวจสอบความก้าวหน้า และช่วยเหลือผู้ เรียนให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง  
 10. ผู้ เรียนออนไลน์ หมายถึง  นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงในรูปของบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บในรูปแบบ  
Interactive  Webinar 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจยัครังนีมีกรอบแนวคิดทฤษฎีเกียวกบั 1. ระบบการเรียนการสอนทางไกล 2. การ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 3. การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 4. การเรียนรู้ร่วมกนั 5. 
การเรียนแบบโครงงาน  
มาเป็นพืนฐานในการสร้างกรอบแนวคิดดงันี 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับระบบการเรียนการสอนทางไกล 

  แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัระบบการเรียนการสอนทางไกล ผู้วิจยัได้พฒันาแนวคดิของ 
 

  1.1 ระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. (STOU PLAN 2000) (ศ.ดร.ชยัยงค์ 
พรหมวงศ์ และคณะ 2543) เป็นระบบ บทวิถี (Dual Tracks) คือ ถ่ายทอดการสอนคูข่นาน 2 ทาง 
คือ ผ่านสือสิงพิมพ์เป็นสือหลกั และผ่านสือคอมพิวเตอร์เป็นสือหลกัมี 9 ขนัตอน (1)ปรัชญาและ
วิสัยทัศน์ (2)สภาพปัญหาและความต้องการของสังคม (3)ธรรมชาตินักศึกษาและมาตรฐาน
บณัฑิต (4)บริบทการเรียนรู้ (5)หลกัสูตร (6)ชุดวิชาสอนทางไกล (7)ถ่ายถ่ายทอดและเผชิญมวล
ประสบการณ์ (8)การประเมิน (9)การประกนัคณุภาพ 
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  1.2 ระบบการเรียนการสอนวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต (AU-CIDE 
PLAN)(ศ.ดร.ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 2545) ประกอบด้วย ระบบหลกั 1 ระบบ และระบบสนบัสนุน 4 
ระบบ ระบบหลกั ประกอบด้วย 9 ขนัตอน (1)ศกึษาความต้องการของสงัคม (2)กําหนดมาตรฐาน
บณัฑิต (3)พัฒนาหลักสูตร (4)ผลิตชุดการสอน (5)ออกแบบสภาพการเรียนรู้ (6)นําส่งบทเรียน 
(7)การเผชิญมวลประสบการณ์และฝึกปฏิบตั ิ(8)การประเมินผล (9)การประกนัคณุภาพ และระบบ
สนบัสนุนย่อย 4 ระบบย่อย (1)ระบบการพฒันาหลกัสูตร (2)ระบบการผลิตบทเรียน e-Learning 

3)ระบบการนําสง่บทเรียน (4)ระบบการประเมินผลบทเรียน e-Learning  
 

  1.3 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 2548 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2548 ในส่วนของระบบการศึกษาทางไกลได้กล่าวถึง องค์ประกอบของสือหลกัและสือเสริม ดงันี 
(1)กรณีทียึดสือสิงพิมพ์เป็นสือหลัก ประกอบด้วย แนวการศึกษา หรือแบบฝึกปฏิบตัิ ตําราเรียน
ด้วยตนเอง และหนงัสือชุดความรู้ สือเสริม ประกอบด้วย สือโสตทศัน์ รายการวิทยุกระจายเสียง 
รายการวิทยุโทรทัศน์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การสอนเสริม การ
สัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และการปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบัติใน
สถานการณ์จําลอง และการปฏิบตัิในสถานการณ์จริง (2)กรณีทียึดสือแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ
หลกั ประกอบด้วย รายการวิทยกุระจายเสียง และรายการวิทยโุทรทศัน์เพือแพร่เสียงและภาพทาง
สถานีวิทยกุระจายเสียง สถานีวิทยโุทรทศัน์ สถานีดาวเทียม หรือสถานีแพร่เสียงและภาพตามสาย 
เพือการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านจอภาพ (OSI-On Screen Interactive) สือเสริม
ประกอบด้วย สือโสตทศัน์ สือสิงพิมพ์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การสอน
เสริม การสมัมนาเสริม การประชมุทางไกล และการปฏิบตัิในสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบตัิใน
สถานการณ์จําลอง และการปฏิบตัิในสถานการณ์จริง (3)กรณีทียึดสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสือหลกั 
ให้ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ (On-line or Off-line) 

แบบดิจิทลั หรือแอนาลอก (Digital or Analog) แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกนั (Asynchronous) หรือ
เข้าถึงได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน (Synchronous/Real-Time) สือเสริมประกอบด้วย สือสิงพิมพ์ 
สือโสตทศัน์ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทศัน์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ การสอน
เสริม การสมัมนาเสริม การประชมุทางไกล และการปฏิบตัิในสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบตัิใน
สถานการณ์จําลอง และการปฏิบตัใินสถานการณ์จริง 
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 2. แนวคิดและทฤษฎีทเีกียวข้องกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 
  แนวคดิและทฤษฎีทีเกียวข้องกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้วิจยั
ได้พฒันาแนวคดิของ 
  2.1 ADDIE Model ประกอบด้วย 1)การวิเคราะห์ 2)การออกแบบ 3)การพฒันา 4)การ
ประยกุต์ใช้ 5)การประเมินผล 

  2.2 Multimedia – base Instructional Design Model (Lee and Owens 2002) 

ประกอบด้วย 1)การประเมินความต้องการ 2)การวิเคราะห์เบืองต้น 3)การออกแบบ 4)การพฒันา 
5)การดําเนินการ 6)การประเมินผล 

  2.3 Web Based Model (Davidson – Shivers & Rasmussen 2006) ประกอบด้วย  
1)การวิเคราะห์ 2)การประเมินการวางแผน 3)การออกแบบ 4)การพฒันา 5)การดําเนินการ 6)การ
ประเมินผล 

  2.4 Rapid Prototype Model (Rapid e-Lerning) (George M. Piskurick, 2000) 

ประกอบด้วย (1)การประเมินความต้องการ (2)การกําหนดวัตถุประสงค์ (3)การพฒันา (4)การ
ดําเนินการ (5)การปรับปรุงและการดแูละระบบ 

 3. แนวคิดและทฤษฎีทเีกียวข้องกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

 
  แนวคดิและทฤษฎีทีเกียวข้องกบัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้วิจยัได้พฒันาแนวคิดของ 
  3.1 การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (Phillip 1996; Angeo 1998; Peter A. 

Santi 1997; Chizmar and other 1999; Zhao 1998; Mc.greal 1997; Khan 1997; ชยัยงค์      
พรหมวงศ์ 2546; ศรีศกัด ิจามรมาน 2547; ใจทิพย์ ณ สงขลา 2542; มสธ. 2546; อนชุยั  เรืองไชย
ศรี 2545) ประกอบด้วย  
                         3.1.1 การออกแบบการเรียนการสอน ได้แก่ (1)วิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้ เรียน 
(2)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ / เป้าหมายเฉพาะ (3)ทบทวนความรู้เดิม (4)เนือหาความรู้ (5)การ
ออกแบบเนือหาต้องมีความน่าสนใจ (6)มีการจัดข้อมูล เนือหา เป็นลําดบัขนั (7)สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการสืบค้นข้อมูล (8)ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ เรียน (9)มีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (10)มีกิจกรรม / มอบหมายงาน (11)มีปฏิสมัพนัธ์ ผู้สอน – ผู้ เรียน / ผู้ เรียน – ผู้ เรียน (12)มี
การให้ผลย้อนกลับทนัที (13)สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ เรียน (14)มีผลลัพธ์ทีหลากหลาย (15)มีการ
สร้างองค์ความรู้ (16)มีการประเมินผล 3.1.2 ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย (1) ความง่ายสะดวกใน
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การใช้โปรแกรม / ความคล่องตวัในการใช้งาน (2)ข้อความหน้าจอ สนั กระทัดรัด สวยงาม น่า
ติดตาม (3)มีการคิดริเริมสร้างสรรค์ (4)มีการจดัโครงสร้างข้อมลูเป็นระบบ (5)การเชือมโยงแตล่ะ
หน้าต้องแตกตา่ง ชดัเจน สะดวก (6)การประเมินภาพการสอน 

  3.2 ผู้สอนออนไลน์ (Kaye and Rumble 1991; Allam Elis and Robyn Weatherley 

2000; Rochester Instute of Technology 2000; Jane Kricher 2001) ประกอบด้วย (1)บทบาท
ของผู้สอนออนไลน์ (2)ลกัษณะของผู้สอนออนไลน์ (3)ความรู้และทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
  3.3 ผู้ เรียนออนไลน์ (Candy 1991; Garism 1997; Mezirow 1991) ประกอบด้วย 
(1)บทบาทของผู้ เรียน (2)ลกัษณะของผู้ เรียน (3)ความรู้และทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 

 4. แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการเรียนรู้ร่วมกัน 

  แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการเรียน รู้ร่วมกัน ผู้ วิจัยได้พัฒนาแนวคิดของ 
(Stephen 1992; Balkcom 1992; Rockwood 1995; Cooper and Robinson 1997; Bruffe 

1995; Harrasim 1990; Wiersema 2000; Mc Alpline 2000 Panitz 2001) ประกอบด้วย 

  4.1 หลกัการเรียนรู้ร่วมกนั 

  4.2 องค์ประกอบของการเรียนรู้ร่วมกนั 

  4.3 วิธีการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 

  4.4 การประเมินผล  

  

 5. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการเรียนแบบโครงงาน 

  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการเรียนแบบโครงงาน (Katz and chard 1994, Gandini 

and Forman 1993; Von and Cooper 2000; Yong and Hanquinet 2000; สุชาติ วงศ์
สุวรรณ 2542) วชัรา เลา่เรียนดี 2548) ประกอบด้วย 

  5.1 ขันตอนการเรียนแบบโครงงาน มี 5 ขันตอน คือ 1)เตรียการวางแผนโครงงาน  
2)เริมต้นโครงงาน 3)ดําเนินโครงงาน 4)สรุปผลโครงงาน 5)นําเสนอโครงงาน 

  5.2 รูปแบบการเรียนแบบโครงงาน (Katz and chard 1994, Von and Cooper 2000) 
ประกอบด้วย 1)การเลือกหวัข้อโครงงาน 2)การทํากิจกรรม 3)การทํางานเป็นกลุ่ม 4)โอกาสแห่ง
การเรียนรู้ 5)ผู้ เรียนเป็นผู้ เลือก 6)บทบาทของครู 
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  5.3 การประเมินผล (Yong and Hanquinet 2000; Feichtner and Davis 1992; 

Crammer 1994; Conway, Kember, Sivan and Wu 1993; Freeman 1995) ประกอบด้วย  
1)การประเมินกระบวนการ โดยครูผู้สอน ผู้ เรียนประเมินตนเอง ผู้ เรียนประเมินซึงกนัและกนั 2)การ
ประเมินผลของโครงงาน     
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บทท ี2 
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 
 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเ รียนการสอนอีเลิ ร์นนิง  ระดับบัณฑิตศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ วิจัยได้ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที
เกียวข้อง ดงันี 
 

 ตอนที 1 ระบบการการศกึษาทางไกล  
  1.1 ระบบการเรียนการสอนทางไกล  ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(STOU PLAN 2000) “แผน มสธ. 2543” 
  1.2 ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลยัการศกึษาทางไกลอินเทอร์เน็ต  
(AU-CIDE PLAN) 

  1.3 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรือง แนวปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์การขอ
เปิดและดําเนินการหลกัสตูรระดบัปริญญาในระบบการศกึษาทางไกล พ.ศ. 2548 
 

 ตอนที 2  การออกแบบระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  2.1 Multimedia – based Instructional Design Model (Lee & Owen 2000) 

  2.2 Web Based Model (Davidson – Shivers & Rassmusen 2006) 

  2.3 Rapid Prototype (Rapid e-Learning) (George M. Piskurich 2000) 

 ตอนที 3   ผู้สอนและผู้ เรียนออนไลน์ 

  3.1 ความหมายของผู้สอนออนไลน์ 

  3.2 บทบาทของผู้สอนออนไลน์ 

  3.3 ความรู้และทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
  3.4 บทบาทของผู้ เรียนออนไลน์ 

  3.5 ความรู้และทกัษะของผู้ เรียนออนไลน์ 

 ตอนที 4 กลยทุธ์การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  4.1 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
   4.1.1 ความหมายของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง   

   4.1.2 ลกัษณะการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
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   4.1.3 ประเภทของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
   4.1.4 รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
   4.1.5 องค์ประกอบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
   4.1.6 ข้อดีของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
   4.1.7 ข้อจํากดัของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
   4.1.8 การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  4.2 การเรียนรู้ร่วมกนั 

   4.2.1 ความหมายการเรียนรู้ร่วมกนั 

   4.2.2 องค์ประกอบการเรียนรู้ร่วมกนั 

   4.2.3 วิธีการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 

   4.2.4 การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกนั 

  4.3 การเรียนแบบโครงการ 
   4.3.1 แนวคดิการเรียนแบบโครงงาน 

   4.3.2 ขนัตอนการเรียนแบบโครงงาน 

   4.3.3 รูปแบบการเรียนแบบโครงงาน 

   4.3.4 การประเมินผลการเรียนแบบโครงงาน  

   4.3.5 ทฤษฎีแรงจงูใจ ARCS Model 

 ตอนที 5   เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 
  5.1 งานวิจยัภายในประเทศ 

  5.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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ซงึแต่ละตอนมีรายละเอียดดังนี 
ตอนท ี1 ระบบการศึกษาทางไกล  
 ระบบการเรียนการสอนทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
“แผน มสธ. 2543” (STOU PLAN 2000) 
 “แผนมสธ. 2543” (STOU PLAN 2000) เป็นระบบการสอนทางไกลทีพฒันาขึนสําหรับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล  ซึงรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วนัชยั  ศริิชนะ ปลดัทบวงมหาวิทยาลยั กรรมการสภาพมหาวิทยาลยัโดยตําแหน่ง
ทําหน้าทีรักษาการอธิการบดีเป็นผู้แตง่ตงั ในเดือนธันวาคม 2542 และเสร็จสินในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2543 โดยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ เป็นผู้ ยกร่างระบบและออกแบบจําลองเสนอ
คณะกรรมการฯ ได้ผ่านการวิพากย์และวิทยาพิจารณ์ และการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ แล้ว
นําเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
 ระบบการสอนทางไกล “แผนมสธ. 2543” เป็นแบบบทวิถี (Dual Tracks) คือถ่ายทอดการ
สอนคูข่นาน 2 ทางคือ (1) ผา่นสือสิงพิมพ์ และ (2) ผา่นสือคอมพิวเตอร์ 
 . ระบบการสอนทางไกลผ่านสือสิงพิมพ์ (Print-Based Approach) ศาสตราจารย์ ดร.
ชยัยงค์ พรหมวงศ์ เป็นผู้ ร่วมยกร่าง และออกแบบ มีองค์ประกอบสําคญั คือ 

     .1ออกแบบสือหลกั หมายถึง สือทีมีลกัษณะ 3 ประการ คือ (1) ตําราทางไกลทีเรียกว่า 
ประมวลสาระชดุวิชา (Course Comprehensive Text) (2) แนวการศกึษาชดุวิชา (Course Study 

Guide) และ (3) แผนกิจกรรมการศกึษา (Course Bulletin) และเป็นผู้ เขียนคูมื่อรูปแบบสือสิงพิมพ์
ทงั 3 ประเภท และทําการฝึกอบรมคณาจารย์และผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอกทีมาช่วยเ ขียนตํารา
ทางไกลของ มสธ. 
     1.2. ออกแบบสือเสริม ได้แก่ เทปเสียงและเทปภาพประจําชุดวิชา โดยปรับเปลียน
รูปแบบและความยาวของรายการโทรทศัน์จาก  นาที เป็น  นาที 

     1.3. ออกแบบการสอนเสริม ทงัแบบเผชิญหน้า การสอนเสริมผ่านดาวเทียมและการสอน
เสริมผ่านสืออืน ทีเสนอให้มีการสัมมนาแบบปรกติดงัทีเคยใช้มา โดยเพิมการสอนเสริมแบบเข้ม 
(Intensive Tutorial System-ITA) และการสอนเสริมผ่านสือภาพและสือเสียง เพือเป็นทางเลือกให้
นกัศกึษาทีสอบครังแรกไมผ่า่น โดยไมต้่องรอให้สอบตกซําแล้ว ซําอีกเหมือนทีเคยปฏิบตัิ 
     1.4. ออกแบบการสมัมนาเสริม ดําเนินการตามแนวทางเดมิ 

      1.5. พัฒนาระบบประเมินกิจกรรม ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 
2542 โดยมีการประเมินกิจกรรม ตามระดบัชดุวิชา คือ ระดบั 1 ชดุวิชาทีเสนอเนือทีเป็นหลกัการและ
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ทฤษฎี ให้คะแนนเก็บร้อยละ 20 ชดุวิชาทีเน้นการฝึกปฏิบตัิระดบัพืนฐาน ให้คะแนนเก็บร้อยละ 40 
และชดุวิชาระดบั 3 ทีเน้นการฝึกปฏิบตัจิริงหรือสถานการณ์จําลอง ให้คะแนนเก็บร้อยละ 60 

 . ระบบการสอนทางไกลผ่านสือคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Appoarch) 
ศาสตราจารย์ ดร.ชยัยงค์ พรหมวงศ์  ซึงเป็นกรรมการผู้หนึงได้นําแนวคิด มหาวิทยาลยัเสมือนจริง 
(Virtual University) ตาม “แผนมสธ. 2540” มาเป็นองค์ประกอบสําคญั ของลู่การเรียนผ่านเครือข่าย 
คือ 

     2.1. ออกแบบสือหลกั คือ โปรแกรมการสอนผ่านเครือข่าย (Web-based Engine) และ
การฝึกอบรมคณาจารย์และผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกทีมาช่วยเขียนตําราทางไกลของ มสธ. จนเป็น
ตําราทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ มสธ. 
     2.2. ออกแบบสือเสริม ได้แก่ สือสิงพิมพ์ เทป/ซีดีเสียง/เทป/ซีดีภาพทีสอนผา่นเครือขา่ย 

     .3. ออกแบบการสอนเสริม ผา่นอินเทอร์เนตและการประชมุทางไกล 
(Teleconferencing) 

     2.4. ออกแบบชดุการสอนเสริม ทงัแบบเผชิญหน้า ผา่นดาวเทียมและผา่นสือ และ 

     2.5. พัฒนาระบบการสอนผ่านจอภาพ เพือสนับสนุนสือหลัก ทําให้การสอนในระบบ
มหาวิทยาลยัเสมือนจริง เป็นการสอนผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ทีสมบรูณ์ขนึ 
 

ขันตอนของ “แผน มสธ. 2543” มีดังนี 
 ขันที 1 กาํหนดปรัชญาและวิสัยทัศน์ 

 ในการกําหนดปรัชญาของหลกัสูตรการศึกษา/การฝึกอบรม ให้กําหนดแนวทางกว้างๆ ใน
การจดัการศกึษาของแตล่ะหลกัสูตร โดยยึดปรัชญาของมหาวิทยาลยัเป็นแนวทาง ส่วนการกําหนด
วิสยัทศัน์ ให้กําหนดภาพอนาคตทีหลกัสตูรประสงค์จะดําเนินการและต้องการให้เกิดขนึในการผลิต
บณัฑิต/ผู้ สําเร็จการศกึษาในชว่งเวลาของหลกัสตูรทีจะพฒันาขนึ 

 ขันที 2 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของสังคม 

 ในการศกึษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของสงัคม ให้ดําเนินการใน  ส่วน คือ สํารวจ 
วิเคราะห์ และสรุป เพือให้ได้มาซึงข้อมูลเกียวกบัสภาพสงัคม ปัญหาสงัคม และความต้องการของ
สงัคม 

 การศึกษาสภาพสงัคม มุ่งหาข้อมลูเกียวกับสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มนกัศึกษา/ผู้ เรียนที
เป็นเป้าหมาย  เพือให้ทราบโครงสร้างพืนฐานของสังคมและของนักศึกษา/ผู้ เ รียน วิ ถีชีวิต
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ จิตภาพ และสังคม ทีมีผลกระทบต่อวิถีการศึกษาเล่าเรียนของ
นกัศกึษา/ผู้ เรียนแตล่ะคน 
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 การศึกษาปัญหาของสังคม มุ่งให้ได้ข้อมูลทีเป็นจุดอ่อน สภาพบีบคัน และข้อจํากั ดที
เกียวข้องหรือเป็นผลมาจากการด้อยคณุภาพด้านทรัพยากรมนษุย์ ซึงเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันา
สงัคม เพือหาแนวทางแก้ไขด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความสมบูรณ์ ทงัภูมิรู้ ภูมิธรรม 
และภมูิปัญญา ซงึจะเป็นพืนฐานของชีวิตทีดี ทงัสว่นบคุคล ครอบครัว และสงัคม 

 การศึกษาความต้องการของสงัคม มุ่งให้ได้ข้อมลูทีสะท้อนสิงทีสงัคมคาดหวงัเกียวกับการ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ ทีมีคณุธรรม ความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะความชํานาญทีจําเป็นสําหรับ
การพฒันาสงัคม ในระบอบประชาธิปไตยทีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุและในระบอบเศรษฐกิจที
เหมาะสมกบัสภาพสงัคมไทยมากทีสดุ รวมทงัข้อมลูทีจะเป็นประโยชน์ตอ่การฟืนฟู สืบสาน อนรัุกษ์ 
พฒันา และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยให้เป็นอิสระภาพจากกรอบความคิด ศาสตร์ และวิทยาการของ
ตา่งชาต ิ

 ขันที 3 วิเคราะห์นักศึกษาและกาํหนดมาตรฐานบัณฑติ 

 การวิเคราะห์นกัศกึษาและกําหนดมาตรฐานบณัฑิต ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั  ขนั 

 ขนัที 3.1 วิเคราะห์นกัศกึษา เป็นการวิเคราะห์พืนฐานการศกึษา อาย ุอาชีพ สถานภาพทาง
สงัคม และความพร้อมในการรับสือ และความคาดหวงัของนกัศกึษา/ผู้ เรียน เพือให้สามารถจดั
หลกัสตูร วิธีการศกึษา และพฒันาสือได้อยา่งเหมาะสม 

 ขนัที 3.2 กําหนดมาตรฐานบณัฑิต เป็นการกําหนดเป้าหมายของผลิตผลทีต้องการซึงจะ
ชว่ยให้การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนได้ตรงเป้าหมายและคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ โดย
กําหนดมาตรฐานบณัฑิต/ผู้ สําเร็จการศึกษาไว้อย่างชดัเจน เช่น เป็นคนดี มีคณุธรรม รู้จกัแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนําความรู้และทกัษะทีได้รับไปประยกุต์อยา่งเหมาะสม 

 ขันที 4 กาํหนดบริบทการเรียนรู้ 

 การกําหนดบริบทการเรียนรู้ต้องครอบคลมุระดบัหลกัสตูร ระดบัชดุวิชา และระดบัหน่วยการ
สอน ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั 2 ขนั 

          ขนัที 1 กําหนดสถานการณ์ เป็นการกําหนดสถานการณ์ หรือฉาก (scenario) ทีจะใช้เป็น
บริบทให้นกัศกึษา/ผู้ เรียนได้เข้าเผชิญประสบการณ์การเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ จากประเด็น ปัญหา 
รายกรณี และสถานการณ์จําลองตา่งๆ 

           ขนัที 2 กําหนดสภาพแวดล้อม เป็นการกําหนดบริบทเกียวกบัสภาพแวดล้อมทีต้องการให้การ
เรียนรู้เกิดขึน โดยการกําหนดสภาพแวดล้อมตามทีเป็นจริง หรือจําลองสภาพแวดล้อม (simulated 

environment) หรือสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (virtual environment) ทงันีเป็นสภาพแวดล้อม
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ทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม เพือเป็นห้องปฏิบตัิก าร
สําหรับเผชิญประสบการณ์ แสวงหาความรู้ และเผชิญชีวิต 

 ขันที 5 พัฒนาหลักสูตร 

 การพฒันาหลกัสตูรการศกึษา/การฝึกอบรม เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันา
หลกัสตูร ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั  ขนั 

 ขนัที 1 กําหนดประสบการณ์ เป็นการกําหนดสิงทีนกัศกึษา/ผู้ เรียนจะต้องเผชิญและนําไปสู่
การเรียนรู้ตามบริบทการเรียนรู้ โดยกําหนดประสบการณ์ระดบัหลกัสตูร ระดบัวิชา และระดบัหน่วย
การสอน ในรูปชดุและหน่วยประสบการณ์ โดยการจําแนกประสบการณ์หลกัและประสบการณ์รอง 
ด้วยภารกิจและงานไว้อยา่งเดน่ชนั 

 ขันที  2 กําหนดเนือหาสาระ  เป็นการกําหนดองค์ความรู้ทีจําเป็นสําหรับการเผชิญ
ประสบการณ์ทีกําหนดให้ครอบคลมุวตัถปุรสะงค์และโครงสร้างของหลกัสตูร รวมทงักําหนดรายชือ
และคําอธิบายชดุวิชาทีเน้นประสบการณ์ 

 ขันที 3 กําหนดวิธีการ เป็นการกําหนดขันตอนและวิธีการศึกษาหาความรู้และเผชิญ
ประสบการณ์ตามหนว่ยประสบการณ์ทีกําหนดไว้ในหลกัสตูร เน้นวิธีการศกึษาได้ด้วยตนเอง โดยพึง
ความชว่ยเหลือจากผู้ อืนน้อยทีสดุ 

 ขันที 6 พัฒนาชุดการสอนทางไกล 

 การพฒันาชดุการสอนทางไกล เป็นการนํามวลประสบการณ์ของแตล่ะหลกัสตูรมาวางแผน 
เตรียมการ และผลิตสือประสมให้อยู่ในรูปชุดการสอนทางไกล โดยมีการผลิตสือแตล่ประเภทอย่าง
เป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงให้ถึงเกณฑ์ทีกําหนด เพือช่วยให้นกัศึกษา/
ผู้ เรียนสามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง โดยพงึผู้ อืนน้อยทีสดุ 

 เพือให้สอดคล้องกับโครงสร้างพืนฐานของสังคม และความพร้อมของนักศึกษา/ผู้ เรียน 
มหาวิทยาลยัจงึพฒันาชดุการสอนทางไกล เป็น  ระบบคูข่นาน 

 1. ชุดการสอนทางไกลอิงสือสิงพิมพ์  เป็นชุดการสอนทางไกลทีจัดเนือหาสาระและ
ประสบการณ์สว่นใหญ่ไว้ในสือสิงพิมพ์และเสริม เตมิเตม็ โดยสือเสริมอืน 

      1.  สือหลกั คือ สือทีมีเนือหาสาระและประสบการณ์หลกัทีนกัศกึษา/ผู้ เรียนจําเป็นต้อง
เรียนรู้และเผชิญให้ครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในหลกัสูตร ซึงนกัศึกษา/ผู้ เรียนทุกคน สามารถเข้าถึง
และศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์จากสือหลักอย่างเท่าเทียมกัน 
ประกอบด้วย 
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  1. .  สือสิงพิมพ์ ได้แก่ แนวการศกึษา ประมวลสาระ แผนกิจกรรมการเรียน และ
เอกสารประกอบในรูปแบบอืน 

   . .2 เทป/ซีดีเสียงประจําชดุวิชา มีองค์ประกอบหลกั  สว่น ได้แก่ ปฐมนิเทศ สรุป
สาระทังชุดวิชา และปัจฉิมนิเทศ และองค์ประกอบเสริม  ส่วน ได้แก่ อธิบายตัวอย่าง สาธิต/
ทดลอง/ฝึกปฏิบตั ิให้แนวตอบ เสนอทศันะของผู้ทรงคณุวฒุิ และเสนอข้อมลู/เสียงจากแหลง่ปฐมภมูิ 
        1.2 สือเสริม คือ สือทีขยายเนือหาสาระและประสบการณ์ทีนกัศกึษา/ผู้ เรียนไม่สามารถ
เข้าใจได้อยา่งถ่องแท้จากสือหลกั ใช้เพือให้นกัศกึษา/ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจให้ชดัเจนยิงขนึ หรือเพือ
เสริม เติมเต็ม และช่วยนักศึกษา/ผู้ เรียนทีมีความสามารถในการรับรู้ทีแตกต่างกันให้เข้าใจดีขึน 
ประกอบด้วย 

   1. . รายการวิทยุกระจายเสียง  เ ป็นรายการสอนสําหรับแพร่เ สียงทาง
วิทยุกระจายเสียง เพือขยายประสบการณ์และเนือหาสาระทีนกัศึกษา/ผู้ เรียนอาจไม่เข้าใจกระจ่าง
จากการอ่านสือสิงพิมพ์เพียงอย่างเดียว เพือนําเสนอรายการปฐมนิเทศ การสรุปสาระสําคญัของ
เนือหาทีเข้าใจยาก การแสดงความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิ การอธิบายสือทางเสียงในรูปของ
รายการวิทยแุบบปฏิสมัพนัธ์ การอภิปรายและแลกเปลียนความคิดเห็น และการปัจฉมินิเทศ 

   .2.2 รายการวิทยุโทรทศัน์ เป็นรายการสอนสําหรับแพร่ภาพและเสียงทางวิทยุ
โทรทัศน์ เพือขยายประสบการณ์และเนือหาสาระทีต้องการแสดงกระบวนการ หรือแสดงภาพทีมี
ความสลับซับซ้อน ทีไม่สามารถแสดงได้ด้วยสือสิงพิมพ์ สือวิทยุกระจายเสียง หรือสืออืน เพือ
นําเสนอความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การสาธิต/ทดลอง การจําลองสถานการณ์ด้วยละคร การ
อภิปรายและแลกเปลียนความคดิเห็น และการปัจฉิมนิเทศ 

   . .3 เทป/ซีดีเสียงประกอบชุดวิชา เพือนําเสนอรายการความรู้ทางเสียงในรูป
เทป/ซีดีเสียง ทีอาจอยู่ในรูปตําราเสียง บันทึกการอภิปรายทางวิชาการ หรือสําเนารายการ
วิทยกุระจายเสียงทีออกอากาศแล้ว 

   . .4 เทป/ซีดีภาพประกอบชุดวิชา ใช้เสริมเนือหาสาระของชุดวิชาทีต้องการ
แสดงกระบวนการ สาธิต/ทดลอง และ/หรือ การเสนอเรืองราวอืนๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อเนือหาสาระ
ของชดุวิชา เชน่ รายกรณี กรณีศกึษา เป็นต้น 

   . .5 ชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้เสริมเนือหาสาระของชุดวิชาทีต้องการ
แสดงกระบวนการหรือภาพเคลือนไหว ทีเป็นการบูรณาการภาพและเสียง และเนือการปฏิสมัพนัธ์ 
และ/หรือ เสริมความรู้ให้แก่นกัศึกษา/ผู้ เรียน เพือให้มีพืนฐานความรู้เพียงพอทีจะศึกษาชุดวิชาใน
หลกัสตูร เชน่ สถิตเิบอืงต้น ภาษาองักฤษเบืองต้น ฯลฯ โดยไมอิ่งชดุวิชา 
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   . .6 ปฏิสมัพันธ์ เป็นสือเสริมประเภทวิธีการ สามารถจดัได้ 2 รูปแบบ คือ (1) 
แบบเผชิญหน้า และ (2) ปฏิสมัพนัธ์ผ่านสือ (เน้นการปฏิสมัพนัธ์ผ่านจอภาพในระบบวิทยโุทรทศัน์
และผ่านสือโสตทัศน์) ใช้สําหรับกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา/ผู้ เ รียนใหม่ การสอนเสริม การ
สมัมนาเสริม การสัมมนาเข้ม และการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ เพือให้เกิดความใกล้ชิด สร้าง
ความคุ้ยเคย และมีโอกาสแลกเปลียนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์กับ
นกัศกึษา/ผู้ เรียน และระหวา่งนกัศกึษา/ผู้ เรียนด้วยกนั 

   . .7การฝึกปฏิบตัิ เป็นสือเสริมประเภทวิธีการ สามารถจดัได้ 3 รูปแบบ คือ (1) 
การฝึกปฏิบตัใินสถานการณ์จริง (real lab) (2) การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์จําลอง (simulated lab) 

และ (3) การฝึกปฏิบตัใินสถานการณ์เสมือนจริง (virtual lab) 

  2 ชุดการสอนทางไกลอิงสือคอมพวิเตอร์ เป็นชดุการสอนทีพฒันาขนึ เพือใช้กบั
ระบบการสอนทางไกลผ่านมหาวิทยาลยัเสมือนจริง (virtual university) ทีนกัศกึษา/ผู้ เรียนสามารถ
ศึกษาเนือหาสาระและเผชิญมวลประสบการณ์ผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ โดยเน้นการเรียนการสอนในลกัษณะปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา/ผู้ เรียน 
และระหวา่งนกัศกึษา/ผู้ เรียนด้วยกนั 

     .1 สือหลกั ประกอบด้วย 

     . .1 คอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ (ผ่านซีดีรอม) ได้แก่ ประมวลสาระ ซึงมี
ลกัษณะมลัตมีิเดียทีบรูณาการตวัอกัษร ภาพ และเสียงเข้าด้วยกนั 

    2.1.2 คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ได้แก่ แนว
การศกึษา และแผนกิจกรรมการเรียน ซงึเน้นการปฏิสมัพนัธ์ 

    .2 สือเสริม ประกอบด้วย 

    . .1คอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ (ผ่านซีดีรอม) ใช้ในกรณีทีจําเป็นต้องเสริม
หรือขยายเนือหาสาระหลกั โดยมีลกัษณะมลัตมีิเดีย 

    . .2 คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต) ใช้ในกรณีที
จําเป็นต้องเสริมหรือขยายเนือหาสาระหลกั โดยมีลกัษณะมลัตมีิเดีย 

    . .3 สือโสตทศัน์ เชน่ เทป/ซีดีเสียง เทป/ซีดีภาพ และสือสิงพิมพ์ ใช้ในกรณี
ทีจําเป็นต้องเสริมหรือขยายเนือหาสาระหลกั 

    . .4 ปฏิสมัพนัธ์ เป็นสือเสริมประเภทวิธีการ สามารถจดัได้ 2 รูปแบบ คือ 
(1) แบบเผชิญหน้า และ (2) ปฏิสมัพนัธ์ผ่านสือ (เน้นการปฏิสมัพนัธ์ผ่านจอภาพในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์) ใช้สําหรับกิจกรรมการปฐมนิเทศนกัศกึษา/ผู้ เรียนใหม่ การสมัมนาเข้ม และการอบรม
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ประสบการณ์วิชาชีพ เพือให้เกิดความใกล้ชิด สร้างความคุ้ยเคย และมีโอกาสแลกเปลียนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา/ผู้ เรียน และระหว่างนักศึกษา/ผู้ เรียน
ด้วยกนั 

    . .5 การฝึกปฏิบตัิ เป็นสือเสริมประเภทวิธีการ สามารถจดัได้ 3 รูปแบบ 
คือ (1) การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์จริง (2) การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์จําลอง และ (3) การฝึก
ปฏิบตัใินสถานการณ์เสมือนจริง 
 ขันที 7 ถ่ายทอดและเผชิญมวลประสบการณ์ 

 การถ่ายทอดและเผชิญมวลประสบการณ์สําหรับนกัศกึษา/ผู้ เรียน จดัตามกลุม่อิงสือสิงพิมพ์
และกลุม่อิงสือคอมพิวเตอร์ ยกเว้นแตจ่ะมีความจําเป็นอย่างยิงและเพือประโยชน์สงูสดุแก่นกัศกึษา 
เมือนกัศกึษาเลือกระบบใดระบบหนงึแล้ว ระบบทีเหลือจะเป็นระบบเสริม 

 1 ถ่ายทอดและเผชิญมวลประสบการณ์ผ่านสือสิงพมิพ์ 
               1.1. สือหลกั ประกอบด้วย 

                      1.1.1 สือสิงพิมพ์ ได้แก่ แนวการศึกษา ประมวลสาระ และแผนกิจกรรมการเรียนชุด
วิชาละ 15 หน่วยการสอน และเอกสารอ่านประกอบอืนๆ ทีคณะกรรมการกลุ่มผลิต/บริหารชุดวิชา
กําหนด 

            . . เทป/ซีดีเสียงประจําชดุวิชา จํานวนไมเ่กิน 4 ตลบัตอ่ชดุวิชา (ตลบัละ 60 นาที) 
      1.2. สือเสริม ประกอบด้วย 

            1. .  รายการวิทยุกระจายเสียง ชุดวิชาละ 12 รายการๆ ละ 20 นาที ใช้สําหรับชุด
วิชาในระดบัปริญญาชรี ในหมวดวิชาศึกษาทวัไปทุกชุดวิชา หมวดวิชาแกนของสาขาวิชาและของ
หลักสูตรทุกชุดวิชา และหมวดวิชาเฉพาะบางชุดวิชา จํานวนรวมไม่เกิน 150 ชุดวิชาต่อภาค
การศกึษา 

             . .2 รายการวิทยโุทรทศัน์ ชดุวิชาละ 5 รายการๆ ละ 20 นาที ใช้สําหรับชดุวิชาใน
ระดบัปริญญาตรี ในหมวดวิชาศกึษาทวัไปทกุชดุวิชา หมวดวิชาแกนของสาขาวิชาและของหลกัสตูร
ทกุชดุวิชา และหมวดวิชาเฉพาะบางชดุวิชาจํานวนรวมไมเ่กิน 150 ชดุวิชาตอ่ภาคการศกึษา 

  . .3 เทป/ซีดีเสียงประกอบชุดวิชา ใช้สําหรับชุดวิชาในระดบัปริญญาตรี ทีไม่มี
รายการวิทยกุระจายเสียง รวมทงัชดุวิชาทีแม้จะมีรายการวิทยกุระจายเสียงอยู่แล้ว แตย่งัจําเป็นต้อง
เพิมเทป/ซีดีเสียงประกอบชดุวิชา และชุดวิชาในระดบับณัฑิตศกึษาทกุชดุวิชา จํานวนของเทปเสียง
ไมเ่กิน 4 ตลบัตอ่ชดุวิชา (ตลบัละ 60 นาที) 
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  . .4 เทป/ซีดีภาพประกอบชุดวิชา ใช้สําหรับชุดวิชาในระดบัปริญญาตรี ทีไม่มี
รายการวิทยโุทรทศัน์ รวมทงัชดุวิชาทีแม้จะมีรายการวิทยโุทรทศัน์อยู่แล้ว แตย่งัจําเป้นต้องเพิมเทป/
ซีดีภาพประกอบชดุวิชา และชดุวิชาในระดบับณัฑิตศึกษาทุกชุดวิชา จํานวนของเทปภาพไม่เกิน  
ตลบัตอ่ชดุวิชา (ตลบัละ 120 นาที) 
              . .5 ชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้สําหรับชุดวิชาทงัในระดบัปริญญาตรีและ
ระดบับณัฑิตศกึษาตามความจําเป็น 

   . .6 ปฏิสมัพนัธ์ ใช้สําหรับกิจกรรมในโอกาสตา่งๆ ทงัในหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรีและระดบับณัฑิตศึกษา โดยจดั ณ สถานทีต่างๆ เช่น มหาวิทยาลยั (ส่วนกลาง) ศนูย์การศึกษา
ทางไกล ศนูย์บริการการศกึษาจงัหวดั และศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจ 

    . .7 การฝึกปฏิบตัิ ใช้สําหรับชดุวิชาในระดบัปริญญาตรีทีเน้นการฝึกปฏิบตัิ (ชดุ
วิชาระดบั 2 และระดบั 3) และชดุวิชาในระดบับณัฑิตศกึษาทีมีการสมัมนาเข้ม (ชดุวิชาระดบั 1 และ
ระดับ 2) โดยจัด ณ สถานทีต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ศูนย์การศึกษาทางไกล และ
ศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจ รวมทงัการฝึกปฏิบตัผิา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ด้วย 

 2. ถ่ายทอดและเผชิญมวลประสบการณ์ผ่านสือคอมพวิเตอร์ 

      2.1 สือหลกั ประกอบด้วย 

  . .1 คอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ (ผ่านซีดีรอม) ใช้สําหรับชดุวิชาทกุชดุ ทงัในระดบั
ปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศกึษา 

  2.1.2 คอมพิว เตอร์แบบออนไลน์  (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เ น็ต)  ใช้ สําหรับ 
ชดุวิชาทกุชดุทงัในระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศกึษา 

       2.2 สือเสริม ประกอบด้วย 

  . .1 คอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ (ผ่านซีดีรอม) ใช้สําหรับชดุวิชาทกุชดุ ทงัในระดบั
ปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษา 

  2.2.2 คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ใช้สําหรับชดุวิชาทุก
ชดุทงัในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษา 

   . .3 สือโสตทศัน์ ใช้ตามความจําเป็น 

   . .4 ปฏิสมัพนัธ์ ใช้สําหรับกิจกรรมในโอกาสตา่งๆ ทงัในหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรี และระดบับณัฑิตศกึษา โดยจดั ณ สถานทีตา่งๆ เช่น มหาวิทยาลยั (ส่วนกลาง) ศนูย์การศึกษา
ทางไกล ศนูย์บริการการศึกษาจงัหวดั และศนูย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ รวมทงัการปฏิสมัพนัธ์
ผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ด้วย 
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    . .5 การฝึกปฏิบตัิ ใช้สําหรับชดุวิชาในระดบัปริญญาตรีทีเน้นการฝึกปฏิบตัิ (ชดุ
วิชาระดบั 2 และระดบั 3) และชุดวิชามนระดบับณัฑิตศึกษาทีมีการสัมมนาเข้ม (ชุดวิชาระดบั 1 
และระดบั 2) โดยจดั ณ สถานทีตา่งๆ  เช่น มหาวิทยาลยั (ส่วนกลาง) ศนูย์การศึกษาทางไกล และ
ศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจ รวมทงัการฝึกปฏิบตัผิา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ด้วย 

 3 แหล่งเผชิญมวลประสบการณ์ 

 นักศึกษา/ผู้ เรียนทังกลุ่มอิงสือสิงพิมพ์และกลุ่มอิงสือคอมพิวเตอร์ มีแหล่งเผชิญมวล
ประสบการณ์ร่วมกนั ได้แก่  
     .1. บ้าน เป็นแหลง่เผชิญมวลประสบการณ์แหลง่แรกของนกัศกึษา/ผู้ เรียน เพราะสือการ
สอนสว่นใหญ่จะนําสง่ให้ถึงบ้าน 

     .  ห้องสมุด  ณ มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ศนูย์การศึกษาทางไกล มุม มสธ. รวมทงั
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ซึงใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิมเติม นอกเหนือจากสือหลกัและสือเสริมที
ได้รับ 

     3.3 ห้องปฏิบตัิการ เป็นสถานทีฝึกปฏิบตัิของนกัศึกษา/ผู้ เรียนในบางชุดวิชา ทีต้องการ
ทกัษะและความชํานาญพิเศษ ซึงจะฝึกปฏิบตัิ ณ มหาวิทยาลยั (ส่วนกลาง) ศนูย์บริการการศกึษา
เฉพาะกิจ รวมทงัห้องปฏิบตักิารเสมือจริง (ผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์) 
      .4 มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เป็นศูนย์กลางของการถ่ายทอด ประสานงาน และ
ให้บริการแก่นกัศึกษา/ผู้ เรียน เป็นแหล่งฝึกปฏิบตัิ/สมัมนา/อบรมประสบการณ์วิชาชีพ รวมทงัเป็น
แหลง่ศกึษาค้นคว้าเพิมเตมิ 

       .5 ศนูย์การศกึษา เป็นสถานทีจดักิจกรรมตา่งๆ ประกอบด้วย 

   3.5.1 ศนูย์การศึกษาทางไกล เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลยัในส่วนภูมิภาค ทํา
หน้าทีครบวงจรในการบริการแก่นกัศกึษา/ผู้ เรียน เริมตงัแตก่ารรณรงค์และรับสมคัรนกัศกึษา/ผู้ เรียน
ใหม่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดัส่งเอกสารการสอนถึงตวันกัศกึษา/ผู้ เรียน การบริการ
สือการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การประสานงานการสอบ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ขา่วสารของมหาวิทยาลยั 

   3.5.2 ศนูย์บริการการศกึษาจงัหวดั (โรงเรียนมธัยมศกึษาประจําจงัหวดัทกุจงัหวดั
ทําหน้าทีจดักิจกรรมบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิ การปฐมนิเทศนกัศึกษา/ผู้ เรียนใหม ่
การจัดสอน/สัมมนาเสริม การจัดสอบ การแนะแนวการศึกษา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของมหาวิทยาลยั 
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   3.5.3 ศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจ (หน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน) ทําหน้าที
บริการทางวิชาการ อาทิ การให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ การเสริมความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ การฝึกงาน การฝึกปฎิบตัใินห้องทดลองเพือการศกึษาวิชาเฉพาะ และการฝึกปฏิบตัิใน
ห้องปฏิบตักิารจริง 
       .6 อินเทอร์เนตและโทรคมนาคม เช่น จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์เสียง 
ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ และบริการในรูปแบบอืนๆ บนเครือขา่ยอินเทอร์เนต 

        3.7 ชุมชน เป็นแหล่งวิทยาการในท้องถินทีอยู่ใกล้ตัวนักศึกษา/ผู้ เรียนมากทีสุด ซึง
นกัศกึษา/ผู้ เรียนสามารถหาความรู้และประสบการณ์เพิมเตมิได้ 

 ขันที 8 ประเมิน 

 การประเมินเป็นขันตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพขันสุดท้าย  ประกอบด้วย  
2 ระบบ 

 1 ประเมินนักศึกษา เป็นการประเมินเพือตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษา/ผู้ เรียน โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา/ผู้ เรียน ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม
วตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ โดยประเมินครบวงจรทงัก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน 

     1.  ประเมินก่อนเรียน ประเมินเพือตรวจสอบความรู้เดิมของนกัศึกษา/ผู้ เรียนในเรืองทีจะ
เรียน 

     1.2 ประเมินระหว่างเรียน ประเมินกระบวนการ โดยประเมินจากภารกิจทุกอย่างที
นกัศกึษา/ผู้ เรียนปฏิบตั ิเชน่ แบบฝึกปฏิบตั ิรายงาน และกิจกรรมภาคปฏิบตัอืินๆ 

     1.3 ประเมินหลังเรียน ประเมินผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิทางการเรียน เช่น การสอบทัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิเป็นต้น 

              2. ประเมินระบบการศกึษา เป็นการประเมินเพือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการสอน
ทางไกลของมหาวิทยาลยัทงัระบบ เพือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิงขนึ 

 ขันที 9 ประกันคุณภาพ 

 การประกันคุณภาพเป็นการจัดระบบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ทงัในส่วนบณัฑิตและผู้ สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
และระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั  ขนั 

 ขันที 9.1 ควบคุม เป็นการจดัระบบกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมและกํากับดแูล
คณุภาพ และมาตรฐานการศกึษา 
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 ขันที 9.2 ตรวจสอบ เป็นการติดตามตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาให้เป็นไป
ตามทีกําหนด 

 ขันที 9.3 ประเมิน เป็นการประเมินและประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา เพือคงไว้
ซงึชือเสียงและเกียรตภิมูิของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   
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 ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต (College of 
Internet Distance Education : AU-CIDE PLAN) 
 วิทยาลยัการศกึษาทางไกลอินเทอร์เน็ต ได้ก่อตงัขนึเป็นสถาบนันานาชาติอีเลิร์นนิง โดยสภา
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั เมือวนัที 25 เมษายน 2545 โดยมีปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรที
เปิดสอนทางอินเทอร์เน็ต เหมือนกับปรัญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสูตรทีเปิดสอนในภาคปกติ แต่
เปิดกว้างให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
มากขนึ 

 วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต เป็นระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ทีมี
การบูรณาการหรือผสมผสานการใช้การศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตเป็นหลกัจากบทเรียนอีเลิร์นนิง 
ออนไลน์ มีการวางแผน เตรียมการ ดําเนินการผลิต นําเสนอเนือหาสาระ และประเมินผลเนือหา
สาระและประสบการณ์ผา่นการมีปฏิสมัพนัธ์ผา่นจอภาพโดยใช้เครือขา่ยคอมพิวเตอร์เป็นหลกั โดยมี 
AU-CIDE Plan เป็นแผนหลกัในการจดัระบบการเรียนการสอนซึงพฒันาโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชยั
ยงค์ พรหมวงศ์  
 AU-CIDE Plan ประกอบด้วย ระบบหลกั 1 ระบบ และระบบสนบัสนุน 4 ระบบ ในระบบ
หลกัประกอบด้วย 9 ขนัตอน ได้แก่ 1.ศึกษาความต้องการของสงัคม 2.กําหนดมาตรฐานบณัฑิต 3.
พฒันาหลกัสูตร 4.ผลิตชุดการสอน 5.ออกแบบสภาพการเรียนรู้ 6.นําส่งบทเรียน 7.การเผชิญมวล
ประสบการณ์และฝึกปฏิบตัิ 8.การประเมินผล 9.การประกันคุณภาพ และระบบสนับสนุนย่อย 4 
ระบบย่อย ได้แก่ 1.ระบบการพฒันาหลกัสูตร 2.ระบบการผลิตบทเรียน e-Learning 3 ระบบการ
นําสง่บทเรียน e-Learning และ 4.ระบบการประเมินผลบทเรียน e-Learning 

 

  แบบจําลองระบบหลกั 9 ขนัตอน 
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A Systems Model for AU-CIDE Plan for Internet-Based Distance Education System 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 แบบจําลองระบบหลกั AU-CICE PLAN 
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  แบบจําลองระบบสนับสนุน 4 ระบบย่อย ได้แก่ 1.ระบบการพัฒนาหลักสูตร 2.
ระบบการผลิตบทเรียน e-Learning 3.ระบบการนําส่งบทเรียน e-Learning และ 4.ระบบการ
ประเมินบทเรียน e-Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 ระบบการพฒันาหลกัสตูร 
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Identify Problems and Needs 

2.0 

Specify Knowledge 

And Competencies 

3.0 

Define Practical Work and 

Professional Experiences 

4.0 

Design 

Media and Learning Resources 

5.0 

Design 

eLearning Environment and Facilities 

6.0 

Design Instruction 

Management Systems 

7.0 

Define DE 

Evaluation Systems 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4  ระบบการผลิตบทเรียน e-Learning 

1.0 

Analyze and Design Content 

2.0 

Present or Write the Content 

3.0 

Prepare Assignment and 

Self Tests with Feedback 

4.0 

Produce Multimedia Features 

5.0 
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5. CIDE Delivery Systems Model 
    CIDE Delivery Systems Model is Presented below 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5  ระบบการนําสง่บทเรียน e-Learning 
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       The elearning Evaluation Systems Model of Au-CIDE Plan is presented below:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6 ระบบการประเมินบทเรียน e-Learning 
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1.3 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 2548 เรือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิด
และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 โดยสรุปมี
ดังนี 
 
 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 2548 ในส่วนของระบบการศึกษาทางไกลได้กล่าวถึง 
องค์ประกอบของสือหลกัและสือเสริม ดงันี (1)กรณีทียึดสือสิงพิมพ์เป็นสือหลกั ประกอบด้วย แนว
การศึกษา หรือแบบฝึกปฏิบตัิ ตําราเรียนด้วยตนเอง และหนงัสือชุดความรู้ สือเสริม ประกอบด้วย 
สือโสตทศัน์ รายการวิทยกุระจายเสียง รายการวิทยโุทรทศัน์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทาง
อินเทอร์เน็ต การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และการปฏิบตัิในสถานการณ์
เสมือนจริง การปฏิบตัิในสถานการณ์จําลอง และการปฏิบตัิในสถานการณ์จริง (2)กรณีทียึดสือแพร่
ภาพและเสียงเป็นสือหลกั ประกอบด้วย รายการวิทยกุระจายเสียง และรายการวิทยโุทรทศัน์เพือแพร่
เสียงและภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยโุทรทศัน์ สถานีดาวเทียม หรือสถานีแพร่เสียง
และภาพตามสาย เพือการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพนัธ์ผ่านจอภาพ (OSI-On Screen Interactive) 

สือเสริมประกอบด้วย สือโสตทศัน์ สือสิงพิมพ์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
การสอนเสริม การสมัมนาเสริม การประชุมทางไกล และการปฏิบตัิในสถานการณ์เสมือนจริง การ
ปฏิบตัิในสถานการณ์จําลอง และการปฏิบตัิในสถานการณ์จริง (3)กรณีทียึดสืออิเล็กทรอนิกส์เป็น
สือหลกั ให้ใช้วิธีการผสมผสานระหวา่งการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ (On-line or Off-

line)      แบบดจิิทลั หรือแอนาลอก (Digital or Analog) แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกนั (Asynchronous) 

หรือเข้าถึงได้พร้อมกนัในเวลาเดียวกนั (Synchronous/Real-Time) สือเสริมประกอบด้วย สือสิงพิมพ์ 
สือโสตทศัน์ รายการวิทยกุระจายเสียง รายการวิทยโุทรทศัน์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนเสริม 
การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และการปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบัติใน
สถานการณ์จําลอง และการปฏิบตัใินสถานการณ์จริง 
 
ตอนท ี2 การออกแบบระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

 ระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 1. Multimedia – based Instructional Design Model ลีและโอเวนส์ (Lee และ Owens 

2002) Lee & Owens ได้กล่าวถึงการประเมินและการวิเคราะห์ในการออกแบบการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิง ประกอบไปด้วยขนัตอน ดงันี  
  1.1 การประเมินความต้องการ 
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  1.2 การวิเคราะห์เบอืงต้น 

  1.3 การออกแบบ 

  1.4 การพฒันา 

  1.5 การดําเนินการ 
  1.6 การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 7 Multimedia – based Instructional Design Model  

ทีมา : Lee and Owen, 2002 
 

 2. Web Based Model เดวิดสนั – ชิเวอร์และราสมาสเซน (Davidson – Shivers and 

Rasmussen 2006) Davidson – Shivers & Rasmussen ได้แบง่ขนัตอนการออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง ดงันี 
  2.1 การวิเคราะห์ 

  2.2 การประเมินการวางแผน 

  2.3 การออกแบบ 

  2.4 การพฒันา 

  2.5 การดําเนินการ 
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  2.6 การประเมินผล 

 

 

 

  

 

     
 

 

 

ภาพที 8 Web Based Model  

ทีมา: Davidson – Shivers and Rasmussen , 2006) 

 

 3. Rapid Prototype Model (Rapid e-Learning) (George M. Piskurich 2000)  

George M. Piskurich ได้กลา่วถึง Rapid Prototype Model วา่มีขนัตอนในการออกแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง ดงันี 

  3.1 การประเมินความต้องการ 
  3.2 การกําหนดวตัถปุระสงค์ 

  3.3 การพฒันา 

  3.4 การดําเนินการ 
  3.5 การปรับปรุงและการดแูลระบบ 
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ภาพที 9 Rapid Prototype Model  

ทีมา : George M. Piskuridr, 2000) 

 

ตอนท ี3  ผู้สอนและผู้เรียนออนไลน์ 
 ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนและผู้ เรียนมีบทบาทสําคญัทีทําให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทงันีผู้ สอนและผู้ เรียนจําเป็นต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง ตลอดจน
ความรู้และทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเป็นการเรียนรู้ทีเน้นให้ผู้ เรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นผู้ สร้างความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และจากการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อืน สําหรับความหมายของผู้สอนออนไลน์ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทา่นดงันี 
 1.ความหมายของผู้สอนออนไลน์ 
 เคและรัมเบิล (Kaye and Rumble 1991) กล่าวถึงผู้สอนออนไลน์ว่า ผู้สอนจะอยู่ระหว่าง
ผู้พฒันารายวิชาทีออกแบบและเตรียมสือการเรียน และเป็นผู้สอนเพิมเติม (Tutors) ทีช่วยเหลือ
ผู้ เรียนออนไลน์ผู้ สอนกระทําตนเหมือนสือกลางระหว่างสถาบนัและผู้ เรียน และปกติผู้ สอนจะ
ประเมินงานของผู้ เรียน 

 บญุเรือง   เนียมหอม (2540) กล่าวถึงผู้สอนออนไลน์ว่า เป็นผู้สอนทีจะเป็นผู้ อํานวยความ
สะดวกในการ เตรียมสือการเรียน เช่น แฟ้มข้อมูลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แฟ้มสิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มวีดิทศัน์ และจดัหาทรัพยากรให้พร้อมในเว็บเพ็จห้องเรียนเสมือน พร้อมกับ
เชือมโยงไปยงัแหลง่ข้อมลูได้ทนัที หรือให้ผู้ เรียนถ่ายโอนแฟ้มข้อมลูมาศกึษาได้ทนัที และทีสําคญัคือ 

เกียวข้องตรงกบัเนือหารายวิชา และพอเพียง เหมาะสมกบัการเรียนการสอน เพือไม่ให้ผู้ เรียนผู้ เรียน
เสียเวลามากในการค้นหา 

Assess Needs and Analysis Content Set Objectives 

Construct Prototype (Design) 

Utilize Prototype (Research) 

Install and Maintain System 
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 ริเรืองรอง   รัตนวิไลสกลุ (2540) ได้กล่าวว่า ผู้สอนออนไลน์ทีดี จะต้องรู้จกัสร้างเทคนิค
หรือ วิธีการสอนอืน ๆ ทีสร้างแรงจงูใจให้นกัศกึษา เพือสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ หาเหตผุล และคิด
เป็น โดยทีให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผา่นสือและระบบสารสนเทศตา่ง ๆ 

 บปุผชาติ   ทฬัหิกรณ์ (2541) กล่าวถึงผู้สอนออนไลน์ว่า ผู้สอนจําเป็นอย่างยิงทีต้องมี
ความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้บ้าง และเนืองจากกระบวนการ
เรียนการสอนผ่านเว็บ ผู้สอนจะต้องเปลียนแปลงบทบาทของตนเอง จากผู้สอนมาเป็นผู้สนบัสนุน
การเรียนรู้ โดยการให้คําปรึกษา ช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าและช่วยเหลือผู้ เรียน ดแูลให้ผู้ เรียนอยู่
ในขอบขา่ยทีเหมาะสม โดยการเรียนการสอนผา่นเว็บ จะมีสว่นกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการใน
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทงันีผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรม และสร้างเนือหาทีเหมาะสมด้วย 

 สรุปได้วา่ ผู้สอนออนไลน์ หมายถึง อาจารย์หรือผู้สอนในระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
สามารถสร้างเนือหาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นผู้สนบัสนุนการเรียนรู้ โดยการให้
คําปรึกษา ชว่ยตรวจสอบความก้าวหน้าและชว่ยเหลือผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 2. บทบาทหน้าทีของผู้สอนออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา 
 จากข้อแตกต่างระหว่างระบบการเรียนแบบออนไลน์กับระบบการเรียนการสอนแบบปกติ  
ทําให้เทคโนโลยีการเรียนการสอนเกิดการเปลียนแปลงและมีความหลากหลายเพิมมากขึน  ส่วน
สําคญัทีต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วยกนัและต้องเปลียนแปลง คือ บทบาทของผู้สอน (เปรือง   กมุทุ 

2541) ผู้สอนนบัเป็นองค์ประกอบทีสําคญัอย่างยิงในการจดัการศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็
ตาม การสอนทีจะประสบความสําเร็จขนึอยู่กบัตวัผู้สอนเป็นสําคญั  (Kigo1970, อ้างถึงใน รสริน   สุ
ทองหลอ่ 2543) 

 ผู้สอนในยคุเทคโนโลยีสารสนเทศยงัคงมีความสําคญั เพียงแตต้่องปรับเปลียนบทบาทให้
เหมาะสมกับยุคสมยั ผู้สอนในปัจจบุนัและอนาคตจะต้องทําหน้าทีหลากหลาย  แม้ว่าจะมีการนํา
เทคโนโลยีมาใช้เป็นเครืองมือทางการศกึษา รูปแบบการเรียนการสอนจะเปลียนไปอย่างไรผู้สอนยงัมี
บทบาททีสําคญัในการดําเนินการเรียนการสอน เพราะเทคโนโลยีไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัว
เทคโนโลยีเองและผู้สอนก็ไม่ใช่ผู้บอก หรือผู้สอนทีเป็นศนูย์รวมของความรู้อีกตอ่ไป (บญุส่ง   ควูรา
กลุ 2541) 

 สรรรัชต์   ห่อไพศาล (2544) การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการเรียนออนไลน์ ทําให้บทบาทครู
ปรับเปลียนไปจากการเน้นความเป็นผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้  (Facilitator) มากขึน 

ในขณะทีกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนจะเป็นการเรียนเชิงรุกมากยิงขึน  เนืองจากข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยเสริมทีสําคัญทีเอืออํานวยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนและค้นคว้าด้วยตนเอง 
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อย่างไรก็ตามมีความจําเป็นทีจะต้องตระหนกัว่าบทบาทและรูปแบบทีปรับเปลียนไปนี จะต้องมีการ
เตรียมการทีดีควบคูก่นัไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิงในส่วนของครูทีจะต้องวางแผนการชีแนะให้รัดกมุ
เพือการเรียนรู้ของผู้ เรียนมีประสิทธิผลดีขนึ จากการเรียนตามครูสอน (Passive Learning) มาเป็น
การเรียนรู้วิธีการเรียน (Learning How to Learn) และการเรียนรู้ด้วยความอยากรู้ (Active 

Learning) อยา่งมีทิศทาง 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) กลา่ววา่ ผุ้สอนจะต้องพร้อมทีจะเปลียนบทบาทของตนเอง
จากการเป็นผู้ ให้เนือหาแก่ผู้ เรียนเป็นผู้ช่วยเหลือและให้คําแนะนําแก่ผู้ เรียน พร้อมทงัเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทงันีผู้สอนควรมีความพร้อมในเรืองของทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ด้วย 

 นอกจากนันผู้ สอนทีนําการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เป็นสือเสริม โดยใช้การสอนแบบ
บรรยายเชน่เดมิ แล้วสงัให้ผู้ เรียนทบทวนจากบทเรียนด้วยตนเอง และหากบทเรียนไม่ได้ออกแบบให้
จงูใจผู้ เรียนแล้ว ผู้ เรียนก็ไมมี่แรงจงูใจในการเรียน และเป็นการลงทนุทีไมคุ่้มคา่แตอ่ยา่งใด 

 ฮาร์ท (Hart 1994) กล่าวว่า บทบาทของผู้สอนมีความสําคญัในด้านของการประเมิน 
โดยเฉพาะในการวดัประเมินตามสภาพจริงผู้สอนจะต้องมีบทบาทดงันี 

 1. ผู้สอนควรนําผลทีได้จากการประเมินผลตามสภาพจริงไปใช้วางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และเกณพ์การให้คะแนน (Rubric score) ให้มีประสิทธิภาพ โดยใน
ระยะแรกต้องใช้เวลามากในการพฒันาเกณฑ์การประเมิน ดงันนัผู้ประเมินควรรวบรวมตวัอย่างการ
ประเมินผลตามสภาพจริงเพือใช้เป็นแนวทางในการประเมินในครังตอ่ไป 

 2. ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตงัแตกํ่าหนดเป้าหมาย วิธีการ
ประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ในการกําหนดเป้าหมายของการประเมินควรสะท้อนในสิงทีมีคณุคา่ 
มีความหมาย และเป็นสิงต้องการให้เกิดขนึแก่ผู้ เรียน 

 3. ผู้สอนควรบรูณาการการประเมินผลไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
โดยถือวา่การประเมินผลเป็นกิจกรรมทีก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน 

 4. ผู้ สอนควรสนับสนุนให้นักเรียน ลองผิด ลองถูก หรือกล้าเสียงทีจะเรียนรู้จากความ
ผิดพลาด เพราะจะก่อให้เกิดการพฒันาในเวลาตอ่มา 

 5. ผู้สอนควรสง่เสริมให้นกัเรียนประเมินตนเอง และการประเมินโดยกลุม่เพือน 

 6. ผู้สอนมีความตงัใจในการประเมินแม้วา่การประเมินผลการเรียนรู้ในครังแรกจะล้มเหลว 

 7. ผู้สอนควรมีความสามารถในการออกแบบการประเมิน แปลความหมายผลการประเมิน
และรู้วิธีการในการนําผลการประเมินไปใช้ได้ 
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 คอลลินส์ (Collins 1988, อ้างถึงใน Herrington and Olive 1995) กล่าวว่า บทบาทของ
ครูผู้สอนในการจดัสถานการณ์การเรียนตามสถานการณ์ดงันี 

 1. จดัเตรียมบริบทตามสภาพจริงทีสะท้อนการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
 2. จดัเตรียมกิจกรรมการเรียนตามสถานการณ์ 

 3. จดัเตรียมผล และวิธีการปฏิบตัขิองผู้ เชียวชาญ 

 4. จดัเตรียมบทบาทหรือหน้าที และมมุมองทีหลากหลาย 

 5. สนบัสนนุความร่วมมือในการสร้างความรู้ 
 6. สนบัสนนุการสะท้อนเพือทําให้เข้าใจสิงทีเป็นรูปธรรม 

 7. สนบัสนนุการพดูเพือสง่เสริมให้มีความเข้าใจในความรู้ทีผู้ เรียนสร้างขนึอยา่งชดัเจน 

 8. จดัเตรียมสภาพการณ์ทีมีความสําคญัตอ่การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบตัิ 
 9. บรูณาการการประเมินผลกบัการเรียนตามสถานการณ์ด้วยภาระงาน 

 คอทเทอรอล (Cotterall 1995) ได้ทําการวิจัยเพือศึกษาปัจจัยทีทําให้ผู้ เ รียนมี
ความสามารถต่างกันในการควบคุมการเรียนของตนเองในบริบทของการเรียนภาษาอังกฤษ 
ผลการวิจยัทีเกียวข้องกบัผู้สอนพบวา่ ผู้ เรียนคาดหวงัให้ผู้สอนเป็น Authority figure โดยจะต้องมีมุ่ง
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน กล่าวคือผู้ เรียนต้องการให้ผู้ สอนเป็น 
Facilitator of learning ในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาองักฤษ 

 ทรงศรี ตุน่ทอง (2545) ได้เสนอแนวคิดเพิมเติมเกียวกบับทบาทของผู้สอนว่า ผู้สอนควรให้
เวลาผู้ เรียนอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิภาระงานการเรียนรู้ เพือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนปฏิบตัิงานตาม
ความต้องการจนกว่าผลการทํางานจะมีประสิทธภาพตามความต้องการของผู้ เรียน และเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนนําเสนอเหตผุลในการปฏิบตัิงาน และความรู้ทีไดจากการปฏิบตัิงานต่อบุคคลภายนอก
ห้องเรียนเพือยืนยนัสิงทีผู้ เรียนค้นพบอีกด้วย  
 นอกจากนี ประเด็นปัญหาทีควรตระหนกัในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ 

ในส่วนของอาจารย์ผู้สอน คือ ผู้สอนควรจะมีบทบาทสําคญัในการสร้างความตืนตวัและความสนใจ
การเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน จะต้องสร้างมาตรการจงูใจให้กบัผู้สอนได้พฒันาการศกึษาในระบบออนไลน์  

ต้องชีให้เห็นถึงรูปแบบและวฒันธรรมการเรียนการสอนทีเปลียนไปจากทีผู้สอนเป็นศนูย์กลางไปสู่
การมีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ทงันียงัต้องสร้างมาตรการแรงจงูใจให้กบัผู้สอนในการพฒันาและให้เวลา
กับการสอนออนไลน์  และกําหนดให้การใช้เวลาเพือการปรึกษาออนไลน์เป็นภาระงานได้ 

(คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ 2544) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 สรุปได้ว่า ผู้สอนนันยังมีบทบาทสําคญัอย่างยิงในการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต 

ผู้สอนจึงจําเป็นต้องมีความเข้าใจ ทกัษะ และความรู้ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
การทํางานของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือขา่ย โดยเฉพาะอยา่งยิง กระบวนการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

ผู้สอนจะต้องเปลียนแปลงบทบาทของตนเอง จากผู้สอนมาเป็นผู้สนบัสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) 

โดยการให้คําปรึกษา ชว่ยตรวจสอบความก้าวหน้าและชว่ยเหลือผู้ เรียน ดแูลผู้ เรียนให้อยู่ในขอบข่าย
ทีเหมาะสม (บปุผชาต ิ  ทฬัหิกรณ์ 2541) และสิงทีผู้สอนควรคํานงึถึงอีก ก็คือ ความรู้ด้านการใช้งาน
ภาษาองักฤษ การออกแบบวิธีจดัการสอน ความสามารถในการใช้งานซอฟท์แวร์พฒันาบทเรียน การ
สง่เสริมคณุธรรมและ จริยธรรมให้กบัผู้ เรียน (อญัชนา   จนัทรสขุ 2545) 

 นอกจากนี ผู้สอนออนไลน์ทีจะประสบความสําเร็จได้นนั ควรจะมีลกัษณะทีปรับตวัได้ดีมี
ความยืดหยุ่นและมีความคิดเป็นของตวัเองในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมรับมือและทําให้
สถานการณ์ดีขนึ เพือให้เกิดประสบการณ์ทางการเรียนรู้ทางบวกแก่ผู้ เรียน และคณุลกัษณะอืน ๆ 
อีกหลายประการทีมีความสําคญัสําหรับผู้สอนออนไลน์ อย่างไรก็ตามพบว่า มีจํานวนการเรียนการ
สอนออนไลน์ทีเพิมขึน ผู้สอนในชนัเรียนแบบเดิมทีจะมาเป็นผู้สอนออนไลน์จะต้องเปลียนบทบาท
ใหมใ่ห้เป็นลกัษณะ ผู้ ดําเนินการเรียนการสอน (moderators) ผู้ ให้คําปรึกษา (mentors) และผู้ ชีแนะ
(Coaches) สําหรับความท้าทายนีผู้สอนออนไลน์มือใหม่ควรจะทําตวัให้เป็นผู้ เรียนควบคูไ่ปด้วยใน
โลกของการเรียนการสอนออนไลน์ ( Sharon Levitch และ William D.Milheim 2003) 

 บทบาทของผู้สอนในการเรียนการสอนบนเครือข่าย จะต้องมีการเปลียนแปลงไปสู่บทบาท
ทีเอือต่อการเรียนการสอนทีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  โดยในเบืองต้นจะเป็นบทบาทผู้ นําเพือสนบัสนุน
กลุม่และวฒันธรรมการเรียนรู้บนเครือข่าย ซึงผู้ เรียนจะต้องสร้างทกัษะทีจําเป็น โดยอาศยัการชีแนะ
และความช่วยเหลือจากผู้สอน เมือนกัเรียนสามารถสร้างทกัษะพืนฐานทีจําเป็น เพือการเรียนใน
สิงแวดล้อมดงักล่าวได้แล้ว ผู้ สอนยังจะต้องทําหน้าทีเสมือนพีเลียง (Mentor) ผู้ สนับสนุน 

(Facilitator) และเป็นทีปรึกษา (Consultant) ทงันีหมายถึงความยินยอมทีผู้สอนจะต้องใช้เวลามาก
ไปกวา่การเรียนการสอนในชนัธรรมดา (ใจทิพย์ ณ สงขลา 2542) 

 ผู้ สอนทีจะนําการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมาใช้ควรคํานึงถึงความจําเป็นและ
ผลประโยชน์ทีต้องการจากกิจกรรมบนเครือข่าย ซึงจะเป็นตวักําหนดรูปแบบการใช้ว่าผู้สอนเพียง
ต้องการใช้เครือข่ายเพือเสริมการเรียนหรือเป็นการศึกษาทางไกล ผู้สอนต้องสร้างสภาวะให้ผู้ ใช้มี
ความจําเป็นทีต้องใช้เช่น การส่งผ่านข้อมลูทีจําเป็นทางการเรียนให้กับผู้ ใช้ผ่านทางเครือข่าย  หรือ 

สร้างแรงจงูใจทีเป็นผลประโยชน์ทางการเรียนให้กบัผู้ ใช้ ทงันีอ้างจากทฤษฎีการแพร่หลายนวตักรรม
เทคโนโลยีการสือสาร ซึงกล่าวว่าเมือมีกลุ่มผู้ ใช้จํานวนหนึงมากเพียงพอทําการสือสาร  ผู้ ทียงัไม่ได้
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อยู่ร่วมในการสือสารนนั จะถกูจงูใจด้วยความจําเป็นทีต้องร่วมวงการสือสารนนั ๆ  (Critical Mass) 

ดงันนั ความร่วมมือและความสนใจของผู้ เรียนเป็นปัจจยัสนบัสนนุทีสําคญั ซึงถ้าไม่มีอยู่ก่อน ผู้สอน
จะต้องสร้างให้เกิดขนึ 

 ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนการสอนและใช้ประโยชน์ของความเป็นเครือข่ายอย่างสูงสุด  

และเหมาะสม วิธีออกแบบการเรียนการสอนควรต้องพัฒนาให้เข้ากับคุณสมบัติความเป็น
คอมพิวเตอร์เครือข่ายซึงมีความแตกตา่งจากการออกแบบสําหรับโปรแกรมช่วยสอนในคอมพิวเตอร์
ทวัไป นอกเหนือจากเนือหาบทเรียนทีผู้สร้างเสนอส่งผ่านเครือข่าย ผู้สอนสามารถสร้างการเชือมโยง
แหล่งข้อมูลอืนทีสนบัสนุนเนือหาหลักทีผู้ สอนสร้างเป็นการแนะแนวทางให้ผู้ เรียนได้ศึกษา  ทงันี
เนือหาและการเชือมโยง ควรจะต้องปรับปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลานอกจากนนัแล้ว การออกแบบ
กิจกรรมการปฏิสมัพนัธ์ให้ผู้ เรียนได้ประโยชน์จากการศกึษาร่วมกบัผู้ อืนจะต้องมีการจดัการวางแผน
และสง่เสริมในเรืองการปฏิสมัพนัธ์กลุม่อยา่งรอบคอบอีกด้วย 

          3 ความรู้และทักษะการใช้คอมพเิตอร์ของผู้สอนออนไลน์ 
 ในต่างประเทศมีการกําหนดสมรรถภาพของบุคลากรทางการศึกษาเพือเป็นมาตรฐาน
พืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนการสอน ดงันี 

 ในประเทศออสเตรเลีย ได้กําหนดให้ครูมีสมรรถภาพพืนฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเรียนการสอน (สํานกังานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหง่ชาติ, ) ดงันี 

 1. ครูสามารถใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์การศึกษาทีช่วยเชือมโยงการคิดจากระดับ
นามธรรมไปถึงระดบัรูปธรรมได้ 

 2. ครูมีแนวทางใหมใ่นการนําเสนอแนวคิดทีมีความซบัซ้อน 

 3. ครูใช้ซอฟต์แวร์ซงึชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถฝึกคิดอยา่งเป็นนามธรรมมากขนึ 

 4. ครูจะต้องมีทรัพยากรและทักษะทีจําเป็น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศกึษามากขนึ 

 5. ทกัษะความชํานาญของครูขนึอยู่กบัความเข้าใจด้านเนือหาและกระบวนการตลอดจน
สามารถใช้เทคโนโลยีเพือการเรียนรู้ 
 6. ครูต้องเรียนรู้ตลอดชีพเชน่เดียวกบันกัเรียน 

 7. ครูทํางานเป็นทีมและร่วมงานกบัเจ้าหน้าทีเทคนิคและผู้ เชียวชาญอืนๆ 
 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กําหนดสมรรถภาพพืนฐานของครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(National Middle School Association 1998) ไว้ดงันี 
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 1. ครูต้องมีความเข้าใจในโครงสร้าง ทกัษะ แนวคิด และเข้าใจในสาระของสาขาวิชานนัๆ 
สามารถสอน และมีความสร้างสรรค์จากประสบการณ์การสอนเพือให้ผู้ เรียนเข้าใจได้สงูสดุ 

 2. ต้องมีความเข้าใจในจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก พฒันาการและความสมัพนัธ์ของมนษุย์ 

 3. ครูต้องเข้าใจความแตกต่างของผู้ เรียนในการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ครูต้อง
บรูณาการการสอนได้ 

 4. ครูต้องมีแผนการสอน มีความรู้ด้านเนือหา ธรรมชาติของผู้ เรียน จุดประสงค์ของ
หลกัสตูร และการสือสารทีดี 

 5. ครูต้องมีความสามารถในวิชาทีสอน สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พฒันาผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนคดิอยา่งเป็นระบบและแก้ปัญหาเป็น 

 6. ต้องเข้าใจในความเป็นตวัของตวัเองของผู้ เรียน ของกลุม่ ต้องมีความโอนออ่นผอ่นตาม 

 7. มีความสามารถในการใช้ภาษาทงัวจนภาษา และอวจนภาษา และการใช้เทคนิคด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศนํามาบรูณาการกบัการสอน การจดักิจกรรมในชนัเรียนได้ 
 

 ประเทศเมกซิโก ได้มีการกําหนดมาตรฐานของครูในอนาคต (New Mexico’s Systematic 

Plan for Teacher Quality 1998-2003) มีดงันี 

 1. มีการวางแผนและมีความเป็นผู้ นํา 

 2. การฝึกสมรรถภาพของครูผู้สอน 

 3. การเตรียมการเรียนการสอน 

 4. การสง่เสริมและการหาข้อเท็จจริง 
 5. พฒันาตนเองเพือเป็นครูทีมีศกัยภาพ 

 6. ปรับปรุงการทํางานตลอดเวลา 
 

 Virginia Department of Education (2003) ได้กําหนดสมรรถภาพมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีสําหรับบคุลากรทางการเรียนการสอนไว้ดงันี 

 1. ประยกุต์ความรู้ทีเกียวข้องกบัคอมพิวเตอร์เพือการศกึษาและเทคโนโลยี 

 2. จดัการระบบคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์ 
 3. ประยกุต์ใช้เครืองมือตา่งๆ ในการผลิตอยา่งชํานาญ 

 4. ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงและแลกเปลียนข้อมลู 
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 5. ระบุ, กําหนด, ประเมิน และใช้แหล่งการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเป็นฐาน (ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์) 
 6. ใช้เทคโนโลนีการศกึษาในการรวบรวม, จดัการข้อมลู, แก้ปัญหา, ตดัสินใจ, การสือสาร 
และการนําเสนอในหลกัสตูร 
 7. วางแผนและดําเนินการบทเรียนและกลยทุธ์ในการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทีหลากหลายของผู้ เรียน 

 8. มีความตระหนกัในการใช้เทคโนโลยีอยา่งถกูต้องตามศีลธรรมและกฎหมาย 
 

 The Kentucky Academy of Technology Education (2003) ได้กําหนดสมรรถภาพ
มาตรฐานครูในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนไว้ดงันี 

 1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียและใช้ซอฟต์แวร์ทีหลากหลาย 

 2. มีความสามารถในการใช้ศัพท์ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมในการเขียนและการสือสารทางคําพดู 

 3. มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ อตุสาหกรรม และสงัคม 

 4. มีความรู้พืนฐานเกียวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์รวมถึงการเชือมต่อและการ
ตดิตงั 
 5. สร้างการนําเสนอด้วยมลัติมีเดีย โดยใช้อุปกรณ์ตา่งๆ สนบัสนนุ เช่น สแกนเนอร์ กล้อง
ดจิิตอล และกล้องวีดีโอ 

 6. มีความสามารถในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
ในการนําเสนอและเสริมสมรรถภาพในการเรียนการสอน 

 7. ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีตา่งๆ ให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ เช่น การโต้ตอบผ่านการประชุม
ทางภาพและเสียง เพือสนบัสนนุการเรียนการสอน 

 8. ใช้สือทีเหมาะสมกบัความต้องการเฉพาะของผู้ เรียน 

 9. ออกแบบบทเรียนโดยใช้เทคโนโลยีทีหลากหลายให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนแตล่ะคน 

 10. ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอยา่งถกูต้องตอ่วิชาชีพ ไมผ่ิดหลกักฎหมาย 

 11. ใช้เทคโนโลยีเพือสนบัสนนุการเรียนตลอดชีวิต 

 12. สํารวจ ใช้ และประเมินแหล่งเทคโนโลยีตา่งๆ เช่น ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสําเร็จรูป และ
ระบบเอกสารทีเกียวข้อง 
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 13. มีความสามารถในการประยุกต์การเรียนการสอนโดยมีการวิจัยเป็นฐาน โดยใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้าชว่ยสนบัสนนุ 

 14. ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอืนๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนกลุ่มย่อย 
และกลุม่ใหญ่ 

 15. ใช้เทคโนโลยีชว่ยในการประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

 16. ชีแนะและควบคุมดูแลผู้ เรียนให้ใช้เทคโนโลยีไปในทิศทางทีถูกต้อง ไม่ขัดต่อหลัก
กฎหมายและศีลธรรม 
 

 มหาวิทยาลยั North Carolina (2003) ได้กําหนดสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูในศตวรรษที 21 ไว้ดงันี 

 1. ความรู้และทกัษะเบืองต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 2. ความรู้และทกัษะเกียวกบัการดแูลรักษาและปรับแก้คอมพิวเตอร์ 
 3. ความรู้และทกัษะเกียวกบัการใช้โปรแกรมการพิมพ์ และโปรแกรมสําเร็จรูปตา่งๆ 

 4. ความรู้และทกัษะเกียวกบัการใช้ตารางเอกสารและกราฟฟิก 

 5. ความรู้และทกัษะด้านฐานข้อมลู 

 6. ความรู้และทกัษะทีเกียวกบัเครือขา่ยและการใช้อินเทอร์เน็ต 

 7. ความรู้และทกัษะในการใช้เครือขา่ยในการติดตอ่สือสาร 
 8. ความรู้และทกัษะในการใช้สือตา่งๆ เพือชว่ยในการติดตอ่สือสาร รวมทงัภาพและเสียง 
 9. ความรู้และทกัษะในการใช้ประโยชน์และพฒันาสือประสม 

 10. ความรู้และทกัษะการนําประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนตามหลกัสตูร 
 11. ความรู้และทกัษะการใช้เทคโนโลยีในสาขาวิชาเฉพาะ 

 12. ความรู้และทกัษะในการออกแบบหรือจดัหาวิธีการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อมในการเรียน 

 13. ความรู้และทกัษะในการพฒันาผู้ เรียนด้วยการใช้สือและเทคโนโลยีทีหลากหลายเพือ
เพิมชอ่งทางในการเรียนรู้ 
 14. ความรู้และทกัษะในการใช้เทคโนโลยีไปในทิศทางทีถกูต้องเหมาะสม ไมข่ดัตอ่
ศีลธรรมทางสงัคมและกฎหมาย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 Lexington School ประเทศสหรัฐอเมริกา ( ) ได้กําหนดสมรรถภาพครูในการใช้
เทคโนโลยีไว้ดงันี  
 1. ความรู้พืนฐานการจดัการด้านตา่งๆ 

     1.1 จดัการเกียวกบัระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์และการใช้งานตา่งๆ ทีเกียวข้อง 

     1.2 ใช้ตวันําทางตา่งๆ ได้ เชน่ การใช้เมาส์ ไอคอน การกําหนดขนาดของหน้าตา่งๆ การ
ทํางาน 

  1.3 มีความรู้และความสามารถในการสร้างงานทีมีมาจากโปรแกรมสําเร็จรูปตา่งๆ 

  1.4 จดัการข้อมลูงานตา่งๆ เชน่ การสร้าง บนัทึกจดัเก็บไว้ยงัแหลง่ตา่งๆ เชน่ Floppy 

Disk, Hard disk, CD-ROM, และบนเครือขา่ย 

  1.5 มีความรู้และความสามารถในการใช้การพิมพ์ได้ 

  1.6 มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปตา่งๆ ได้ 

  1.7 สามารถใช้งาน Floppy Disk, CD-ROM, DVD ได้ 

  1.8 สามารถเปิดและทํางานตา่งๆ และทํางานไปด้วยกนัได้ 

  1.9 มีความรู้และความเข้าใจมาตรฐานของเทคโนโลยีตา่งๆ เชน่ กราฟฟิก 
หนว่ยความจํา, ระบบปฏิบตัิการ และโปรแกรมตา่งๆ 

  1.10 มีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัความสามารถในการเก็บข้อมลูลงใน Foppy Disk, 

CD-ROM, DVD  

  1.11 มีความเข้าใจและสามารถดแูลรักษา  Foppy Disk  
  1.12 มีความรู้ความเข้าใจในการจดัวางเครืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งตา่งๆ 
ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมได้ 

  1.13 มีความรู้และความสามารถในการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ 

    2. สว่นทีเกียวข้องกบัสงัคม ศีลธรรม และตวับคุคล 

   2.1 ใช้งานทีเกียวข้องกับสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงลิขสิทธิ และการใช้งานใน
การศกึษา 

   2.2 ปฏิบตัติามกฎ หรือนโยบายของสถานศกึษาในการใช้อินเทอร์เน็ต 

   2.3 ดแูล และแนะนําให้ผู้ เรียนใช้อินเทอร์เน็ตอยา่งถกูต้องเหมาะสม 

   2.4 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตอยา่งถกูต้อง เหมาะสม 

    3. สว่นทีเกียวข้องกบัการตดิตอ่สือสารโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครืองมือ 

   3.1 ทกัษะในการใช้ข้อมลูจากระบบเชิร์ฟเวอร์ 

   ส
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   3.2 มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายต่างๆ รวมทงัชือและ
รหสัผา่นทีจะใช้ในการเชือมตอ่เครือขา่ย 

    4. เทคโนโลยีในการตดิตอ่สือสาร 
   4.1 ทกัษะพืนฐานในการเชือมตอ่อินเทอร์เน็ต 

   4.2 ความรู้และทกัษะในการใช้ E-Mail 

   4.3 ความรู้และทกัษะในการเข้าถึงและใช้แหลง่ข้อมลูตา่งๆ บนอินเทอร์เน็ตและ 

เวิลด์ไวด์ เว็บ 

    4.4 ใช้ซอฟต์แวรในการสร้างหรือเผยแพร่เว็บเพจได้ 

     5. การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 

    5.1 มีความสามารถในการเข้าถึงและใช้ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ได้ 

    5.2 แสดงถึงความตระหนักถึงความน่าเชือถือของข้อมูล การโฆษณาชวนเชือ และ
ข้อจํากดัของอินเทอร์เน็ต 

    5.3 สามารถแสดงแหลง่อ้างอิงข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ทีเหมาะสม 

     6. พืนฐานการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา Word Processing  

    6.1 สร้างข้อความ คดัเลือก/ย้าย หรือเลือกข้อความทีต้องการได้ 

     6.2 เปลียนรูปแบบข้อความตา่งๆ ได้ 

     6.3 สามารถใช้การตรวจสอบตวัสะกดจากโปรแกรมได้ 

     6.4 สามารถใสก่ราฟฟิกในชนิงานเอกสารได้ 

      7. พืนฐานการใช้โปรแกรม Excel 

      7.1 มีความเข้าใจการทํางานของตารางการทํางานได้ 

      7.2 สามารถใสข้่อมลูลงในตารางและพิมพ์เอกสารออกมาในรูปตารางได้ 

      7.3 สามารถสร้างตารางด้วยการจดัแถว คอลมัน์ และหวัเรืองของงานได้ 

      7.4 สามารถสร้าง/คดัลอกประโยคและใช้ตารางในการคํานวณได้ 

      7.5 สามารถสร้างกราฟจากตารางงานได้ 

      7.6 มีความเข้าใจในระบบงานตารางและเครืองมือตา่งๆ ในการสร้างงานตาราง 
  8. โปรแกรมฐานข้อมลู Access 

       8.1 ใช้ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ได้ 

       8.2 จดัประเภทและแบง่หมวดหมูข่องข้อมลูตา่งๆ ได้ 

  9. การใช้งานเกียวกบัมลัตมีิเดีย 
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      9.1 สามารถผลิตชินงานพิมพ์ได้ เช่น โบรชัวร์ แผ่นพับ, จัดองค์ประกอบของ
ข้อความและกราฟฟิกตา่งๆ เปลียนขนาดและตําแหนง่ข้อความและภาพได้ 

      9.2 ใช้โปรแกรม PowerPoint ในการผลิตสไลด์และการนําเสนอได้, สามารถเลือก
รูปแบบสไลด์, การใช้สี, ตําแหน่งและรูปแบบข้อความ, การใส่กราฟฟิกและความเคลือนไหว, การ
พิมพ์สไลด์เป็นเอกสาร 
      9.3 สามารถเชือมตอ่เข้ากบัวิดีโอและคอมพิวเตอร์หรือจอภาพขนาดใหญ่ได้ 

       9.4 สามารถใช้กล้องดจิิตอลเชือมตอ่เข้ากบัคอมพิวเตอร์และนําเสนอภาพได้ 

       9.5 มีความสามารถในการใช้สแกนเนอร์  
       9.6 สามารถใช้กล้องวิดีโอในการบนัทึกหรือถ่ายภาพได้ 

      10. ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางเทคนิคหรืออปุกรณ์ตา่งๆ 

       10.1 มีความสามารถในการตัดสินใจหรือเลือกใช้เครืองมือทางเทคโนโลยีหรือ
แหลง่ข้อมลูทางเทคโนโลยีได้อยา่งเหมาะสม 

       10.2 สามารถใช้แหลง่เทคโนโลยีแก้ปัญหาตา่งๆ เช่น การใช้กราฟฟิกเป็นเครืองมือ  
การคํานวณ หรือการใช้โปรแกรมในการนําเสนอเพือสือความหมายให้ดียิงขนึ 
 

             ดวิเนส (Dewnes, 2002) ได้กลา่วถึงมาตรฐานเกียวกบัความรู้ความเข้าใจและทกัษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารประกอบการเรียนการสอนของครูไว้  ด้าน ดงันี 

 1. การตระหนกัถึงบทบาทของตนเองในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเข้ามา
ใช้ในการเรียนการสอน 

 2. การรู้จกัเลือกใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีมีอยู่อย่างหลากหลาย
ให้เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนและระดบัการศกึษาเพือเพิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ของนกัเรียน 

 3. การพฒันาทกัษะทีเกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของตนเองและ
ทกัษะทีต้องสง่เสริมแก่นกัเรียน 

 4. การพิจารณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารอย่างรอบคอบเพือใช้ในการ
เรียนการสอนและพฒันาวิชาชีพของตนเอง 
 5. การตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีมีต่อการพัฒนา
วิชาชีพของตวัครู และทีเกียวกบัการเพิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนกัเรียน 
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 จากการศกึษาเอกสารทีเกียวกบัสมรรถภาพพืนฐานการใช้เทคโนโลยีสําหรับผู้สอน ผู้วิจยั
ได้ทําการวิเคราะห์ตามตารางดงันี 

 
ตารางที 1 การสงัเคราะห์สมรรถภาพพืนฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สอน
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สมรรถภาพพนืฐานการใช้ IT / ของผู้สอน 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ความรู้ ทกัษะ เบืองต้นในการใช้คอมพิวเตอร์         

2. ความรู้ ทกัษะ การใช้โปรแกรมการพิมพ์ และโปรแกรมสําเร็จรูป         

3. ความรู้ ทกัษะ ทีเกียวกบัเครือขา่ยและการใช้อินเทอร์เน็ต         

4. ความรู้ ทกัษะ การใช้เครือขา่ยติดตอ่สือสาร         

5. ความรู้ ทักษะ การใช้สือประสมและอุปกรณ์ เช่น สแกนเนอร์ 
กล้องดิจิทลั กล้องวีดิโอ 

        

6. มีแผนการสอน รู้เนือหา กระบวนการ ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม
กบัการเรียนรู้ 

        

7. มีจิตวิทยาการเรียนรู้         

8. เข้าใจความแตกต่างของผู้ เรียน ความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการ
การสอนได้ 

        

9. สามารถนํา IT มาพฒันาผู้ เรียนได้         

10. มีความสามารถทางภาษาในการสือสาร         

11. ใช้เทคโนโลยีทีถูกต้อง เหมาะสม  ไม่ขัดต่อศีลธรรม และ
กฎหมาย 

        

12. มีการวางแผน เลือกใช้หรือจดัการเทคโนโลยีทีเหมาะสมกับ
การเรียน 

        

13. ใช้ ICT ในการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผล         

14. มีทรัพยากร ทกัษะทีจําเป็น และได้รับการสนบัสนนุ IT มาใช้         

15. ทํางานร่วมกนัเป็นทีม ร่วมงานกบัเจ้าหน้าที และผู้ เชียวชาญอืนๆ         

           1. แทน   ประเทศออสเตรเลีย (สํานกังานคณะกรรมการ ICT, 2543) 

            . แทน   National Middle School Association (USA) (1998) 

            3. แทน   Virginia Department of Education (2003) 

            4. แทน   The Kentucky Academy of Technology Education (2003) 

            5. แทน   North Carolina (2003) 

            6. แทน   Lexington School (USA) (2003) 

            7. แทน   Dewnes (2002) 

            8. แทน   Teacher Training Agency (2000) 
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 จากตารางดงักลา่วผู้วิจยันํามาสงัเคราะห์เกียวกบัสมรรถภาพพืนฐานการใช้เทคโนโลยี
สําหรับผู้สอน โดยผู้สอนควรมีความรู้และทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนดงันี 

 1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ตา่งๆ เพือใช้ในการเรียนการสอน 
 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการพิมพ์ และโปรแกรมสําเร็จรูป 

 3. มีความสามารถในการนํา ICT มาใช้ในการเรียนการสอน 

 4. มีการวางแผน เลือกใช้ หรือจดัการเทคโนโลยี ทีเหมาะสมกบัการเรียน 

 5. มีความสามารถทางภาษาในการสือสาร 
 6. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสารในการติดตามความก้าวหน้าและการ
ประเมินผล 

 7. ใช้เทคโนโลยีอยา่งถกูต้อง เหมาะสม ไมข่ดัตอ่ศีลธรรม และกฎหมาย 

 8. มีการทํางานร่วมกนัเป็นทีม เชน่ เจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ผู้ เชียวชาญ ฯลฯ 

 4 บทบาทของผู้เรียนออนไลน์ 

            บทบาทของผู้ เรียนทีเรียนด้วยการเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยการ
นําตนเอง (self-Directed Learning) โดยมีรายละเอียดดงันี 

            บอนด์ (Boud 1982) กล่าวว่า ผู้ เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการนําตนเอง ได้แก่ การ
วางแผนการเรียน การนําแผนการเรียนไปสู่การปฏิบตัิ ซึงอาจใช้ประสบการณ์ของตนเองหรือความ
ชว่ยเหลือจากผู้ อืน 

            ลอง (Long 1993) อ้างถึงใน Baldonado (1993) กล่าวว่า ผู้ เรียนทีมีความรู้เรีนจะต้องมี
ความรับผิดชอบตอ่การเรียนของตนเอง เป็นผู้ เรียนทีควบคมุเนือหา กระบวนการ องค์ประกอบของ
บริบท และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของตนเอง 
              ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2546) กล่าวว่า ผู้ เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของ
ตนเอง เพราะในการเรียนลกัษณะนีบทบาทของผู้สอนจะไม่ได้เป็นผู้ ป้อนเนือหาให้กับผู้ เรียนเพียง
อยา่งเดียว ผู้ เรียนจะต้องเปลียนสารสนเทศทีผู้สอนเตรียมไว้ให้ รวมทงัการเสาะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ดังนันผู้ เ รียนทีมีประสิทธิภาพนันจะต้องมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) รวมทังมี
ความสามารถในการกํากบั (Self-monitoring) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
              เคลียร์ลีย์ (Kearsley 2002) กลา่ววา่ การจดัการศกึษาทางไกลจากการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ เรียนจําต้องมีความแตกตา่งจากการเรียนแบบปกติ เพราะผู้ เรียนจะเป็นผู้ตดัสินใจในการเรียนว่าจะ
เรียนเมือใด เรียนทีไหนและเรียนอย่างไร ซึงสิงเหล่านีเป็นความรับผิดชอบของผู้ เรียนเอง ผู้ เรียนจึง
ต้องเป็นคนทีค้นหาความรู้เองและมีการประเมินตนเองและต้องทําการบ้านด้วยตนเอง 
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 พาลลอฟและแพรท (Palloff and Prat 1999) ได้กําหนดบทบาทของผู้ เรียนจากการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ไว้วา่ควรจะมีบทบาท 3 ข้อ ดงันี 

 1. การศึกษาหาความรู้ หมายถึง ผู้ เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการทํากิจกรรมหรือ
แก้ปัญหาโจทย์ทีรับมอบหมาย ผู้ เรียนต้องค้นหาเนืหาจากแหล่งข้อมูล ตอบคําถามของผู้สอน หรือ
ของเพือนๆ และมีส่นร่วมในการอภิปรายร่วมกนั กระบวนการเหล่านีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ใน
เนือหาความรู้ตา่งๆ  
 2. การทํางานร่วมกนักบัเพือนๆ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโจทย์หรือทํางาน
ทีได้รับมอบหมายร่วมกนัจนสําเร็จ เหตผุลหนงึทีสง่ผลให้ผู้ เรียนทีเรียนด้วยการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ประสบผลสําเร็จ เนืองจากผู้ เรียนไม่มีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันระหว่างเพือนๆ ส่งผลให้เกิด
ความรู้สกึวา่ตนเองแปลกแยก หา่งเหินจากบคุคลอืนๆ จนทําให้เบือหน่ายและขาดความกระตือรือร้น
ในการเรียน 

 3. กระบวนการจัดการ หมายถึง ผู้ เรียนต้องมีส่วนร่วมในสิงแวดล้อมรอบตัว ต้องมี
ปฏิสมัพนัธ์และมีส่วนร่วมกับเพือนๆ มีการติดต่อสือสารกันหรือเมือมีการอภิปรายร่วมกันต้องมีการ
แสดงความคดิเห็นหรือมีการสือสารร่วมกนัระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน ผู้ เรียนกบัผู้ เรียน 

 ฟิลบ์และเมอร์โสตีส (Phippe & Merisotis, 1999) กล่าวว่า บุคลิกลกัษณะทีส่งผลให้
ผู้ เรียนทีเรียนด้วยการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประสบความสําเร็จในการเรียนมีดงัตอ่ไปนี 

 1. ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ทีมีความพยายามสงูในการพดูคยุ ซกัถามประเด็นปัญหากบัผู้สอนหรือ
เพือนๆ 

 2. ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ทีพิจารณาผลทีตามมาในกรณีสอบไม่ผ่านว่าเป็นเรืองสําคัญ และ
พยายามหาทางปรับปรุงตนเองให้ดีขนึ 

 3. ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงทีนําไปสู่ความสําเร็จมากกว่าความ
ล้มเหลว 

 4. ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ทีไม่ต้องการทีจะได้รับความช่วยเหลือจากบคุคลอืนในการทําการบ้าน
ทียากๆ หรือการอภิปราย แต่ต้องเกิดจากความสามารถและความพยายามค้นคว้าหาความรู้ และ
ร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง 
 5. ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ทีเรียนรู้ อา่น เขียนหนงัสือเป็นอยา่งดี 
 6. ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ทีมีความสามารถในการจดัการเรืองเวลาเป็นอยา่งดี 
 7. ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ทีแสวงหาความรู้ทังแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการตลอด
ระยะเวลาของการเรียนการสอน 
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 จากการศกึษาเอกสารทีเกียวข้องกบับทบาทของผู้ เรียน จะพบว่า ผู้ เรียนออนไลน์ควรจะต้อง
เป็นผู้ ทีมีความรับผิดชอบในการกํากับตนเอง มีความสามารถทีจะทํางานร่วมกับผู้ อืน ตลอดจนมี
ปฏิสมัพนัธ์และมีการสือสารกนัระหวา่งผู้สอน และผู้ เรียนด้วยกนัเอง 
  5. ความรู้และทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ของผู้เรียนออนไลน์ 
  นอกจากนีการทีผู้ เรียนต้องเรียนจากบทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้วิจยัจึงเห็นว่าจากบทบาทผู้ เรียน
ออนไลน์ดงักล่าวแล้ว ผู้สอนควรจะมีความรู้ และทกัษะพืนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เพือการเรียน
การสอนดงันี 

  1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ตา่งๆ เพือใช้ในการเรียนการสอน 

  2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการพมิพ์ และโปรแกรมสําเร็จรูป  
  3. มีการวางแผน เลือกใช้ หรือจดัการเทคโนโลยี ทีเหมาะสมกบัการเรียน 

  4. มีความสามารถทางภาษาในการสือสาร 
  5. ใช้เทคโนโลยีอยา่งถกูต้อง เหมาะสม ไมข่ดัตอ่ศีลธรรม และกฎหมาย 

  6. มีการทํางานร่วมกนัเป็นทีม ระหวา่งผู้ เรียน และผู้สอน 
  

 ดงันนัในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การเรียนของตนเอง 
ต้องรูจกัวางแผนการเรียน รู้จกัการกํากบัตนเอง สร้างวินยัในตนเอง และต้องสามารถทํางานร่วมกบั
ผู้ อืน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อืน ตลอดจนต้องมีทกัษะพืนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เพือการ
เรียนการสอน รวมทงัมีความสามารถทางภาษาในการสือสารกบัผู้ อืนด้วย 
 
ตอนท ี4 กลยุทธ์การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 กลยทุธ์ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ทีผู้วิจยัสนใจศึกษาเพือนํามาใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอนและกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ ได้แก่ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวกับการ
เรียนการสอนอีเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนแบบโครงงาน และทฤษฏีแรงจูงใจ ARCS 

Model (Keller 1983) เนืองจากในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ของ มสธ. นกัศกึษาจะต้องศกึษา
เนือหาจากบทเรียนอีเลิร์นนิง และสําหรับในสว่นของทํากิจกรรมสมัมนา นกัศกึษาจะต้องทํากิจกรรม
สมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บด้วยเช่นกัน ดงันนั การกําหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
บริบทและสภาพการณ์ทีใกล้เคียงกบัสภาพความเป็นจริง จะทําให้การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิงมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัผู้ เรียนมากทีสดุ ทงันีการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เป็นการเรียน
การสอนทีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ หรือ Learner Center โดยให้ผู้ เรียนเป็น 
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Active Participant เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ทีหลากหลายของผู้ เรียนแตล่ะ
คนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อืน ภายใต้หลักการทีสําคัญคือ ความ
ยืดหยุ่น (flexibility) ความสามารถในการเข้าถึง (Aecessibility and Affordability) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความสามารถในการรวบรวมความรู้ (Wisdom of Collection) 

(ส.ก.ศ. 2544) นอกจากนีการทีผู้ เรียนสามารถศกึษาค้นคว้าเพิมเติมได้ทกุทีทกุเวลา (Any where – 

Any Time) สามารถเรียนได้ทงัแบบ Sychronous และ Asychronous (บบุผชาติ ทฬัหิกรณ์ ) 
ทําให้ผู้ เรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึน อีกทงัการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ยงัมี
บทบาทในการเปลียนรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทําให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
สนบัสนนุให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดความคิดอย่างเป็นระบบ (Hign – order 

Thinking Skilis) และการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) เนืองจากต้องมีการแยกแยะข้อมูล
ตลอดเวลา  และสามารถทําให้ผู้ เ รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึนตามหลักการของ 
Constructivist (Zhao 1998) และยงัเป็นช่องทางทีช่วยเพิมปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกับแหล่ง
ความรู้อืนๆ ทําให้เกิดความคิดร่วมกนั (think – pair – share) มีการส่งรายงาน (One – minute 

papce) มีการทบทวนข้อมลูเนือหาจากลุ่มเพือนบนเครืองข่าย (Peer review technique) (Chizmar 

และคณะ 1999) ด้วยเหตนีุการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงจึงเป็นการนําเอาวิธีการเรียนรู้ร่วมกันมาใช้ 
โดยมีหลกัการสอดคล้องกนัในเรืองของวิธีการเรียนทีมุ่งให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ ทกัษะ และทศันคติที
เกิดจากผลของการทํางานร่วมกนั เพือสร้างความรู้ สร้างเนือหา มุ่งพฒันาทกัษะ โดยผ่านกิจกรรมที
ให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการทํางานร่วมกนั อีกทงัการนําการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึงเป็นการ
จดัการเรียนรู้ภายใต้หลกัการผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง โดยการทํากิจกรรมร่วมกันด้วยวิ ธีการปฏิบตัิจริง 
เพือให้ได้ความรู้ วิธีการ ผลงานเพือการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาอนัจะนําไปสู่การเรียนรู้และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง แตเ่นืองจากการเรียนการสอนอีเลร์นนิง เป็นการเรียนทีเน้นผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลาง จึงเป็นข้อจํากดัหนึงของการนําการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงมาใช้ คือการทีไม่สามารถเข้า
ไปควบคุมผู้ เรียนได้ และถ้าผู้ เรียนเป็นผู้ ทีไม่สามารถควบคุมตนเอง ขาดการกํากับการเรียนด้วย
ตนเอง ขาดแรงจงูใจ ขาดทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อาจทําให้เกิดปัญหาในการเรียนตอ่ผู้ เรียนได้ 
ดงันนั การศกึษาทฤษฏีแรงจงูใจ ARCS Model มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
และการทํากิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ จะทําให้ลดปัญหาดงักล่าวของผู้ เรียนได้ ดงันัน
กลยทุธ์ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีผู้วิจยัสนใจศกึษาได้แก่ 
 1 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 2 การเรียนรู้ร่วมกนั 
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 3 การเรียนแบบโครงงาน 

 4 ทฤษฏีแรงจงูใจ ARCS Model 
 

 โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 1 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  1.1 ความหมายของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
     การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (Electronic-Learning) หรือเรียกกนัอยา่งยอ่ๆ วา่ “อีเลิร์นนิง” 
(e-Learning)  โดยชือทีนิยมใช้ ได้แก่ การเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet-based 

learning) การเรียนการสอนออนไลน์ (online learning)การเรียนการสอนบนเว็บ (web-based 

learning) และการเรียนเสมือนจริง (virtual learning) เป็นต้น การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
(e-Learning) เป็นรูปแบบหนงึในรูปแบบของการเรียนการสอนตามชือทีกล่าวมา จึงมีผู้นิยามและให้
ความหมายของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง หรือให้ความหมายตามชือทีนิยมเรียกเอาไว้หลายท่าน 
ดงันี 
   คล๊าก (Clark 1996) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนบนเว็บว่า เป็น
กระบวนการเรียนการสอนรายบุคคลทีอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทงัส่วนบคุคลหรือสาธารณะผ่าน
ทางโปรแกรมค้นหาข้อมลู (Web Browser) โดยลกัษณะการเรียนการสอนไม่ได้เป็นการดาวน์โหลด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนลงมาทีเครืองของตนเอง แต่เป็นการเข้าไปในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพือการศกึษาเนือหาความรู้ทีผู้จดัได้บรรจไุว้ในเซิร์ฟเวอร์ โดยทีผู้จดัสามารถปรับปรุง พฒันาเนือหา
ให้ทนัสมยัได้อยา่งรวดเร็วและตลอดเวลา 

   ดสิคอล (Driscoll 1997) กล่าวถึง การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เนต เป็น
การใช้ทกัษะหรือความรู้ตา่งๆ ถ่ายโยงไปสูที่ใดทีหนงึ โดยการใช้เวิลด์ไวด์เว็บ เป็นชอ่งทางในการ
เผยแพร่สิงเหลา่นนั 

   พาร์สนั (Parson 1997) ให้ความหมายการเรียนการสอนบนเว็บวา่เป็นการจดัสภาพ
การเรียนการสอนในบางส่วน หรือทงัหมดของกระบวนการในการส่งความรู้ไปสู่ผู้ เรียนโดยผ่าน
เวิลด์ไวด์เว็บเป็นสือกลาง 
   แฮนนมั (Hannum 1998) กล่าวถึง การเรียนการสอนบนเว็บว่า เป็นการจัดสภาพ
การเรียนการสอนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต บนพืนฐานของหลกัและวิธีการออกแบบการ
เรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ 

   คาน (Khan 2005) ได้กล่าวว่าเป็นการนําเสนอนวตักรรมทีไดมีการออกแบบไว้เป็น
อย่างดี โดยผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง มีปฏิสมัพนัธ์ มีการจสัภาพแวดล้อมทีเอือประโยชน์ต่อการเรียนรู้
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สําหรับทุกคน ทุกที ทุกเวลา โดยการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างหลากหลายท่ามกลางสือการเรียนการสอนทีจดัไว้ในการทีจะเปิดเข้า
ไปใช้ มีความยืดหยุน่ รวมถึงการเข้าถึงการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
   แคเทอรอล (Catheral l 2005) กล่าวว่า บทเรียนอีเลิร์นนิง เป็นการเรียนการสอน
โดยผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
   ฮอร์ตนั (Horton 2006) ให้ความหมายว่า บทเรียนอีเลิร์นนิงเป็นการใช้ข้อมลูและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
   สําหรับนักการศึกษาไทย ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงหลาย
ทา่นดงันี 

   วิชุดา รัตนเพียร (2542) กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการนําเสนอ
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพ็จโดยนําเสนอผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่ายอินเทอร์เ น็ต ซึง
ผู้ ออกแบบและสร้างโปรแกรมการสอนผ่านเว็บจะต้องคํานึงถึงความสามารถและบริการที
หลากหลายของอินเทอร์เน็ต และนําคณุสมบตัิต่าง ๆ เหล่านนัมาใช้เพือประโยชน์ในการเรียนการ
สอนให้มากทีสดุ 

   ใจทิพย์ ณ สงขลา (2542) ได้ให้ความหมายการเรียนการสอนผ่านเว็บว่า หมายถึง
การผนวก คณุสมบตัิไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) เข้ากบัคณุสมบตัิของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ เพือ
สร้างสิงแวดล้อมแห่งการเรียนในมิติทีไม่มีขอบเขตจํากัดด้วยระยะทางและเวลาทีแตกต่างกันของ
ผู้ เรียน (Learning without Boundary) 

   วารินทร์   รัศมีพรหม และรุจิโรจน์   แก้วอไุร (2542, อ้างถึงใน ปวีณา แช่มช้อย 

2544) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบไฮเปอร์มีเดีย  

(Hypermedia) ทีใช้คณุลกัษณะและแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตวักลาง
ถ่ายทอดเนือหาความรู้และขา่วสารออกไป 

   ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ให้ความหมายว่า การสอนบนเว็บ (Web-Based 

Instruction) เป็นการผสมผสานกนัระหว่างเทคโนโลยีปัจจบุนักบักระบวนการออกแบบการเรียนการ
สอนเพือเพิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรืองข้อจํากัดทางด้านสถานทีและเวลา  

โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ  ในการจัด
สภาพแวดล้อมทีส่งเสริมและสนบัสนนุการเรียนการสอน ซึงการเรียนการสอนทีจดัขนึผ่านเว็บนีอาจ
เป็นบางสว่นหรือทงัหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้ 
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  คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2544) กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์ ถือเป็น
รูปแบบการเรียนโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเชือมตรง  ทีสามารถจดัการเรียนการสอนให้แก่
ผู้ เรียนในวงทีกว้างขึน เพราะผู้ เรียนจะไม่มีข้อจํากดัทางด้านเวลาและการเดินทางมาศึกษาใน  ณ 

สถานทีใดสถานทีหนงึ 
  สณีุ  รักษาเกียรติศกัดิ และศกัดิชยั  นิรัญทวี (2545) ให้ความหมายว่า การเรียนรู้โดย
อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลกั อาจเรียนรู้อย่างไม่มีโครงสร้าง (unstructured) เช่น การสืบค้น
สารสนเทศ หรือการอ่านสารสนเทศทีอยู่บนเว็บ เพือวตัถปุระสงค์ใดวตัถปุระสงค์หนึง ตลอดจนการ
เรียนรู้อย่างมีโครงสร้าง (structured) หรือเป็นระบบ เช่น การเรียนการสอนแบบออนไลน์ตาม
รายวิชาหรือหลกัสตูรทีเปิดสอนในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ 

  ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2546) ให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมเพือสนับสนุนปฏิกริยาสองทาง
ระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน และผู้ เรียนกับผู้ เรียนด้วยกันเอง ด้วยการผสมผสานการเรียนผ่านจอภาพ
และการสอนผา่นเครือขา่ยโดยระบบถ่ายทอดการสอนในระบบดิจิทลัหรือระบบแอนนาลอกตา่งเวลา
กนัหรือพร้อมกนั และตามสายหรือไร้สาย 

  สาคร  บญุดาว สํารวย  กมลายตุต์ และวรัญญา ปณุรวฒัน์ (2547) ให้ความหมายว่า 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเข้ามาช่วยในการผลิตสือการเรียนและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ซงึอาจเป็นแบบออนไลน์ทีผ่านระบบเครือข่ายหรือแบบออฟไลน์ก็ได้ เป็นระบบที
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียน โดยผู้ เรียนสามารถเรียนทีไหนหรือเมือไรก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเรียน
เฉพาะในชนัเรียนเทา่นนั และยงัสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการและตามความสามารถของ
ตนเอง บทเรียนอยูใ่นรูปสืออิเล็กทรอนิกส์ ซงึอาจเป็นข้อความ ภาพนิง ภาพเคลือนไหว เสียง หรือสือ
ประสม และมีการปฏิสมัพนัธ์กนัผา่นระบบสือสารโทรคมนาคมระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียน หรือระหว่าง
ผู้ เรียนกบัผู้ เรียนด้วยกนัเอง 
   กิดานนัท์ มลิทอง (2548) ให้ความหมายวา่ การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เนต  โดยใช้การสือสารทางไกลด้วยการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม และ
สายโทรศพัท์ มีการใช้เทคโนโลยีเว็บในการนําเสนอบทเรียนออนไลน์ และมีการสือสารระหว่างผู้สอน
และผู้ เรียน หรือระหว่างผู้ เรียนด้วยกนัเอง ทงัแบบประสานเวลา และไม่ประสานเวลาผ่านทางการ
สนทนา อีเมล เว็บบอร์ด และการประชมุทางไกล  
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  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2548) ให้ความหมายว่า การเรียนการสอนผ่านอ
คอมพิวเตอร์ ทงัระบบเครือข่ายและซีดี (online and offline) โดยมุ่งให้ผู้ เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง
ตามศกัยภาพ และมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน และระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนัเอง 

  พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับศึกษาศาสตร์ ราชบัณฑิตสถาน บัญญัติศัพท์
ภาษาไทยของคํา electronic learning (e-learning) ว่า การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเลิร์นนิง 
หมายถึง การศึกษาทางไกลรูปแบบหนึงซึงผู้ เ รียนไม่จําเป็นต้องไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง 
สามารถเรียนได้ตามช่วงเวลาทีสะดวกเรียนได้ตามความถนัด และความสนใจ แต่ต้องอาศยัเรียก
เนือหาสาระ แบบฝึกหัด ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต สามารถโต้ตอบกับผู้ สอน 
แลกเปลียนความรู้หรือแนวคิดกับผู้ เรียนจากสถานทีอืนผ่านระบบเครือข่ายเช่นกัน รวมทงัมีระบบ
การวดั และประเมินผลเพือให้ได้คณุภาพและมาตรฐานตามทีสถาบนัหรือหน่วยจดัการศกึษากําหนด 
(ใสชื่อผู้แตง่หรือชือเรือง  2523 : 27) 
 จากความหมายและความคิดเห็นของนกัวิชาการและนกัการศกึษาทงัในประเทศ และ
ตา่งประเทศ ดงัทีกลา่วมาแล้วนนั สามารถสรุปได้วา่ การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเป็นการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายเป็นหลกั มีการจดัสภาพการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

โดยใช้ประโยชน์ 

จากคณุลกัษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ในการสือสารและถ่ายทอดความรู้  
เพือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนโดยไม่
จํากดัเวลาและสถานที 

 1.2 ลักษณะการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
   ในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้ เรียนจะเรียนด้วยคอมพิวเตอร์โดยผ่าน
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ผู้ เรียนสามารถศกึษาเนือหาตามความต้องการของตน โดยไม่จํากดัเวลา และ
สถานที และมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนัเองและผู้สอนได้ 

   ชิว เซเยอร์ และการ์ดเนอร์ (Chute, Sayers and Garduer 1997) ได้กล่าวว่า การ
เรียนการสอนบนเว็บ เป็นการเรียนรู้แบบระบบเครือขา่ย มีลกัษณะการเรียนการสอนดงันี 

   1. ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้อย่างต่อเนือง (the needs for continuous 

leaming) จากสภาพการเรียนรู้ในปัจจบุนัได้มีการปรับเปลียนไปตามกระแสของโลกาภิวฒัน์ มีการ
เรียนจากสืออิเล็กทรอนิกส์กนัมากขนึ ทงัในและนอกระบบโรงเรียน 

    2. มีลกัษณะการเชือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในเวิลดไวด์เว็บ (distance Learning 

network)  
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     2.1 เครือขา่ยประเภทเสียง (audio network) ได้แก่ การถามตอบ 

     2.  เครือข่ายประเภทวิดีโอ (video network) ได้แก่ ISDN, MCUC, ประกอบด้วย 
บทเรียนทีประกอบด้วย รูปภาพ สไลด์ วิดีโอเทป ข้อมลูตา่งๆ ทีหลากหลาย 

    3. การเรียนการสอนบนเครือขา่ย 

      3.1 มีการปฏิสมัพนัธ์ในและนอกเครือขา่ย 

      3.2 มีการถามตอบ 

      3.3 มีสว่นการระดมสมอง 
       3.4 มีการอภิปราย case (case study) 

       3.5 มีบทบาทสมมตุ ิ(role playing) 

   4. บทบาทของการบริการสนบัสนนุการเรียนการสอน ได้แก่ 
       4.1 ผู้ เรียนได้รับการบริการด้านการลงทะเบียนเรียน การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลการเรียน ข้อมูลการเรียนการสอนในโปรแกรมการเรียน และวิธีการเรียนบนเว็บและใน
ห้องเรียน การปรึกษาผู้สอน ผู้ทรงคณุวุฒิ และการติดต่อสือสาร ระหว่างผู้ สอน ผู้ เชียวชาญ และ
ผู้ เรียนด้วยกนั 

       4.2 ผู้ เชียวชาญ และผู้ให้การปรึกษาสําหรับผู้ เรียนเมือมีปัญหา 

   5. บริการบนอินเทอร์เน็ต 

    5.1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

    5.2 ข้อมลูและสืออ้างอิง 
    5.3 เครืองมือในอินเทอร์เน็ต เชน่ มลัตมีิเดีย รูปภาพ ภาพเคลือนไหว ฯลฯ 

    5.4 เนือหาในโฮส ได้แก่ วิทย ุรูปภาพ อีเมล มลัตมีิเดีย 

    5.5 การทดสอบ ได้แก่ ลกัษณะของการตอบ เชน่ ถกูผิด, คําตอบสนัๆ 

   6. ห้องสมดุเสมือนจริง 
    เป็นห้องสมุดทีให้ผู้ เรียนได้สามารถค้นหาข้อมูลได้เหมือนอยู่ในห้องสมุดนัน
จริงๆ โดยใช้อินเทอร์เน็ต การบริการสงัจองหนงัสือ และสือการเรียนตา่งๆ เป็นต้น 

   7. สิงแวดล้อมการเรียนรู้ทีเหมือนจริง 
        การเรียนรู้ทีผู้ เรียนสามารถเรียนได้ 4 ทางคือ 

        7.1 เวลาเดียวกนั และสถานทีเดียวกนั แบบ face to face 

        7.2 เวลาเดียวกนั แตล่ะคนสถานที ได้แก่ teleconference 

        7.3 เวลาตา่งกนั แตส่ถานทีเดียวกนั ได้แก่ การเรียนแบบกลุม่ 
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        7.4 เวลาตา่งกนั และสถานทีตา่งกนั 

  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2546)  ได้กล่าวถึงลกัษณะสําคญัของการเรียน
การสอนในระบบ e-Learning ดงันี 

  1. Interaction เป็นการเรียนรู้ทีมีการออกแบบให้มีปฏิสมัพนัธ์ใน 3 ลกัษณะคือ 

Learner-Content ผู้ เรียนกบัเนือหาบทเรียน 

Learner-Instructor ผู้ เรียนกบัผู้สอน 

Learner-Learner ผู้ เรียนกบัผู้ เรียน 

  2. Open System เป็นระบบเปิดทีผู้ เรียนสามารถศกึษาได้ตามสะดวก โดยไม่จํากดั
เวลาและสถานที เรียนทบทวนได้ซําหลายครังตามความต้องการของผู้ เรียนแตล่ะคน 

  3. Human/Computer Driven สามารถเรียนรู้ทงัจากผู้สอน ผู้ เรียน และสืออืนๆ 

  4. Synchronous/Asynchronous Communication สามารถสือสารทงัในลกัษณะ
ทีประสานเวลากนั (synchronous หรือ real time) ผ่านโปรแกรมตา่งๆ เช่น IRC (Internet Relay 

Chat) และ ICQ (I Seek You) ทําให้มีปฏิสมัพนัธ์กนัได้ทนัที และในลกัษณะทีไม่ประสานเวลากนั 
(asynchronous) ผา่นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail) และกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic bulletin board) 

  5. Multimedia เป็นการเรียนรู้จากสือประสมอย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ข้อความ 
ภาพนิง วีดทิศัน์ และเสียง เป็นต้น 

 1.3 ประเภทการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

   พาร์สนั (Parson 1997) ได้แบง่ประเภทของการเรียนการสอนวา่มี 3 ลกัษณะ ดงันี  

   1. เว็บช่วยสอนแบบรายวิชาอย่างเดียว (stand-alone course) หมายถึง การเรียน
การสอนด้วยบทเรียนบนเว็บทีเนือหาบทเรียนและส่วนประกอบต่างๆ ทังหมดถูกนําเสนอบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ เรียนเพียงแตต่่อเชือมเครืองคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ โดยป้อนชือผู้ ใช้และ
รหสัผา่นก็จะสามารถเข้าไปศกึษาบทเรียน การวดัและประเมินผล และการออกเอกสารรับรองผลการ
เรียน ขันตอนทังหมดนีจะดําเนินการโดยระบบการจัดการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ เรียนไม่
จําเป็นต้องเดนิทางไปศกึษาในชนัเรียนจริง ก็สามารถศกึษาจนจบหลกัสตูรได้ จึงเรียกการศกึษาแบบ
นีว่า Cyber Class หรือ Cyber Classroom และเนืองจากการเรียนการสอนลกัษณะนีเปรียบเสมือน
เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ทีไม่มีกําแพงกัน จึงเรียกอีกอย่างหนึงว่า  No Wall School หรือ No 

Classroom 
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    2. เว็บชว่ยสอนทีช่วยสนบัสนนุรายวิชา (web-supported courses) หมายถึง การใช้
บทเรียนบนเว็บสนับสนุนหรือสอนเสริมการเรียนการสอนปกติแบบเผชิญหน้าในชนัเรียนระหว่าง
ผู้ เรียนกบัผู้สอน เพือใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพิมเติม ทําให้ผู้ เรียนได้รับความรู้หลากหลายขึน ไม่เฉพาะ
ทางด้านการนําเสนอเนือหาบทเรียนเท่านัน แต่ยังรวมถึงการทํากิจกรรมการทํากรณีศึกษา การ
แก้ปัญหา หรือการติดตอ่สือสาร ซึงบทเรียนบนเว็บทีใช้สนบัสนนุการเรียนการสอนปกติตามรูปแบบ
นีกําลงัมีบทบาทอย่างสูงต่อการศึกษาในปัจจุบนั อันเนืองมาจากความไม่พร้อมของคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์และการแพร่ขยายของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทําให้การจัดการเรียนการสอนใน
ลกัษณะของ Stand alone Course ยงัไม่สามารถกระจายไปได้ทวั การใช้บทเรียนบนเว็บสนบัสนนุ
การเรียนการสอนปกติจึงเป็นทางเลือกใหม่ในการจดัการศึกษาปัจจุบนั ซึงมีประสิทธิภาพมากกว่า
การนงัฟังคําบรรยายจากผู้สอนเฉพาะเพียงแตใ่นชนัเรียนเทา่นนั 

   การเรียนการสอนในลกัษณะนีจึงเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้ทงัการเรียน
การสอนทีมีผู้ สอนเป็นผู้ นํา (Instructor-led) และบทเรียนบนเว็บ จึงเรียกการเรียนการสอนใน
ลกัษณะนีว่า Blended Learning หรือ Hybrid Learning ซึงมีความหมายในลกัษณะของการ
ผสมผสาน 

   3. เว็บช่วยสอนแบบศนูย์การศกึษา (web-pedagogical resource) หมายถึง การ
นําแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีมีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ ซึงได้แก่ แหล่งเว็บไซต์ทีเก็บรวบรวมข้อความ ภาพนิง ภาพเคลือนไหว วีดิทัศน์ และเสียง 
รวมทังบทเรียนบนเว็บ ลักษณะของการใช้สนับสนุนทังประกอบการเรียนการสอนและการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตา่งๆ     
 1.4 รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

   การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เป็นการจดัการเรียนการสอนทางไกลประเภทหนึง เพราะ
เป็นการนําระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้โดยผู้สอนและผู้ เรียนอยู่ห่างไกลกนัแต่สามารถทําการ
เรียนการสอนได้โดยผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์จึงมีทงัภาพ เสียง และ
ข้อมูลให้แก่ผู้ เรียน โดยผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทังในเวลาจริงหรือประสานเวลา (real time 
Sychronous) และไม่ใช่เวลาจริงหรือไม่ประสานเวลา (non-real-time Asychronous) นอกจากนียงั
สามารถติดต่อสือสารแบบสองทาง (two-way-communication) แบบเผชิญหน้า (Face-To-Face) 

หรือแบบทางเดียว (one-way-communication) ได้ 

  ด้วยเหตนีุนกัการศกึษาหลายทา่นจงึได้จําแนกรูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
ไว้หลายแนวคดิ ดงันี  
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   โดเฮอร์ตี (Doherty 1998) ได้เสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวา่มี 3 แบบ คือ 

   1. การนําเสนอ (Presentation) ในลกัษณะของเว็บไซต์ทีประกอบไปด้วยข้อความ
ภาพกราฟิกโดยมีวิธีการนําเสนอ คือ 

     1.1 การนําเสนอแบบสือเดียว เชน่ ข้อความ หรือ รูปภาพ 

     1.2 การนําเสนอแบบสือคู ่เชน่ ข้อความกบัรูปภาพ 

     1.3 การ นํ า เสนอแบบมัลติ มี เ ดี ย  คื อ  ประกอบ ด้วย ข้อความ  ภาพ นิ ง 
ภาพเคลือนไหว เสียง 
    2. การสือสาร (Communication) การสือสารเป็นสิงจําเป็นทีจะต้องใช้ทกุวนัในชีวิต
ซงึเป็น ลกัษณะสําคญัของอินเทอร์เน็ต โดยมีการสือสารบนอินเทอร์เน็ตหลายแบบ เชน่ 

      2.1 การสือสารทางเดียว เชน่ การดขู้อมลูจากเว็บเพจ 

      2.2 การสือสารสองทาง เชน่ การสง่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โต้ตอบกนั 

      2.3 การสือสารแบบหนึงแหล่งไปหลายที เป็นการส่งข้อความจากแหล่งเดียว
แพร่กระจายไปหลายแหล่ง เช่น การอภิปรายจากคนเดียวให้คนอืนๆ ได้รับฟังด้วยหรือการประชุม
ผา่นคอมพิวเตอร์ (Computer conferencing)  

       2.4 การสือสารหลายแหล่งไปสู่หลายแหล่ง เช่น การใช้กระบวนการกลุ่มในการ
สือสารบนเว็บ โดยมีคนใช้หลายคนและคนรับหลายคนเชน่กนั 

   3. การทําให้เกิดความสมัพนัธ์ (Dynamic Interaction) เป็นคณุลกัษณะทีสําคญั
ของอินเทอร์เน็ตและสําคญัทีสดุ ซงึมี  ลกัษณะคือ 

       3.1 การสืบค้นข้อมลู 

       3.2 การหาวิธีการเข้าสูเ่ว็บ 

       3.3 การตอบสนองของมนษุย์ตอ่การใช้เว็บ 

   แฮนนมั (Hannum 1998) แบ่งรูปแบบของการเรียนการสอนบนเว็บ ออกเป็น 4 
รูปแบบ คือ 

     1. รูปแบบการเผยแพร่ รูปแบบนีสามารถแบง่ได้ออกเป็น 3 ชนิด คือ 

         1.1 รูปแบบห้องสมุด (Library Model) เป็นรูปแบบทีใช้ประโยชน์จาก
ความสามารถในการเข้าไปยังแหล่งทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทีมีอยู่หลากหลาย โดยวิธีการจัดหา
เนือหาให้ผู้ เรียนผ่านการเชือมโยงไปยังแหล่งเสริมต่างๆ เช่น สารานุกรม วารสาร หรือหนังสือ
ออนไลน์ทงัหลาย  ซงึถือได้วา่เป็นการนําเอาลกัษณะทางกายภาพของห้องสมดุทีมีทรัพยากรจํานวน
มหาศาลมาประยุกต์ใช้ ส่วนประกอบของรูปแบบนี ได้แก่ สารานุกรมออนไลน์ วารสารออนไลน์ 
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หนงัสือออนไลน์ สารบญัการอ่านออนไลน์ (Online Reading List) เว็บห้องสมดุ เว็บงานวิจยั รวมทงั
การรวบรวมรายชือเว็บทีสมัพนัธ์กบัวิชาตา่งๆ 

          1.2 รูปแบบหนงัสือเรียน (Textbook Model) การเรียนการสอนบนเว็บรูปแบบนี 
เป็นการจัดเนือหาของหลักสูตรในลักษณะออนไลน์ให้แก่ผู้ เรียน เช่น คําบรรยาย สไลด์ นิยาม 
คําศพัท์และสว่นเสริมผู้สอนสามารถเตรียมเนือหาออนไลน์ทีใช้เหมือนกบัทีใช้ในการเรียนในชนัเรียน
ปกตแิละสามารถทําสําเนาเอกสารให้กบัผู้ เรียนได้รูปแบบนีตา่งจากรูปแบบห้องสมุด คือรูปแบบนีจะ
เตรียมเนือหาสําหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ขณะทีรูปแบบห้องสมดุช่วยให้ผู้ เรียนเข้าถึงเนือหา
ทีต้องการจากการเชือมโยงทีได้เตรียมเอาไว้ ส่วนประกอบของรูปแบบหนงัสือเรียนนีประกอบด้วย
บนัทึกของหลกัสูตร บนัทึกคําบรรยาย ข้อแนะนําของห้องเรียน สไลด์ทีนําเสนอ วิดีโอและภาพ ทีใช้
ในชนัเรียน เอกสารอืนทีมีความสมัพนัธ์กับชนัเรียน เช่น ประมวลรายวิชา รายชือในชนั กฎเกณฑ์
ข้อตกลงต่างๆ ตารางการสอบและตวัอย่างการสอบครังทีแล้ว ความคาดหวังของชนัเรียน งานที
มอบหมายเป็นต้น 

         1.3 รูปแบบการสอนทีมีปฏิสมัพันธ์ (Interactive Instruction Model) รูปแบบนี
จดัให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัเนือหาทีได้รับ โดยนําลกัษณะของ
บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาประยุกต์ใช้เป็นการสอนแบบออนไลน์ทีเน้นการมี
ปฏิสมัพนัธ์ มีการให้คําแนะนํา การปฏิบตั ิการให้ผลย้อนกลบั รวมทงัการให้สถานการณ์จําลอง 
     2. รูปแบบการสือสาร (Communication Model) 

  การเรียนการสอนบนเว็บรูปแบบนีเป็นรูปแบบทีอาศยัคอมพิวเตอร์มาเป็นสือเพือ
การสือสาร (Computer – Mediated Communications Model) ผู้ เรียนสามารถทีจะสือสารกับ
ผู้ เรียนคนอืนๆ ผู้สอนหรือผู้ เชียวชาญได้ โดยรูปแบบการสือสารทีหลากหลายในอินเทอร์เน็ต ซึงได้แก่ 
การสง่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กลุม่อภิปรายบนกระดานการสนทนา (Webboard) และการ
อภิปรายและการประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer conference) เหมาะสําหรับการเรียนการ
สอนทีต้องการส่งเสริมการสือสารและปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ทีมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน รูปแบบ
การสือสารยงัแบง่ยอ่ยเป็น 2 ประเภท คือ 

         2.1 Synchronous เ ป็น รูปแบบการสือสารเวลาเ ดียวกัน  ใ ช้ เครืองมือบน
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ โปรแกรมการสนทนา (Chat) การประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer 

conference) เป็นสือในการตดิตอ่ สือสาร ถ่ายทอดเนือหา แลกเปลียนความรู้ กิจกรรมการเรียนการ
สอนเกิดขนึระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอนในเวลาเดียวกนั (Online Real time)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

        2.2 Asynchronous เป็นรูปแบบการสือสารตา่งเวลา ใช้เครืองมือบนอินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การตงักระทู้  หรือกระดานสนทนา (Webboard) การตอบ
ปัญหา (Frequently Asked Question – FAQ) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นสือใน
การติดต่อ สือสาร ถ่ายทอดเนือหา แลกเปลียนความรู้กิจกรรมการเรียนการสอนเกิดขึนระหว่าง
ผู้ เรียนและผู้สอน ไมไ่ด้เกิดขนึในเวลาเดียวกนั 

         3. รูปแบบผสม (Hybrid Model) 

      รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บรูปแบบนีเป็นการนําเอารูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบ
การเผยแพร่กับรูปแบบการสือสารมารวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ทีรวมเอารูปแบบห้องสมุดกับ
รูปแบบหนงัสือเรียนไว้ด้วยกนั เว็บไซต์ทีรวบรวมเอาบนัทึกของหลกัสตูรรวมทงัคําบรรยายไว้กบักลุ่ม
อภิปรายหรือเว็บไซต์ทีรวมเอารายการแหล่งเสริมความรู้ต่างๆ และความสามารถของไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไว้ด้วยกนั เป็นต้น รูปแบบนีมีประโยชน์เป็นอย่างมากกบัผู้ เรียนเพราะผู้ เรียน
จะได้ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทีมีในอินเทอร์เน็ตในลกัษณะทีหลากหลาย 

      4. รูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual classroom model)  

       รูปแบบห้องเรียนเสมือนเป็นการนําเอาลักษณะเด่นหลายๆ ประการของแต่ละ
รูปแบบทีกล่าวมาแล้วข้างต้นมาใช้ Hiltz (1993, อ้างถึงใน อญัชนา จนัทรสุข 2545) ได้นิยามว่า 
ห้องเรียนเสมือนเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนทีนําแหล่งทรัพยากรออนไลน์มาใช้ในลกัษณะ
การเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยการร่วมมือระหว่างนกัเรียนด้วยกนั นกัเรียนกบัผู้สอน ชนัเรียนกบั
สถาบนัการศึกษาอืน และกบัชุมชนทีไม่เป็นเชิงวิชาการ Turoff (1995, อ้างถึงใน อญัชนา จนัทรสุ 
2545) กล่าวถึงห้องเรียนเสมือนว่า เป็นสภาพแวดล้อมการเรียน การสอนทีตงัขึนภายใต้ระบบการ
สือสารผ่านคอมพิวเตอร์ในลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือ ซึงเป็นกระบวนการทีเน้นความสําคญั
ของกลุ่มทีจะร่วมมือทํากิจกรรมร่วมกัน นกัเรียนและผู้สอนจะได้รับความรู้ใหม่ๆ จากกิจกรรมการ
สนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นและข้อมูล ลักษณะเด่นของการเรียนการสอนรูปแบบนีก็คือ
ความสามารถในการลอกเลียนลักษณะของห้องเรียนปกติมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาศยัความสามารถต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต โดยมีส่วนประกอบคือ 
ประมวลรายวิชา เนือหาในหลักสูตร รายชือแหล่งเนือหาเสริมกิจกรรมระหว่างผู้ เ รียนผู้ สอน 
คําแนะนําและการให้ผลป้อนกลบั การนําเสนอในลกัษณะมลัติมีเดีย การเรียนแบบร่วมมือ รวมทงั
การสือสารระหว่างกัน รูปแบบนีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน โดยไม่มีข้อจํากัดใน
เรืองของเวลาและสถานที 
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  ดิสคอล (Driscoll 2002) ได้แบง่รูปแบบการรียนการสอนบนเว็บ โดยแบง่ตามรูปแบบ
ของเครืองมือทีใช้บนอินเทอร์เน็ตได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

  1. แบบทีเป็นข้อมูลอย่างเดียว (Text-Only) เป็นลกัษณะของการเรียนการสอนโดย
อาศยัอินเทอร์เน็ต ซงึมีข้อจํากดับางอยา่งในการเข้าถึงข้อมลู โดยมีลกัษณะทีเป็นข้อความอย่างเดียว 
เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail: e-mail) กระดานข่าวสาร (Bultentin Board) ห้อง
สนทนา (Chat Room) ซงึทงัหมดนีเป็นเครืองมือทีอยูภ่ายในระบบอินเทอร์เน็ต ทีสามารถนํามาใช้ใน
การเรียนบนเว็บได้โดยทีไมต้่องใช้ความสามารถของเครืองคอมพิวเตอร์มากนกั 

  2. แบบทีเป็นมัลติมีเดีย (Multimedia) เป็นแบบทีสองของอินเทอร์เน็ต ทีสามารถ
นํามาใช้ในการเรียนบนเว็บทีมีโครงสร้างลกัษณะเป็นข้อความ ภาพกราฟิก ภาพเคลือนไหว เสียง
และภาพยนตร์ ซงึอยูใ่นรูปแบบของเว็บ 

  New York Institute of Technology (2002) ได้แบง่รูปแบบของการเรียนอีเลิร์นนิง
ออกเป็น 4 รูปแบบ โดยใช้ระดับของการเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ สอนเป็นเกณฑ์ โดย
สามารถแบง่ประเภทของการเรียนอีเลิร์นนิงออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
  1. การเรียนอีเลิร์นนิงแบบ Programmed Self Paces เป็นการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีนกั
ออกแบบการเรียนการสอนจะเป็นผู้สร้างและพัฒนาบทเรียน โดยออกแบบให้เกิดสิงแวดล้อมการ
เรียนให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่มีการปฏิสมัพนัธ์กับผู้สอน การเรียนการสอนจะใช้
ความสามารถของโปรแกรมทีสร้างขนึเป็นเครืองมือดําเนินการและมีโปรแกรมการประเมินผลผู้ เรียน
ด้วยตนเองเพือผา่นไปเรียนเนือหาตอ่ไป 

  2. การเรียนอีเลิร์นนิงแบบ Facilitated Course นกัออกแบบการเรียนการสอนจะ
ออกแบบบทเรียนอย่างมีโครงสร้าง โดยมีการจดัผู้สนับสนนุการเรียน (Facilitator) โดยทําหน้าทีช่วย
แนะแนวทางเพิมจากบทเรียน โดยทําหน้าทีช่วยเหลือในการอภิปรายและการชีแนวทางในการ
ทํางานแตไ่มส่ามารถดดัแปลงรูปแบบของการเรียนการสอน และไมไ่ด้เป็นผู้ เชียวชาญในเนือหานนัๆ 

  3. การเรียนอีเลิร์นนิงส์แบบ Instructed Course บทเรียนจะได้รับการสร้างและ
ดําเนินการเรียนการสอนโดยผู้สอน โดยมีระดบัของการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอนสงู กรอบ
เนือหา การลําดบัเนือหาของรายวิชาจะมีความยืดหยุ่นและปรับเปลียนได้ตามความต้องการของชนั
เรียน การจดัชนัเรียนจะมีการอภิปรายระหว่างสมาชิกในกลุ่มของชนัเรียนในรูปแบบของชมุชนการ
เรียนรู้ ผู้สอนจะเป็นผู้ เชียวชาญในเนือหานนัๆ 

  4. การเรียนอีเลิร์นนิงแบบ MUSE Course การเรียนจะมีระดบัของการปฏิสมัพนัธ์
สงูสดุ โดยผู้สอนจะทําหน้าทีกํากบัดแูลผู้ เรียน ให้แรงบนัดาลใจและแนะแนวทางการเรียนให้ผู้ เรียน 
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รูปแบบการเรียนในชนัเรียนผู้สอนและผู้ เรียนจะทํางานตามขอบเขตทีกําหนด โดยมีการจดัโครงสร้าง
การเรียนเพือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ โดยมีการใช้เครืองมือสือสารและการ
สร้างปฏิสมัพนัธ์เพือให้ผู้ เรียนเกิดผลสมัฤทธิทางการเรียน รูปแบบของปฏิสมัพนัธ์มีทงัแบบในเวลา
เดียวกันและต่างเวลาทําให้ผู้ เรียนสามารถสือสารกับผู้สอนได้ตลอดเวลา วิธีการสอนจะมีการใช้
กระบวนการสืบสวนสอบสวน การเรียนด้วยการใช้กระบวนการวิจยั และการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
  ฮาร์เซน, คาทาโลนา, เจมิโอล่า, ซิลเวอร์แมน, สเตนฟิลด์, ลานาโคน ( Hazen, 

Catalano, Jemiola, Siverman Steinfeldt, Lannacone 2002) แบง่รูปแบบของการเรียนอีเลิร์นนิง
ตามการสนบัสนนุการเรียนการสอน และประเภทของรายวิชาเป็น  ประเภท ได้แก่ 
  1. การเรียนแบบสิงแวดล้อมเต็มรูปแบบ โดยการเรียนการสอน การทําโครงงาน และ
การสือสารการเรียนการสอนจะเกิดขึนจากการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ระบบการจัดการจะ
ประกอบด้วยเครืองมือสือสารในเวลา ได้แก่ การประชุมทางไกลผ่านวิดีทศัน์ และเครืองมือสือสาร
ตา่งเวลา ได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) และกระดานข่าว (Webboard) โดยการออกแบบ
รายวิชา จะคํานงึถึงผลสมัฤทธิทางการเรียนจะต้องสามารถเกิดประสิทธิภาพได้เท่ากบัการเรียนแบบ
ปกตใินชนัเรียน 

  2. การเรียนแบบสิงแวดล้อมผสมผสาน เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ
เผชิญหน้า และการเรียนแบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนจะจัดการเรียนการสอนและจัด
เนือหาการเรียนรู้บนเครือข่าย ในส่วนของการทําโครงงาน และกิจกรรมการเรียนจะจดัในชนัเรียน
ปกต ิ

       3. การเรียนแบบสิงแวดล้อมเสริมจากการเรียนในชนัเรียนปกติ เป็นการจัดการเรียน
การสอนตามปกติ แต่ผู้สอนจะมีการพฒันาบทเรียนเสริมให้ผู้ เรียนศึกษาเพิมเติมได้จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

   วิทยาลยัการศกึษาทางไกลอินเทอร์เน็ต (CIDE) (สภามหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 2551) ได้
แบง่รูปแบบบทเรียน e-Learning เป็น 2 รูปแบบ 

  1. รูปแบบทีเป็นเนือหาทงัหมด (Full Content Format : FCF) จะเป็นการนําเสนอ
เนือหาทงัหมดของแตล่ะเรือง หน่วย และหวัข้อในหน้าจอ อย่างไรก็ตามเพือทีจะหลีกเลียงการเลือน 
(scrolling) หรือการลาก (dragging) ในแตล่ะหน้าจอ จึงเสนอแตเ่ฉพาะประเด็นหลกัหรือประเด็น
สําคญัเท่านนั มีการจัดการในการแบ่งชนิดของข้อมูลเพือให้เกิดความรู้และประสบการณ์มากขึน 
ผู้ เรียนสามารถทีจะเรียนรู้และมีความสะดวกสบายจากสือได้มากยิงขึน ทงัจากแหล่งการเรียนรู้
ภายในและภายนอก ในศนูย์ความรู้ ฐานความรู้ และจากการสืบค้นข้อมลู 
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  2. รูปแบบแนวการศกึษา (Study Guide : SGF) ผู้ เรียนจะมีแนวการศกึษาเนือหาแตล่ะ
เรือง แต่ละหน่วย และวัตถุประสงค์ของหัวข้อ มีสือโสตทัศน์ (สือเสียง/สือภาพ) จดบนัทึก เนือหา 
และข้อมลูชนิดอืนๆ 

  ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2009) ได้กล่าวถึง รูปแบบการนําเสนอบทเรียนอีเลิร์นนิง ออกเป็น 3 
รูปแบบคือ  
  1. รูปแบบทีเป็นเนือหา (Content – Based eLearning Approach)  

  2. รูปแบบทีเป็นกิจกรรม (Activity – Based eLearning Approach) 

  3. รูปแบบผสม (Blended – Based cLearning Approach)  
 

  1. รูปแบบทีเป็นเนือหา (Content – Based elearning Approach) เป็นรูปแบบการ
จดัการเรียนโดยการนําเสนอเนือหาทงัหมด เพือสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้และประสบการณ์ใน
รายวิชา องค์ประกอบของรูปแบบการนําเสนอทีเป็นเนือหาจะประกอบไปด้วย 12 ส่วน (1) โฮมเพจ 
(Home Page) (2) ศนูย์การเรียน(Learning Center) หรือห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) (3) 
ศนูย์ความรู้ (Knowledge Center) (4) แหล่งความรู้เสริมภายนอก (External Learning Resource) 

(5) ห้องสมดุ (Laboratiories) (6) ศนูย์สือโสตทศัน์ (Audio – Visual Center) (7) การประเมินการ
เรียน (Evaluation and Monitoring) (8) กระดานสนทนา (Web – board) (9) ห้องสนทนา (Chat 

room) (10) การติดตอ่สือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communication) (11) คําถามทีพบ
บอ่ย (FAQ) และ (12) ประวตัิส่วนตวั (Personal Profile) สําหรับรูปแบบการนําเสนอทีเป็นเนือหา 
จะแบง่เป็น 2 ประเภท 

    1.1 รูปแบบทีเป็นตํารา (Text – based eLearning approach) ประกอบไปด้วยเนือหา
หนว่ย เรือง และหวัข้ออยูใ่นรูปของ PDF หรือในรูปของ Word documents  

    1.2 รูปแบบมลัติมีเดีย (Multimedia – Based elearning Approach) ประกอบไปด้วย
เนือหาหน่วย เรือง และหวัข้อ โดยผ่านสือเสียง (Audio eLearning Approach) สือภาพ (Video – 

Based eLearning Approach) หรือทงัภาพและเสียง(Mix – Media eLearning Approach) ถ้า
ผู้ เรียนต้องการจะเรียนเนือหาบทเรียนก็สามารถทีจะเรียนได้จาก PDF files หรือจาก Word 

documents  

                  2. รูปแบบการนําเสนอทีเป็นกิจกรรม (Activity – Based elearning Approach : 

ABELA) เป็นรูปแบบทีพฒันามาจากปรัชญาพิพฒันนิยม (Progressivism) และปรัชญาอตันิยม 
(Existentialism) และทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) รูปแบบการนําเสนอที

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

เป็นกิจกรรมนําเสนอในรูปของชุดกิจกรรม เพือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้และประสบการณ์ โดยเน้นให้
ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางและทํากิจกรรมตามทีได้จัดไว้ให้ รูปแบบกิจกรรมทีใช้ใน ABELA จะมี  
รูปแบบ คือกิจกรรมด้านความรู้ และกิจกรรมทีผู้สอนเป็นผู้มอบหมายให้ทํา ทงั 2 รูปแบบจะนําเสนอ
อยูใ่นแนวการศกึษา 

  3. รูปแบบผสมผสาน (Blended eLearning Approach : BELA) เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนแบบอิงประสบการณ์เสมือนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล e-Learning เป็นการเรียน
แบบเน้น Project Casework Approach (PWC) รูปแบบ BELA ทีนํามาใช้มากทีสดุมี 4 รูปแบบ คือ 
(1) รูปแบบผสมผสานการเรียนการสอนออนไลน์กับการเรียนการสอนในชนัเรียน (On – line 

Blending with Classroom Instruction) (2) รูปแบบผสมผสานการเรียนการสอนออนไลน์กบัการ
เรียนการสอนผ่านจอภาพ (On – line Blending with Broadcasting Instruction) (3) รูปแบบ
ผสมผสานการเรียนการสอนออนไลน์ กบัการเรียนการสอนออฟไลน์ (On – line Blending with off - 

line Instruction) และ (4) รูปแบบผสมผสานการเรียนแบบออนไลน์กบัการเรียนการสอนมลัติมีเดีย 
(On – line Blending with Multi - Media Instruction) 
  จากการแบ่งประเภทของนักวิชาการตามทีได้ศึกษาจากเอกสารในข้างต้น พบว่า 
การแบง่รูปแบบบางประเภทจะมีความเกียวข้องในอีกรูปแบบ เช่น รูปแบบทีเป็นเนือหาทงัหมดของ 
AU-CIDE และของชัยยงค์ พรหมวงศ์ จะเกียวข้องกับรูปแบบการนําเสนอของ Doherty และ
เกียวข้องกบัรูปแบบการทําให้เกิดความสมัพนัธ์ การเผยแพร่ของ Doherty , Hannum , New York 

Institute of Technology , Hazen , Catalano , Jemiola ,Siverman , Steinfieldt , Lannacone 

เป็นต้น จากข้อมลูดงักล่าว ผู้วิจยัจึงได้สงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 7 
ประเภท ดงันี 

  1.รูปแบบทีเป็นเนือหาทงัหมด (Full Content Format) ประกอบไปด้วยเนือหาของแต่
ละเรือง แต่ละหน่วย และหวัข้อทีเป็นประเด็นหลกัหรือประเด็นสําคญั มีการจดัแบ่งชนิดของข้อมูล
เพือให้เกิดความรู้และประสบการณ์มากขนึ ผู้ เรียนสามารถศกึษาได้จากแหล่งการเรียนภายใน เช่น 
จากศูนย์ความรู้ ฐานความรู้ และจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกจาก เช่น การสืบค้นข้อมูล การ
เชือมโยงข้อมลูแบง่เป็น 2 ประเภท คือ (1) รูปแบบทีเป็นตํารา และ (2) รูปแบบมลัตมีิเดีย 
  2. รูปแบบการนําเสนอทีเป็นกิจกรรม (Activity – Based elarning Approach : 

ABELA) นําเสนอในรูปของชดุกิจกรรมเพือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้และประสบการณ์ โดยเน้นให้ผู้ เรียน
เป็นศนูย์กลาง และทํากิจกรรมตามทีจดัไว้ 
  3. รูปแบบนําเสนอทีเป็นลกัษณะของสือเดียว สือคู ่และสือมลัตมีิเดีย (Presentation)  
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  4. รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์และการสือสาร (Interactive Instructional & 

Communication Model) โดยให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัเนือหาทีได้รับ มีการให้คําแนะนํา การปฏิบตั ิ
การให้ผลย้อนกลบั การให้สถานการณ์จําลอง ตลอดจนการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอนและผู้ เรียนด้วยกนั 
โดยมีการสือสารทีหลากหลายทงัการสือสารประสานเวลา/สองทาง และการสือสารไม่ประสานเวลา/
ทางเดียว เป็นต้น 

  5.  รูปแบบการเผยแพร่  เ ป็นรูปแบบทีผู้ เ รียนสามารถเ ข้าไปแหล่งทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ทีมีอยู่หลากหลาย โดยผ่านการสืบค้นและเชือมโยง ไปยังแหล่งเสริมต่างๆ เช่น 
วารสาร หรือหนงัสือออนไลน์ 

  6. รูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom Model) เป็นการจดัสภาพแวดล้อม
การเรียนการสอนผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ แบบการจดัสภาพแวดล้อมชนัเรียนปกติ มีการนําแหล่ง
ทรัพยากรออนไลน์มาใช้ในลกัษณะการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีปฏิสัมพนัธ์โต้ตอบกันระหว่าง
ผู้สอนและผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัผู้ เรียนด้วยกนั 

  7. รูปแบบผสม (Hybrid Model / Blended Model) เป็นการนํา 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
การเผยแพร่กบัรูปแบบการสือสารมารวมเข้าไว้ด้วยกนั หรือรูปแบบผสมผสานการเรียนการสอนแบบ
อิงประสบการณ์เสมือนผา่นระบบการเรียนการสอนทางไกล 
 จากรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ทีนักวิชาการได้แบ่งรูปแบบไว้ ผู้ วิจัยได้นํามา
สงัเคราะห์และสรุปเป็นตาราง ตามตารางที 2 ดงันี 
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ตารางที 2  การสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

รูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์        ผู้ วิจัย 

1. รูปแบบทีเป็นเนือหาทงัหมด 

    - เนือหา/ข้อความ 

    - แหลง่เรียนรู้ภายใน/ภายนอก 

        

2. แนวการศกึษา 

    - แนวทางแตล่ะเรือง 
    - สือ/ข้อมลู 

        

3. การนําเสนอ 

    - สือเดียว เชน่ ข้อความ หรือรูปภาพ 

    - สือคู ่เชน่ ข้อความกบัรูปภาพ 

    - สือมลัติมีเดีย 

        

4. การมีปฏิสมัพนัธ์/การสือสาร 
    - ประสานเวลา/สองทาง 
    - ไมป่ระสานเวลา/ทางเดียว 

    - หนึงแหลง่ไปหลายที 
    - หลายแหลง่ไปหลายแหลง่ 

        

5. การเผยแพร่/ห้องสมดุ/การทําให้เกิด
ความสมัพนัธ์ 

    - สืบค้นข้อมลู/เชือมโยงข้อมลู 

    - การหาวิธีเข้าสูเ่วบ็ 

    - การตอบสนองของมนษุย์ตอ่การใช้เว็บ 

        

6. ห้องเรียนเสมือน         

7. รูปแบบผสม 

    - รูปแบบการเผยแพร่/ห้องสมดุ/การทําให้
เกิดความสมัพนัธ์ 

    - การมีปฏิสมัพนัธ์การสือสาร 

        

          1 แทน Doherty (1998) 

          2 แทน Hannum (1998) 

          3 แทน Driscoll (2002) 

          4 แทน New York Institute of Technology (2002) 

          5 แทน Hazen , Catalano , Jamiola , Siverman , Steinfidt, Lannacone (2002) 

          6 แทน วิทยาลยัทางไกลอินเทอร์เน็ต (CIDE) (2008) 

          7 แทน ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 
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 1.5 องค์ประกอบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
         คาน (Khan 2003) แบ่งองค์ประกอบของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 8 
องค์ประกอบ ได้แก่  
        1. องค์ประกอบด้านการพฒันาเนือหาบทเรียน มีสว่นประกอบยอ่ย ได้แก่ 
  1.1 ทฤษฎีการเรียนการสอน (Learning and instructional theories) 

  1.2 การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design)  

  1.3 การพฒันาหลกัสตูร (Curriculum development)  

         2. องค์ประกอบด้านมลัตมีิเดีย มีสว่นประกอบยอ่ย ได้แก่ 
  2.1 ตวัอกัษรและภาพกราฟิก (Text and Graphics)  

  2.2 เสียง (Audio Streaming) 

  2.3 วีดทิศัน์ (Video Streaming)  

  2.4 ภาพกราฟิกทีใช้ในการเชือมตอ่กบัผู้ เรียน (Graphical User Interface: GUI) 

  2.5 เทคโนโลยีบีบอดัข้อมลู (Compression technology)  

         3. องค์ประกอบด้านเครืองมืออินเทอร์เน็ต มีสว่นประกอบยอ่ย ได้แก่ 
  3.1 เครืองมือการสือสาร แบง่ออกเป็น 2 สว่นประกอบยอ่ย ได้แก่ 
        3.1.1 การสือสารตา่งเวลา ได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายขา่ว เป็นต้น 

        3.1.2 การสือสารในเวลา ได้แก่ chat IRC 

  3.2 เครืองมือการเข้าใช้ทางไกล ได้แก่ การเข้าใช้งานระบบ และการถ่ายโอนข้อมลู 

  3.3 เครืองมือการนําทางของอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลและ
เอกสารจากเว็บไซต์ อาทิ Gopher, Lynx  

  3.4 การค้นหาและเครืองมืออืนๆ ได้แก่ ระบบสืบค้นข้อมลู และเครืองมือนบัจํานวน 

         4. องค์ประกอบด้านคอมพิวเตอร์และคลงัเก็บข้อมลู มีสว่นประกอบยอ่ย ได้แก่ 
  4.1 ระบบปฏิบตักิารของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Window, DOS, Macintosh 

  4.2 เครือง Server, Hard drives, CD-ROM 

         5. องค์ประกอบด้านการเชือมตอ่และการบริการสนบัสนนุ มีสว่นประกอบยอ่ย ได้แก่ 
  5.1 Modem 

  5.2 การเชือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัท์ 

  5.3 การเข้าถึงบริการของเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
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         6. องค์ประกอบด้านภาษาคอมพิวเตอร์ มีสว่นประกอบยอ่ย ได้แก่ 
  6.1 โปรแกรมภาษา ได้แก่ HTML VRML JAVA  

  6.2 เครืองมือทีชว่ยให้ใช้งานโปรแกรมภาษา 

  6.3 การแปลงและการเขียนภาษา HTML 

         7. องค์ประกอบด้าน Servers มีสว่นประกอบยอ่ย ได้แก่ 
  7.1 เว็บไซต์ URL HTTP Servers 

  7.2 Common Gateway Interface (CGI) 

        8. องค์ประกอบด้านโปรแกรม Browsers และการประยกุต์ใช้อืนๆ มีส่วนประกอบย่อย 
ได้แก่ 
  8.1 การเชือมโยงแบบตวัอกัษร ภาพกราฟิก 

  8.2 การเชือมตอ่ด้วย Links 

  8.3 การประยกุต์ใช้ทีสามารถเข้าถึง Web browsers ได้โดยง่าย 

   

 สณีุ  รักษาเกียรติศกัดิ (2546) กล่าวถึงองค์ประกอบสําคญัของการจดัการเรียนการสอนใน
ระบบ e-Learning โดยเฉพาะอย่างยิงแบออนไลน์ ทีเป็นมาตรฐานขนัตําทวัไป ประกอบด้วยระบบ
ตา่งๆ 5 ระบบ ดงันี 

  1. ระบบบริหารจดัการรายวิชา (course management system) ได้แก่ การจดัการ
รายวิชาทงัหมดทีมีอยู่ในระบบ การลงทะเบียนเพือเข้าหรือออกจากระบบ การขอเปลียนสถานะเป็น
ผู้สอนการสร้างวิชาใหม ่การเปิดสิทธิเข้าถึงเนือหาวิชา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตา่งๆ ของผู้ เรียน 
และการอนมุตักิารลงทะเบียนเรียนแตล่ะรายวิชาของผู้สอน 

  2. ระบบจดัการเนือหารายวิชา (content management system) ได้แก่ เครืองมือตา่งๆ 
ทีให้ผู้ เรียนใช้ เพือเข้าไปศึกษาเนือหารายวิชาทีต้องการ และโปรแกรมประเภทการบรรณาธิกรณ์ 
(content editor) ทีให้ผู้สอนใช้ เพ่อการจดัรูปแบบเอกสารและปรับเปลียนเนือหา รวมถึงโปรแกรม
ประเภทจดัการแฟ้มข้อมลู (file manager) ทีให้ผู้สอนใช้ เพือนําเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ
อืนเข้าสูร่ะบบ 

  3. ระบบสือสาร (communication system) หรือการอภิปราย (discussion) ได้แก่ 
ระบบการสือสารในลกัษณะไม่ประสานเวลากัน (asynchronous) ทีผู้ส่งและผู้ รับไม่ต้องสือสารใน
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เวลาเดียวกนัโดยผ่านกระดานข่าว (web board) หรืออีเมล์ (e-mail) และระบบสือสารในลกัษณะ
ประสานเวลากนั (synchronous) ทีผู้สง่และผู้ รับต้องสือสารในเวลาเดียวกนั และชว่งเวลาทดสอบ 

  4. ระบบทดสอบ (testing system) ได้แก่ เครืองมือต่างๆ ทีให้ผู้สอนใช้ตงัคําถาม
กําหนดรูปแบบคําถาม คําตอบ คะแนน ระยะเวลาทดสอบ และชว่งเวลาทดสอบ 

  5. ระบบสถิติการใช้งานของผู้ ใช้ระบบ ได้แก่ เครืองมือต่างๆ ทีสามารถติดตามการใช้
งานของผู้ ใช้ระบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ เรียนหรือผู้สอน และสามารถนําเสนอข้อมูลทงัทีเป็นตวัเลขและ
กราฟ 

  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2545) กลา่วถึงการจดัการเรียนการสอนในระบบ e-Learning 

โดยเฉพาะอย่างยิงแบบออนไลน์ว่าเป็นระบบทีรวมเครืองมือหลายประเภททีเกียวข้องกับ
กระบวนการเรียนการสอนไว้ด้วยกัน เพือช่วยสนับสนุนผู้ ใช้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ เรียน ผู้ สอน และ
ผู้ เชียวชาญด้านเทคนิค โดยไม่เพียงช่วยผู้สอนสร้างเนือหารายวิชา แตค่รอบคลมุถึงการจดัการ การ
ปรับปรุง การควบคมุ การสํารองข้อมูล การสนับสนุนข้อมูล การบนัทึกสถิติผู้ เรียน การให้คะแนน 
ผู้ ใช้สามารถเรียกใช้เครืองมือเหล่านีผ่านเว็บโดยอาศยัโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ และมีองค์ประกอบ
สําคญั 2 สว่น คือ สว่นประกอบหลกั และสว่นประกอบรอง ดงันี 

  1. ส่วนประกอบหลกั แบง่เป็น 6 ส่วนย่อย ได้แก่ 1) ส่วนการใส่เนือหาการบรรยายของ
ผู้สอน 2) ส่วนกระดานสนทนาเพือการอภิปราย 3) ส่วนห้องสนทนา 4) ส่วนการทดสอบออนไลน์ 5) 
สว่นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 6) สว่นการจดัการแฟ้มข้อมลู 

  2. สว่นประกอบรอง แบง่เป็น 5 สว่นย่อย ได้แก่ 1) ส่วนประกอบพิเศษ ซึงเป็นเครืองมือ
ทีใช้สร้างปฏิทิน เครืองมือค้นหาข้อมลู ระบบชว่ยเหลือ และระบบปรับแตง่หน้าจอ 2) ส่วนการจดัการ
ลงทะเบียน ) สว่นการเรียกดแูละบนัทึกคะแนนของผู้ เรียนโดยผู้สอน 4) ส่วนการเรียกดคูะแนนของ
ผู้ เรียนโดยผู้ เรียน และ ) สว่นการเรียกดสูถิตกิารเข้าเรียน 

  อบุล  สทุธนะ (2545) กลา่วถึงองค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนในระบบ  
e-Learning โดยเฉพาะอยา่งยิงแบบออนไลน์วา่ ประกอบด้วย 3 ระบบใหญ่ๆ ดงันี 

  1. ระบบโครงสร้างพืนฐาน (infrastructure) ประกอบด้วย 

  1.1 ระบบเครือข่ายทีใช้เชือมโยงคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครือข่ายแห่งความรู้ ได้แก่ 
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

  1.2 อุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ลูกข่าย และ
อปุกรณ์ตอ่พว่งทีจําเป็นในการติดตอ่สือสาร 
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  1.3 ซอฟต์แวร์บริหารระบบ ได้แก่ ซอฟต์แวร์บริหารเครือข่าย และซอฟต์แวร์บริหาร
ฐานข้อมลู 

  2. ระบบบริหารจดัการการเรียนการสอน (Learning Management System – LMS) 

เป็นระบบทีช่วยให้ผู้ เรียนและผู้ สอนสามารถเรียนและสอนผ่าคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ มี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอนและระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนัเอง และมีการติดตามและประเมินผล
การเรียนการสอน ซงึทําให้เกิดผลสมัฤทธิทางการเรียน 

  3. เนือหาดิจิทัล (digital content) ทีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ทงัในลักษณะไม่
ประสานเวลากนั (asynchronous learning) ในลกัษณะประสานเวลากนั (synchronous learning) 

และในลกัษณะการเรียนรู้ร่วมกนั (collaborative learning) โดยผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้ไว้ในเครือง
คอมพิวเตอร์แมข่า่ย เพือสามารถให้บริการแก่ผู้ เรียนได้ตลอดเวลา 

  มนต์ชยั  เทียนทอง (2545)  จําแนกองค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนในระบบ
e-Learning ไว้ 3 ด้านใหญ่ๆ ดงันี 

  1. ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ 
  1.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (computer technology) เป็นอปุกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ ซึง
เป็นส่วนหลกัในการจดัเก็บองค์ความรู้ทีอยู่ในรูปไฟล์ต่างๆ จํานวนมาก เพือให้ผู้ เรียนเชือมต่อเข้าสู่
ระบบเพือใช้งาน  ประกอบด้วย เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ทีทําหน้าทีเป็นเครืองส่วนกลาง
ทีมีความเร็วสงูในการประมวลผล มีหนว่ยความจําทีมีความจมุากเพียงพอทีจะรองรับเนือหาสาระทีมี
การพฒันาในระบบ  
e-Learning และเครืองคอมพิวเตอร์ลกูขา่ย (client) ของผู้ใช้สําหรับเชือมตอ่เข้าสูร่ะบบ 

  1.2 เทคโนโลยีเครือข่าย (network technology) เป็นส่วนสนบัสนุนการจัดการ
ระบบทีต้องทํางานสมัพน์ักบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายเอ๊กซ์
ทราเน็ต  
  1.3 เทคโนโลยีสือสาร (communication technology) เป็นส่วนสนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอน เชน่ สายโทรศพัท์ เคเบลิใต้นํา และดาวเทียมสือสาร 
  2. ด้านเนือหาบทเรียน  จัดเป็นส่วนสําคัญทีสุดของการเรียนการสอนในระบบ  
e-Learning การออกแบบบทเรียนต้องคํานึงถึงการปรับเปลียนพฤติกรรมของผู้ เรียน และความ
เหมาะสมในการใช้งานของผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม การออกแบบบทเรียนจึงควรอยู่ในรูปคณะกรรมการ
ประกอบด้วยบคุคลตา่งๆ ดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  2.1 ผู้จดัเตรียมเนือหาบทเรียน (content provider) เป็นกลุ่มของผู้สอนทีมีความ
ชํานาญในการสอนเป็นรายวิชาตา่งๆ ทําหน้าทีเป็นผู้ออกแบบ วิเคราะห์ และสงัเคราะห์เนือหาสาระ
ตงัแต่โครงสร้างของบทเรียน เนือหา สือการเรียนการสอน วิธีการสอน กิจกรรม การจัดทําคําถาม 
การตรวจงาน และกาประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.2 ผู้ จัดการบทเรียน (program director) เป็นนักคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือนัก
เทคโนโลยีการศึกษาทีมีประสบการณ์ ทําหน้าทีรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ทีได้จากผู้ จัดเตรียม
เนือหาบทเรียน เพือนํามาออกแบบเป็นบทเรียน (courseware) ผลงานในขนันี ได้แก่ ผงับทเรียน 
(flowchart) และบทดําเนินเรือง (storyboard)  

  2.3 นกัเขียนโปรแกรม (programmer) ทําหน้าทีผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ทีได้จาก
ขนัตอนการออกแบบบทเรียน 

  2.4 ผู้ เชียวชาญเฉพาะด้าน (expert) จําแนกเป็นผู้ เชียวชาญด้านเนือหา และ
ผู้ เ ชียวชาญด้านเทคนิค  ทําหน้าทีตรวจสอบและให้คําปรึกษาเกียวกับการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ 
  3. ด้านบริหารและจดัการระบบ เป็นหน้าทีหลกัทีจะต้องจดัการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจดัการเรียนการสอน นบัตงัแต่การประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร การจดัตารางเวลา การ
ลงทะเบียน การกําหนดสิทธิ การรักษาความปลอดภยั การสืบค้น การจดัการเรียนการสอน และการ
รายงานผลการเรียน ซึงแบ่งออกเป็น 4 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบจัดการเรียนการสอน ระบบจัดการ
ด้านเนือหา ระบบจดัการการนําสูบ่ทเรียน และระบบจดัการด้านการทดสอบ 

        3.1 ระบบจัดการเรียนการสอน (learning Management System – LMS) 

หมายถึง ระบบทีนําพาผู้ เ รียนไปยังเป้าหมายทีต้องการ นับตังแต่การลงทะเบียนจนถึงการ
ประเมินผล 

        3.2 ระบบจดัการเนือหาวิชา  (Content Management System – CMS) หมายถึง 
ระบบทีให้บริการแก่ผู้ออกแบบหรือผู้พัฒนาบทเรียนในการสร้างและนําเสนอเนือหาวิชา โดยอาจ
นําส่งเนือหาไปยังเว็บไซต์ของ e-Learning หรือพิมพ์เป็นเอกสาร หรือบนัทึกลงซีดี-รอม เนือหาที
จดัเก็บโดย CMS จะสามารถปรับปรุงแก้ไข เพือนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ 

         3.3 ระบบจดัการการนําส่งบทเรียน (Delivery Management System – DLS) 

หมายถึง ระบบทีนําส่งบทเรียนไปยังผู้ เรียนเพือศึกษาตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการจัดการบน
เครือขา่ยการพิมพ์เป็นเอกสารสําหรับผู้ เรียน และการบนัทกึลงสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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          3.4 ระบบจัดการด้านการทดสอบ (Test Management System – TMS) 

หมายถึง ระบบทีเป็นส่วนหนึงของการจดัการและการนําส่ง รวมทงัการดําเนินการสอบให้แก่ผู้ เรียน 
เพือทําการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน 

  เอดีแอล (The Advanced Distributed Learning Initiative – ADL 2006) กล่าวถึง
ระบบจดัการเรียนการสอน (LMS) ว่าจะต้องได้มาตรฐาน SCORM (Sharable Courseware Object 

Reference Model) SCROM เป็นชุดของเทคนิคมาตรฐานของทีมงานเอดีแอล ทีสร้างขึนโดย
กระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา เพือประโยชน์ในการค้นหา นําเข้า และส่งออกเนือหาของ
บทเรียน ตลอดจนการนําเนือหากลบัมาใช้ประโยชน์ได้อีก (reusability) โดยมีมาตรฐานทีกําหนดไว้ 
5 ประการ ดงันี 

  1. สามารถติดตามประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน และกําหนดว่าบทเรียนส่วนใด
ควรนํากลบัมาใช้ใหม ่หรือย้ายทีเพือให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

  2. ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถค้นหาหรือศึกษาความรู้เพิมเติมได้ง่ายจากเนือหาต่างๆ ทีอยู่
บนเว็บไซต์ โดยผา่นไฮเปอร์ลิงก์ 

  3. ประกอบด้วยองค์ประกอบ  ส่วน คือ 1) ภาพรวมเกียวกับแบบจําลองทีใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน 2) แบบจําลองเกียวกับการรวมเนือหาบทเรียน (content aggregation model) 

ซึงเป็นวิธีการนําเนือหาตา่งๆ มาจดัทําในลกัษณะทีง่ายตอ่การเคลือนย้ายและสามารถนําไปใช้งาน
ได้หลายครัง และ 3) สภาพแวดล้อมการใช้งาน ซึงเกียวกับวิธีการนําเนือหาไปแสดงไว้ในบทเรียน 
การติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน และการรายงานผลกลับมายังระบบจัดการเรียนการสอน 
(LMS) 

  4. มีการกําหนดวิธีการในการแลกเปลียนเนือหาทุกประเภทระหว่างระบบต่างๆ ซึง
ประกอบด้วยการบีบอดัแฟ้มข้อมลูเนือหาเข้าด้วยกนั มีรายละเอียดของแฟ้มข้อมลูและความสมัพนัธ์
ระหว่างแฟ้มข้อมูลทีชดัเจนไว้ด้วย โดยในโครงสร้างเนือหาทีถูกบรรจเุข้าด้วยกนัจะมีส่วนทีเรียกว่า
ออร์กาไนเซซนั (organization) ซึงเป็นส่วนทีกําหนดโครงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทงัหมดของ
ผู้ เรียนทีมีตอ่บทเรียน โดยจะกําหนดวา่เนือหาสว่นใดควรสง่ให้แก่ผู้ เรียน ณ เวลาใด 

  5. มีออร์กาไนเซชนั ซึงเปรียบเสมือนกับพิมพ์เขียวทีใช้ในการออกแบบเนือหาทีต้องใช้
ประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะด้าน โดยออร์กาไนเซชนัสามารถใช้ข้อมลูแก่ระบบจดัการเนือหาวิชา
ได้วา่ผู้ออกแบบตงัใจจะออกแบบบทเรียนเกียวกบัอะไร เมือประสบการณ์การเรียนรู้ได้ถกูสร้างขนึ 

 จากแนวคิดทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบ e-Learning ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนบทเรียน และส่วนเทคโนโลยี โดยส่วน
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บทเรียน ประกอบด้วย เนือหา สือและการช่วยเหลือ กิจกรรม และการประเมินผล สําหรับส่วน
เทคโนโลยี ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ เครือขา่ย การสือสาร และการบริหารจดัการ 
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 1.6 ข้อดีของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
     การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเป็นการนําสมรรถนะของเทคโนโลยีเครือข่ายและเครืองมือบน
อินเทอร์เน็ต มาเสริมศกัยภาพในการเรียนการสอนทีผู้ เรียนสือสารระหว่างกันได้โดยไม่จํากัดเวลา
และสถานที เป็นการเสริมรูปแบบให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางการเรียน ด้วยเหตนีุการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง มีข้อดีดงันี 

      1. ผู้ เรียนทีเรียนผา่นเว็บสามารถเรียนและค้นคว้าข้อมลูได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
รวมทงัข้อมลูทีนําเสนอในอินเทอร์เน็ตมีความทนัสมยัและมีความหลากหลาย (Chickering1987) 

      2. การเรียนการสอนบนเว็บส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนมี
อิสระทีจะเลือกเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถศกึษาค้นคว้าหาข้อมลู กําหนดเวลาในการศกึษา เลือก
ทีจะติดต่อสือสารและหรือแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ซึงแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมทีเน้น
กระบวนการเรียนทีกําหนดขนึโดยผู้สอน (Relan and Gillini, อ้างใน วิชดุา รัตนเพียร ) 
       3. ทําให้เกิดความสะดวกในการสือสารในชนัเรียน นกัศึกษาได้เสนอวิธีการใหม่ๆ ทีจะ
ถามคําถามและถกหวัข้อปัญหากบัผู้ อืน การสือสารเป็นแบบสองทาง เน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
ครูและผู้ เรียนได้ดีขึน เนืองจากมีการสือสารทางเดียวและการสือสารแบบสองทางโดยผ่านภาพ

e-Learning 

บทเรียน เทคโนโลยี 

- เนือหา 

- สอืและการช่วยเหลอื 

- กิจกรรม 

- การประเมินผล 

- คอมพิวเตอร์ 
- เครือขา่ย 

- การสอืสาร 
- การบริหารจดัการ    ส
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทังแบบทีสือสารคนเดียว หรือการใช้จุดร่วมกันโดยผู้ ใช้หลายๆ คน (Muti 

User Domain : MUD) ซงึผู้ใช้สามารถเข้าไปร่วมใช้กนัได้หลายคน (Mclallan 1998)  

   4. ประหยัดเวลา สามารถให้นกัศึกษาทําการสอบย่อยประจําสัปดาห์ได้ ภายใน 15 
นาที และสามารถทราบผลการทดสอบทนั รวมทงัสามารถทํากิจกรรมอืนๆ ได้ในอินเทอร์เน็ต เช่น 
การสืบค้นข้อมลู การตดิตอ่สือสารกบัผู้ อืน (Charles and Gustave 1996-1997) 

   5. เปลียนการเรียนการสอนทีเน้นครู และหลักสูตรเป็นหลัก มาเป็นให้ผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ รวมทงัเปลียนจากการเรียนทีเรียนเ ป็นรายบุคคลมาเป็นการเรียนแบบ
ร่วมมือ (from individual learning task to collaborative work) และเปลียนจากการทีผู้ เรียนเป็น
ฝ่ายรับความรู้ เป็นการทีผู้ เรียนต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (passive learning to active 

learning) (Zhao 1998; Koschmann and Other 1993)  

  6. ทําให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ  ดึงดูดใจผู้ เ รียนมากขึน  เนืองจาก
ความสามารถทีพฒันาขนึอย่างรวดเร็วของเวิลด์ไวด์เว็บ ทีได้เสริมช่องทางของสือหลายอย่างเข้าไป
ในระบบสือการเรียนการสอนได้หลายทาง เช่น การมีข้อความ รูปภาพ กราฟิก มีเสียงประกอบ มี
ภาพแสดงการเคลือนไหว (Mclallan 1998) 

  7. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนจริงทีมีราคาแพงกว่า เช่น การเรียนใน
ห้องปฏิบตัิการทีมีการทดลอง ถ้าเป็นการเรียนในชนัเรียน จะมีราคาแพงในการเตรียมวสัดอุุปกรณ์
และบางครังอาจเสียงอันตราย ดังนัน การเรียนด้วยเว็บจึงเป็นอีกทาง เลือกหนึงทีช่วยลดภาระ
คา่ใช้จา่ยของ (Chizmar and others 1999) 

  พอลแลคและมาสเตอร์ (Pollack and Masters 1997) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้
เว็บชว่ยสอน ได้แก่ 
  1. การเรียนการสอนเข้าถึงทกุหนว่ยงานทีมีอินเทอร์เน็ตตดิตงัอยู่ 
  2. การเรียนการสอนกระทําได้โดยผู้ เรียนไมต้่องทิงงานประจําเพือมาเรียน 

  3. ไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยในการเรียนการสอน เชน่ คา่ทีพกั คา่อาหาร ของวา่ง ฯลฯ 

  4. การเรียนการสอนกระทําได้ตลอด 24 ชวัโมง 
  5. การจดัการสอนมีลกัษณะทีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง การเรียนรู้เกิดขึนกับตวัผู้ เรียนเอง
โดยตรง (self-directed) 

  6. การเรียนรู้เป็นไปตามความก้าวหน้าของผู้ เข้ารับการเรียนการสอนของ (self-

pacing) 

  7. สามารถทบทวนบทเรียนและเนือหาได้ตลอดเวลา 
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  . สามารถซกัถามหรือเสนอแนะ หรือถามคําถามได้ ด้วยเครืองมือบนเว็บ 

  . สามารถแลกเปลียนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ เ รียนได้โดยเครืองมือสือสารในระบบ
อินเทอร์เน็ตทงัไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือห้องสนทนา (chat room) ฯลฯ 

  10. ไมมี่ระเบียบและพิธีการ 
        เดวิน (Devin 1998) กล่าวว่า การพัฒนาโครงสร้างใหม่ของบทเรียนในเว็บไซต์ มี
จดุประสงค์ 3 อยา่งดงันี 

        . ให้นกัศกึษาได้พฒันาเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ในการให้ข้อมลูกบัผู้อา่นทวัไป 

        . ชว่ยให้นกัศกึษาพฒันาเว็บไซต์ได้รวดเร็ว ถกูต้อง และมีความสนกุสนานและใช้ง่าย 

        . ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ราคาตําได้ โดยนําไปให้นกัเรียนชนัประถมใช้ โดยนํา
คอมพิวเตอร์เก่ามาดดัแปลง นกัเรียนสามารถศึกษาบทเรียนจากเว็บไซต์ได้ และสามารถคดัลอก
ดดัแปลงเป็นวิชาเรียนของตนเองได้ 

      แอนเดอร์สนั (Anderson 1994) ได้กลา่วถึงการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนดงันี 

     1. สนับสนุนการมีปฏิสมัพนัธ์ของมนุษย์ทีไม่มีข้อกําหนดขวางกันในเรืองของเวลาและ
ระยะทาง ซงึได้เปรียบสือทางไกลชนิดอืนๆ 

      2. อินเทอร์เน็ตชว่ยให้มีปฏิสมัพนัธ์ซงึกนัและกนั 

     3. อินเทอร์เน็ตเป็นทีเก็บข้อมูล สามารถเรียกใช้ข้อมูลต่างๆ และสามารถสร้างข้อมูล
ความรู้ใหม ่เชือตอ่บคุคลให้เข้าสูค่วามรู้ใหมร่่วมกนักบัผู้ อืน รวมทงัครูและนกัเรียน 

     4. เป็นแหลง่สนบัสนนุการสร้างความรู้มากกวา่การสมัมนา 

     คเูปอร์ (Cooper 2000) ได้ทําการทดลองจดัการเรียนโดยใช้เว็บกบันกัศกึษา จํานวน 200 
คน ในวิชาคอมพิวเตอร์เบืองต้น เพราะข้อดีของการเรียนการสอนบนเว็บมีข้อดีหลายประการ คือ 
ช่วยเพิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ สอนกับนักศึกษาหรือ ผู้ เรียนได้มากยิงขึน ให้โอกาสผู้ เรียนใน
การศกึษาหาความรู้ และเรียนได้มากขนึ และช่วยเพิมความพึงพอใจในการเรียน การศึกษาของเขา
ได้ข้อสรุปว่า การเรียนออนไลน์หรือการเรียนการสอนบนเว็บนีเป็นโอกาสของความท้าทายในการ
เรียนการสอน และเป็นความท้าทายนา่สนใจทงัตวัครูผู้สอน และนกัศกึษาหรือผู้ เรียนเช่นเดียวกนั ถ้า
ในหลกัสตูรวิชานนัได้มีการวางแผนการสอนและปฏิบตัิตามแผนการสอนอย่างดี และเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนบนเว็บให้ดี มี
ประสิทธิภาพ และเป็นสิงแวดล้อมทีดีสําหรับการศกึษา อีกทงัเป็นทางเลือกใหม่ทีแตกต่างจากการ
เรียนแบบเดิม 
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    คริสมาร์ และคณะ (Chizmar and Other ) ได้กล่าวถึงจุดแข็งของการใช้
คอมพิวเตอร์เครือข่ายในการเรียนการสอนว่า เป็นช่องทางทีช่วยเพิมปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรี ยนกับ
แหล่งการเรียนรู้อืนๆ ทําให้เกิดการคิดร่วมกนั (Think – pair – share) การส่งรายงาน (One – 

minute paper) และการทบทวนข้อมูลเนือหาจากกลุ่มของเพือนบนเครือข่าย (Peer review 

technique) โดยทีลกัษณะบางอยา่งไมส่ามารถเกิดขนึในชนัเรียนปกติได้ 

     คาน (Khan 1997) แมคมานสุ (Mcmanus 1996) แฮนนมั (Hunnum 1998) ได้กล่าวถึง
ข้อได้เปรียบหากเปรียบเทียบการเรียนการสอนบนเว็บกบัการสอนแบบดงัเดมิจะพบดงันี 

     1. ความยืดหยุ่นและความสะดวกสบาย (Flexibility and Convenience) ผู้ เรียนสามารถ
เข้าไปเรียนในหลกัสูตรโดยปราศจากข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที ซึงลักษณะทางกายภาพของ
ห้องเรียนจะมีกําหนดตารางเวลาตายตวั แต่การเรียนบนเว็บลดปัญหาทงัการกําหนดเวลา สถานที 
และราคาคา่ใช้จา่ยบางอยา่งลงได้ 

      2. ความเหมาะสมในการเรียนรู้ (Just-in-time Learning) การเรียนบนเว็บมี
ความสมัพนัธ์กบัความต้องการทีจะเรียนรู้และเวลา ผู้ เรียนทีเข้ามาเรียนจะได้รับความรู้สําคญัและมี
ประโยชน์ ทงันีหากผู้ออกแบบการเรียนได้เพิมแรงจงูใจและการระลึกถึงความรู้ได้ ซึงเป็นสิงสําคญั
เพราะผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตหากเขาต้องการ 
    3. การควบคมุผู้ เรียน (Learner Control) สภาพการเรียนแบบนี ลกัษณะการควบคมุการ
เรียนการสอนผ่านจากผู้สอนไปสู่ผู้ เรียน โดยผู้ เรียนเป็นผู้ตดัสินใจและกําหนดเส้นทางการเรียนตาม
ความต้องการของตนเอง 
    4. รูปแบบมลัติมีเดีย (Multimedia Format) เวิลด์ไวด์เว็บจะมีการนําเสนอเนือหาของ
หลกัสูตร โดยใช้สือมลัติมีเดียทีต่างกันไม่ว่าจะเป็นข้อความ เสียง วีดิทศัน์ และการสือสารในเวลา
เดียวกัน ผู้สอนและผู้ เรียนสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอได้ตามความยืดหยุ่นของเวิลด์ไวด์เว็บ
เพือให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพมากทีสดุ 

    5. แหล่งทรัพยากรข้อมลู (Information Resource) ตวัแปรทีเกียวข้องกบัแหล่งทรัพยากร
ข้อมูลมี  ตวัแปร ตวัแปรแรก ได้แก่ จํานวนและความหลากหลายของเนือหาทีมีอยู่ในเว็บข้อมูล
สามารถได้มาจากหลายๆ แหล่ง เช่น การศกึษา ธุรกิจ หรือรัฐบาล ฯลฯ จากทวัทุกมุมโลก ถือได้ว่า
เป็นพืนทีขนาดใหญ่และเป็นทีเก็บข้อมลูได้หลายชนิด (McManus, 1996) ผู้ออกแบบการเรียนการ
สอนจะต้องออกแบบให้ผู้ เรียนได้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรซึงไม่มีในชนัเรียนแบบดงัเดิม ตวัแปรทีสอง
คือ ข้อความหลายมิติ (Hypertext) ซึงช่วยในการค้นหาข้อมลูจากแหล่งอืนๆ ได้ง่ายกว่าการค้นหา
ข้อมลูในชนัเรียนแบบดงัเดมิ 
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   6. ความทนัสมยั (Currency) เนือหาทีใช้ในการเรียนบนเว็บสามารถปรับปรุงให้ทนัสมยัได้
ง่ายด้วยแหล่งทรัพยากรอืนๆ ทีมีบนเว็บส่วนมากมกัมีความทนัสมยั ดงันนัผู้ สอนจึงสามารถเสนอ
ข้อมลูทีทนัสมยัให้ผู้ เรียนและสามารถนํามาประยกุต์เข้ากับหลกัสตูรให้ทนัสมยัได้ตลอดเวลา 

   7. ความสามารถในการประชาสมัพันธ์ (Publishing Capabilities) การเรียนบนเว็บให้
โอกาสผู้ เรียนเสนองานทีได้รับมอบหมายบนเว็บ ซึงผู้ เรียนมีโอกาสเห็นผลงานของผู้ อืน และเพิม
แรงจงูใจภายในนอกโดยการใช้การทํางานของผู้ เรียนได้ 

   8. เพิมทกัษะทางเทคโนโลยี (Increase Technology Skills) ผู้ เรียนทีเรียนด้วยการเรียนบน
เว็บจะได้พฒันาทกัษะทางเทคโนโลยี เนือหาทีผู้ เรียนจะมีการเปลียนแปลงอย่างเหมาะสม และเพิม
แหล่งทรัพยากรต่างๆ ทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิม อีกทังยังได้ฝึกฝนทักษะจาก
เทคโนโลยีอนัหลากหลาย 
 

         1.7 ข้อจาํกัดของการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

  ถึงแม้ว่าการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงจัดเป็นการเรียนการสอนทางไกลโดยผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์เครือขา่ยนบัวา่เป็นสิงใหม ่ปัญหาทีพบในการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์คือ ผู้ เรียนและผู้สอนมีปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ (ปัทมาพร เย็นบํารุง 2541 : 70) 

Schlough และ Suwathana (1998) ได้ออกแบบการใช้การสอนบนเว็บในปี 1997 ที University of 

Wisconsin กับนกัศึกษาทีเขาสอน ข้อมูลทีสนใจประการหนึงคือ นกัศึกษาร้อยละ 77 ตอบข้อมูล
แบบสอบถามวา่พวกเขาชอบการเรียนในชนัเรียนมากกวา่การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 

  นอกจากนีครูจํานวนมากยังรู้วิธีใช้โปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูปแต่ไม่รู้วิธีเขียน
โปรแกรม บางคนไม่รู้ด้วยซําว่ามีการเขียนโปรแกรมอยู่ในโลก (ครรชิต มาลยัวงศ์ 2541 : 14) ดงันนั 
จึงไม่น่าแปลกใจทีจะยงัมีครูสอนจํานวนมากทียงัไม่รู้จกั ไม่รู้ถึงคณุค่าและความสําคญัของการใช้
อินเทอร์เน็ตเพือการเรียนการสอน ซึงปัญหาของความไม่แพร่หลายในการใช้อินเทอร์เน็ตเพือการ
เรียนการสอน คือ 

  1. คา่ใช้จา่ยในการติดตงั คา่เชา่ คา่โทรศพัท์ทางไกล กรณีอยูต่า่งจงัหวดัยงัสงูมาก 

  2. การขาดนกัออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

  3. ทศันคติของผู้ ใช้ยงัเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึงได้ค้นคว้าหารือ
ตดิตอ่สือสารพดูคยุกนัมากกวา่ การจะค้นหาข้อมลูได้พบตามต้องการ 
  4. อปุสรรคด้านภาษา เนืองจากข้อมลูบนอินเทอร์เน็ตสว่นใหญ่เป็นภาษาองักฤษ 

  5. การตดิตงัอินเทอร์เน็ตยงัมีปริมาณน้อย 

   6. ทกัษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และขาดความรู้ความเข้าใจทีถกูต้อง 
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  7. คอมพิวเตอร์เพือการเรียนยังไม่เพียงพอ จึงไม่เห็นความจําเป็นในการต้องติดตงั
อินเทอร์เน็ตเพือใช้ในการศกึษา 

  8. ขาดการสนบัสนนุจากผู้บริหารซงึไมเ่ข้าใจเทคโนโลยี 

  9. ทําให้สิทธิเสรีภาพคุณค่าความเป็นมนุษย์ลดน้อยลง  เป็นผลจากการนําเอา
เทคโนโลยีมาปรับเปลียนการเรียนรู้ นําบรรยากาศการเรียนรู้ทีดีทีครูและผู้ เรียน ได้มีโอกาสใกล้ชิด
กนัออกไป (Glenn Hartz 1998)  

  10. ข้อจํากัดหนึงของการนําเว็บมาใช้สอน คือ การทีไม่สามารถควบคมุผู้ เรียนได้ ถ้า
ผู้ เรียนเป็นผู้ ทีขาดความสามารถในการควบคมุตนเอง การเรียนด้วยเว็บจะทําให้ไม่ได้ผลเป็นทีน่า
พอใจ เพราะการทีผู้ เรียนเข้าไปในแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่บนอินเทอร์เน็ตแล้ว ผู้ เรียนอาจให้ความ
สนใจเรืองอืนๆ แทนทีจะมาสนใจเรืองทีเขาควรจะเรียนรู้ การเรียนการสอนบนเว็บส่วนใหญ่ผู้ เรียน
ต้องควบคมุ กํากับการเรียนด้วยตนเอง ความไม่คุ้นเคยในการเรียนด้วยตนเอง การขาดแรงจูงใจ 
ความไมชํ่านาญ หรือขาดทกัษะในการใช้เครืองมือบนอินเทอร์เน็ต ประกอบกบัการเรียนบนเว็บไม่ใช่
การเรียนเป็นเส้นตรง หรือเรียนเป็นลําดบัเสมอ ผู้ เรียนสามารถเลือกแหล่งการเรียนหรือเนือหาที
สนใจได้ตามต้องการ ซึงผู้ เรียนบางคนอาจมีปัญหาการจดัความคิดรวบยอด (concept) หรือไม่รู้
แหล่งการขอคําปรึกษาในเว็บ ประกอบกับเป็นการเรียนอิสระ ดงันนั ความรับผิดชอบการเรียนของ
ผู้ เรียนก็เป็นปัญหาสําคญัอีกประการ (Chizmar and others 1999)  

 ราวทรี(Rowntree 1995) ได้เสนอข้อสรุปจากผลการวิจยัว่า ติวเตอร์ในรายวิชาออนไลน์จะ
ช่วยให้ผู้ เรียนได้มีการขยายและลึกในความเข้าใจมโนทัศน์มากกว่าครูในห้องเรียนเพราะสามารถ
บนัทึกทกุสิงบนหน้าจอตงัแต่เริมต้นการเรียน ทําให้ช่วยเหลือผู้ เรียนไม่ให้เกิดความคลาดเลือนทาง
มโนทศัน์ได้ง่าย และได้กลา่วถึงอปุสรรคทีอาจเกิดได้ในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ คือ 

 1. ปัญหาด้านเทคโนโลยีทีไมเ่พียงพอและมีประสิทธิภาพตํา 

 2. ระดับการเรียนรู้ของผู้ เรียนและติวเตอร์ในด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ภาษา การ
อภิปราย การจดัเวลา การมีปฏิสมัพนัธ์ 

 3. การใช้การสือสารแบบ asynchronous หรือ text base อาจจะไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ เรียนทกุคน ผู้ เรียนบางคนอาจจะถนดัการพดูมากกวา่การเขียน 
 

 ข้อจํากดัของการเรียนบนเว็บเมือเปรียบเทียบกบัการเรียนแบบดงัเดมิ (Khan 1997) 

 1. รูปแบบทีอ่อน (Format Weaknesses) การเข้าถึงมลัติมีเดียและประสิทธิภาพของการ
เรียนสว่นบคุคล สองสิงนีเป็นข้อโต้แย้งในการจดัการเรียนการสอนบนเว็บ ข้อความทีอ่านได้ง่ายและ
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การใช้รูปแบบสิงพิมพ์ วิดีทศัน์แบบออนไลน์ ทีช้ากว่าแถบบนัทึกเสียงหรือโทรทศัน์ และการสือสาร
ทนัทีโดยไม่สามารถจบัเสียงมนษุย์ได้เหมือนการใช้โทรศพัท์ (Hall 1997) แม้ในขณะผู้ เรียนพิมพ์
เนือหาออกมา หรือรอขณะทีวิดีทศัน์กําลงัดาวน์โหลด ผู้ เรียนก็อาจจะสญูเสียความสนใจในการเรียน 

 2. ปัญหาของเส้นทางการเข้าสู่เนือหา (Navigational Problems) รูปแบบข้อความหลายมิติ
จะทําให้ผู้ เรียนได้ย้ายสภาพแวดล้อมของห้องเรียน ไปยังสภาพแวดล้อมภายในเว็บ ด้วยการ
เชือมโยงไปยงัแหล่งตา่งๆ การควบคมุผู้ เรียนจึงมีข้อจํากดั ถ้าผู้ เรียนหลงทางในเว็บ ซึงการหลงทาง
และสญูเสียความสนใจเป็นปัญหาสําหรับผู้ เรียน การใช้สว่นชีนําจะชว่ยลดปัญหานีลงได้ 

 3. การขาดการติดตอ่ (Lack of Human Contact) ผู้ เรียนบางคนชอบสภาพการเรียนแบบ
ดงัเดมิ ทีมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอนและเพือนผู้ เรียนด้วยกนั ผู้สอนก็ได้ทราบปฏิกิริยาของผู้ เรียนวา่เป็น
อยา่งไร แตใ่นการเรียนบนเว็บผู้สอนไมส่ามารถทราบได้ว่าผู้ เรียนกําลงัสบัสนหรือเข้าใจในเนือหา
หรือไม ่หากไมมี่การติดตอ่สือสารกนั สภาพการเรียนบนเว็บผู้ เรียนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์เชน่เดียวกบั
การเรียนแบบดงัเดมิ ด้วยวิธีทีตา่งกนั โดยใช้ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การอภิปราย หรือวิธีการอืนๆ ได้ แตผู่้ เรียนบางรายก็อาจขาดการติดตอ่และ
ขาดปฏิสมัพนัธ์กบัชนัเรียน ซึงปัญหาเหลา่นียงัเกิดขนึอยู่บอ่ยครัง 

 4. แรงจงูใจ (Motivation) ผู้ เรียนทีเรียนผ่านเว็บต้องมีแรงจงูใจส่วนตวัและการจดัระบบการ
เรียน การขาดการวางแผนการเรียนจะทําให้ผู้ เรียนไม่ประสบความสําเร็จในการเรียน และอาจสอบ
ไมผ่า่นในหลกัสตูรนนัๆ ได้ 

 5. เนือหาทีกระจายไมมี่ข้อยตุิ (Open-ended Content) เนือหาในการเรียนบนเว็บทีเสนอให้
ผู้ เรียนนนับางครังผู้ เรียนจะไม่รู้ว่าขอบเขตเนือหาสินสุดตรงไหน หากหัวข้อหรือหลักสูตรของการ
เรียนเปลียนแปลงบอ่ยครัง ทําให้ผู้ เรียนเกิดอปุสรรค์ตอ่การเรียนได้ 

 รอสและชทูส์ (Ross and Schulz 1999) ได้เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างข้อได้เปรียบ
และข้อเสียเปรียบของการเรียนบนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ดงันี 
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ตารางที   ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการเรียนบนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

1. สง่เสริมความต้องการในการเรียนรู้รายบคุคล 

2. แหลง่ข้อมลู online จะชว่ยให้ผู้ใช้ 

   ประหยดัเวลาในการค้นหาข้อมลูขา่วสารตา่งๆ 

3. สง่เสริมการเรียนรู้ตามหลกัสตูรได้เป็นอยา่งดี 
4. เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถชว่ยสง่เสริม     
     การสอนได้เป็นอยา่งดี 
5. ชว่ยสง่เสริมในเรืองของแรงจงูใจและความ 

     ตงัใจในการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

1. ผู้ เรียนหรือผู้สอนอาจไมไ่ด้รับความรู้หรือ
ข้อมลู 

    ตามทีต้องการ 
2. เครืองมือทีใช้จะต้องพฒันาเพือความ 

    ประหยดัเวลาในการค้นหาให้มากขนึ 

3. เทคโนโลยีสามารถสง่เสริมการเรียนรู้ได้สว่น 

    หนงึไมใ่ชท่งัหมด 

4. การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากขนึ หากมี
การ 
    พฒันาในเรืองของมลัตมีิเดีย 

5. ผู้ เรียนอาจไปไมถ่ึงจดุมุง่หมายหากการเข้าถึง 

    ข้อมลูตา่งๆ ต้องใช้เวลามาก 

 

 สําหรับข้อผิดพลาด 10 อนัดบัทีไม่ควรละเลย ซึงผู้ออกแบบการเรียนบนเว็บควรคํานึงถึงนี
ลเซน (Nieisen 1996, อ้างใน ณฐักร สงคราม 2543) ได้จดัลําดบัไว้ตามหวัข้อตอ่ไปนี 

 1. การใช้กรอบ กรอบจะไมเ่หมือนกบักรอบภาพเพราะยากตอ่การตงักนัได้ถกูต้อง 

 2. การให้รางวลัในแบบเทคโนโลยี ไมมี่ผลอะไรจริง 
 3. เนือหาเหมือนเขียนบนกระดาษ 

 4. การมีขอบเขตซบัซ้อนไปสําหรับผู้ใช้ 

 5. บางหน้าไมมี่การเชือมโยง ทําให้ไมรู้่วา่จะทําอยา่งไรตอ่ไป 

 6. หน้าจอทําเป็นลกัษณะม้วนกระดาษยาว ต้องเคลือนดนูาน 

 7. การขาดตวัสนบัสนนุในการสืบค้น 

 8. สีของการเชือมโยงไมเ่ป็นมาตรฐาน ทําให้สบัสน 

 9. ข้อมลูเก่าล้าสมยัไมมี่การปรับปรุง 
 10. ใช้เวลาในการแสดงผลนาน 
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        1.8 การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

     การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ต้องคํานึงถึงสภาพการเรียนการสอน โดยผู้ เรียน
เรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์ทีเชือมโยงกับเครือข่ายด้วยการใส่รหสัผ่านเข้าสู่ระบบ เพือศึกษาเนือหา
บทเรียนจากทีกําหนดบนเว็บหรือทีตา่งๆ บนเครือข่ายได้ทกุเวลา การเรียนวิธีนีเอือตอ่การขยายองค์
ความรู้ของผู้ เรียน ทําให้ได้รับความรู้กว้างขวาง ซึงการถกูกระตุ้นให้มีปฏิสมัพนัธ์ในบทเรียนไปพร้อม
การสือสารกบัผู้สอนและผู้ เรียน เสมือนการเผชิญหน้ากนั ซงึทําได้ทงัในและนอกเวลาเรียน 

  ฟิลลิบ (Philip1996) ได้กล่าวถึงการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บสําหรับการศกึษาใน
มหาวิทยาลยั มี  ประเดน็สําคญั ประกอบด้วย 

 1. มีเป้าหมายเฉพาะ 

 2. มีผลลพัธ์ทีหลากหลาย 

 3. มีการผลิตองค์ความรู้ หรือการสร้างองค์ความรู้ 
 4. มีการประเมินระดบังาน (task)  

 5. มีการสร้างทีมการเรียนรู้ 
 6. มีการคดิริเริมสร้างสรรค์ 
 แอนจีโอ (Angeo edit in Khan 1998) กล่าวถึงหลกัการพืนฐานในการจดัการเรียนการสอน
กบัการเรียนการสอนบนเว็บไว้ 5 ประการ คือ 

 1. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียน เช่น การสังงานของผู้สอนแล้วผู้ เรียนส่งผ่าน
อินเทอร์เน็ตไปยงัผู้สอน ผู้สอนตรวจงานและประเมินผลกลบัไปยงัผู้ เรียน 

 2. ความร่วมมือระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้ เรียนตงัแตส่อคนขึนไป
จนถึงกลุม่ใหญ่สามารถสือสารกนัได้แม้ว่าจะอยู่คนละทีทําให้เกิดการพฒันาความคิดแก้ปัญหาการ
เรียนรู้และการยอมรับความคดิของผู้ อืนเพือหาแนวทางทีดีทีสดุ 

 3. สนบัสนนุการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการค้นหาข้อมลูจากเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

 4. การให้ผลย้อนกลบัทนัที ทําให้ผู้ เรียนทราบความสามารถของตนเอง ปรับแนวทาง วิธีการ 
หรือพฤติกรรมให้ถกูต้อง 
 5. การเรียนด้วยตนเอง โดยไมจํ่ากดัเวลาและสถานที สนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

 การออกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษาให้ประสบความสําเร็จนัน ความสําคัญอยู่ทีหลัก
จิตวิทยาของผู้ เรียน และการทํางานทีประสิทธิภาพของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเชือมโยงข้อมลูทกุๆ 
ตวัในเว็บ ควรจะถกูต้อง สะดวก รวดเร็ว และสามารถสืบค้นเข้าไปในข้อมลูต้องทําได้ง่าย ถกูต้อง ใน
เว็บควรมีภาพประกอบทีเหมาะสม (Stelf-Mabr and JoeHe 1998) 
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 ซานติ (Peter A. Santi edit in Khan 1997) กล่าวว่า ปัจจบุนัมีการเปลียนแปลงของการ
ติดตอ่ ข้อมลูข่าวสารระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียนได้โดยใช้ world wile web browser เช่น Netscape  
และ Internet Explorer เป็น browser ทีผู้ เรียนสามารถรับภาพ หรือข้อมลูตา่งๆ ได้ดี การเรียนการ
สอนบนเว็บนีเป็นสือทีดึงดดูใจผู้ เรียนได้มากหรือน้อย ขึนอยู่กับการออกแบบ เว็บเพจ ให้น่าสนใจ 
ดงึดดูใจ และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน ทําให้มีความสนใจในการเรียนทีผู้สอนได้ออกแบบจดัเตรียมไว้
ให้ โดยจะต้องมีความเกียวข้องกันระหว่างชันเรียน เว็บเพจทีสร้างขึนประกอบด้วย การมี
วัตถุประสงค์ บทนําเนือหาความรู้ การแลกเปลียนข้อมูลระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน หรือผู้ เรียนกับ
ผู้สอน (forum / chart) มีแบบสอบถามและแบบทดสอบ (quiz) ซงึจะมีความสมัพนัธ์ดงัในภาพ 

 

        Class        Web page 

 

   Quiz    Case  Objective 

  New Topic  Studies  Introduction 

     Forum 

     Chart 

 

     Information 

 

 

ภาพที 11 ความสมัพนัธ์ระหวา่งชนัเรียน และเว็บเพจ 

 นอกจากนนัแล้วการออกแบบการสอนผ่านเว็บ จะต้องคํานึงถึง สภาพแวดล้อมในการเรียน
ด้วยสิงทีควรคํานึงถึง ได้แก่ (1) เป็นความต้องการสําหรับการสอนด้วยเว็บหรือไม่ (2) ทําอย่างไรให้
เป็นทางเลือกในการเรียน (3) มีผลกระทบตอ่การสอนอยา่งไร และ (4) เป็นความต้องการหรือไม่ และ
ต้องการอย่างไร (Judy and other 1997) ในการออกแบบระบบ (system management) ก็มี
ความสําคญัเชน่เดียวกนั ได้แก่ 
 1. ความเป็นไปได้และการเข้าถึงข้อมลู และวตัถปุระสงค์ในการเรียนรู้ 
 2. การกําหนดกฎเกณฑ์ทีเหมาะสมกับผลสัมฤทธิทางการเรียนทีคาดหวังและเกณฑ์การ
บรรจวุตัถปุระสงค์ 

 3. การมีการกําหนดฝึกปฏิบตัทีิเหมาะสม นําไปสูผ่ลดีในการเรียนรู้ 
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 4. การให้ผลย้อนกลบัทีดีและเหมาะสมกบัผู้ เรียน 

 5. มีการผสมผสานองค์ความรู้แบบองค์รวม 

 6. การแสดงผลการปรับตวั/ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
 7. แนวทางการประเมินภาพการสอน 

 เจนและมิเชล (Jane และ Michael 1997) กล่าวถึง การออกแบบเว็บทีดี ไว้ว่าใน
เวิลด์ไวด์เว็บ ผู้คนเข้าไปดแูตใ่นสิงทีให้ความสนใจในเว็บทีมีการพฒันาการออกแบบทีดี นกัออกแบบ
การสอนบนเวิลด์ไวด์เว็บได้ให้คําแนะนําในขนัต้นไว้ดงันี ใช้เวลาในการเข้าถึงบทเรียนน้อย ข้อความ
ในหน้าสนักะทัดรัด และมีเนือหาสําคัญอยู่ข้างบน ออกแบบหน้าจอด้วยข้อความทีดี เพือเป็นจุด
สนใจให้แก่ผู้ เรียนต้องการ บางเว็บเพจออกแบบสําหรับสิงทีเป็นจุดประสงค์สําคัญ และสําหรับ
ผู้ เรียนในวิชาเรียน หรือสําหรับบคุคลอืนทีเข้ามาใช้ 

 คริสมาร์ และคณะ (Chizmar and others 1999) ได้กล่าวถึงหลกัการสอน 7 ประการ ที
นํามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนบนเว็บดงันี 

 1. ใช้หลกัการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้ เรียน ผู้ เรียนกบัครูผู้สอน (net-forum) ซึงใช้
แบบสังเกตทีสร้างโดย Mayers and Jones’s (1993) ให้จบัคู่แสดงความคิดเห็นร่วมกันใน
สภาพการณ์ต่างๆ ทีผู้ สอนจัดเตรียมไว้ให้ รวมทงัให้ช่วยกันแก้ไขแนวความคิดและการเขียนของ
ผู้ เรียนด้วย สว่นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผู้ เรียนจะใช้ “one minute paper” ทีออกแบบมา โดย
ผู้ เรียนสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ สอนเกียวกับความคิด ความรู้สึก เกียวกับการนําเสนอสิงที
เรียนรู้ สว่นครูผู้สอนก็สามารถสง่คําถามให้ผู้ เรียนตอบ 

 2. ใช้เทคนิคให้ผู้ เรียนเป็นผู้ กระทําให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (use active learning 

techniques) Chizmaz ใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือในการเรียนเกียวกับการทดสอบใน
ห้องปฏิบตัิการ (collaborative classroom / laborotry approach) โดยผ่านเว็บในรูปของ hypertext 

labs โดยให้ผู้ เรียนเก็บรวบรวมข้อมลู อธิบายผลการปฏิบตัิการทดลอง วิเคราะห์ ทดลองบนเว็บโดย
ใช้เทคนิคของการจําลองสถานการณ์ให้เหมือนจริง (simulation) และสดุท้ายให้เขียนบรรยาย การ
ทดลอง และผลทีได้รับ 

 ส่วนในวิชา เศรษฐศาสตร์จลุภาค จะใช้ Excel workbooks ซึงอยู่ใน course website ใน 
excel Workbooks จะมี  work sheet  ประกอบไปด้วยข้อความ ซึงจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนต้องสืบค้น
ข้อมลูวา่ สิงทีผู้สอนถาม คําตอบคืออะไร 
 3. พฒันาการเรียนแบบร่วมมือกนัระหว่างผู้ เรียน (develop reciprocity and cooperation 

among students) 
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 4. การให้ข้อมลูย้อนกลบัอย่างทนัท่วงที (give prompt feedback) การให้ข้อมลูย้อนกลบั
ทนัทีในรูปของ hypertext โดยมีแบบทดสอบบนเครือข่าย (electronic quizzes) เพือทดสอบผู้ เรียน 
เมือผู้ เรียนตอบกลบัก็จะมีคําเฉลยว่าตอบถกูหรือผิดอย่างไร และใช้ในลกัษณะของ lab exercise ที
ทําเป็นขนัตอนซึงผู้ เรียนสามารถตรวจดวู่าคําตอบในแต่ละขนัการทดลองถูกหรือผิด โดยการเลือก
ข้อความ hypertext วา่ให้ “คลิกทีนีเพือตรวจคําตอบของทา่น” โดยแกรมบนเว็บจะตอบวา่ถกูหรือผิด 

 5. การให้ความสําคญักบัเวลาในการเรียนรู้ (emphasize time on task) ซึงการเรียนโดย
ผ่านเว็บ จะไม่ถูกจํากดัด้วยเวลาในการเลือกเรียนรู้ของผู้ เรียน ช่วยขยายขอบเขตการเรียนรู้ให้เกิน
กวา่ความรู้ในห้องเรียน 

 6. ความคาดหวงัอย่างสงูในการติดต่อสือสารระหว่างกัน (communication expectations) 

ในการมอบหมายอะไรให้ผู้ เรียนไปค้นคว้า เรียบเรียงและนํามาเสนองานเว็บเพจ ผู้ เรียนทกุคนในชนั
เรียนบนเครือขา่ย จะสามารถตดิตอ่สือสารไปดรูายละเอียดของงาน โครงงานของเพือนร่วมชนัเรียนได้ 

 7. การยอมรับในความสามารถ และหนทางในการเรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ละคน (respect 

diverse and way of learning) ในการค้นหาความรู้ แสวงหาคําตอบทีผู้ เรียนสนใจและต้องการ และ
นําข้อมลู องค์ความรู้ทีได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
 คาน (Khan 1997, อ้างใน วิชุดา รัตนเพียร ) กล่าวถึง การออกแบบเว็บเพจทีดี มี
ความสําคญัต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ดงันัน จึงควรทําความเข้าใจ ถึงคุณลักษณะ  
ประการ ของโปรแกรมการสอนบนเว็บ 

 1. คณุลกัษณะหลกั (key features) เป็นคณุลกัษณะพืนฐานของโปรแกรมการเรียนการสอน
บนเว็บทกุโปรแกรม ตวัอย่างเช่น การสนบัสนุนให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กับบทเรียน ผู้สอนหรือผู้ เรียน
คนอืนๆ การนําเสนอบทเรียนในลกัษณะของสือหลายมิติ (multimedia) การนําเสนอบทเรียนระบบ
เปิด (open system) กล่าวคือ อนญุาตให้ผู้ เรียนสามารถเชือมโยงเข้าสู่เว็บเพจอืนๆ ทีเกียวข้องได้ 
ผู้ เรียนสามารถสืบค้นข้อมลูบนเครือข่ายได้ (online search) ผู้ เรียนควรทีจะสามารถเข้าสู่โปรแกรม
การสอนผา่นเว็บจากทีใดก็ได้ทวัโลก รวมทงัผู้ เรียนควรทีจะสามารถควบคมุการเรียนของตนเองได้ 

 2. คณุลกัษณะเพิมเติม (additional features) เป็นคณุลกัษณะประกอบเพิมเติมซึงขนึอยู่
กับคุณภาพและความยากง่ายของการออกแบบเพือนํามาใช้งานและการนํามาประกอบกับ
คณุลักษณะหลกัของโปรแกรมการเรียนการสอนบนเว็บ ตวัอย่างเช่น ความง่ายในการใช้งานของ
โปรแกรม มีระบบป้องกันการลักลอบข้อมูล รวมทงัระบบให้ความช่วยเหลือบนเครือข่าย มีความ
สะดวกในการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม เป็นต้น 
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 ดลิลอนและซู (Dillon and Zhu 1997) กล่าวว่า การสอนในเว็บสามารถอธิบายแนวทางของ
การจดัการและลําดบัข้อมูลเป็นขนัๆ ได้ โดยส่งข้อมลูจากครูไปยงัผู้ เรียน การออกแบบการสอนทุก
อย่างจะต้องมีความเกียวข้องกับการใช้ทฤษฏีการสอน และโมเดลการออกแบบการสอน ตลอดจน
ยทุธวิธีตา่งๆ นอกจากนนั แคมเบล (Cambel; อ้างถึงใน Dillon and Zhu 1997) กล่าวว่า ในการ
ออกแบบรายวิชาในเวิลด์ไวด์เว็บเบส สามารถปรับโมเดล ASSURE (Heinich & Others, 1993) และ
การลําดบัขนัการสอนของ Gagne มาประยกุต์ใช้ได้เป็นอยา่งดี ซงึมีรายละเอียดดงันี 

 เฮนนิค และคณะ (Heinich and Others 1982) ได้ออกแบบโมเดล ASSURE สามารถ
นํามาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บได้ ซงึมีรายละเอียดดงันี 

 1. วิเคราะห์คณุลกัษณะผู้ เรียน (analyze learner characteristics) 

 2. ลําดบัขนัจดุประสงค์ (state objective) 

 3. เลือกและปรับ หรือออกแบบวสัด ุ(select modify or design mateials)  

 4. การใช้วสัด ุ(materials) 

 5. ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน (require learner response)  

 6. ประเมินผล (evaluation) 

 เชา (Zhao 1998) ได้กล่าวถึงการออกแบบการสอนผ่านเว็บ ควรคํานึงถึงสิงแวดล้อมในการ
สอนผา่นเว็บ ดงันนัจงึควรต้องมีการออกแบบสิงแวดล้อมในการสอนผ่านเว็บ มีหลกั 4 ประการ คือ 

 1. ต้องมีการบูรณาการอย่างเต็มที เกียวกับการจัดสิงแวดล้อมให้เอือต่อการเรียนรู้ โดย
ครูผู้สอนรวมทงัผู้ เรียนจะต้องมีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน ครูกับผู้ เรียนจะปฏิสมัพนัธ์กันใน
หลายมิต ิ

 2. การเข้าถึงการเรียนผา่นเว็บต้องเป็นสากล สามารถเข้าถึงภาพการเรียนทีไหน เมือไหร่ก็ได้ 
ด้วยศกัยภาพของเครืองอินเทอร์เน็ตทีชว่ยสนบัสนนุ 

 3. เทคโนโลยีต้องนํามาซงึความโปร่งใส (technology must be transparent) ของข้อมลูใดๆ 
บนเว็บ จะต้องไมเ่ป็นความลบั สามารถเปิดเผยได้ 

 4.อีเว็บ (e web) จะต้องเป็นเครืองมือช่วยให้ครูและผู้ เรียนพฒันาความคิด ความต้องการ
ของตนเองได้โดยให้การสะท้อนผลการเรียนรู้ หรือข้อมลู 

 ริชชีฮอฟแมน (Ritchie and Hoffman Z 1997) ได้เสนอแนะว่า ในการออกแบบโปรแกรม
การเรียนการสอนบนเว็บเพือให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีทีสดุ ควรอาศยัหลกักระบวนการเรียนการสอน 7 
ขนั ดงันี 
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 1. การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ เรียน (motivating the Learning) การออกแบบควรเร้าความ
สนใจ โดยการให้ภาพกราฟิกขนาดใหญ่ ภาพเคลือนไหว สีและเสียงประกอบเพือกระตุ้นผู้ เรียนให้
อยากเรียนรู้ ควรใช้กราฟิกขนาดใหญ่ไม่ซับซ้อน การเชือมโยงไปยังเว็บอืนน่าสนใจ เกียวข้องกับ
เนือหา 

 2. บอกวตัถปุระสงค์ของการเรียน (Identifying what is to be Learned) เพือเป็นการบอก
ให้ ผู้ เรียนรู้ลว่งหน้าถึงประเดน็สําคญัของเนือหาและเป็นการบอกถึงเค้าโครงของเนือหาซึงจะเป็นผล
ให้ การเรียนรู้มีประสิทธิภาพขนึ อาจบอกเป็นวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมหรือวตัถปุระสงค์ทวัไปโดย
ใช้ คําสันๆ หลีกเลียงคําทีไม่เป็นทีรู้จัก ใช้กราฟิกง่ายๆ เช่น กรอบ หรือลูกศร เพือให้การแสดง
วตัถุประสงค์น่าสนใจยิงขึน การเชือมโยงไปยังเว็บภายนอกอาจทําให้ผู้ เรียนลืมวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน การแก้ไขปัญหานีคือ ผู้ออกแบบควรเลือกทีจะเชือมโยงลิงค์ภายนอกทีเกียวข้องกบับทเรียน
เทา่นนั 

 3. ทบทวนความรู้เดิม (Reminding Learners of Past Knowedge) เพือเป็นการเตรียม
พืนฐานผู้ เรียนสําหรับความรู้ใหม่ การทบทวนไม่จําเป็นต้องเป็นการทดสอบเสมอไป อาจใช้การ
กระตุ้น ให้ผู้ เรียนนึกถึงความรู้ทีได้รับมาก่อนเรืองนีโดยใช้เสียงพูด ข้อความ ภาพ หรือใช้หลายๆ 
อย่าง ผสมผสานกัน ทังนีขึนอยู่กับความเหมาะสมของเนือหา มีการแสดงความเหมือน ความ
แตกตา่งของ โครงสร้างบทเรียน เพือทีผู้ เรียนจะได้รับความรู้ใหม่โดยเร็ว นอกจากนนัผู้ออกแบบควร
ต้องทราบ ภมูิหลงัของผู้ เรียนและทศันคตขิองผู้ เรียน 

 4. ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นทีจะเรียนรู้ (Requiring Active Involvement) นกัการศกึษา
ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การเรียนรู้จะเกิดขึนเมือผู้ เรียนมีความตงัใจทีจะรับความรู้ใหม่ ผู้ เรียนทีมี
ลกัษณะ กระตือรือร้นจะรับความรู้ได้ดีกว่าผู้ เรียนทีมีลักษณะเฉือย ผู้ เรียนจะจดจําได้ดี ถ้า มีการ
นําเสนอเนือหาดี สัมพนัธ์กับประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน ผู้ออกแบบบทเรียนควรหาเทคนิคต่างๆ 
เพือใช้กระตุ้นผู้ เรียนให้นําความรู้เดมิมาใช้ในการศกึษาความรู้ใหม่ รวมทงัต้องพยายามหาทางทําให้
การศกึษาความรู้ใหม ่ของผู้ เรียนกระจ่างชดัมากขนึ พยายามให้ผู้ เรียนรู้จกัเปรียบเทียบแบง่กลุ่ม หา
เหตผุล คําตอบด้วยตนเอง โดยผู้ออกแบบบทเรียนต้องค่อยๆ ชีแนวทางจากมมุกว้าง แล้วรวบรัดให้
แคบลง รวมทงัใช้ข้อความกระตุ้นให้ผู้ เรียนคดิ 

 5. ให้คําแนะนําและให้ข้อมลูย้อนกลบั (Providing Guidance and Feedback) การให้
คําแนะนําและให้ข้อมลูย้อนกลบัในระหว่างทีผู้ เรียนศกึษาอยู่ในเว็บ เป็นการกระตุ้นความสนใจของ
ผู้ เรียนดี ผู้ เรียนจะทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนร่วมคิด ร่วม
กิจกรรมในสว่นทีเกียวข้องกบัเนือหา การถาม การตอบ จะทําให้ผู้ เรียนจดจําได้มากกว่าการอ่านหรือ
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ลอก ข้อความเพียงอยา่งเดียว ควรให้ผู้ เรียนตอบสนองวิธีใดวิธีหนึงเป็นครังคราว หรือตอบคําถามได้
หลายๆ แบบเชน่เตมิคําลงในชอ่งวา่ง จบัคู ่แบบฝึกหดัแบบปรนยั โดยใช้ความสามารถของโปรแกรม 
CGI (Common Gateway Interface) ซงึเป็นโปรแกรมเกียวกบัปฏิสมัพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การออกแบบ 

 6. ทดสอบความรู้ (Testing) เพือให้แน่ใจว่านกัเรียนได้รับความรู้ ผู้ออกแบบสามารถออก
แบบทดสอบแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถประเมินผล การ
เรียนของตนเองได้ อาจจัดให้มีการทดสอบระหว่างเรียน หรือทดสอบท้ายบทเรียน ทงันีควรสร้าง
ข้อสอบให้ตรงกับจุดประสงค์ของบทเรียน ข้อสอบ คําตอบและข้อมูลย้อนกลับควรอยู่ในกรอบ
เดียวกนัและแสดงตอ่เนืองกนัอยา่งรวดเร็ว ไมค่วรให้ผู้ เรียนพิมพ์คําตอบยาวเกินไปควรบอกให้ผู้ เรียน
ถึงวิธีตอบให้ชดัเจน คํานงึถึงความแมน่ยําและความเชือถือได้ของแบบทดสอบ 

 . การนําความรู้ไปใช้ (Providing Enrichment and Remediation) เป็นการสรุปแนวคิด
สําคัญควรให้ผู้ เ รียนทราบว่าความรู้ใหม่มีส่วนสัมพันธ์กับความรู้เดิมอย่างไรควรเสนอแนะ
สถานการณ์ทีจะนําความรู้ใหมไ่ปใช้และบอกผู้ เรียนถึงแหลง่ข้อมลูทีใช้อ้างอิงหรือค้นคว้า 
  

 สําหรับการออกแบบกราฟิกหน้าจอผู้ ใช้ (Graphics Users Intertaces:GUIS) มีลําดบัขนั
เป็นกระบวนการ ดงันี (Rolley 1998)  

 1. ผู้ ใช้ต้องมีความเข้าใจ โดยการอธิบายให้ผู้ ใช้ทราบหรือกําหนดลักษณะทีผู้ ใช้สามารถ
เข้าใจวตัถปุระสงค์ 

 2. มีการกําหนดวตัถปุระสงค์โดยรวมสําหรับผู้ใช้ทกุคนหรือกลุม่ 

 3. ตดัสินใจตามแบบของระบบและกําหนดวตัถปุระสงค์ จะเป็นภาพให้ผู้ใช้ได้เห็น 

 4. การอธิบายภาพตามวตัถปุระสงค์ทีอ้างถึงโดยหน้าจอทีคดิจะสร้าง 
 5. กําหนดความสมัพนัธ์ของจดุประสงค์ทีกลา่วถึงตามหน้าจอทีจะสร้าง 
 6. ตดัสินใจจดุประสงค์ของภาพวา่จะใช้อยา่งไร 
 7. วาดโครงร่างของการออกแบบหน้าจอ 

 8. ทดสอบการออกแบบกบัผู้ใช้ 
 

 ทงันีแต่ละขอบเขตพืนทีของเว็บก็ควรคํานึงถึงส่วนประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมโดยเฉพาะ
ส่วนทีเป็นองค์ประกอบสําคญั คือ เนือหา พืนทีแรกของภาพ พืนทีภายในหน้าจอ ดงันี (Maddux 

and Johsnon 1997)  
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 1. เอกสารหน้าจอ (Documentary) เป็นส่วนทีแสดงชือของพืนที และบอกถึงองค์ประกอบ
ตา่งๆ ของเนือหา 

 2. หน้าจอแรกของเว็บไซต์ (Home Page) ในทกุเว็บต้องมีพืนทีหน้าแรกซึงอาจอยู่บนสดุของ
พืนทีหน้าจอ โดยเป็นหน้าแรกทีปรากฏเมือเข้าสู่เว็บไซต์ ก่อนเข้าไปหน้าอืนเพือค้นหาพืนทีภายใน 
จากบนสดุลงสูด้่านลา่ง 
 3. ภายในหน้าจอ (Internal Pages) อาจจะมีหรือไม่มีการแบ่งหน้าจอภายในพืนทีของเว็บ 
ตามข้อมลูมีลกัษณะดงันี 

      3.1 แบ่งเป็นส่วนต่างๆ คือ ในหนึงหน้าจอมีลกัษณะยาวจากบนลงล่าง แต่แบ่งขอบเขต
เป็นหน้าๆ ในแนวตงั 
       3.2 แบง่ตามประโยชน์ทีผู้สร้างเว็บไซต์เป็นผู้ กําหนด 

       3.3 การเข้าสูข้่อมลูผู้ใช้สามารถเลือกการเชือมโยงไปยงัข้อมลูภายในหน้าจอได้ 

 4. ภายนอกหน้าจอ (External Pages) อาจมีหรือไม่มีการเชือมโยงไปยงัหน้าจอภายนอก
เว็บไซต์ ซึงบางหน้าจออาจอยู่ในพืนทีอืน และผู้ สร้างหน้าจอต้องการไปยังข้อมูล โดยผู้ ใช้ยังอยู่
หน้าจอเดมิ แตส่ามารถเลือกเข้าไปเว็บไซต์ภายนอกได้ การเชือมโยงไปยงัหน้าจอภายนอก ก็ถือเป็น
สิงอํานวยความสะดวกของเว็บไซต์เดิม ซึงผู้สร้างช่วยให้เกิดความสะดวกกับผู้ ใช้ เมือผู้ ใช้ต้องการ
เปลียนจากเว็บไซต์เดมิไปยงัเว็บไซต์ใหม่ 
 

 นอกจากนี ลินซ์และฮอร์ตนั (Lynch and Horton 1997) ยงัมีคําแนะนําในการออกแบบเว็บ 
ดงันี 

 1. การใช้ต้องเข้าใจง่าย มีปุ่ มให้เลือกแนน่อน ซงึอนญุาตให้ผู้ใช้เข้าไปสํารวจในเว็บ 

 2. การใช้ต้องมีการเชือมโยงภายในหรือภายนอกให้น้อยทีสดุในหนงึหน้า 

 3. การจดัการภาพรวมหรือสรุปหน้าจอต้องอนญุาตให้ผู้ เรียนเข้าพืนทีในเว็บได้ง่าย 

 4. การใช้ตารางเพือเสนอข้อมลูต้องเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 5. การรวมสรุปในแตล่ะหน้าจอต้องมีการปรับรายวนัให้ทนัสมยั 

 6. ควรบอกตําแหนง่ของพืนทีในทกุหน้าจอหรือมีการเลือกให้ติดตงัเข้าทกุหน้าเว็บ 
 

 โจนส์และฟาร์เควอร์ (Jones and Farquar 1997) ได้แนะนําหลกัการออกแบบเว็บทีใช้ใน
การเรียนการสอน ดงันี 

 1. ควรมีการจัดโครงสร้างหรือจัดระเบียบข้อมูลให้ชัดเจน แยกย่อยออกเป็นส่วนๆ จัด
หมวดหมูใ่นเรืองทีสมัพนัธ์กนั และอาจแสดงแผนทีโครงสร้างให้ผู้ใช้เห็น เพือป้องกนัความสบัสน 
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 2. กําหนดพืนทีสําหรับการเลือกให้ชดัเจน เลียงการออกแบบทีขดัแย้งมาตรฐานทวัไปทีคน
อืนใช้ การทําให้ตวัเลือกเกิดการเปลียนแปลงเมือคลิกคําหรือข้อความใดๆ เมือกลบัมาหน้าเดิม หรือ
ข้อความนนัให้เปลียนสีจากฟ้าเป็นแดงเข้ม เพือให้ผู้ เรียนทราบวา่ผู้ เรียนเลือกสว่นนนัไปแล้ว 

 3. กําหนดให้แต่ละหน้าจอภาพสัน เนืองจากการวิจัยพบว่าผู้ ใช้ไม่ชอบการเลือนขึนลง 
(Nelsen 1996, อ้างถึงใน Jones and Faquar 1997) ซึงยงัทําให้เสียเวลาดาวน์โหลดนาน ยุ่งยาก
ต่อการพิมพ์ หากจําเป็นต้องใช้หน้ายาวก็ให้กําหนดเป็นพืนทีแต่ละส่วนของหน้า และใ ห้ผู้ เรียน
สามารถเลือกไปยงัจดุตา่งๆ ในหน้าเดียวในลกัษณะบุ๊คมาร์ค (Bookmark)  

 4. ลักษณะการเชือมโยงแต่ละหน้าต้องออกแบบให้มีความแตกต่างและชัดเจน ทงัในการ
เชือมโยงในหน้าเดียวกนั การเชือมโยงไปยงัหน้าอืน  หรือออกจากหน้าไปยงัหน้าจอใหม่ 
 5. ต้องระวังตําแหน่งการเชือมโยง ควรจัดสัดส่วนในการเชือมโยงไปหน้าอืนๆ มีลําดับ
ก่อนหลงั หรือมีหมายเหตปุระกอบ 

 6. คําทีใช้เชือมโยงต้องเข้าใจง่าย ชดัเจน และไมส่นัจนเกินไป 

 7. ความสําคญัของข้อมลูควรอยูด้่านบนหน้าจอภาพ เลียงการใช้กราฟิกด้านบนหน้าจอ 
 

 ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2546) ได้กล่าวถึง หลักการสําหรับการผลิตบทเรียนผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Lesson) อิงหลกัจิตวิทยา เพือทําให้ผู้ เรียนเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจดัสภาพแวดล้อมเพือเอือตอ่การเรียนรู้ และการให้ตัวจดัแนวคิด
การเรียน 

 พืนฐานทางจิตวิทยา : 4 สภาพการณ์ทีเอือตอ่การเรียนด้วยตนเอง ต้องประยกุต์เงือนไขการ
เกิดการเรียนรู้ 
 1. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมอยา่งกระฉบักระเฉง (Active Participation)  

 2. ได้รับคําตชิมทนัที (Immediate Feedbock) 

 3. ประสบการณ์ทีประสบความสําเร็จ (Success Experience)  

 4. ได้เรียนรู้ไปทีละน้อยตามลําดบัขนั (Gradual Approximation) 

 ตวัจดัแนวคดิสําหรับ e-Lesson (ACPO) 

 1. ตวัจดัแนวคดิล่วงหน้า (Advance  Organizers) คือแผนการสอนหรือเค้าโครงลว่งหน้า 
 2. ตวัจดัแนวคดิระหวา่งเรียน (Concurrent Ogranizers) คือการเสนอเนือหาตามลําดบั  
การแสดงกระบวนการ การยกตวัอยา่ง ข้อมลู สถิต ิ ฯลฯ 
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 3. ตวัจดัแนวคิดหลงัการเรียน (Post Organizers) คือการสรุปเรืองหรือประเด็นสําคญั การ
เชือมโยงกบัเรืองอืน 

 หลกัการโดยสรุปของ บทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์มีดงัตอ่ไปนี 

 1. ความเหมาะสมของเนือหา - ต้องวิเคราะห์เนือหาเพือสร้างแผนผังแนวคิดระดับวิชา 
หนว่ย และโมดลูทีจะทําเป็น E-Lesson  

 2. ความสะดวกในการเข้าถึงบทเรียน – ต้องมีรายการ (Menu) ทีชดัเจนครบถ้วน 

 3. การนําเสนอเนือหา – ต้องเสนอตามลําดบั และจําแนกเป็นชนัๆ ตามลําดบัจากง่ายไปหา
ยาก จากเนือหาคร่าวๆ ไปหารายละเอียด โดยแบ่ง เป็นระดับ (Layer/Level) เพือนําเสนอทีละ
ขนัตอน และหลีกเลียงการเลือนจอขนึลง (Scrolling) ซงึจะทําให้ผู้ เรียนเบือหนา่ย 

 4. มีภาพและเสียงแบบมลัติมีเดีย โดยใช้ Off-line CD เป็นสือเสริม เพือความรวดเร็วในการ
เรียกข้อมลูจากเครือขา่ย 

 5. มีศนูย์ความรู้หรือฐานความรู้ สําหรับบรรจุเนือหาสาระของบทเรียน และมีการเชือมโยง
ให้เข้าถึงได้อยา่งง่ายและรวดเร็ว 

 6. มีชอ่งทางสําหรับการแสดงความคดิเห็นระหว่าง ผู้ เรียน กบั ผู้ เรียน และผู้ เรียน กบั ผู้สอน 
โดยจดัในรูป Chat Room หรือ Virtual Classroom  

 7. มีการมอบหมายงาน (Activities/assignments) พร้อมแนวตอบ (Feedback) เพือให้ 
ผู้ เรียน ได้ทราบความก้าวหน้าในการเรียน และให้ผู้สอน สามารถตรวจสอบการเรียนและเก็บคะแนน 

 8. มีระบบการประเมินอยา่งตอ่เนือง ทงัก่อนเรียน (pretest) ระหวา่งเรียน 
(formative/concurrent test) หลงัเรียน (summative/posttest) 

 นอกจากนีในส่วนขององค์ประกอบชดุการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ จําแนกได้ตามโครงสร้าง
การประยกุต์หลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ และตามการนําเสนอบนจอภาพ (ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 2546) 
 1. องค์ประกอบตามโครงสร้างการประยกุต์หลกัจิตวิทยาการเรียนรู้   
     ในฐานะที E-Learning Package เป็นส่วนหนึงของชุดการสอนทางไกล ก็จะต้องมี
องค์ประกอบตามโครงสร้างการประยกุต์หลกัจิตวิทยาการเรียนรู้สําคญั 6 องค์ประกอบ คือ 1. Pre-

Test 2. Advance Organizer 3. Body of Content 4. Activities Assignments 5. Feedback 6. 

Posttest  

 2. องค์ประกอบจําแนกตามการนําเสนอบนจอภาพ 

     จําแนกตามการนําเสนอบนจอภาพ ชดุการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ มีองค์ประกอบสําคญั 
12 สว่น คือ หน้าบ้าน ศนูย์การเรียน ศนูย์ความรู้ แหลง่ความรู้เสริมภายนอก ศนูย์ปฏิบตัิการ ศนูย์สือ
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โสตทัศน์ ศูนย์ประเมินการเรียน ป้ายประกาศ ห้องสนทนา การติดต่อสือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คําถามพบบอ่ย และศนูย์ข้อมลูสว่นบคุคล 

  ผู้ ทีจะเข้าถึงองค์ประกอบทัง 12 ส่วนนี ได้จะต้องเป็นผู้ ทีมีรหัสผ่าน (Password) 

เทา่นนั 

  2.1 หน้าบ้าน (Home Page) เป็นหน้าแรกของบทเรียนทีแสดงชือสถาบนัการศกึษา 
คณะวิชา ภาควิชา ชือวิชา คําอธิบายรายวิชา วตัถปุระสงค์วิชา รายชือหน่วยการสอน (ไม่ใช้ “บทที” 
เพราะไม่ใช่ตํารา) ข้อมูลของอาจารย์ และนกัศึกษาและข่าวสารเกียวกับกิจกรรมการเรียน อาจมี
ภาพประกอบหนว่ย สาระสรุปหรือสาระสงัเขปของวิชา (Synopsis) เพือให้ภาพรวมเนือหาสาระของ
วิชาทีนกัศกึษาจะต้องเรียน 

  2.2 ศนูย์การเรียน / ห้องเรียนเสมือนจริง (Learning Center/Virtual Classroom) 

เป็นสว่นเสนอกิจกรรมการเรียนของหนว่ยทีแสดงรายการ (menu) ประจําหน่วยการสอน ภาพผู้ เขียน
หนว่ยพร้อมเสียงอธิบายเค้าโครงเนือหาสาระ 

  รายการประจําหน่วยการสอนประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ แนวคิด เนือหา กิจกรรม/
งานทีมอบหมาย สือโสตทศัน์ ห้องสนทนา แบบประเมินก่อน/หลงัเรียน คําถามพบบอ่ย (FAQ) และ
การเชือมโยงไปยงัแหลง่ความรู้เสริมภายนอก (External links)  

  2.3 ศนูย์ความรู้ (Knowledge Center/Knowledge Base-KB) เป็นแหล่งความรู้
หลกัของวิชา ศนูย์ความรู้จะบรรจุเนือหาสาระของวิชาทงัหมดในหลกัสูตร หรือบรรจุเฉพาะเนือหา
สาระของวิชานนัก็ได้ 

  ศนูย์ความรู้จะจําแนกเนือหาสาระไว้  ระดบั คือ ระดบัทีเป็นแก่นเนือหาสาระทีไม่มี
การเปลียนแปลง (Hardcore) ระดบัทีเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียน เข้ามามีปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) และ
ระดบัทีผู้ เรียนและผู้สอนส่งเข้ามาเพิมเติม (Add On) คือ สามารถส่งข้อมลูเข้า (Upload) เพือใช้
ประโยชน์ร่วมกนัซงึจะเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
  2.4 แหล่งความรู้เสริมภายนอก (External/Supplemental Resources) เป็นส่วน
เชือมโยงนกัศกึษาไปสู่แหล่งความรู้เสริมทีอยู่ในเครือข่ายเดียวกนัหรือตา่งเครือข่าย โดยการกําหนด 
Link ไปยงั Websites หรือ Servers ทีมีข้อมลูหรือเนือหาสาระทีเสริมวิชานนัๆ 

  ในระบบการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งความรู้เสริมจากภายนอกต้อง
เข้าถึงในระบบอิเล็กทรอนิกส์เทา่นนั เชน่ ผา่นอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือซีดี ทงันีไม่นิยมกําหนดให้ 
ผู้ เรียน กลบัไปอ่านจากตําราหรือเอกสารอืนๆ หากต้องการให้นกัศึกษาอ่านเอกสารหรือตํารา ต้อง
แปลงให้อยูใ่นรูปตําราอิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) 
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  การกําหนดแหล่งเชือมโยงไปยงั Web site อืนต้องเลือกเฟ้นอย่างดีและใช้เมือ
จําเป็นจริงๆ มิฉะนนัก็จะเป็นการ ชีโพรงให้กระรอก” เหมือนกบัปล่อยให้ผู้ เรียนออกจากห้องเรียน ไป
ข้างนอก เพราะผู้ เรียนอาจออกจากเครือข่ายของเรา แล้วท่องไปยงัเครือข่ายอืน กว่าจะได้กลบัมาอีก 
เวลาก็ผ่านไปนาน สายโทรศพัท์อาจหลุด ต่อเข้าไปใหม่ก็อาจต่อไม่ได้ เปลืองเงินค่าโทรศพัท์ และ
อาจมีปัญหาเรืองคา่ลิขสิทธิอีกตา่งหาก 

  2.5 ศนูย์/ห้องปฏิบตัิการ (Operation Center/Laboratories) เป็นส่วนทีกําหนดให้
นกัศึกษาลงมือประกอบกิจกรรมเพือประยกุต์ความรู้ หรือทําการทดลองในสถานการณ์เสมือนจริง 
(Virtual Laboratories) หรือทําโครงการตา่งๆ เพือสง่ให้อาจารย์ตรวจทางอินเทอร์เน็ต หรือทาง E-mail  

  กิจกรรมทีมอบให้นักศึกษาทําอาจเป็นการตอบคําถามง่ายหรือการทํางานใน
โครงการตา่งๆ ซงึท้าทายความรู้ความสามารถของนกัศกึษา 

  2.6 ศูนย์สือโสตทัศน์ (Audio-Visual Center) เป็นการเชือมโยง ผู้ เรียน ไปสู่
แหล่งข้อมูลทีเป็นภาพและเสียง หรือทงัภาพและเสียง ได้แก่ การชมเทปภาพ การฟังเทปเสียง โดย
ผ่านระบบการส่งสัญญาณ “ไหล” ผ่านอินเทอร์เน็ต (Streaming Technology) ในระบบภาพ
เคลือนทีปกตใินรูป Mpeg, AVI, MOV โดยใช้โปรแกรม Media Player ทีได้ติดตงัไว้แล้ว หรือเสียงใน
ระบบ Mid, Wav, MP3 หรือภาพนิงธรรมดาทีสง่มาในรูป JPEG หรือ Gif 

  บรรดาภาพนิง ภาพเคลือนไหว และเสียงทีจดัไว้ในศนูย์สือโสตทศัน์ ต้องเลือกเฟ้น
อย่างดี เพือให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที และไม่เปลืองเนือที ผู้สอนต้องเป็นผู้คดัเลือกหรือกําหนดความ
ต้องการสือเหลา่นีเอง 
  2.7 ศนูย์ประเมินการเรียน (Evaluation and Monitoring Center) เป็นส่วนทีเสนอ
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน หลงัเรียน และการซ้อมสอบไล่ปลายภาคเพือให้ ผู้ เรียนได้ประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนด้วยตนเอง ก่อนทีจะเข้าสอบไลจ่ริง โดยมีการเก็บคะแนนไว้ทกุขนัตอน 

  2.8 ป้ายประกาศ (Web Board/Bulletin Board) ใช้แจ้งข่าวคราวความเคลือนไหว
ตา่งๆ เกียวกบัวิชาทีเรียนหรือกิจกรรมทีเกียวข้องให้นกัศกึษาได้รับทราบ 

  2.9 ห้องสนทนา (Chat Room) เป็นสนามทีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาและอาจารย์ได้
แสดงความคิดเห็น แลกเปลียนความคิดเห็นกนั ซกัถามข้อข้องใจในเนือหาวิชา และวิพากษ์วิจารณ์
งานทีนกัศกึษาทําสง่อาจารย์ 

  2.10 ศนูย์ข้อมลูส่วนบคุคล (Personal Information Center) เป็นส่วนทีเสนอข้อมลู
ของอาจารย์และนักศึกษาทีเปิดเผยได้ เพือประโยชน์ในการติดต่อสือสาร โดยได้รับอนุญาต 
ประกอบด้วยรูปภาพ ทีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ e-mail 
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  2.11 การติดต่อสือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนทีเปิดโอกาสให้มีการ
ติดต่อสือสารระหว่างผู้ สอนกับนกัศึกษาเป็นการเฉพาะตวั ในรูปไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

ไปรษณีย์เสียง (Voice-mail) โทรศัพท์ โทรสาร (Fax) หรือวิธีการอย่างทีเป็นการสือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

  2.12 ศนูย์คําถามพบบอ่ย (Frequently Asked Question-FAQ) เป็นส่วนประมวล
คําถามเกียวกบัวิชาทีเรียน หรือคําถามอืนทีนกัศกึษาสนใจอยากได้คําตอบ และอาจต้องถามเข้ามา 
เพือมิให้ต้องตอบคําถามซําๆ โดยการประมวลคําถามทีมีผู้ถามมาแล้ว มาจดัทําคําตอบแล้วนําเสนอ 

 ศรีศกัด ิ จามรมาน (2547) ได้กล่าวถึง การออกแบบเนือหาบทเรียนออนไลน์ว่าจะต้องสร้าง
สิงทีผู้ เรียนสนใจให้เข้ากบัชีวิตประจําวนั สร้างสถานการณ์เพือสอนการแก้ปัญหา (case study) และ
การนําเสนอ (presentation) จะมีความสําคญัเทา่กบัเนือหา ผู้ออกแบบต้องคิดว่าจะนําเสนออย่างไร
คนจงึจะยอมเรียน และเรียนอยา่งเข้าใจและจําได้หรือไม่ 
 สําหรับแนวทางในการออกแบบเว็บนนั แบง่ออกเป็น 

  1. มีการออกแบบให้เหมาะสมกบัรูปแบบความคิดของผู้ใช้ 

  2. มีความสมําเสมอในคําสงัทีใช้สําหรับการควบคมุและการเคลือนไหว 

  3. มีขนัตอนทีสนัสําหรับผู้ มีประสบการณ์ในการใช้แล้ว และมีรายละเอียดสําหรับผู้
เริมใช้ใหม ่

  4. ให้ข้อมลูย้อนกลบัในสิงทีผู้ใช้ทํา 

  5. จดัหน้าจอให้น่าอา่นและแสดงสิงตา่งๆ บนหน้าจอได้อยา่งมีความหมายและใช้
ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่ 

  6. ใช้ข้อความเป็นทางบวก และสามารถสือหรือนําไปสูก่ารกระทําได้ 

  7. ต้องแนใ่จวา่การเชือมโยงภายในเพ็จต้องทําได้อยา่งสะดวก 

  8. ถ้ามีการเชือมโยงภายนอกเพ็จ ต้องมีข้อความวา่เชือมโยงกบัสิงใด 

  9. ต้องมีเหตผุลในการนําสิงภายนอกมาเชือมโยง และต้องทดสอบการเชือมโยง
สมําเสมอ 

  10. หลีกเลียงการทําเว็บเพ็จทียาวเกินไป 

  11. การจดัทําข้อความและภาพจะต้องมีการเตรียมวางแบบ โดยทีภาพต้องไมใ่หญ่
เกินไป 

 สําหรับหลกัการออกแบบบทเรียนผา่นเว็บนนั ใจทิพย์ ณ สงขลา (2542) ได้เสนอหลกัการ
ออกแบบบทเรียนผา่นเว็บ ดงันี 
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  1. การศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียน ในการเสนอเนือหาการเรียนบนเว็บแม้วา่ทกุคน
สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ แตผู่้ออกแบบก็ต้องทราบวา่กลุม่เป้าหมายหลกัในการเรียนผา่นเครือขา่ยคือ
ใคร มีวตัถปุระสงค์ใดในการสอน เพือนําข้อมลูนีมาพิจารณาอปุกรณ์ฮารด์แวร์ ทงัการแสดงผลทาง
จอคอมพิวเตอร์ การเชือมโยงเข้า 

เครือข่าย ความเร็วในการรับข้อมูล ซอฟท์แวร์ระบบและซอฟท์แวร์ทีใช้ในการอ่านข้อมูลของ
กลุม่เป้าหมายหลกัข้อมลูเหลา่นีชว่ยในการออกแบบให้เหมาะกบัผู้ เรียน 

  2. การวางเป้าหมายหลักและวิเคราะห์เนือหา การวางเป้าหมาย เพือจะได้ทราบ
วตัถปุระสงค์ทีต้องการให้บรรล ุการวิเคราะห์เนือหาทําให้ผู้ออกแบบสามารถกําหนดเนือหากิจกรรม
การเรียน และการวางผงัโครงสร้างของเว็บ 

  3. แรงจงูใจตอ่การเรียน แรงจงูใจภายในบคุคลจะสง่ผลสมัฤทธิทางการเรียน ผู้สอน
สามารถออกแบบใช้เทคนิคทีทําให้ผู้ เรียนเข้าถึงเนือหาได้รวดเร็ว มีการนําทางทีง่ายต่อการติดตาม
เนือหา จดัรูปลกัษณะหน้าจอทีสวยงาม ชวนให้ติดตามเนือหา 

  4. บทบาทของผู้สอนด้วยการสอนผ่านเครือข่ายนนัเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียน ผู้สอนต้องออกแบบ สร้างการเรียนทีกระตุ้นผู้ เรียน พร้อมตรวจสอบการเรียนด้วยตนเอง 

  5. การประเมินผล การเรียนการสอนบนเว็บนีใช้คุณสมบัติเครือข่าย ซึงการ
ประเมินผลทางการเรียนใช้ได้ทงัโปรแกรมและผู้สอน ทงันีผู้ สอนควรคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้ เรียน ดงันนัผู้ เรียนจงึเป็นผู้พิจารณาประเมินตนเองและนําผลทีได้ปรับปรุงการเรียนของตนเองตอ่ไป 

 กระบวนการออกแบบและสร้างบทเรียนในระบบ e-Learning (มสธ. ) แบง่เป็น 4 ขนัตอน ดงันี 

  ขนัตอนที 1 การออกแบบบทเรียน (Courseware Designing) 

  ขนัตอนที 2 การสร้าง Storyboard ของบทเรียน 

  ขนัตอนที 3 การสร้างบทเรียน (Courseware Construction) 

  ขนัตอนที 4 การตรวจสอบและประเมินผลก่อนนําไปใช้งานจริง 
 

 ขนัตอนที 1 การออกแบบบทเรียน (Courseware Designing) 

  1. การวิเคราะห์หลกัสตูรและเนือหา (Course Analysis)   

  2. การกําหนดวตัถปุระสงค์ของบทเรียน (Objective) 

  3. การวิเคราะห์เนือหาและกิจกรรม (Content and Activities Analysis)  

  4. การกําหนดขอบขา่ยบทเรียน (Course Outline)    

  5. การกําหนดวิธีการนําเสนอ (Pedagogy/Scenario) 
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 ขนัตอนที  การสร้าง Storyboard  

  Storyboard หมายถึง เรืองราวของบทเรียนทีประกอบด้วยเนือหาทีแบง่เป็นเฟรมๆ ตาม
วตัถุประสงค์และรูปแบบการนําเสนอโดยร่างเป็นแต่ละเฟรมย่อย เรียงตามลําดบัตงัแต่เฟรมที 1 
จนถึงเฟรมสดุท้ายของแตล่ะหวัข้อย่อย นอกจากนีแล้ว Storyboard ยงัจะต้องระบภุาพทีใช้ในแตล่ะ
เฟรมพร้อมเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้องเช่นลักษณะของภาพเสียงประกอบ ความสัมพันธ์และการ
เชือมโยงของเฟรมเนือหากบัเฟรมอืนๆ ของบทเรียน   

 ขนัตอนที 3 การสร้างบทเรียน (Courseware Construction) 

  ในขนันีจะดําเนินการตาม Storyboard ทีวางไว้ทงัหมดตงัแต่การออกแบบเฟรมเปล่า 
หน้าจอ การกําหนดสีทีจะใช้งานจริง รูปแบบของตวัอกัษรทีจะใช้ ขนาดของตวัอกัษรสีพืนและสีของ
ตวัอักษรนอกจากนีแล้วยังมีข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องดังนี  1. การตรวจสอบ ในการตรวจสอบนัน
จะต้องทําตลอดเวลา หมายความถึงการตรวจสอบในแตล่ะขนัตอนของการออกแบบบทเรียน 2. การ
ทดสอบการใช้งานบทเรียน จําเป็นต้องมีการทดสอบบทเรียนก่อนทีจะมีการนําไปใช้งานเพือเป็นการ
ตรวจสอบความถกูต้องในการใช้งานของบทเรียน 

 ขนัตอนที 4 การประเมินผลบทเรียน มีจุดประสงค์เพือการประเมินผลตัวบทเรียนและการ
ประเมินผลสมัฤทธิของผู้ เรียน 

 

 จากการศกึษาเอกสารทีนกัวิชาการไทยและตา่งประเทศได้กล่าวถึงการออกแบบการเรียน 

อีเลิร์นนิง จะเห็นได้วา่ในการออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงจะแบง่ได้ ดงันี 

 1. การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional design) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 
(Analysis) การออกแบบ (Design) การพฒันา (Development) การนําไปใช้ (Implement) การ
ประเมินผล (Evaluation) หรือ ADDIE Model โดยมีทฤษฏีและแนวคิดพืนฐานจากทฤษฏีระบบ
ทวัไป (general System theory) ทฤษฏีการเรียนรู้ (Learning theories) ทฤษฏีการสือสาร 
(Communication theories) และแนวคิดเกียวกับแบบจําลองการเรียนการสอน (Conceptual 

Models of instruction)  

 2. เทคโนโลยี ประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย เทคโนโลยีการ
สือสาร และเทคโนโลยีด้านบริหารและจดัการระบบ 
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ตารางที   4  การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 

การออกแบบการเรียนการสอน 
อีเลิร์นนิง 

                 

. วิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้ เรียน                  

. มีวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ / เป้าหมาย
เฉพาะ 

                 

. ทบทวนความรู้เดิม                  

. เนือหาความรู้                  

.  การออกแบบเนือหาต้อง มีความ
น่าสนใจ 

                 

. มีการจดัข้อมลู เนือหา เป็นลําดบัขนั                  

. สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
การสืบค้นข้อมลู 

                 

. ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ เรียน                  

. มีการเรียนรู้แบบร่วมมือ                  

. มีกิจกรรม / มอบหมายงาน                  

.  มีปฏิสัมพัน ธ์  ผู้ สอน  – ผู้ เ รียน  / 
ผู้ เรียน – ผู้ เรียน 

                 

. มีการให้ผลย้อนกลบัทนัที                  

. สร้างแรงจงูใจให้กบัผู้ เรียน                  

. มีผลลพัธ์ทีหลากหลาย                  

. มีการสร้างองค์ความรู้                  

. มีการประเมินผล                  

. ความง่ายสะดวกในการใช้โปรแกรม / 
ความคลอ่งตวัในการใช้งาน 

                 

.  ข้อความหน้าจอ  สัน  กะทัด รัด 
สวยงาม น่าติดตาม 

                 

. มีการคิดริเริมสร้างสรรค์                  

. มีการจดัโครงสร้างข้อมลูเป็นระบบ                  

. การเชือมโยงแต่ละหน้าต้องแตกต่าง 
ชดัเจน สะดวก 

                 

. การประเมินคณุภาพการสอน                  

หมายเหต ุ: ข้อ  – ข้อ  : การออกแบบการเรียนการสอน 

      ข้อ 17 – ข้อ 22 : เทคโนโลยี 

1. แทน   Philip (1996) 

2. แทน   Angeo (edit in khan, 1998) 

3. แทน   Peter A. Santi (edit in khan, 1997) 

4. แทน   Judy and other (1997) 

5. แทน   Jane and Michael (1997) 
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6. แทน   Chizmar and others (1999) 

. แทน   Khan (1997) 

8. แทน   Dillon and Zhu (1997) 

9. แทน   Heinich and others (1982) 

10. แทน   Zhao (1998)   

11. แทน   Ritchie, Holfman Z (1997) 

12. แทน   Susan et al (1996) 

13. แทน   Johes and Farquar (1997) 

14. แทน   ชยัยงค์  พรหมวงศ์ ( ) 

15. แทน ศรีศกัด ิ จามรมาน ( ) 
. แทน ใจทิพย์ ณ สงขลา ( ) 
. แทน มสธ. ( ) 

 
4.2 การเรียนรู้ร่วมกัน 
 

     4.2.1 ความหมายของการเรียนรู้ร่วมกัน 

 สตีเฟน (Stephen 1992) ได้ให้ความหมายว่าการเรียนรู้ร่วมกนัก็คือการสอนทีเน้นให้ทํา
กิจกรรมร่วมกนัในลกัษณะกลุม่ โดยสมาชิกของกลุม่จะชว่ยกนัเรียนรู้เพือให้บรรลเุป้าหมายทีวางไว้ 

 ปาร์คคอม (Balkcom 1992) ได้อธิบายว่าการเรียนรู้ร่วมกนัหมายถึง กลกยทุธ์ในการสอนที
ประสบความสําเร็จในลกัษณะของกลุม่ ผู้ เรียนแตล่ะคนจะมีระดบัความสามารถทีแตกตา่งกนัโดยใช้
กิจกรรมทีหลากหลายในการเรียนรู้และเพิมความเข้าใจในเนือหา สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่จะมี
หน้าทีรับผิดชอบในการเรียนรู้เท่านัน แต่ยังต้องช่วยถ่ายทอดการเรียนรู้ไปยังเพือนในกลุ่ มด้วย 
ความสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และความสําเร็จของ
กลุ่ม ทงัโดยการแลกเปลีนความคิดเห็น การแบง่ปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทงัการเป็นกําลงัใจแก่
กนัและกนั คนทีเก่งกว่าจะช่วยเหลือคนทีเรียนอ่อนกว่า สมาชิกในกลุม่ไม่เพียงแตรั่บผิดชอบตอ่การ
เรียนรู้ของตนเท่านนั แตจ่ะต้องรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของเพือนสมาชิกทกุคนในกลุ่ม ความสําเร็จ
ของแตล่ะบคุคลคือความสําเร็จของกลุม่ 

 ฮิลส์ (Hillz 1999, อ้างถึงใน อดุม รัตนอมัพรโสภณ 2551: 48) ได้นิยามการเรียนรู้ร่วมกนั 
(Collaborative) ว่าหมายถึงกระบวนการเรียนทีเน้นกลุ่มหรือการมีส่วนร่วมระหว่างคณะและเพือน
เน้นการมีส่วนร่วมทีผู้ เรียนเป็นผู้กระทําและมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัทงัในส่วนผู้ เรียนและผู้สอน โดยผ่าน
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กระบวนการศกึษาทีมีความสะดวกในการปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมของสงัคมมีความสะดวกใน
การปฏิสมัพนัธ์กบัเพือน 

 1. ความหมายของการเรียนแบบร่วมกนั 

  Penn State University College of Education (2004) ได้ให้คําจํากดัความของ 
collaborative learning วา่มีคณุลกัษณะของการแบง่ปัน เข้าใจเป้าหมาย มีการยอมรับซึงกนัและกนั 
เชือมนั และมีขอบเขตความรับผิดชอบทีชดัเจน มีการติดตอ่สือสารในสิงแวดล้อมทีเป็นทงัแบบเป็น
ทางการ และไมเ่ป็นทางการ มีการตดัสินใจจากการลงความเห็นร่วมกนั ซึงผู้สอนจะเป็นผู้ เอืออํานวย 
และชีแนะให้นกัเรียนได้มองเห็นทางออกของปัญหานนัๆ 

  Thirteen Organization (2004) ได้สรุปว่า collaborative learning เป็นวิธีการหนึงของ
การสอน และการเรียนรู้ในทีมของนกัเรียนด้วยกนัเป็นการเปิดประเด็นคําถาม หรือสร้างโครงการที
เต็มไปด้วยความหมาย ตัวอย่างเช่น การทีกลุ่มของนักเรียนได้มีการอภิปรายหรือมีนักเรียนจาก
โรงเรียนอืนๆ ทํางานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ตเพือแบ่งปันงานทีได้รับมอบหมาย  ส่วน cooperative 

learning เป็นการมุ่งเน้นโดยเบืองต้นทีการทํากิจกรรมกลุ่ม เป็นแบบเฉพาะเจาะจงในชนิดของการ
ร่วมมือ ซงึนกัเรียนจะทํางานร่วมกนัในกลุม่เล็กในโครงสร้างของกิจกรรม ทกุคนจะมีความรับผิดชอบ
ในงานของพวกเขา โดยทกุคนสามารถเข้าใจถึงการทํางานเป็นกลุ่มเป็นอย่างดี และกลุ่มทํางานแบบ 
cooperative นนัมีการทํางานแบบเผชิญหน้า (face to face) และเรียนรู้เพือทํางานเป็นทีม  
  Office of Educational Research and Improvement (1992) ได้ให้ความหมายของ 
cooperative learning ว่าเป็นกลยทุธ์ทางการสอนทีประสบผลสําเร็จในทีมขนาดเล็ก ทีซึงนกัเรียนมี
ระดบัความสามารถแตกต่างกัน ใช้ความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้เพือการปรับปรุงความ
เข้าใจต่อเนือหาวิชา สมาชิกแต่ละคนในทีมมีความรับผิดชอบไม่เพียงแต่เฉพาะการเรียนรู้แต่ยัง
รวมถึงการชว่ยเหลือเพือนร่วมทีมในการเรียนรู้ด้วย นอกจากนียงัมีการสร้างบรรยากาศเพือให้บงัเกิด
การบรรลผุลสําเร็จทีตงัไว้ด้วย 
 บปุผชาติ ทฬัหิกรณ์. (2551: 77) ให้ความหมายถึงการเรียนทีผู้ เรียนไม่ได้เรียนโดดเดียวคน
เดียว หรือตา่งคนตา่งเรียน เป็นการเรียนรู้ทีมีคนตงัแตส่องคนขนึไป อาจเป็นวยัและเพศเดียวกนั หรือ
ต่างเพศต่างวัยกัน มีสถานภาพเดียวกัน หรือต่างสถานภาพกัน และอาจจะอยู่ต่างสถานทีกัน มา
เรียนรู้เรืองเดียวกนัด้วยกนั หรือเรียนรู้ทกัษะบางอย่างจากกนัและกนั หรือแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่าง
กนั หรือร่วมกนัทํางานทีรับผิดชอบด้วยกนัในบรรยากาศของความเป็นเพือนร่วมการเรียนรู้ 
 เนืองจากการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative learning) เป็นวิธีการเรียนทีมีลักษณะที
ใกล้เคียงกับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) ดงันนัจึงต้องมีการให้รายละเอียด
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เกียวกบัลกัษณะของการเรียนแตล่ะแบบเพือความเข้าใจทีถกูต้องและป้องกนัการใช้งานอย่างสบัสน 
ซึงมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ทัศนะเกียวกับลักษณะของการเรียนทังสองรูปแบบ ซึงได้แก่  
ร๊อควูด (Rockwood 1995)คเูปอร์และรอบินสนั(Cooper and Robinson1997) สมิทและแมค
จอร์ช (Smith and McGregor1992) บรูฟฟี (Bruffe 1995) จอห์นสนัและจอห์นสนั (Johnson 

and Johnson 1998) โบรดีและเดวิดสนั (Brody and Davidson 1998) แพนนิส (Panitz  2001) 

สรุปได้ดงันี 

ตารางที      ลักษณะของการเรียนทงัสองรูปแบบ 

Collaborative Learning Cooperative Learning 
1. การเรียนแบบกลุม่เลก็  

2. การปฏิบตัิงานกลุม่ 

3. การค้นพบความรู้ 
4. การแลกเปลยีนความรู้ 
5. การสร้างความรู้จากสงัคม 

6. ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
7. เป็นการเรียนแบบเปิดกว้าง 
8. เน้นกระบวนการมีปฏิสมัพนัธ์ 

9. กระบวนการเรียนเป็นธรรมชาติ 

10. ผู้ เรียนต้องมีประสบการณ์ 

11. พฒันาความรู้ความสามารถตวัผู้ เรียนอยา่งเต็มที 

1. การเรียนแบบกลุม่เลก็  

2. การปฏิบตัิงานกลุม่ 

3. การค้นพบความรู้ 
4. การแลกเปลยีนความรู้ 
5. ความรู้ในระดบัพืนฐาน 

6. คอ่นข้างเป็นผู้สอนเป็นศนูย์กลาง 
7. เป็นการเรียนคอ่นข้างมีขอบเขต 

8. เน้นผลงานทีเป็นชินงาน 

9. กระบวนการเรียนมีโครงสร้างเป็นระบบ 

10. ผู้ เรียนไมจํ่าเป็นต้องมีประสบการณ์พฒันา                
      ความรู้ความสามารถตวัผู้ เรียนในระดบัหนงึ 

 

 เลทิเนทและคณะ (Lehtinen and Others, Tinzmann and Others 1990: 14; Wiersema 

2000: 1) ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนร่วมกนัดงันี 
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ตารางที      การเรียนแบบร่วมมือและการเรียนร่วม 

การเรียนรู้ร่วมกัน Collaborative Learning) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
เป็นรูปแบบทีมากกวา่การร่วมมือ ทงันีเพราะ
การเรียนรู้ร่วมกนัจะเป็นการเรียนรู้ทงั
กระบวนการ ผู้ เรียนซงึอาจจะเป็นทงัชนัเรียน
หรือผู้ เรียนแบง่กลุม่กนัเองเพือร่วมกนัประสาน
ความพยายามในการแก้ปัญหา ผู้ เรียนอาจ
สอนกนัเองเพือให้บรรลถุึงจดุมุง่หมายทีตงัไว้ 
โดยรวมการมีสว่นร่วมของผู้สอนไว้ด้วยใน
บทบาทของผู้ให้คําแนะนําและผู้ อํานวยความ
สะดวก เมือได้ผลลพัธ์แล้วจะทําให้เกิดการ
เรียนรู้จากการกระทําร่วมกนันนั และอาจสร้าง
เป็นองค์ความรู้ใหมข่นึมาได้ 

เป็นรูปแบบหนงึของการเรียนรู้ร่วมกนั โดยใช้
เทคนิคในการทํางานร่วมกนั เพือให้สําเร็จผลตาม
จดุมุง่หมายทีตงัไว้ หากทํางานได้เร็วทีสดุและแต่
ละคนทํางานน้อย 

ทีสดุจะเป็นการดีอย่างยิง การเรียนแบบร่วมมือจะ
มีการแบง่ผู้ เรียนออกเป็นกลุ่มในลกัษณะกลุ่ม
ร่วมมือ (cooperative group) เพือแบง่งานกนัทํา 
(division  

of labor) ตามคําสงัของผู้สอนโดยทีผู้สอนไมมี่
บทบาทหรือมีส่วนร่วมในการทํางานนนั 

 

 

 ซนัยงั (Sunyoung J 2003) ได้สรุปว่า ความแตกตา่งทีเห็นได้ชดัเจนระหว่าง cooperative 

learning กับ collaborative learning คือ เรืองโครงสร้างของงาน ได้แก่ pre-structure, task-

structure และ content structure โดย cooperative learning จะมีการกําหนดโครงสร้างล่วงหน้า
มากกวา่ มีความเกียวข้องกบังานทีมีการจดัโครงสร้างไว้เพือคําตอบทีจํากดัมากกว่า และมีการเรียนรู้
ในขอบขา่ยความรู้และทกัษะทีชดัเจน ส่วน collaborative learning มีการจดัโครงสร้างล่วงหน้าน้อย
กว่า เกียวข้องกับงานทีมีการจัดโครงสร้างแบบหลวมๆ (ill-structure task) เพือให้ได้คําตอบที
ยืดหยุ่นหลากหลาย และมีการเรียนรู้ในขอบข่ายความรู้และทักษะทีไม่จํากัดตายตัว ในเรืองที
เกียวข้องกบัสภาพการเรียนการสอนออนไลน์มกัจะใช้คําวา่ collaborative learning  
 นากาทา และรอนโคสกี (Nagata and Ronkowski 1998) ได้สรุปเปรียบว่า collaborative 

learning เป็นเสมือนร่มใหญ่ทีรวมรูปแบบหลากหลายของ cooperative learning จากกลุ่มโครงการ
เล็กสูรู่ปแบบทีมีความเฉพาะเจาะจงของกลุม่การทํางานทีเรียกว่า cooperative learning กล่าวได้ว่า 
cooperative learning เป็นชนิดหนึงของ collaborative learning ทีได้ถกูพฒันาโดย Johnson and 

Johnson (1960) และยงัคงเป็นทีนิยมใช้แพร่หลายในปัจจบุนั  
 นอกจากนีนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ทศันะเกียวกับการเรียนรู้ร่วมกันในแง่มุมต่างไว้ซึง
พอจะประมวลไว้ได้คือ 
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 เป็นวิธีการเรียนทีให้ผู้ เรียนร่วมมือร่วมใจกนัในการทํางานเป็นกลุ่ม เพือศึกษาในสิงทีสนใจ
เหมือนกนั โดยร่วมกนัสร้างชนิงาน หรือทําโครงงานแล้วเสนอข้อมลูความรู้ทีได้จากการศกึษาร่วมกนั 
การเรียนวิธีนีผู้ เรียนในแต่ละกลุ่มศึกษาและสร้างความรู้ร่วมกันในเรืองทีต่างกัน และใช้เทคโนโลยี
เป็นเครืองมือในการเรียนรู้และเป็นเครืองมือในการนําเสนอข้อมูลความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีหลาย
รูปแบบ เช่น เว็บเพจ คอมพิวเตอร์ วีดิทศัน์ วิทยุโทรทัศน์ และเทคโนโลยีพืนบ้าน การเรียนแบบนี
สามารถสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (Interet relationship) ซึงเกิดขึนเนืองจากผู้ เรียนต้องมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัเองภายในกลุ่ม และสร้างความสมัพนัธ์ภายนอกกลุ่ม (External relationship) ซึงเกิด
จากการสร้างงานทีต้องอาศยัการช่วยเหลือจากบคุคลตา่งๆ รอบข้างเพือทํางานให้สําเร็จ นอกจากนี
ในกระบวนการการจดัการกบัความรู้ข้อมลู การสร้างชนิงานหรือทําโครงการร่วมกนัของผู้ เรียนจะต้อง
มีการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั (Collaboration as dialogue) Clark และคณะ ( ) 
ได้กลา่ววา่ การแลกเปลียนความคิดเห็นกนัและกนัเป็นจดุเดน่ทีเป็นพืนฐานของการทํางานร่วมกนัที
ต้องร่วมกนักระทําและเข้าใจในงานของกนัและกนั  

 เป็นวิธีการเรียนการสอนทีต้องการให้ผู้ เรียนได้ทํางานร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ และ
เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน โดยมีกิจกรรมการเจรจาต่อรอง มีการสนทนาร่วมกัน
แลกเปลียนความคิดเห็นในการทํางานกลุ่ม หรืออาจเป็นการเรียนแบบ Open ended โดยให้ผู้ เรียน
ได้ค้นหาได้ค้บพบ การจดัการเรียนเป็นกลุม่เล็กก็เพือให้ผู้ เรียนทีมีความแตกตา่งกนัทางด้านทกัษะได้
ร่วมกนัทํางาน เพือหาคําตอบของปัญหาทีเกิดขนึ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นวิธีการจดักระบวนการในการ
เรียนและการสอนทีเกียวข้องกับกิจกรรมของกลุ่ม ทีมุ่งเน้นการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เกิดทังการ
ทํางานร่วมกนัเป็นเครือขา่ย (McAlpline 2000) 

 คณุคา่ทีสําคญัประการหนึงของการเรียนรู้ร่วมกันทีถกูอ้างถึงก็คือ สามารถทําให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และทําให้เกิดการประมวลข้อมูลอย่างลึกซึง 
นอกจากนียังทําให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล และมีเป้าหมายในการเรียนรู้ (Brown and 

Palinscar, 1989) ซึง McAlpine (2000) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นคือกิจกรรมอนัหนึงของ 
Constructivist นนัเอง ในการเรียนวิธีนีผู้ เรียนต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียนอืนทงัในกลุ่มและนอกกลุ่ม รวมทงัใช้ประโยชน์จากการมีปฏิสมัพนัธ์เพือสร้าง
งานและจดัการกับความรู้ทีได้มาให้สําเร็จลุล่วง Milter and Stinson (1995) กล่าวว่า การมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และการเจรจาตอ่รองเป็นกระบวนการทีสําคญัในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง
สําหรับผู้ เรียนทีเรียนในเนือหาวิชาด้านการสือสารด้วยแล้ว ทักษะด้านการร่วมมือ และการสร้าง
ทีมงานมีความจําเป็นและสําคัญอย่างยิงต่อการเรียนในเนือหาวิชาลักษณะนี ซึงสามารถแยก
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ออกเป็นทักษะออกเป็นด้านต่างๆ ได้คือ ความสามารถในการร่วมมือกันอย่างประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการชกัจงูผู้ อืนและการถกูชดัจงู ความสามารถในการฟังและการทําความเข้าใจ การ
เข้าใจความแตกต่างและการขจัดความขัดแย้งการใช้มุมมองหลายๆ ด้าน การสร้างสมและสร้าง
ความชํานาญเพือเพิมประสิทธิผล 

 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีการทีดีและเหมาะสมทีสุดทีใช้สําหรับการแก้ปัญหาทีซบัซ้อนหรือ 
Case-based scenarios และทีสําคญัก็คือควรเกียวข้องและมีความสมัพนัธ์กับสถานการณ์ทีเป็น
จริง เพือให้ผู้ เ รียนได้ใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในสภาพแวด ล้อมทีเหมือนกับชีวิตจริง 
(Jonassen and Reeves 1996) ซึงผู้ เรียนแตล่ะคนจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาแตกตา่งกนัออกไป
เหมือนกับที Coschman (1996) ได้กล่าวไว้ว่าวิธีการในการแก้ปัญหาไม่ได้มีเพียงหนทางหรือ
คําตอบทีถกูต้องเพียงคําตอบเดียว 

 การเรียนรู้ร่วมกนั เป็นวิธีการเรียนทีมุ่งให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ ทกัษะ และทศันคติทีเกิดจาก
ผลของการทํางานร่วมกนั เพือสร้างความรู้ สร้างเนือหา และมุง่พฒันาทกัษะ โดยเน้นในด้านกิจกรรม
ทีให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการทํางานร่วมกนั มีการแบง่ปันความรู้และประสบการณ์ของผู้ เรียน
แตล่ะคน มากกว่าการเป็นผู้ รับความรู้แต่เพียงอย่างเดียว ซึงจะมีปฏิสมัพนัธ์เกิดขนึในกระบวนการ
เรียนรู้คือ Social interaction และ Intellectual interaction  

 การเรียนรู้ร่วมกันอยู่บนหลกัการของ Learner center model โดยให้ผู้ เรียนเป็น Active 

participant เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ทีหลากหลายของผู้ เรียนแตล่ะคนจาก
แหล่งข้อมลูตา่งๆ และจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียนอืนๆ (Harasim 1990 and Laurillard 1993) 

นอกจากนียงัมีข้อตกลง มีจดุมุง่หมายในการเรียนร่วมกนั ซงึเป็นปัจจยัสําคญัทีทําให้เกิดความสําเร็จ
ในการเรียนรู้ร่วมกนั Kimber (1994) กล่าวว่า Student based หรือ Student center โดยให้ผู้ เรียน
แตล่ะชว่ยกนัร่วมกนัเพือทีจะหาคําตอบ โดยสืบค้นหาข้อมลู และแก้ปัญหา ด้วยการวิเคราะห์ ข้อมลู 
การอภิปรายกลุ่ม ซึงอาจใช้กิจกรรมการเรียนในรูปแบบ Group based assignment, Research 

project, Case study ซึง Instructor จะต้องมีบทบาทในการจดัโครงสร้าง คอยติดตามผลและ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการร่วมมือในการเรียนโดยมีบทบาทเป็น Facilitator และ Resource ให้กับ
ผู้ เรียน  

 สรุปว่า การเรียนรู้ร่วมกนั หมายถึง วิธีการเรียนทีให้ผู้ เรียนได้ทํางานร่วมกันในกระบวนการ
เรียนรู้ โดยมีสว่นร่วมและมีปฏิสมัพนัธ์ซงึกนัและกนั เพือบรรลจุดุมุง่หมายทีวางไว้ 
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    4.2.2 องค์ประกอบการเรียนรู้ร่วมกัน 

 The Faculty of Social Sciences at Flinders University (2004) ได้สรุปว่า Collaborative 

learning มีองค์ประกอบ  ประการ ดงันี 

 2.1 มีการรับรู้ชดัเจนตอ่การพงึพาอาศยักนัในเชิงบวก (clearly perceived positive 

interdependence) 

 2.2 มีปฏิสมัพนัธ์ (interaction) ระหวา่งสมาชิกทีมในเชิงบวก เพือการบรรลเุป้าหมาย และมี
การชว่ยเหลือ ให้คําแนะนําตอ่กนั 

 2.3 มีความรับผิดชอบรายบุคคล และความรับผิดชอบส่วนตน (individual accountability 

and personal responsibility)  

 2.4 ทกัษะการทํางานกลุ่มย่อย (small group skills) ซึงประกอบด้วย ทกัษะส่วนบคุคล ถือ
เป็นเรืองสําคญัยิง ในการทีจะบรรลเุป้าหมายได้นนั นกัเรียนจะต้องรู้จกั และให้ความเชือถือผู้ อืน มี
การติดต่อสือสารทีให้ความกระจ่างชดั เตรียมการ และยอมรับการสนับสนุน พยายาในการแก้ไข
ปัญหาทีเกิดขนึ 

 2.5 กระบวนการทํางานของกลุ่ม (group processing) กลุ่มทํางานทีประสบผลสําเร็จก็
ต่อเมือกลุ่มได้มีส่วนร่วมในหน้าทีเป็นอย่างดี สมาชิกได้รักษาไว้ซึงความสัมพนัธ์ในการทํางานทีดี 
โดยมุ่งเน้นทีการสะท้อนกลบัของความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล สนบัสนนุทกัษะ การร่วมมือ มีการให้
รางวลัสําหรับพฤตกิรรมเชิงบวก และยินดีตอ่ความสําเร็จทีได้รับ สําหรับบทบาทผู้สอนและผู้ เรียนใน
การเรียนรู้ร่วมกนั 

 ผู้สอนทีสนใจจะใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกนั จะต้องเป็นผู้ ทียอมรับการเปลียนแปลงทีจะเกิดขนึ
ทงัในด้านการทํางานทีผู้ เรียนอาจประสบความสําเร็จ หรือล้มเหลว เป็นผู้ ทียืดหยุ่น ปรับตวัได้กบั
ภาวะกดดนัตา่งๆ ทีต้องเผชิญ โดยจะต้องมีบทบาทดงันี 

 เป็นผู้ อํานวยความสะดวก ทําหน้าทีบริการให้ความสะดวก และจดัหารสิงตา่งๆ ทีผู้ เรียน
ต้องการ 
 เป็นผู้ให้คําแนะนํา โดยเป็นผู้ ให้ข้อมลูบางอยา่งแก่ผู้ เรียน เพือดแูลไมใ่ห้ความคิดของผู้ เรียน
กระจดักระจายจนหาประเด็นไมไ่ด้ 

 เป็นผู้จดัการ โดยการวางแผนจดักลุม่ การใช้เวลาในการจดัการกบัข้อมลู การสร้างชินงาน 
สร้างข้อตกลงร่วมกนักบัผู้ เรียน 

 เป็นผู้ประเมินผล โดยจะเป็นผู้ ดําเนินการตรวจสอบความเข้าใจ ความรู้ และมโนมตขิอง
ผู้ เรียน บทบาทของผู้ เรียนในการเรียนรู้ร่วมกนั 
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 การเรียนด้วยวิธีการนีผู้ เรียนซงึเป็นผู้ปฏิบตัจิะต้องมีบทบาทดงันี 

  1. เป็นผู้สร้างจดุมุง่หมายในการเรียนรู้ 
  2. เป็นผู้วางแผนในการศกึษาค้นคว้า และแก้ปัญหาตา่งๆ ทีเกิดขนึด้วยตนเอง 

  3. เป็นผู้ ดําเนินการในการจดัทําข้อมลูความรู้ สร้างชนิงานหรือโครงงาน 

  4. รับผิดชอบในการเสนองานของตนเอง และตรวจสอบผู้ เรียนในกลุม่อืน ขณะทีมีการ
นําเสนองาน เพือให้แนใ่จวา่ผู้ เรียนอืนๆ สามารถทําความเข้าใจและรับรู้ในข้อมลูความรู้ทีตนเอง
นําเสนอ 

  5. เป็นผู้ประเมินผล ทงัประเมนิตนเอง ผู้ เรียนอืนๆ และชินงาน 

 

     4.2.3 วิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

 ในการดําเนินการเพือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกนันนั มีลําดบัขนัตอนดงันี (พิชยั ทองดีเลิศ 
2547: 17) 
  1. ผู้สอนเสนอหวัข้อตา่งๆ ทีต้องการให้ผู้ เรียนศกึษา 

  2. จดัผู้ เรียนเข้ากลุม่ โดยให้แตล่ะคนเลือกหวัเรืองทีสนใจจะศกึษา (Face to Face 

interaction) เพียง 1 เรือง จํานวนสมาชิกภายในกลุม่ 3-5 คน 

  3. ผู้ เรียนและผู้สอนสร้างข้อตกลงร่วมกนั กําหนดเวลาในการศกึษาค้นคว้า สร้าง
ชินงานหรือโครงงานเพือนําเสนอเรืองทีศกึษา 

  4. นกัเรียนร่วมมือกนัระดมสมองเพือ 

  4.1 กําหนดจดุมุง่หมายการเรียนรู้ 
  4.2 กําหนดขอบขา่ยของเนือหา 

  4.3 วางแผนการนําเสนอเรืองทีศกึษา 

  4.4 แบง่งาน มอบหมายให้แตล่ะคนไปทํา 

  4.5 นําเสนอข้อมลูความรู้ ความคิด โดยมีการปรึกษาหารือ อธิปราย ซกัถาม โต้แย้ง 
เสนอแนะ แลกเปลียนความคดิเพือลําดบัเนือหาทีศกึษา ในระหวา่งการทํางานจะมีการรายงาน
ความก้าวหน้าของงานตอ่ผู้ดแูลทกุคาบเรียน 

       5. ดําเนินการสร้างโครงงานหรือชินงาน 

       6. นําเสนอผลงาน 

       7. ประเมินผลชนิงานทีนําเสนอโดยตนเอง เพือนในชนัเรียนและผู้สอน 
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     4.2.4 การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

 ในการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน จําเป็นต้องเลือกวิธีการให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของการเรียนทีจัดให้กับผู้ เรียน ซึงจะมีวิธีการประเมินทีแตกต่างกันออกไป ดงันนั
ผู้สอนจึงสามารถปรับเปลียนและใช้วิธีการประเมินโดยให้เหมาะสมกับวตัถปุระสงค์ของการจดัการ
เรียนการเรียน ซงึโดยสว่นใหญ่แล้วจะมีการประเมินใน 2 ด้านคือ 

 การประเมินกระบวนการเรียน (Assessment Process) เป็นวิธีการหนึงทีสามารถเลือกใช้ได้
ตามความเหมาะสมโดยสามารถใช้ได้ในทุกสภาพแวดล้อมทางการเรียนและประเมินได้ทกุสปัดาห์ 
(Cramer 1994) กระบวนการดงักลา่วได้แก่ 
 1. การประเมินชนัเรียน (Class Assessment) 

 2. การเลือกตามรายการ (Checklists) 

 3. การประเมินรายงานสว่นบคุคล (Journal Monitoring) 

 4. การประเมินโดยสมาชิกในกลุม่ (Anonymous Group Member Evaluations) 

 5. รายงานของผู้ เรียน (Student Papers) 

 6. ประเมินความร่วมมือของกลุม่ (Evaluating Collaborative Group) 

 

 ส่วนการประเมินอีกลักษณะก็จะใช้เพือหาผลสัมฤทธิทางการเรียน ความสามารถในการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนและใช้เพือจดัลําดบัของผลการเรียนให้กบัผู้ เรียน ในลกัษณะนีจะใช้การประเมินผล
ผลิต (Assessment of Products) ซงึก็มี 6 วิธีการคือ 

 1. รายงานของผู้ เรียน (Student Papers) 

 2. โครงการวิจยั (Research Projects) 

 3. แบบทดสอบแบบสนั (Shot-answer Examination Question) 

 4. ผลย้อนกลบัของการร่วมมือทํางาน (Formative Feedback on collaborative Group 

Products) 

 5. การทดสอบความร่วมมือ (Collaborative Examination) 

 6. งานทีมอบหมายให้ทําร่วมกนั (collaborative Assignments) 

  

 ในการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกนัควรใช้การประเมินทงัสองด้านควบคูก่นัไป เนืองจากการ
เรียนในลกัษIะนีมีลกัษณะทีต่างจากการเรียนในชนัเรียนปกติ ทงัเรืองของกระบวนการกลุ่ม และ
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เทคโนโลยีเข้ามาเกียวข้อง และกิจกรรมการเรียนก็มีความแตกตา่งกนั การทีจะได้ข้อมลูทีครบถ้วนทงั
ด้านความร่วมมือในการทํางานและผลสมัฤทธิทางการเรียน จงึต้องใช้การประเมินทงัสองด้าน 

 ในการประเมินผลการเรียนมีสิงทีจะต้องพิจารณาในการประเมินได้แก่ 
 1. กระบวนการทํางานร่วมกนัของผู้ เรียน ทีแสดงให้เห็นขณะทีมีการเรียนรู้ร่วมกนั 

 2. ผลงาน (Task) 

 3. การแสดงออก (Performance)   

 การดําเนินการในการประเมินผลการเรียน มีแนวทางในการปฏิบตัดิงันี 

 1. ประเมินชินงานทีนําเสนอ ในการประเมินจะพิจารณาความถกูต้องของข้อมลูความรู้ มโน
มตทีินําเสนอ ข้อมลูความรู้ในเชิงลกึ การสือความหมายทีทําให้ผู้ ร่วมกิจกรรมเข้าใจเนือหาสาระ และ
การจดักิจกรรมเสริมเพือตรวจสอบหาความเข้าใจ 

 2. ผู้สอนประเมินผู้ เรียนเป็นรายบุคคล โดยประเมินการปฏิบตัิงานของผู้ เรียนขณะทีมีการ
ทํางาน โดยใช้วิธีการสงัเกต การสมัภาษณ์ การเขียนอนทุิน (Journal)  

 3. ผู้ เรียนแต่ละคนประเมินตนเอง และให้เพือนในกลุ่มประเมินตวัผู้ เรียนด้วยตามหัวข้อ
ตอ่ไปนี 

  ผลสําเร็จของงานทีผู้ เรียนทํา 

  หน้าทีทีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 

  บทบาทในการดําเนินงาน 

    
4.3  การเรียนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
      4.3.1 ความหมายของการเรียนแบบโครงงาน 

 การเรียนแบบโครงงาน เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ ซึง
มีความหมายดงันี 

 เลนชอร์ (Lenschow 1996) อธิบายว่า การเรียนแบบโครงงาน มีความหมายเช่นเดียวกับ
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ (project centered learning) ซึงหมายถึง การ
กระทํากิจกรรมร่วมกนั ช่วยเหลือกนัในการแก้ปัญหาทีเกิดขนึภายในกลุ่ม ด้วยวิธีการปฏิบตัิจริงเพือ
การเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อนันําไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสวงหาข้อมลูและแนวทาง
ในการแก้ปัญหาเหลา่นนั 

 จาร์ค (Jaques 1984; Robbins 1997) ได้ให้ความหมายของวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(group project) วา่หมายถึง การรวมกลุ่มกนัของบคุคลมากกว่า 2 คนขนึไปมีปฏิสมัพนัธ์กนัร่วมกนั
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กระทํากิจกรรมอนันําไปสู่จดุมุ่งหมายบางประการ นอกจากนนัแล้วโครงงานเป็นการจดัสถานการณ์
ทีชว่ยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ทํางานร่วมกนั แลกเปลียนข้อมลูซงึกนัและกนัและสนบัสนนุกนัในการเรียนรู้ 
(fascilitate learning) นนัหมายความว่า การเรียนโดยใช้โครงงานไม่จําเป็นต้องมุ่งสร้างผลิตผลคน 
(product) หรือมุ่งต้องการแตเ่พียงเกรดหรือคะแนนทีทกุคนได้รับเท่านนั หากแตจ่ะเกิดกระบวนการ
เรียนซงึกนัและกนัทีเกิดขนึตอ่บคุคลทกุคนภายในกลุม่ (Young and Henquinet 2000)  

 สชุาติ  วงศ์สวุรรณ (2542) กล่าวถึงความหมายของ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานว่าหมายถึง 
การจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึงทีเป็นการให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริงในลกัษณะของการศึกษา 
สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดษิฐ์คดิค้น โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น แนะนํา และให้คําปรึกษาอยา่งใกล้ชิด 

 แนวคดิเกียวกบัการเรียนรู้แบบโครงงาน (วชัรา   เลา่เรียนดี 2548 : 101) ประกอบด้วย 

  1. การเรียนรู้ด้วยการทําโครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ผู้ เรียนมี
บทบาทสําคญัในการเลือกเนือหาสาระและลกัษณะโครงงานทีตนเองสนใจ 

  2. ผู้ เรียนจะต้องรับรู้และเข้าใจว่าเขากําลงัทําอะไร มีความสําคญัอย่างไร และจะทํา
อย่างไรให้ประสบผลสําเร็จ นันคือ ครูต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 

  3. กระตุ้นการร่วมมือกนัเรียนรู้ให้มีการร่วมมือร่วมใจกนัเรียนรู้และปฏิบตัิ 
  4. นกัเรียนจะต้องได้ชินงาน สามารถเสนอผลงานหรือการปฏิบตัโิครงงาน จึงเน้นทีการ
กระทํา (Doing things) มากกวา่เรียนรู้เกียวกบับางสิงบางอยา่ง 
  5.โครงงานต้องประกอบด้วยเนือหาและจุดประสงค์ทีเป็นจริง ทีสอดคล้องกับ
เป้าหมายการศกึษา 

  6. โครงงานมีพืนฐานจากทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ทีผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ ครูเป็น
ผู้ เรียนมากกวา่ผู้สอน 

  7. การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการทําโครงงาน ครูและผู้ เรียนร่วมกนัประเมินผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริงเช่นใช้ รูบริกซ์ (Rubrics) วิธีประเมินผล คือ ผู้ เรียนประเมินผล ตนเอง 
เพือนประเมิน ครู หรือผู้ รู้จากภายนอก 

  8. จากมุมมองของการวิจยัการเรียนรู้ด้วยการทําโครงงานมีทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านีเป็น
พืนฐานและแนวทางการจดัการเรียนรู้ เช่น ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การร่วมมือกัน 
การแก้ปัญหา การสอนโดยเพือนชว่ยสอนและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
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 สรุปได้วา่ การเรียนรู้แบบโครงงานหมายถึง การจดัการเรียนรู้ทีเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
โดยการกระทํากิจกรรมร่วมกันด้วยวิธีการปฏิบตัิจริง เพือให้ได้มาซึงความรู้ วิธีการ และผลของงาน
เพือการเรียนรู้การแก้ปัญหา อนัจะเป็นการนําไปสู่การเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ของแตล่ะคนให้
ได้รับการพฒันาได้เต็มขีดความสามารถทีมีอยู่อย่างแท้จริง ทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

 

        4.3.2 ขันตอนการเรียนแบบโครงงาน 
 เคทและชาร์ด (Katz and Chard, 1994 ; Edwards; Gandini and Forman, 1993 แบง่
ขนัตอนการดําเนินกิจกรรมในโครงงานออกได้ 4 ระยะ ทีสําคญั  คือ (,อ้างถึงใน วราภรณ์   ตระกลู
สฤษดิ 2545) 
 1. ระยะเตรียมการวางแผนเข้าสูโ่ครงงาน (preliminary planning) 

  เป็นระยะทีเด็กและครูใช้เวลาในการพูดคุย เพือค้นหาหัวข้อประเด็นปัญหา และ
คดัเลือกหัวข้อประเด็นปัญหาสําหรับทําโครงงาน หัวข้ออาจจะมาจากเด็กหรือครูเป็นผู้ เสนอ ใน
ระยะแรกทีเด็กยงัไม่มีประสบการณ์ครูอาจจะเสนอหวัข้อทีคิดว่าเด็กน่าจะสนใจและมีคณุคา่ในการ
เรียนรู้ โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกหวัข้อประเดน็ปัญหาดงัตอ่ไปนีคือ 

  1.หวัข้อประเดน็ปัญหา ควรจะมีความสมัพนัธ์เกียวข้องกบัประสบการณ์ใน
ชีวิตประจําวนัของเดก็ อย่างน้อยทีสดุเด็กควรจะมีความคุ้นเคยกบัหวัข้อเพือเด็กจะได้สามารถตงั
คําถามเกียวกบัหวัข้อได้ 

  2.มีการสง่เสริมทกัษะพืนฐานด้านการอา่นออกเขียนได้ และจํานวน และควรทีจะ
บรูณาการวิชาตา่ง ๆ เข้าไป เชน่ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ภาษา และศลิปะ 

  3.หวัข้อประเดน็ปัญหาควรจะมีคณุคา่เพียงพอทีจะให้เด็กได้ใช้เวลาในการศกึษา
ค้นคว้าอยา่งน้อย  สปัดาห์ 

  4.หวัข้อประเดน็ปัญหาสามารถค้นคว้าหรือทดสอบในโรงเรียนมากกวา่ทีไปทําทีบ้าน 

 2. ระยะเริมต้นโครงงาน (getting project start) 

  เมือหวัข้อประเด็นปัญหาได้รับการคดัเลือกแล้ว ครูมกัจะเริมต้นด้วยการสร้างแผนภูมิ
เครือข่ายการเรียนรู้ หรือแผนภูมิความคิด (concept map) โดยใช้การระดมสมอง เพือวางแผนใน
การศึกษาและร่วมกนัตงัคําถาม เพือค้นหาคําตอบโดยการสืบสอบ ในระยะนีมกัจะเป็นระยะทีเด็ก
ทบทวนประสบการณ์เดมิเกียวกบัหวัข้อทีกําลงัศกึษาอยู่ 
 3. ระยะดําเนินโครงงาน (project in progress) 
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  ระยะนีประกอบด้วยการสืบสอบค้นคว้าโดยตรง มกัจะมีการทศันศกึษา เพือค้นคว้าหา
ข้อมูลเกียวกับหัวข้อและใช้กิจกรรมศิลปะต่าง ๆ เช่น การวาด การปัน การประดิษฐ์ การก่อสร้าง 
และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลอง การทดสอบตา่ง ๆ ในระยะนีเด็กจะได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่จากการศกึษาในโครงงาน มีการทดสอบสมมติฐานและปรับปรุงแก้ไขผลงานทีทํา
ในโครงงานให้เป็นผลสําเร็จ เดก็มกัจะใช้เวลาทําโครงงานในระยะนียาวนานกวา่ทกุระยะ 

 4. ระยะสรุปและอภิปรายผลโครงงาน (Consolidating project)  

  ระยะนีประกอบด้วยการเตรียมการสําหรับนําเสนอผลการศกึษาในโครงงาน ใน
รูปแบบตา่งๆ เชน่ การแสดง การจดันิทรรศการ การสาธิต เพือให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และเพือนๆ 
ได้ชมผลงาน และกิจกรรมทีจดัขนึ เมือเสร็จสินกิจกรรมแล้วเดก็และครูจะร่วมกนัประเมินผลการ
เรียนรู้ทีได้จากโครงงาน และวางแผนเตรียมการสําหรับศกึษาในโครงงานอืนตอ่ไป   

  บีทและคณะ (Baert et al 1999, อ้างถึงใน วราภรณ์   ตระกลูสฤษด ิ2545) กลา่ววา่ 
การเรียนรู้แบบโครงงานประกอบด้วย 5 ขนัตอน ดงันี 

  1. ผู้ เรียนเลือกหวัข้อและรวมตวักนัเป็นกลุม่ (student select a topic and form 

groups) 

  2. วางแผนเกียวกบัโครงงาน และนําเสนอแผนงานให้แก่สมาชิกในกลุม่ (they plan 

their project and present plans to each other) 

  3. นดัหมายมาพบกนัทกุ ๆ สปัดาห์ เพือนําเสนอสิงทีได้ทําเรียบร้อยแล้ว และมีการ
พดูคยุเกียวกบัการเรียนรู้และการวางแผนงานในการทํางานในสปัดาห์ตอ่ไป 

  4. เตรียมการในการทําโครงงาน และทําเป็นกิจกรรมโครงงาน เพือให้ผลงานออกมา
เป็นทีพอใจของทกุคน 

  5.  เตรียมการนําเสนอผลการดําเนินการตามโครงงาน ทังในด้านเนือหาและ
กระบวนการ เช่น การมีส่วนร่วม กระบวนการวดัและประเมินผล การร่วมมือทํางานภายในกลุม่ของ
ผู้ เรียนและผู้ดแูลให้คําปรึกษาโครงงาน (academic staff) 
 

  สชุาติ   วงศ์สวุรรณ (2542) กล่าวถึงขนัตอนในการดําเนินโครงงานว่า เป็นกิจกรรมที
ต้องกระทําอย่างตอ่เนือง ตงัแตเ่ริมต้นจนกระทงัเสร็จสินโครงงาน ซึงผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ดําเนินการเอง
ทงัสิน โดยมีครู-อาจารย์ทีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าทีเป็นทีปรึกษา คอยให้คําแนะนํา เสนอแนะ 
และให้คําปรึกษาอยา่งใกล้ชิดตลอดเวลา 
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  ในการดําเนินงานโครงงาน มีขนัตอนทีสําคญัประกอบด้วย 

  ขนัตอนที  1 การคิดและเลือกหวัเรือง 
  ขนัตอนที  2 การศกึษาเอกสารทีเกียวข้อง 
  ขนัตอนที  3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 

  ขนัตอนที  4 การปฏิบตัโิครงงาน 

  ขนัตอนที  5 การเขียนรายงาน 

  ขนัตอนที  6 การแสดงผลงาน 

 

 จากการศกึษาขนัตอนการเรียนรู้แบบโครงงานจากนกัวิชาการหลายทา่น ผู้วิจยัได้ทําการ
สงัเคราะห์ขนัตอนของกิจกรรมโครงานออกเป็น 5 ขนัตอน คือ 

   ขนัตอนที 1 เตรียมการวางแผนโครงงาน ได้แก่ บทบาทและงานของสมาชิกในกลุ่ม เลือก
หัวหน้ากลุ่ม / เลขากลุ่ม ระดมสมองเลือกประเด็นหัวข้อโครงงาน ศึกษา/ค้นคว้า/หาข้อมูล เพือ
แลกเปลียนเรียนรู้ในกลุม่ เลือกหวัข้อโครงงาน  
 ขนัตอนที 2 เริมต้นโครงงาน ได้แก่ ทําหัวข้อโครงงานทีกลุ่มเลือกกําหนดประเด็น กําหนด
ขอบขา่ยเนือหา  
 ขนัตอนที 3 ดําเนินโครงงาน ได้แก่ ทําโครงงานตามหวัข้อ ประเด็น เนือหา วตัถุประสงค์ที
กําหนดให้ และตามบทบาททีได้รับมอบหมายในกลุม่  
 ขนัตอนที 4 สรุปผลโครงงาน ได้แก่ ระดมสมองเพือสรุปผล สรุปผลโครงงาน ทํารายงาน
  ขันตอนที 5 นําเสนอโครงงาน ได้แก่ นําเสนอผลงานของกลุ่ม สนทนา อภิปราย 
แลกเปลียนความรู้ ความคดิเห็นของเพือนกลุม่อืนๆ และผู้สอน 

 

       4.3.3 รูปแบบการเรียนแบบโครงงาน 

 เคทและชาร์ท (Katz and Chard 1994) กลา่วถึงรูปแบบการเรียนแบบโครงงานวา่เป็นการ
เรียนรู้เพือสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้สิงตา่ง ๆ ด้วยตนเองภายใต้การจดัสิงแวดล้อมและอํานวยความ
สะดวกจากครู โดยมีสาระสําคญัดงันี 

  1. การเลือกหวัข้อของโครงงาน หวัข้อโครงงานต้องมาจากความสนใจและความ
ต้องการของเดก็   

  2. กิจกรรมหลกั ๆ ในการสอนแบบโครงงาน ในโครงงานใดโครงงานหนงึ กิจกรรมที
เป็นหลกัในโครงงานนนั ประกอบด้วย 
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      2.1 กิจกรรมการศกึษาค้นคว้า (investigation activities) 

      2.2 กิจกรรมการสร้าง (construction activities) 

      2.3 การเลน่สมมตุิ (dramatic play) 

  3. โอกาสแหง่การเรียนรู้ การสอนแบบโครงงานเปิดโอกาสให้เดก็ได้เรียนรู้อยา่ง
หลากหลายผา่นกิจกรรมของโครงงาน เชน่ การแสดงออกทางภาษา การเลา่เรือง การอา่น การเขียน
ทางคณิตศาสตร์ เชน่ การเปรียบเทียบ ความคดิรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ เชน่ การสร้าง หรือการ
เลน่อืน ๆ สิงทีเดก็จะได้เรียนรู้และเกิดการพฒันาในการสอนแบบโครงงาน    

     3.1 ความรู้ (knowledge) 

     3.2 ทกัษะ (skills) 

      3.3คณุลกัษณะการอยากรู้อยากเรียน (disposition) 

      3.4ความรู้สกึ (feeling) 

  4. เด็กเป็นผู้ เลือก ในการสอนแบบโครงงาน เด็กมีโอกาสในการเลือกในหลาย ๆ ทาง 
สิงทีเด็กเลือกก่อให้เกิดผลทางการเรียนรู้อย่างหลากหลาย คือ  ก่อให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้ทาง
สติปัญญา (cognitive) พฒันาการทางสนุทรียศาสตร์ (aesthetic) พฒันาการทางสงัคม (social) 
พฒันาการทางอารมณ์ (emotional) และพฒันาการทางจริยธรรม (moral) ผลทางการเรียนรู้ที
เกิดขนึบางประการเกิดขนึในกระบวนการแก้ปัญหาของเด็ก บางประการเ กิดจากผลการทํางานตาม
กระบวนการแก้ปัญหาทีได้พบกบัทงัความสําเร็จและความล้มเหลว เด็กมีโอกาสทีจะเลือกในหลาย ๆ 
ทาง คือ 

     4.1 โอกาสในการเลือกงานทีจะทํา 

     4.2 โอกาสในการเลือกเวลาทีจะทํา 

     4.3 โอกาสในการเลือกสถานทีทีจะทํา 

     4.4 โอกาสเลือกเพือนทีจะทํางานด้วย 

  5. บทบาทครู ครูเป็นผู้ เฝ้าติดตามความสนใจของเดก็ จดัเตรียมกิจกรรมตามความ
ต้องการของเดก็และเป็นผู้คอยให้การชว่ยเหลือในการแก้ปัญหาของเดก็ กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
  6. การจดันิทรรศการในห้องเรียน ห้องเรียนในการสอนแบบนีจดัตกแตง่โดยผลงานของ
เดก็ แสดงกระบวนการทํางานของเดก็ นอกจากจะให้ผู้ อืนเห็นถึงทิศทางการดําเนินงานของโครงงาน
ของเดก็แล้ว ยงัเป็นสิงทีชว่ยให้เดก็ระลกึถึงสิงทีตนเองทําอยู ่ทําให้เด็กสามารถศกึษาได้อย่างลุม่ลกึ 

  7. ระยะตา่ง ๆ ของโครงงาน 
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      7.1  ระยะที 1 วางแผน/เริมต้นโครงงาน (planning and getting started) 

      7.2  ระยะที 2 พฒันาโครงงาน (project progress) 

      7.3  ระยะที 3 คดิทบทวนและสรุป (reflection and conclusions) 
 

  รูปแบบการเรียนแบบโครงงานของ KU Leuven (Katholicke University) 

  Leuven เป็นรูปแบบการใช้โครงงานในการเรียนการสอนวิชาทางด้านสงัคมศาสตร์ ซึง
มีข้อเสนอให้พิจารณา 3 แนวทาง (Von and Cooper 2000) 

  1. การเรียนโดยใช้โครงงานเป็นการเรียน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย 
(Scientific consideration) เริมด้วยปัญหา ซงึเป็นปัญหาทีเกิดจริงจากสิงทีอยู่รอบตวั ผู้ เรียนช่วยกนั
หาคําตอบของปัญหานัน มีการแลกเปลียนประสบการณ์ มีการสะท้อน ความคิด ความรู้จาก
ประสบการณ์ทีมีในแต่ละคน ผู้ เรียนควรจะมีความรู้เบืองต้นเกียวกับจิตวิทยา สงัคมวิทยา มนุษย์ 
จริยศาสตร์ ปรัชญา เพือทีจะได้มีความรู้เพียงพอในการคิด วิเคราะห์ปัญหา อันจะนําไปสู่การ
แก้ปัญหาตอ่ไป (Baert et al. 1999) 

  2. การทําโครงงานเป็นลกัษณะของการทํางานเป็นกลุ่ม ซึงมีรูปแบบของการทีผู้ เรียน
ศกึษา ค้นคว้าโดยตรงด้วยตนเอง (Professional consideration) ผลของการเรียนรู้แบบนี ขนึอยู่กบั
การจดัและรวบรวมข้อมูลจากการพฒันา ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ในการแก้ปัญหา ซึงจะเป็นการ
เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบตัิจริง (learning by doing) ผู้ เรียนแตล่ะคนจะมีบทบาทหน้าทีของตนเอง 
ขณะทีต้องดแูลผลโดยรวมของกลุม่ 

  3.  การเรียนแบบใช้โครงงาน เป็นการเรียนรู้โดยมีบรรยากาศแบบประชาธิปไตย 
(Democratic consideration) มีการยอมรับฟังและแสดงความรู้สึกตอ่กัน การเรียนวิธีนีผู้ เรียนจะ
ไม่ใช่แค่ผู้ รับฟัง (passive listener) หากแต่จะต้องมีการเรียนรู้และทํางานร่วมกันในโครงงาน 
(Vangeneugden 1997) 
 

        4.3.4 การประเมินผลการเรียนแบบโครงงาน (Evaluated Project Group) 
 การประเมินการเรียนโดยใช้โครงงาน จะต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะเป็นผู้
กําหนดและเลือกประเมิน โดยมีแนวทางการประเมิน 3 แนวทาง ได้แก่ (Young and Henquinet 

2000) 

 1. การประเมินกระบวนการ (evaluated group process) หมายถึง ลําดบัขนัตอนของการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงงานตงัแตเ่ริมโครงงานจนจบโครงงาน 
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 2. การประเมินผลของโครงงาน (evaluated product group) หมายถึง ผลทีได้จากการ
ดําเนินการตามกระบวนการ เชน่ เค้าโครงของโครงงาน รายงานการเขียน หรือผลการนําเสนองาน 

 3. การประเมินทงักระบวนการและผลของโครงงาน 
 

 เกณฑ์การประเมินทงักระบวนการของโครงงานกลุม่นี จะต้องมีเกณฑ์ชีวดัทีมุ่งพิจารณาทงั
ในแง่คณุภาพ และแง่ปริมาณ ของการมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในกลุ่ม การเตรียมการในการประชุม 
การมีปฏิสมัพนัธ์ซงึกนัและกนัภายในกลุม่ 
 

 ซึง จอหน์สนัและจอหน์สนั (Johnson and Johnson 1991) ได้กล่าวว่า “จดุประสงค์ของ
กระบวนการกลุ่ม คือการให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัปรับปรุงตนเองในการกระทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม
ให้ดีขนึ เพียงเพือทําให้เป้าหมายของกลุม่บรรลตุามจดุหมาย 
 

 ในเรืองกระบวนการ และผลผลิตของโครงงานในแง่ทฤษฎี และในแง่ของการปฏิบตัิมีความ
เกียวข้องและสมัพนัธ์กัน กล่าวคือ “product quality is affected by process quality” นนัคือ 
ผลผลิตของการดําเนินโครงงานทีดีมีคณุภาพ ย่อมมาจากกระบวนการดําเนินกิจกรรมโครงงานทีมี
คณุภาพดีเชน่เดียวกนั (Davis 1993; Fisher 1980) 
 

 ผู้ประเมินผลการเรียนโดยใช้โครงงาน 

  โดยปกติทวัไป ครูมกัจะเป็นผู้ประเมินผลในการเรียนการสอนแบบเดิม แต่การเรียนรู้
แบบโครงงาน มีลกัษณะแตกตา่งจากการเรียนการสอนแบบเดิม ดงันนัการประเมินผลการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานยอ่มมีความแตกตา่งกนั การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ควรใช้ผู้ประเมินหลาย
คน เพือจะได้สามารถให้ข้อมูลย้อนกลบัให้กบัผู้ เรียนเพือจะได้นําไปวิเคราะห์ตนเอง (Bloom et al. 

1971; Shaw and Fisher 1999) การประเมิน แบง่เป็น 2 แบบ คือ (Feichtner and Davis 1992) 

  1. การประเมินระหวา่งทํากิจกรรมการเรียนการสอน (formative evaluation) เพือให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้และปรับพฤติกรรมการเรียนและการทํางานได้ดีขนึ 

  2. การประเมินผลสรุป (summative evaluation) เป็นการประเมินผลครังสดุท้าย เพือ
พิจารณาให้เกรดแก่ผู้ เรียน 
 

  การประเมินจะนําไปสูก่ารคิดคะแนน หรือเกรดของผู้ เรียน เกรดกบัโครงงานมกัมีการ
เกียวข้องสมัพนัธ์กนั (Ventimiglia 1984; Crammer 1994; Slavin 1990) กลา่ววา่ ผลการเรียนของ
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ผู้ เรียน (student achievement) จะเกียวข้องกบัวตัถปุระสงค์ของกลุม่ และความรับผิดชอบของ
ผู้ เรียน 

  การประเมินผลการเรียนโดยใช้โครงงาน ผู้ประเมินควรเป็นผู้ ทีมีสว่นร่วมในโครงงาน 
ดงันี 

  1. ครูผู้สอน เนืองจากครูเป็นผู้ กําหนดแนวทาง วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ ครูผู้สอนจึงเป็น
ผู้ตรวจทีมีสว่นสําคญัในการประเมินผลของการเรียนรู้ทงัในแง่กระบวนการของกลุ่ม และผลงานของ
กลุม่ (Young and Heinquinet 2000) 

  2. ผู้ เรียนประเมินตนเอง การประเมินตนเองว่าตนเองมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมในโครงงานมากน้อยเพียงใด การประเมินตนเองเป็นประโยชน์อย่างยิงตอ่ผู้ เรียนทีว่า
เขาจะกลายเป็นผู้ ทีสามารถฝึกหดัพฒันาตนเองให้เป็นผู้ ทีมีความรู้อยูต่ลอดเวลา กลายมาเป็นบคุคล
ทีสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Angelo and Cross 1993) นอกจากนนัแล้ว Hatfield (1995) ได้ชี
ประเดน็สําคญัวา่ การวิเคราะห์และประเมินตนเองของผู้ เรียนเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ทีสําคญัใน
การมอบหมายการเรียนโดยใช้โครงงาน 

  3. ผู้ เรียนประเมินซึงกนัและกนั วิธีนีจะเป็นการประเมินผลโดยสมาชิกในกลุ่มประเมิน
ซึงกนัและกนั ซึงเป็นวิธีการควบคมุกลุ่มได้อย่างดี (Crammer, 1994; Conway, Kember, Sivan 

and Wu, 1993; Freeman 1995) การประเมินผลโดยวิธีนีให้ได้ผลดีจะต้องมีการประเมินเป็นระยะ ๆ 
ตลอดเวลาการดําเนินโครงงาน การทําเช่นนีจะทําให้เกิดผลดีทงัต่อตวัผู้ เรียนหรือสมาชิกในกลุ่ม 
กลา่วคือ 

  1.ทกุคนจะได้มีความตระหนกัรู้ในบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของตน ซงึมีกลุม่
เพือนสมาชิกในทีมร่วมติดตามเฝ้าดอูยู่ 
  2.มีผลตอ่ความมีคณุคา่ในตนเองของผู้ เรียน 

  3.มีผลตอ่ความสมัพนัธ์ภายในกลุม่ 

  4.ฝึกหดัให้ผู้ เรียนมีการพฒันาทกัษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพือนําไปสูก่าร
ประเมินผู้ อืนได้อย่างดี 
  5.เป็นการจงูใจให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนและผลการปฏิบตัิงานในกลุม่ได้ดีขนึ เพราะรู้ว่า
มีเพือนคอยพิจารณาตนเองอยูต่ลอดเวลา (Keer, Kang and Domazlicky 1995) 
 

  Young and Henquient (2000) ได้เสนอแนวกรอบแนวคิดเกียวกบัการออกแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงาน และได้กลา่วถึงรูปแบบการประเมินการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ดงันี 
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ตารางที    รูปแบบการประเมินการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
 

ผู้ประเมิน 

(Evaluation) 
สาระการประเมินผลของโครงงาน 

(Content Product) 

สาระการประเมินกระบวนการ 
(Content Process) 

Instuctor 

 

 

 

Peer in group 

 

Peer outside of 

Group 

External 

professionals 

- Initial proposal (individual or group) 

- Written paper (individual or group) 

- Oral presentation (individual or  

   group) 

- Oral presentation (group) 

 

- Final product 

 

- Initial proposal 

- Written paper 

- Individaul contribution 

- Effectiveness process 

 

 

- Individual contribution 

- Effectiveness process 

- Quality of group process  

  (participation, preparation, 

  cooperation) 

 

  4. การประเมินจากบุคคลภายนอก  (external parties) การประเมินจาก
บคุคลภายนอกทีเกียวข้อง เช่น ผู้จดัการ หรือผู้ ให้คําปรึกษาทีมีความรู้ในเรืองการเชือมโยงระหว่าง
การเรียนรู้กับเนือหาสาระนนั ๆ กับเรืองโครงงานทีนักศึกษาเรียนรู้อยู่ การทําเช่นนีทําให้ผู้ เรียนมี
ความใส่ใจและมีความกงัวลใจบ้าง หรือเมือรู้ว่าตนเองและกลุ่มจะมีบคุคลภายนอกทีไม่ใช่ครูผู้สอน
และเพือน ๆ ของตนเอง และเป็นผู้ เชียวชาญในศาสตร์และสาขานนั ๆ ทีผู้ เรียนกําลงัศกึษา จะมาเป็น
ผู้ ร่วมประเมินตนเองและผลงานของกลุม่ (Young and Henquinet 2000) 

 

4.4 ทฤษฏีแรงจูงใจ ARCS Model 
 ในการทํากิจกรรม ซงึเป็นการทํากิจกรรมกลุม่ผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดแรงจงูใจในการเรียนการสอน โดย Keller and Burkman (1993 : 3-

49) ได้ให้หลกัการออกแบบการจงูใจผู้ เรียนไว้ 6 แนวทาง คือ 

1. ความอยากรู้อยากเห็น (Variation and Curiousity) 

2. ความรู้สกึเกียวพนั (Relevance) 

3. มีระดบัการท้าทาย (Challenge level) 

4. การให้ผลป้อนกลบัทางบวก (Positive Outcomes) 
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5. การจงูใจด้วยตวัหนงัสือและรูปภาพ (Readable Style) 

6. การสร้างความสนใจตงัแตต้่น (Early Interest) 
 

 สอดคล้องกบั ดสัเทล (Duchastel 1997) ในเรืองของการออกแบบการเรียนการสอน e-

Learning  

ซงึมีแนวทางการออกแบบแรงจงูใจใน 2 ทฤษฎีหลกั คือ Keller’s ARCS Model (1983) และ 
Malone’s framework (1981) 

 The ARCS Model of Motivation Design (Keller, 1983) แบง่เป็น 4 องค์ประกอบใหญ่ 

1. ความตงัใจ (Attention) 

2. ความรู้สกึเกียวพนั (Relevance) 

3. ความเชือมนั (Confidence) 

4. ความพงึพอใจ (Satisfaction) 

 

 1. ความตงัใจ (Attention) คือ  เร้าให้ผู้ เรียน อยากรู้อยากเห็น และสนใจ Attention 

strategies for arousing and sustaining curiosity and interest;   
 2. ความรู้สึกเกียวพนั (Relevance) คือ เชือมโยงความต้องการ ความสนใจ และจูงใจแก่
ผู้ เรียน 

Relevance strategies that link to learners’ needs, interests, and motives; 

 3.  ความเชือมนั (Confidence) คือ ชว่ยให้ผู้ เรียนพฒันาในด้านความคาดหวงัเชิงบวกเพือ
ผลสมัฤทธิทีประสบความสําเร็จ Confidence strategies that help students develop a positive 

expectation for successful achievement; 

 4.  ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ จัดหาแรงกระตุ้ นทังภายในและภายนอกเพือให้
ผู้ เรียนเกิดความพยายาม Satisfaction strategies that provide extrinsic and intrinsic 

reinforcement for effort 

 ในปี 1987 Keller ได้แบง่ออกเป็น 3 องค์ประกอบยอ่ยในแตล่ะองค์ประกอบใหญ่  
 1. Attention ได้แก่ 
  Perceptual Arousal: เร้าความรับรู้ของผู้ เรียน เชน่ ทําให้ประหลาดใจ สงสยัไมแ่นใ่จ 

  Inquiry Arousal: การกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้ เรียน โดยการตงัคําถาม
เพือให้นกัเรียนแก้ปัญหา 
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  Variability: รวมวิธีการและสือเพือให้เข้าถึงความต้องการของผู้ เรียน 

 2. Relevance ได้แก่ 
  Goal Orientation: นําเสนอวตัถปุระสงค์หรือจดุประสงค์ทีมีประโยชน์ในการเรียนการ
สอนเพือสร้างสมัฤทธิผลทีประสบความสําเร็จ 

  Motive Matching: จดุประสงค์กบัความต้องการ และการจงูใจของผู้ เรียนต้องตอ่เชือม 
กนัได้ 

  Familiarity: นําเสนอบริบทในวิธีทางทีเข้าใจได้และเชือมโยงกบัประสบการณ์และการ
เห็นคณุคา่ของผู้ เรียน 

 3. Confidence ได้แก่ 
  Learning Requirements: แจ้งให้ผู้ เรียนได้ทราบถึงความต้องการด้านการกระทําและ
การเรียน และบอกเกณณ์การวดัผล 

  Success Opportunities: จดัหาโอกาสทีท้ายทายและทีมีความหมายสําหรับ
ความสําเร็จในการเรียน 

  Personal Responsibility: เชือมโยงความสําเร็จด้านการเรียนไปยงัความพยายามและ
ความสามารถของผู้ เรียน 

 4. Satisfaction ได้แก่ 
  Intrinsic Reinforcement: สง่เสริมและสนบัสนนุประสบการณ์การเรียน 

  Extrinsic Rewards: จดัการเสริมแรงทางบวกและผลย้อนกลบัทีจงูใจ 

  Equity: รักษามาตรฐานและผลของความสําเร็จ 
 สําหรับ Malone’s framework ประกอบด้วย การสร้างแรงจงูใจ 3 ปัจจยั คือ 

.ความท้าทาย (Challenge) 

                       .จินตนาการ (Fantasy) 

                       .ความอยากรู้อยากเห็น (Curiousity) 
 

 ดงันนักิจกรรมการเรียนรู้ เพือมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ทํากิจกรรมโครงงาน
ร่วมกันได้โดยไม่จํากัดเวลา สถานที และมีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเว็บ โดยใช้กิจกรรมนําไปสู่การ
เรียนรู้เนือหามีทังกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่มเพือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยแบ่ง
นกัศึกษาเป็นกลุ่มย่อย เรียนรู้และทําโครงงานร่วมกันโดยผ่านเว็บ กิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานมี
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ขนัตอนการทําโครงงาน 5 ขนัตอน ได้แก่ 1. ระยะเตรียมการเข้าสู่โครงงาน 2. ระยะเริมต้นเข้าสู่
โครงงาน 3. ระยะดําเนินโครงงาน 4. ระยะสรุปผลโครงงาน  5. ระยะการนําเสนอโครงงาน 

 วิธีการปฏิสัมพันธ์บนเว็บ โดยกําหนดให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของนักศึกษา 
นักศึกษากับผู้ สอน โดยใช้แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ บนเว็บ เป็นเครืองมือในการปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กระดานข่าวสาร (web board) ห้องสนทนากลุ่มย่อย (chat) การ
ค้นหาข้อมลูบนเครือขา่ย (search)  

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และวิธีการปฏิสัมพันธ์บนเว็บ ต้องจัดสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ทีเอือตอ่ผู้ เรียนในการทํากิจกรรมและมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั โดยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต้อง
มีการออกแบบบทเรียนและกิจกรรมในผู้ เรียนเกิดความสนใจตรงตอ่ความต้องการของผู้ เรียน ง่ายตอ่
ความเข้าใจ เกิดการติดตามมีช่องทางสําหรับตอบปัญหา การให้ความช่วยเหลือ รวมทงัการให้
กําลงัใจเพือเสริมแรงในการเรียนรู้ (ศรีศกัด ิ  จามรมาน : 2547; ศภุชยั   สขุะนินทร์ : 2545; เพ็ญศรี   
ทวิสวุรรณ : 2533) 
 

ตอนท ี5  เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 
 

งานวิจัยภายในประเทศ 

 สํารวย  กมลายุตต์ และณัฏฐพร  พิมพายน (2542) ศึกษาสภาพความพร้อมของนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ทีมีตอ่การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีทกุชนัปีและทกุสาขาวิชาทีมาเข้ารับการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ประจําปี
การศึกษา 2542 ผลการวิจยัพบว่า ความพร้อมของนกัศึกษาด้านโอกาสในการเข้าถึงหรือใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 65.1 โดยมักใช้ทีทีทํางาน รองลงมาคือทีร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต 
สําหรับความพร้อมของนกัศึกษาด้านการมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองคิดเป็นร้อยละ 48.3 ความ
พร้อมของนกัศกึษาด้านความสามารถใช้และโอกาสใช้เครืองคอมพิวเตอร์มีความใกล้เคียงกนั ส่วน
ความพร้อมของนกัศึกษาด้านความรู้พืนฐานเกียวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นด้าน
การพิมพ์งานเอกสาร รองลงมาคือด้านการใช้อินเทอร์เน็ต 

 จิรดา  บญุอารยะกลุ (2542) ศึกษาเกียวกับการนําเสนอลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทีเหมาะสมในขนันําเข้าสู่บทเรียน ขนั
นําเสนอเนือหา ขันถามตอบ ขันตรวจคําตอบ ขันให้ข้อมูลย้อนกลับ และขันจบบทเรียน คือ 1) 
ตวัอักษร (font) ของเนือหาทงัภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรใช้ตวัหัวกลม แบบธรรมดา (เช่น 
องัสนา และคอร์เดีย เป็นต้น) โดยมีขนาด 10-12 พอยท์ (point) ในหนึงหน้าจอควรมีเนือหา 8-10 
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บรรทัด และควรใช้รูปแบบเดียวกันตลอดบทเรียน 2) ภาพกราฟิกควรใช้ภาพการ์ตูน วีดิทัศน์ 
ภาพเสมือนจริงทีเห็นภาพเคลือนไหว 2 มิติ หรือ 3 มิติ โดยเลือกใช้จํานวน 1-3 ภาพ ภายในหนึง
หน้าจอ และภาพพืนหลงัควรใช้ภาพลายนําสีจากลกัษณะเดียวกนัตลอดบทเรียน ) สีทีปรากฏใน
จอภาพและสีของตวัอกัษรไม่ควรให้เกิน  สี รวมทงัสีพืนหลงัด้วย 4)สือในการนําทาง (navigation) 

ควรเลือกใช้สญัรูป (icon) แบบปุ่ มรูปภาพหรือแบบรูปลกูศร พร้อมทงัอธิบายข้อความสนัๆ ประกอบ
สัญลักษณ์หรือแสดงข้อความไฮปอร์เท็กซท์ และใช้เมนูแบบกดปุ่ มหรือแบบ pop-up ทีแสดง
สญัลกัษณ์ทีสือความหมายได้ชดัเจน และ 5) องค์ประกอบทวัไปของโปรแกรมสามารถสืบค้นด้วย 
text box, smart search engine ด้วยเทคนิค drop-down หรือ scroll bar ข้อความทีมีการเชือมโยง 
(hypertext link) ควรใช้ตวัหนาและขีดเส้นใต้ โดยการเปลียนสีเมือคลิกผ่านไปแล้ว และการขยาย
ลําดบัการสืบค้นไมค่วรเกิน 3 ระดบั 

 นิทัศน์  อิทธิพงษ์ (2544) ศึกษาเกียวกับการพัฒนาหลักการออกแบบเว็บเพจการศึกษา
รูปแบบเว็บไซต์ยอดนิยมของไทย ผลการวิจยัพบว่า หลกัการออกแบบเว็บเพจการศกึษาตามรูปแบบ
เว็บไซต์ยอดนิยม จะมีรูปแบบทีเหมือนกัน คือ เน้นการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย มีเนือหาตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีความสวยงามในการออกแบบ สามารถตอบสนองและดาวน์
โหลดได้รวดเร็ว มีการปรับปรุงเนือหาและรูปแบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากการให้ข้อมูลหรือ
เนือหาวิชาทีจะให้แก่ผู้ เรียนเป็นหลกัแล้ว เว็บเพจการศกึษาควรให้บริการเสริมทีเป็นทีต้องการ หรือ
เป็นสิงทีน่าสนใจแก่ผู้ เรียน เช่น ข่าวสารศกึษาทีน่าสนใจ ห้องสมดุออนไลน์ ระบบสืบค้นทีดี รวมทงั
ความบนัเทิงในรูปแบบตา่งๆ เชน่ เกมส์ การจดักิจกรรม หรือการจดัประกวดเพือดงึดดูผู้ เรียน 

 สณีุ  รักษาเกียรตศิกัด ิและศกัดชิยั  นิรัญทวี (2547) ศกึษาเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ด้วย LMS “ATutor” ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยดําเนินการอย่างเป็นระบบ เริม
จากการติดตงัระบบ ATutor และดําเนินการจัดทําเนือหาเต็มรูปของวิชาเครืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการวิจยั พร้อมทงัจดัฝึกอบรมการใช้ระบบ ATutor ในหลกัสตูรขนัพืนฐานและขนั
ก้าวหน้าให้แก่คณาจารย์ในภาคการศึกษาที 1/2546 และทําการทดสอบระบบในสภาพจริง โดย
ทดลองใช้ระบบกบัวิชาทีเปิดสอนในภาคการศกึษาที 1/2546 อย่างเต็มรูป รวมทงัทําการปรับเปลียน
ระบบ ATutor ตามรุ่น (version) ใหม่ๆ ทีมีการพัฒนาขึนในช่วงทีทําการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 
ตงัแต่ มศว. เริมใช้ระบบ ATutor ในภาคการศึกษาที 1/2546 ได้มีการปรับเปลียนรุ่นหลายครัง 
อยา่งไรก็ดี แม้ระบบจะมีการปรับเปลียนรุ่นบอ่ย ผู้ ใช้ก็ยงัสามารถทํางานกบัข้อมลูและเนือหาทีมีอยู่
เดิมได้ และการปรับเปลียนรุ่นเป็นการทําให้ระบบ ATutor มีคณุสมบตัิทีเด่นเพิมเติมหายประการ 
คณะผู้วิจยัได้พยายามขยายผลการใช้งานเพือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ระบบ ATutor 
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เพือเป็นอีกช่องทางหนึงของการใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทีไม่มีค่าใช้จ่ายด้าน
ซอฟต์แวร์ นอกจากนียงัศกึษาวิธีการปรับแตง่ระบบให้เหมาะสม เพือให้สามารถปรับแตง่การใช้งาน
ได้ง่าย 

 พิชยั  ทองดีเลิศ (2547) ศึกษาเกียวกับการนําเสนอรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของนิสิตระดับปริญญาตรีทีมีรูปแบบการเรียนต่างกัน โดยเก็บข้อมูลจากนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีเรียนในวิชาศิลปะการดําเนินชีวิตจํานวน  คน ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบทีสําคญัในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
2 สว่น คือ 1) องค์ประกอบด้านการจดัการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เนือหา ระบบบริหาร
และจัดการรูปแบบการสือสาร การประเมินผล ผู้ อํานวยความสะดวกในการเรียน ตวัผู้ เรียน และ
โครงสร้างพืนฐาน และ 2) องค์ประกอบด้านกิจกรรมการเรียน ได้แก่ ยทุธวิธีการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 
และกิจกรรมการเรียนทีสนบัสนนุรูปแบบการเรียนของคอล์บ (Kolb) นอกจากนียงัพบว่า รูปแบบการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับนิสิตระดบัปริญญาตรีทีมีรูปแบบการเรียนต่างกัน 
ประกอบด้วย 2 ขนัตอน คือ 1) ขนัการเตรียมความพร้อม ซึงมี 2 ขนัตอนย่อย คือ การเตรียมความ
พร้อมของผู้ เรียน และการเตรียมความพร้อมของผู้ เรียน และการเตรียมความพร้อมของผู้สอน และ 
2) ขนัการดําเนินกิจกรรมการเรียน ซงึมี 7 ขนัตอนยอ่ย คือ การปฐมนิเทศรายวิชา การจดักลุ่มผู้ เรียน 
การทดสอบก่อนเรียน การรับทราบผลการทดสอบก่อนเรียน การศึกษาเนือหาในบทเรียน การ
ทดสอบหลงัเรียน และการรับทราบผลการทดสอบหลงัเรียน 

 สาคร  บุญดาว สํารวย  กมลายุตต์ และวรัญญา  ปุณณวัฒน์ (2547)  ศึกษาเกียวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 
มหาวิทยาลยัปิด 25 แห่ง มีการจดัการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ทงัในรูปแบบทีเป็นสือเสริม สือเติม 
หรือแบบผสมผสานร่วมกบัการเรียนในห้องเรียนปกติเป็นหลัก ในขณะทีมหาวิทยาลยัเปิด 2 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช และมหาวิทยาลยัรามคําแหง มีการจดัการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบทีเป็นสือเสริมเพียงรูปแบบเดียว ส่วนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์พบว่า มหาวิทยาลยั
ปิดทงั 25 แหง่ มีการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปข้อความ สไลด์ และอาจมีภาพ เสียง วีดิทศัน์ที
ผลิตอยา่งง่าย ประกอบบทเรียนในสดัสว่นทีมากกวา่การผลิตในรูปมลัตมีิเดีย ในขณะทีมหาวิทยาลยั
เปิด 2 แหง่ มีการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทงั 2 รูปแบบในสดัสว่นทีพอๆ กนั 

 ปัทมา ศรขาว (2540)  ได้ศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ และเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ของนกัศกึษาชนัปีที 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
สยาม  จํานวน 142 คน  แบง่เป็น 2 กลุม่  ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 6 สปัดาห์  ผลการศกึษาพบว่า
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นกัศกึษาทีเรียนด้วยวีการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติตอ่วิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่านกัศึกษาทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ  และนกัศึกษาทีมีความสามารถสูง 
ปานกลาง และตําทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่า
นักศึกษาทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติในระดับความสามารถเดียวกัน  ส่วนนนักศึกษาทีมี
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์สงูกวา่ นกัศกึษาทีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สงูทีเรียนด้วยวิธีเรียนปกต ิ  
 วรนชุ เนตรพิศาลวณิช (2544)  ได้ศกึษา  การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือแบบกรณีศกึษาเพือการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับพยาบาลวิชาชีพ   
โดยกลุ่มตวัอย่างทีทดลองใช้รูปแบบเป็นพยาบาลวิชาชีพจากวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์  และวชิรพยาบาล  
จํานวน  42 คน  แบง่เป็นกลุ่มย่อย ๆ 8 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน 6 กลุ่ม และ 6 คน 2 กลุ่ม  ทดลองฝึกอบรม
ตามรูปแบบทีพัฒนาขึนเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์  โดยผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า  หลงัการ
ฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตทีิระดบั .05 

 สรวงสดุา  ปานสกลุ (2545)  ได้ศกึษารูปแบบการเรียนรู้ทีใช้การเรียนแบบร่วมมือส่งเสริมให้
บุคลากรมีทักษะกระบวนการแก้ปัยหาเชิงสร้างสรรค์  สร้างและนําเสนอรูปแบบการเรียนรู้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  แบบร่วมมือในองค์กรบนอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่าง คือ  
เจ้าหน้าทีของกรมประชาสมัพนัธ์ จํานวน 20 คน ผลการวิจยั พบว่า 1. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้
พบว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มี 5 ขนัตอนตามลําดบั ได้แก่ 1) การค้นหาความจริง 2) การ
ค้นหาปัญหา 3) การค้นหาความคิด 4) การค้นหาคําตอบ 5) การค้นหาคําตอบทีเป็นทียอมรับ  
รูปแบบการเรียนรู้มี 3 ส่วน คือ  1) องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้ 2) วิธีการเรียนรู้ และ 3) กิจกรรม
การเรียนรู้  การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นสภาพการเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก  โดยอาศยัเทคนิคคิดเดียว  คิดคู ่ 
รวมกนัคดิ  และกรณีศกึษา  เพือใช้นําเสนอสถานการณ์และสภาพปัญหาให้ผู้ เรียนได้แก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผลและเหมาะสมทีสุดในสภาวการณ์นนั  2. ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่ากลุ่มตวัอย่างมี
ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดับ .05  3. รูปแบบการเรียนรู้ทีพัฒนาขึนประกอบด้วย 1) องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้  9 
องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมาย ชนิดการเรียนรู้ เนือหา บทบาทผู้ เรียน  บทบาทผู้ อํานวยความสะดวก 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  วิธีปฏิสมัพนัธ์ ปัจจยัสนบัสนนุ และการประเมินผลการเรียนรู้ 
2) วิธีการเรียนรู้ ประกอบด้วย ขนัตอนการเรียนรู้ ได้แก่ ขนันํา ขนัเรียน ขนัประเมินผลการเรียนรู้ และ
ขันตอนระบบปฏิบัติการสําหรับผู้ เรียนและผู้ อํานวยความสะดวก 3) กิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่ 
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กิจกรรมในห้องเรียน คือ การปฐมนิเทศ กิจกรรมการเรียนบทเว็บเพือการเรียนรู้สัปดาห์ละทักษะ  
และยงัสอดคล้องกบั DunDee (1997)  ทีกล่าวว่า  การเรียนรู้แบบร่วมกนัเน้นการช่วยขยายขอบเขต
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ และการเรียนรู้โดยการนําตนเอง  และ Slavin (1991)  ได้
กล่าวถึง  การเรียนรู้เป็นทีม  เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีช่วยเพิม  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธิดีขึน  
และยงัมีอิทธิพลในเชิงสนบัสนนุเรืองของความภาคภูมิใจในตนเอง  รวมทงัส่งเสริมความสามารถใน
การทํางานร่วมกับผู้ อืนด้วย  สําหรับ Brown และ Palinscar (1989)  กล่าวถึง  การเรียนรู้ร่วมกัน  
สามารถทําให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  และทําให้เกิดการ
ประมวลข้อมลูอย่างลึกซงึ  ซึง McAlpine (2000)  ได้กล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกิจกรรมอนัหนึง
ของ Constructivist นนัเอง  ในการเรียนวิธีนีผู้ เรียนต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง  
และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียนอืนทงัในกลุม่และนอกกลุ่ม  รวมทงัใช้ประโยชน์จากการมีปฏิสมัพนัธ์เพือ
สร้างงานและจดัการกบัความรู้ทีได้มาให้สําเร็จลลุ่วง และ Milter and Stinson (1995)  กล่าวว่า  
การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และการเจรจาตอ่รองเป็นกระบวนการทีสําคญัในการเรียน  โดยเฉพาะ
อยา่งยิงสําหรับผู้ เรียนทีเรียนในเนือหาวิชาด้านการสือสารด้วยแล้ว  ทกัษะด้านการร่วมมือ  และการ
สร้างทีมงานมีความจําเป็นและสําคญัอย่างยิงตอ่การเรียนในเนือหาวิชาลกัษณะนี  ซึงสามารถแยก
ออกเป็นทักษะออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้คือ ความสามารถในการร่วมมือกันอย่างประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการชกัจูงผู้ อืนและการถูกชักจูง  ความสามารถในการฟังและการทําความเข้าใจ  
การเข้าใจความแตกต่างและการขจดัความขัดแย้งการใช้มุมมองหลาย ๆ ด้าน  การสร้างสมและ
สร้างความชํานาญเพือเพิมประสิทธิผล  ดงัที Jonassen and Reeves , 1996  กล่าวว่า  ผู้ เรียนแต่
ละคนจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาแตกต่างกันออกไปเหมือนกับที Coschman (1996)  ได้กล่าวว่า
วิธีการในการแก้ปัญหาไม่ได้มีเพียงหนทางหรือคําตอบทีถูกต้องเพียงคําตอบเดียว เช่นเดียวกับที  
Harasim (1990) และ Laurillard (1993)  ได้กล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกนัอยู่บนหลกัการของ Learner 

center model โดยให้ผู้ เรียนเป็น Active participant เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง  จาก
ประสบการณ์ทีหลากหลายของผู้ เรียนแตล่ะคนจากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ และจากการมีปฏิสมัพนัธ์กับ
ผู้ เรียนอืน ๆ นอกจากนีนกัศึกษาของ มสธ. อยู่ในวัยผู้ ใหญ่  ซึงสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของ
มหาวิทยาลยัอินเตอร์เนชนัแนลโจนส์ (Jones International University : JIU)  โดยออกแบบการ
เรียนสําหรับผู้ เรียนทีเป็นผู้ ใหญ่  โดยมีหลกัการว่า “นกัศกึษาผู้ ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีทีสดุเมือพวกเขามี
โอกาสประยุกต์ใช้สิงทีได้เรียนรู้กบัสถานการณ์ทีได้มีการปฏิบตัิจริง”  “นกัศกึษาผู้ ใหญ่จะเรียนได้ดี
ทงัในรูปแบบทีเป็นอิสระและรูปแบบทีมีความร่วมมือกัน”  “นักศึกษาผู้ ใหญ่จะตอบสนองได้ดีต่อ
วิธีการเรียนทีหลากหลาย  ทีสามารถแสดงได้ถึงรูปแบบการเรียนรู้ทีแตกตา่งกนั  และนําความเข้าใจ
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ทางด้านทฤษฏีไปสู่การใช้งานในชีวิตจริง” “นักศึกษาผู้ ใหญ่มุ่งใช้วิธีการการแก้ปัญหาและวิธีการ
เรียนรู้ตา่ง ๆ เพือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการตีความทฤษฏีสู่การประยกุต์ใช้”  เทคโนโลยีตา่ง ๆ ที JIU 

ใช้  ได้แก่  การใช้ระบบกระดานถาม-ตอบอิเล็กทรอนิกส์  ห้องสนทนา  ภาพวีดิทศัน์  และแถบเสียง
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอืน ๆ เพือสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์กันระหว่ าง
ผู้ สอนกับผู้ เรียน JIU จัดได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยทีเป็นระบบออนไลน์ทงัหมด  ทีไม่มีอาณาเขต
มหาวิทยาลยั  หรืออาคารเรียนเฉกเช่นมหาวิทยาลยัอืน ๆ ได้ JIV ทีได้รับการรับรองวิทยฐานะ จาก 
The North Central Association of Colleges and School ในปี คศ. 1997 
 

 5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 เฟียรทเนอร์ และ เดวิส (Fiechtner and Davis 1992, อ้างถึงใน มนต์ชยั เทียนทอง) ศกึษา
สาเหตขุองความล้มเหลวในระบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจยัพบว่า ความล้มเหลวของการ
เรียนรู้เกิดจากผู้ เรียนรวมกลุ่มกนัเองตามความสมคัรใจ โดยไม่ได้มีการกําหนดของผู้สอน ไม่มีการ
มอบหมายให้ออกไปค้นหาข้อมลูจากภายนอก และการให้คะแนนกลุม่มีน้อยกวา่ 20% 

 วาทาเบ (Watabe 1995) ได้ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลกัในการศึกษาทางไกลแบบ
ร่วมมือและให้ข้อแนะนําว่า ผู้ ออกแบบสภาพการเรียนรู้และรายวิชา เทคนิคการเรียนแบบมี
ปฏิสมัพนัธ์และร่วมมือควรจะรวมอยูใ่นระบบการจดัการศกึษาการเรียนรู้ทางไกลด้วย และระบบการ
ประชมุควรมีลกัษณะดงันี 1) ชดัเจน สะดวก ง่ายในการใช้ สามารถส่งและรับ การเข้าสู่การประชุม 
2) เหมาะสมกับการใช้ข่าวสารข้อมูลทีสลับซับซ้อน 3) มีการแพร่กระจายการประชุมไปสู่เกตเวย์
ตา่งๆ 

 เดียส์และคาร์ทนลั (Diaz and Cartnal 1999) ได้ศึกษาเปรียบเทียบแบบการเรียนของ
ผู้ เรียนในการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับในชนัเรียนปกติ โดยใช้แบบวดัรูปแบบการเรียนของ 
Grasha and Reichmann ผลการวิจยัพบวา่ผู้ เรียนทีเลือกเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมีรูปแบบ
การเรียนแบบอิสระ (independent learners) และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์พบว่าผู้ เรียนเต็มใจที
เรียนรู้ร่วมกนัถ้าผู้สอนพร้อมทีจะให้คําแนะนําและเอาใจใส่ และชอบแรงจงูใจภายในมากกว่าการให้
รางวลั 
 เคอร์ติส และ ลอว์สนั (Curtis and Lawso 1999) ศกึษาคณุภาพและประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนิสิตในระดบัอุดมศึกษาผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิงานที
มอบหมาย การอภิปราย การร่วมมือในการเรียน และเน้นปฏิสัมพันธ์จากการเรียนในแบบ 
Asynchronous ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการวางแผน การมีส่วนร่วม การค้นหาข้อมูลเกิดขึน
เฉลียในระดบัเดียวกนั แต่การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมอยู่ในระดบัตํา ผู้ เรียนสามารถใช้ e-Mail และ 
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Bulletin Board ในการทํางานร่วมกันได้อย่างประสิทธิภาพ และชอบใช้การสนทนาแบบ 
Asynchronous มากกว่าแบบ Synchronous รวมทงัพบว่า ผู้ เรียนมีความลําบากใจทีจะต้อง
ตดิตอ่สือสารกบัคนทีไมรู้่จกัและไมเ่คยพบหน้า 

 แมคแอลไพน์ (McAlpine 2000) ศึกษาการนําการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ร่วมกับ
วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เพือเพิมทักษะในด้านการวิเคราะห์ การ
ติดตอ่สือสารการเจรจาตอ่รอง การประสานและการทํางานร่วมกนัเป็นทีมของนิสิตบณัฑิตศกึษาใน
สาขาบริหารธุรกิจ ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ เรียนสว่นใหญ่มีความรู้สกึทีดีตอ่การทํางานร่วมกนั โดยเฉพาะ
การได้เรียนรู้ข้อมลูจากผู้ เรียนอืน ซึงทําให้เกิดความเข้าใจในการเรียนเพิมขนึ แตบ่างส่วนเห็นว่าการ
อภิปรายบนเครือข่ายไม่มีความเป็นธรรมชาติ ควรใช้โทรศพัท์ในการสือสารมากกว่า ในขณะทีส่วน
ใหญ่เห็นด้วยว่ามีการพฒันาตนเองในทกัษะการแก้ปัญหา และการใช้ประสบการณ์และความรู้ใน
งานทีได้รับมอบหมาย ในด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัพบว่ามีคอ่นข้างน้อยจะสนทนากนัเฉพาะ
ในงานทีรับมอบหมายและยตุกิารสนทนาในเวลาสนั มีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมลูทีจดัให้บ้างเล็กน้อย 
มีการตอบกระทู้หลกัของผู้สอน โดยเฉลีย -  ข้อความซงึจดัอยูใ่นระดบัสงู ข้อความส่วนใหญ่เป็น
การสรุปเนือหาสนัมีความยาวประมาณหนึงย่อหน้า ทีส่วนใหญ่อ้างจากประสบการณ์ของตนเอง 
รวมข้อความทีเกิดขนึในการเรียนทงัหมด 450 ข้อความ 

 เดโบวา (Debova 2000) ศกึษาเชิงลึกเกียวกบัการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพือการเรียนการ
สอนของนกัศึกษาปริญญาตรีในวิชาภาษาองักฤษ เพืออธิบายการเปลียนแปลงบทบาทของผู้สอน 
ผู้ เรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนมีพัฒนาด้านความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีเพิมขึน และมี
ความสมัพนัธ์ทีดีต่อผู้ เรียนอืนๆ ในขณะทีผู้สอนมีการเปลียนแปลงบทบาทจาก Director มาเป็น 
Facilitator โดยทําหน้าที 3 ขนัตอน ในการวางแผนเตรียมการ การมอบหมายงานให้เกิดความ
รับผิดชอบ และการชว่ยเหลือให้กําลงัใจ 

 ดฟัเนอร์ หวอง และโรจอร์ (Dufner, Kwon and Rogers 2001) ได้ทําวิจยัโครงการนําร่อง
ด้านการใช้การสือสารแบบอซิงโครนัสเพือใช้ช่วยในการเรียนรู้ร่วมกัน ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอิลินอยและมหาวิทยาลัยเนบราสก้าในวิชา  Management 

Information System เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพือตรวจสอบและวดัการยอมรับ ความพึงพอใจ และ
สาธิตว่า Cyber Collaborative สามารถใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ GDSS 

(Group Decission Support System) ผลการวิจยัพบว่า ผู้ เรียนมีทศันคติในแง่บวกตอ่การเรียนใน
ลกัษณะนี โดยมีความพึงพอใจในด้านการอภิปราย การแก้ปัญหา การใช้ระบบเครือข่าย การเรียนรู้
ร่วมกนั และเครืองมือทีใช้ในการเรียนรู้ร่วมกนั ในด้านความชอบเครืองมือในการเรียนพบว่าผู้ เรียนมี
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ความชอบตอ่เครืองมืออนัได้แก่ GDSS, E-mail, Chat, Discussion, Document production โดย
เฉลียอยูใ่นระดบัสงู  
 ลี และฮวง (Lee and Huang 2004) ศกึษาเกียวกบัประสิทธิผลและประสิทธิภาพของเนือหา 
ดิจิทลั (digital content) ในรูปแบบตา่งๆ ทีใช้ในการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ได้แก่ เว็บ
เพจสไลด์ในรูปโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) และโปรแกรมสถานการณ์จําลอง โดย
เปรียบเทียบกับรูปแบบทีใช้ในการเรียนการสอนในระบบปกติ ซึงเน้นการบรรยายในห้องเรียนและ
การอ่านจากตํารา โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การได้รับความรู้ วิธีการเรียนของผู้ เรียน การ
เพิมแรงจงูใจของผู้ เรียน และผลตอบแทนจากการลงทนุ (Return on Investment – ROI) ผลการวิจยั
พบว่า เนือหาดิจิทัลในรูปแบบทงัสามดังกล่าวทีใช้ในการเรียนการสอนในระบบ e-Learning มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และให้ผลตอบแทนจากการลงทนุทีมากกว่ารูปแบบทีใช้ในการเรียนการ
สอนในระบบปกติ 

 บาดาล  คอร์เนอโจ และเบค (Badal, Cornejo and Beck 2004) ศกึษาเกียวกบัวิธีการผลิต
สือการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึงมีหลากหลายวิธี วิธีหนึงทีน่าสนใจในปัจจุบันเป็นการ
ประยกุต์ระบบจดัการเนือหาบทเรียน (Learning Content Management System – LCMS) ซึงเป็น
ระบบจดัการฐานข้อมลูประเภทหนงึ โดยจดัเก็บเนือหาในรูปมลัติมีเดียไว้ในฐานข้อมลู คณะผู้วิจยัได้
แสดงตวัอยา่งสือการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตรและสิงแวดล้อมทีผลิตขนึโดยใช้
วิธีการดงักล่าวทงัทีอยู่ในรูปเว็บไซต์ โปรแกรมสถานการณ์จําลอง และคู่มือการฝึกอบรมในรูปสือ
สิงพิมพ์ การผลิตสือการเรียนการสอนด้วยวิธีการนี นอกจากจะทําให้กระบวนการผลิตเป็นไป
โดยง่ายและประหยดัคา่ใช้จ่ายเมือเปรียบเทียบกบัการใช้เครืองมืออืนๆ เช่น PowerPoint, PDF และ 
Flash แล้ว ประโยชน์ทีสําคญัประการหนึงของการผลิตสือการเรียนการสอนด้วยวิธีการนี คือ การนํา
เนือหากลบัมาใช้ประโยชน์ได้อีกและในหลากหลายรูปแบบด้วย รวมทงัยงัช่วยให้เกิดการบรูณาการ
เนือหาจากสือประเภทตา่งๆ ได้ด้วย ซงึชว่ยใช้กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนมีประสิทธิภาพมากขนึ 

 ชอร์  และฮดัสนั (Shaw and Hudson 2004) ศกึษาเกียวกบัระบบจดัการเนือหาบทเรียน
แบบใหม่ทีกระจายจดัเก็บเนือหาไว้ในฐานข้อมูลหลายฐาน ซึงมีโครงสร้างทีแตกต่างกันและอยู่บน
เครืองเซิร์ฟเวอร์หลายเครือง ระบบจดัการเนือหาบทเรียนแบบใหม่นีช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึง
เนือหาทีต้องการได้ โดยไม่จําเป็นต้องทราบสถานทีจัดเก็บเนือหานัน ทังนีเนืองจากระบบถูก
ออกแบบให้มีโครงสร้างฐานข้อมลูในลกัษณะ parent-child relationship 

 มอดริทเชอร์  บาร์เรียส และกทุล์ (Modritscher, Barrios and Giitl 2004) ทําการวิจยัใน
โครงการวิจยั AdeLE (Adaptive e-Learning with Eyes Tracking) ซึงมีวตัถปุระสงค์เพือพฒันา
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กรอบแนวคิดการจดัการเรียนการสอนในระบบ e-Learning โดยคํานึงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน ซึงจําเป็นต้องจดัสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ให้สามารถรองรับพฤติกรรมของผู้ เรียนแตล่ะ
คน ทีเรียกว่า adaptive e-Learning ดงันนัเนือหาทีนําเสนอในระบบ  e-Learning จึงจําเป็นต้องมี
มาตรฐานเพือให้สามารถถ่ายโอนและแลกเปลียนระหว่างระบบทีแตกตา่งกันได้ (interoperability) 

และสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก มาตรฐาน SCORM ซึงเป็นมาตรฐาน e-Learning ที
ยอมรับกนัโดยทวัไปจดัเป็นมาตรฐานหนงึทีสนบัสนนุ adaptive e-Learning  

 เอลซี เอลซี และไอเซนสแตดท์ (Elzie, Elzie and Eisenstadt, 2004) ศึกษาเกียวกับ
กระบวนการผลิตความรู้ทีสามารถนําความรู้นนักลบัมาใช้ได้อีก (knowledge reuse process) โดย
เน้นทีความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ให้ความรู้ (knowledge producer) ซึงหมายถึงคณาจารย์ทีชํานาญใน
ความรู้นนั กบัทีมงานผลิตความรู้  (knowledge intermediary) ซึงประกอบด้วยกลุ่มบคุคล อาทิ ผู้
ควบคมุการผลิต ผู้ออกแบบการเรียนการสอน และผู้ เขียนบท เป็นต้น ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการ
ผลิตความรู้ในลกัษณะนีอาจก่อให้เกิดปัญหาทงัด้านเทคโนโลยีและด้านสงัคม ซึงสามารถแก้ไขได้ 
หากความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ให้ความรู้และทีมงานผลิตความรู้เป็นไปด้วยดี 

 เบอร์ค ูและเกรซ (Bercu and Grace 2004) ศกึษาเกียวกบัการสร้างชมุชนทีมีปฏิสมัพนัธ์ 
(interactive community) โดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมอย่างตอ่เนือง ซึงเป็นสิงจําเป็นสําหรับห้องเรียน
ออนไลน์ ผู้ เรียนจํานวนมากมักมีความกลัวต่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการผ่านห้องเรียน
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา และกระดานสนทนา ทงันีอาจเป็นเพราะ
ขาดความมนัใจทีจะแสดงตนในทีสาธารณะหรือไมช่อบการเขียนโต้ตอบ ผลการวิจยัพบว่า กลยทุธ์ที
ดีในการจัดการห้องเรียนออนไลน์ คือ การจัดให้มีผู้ ช่วยสอนเสมือน (virtual TA) ทําหน้าที
เชน่เดียวกบัผู้ช่วยสอนในห้องเรียนปกติ เพียงแตเ่ป็นการทํางานผ่านสือออนไลน์ กล่าวคือ ทําหน้าที
ควบคมุดแูลและให้คําแนะนําแก่ผู้ เรียนในการอภิปรายออนไลน์ สามารถนําการอภิปรายทีออกนอก
ประเด็นให้กลบัเข้าสู่ประเด็นทีถกูต้อง รวมทงัช่วยดแูลกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกบัวิชานนั เช่น การ
ตรวจการบ้าน การกํากับดแูลการทํางานกลุ่ม การให้คําแนะนําก่อนสอบ และการตอบคําถามตา่งๆ 
ของผู้ เรียน เป็นต้น 

 เฮียว (Heo 2004) ศึกษาเกียวกับการอภิปรายออนไลน์ในลกัษณะทีไม่ประสานเวลากัน 
9asynchronous online discussion) โดยผู้สนทนาทงัหลายไม่จําเป็นต้องใช้ระบบในช่วงเวลา
เดียวกัน หรือทีเรียกโดยทัวไปว่า “กระดานสนทนา” ซึงจัดเป็นรูปแบบการสือสารทีนิยมมากทีสุด
รูปแบบหนึงในการจดัการเรียนการสอนในระบบ e-Learning อย่างไรก็ดีการสือสารรูปแบบนีจะเกิด
ประโยชน์สูงสุด หากผู้ เรียนสนใจทีจะมีส่วนร่วมอย่างต่อเนือง ผลการวิจยัพบว่า สารสนเทศทีช่วย
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กระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจทีจะร่วมทํากิจกรรมบนกระดานสนทนา (activity awareness information) 

จะชว่ยให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ในการเรียนมากขึน และทําให้ผลสมัฤทธิทางการเรียนดีขึน รวมทงัเป็น
การสร้างชมุชนแหง่การเรียนรู้ทีเข้มแข็งด้วย 

 วีแลน (Whelan 2004) ศกึษาวรรณกรรมเกียวกบัการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ใน
รูปเว็บ (web-based e-Learning) ระหว่าง พ.ศ. 2536-2547 จากวารสาร  ชือเรือง และบทความ
วิจัย 250 บทความ ในหัวข้อ “ประสิทธิผลของ e-Learning ผลการวิจัยพบว่า กรอบการวิจัยใน
อนาคต (future research framework) ทีเกียวกับการเรียนการสอนในระบบ e-Learning อาจ
แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการเกียวกับพืนฐานด้านพุทธิพิสัย (cognitive science 

foundation) สําหรับการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ในรูปเว็บ 2) กิจกรรมในรูปเว็บที
เกียวกับการสือสารและความร่วมมือระหว่างผู้ เรียนและผู้ สอน 3) ความแตกต่างของผู้ เรียน 4) 
ประเดน็ด้านปฏิสมัพนัธ์ และ 5) ประเดน็ด้านนโยบาย สงัคม เศรษฐกิจ และปรัชญา 

 ซิลเกิล (Siegel 2000) ได้นําการเรียนแบบโครงงาน เพือพฒันาความฉลาดทางธุรกิจบน
เครือขา่ยเวิลด์ไวด์เว็บ แก่นกัเรียนสาขาวิชาการตลาด ความรู้ความเข้าใจทางการตลาดจําเป็นอย่าง
ยิงทีต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเปลียนแปลงข้อมูลความรู้นันมาใช้เป็น
ประโยชน์ในการตดัสินใจและแก้ปัญหาทีเกิดขนึ อีกทงัโลกของการแข่งขนัทางธุรกิจปัจจบุนัมีอตัรา
การแขง่ขนัสงูมาก ดงันนั สถาบนัการศกึษาจําเป็นต้องสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้ความฉลาดในเชิงธุรกิจ 
(business intelligence) เพือจะสามารถออกทํางานในการบริการจดัการทางการตลาดได้ การนํา
การเรียนแบบโครงงานมาใช้จะเป็นผลทําให้มีกระบวนการเชือมโยงความสามารถทางการคิด นําไปสู่
การมีสติสัมปชัญญะ โดยต้องฝึกทักษะความสามารถทางการคิดอย่างมีสติปัญญาทีดี (good 

intelligence skillfully) ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานบนระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

 กระบวนการเกิดสติปัญญา เกิดขึนได้จาก 1) การกําหนดกรอบของปัญหา (framing the 

question) 2) หาเหตขุองปัญหาโดยค้นหาข้อมลู ข่าวสาร (gathering the data/information) 3) การ
จดัการข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู เพือนํามาใช้ในการแก้ปัญหา (organizing and analyzing the 

data) 4) ตดัสินใจแก้ปัญหาและรอคอยดผูลของการกระทํา วิธีการศกึษานนั ซิลเกิล แบ่งโครงงาน
เพือพฒันาทกัษะสตปัิญญา (intelligence projects) ออกเป็น 2 ระยะ 

 ระยะที  เป็นระยะทีทบทวนให้มีแนวคิดทางสติปัญญา (intelligence overview) สามารถ
ทําได้โดยการนําอภิปราย การให้แบบฝึกสถานการณ์ (scenario-building exercise) การให้ผู้ เรียน
นําเสนอรายงานหน้าชนัเรียน การเชิญวิทยากรมาบรรยาย การนําสถานการณ์ปัจจบุนัทีเกียวข้องมา
อภิปรายพดูคยุ ในประเดน็เกียวกบัความสามารถ “สตปัิญญา” ทีมีตอ่ระบบเศรษฐกิจการตลาด 
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 ระยะที 2 การทําโครงงาน โดยแบง่กลุม่ผู้ เรียน กลุม่ละประมาณ 12-26 คน แล้วให้ผู้ เรียนทํา
กิจกรรมโครงงาน ซึงให้แบ่งเป็นโครงงาน 3 ระดบัย่อย ขนึอยู่กบัความเหมาะสมของเวลา กล่าวคือ 
โครงงานระดบัที 1 ให้ผู้ เรียนนําเสนอโครงงานแขง่ขนัทางด้านสตปัิญญาในเชิงธุรกิจ โดยให้เวลา 2-4 
สปัดาห์ จํานวนคนในทีมยอ่ยในระดบัที 1 ให้เป็นรายบคุคล หรือให้จบัคูช่่วยกนัทําได้ ตอ่มาโครงงาน
ระดบัที 2 ให้มีการขยายขอบเขตของโครงงานเพิมขึน จนถึงโครงงานในระดับที 3 เป็นโครงงาน
เกียวกบัการตลาดในระดบันานาชาต ิ(international marketing plan project) และนําเสนอบนเว็บ 

 ผลการศกึษาในครังนี ได้รับผลตอบสนองทีดีมาก เนืองจากว่า การเรียนแบบโครงงานนีช่วย
ให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสสัมผัสข้อมูล และสถานการณ์จริงในสภาพแวดล้อมทีเป็นจริงในปัจจุบนัที มี
ความเปลียนแปลงรวดเร็วอยูเ่กือบตลอดเวลา ซึงทําให้ผู้ เรียนต้องใช้ความสามารถในทางสติปัญญา 
ในการคิดโครงงานมาแข่งขนั เพือเอาชนะคู่ต่อสู้ทางการค้า เหมือนสภาพแวดล้อมจริงในด้านการ
บริหารและธุรกิจ ทีทกุหน่วยงานต้องชิงไหวชิงพริบกนัในการคิดยทุธวิธีในการดงึดดูใจลกูค้า เพือให้
ได้มาเพือประโยชน์ทางการค้าและบริการ มุ่งสู่ผลประโยชน์ของหน่วยงานหรือองค์การของตนเอง 
นอกจากนนัแล้ว ผู้ เรียนจะได้เห็นถึงความเป็นจริงในโลกปัจจบุนั “ผู้ เหนือกว่าเท่านนัจึงจะอยู่รอด” ผู้
แพ้จะคอ่ยๆ ล้มลายและตายจากไป จดุสําคญัคือ การทํางานอยา่งไรเราจึงจะชนะได้ นนัคือ การเป็น
ผู้ มีความรู้ในเรืองธุรกิจการงานเฉพาะตน และรู้ถึงการตลาดในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ คือ นําเทคโนโลยี
เข้ามาชว่ยในการทําธุรกิจให้ดียิงขนึ สรุปได้วา่ การเรียนแบบโครงงานชว่ยนําไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรืองทีศึกษาอย่างถ่องแท้ ใกล้เคียงความเป็นจริง นําไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เชือมโยงข้อมลูและสิงตา่งๆ ทีอยูร่อบตวัได้อยา่งถกูต้อง จดัเป็นการบรูณาการความรู้ทีดียิง 

 แจคสนั (Jackson 2000) ได้ทําการศกึษาประยกุต์ใช้การเรียนแบบโครงงานด้วยการเรียน
ผ่านเว็บ เป็นการศึกษาการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน โดยการใช้โครงงาน (collaborative project) 

ระหว่างสองสถาบนัการศกึษา คือ นกัศกึษาทีเรียนใน Virtual School of Engineering (VSE) ใน
มหาวิทยาลยัควีนส์แลนด์ ร่วมเรียนกับนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ของ Townsville State High 

School (SHS) วิธีการคือ ให้ผู้ เรียนนันร่วมกันทําโครงงานในประเด็นของปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้แหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรออนไลน์ และให้ร่วมกนัสร้างเว็บเบสโปรแกรม 
ทีสามารถเข้าไปดไูด้ที http://library.ug.edu.au/schools/ 

 วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครังนี เพือศึกษาสภาพการเรียนโครงงานผ่านเว็บ  ว่ามี
ประสิทธิผลเป็นอย่างไร ในประเด็นของปัญหาในการเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียน จํานวน 33 คน 
ซงึถกูแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ซงึแตล่ะกลุ่มสามารถเลือกเรียนโดยใช้ library computer และเรียนในชนั
เรียนปกตร่ิวมด้วย หรือจะเรียนรู้พร้อมกนัทงั 2 อยา่งก็ได้ 
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 จะเห็นได้ว่างานวิจยัทีกลา่วมาในข้างต้น ทงังานวิจยัภายในประเทศและงานวิจยัตา่งประเทศ 
ทีเกียวข้องกบัการนําวิธีการเรียนรู้ร่วมกนัและวิธีเรียนแบบโครงงาน โดยผา่นกระบวนการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง จะทําให้ผู้ เ รียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนมากขึน  และมีผลสมัฤทธิทางการ
เรียนสงูขนึอีกด้วย
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บทท ี3 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มีวตัถปุระสงค์ เพือ  
1. ศึกษาความคิดเห็นของ อาจารย์ นักศึกษา เกียวกับการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ของ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  2. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญเกียวกับรูปแบบการออกแบบ
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 3. เพือสร้างรูปแบบการออกแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 4. เพือทดลองใช้
รู ป แ บ บ ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อี เ ลิ ร์ น นิ ง  ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5. เพือนําเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
ระดบับณัฑิตศกึษา ทีเหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โดยศกึษาผลสมัฤทธิทางการ
เรียนหลงัการใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีได้พฒันาขนึ รวมทงันําเสนอรูปแบบ
ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อี เ ลิ ร์ น นิ ง  ร ะ ดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
สโุขทยัธรรมาธิราช และสอบถามความคิดเห็นผู้ เรียนเกียวกบัรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนที
ได้พฒันาขนึ การดําเนินการวิจยัมีขนัตอนหลกั 7 ขนัตอน (ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 2551) ดงันี 
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ขันตอนที 1 :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขันตอนที 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขันตอนที 3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาองค์ความรู้เกียวกับต้นแบบชินงานด้วยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
พืนฐาน 

ขันท ี1 ศกึษาเอกสาร งานวิจยัองค์ความรู้เกียวกบัต้นแบบชินงานระบบการเรียนการสอน  
            ทางไกล ระบบสอืการศกึษาทางไกล , การเรียนการสอนอีเลร์ินนิง , การเรียนรู้  
            ร่วมกนั , การเรียนแบบโครงงาน , ผู้สอนออนไลน์ , ผู้ เรียนออนไลน์ 
ขันท ี2 วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพือนํามาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดการจดัการเรียนการสอน 

   อีเลร์ินนิง สาํหรับบณัฑิตศกึษา มสธ.       

ศึกษาความต้องการเกยีวกับต้นแบบชินงาน 

ขันท ี1 แบบสอบถาม อาจารย์ นกัศกึษา เพือศกึษาสภาพปัจจบุนั    
            ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนการสอนอีเลร์ินนิง มสธ.        
ขันท ี2 วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แบบสอบถามเพือนํามาพฒันากรอบแนวคิด 

  แนวทางการจดัการเรียนการสอนอีเลร์ินนิง 
ขันท ี3 นําผลสงัเคราะห์ขนัตอนที  และขนัตอนที  มาพฒันากรอบแนวคิด การเรียน 

  การสอนอีเลร์ินนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ.       

พัฒนากรอบแนวคิดของต้นแบบชินงาน 

ขันท ี1 สร้างต้นแบบชินงานการเรียนการสอนอีเลร์ินนิงจากขนัตอนที 2 และ 

  ขนัตอนที 2 

ขันท ี2 แก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึกษา 

ขันท ี3 ต้นแบบชินงานการเรียนการสอนอีเลร์ินนิงทีผา่นการแก้ไข ปรับปรุง  
            จากอาจารย์ทีปรึกษา      

137 

   ส
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สมุดกลาง



 

 
ขันตอนที 4 : 
 
 
 
 
 
 
 

ขันตอนที 5 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขันตอนที 6 : 
 
 
 
 
 
 
ขันตอนที 7 : 
 
 
 
 
ภาพที  การดําเนินการวิจยั 
 

สอบถามความคิดเหน็และข้อเสนอแนะผู้เชียวชาญ 

ขันท ี1 เสนอต้นแบบชินงานการเรียนการสอนอีเลร์ินนิงแก่ผู้ เชียวชาญ 

ขันท ี2 แก้ไข ปรับปรุง ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ขันท ี3 ต้นแบบชินงานการเรียนการสอนอีเลร์ินนิงทีผา่นการแก้ไข ปรับปรุง 
 จากผู้ เชียวชาญ       

(ร่าง)ต้นแบบชินงาน 
 รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลร์ินนิง   
 ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. เพือไปทดสอบ 

       

ทดสอบประสิทธิภาพและรับรองต้นแบบชนิงาน 
ขันท ี1 ทดสอบคณุภาพ : การทดลองใช้แบบหนงึตอ่หนงึ จํานวน 1:1 คน  
            (ออ่น ปานกลาง เกง่)/กลุม่เลก็ : 6 คน 
ขันท ี2 แก้ไข ปรับปรุง ก่อนนําไปทดลองใช้จริง 
ขันท ี3 ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
ขันท ี4 เก็บรวบรวมข้อมลู และวเิคราะห์ข้อมลู 

ขันท ี5 สรุปผลการทดลองใช้ 

ปรับปรุงต้นแบบชินงาน 
ขันท ี1 นําผลทีได้จากขนัตอนที 6 มาแก้ไข ปรับปรุง เพือประเมินสรุปผล 
ขันท ี2 นําเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลร์ินนิง 
            ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่  
  1.1 อาจารย์ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

  1.2 นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 2. กลุม่ตวัอยา่ง ในการวิจยัครังนีประกอบด้วย 4 กลุม่ ได้แก่  
  กลุ่มที 1 อาจารย์ นักศึกษาทีใช้ในการศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการจดัการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง จํานวนรวม 120 คน 

  กลุม่ที 2 อาจารย์ ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. ทีทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง จํานวน 5 คน 

  กลุ่มที  นักศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา มสธ. ทีเรียนจากรูปแบบการออกแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนืองจากอาจารย์ 

  ผู้สอนชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพัฒนา มีความพร้อมทีจะพัฒนา
ร่ ว ม กั บ ผู้ วิ จั ย  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ลื อ ก นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ กษ ต ร แ ล ะ ส หก ร ณ์  
                  ระดบัปริญญาโท ทีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพัฒนา  
ภาคการศกึษาที 1 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 70 คน 

  กลุม่ที 4 ผู้ เชียวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง จํานวน 3 คน   

 3. ตวัแปรทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 

  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 

อีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
  ตวัแปรตาม คือ (Dependent Variable) ผลสมัฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียนทีมีตอ่รูปแบบ
การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีได้พฒันาขนึ 
 

โดยแต่ละขันตอนมีรายละเอียดดังนี 
ขันตอนที 1 ศึกษาองค์ความรู้เกียวกับต้นแบบชินงานด้วยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูพนืฐาน 
 

วัตถปุระสงค์ ของการวิจยัขนันีคือ 

 1. เพือศกึษาแนวคิดเกียวกบัระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ.  
 2. เพือศกึษาแนวคิดการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
 3. เพือศกึษาคณุลกัษณะของผู้สอนออนไลน์ และผู้ เรียนออนไลน์  
 4. เพือวิเคราะห์และสงัเคราะห์การจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยันําข้อมลูทีได้จากการวิเคราะห์เนือหาจากเอกสาร ทฤษฏี แนวคดิ งานวิจยัเพือนํามา
เป็นแนวทางในการพฒันากรอบแนวคิดการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
 

ขันตอนที 2 ศึกษาความต้องการเกียวกับต้นแบบชินงาน 
 

วัตถุประสงค์ ของการวิจยัขนันีคือ 

 เพือศกึษาสภาพปัจจบุนัของการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ของ มสธ. ในส่วนของปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เพือเป็นแนวทางในการกําหนด
ขอบขา่ยรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความต้องการและสภาพปัจจบุนั 
 

กลุ่มตัวอย่าง 

 1. อาจารย์  - อาจารย์ประจําสาขาวิชาทีทําหน้าทีในการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
จาก 12 สาขาวิชา จํานวน 40 คน 

 2. นักศึกษา - นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา (ปริญญาโท) จํานวน 80 คน 

 
เครืองมือทีใช้ 

 1. แบบสอบถามสําหรับอาจารย์สาขาวิชา โดยมีประเด็นคําถามเกียวกบันโยบาย รูปแบบ  
ความต้องการ ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ เกียวกบัการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ของ มสธ. 
 2. แบบสอบถามนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาเกียวกบัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในด้าน 
เนือหา กิจกรรม การมีปฏิสมัพนัธ์ ความต้องการ ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

 

วิธีการสร้างเครืองมือ 
  

 แบบสอบถาม 

 1. ศกึษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้องกบัการสร้างแบบสอบถาม และแบบสอบถามทีมีผู้วิจยั
คนอืนๆ ได้สร้างขนึในลกัษณะทีคล้ายคลงึกนั 

 2. สงัเคราะห์ทฤษฎีและเนือหาทีเกียวข้องในการสร้างแบบสอบถาม (Content Analysis) 

 3. สร้างแบบสอบถามสําหรับอาจารย์ มสธ. โดยมีข้อมลูครอบคลมุเกียวกบั นโยบาย รูปแบบ 
ความต้องการ ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ เกียวกบัการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 4. สร้างแบบสอบถามสําหรับนกัศกึษา มสธ. โดยมีข้อมลูครอบคลมุเกียวกบัการเรียนการสอน
อีเลรินนิงในด้านเนือหา กิจกรรม การมีปฏิสมัพนัธ์ ความต้องการ ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 
 5. นําแบบสอบถามทีสร้างขนึผา่นการตรวจสอบจากอาจารย์ทีปรึกษาแล้วนําเสนอ
ผู้ เชียวชาญ จํานวน  ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา(Content Validity) ภาษาทีใช้ 
และการประเมินทีถกูต้อง และนํามาหาคา่ดชันีความสอดคล้องของเครืองมือ IOC (Index of Item 

Objectives Congruence) แล้วนําผลจากการตรวจสอบของผู้ เชียวชาญมาคํานวณคา่ดชันีความ
สอดคล้อง โดยกําหนดเกณพ์การพิจารณาคือ  
  เห็นวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน +1 

  ไมแ่นใ่จ   ให้คะแนน   0 

  เห็นวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน -1 

 การวิเคราะห์ข้อมลูความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวิเคราะห์ เอกสารทีใช้ศกึษาความ
ต้องการโดยใช้ดชันีความสอดคล้อง (IOC) คํานวณคา่ตามสตูร (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 117) 

   R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ 

      N = จํานวนผู้ เชียวชาญ 
 

 นําข้อมูลทีรวบรวมจากความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญมาคํานวณหาคา่ IOC โดยใช้ดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้ เชียวชาญมาคํานวณค่าดชันีความ
สอดคล้อง ได้ค่า 1.00 ทุกข้อ และปรับปรุงแก้ไขเกียวกับรายละเอียดของคําถามให้มีความชัดเจน 
สามารถสือความได้ง่าย  
 6. ปรับปรุง แก้ไข แบบสอบถามตามคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษาและผู้ เชียวชาญก่อน
นําไปใช้จริง   

 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยันําข้อมลูทีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพือนํามาเป็นแนวทางในการพฒันากรอบ
แนวคิดการจดัการเรียนการสอนทางอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
 

ขันตอนที 3 พัฒนากรอบแนวคิดของต้นแบบชินงาน 
 

วัตถุประสงค์ ของการวิจยัขนันีคือ 

 1. เพือสร้าง(ร่าง) ต้นแบบชินงานการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
 2. (ร่าง) เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

 

วิธีการสร้างเครืองมือ 

 1. ศกึษาเอกสาร งานวิจยั ข้อมลูทีได้วิเคราะห์และสงัเคราะห์ในขนัตอนที 1 และขนัตอนที 2            
มาสร้าง (ร่าง) ต้นแบบชินงาน 

 2.  สร้าง (ร่าง) ต้นแบบชินงานตามกรอบแนวคดิ  
 สําหรับการพฒันากรอบแนวคิดของต้นแบบชินงาน ผู้ วิจยัได้ดําเนินการจากขนัตอนที 1 คือ
ศึกษาองค์ความรู้เกียวกับต้นแบบชินงาน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลพืนฐานจากเอกสาร
งานวิจยัทีเกียวข้อง และจากแบบสอบถาม สําหรับขนัตอนที 2 คือ ศึกษาความต้องการเก◌ี◌่ยวกับ
ต้นแบบชินงาน ผู้วิจัยได้นํากรอบแนวคิด การออกแบบการเรียนการสอนทางไกล การออกแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง มาพฒันาเป็นกรอบแนวคดิของต้นแบบชินงาน  ได้แก่ 
 1. STOU PLAN 2000 (Sukhothai Thammathirat Open University) 

 2. AU-CIDE PLAN 2002 (College of Internet Distance Education) 

 3. Multimedia – based ID Model (Lee and Owens 2002) 

 4. WBID Model (Davidson – Shivers and Rasmussen 2006) 

 5. Rapid Prototype Model (Rapid e-Learning) (George M. Piskurich 2000)   

การออกแบบระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงมีดงันี 
1. STOU PLAN 2000 (Sukhothai Thammathirat Open University) ระบบหลกั 9 ขนัตอน ได้แก่ 
 ขนัที 1 กําหนดปรัชญาและวิสยัทศัน์ 

 ขนัที 2 ศกึษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของสงัคม 

 ขนัที 3 วิเคราะห์นกัศกึษาและกําหนดมาตรฐานบณัฑิต 

 ขนัที 4 กําหนดบริบทการเรียนรู้ 
 ขนัที 5 พฒันาหลกัสตูร 
 ขนัที 6 พฒันาชดุการสอนทางไกล ได้แก่ 6.1 ชดุการสอนทางไกลอิงสือสิงพิมพ์ 6.2 ชดุการ
สอนทางไกลอิงสือคอมพิวเตอร์ 
 ขนัที 7 ถ่ายทอดและเผชิญมวลประสบการณ์ ได้แก่ 7.1 ถ่ายทอดและเผชิญมวลประสบการณ์
ผ่านสือสิงพิมพ์ 7.2 ถ่ายทอดและเผชิญมวลประสบการณ์ผ่านสือคอมพิวเตอร์ 7.3 แหล่งเผชิญมวล
ประสบการณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ขนัที 8 ประเมิน 

 ขนัที 9 ประกนัคณุภาพ ได้แก่ ขนัที 9.1 ควบคมุ ขนัที 9.2 ตรวจสอบ ขนัที 9.3 ประเมิน  
2. AU-CIDE PLAN 2002 (College of Internet Distance Education) ประกอบด้วย ระบบหลกั 1 
ระบบ และระบบสนบัสนนุ 4 ระบบ ในระบบหลกัประกอบด้วย 9 ขนัตอน ได้แก่ 1.ศกึษาความต้องการ
ของสงัคม 2.กําหนดมาตรฐานบณัฑิต 3.พฒันาหลกัสตูร 4.ผลิตชุดการสอน 5.ออกแบบสภาพการเรียนรู้ 
6.นําสง่บทเรียน 7.การเผชิญมวลประสบการณ์และฝึกปฏิบตัิ 8.การประเมินผล 9.การประกนัคณุภาพ 
และระบบสนบัสนนุย่อย 4 ระบบย่อย ได้แก่ 1.ระบบการพฒันาหลกัสตูร 2.ระบบการผลิตบทเรียน e-

Learning 3 ระบบการนําสง่บทเรียน e-Learning และ 4.ระบบการประเมินผลบทเรียน e-Learning 

3. Multimedia – based ID Model (Lee and Owens 2002) ได้แก่  
 3.1 การประเมินความต้องการ 
 3.2 การวิเคราะห์เบอืงต้น 

 3.3 การออกแบบ 

 3.4 การพฒันา 

 3.5 การดําเนินการ 
 3.6 การประเมินผล 

4. WBID Model (Davidson – Shivers and Rasmussen 2006) ได้แก่ 
 4.1 การวิเคราะห์ 

 4.2 การประเมินการวางแผน 

 4.3 การออกแบบ 

 4.4 การพฒันา 

 4.5 การดําเนินการ 
 4.6 การประเมินผล 

5. Rapid Prototype Model (Rapid e-Learning) (George M. Piskurich 2000) ได้แก่ 
 5.1 การประเมินความต้องการ 
 5.2 การกําหนดวตัถปุระสงค์ 

 5.3 การพฒันา 

 5.4 การดําเนินการ 
 6.5 การปรับปรุงและการดแูลระบบ 

 ซงึผู้วิจยัได้นํามาสงัเคราะห์ตามตาราง ดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ตารางที 8 การสงัเคราะห์การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 

การออกแบบ 
ระบบการเรียน 
การสอนอีเลิร์นนิง 

STOU 
PLAN 
2000 

AU-CIDE 
PLAN 
2002 

Multimedia-based 
 ID Model  
(Lee & wens 2002) 

WBID Model 
(Davidson- 
Shivers 
& Rasmussen 
2006) 

Rapid Prototype 
Model 
(Rapid e-Learning) 
(George M. Piskurich, 
2000) 

STOU 
eLID  
Model 

1. กําหนดปรัชญา
และ วสิยัทศัน์       

2. ศกึษาสภาพ 
ปัญหา และความ
ต้องการ ของสงัคม 

      

. วิเคราะห์นกัศกึษา 

   และกําหนด 
มาตรฐานบณัฑิต  

      

. การประเมิน 

การวิเคราะห์ 

ความต้องการ 
วิเคราะห์เนือหา และ 
การวิเคราะห์เบืองต้น 

      

5. กําหนดบริบท 

    การเรียนรู้       

6. การออกแบบ       

7. การพฒันหลกัสตูร       

8. การพฒันาชดุการ
สอน 

      

9. การดําเนินการ
สอนการถ่ายทอด  
เผชิญมวล
ประสบการณ์ 

และฝึกปฏิบตั ิ

การนําสง่บทเรียน 

      

10. การประเมินผล       

11. การปรับปรุง 
 และดแูลระบบ 

      

12. การประกนัคณุภาพ       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 จากการสังเคราะห์การออกแบบการเรียนการสอนทีผู้ วิจัยสังเคราะห์สามารถสรุป ขนัตอน
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. ได้ 9 ขนัตอน ดงันี 

 ส่วนที 1 รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. หรือ 
STOU eLID Model (e-Learning Instructional Design Model for Graduate program of 

Sukhothai Thammathirat Open University) มี  ขนัตอน คือ 

 ขนัที 1 กําหนดอดุมการณ์ของมหาวิทยาลยั ได้แก่ กําหนดปรัชญา กําหนดวิสยัทศัน์                      
 ขนัที 2 ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา ความต้องการในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 

                        2.1 วิเคราะห์สภาพปัจจบุนั 

            2.2 วิเคราะห์ปัญหาผู้สอน 

            2.3 วิเคราะห์ความต้องการของผู้สอน 

 ขนัที 3 วิเคราะห์ผู้ เรียน ประกอบด้วย 

            3.1 วิเคราะห์ลกัษณะทวัไป 

            3.2 วิเคราะห์ความพร้อมในการรับสือ 

            3.3 วิเคราะห์ทกัษะในการใช้สือคอมพิวเตอร์ 
            3.4 วเิคราะห์ปัญหาของผู้ เรียน 

            .  วิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน 

 ขนัที 4 วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 

  4.1 วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  4.2 กําหนดเทคโนโลยีการศกึษาทางไกล 
  4.3 กําหนดแนวคดิด้านบริหารและจดัการระบบ 

 ขนัที 5  วิเคราะห์เนือหาและประสบการณ์ ประกอบด้วย 

  5.1 วิเคราะห์วตัถปุระสงค์ 

  5.2 วิเคราะห์เนือหาชดุวิชา 

  5.3 วิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอ 

  5.4 วิเคราะห์กิจกรรม 

  5.5 วิเคราะห์การวดัและประเมิน 

  5.6 วิเคราะห์ความคุ้มคา่ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ขนัที 6 การออกแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกนัและวิธีเรียนแบบโครงงานประกอบด้วย 

  6.1 กําหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอน 

  6.2 กําหนดวิธีการและกลยทุธ์ในการเรียนการสอน 

  6.3 ออกแบบเนือหาการเรียนการสอน 

  6.4 ออกแบบเทคโนโลยีการศกึษาทางไกล 

  6.5 ออกแบบวิธีการเรียน 

  6.6 ออกแบบวิธีวดัและประเมินผล 

 ขนัที 7 พฒันาชดุการเรียนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ 

               Interactive Webinar ประกอบด้วย 

  7.1 ผลิตบทเรียน e-Learning  
  7.2 สร้างกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  
  7.3 ผลิตคูมื่อการสอน สําหรับอาจารย์ 

  7.4 ขนัตอนการเรียนสําหรับผู้ เรียน 

  7.5 สร้างแบบวดัและประเมินผลบทเรียน  
  7.6 สร้างแบบวดัและประเมินผู้ เรียน 

  7.7 ทดสอบประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ 

   Interactive Webinar โดยการทดสอบแบบเดียว 1:1 (ออ่น ปานกลาง เก่ง) รวม 3 คน 
   ทดสอบแบบกลุม่เล็ก : นกัศกึษา 6 คน (ออ่น ปานกลาง เก่ง) 
  7.8 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ  
 ขนัที 8 ดําเนินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ ประกอบด้วย 

  8.1 อบรม/ฝึกทกัษะผู้สอน 

  8.2 อบรม/ฝึกทกัษะผู้ เรียน 

  8.3 ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 
  8.4 วิเคราะห์ข้อมลู 

  8.5 สรุปผล 

  8.6 ปรับปรุงแก้ไข 

 ขนัที 9 ประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง e-Learning  ประกอบด้วยการประเมิน สรุปผล 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

                                                                                              ผลสมัฤทธิทางการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STOU eLID Model 

2.0 

ศกึษาสภาพ 

ปัจจบุนั ปัญหา  
ความต้องการ 
ในการเรียน 

การสอน 

อีเลิร์นนิง 

6.1 

กําหนด
วตัถปุระสงค์ 

การเรียนการสอน 

.  

กําหนดวิธีการ 
และกลยทุธ์ใน
การเรียนการสอน 3.0 

วิเคราะห์ 

ผู้ เรียน 

4.0 

วิเคราะห์บริบท 

และ 

สภาพแวดล้อม 

1.0 

 

กําหนด 

อดุมการณ์ 

6.0 

ออกแบบการเรียน 

การสอนโดยวิธีการ
เรียนรู้ร่วมกนัและวิธี
เรียนแบบโครงงาน 

7.0 

พฒันาชดุการเรียน 

อีเลิร์นนิง 
และกิจกรรมสมัมนา 

ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 

หรือ Interactive 

Webinar 

8.0 

ดําเนินการเรียน
การสอน 

อีเลิร์นนิง 
และกิจกรรม
สมัมนา

ปฏิสมัพนัธ์ 

บนเว็บ 

6.3 

ออกแบบเนือหา 

การเรียนการสอน 
 

9.0 

ประเมิน 

การเรียน 

การสอน 

อีเลิร์นนิง 
 

5.0 

วิเคราะห์เนือหา 

และ
ประสบการณ์ 

7.2 

การสร้าง
กิจกรรม
สมัมนา

ปฏิสมัพนัธ์ 

บนเว็บ 

6.4 

ออกแบบ
เทคโนโลยีการ
ศกึษทางไกล 

ปรับปรุงระบบ 

6.5 

ออกแบบวิธีการ
เรียน 

6.6 

ออกแบบวิธีวดั
และประเมินผล 

.  

การผลิตบทเรียน 

e-Learning 

ภาพที 13  STOU eLID Model 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

A D D I E 

ในการสังเคราะห์ รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอี เลิ ร์นนิ ง ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.  
(e-Learning Instructional Design Model for Graduate program of STOU หรือ STOU eLID Model)  
9 ขนัตอน นนั ผู้วิจยันํามาวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) ซึง
รูปแบบการเรียนการสอนทีนิยมใช้กนัในปัจจบุนั และเป็นรูปแบบพืนฐานในการพฒันาและออกแบบการเรียน
การสอน คือ ADDIE Model โดย STOU eLID Model สามารถวิเคราะห์โดยใช้หลกั ADDIE Model ได้ดงันี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
     
              
 

2.0 

ศกึษาสภาพ 

ปัจจบุนั ปัญหา  
ความต้องการ 
ในการเรียน 

การสอนอีเลร์ินนิง 

6.1 

กําหนดวตัถปุระสงค์ 

การเรียนการสอน 

.  

กําหนดวิธีการ 
และกลยทุธ์ในการ
เรียนการสอน 

3.0 

วิเคราะห์ 

ผู้ เรียน 

4.0 

วิเคราะห์บริบท 

และ
สภาพแวดล้อม 

1.0 

 

กําหนด 

อดุมการณ์ 

6.0 

ออกแบบการเรียน 

การสอนโดยวิธีการ
เรียนรู้ร่วมกนัและวิธี
เรียนแบบโครงงาน 

7.0 

พฒันาชดุการเรียน 

อีเลร์ินนิง 
และกิจกรรมสมัมนา 

ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ  

หรือ Interactive 

Webinar 

8.0 

ดําเนินการเรียนการ
สอน 

อีเลร์ินนิง 
และกิจกรรม

สมัมนาปฏิสมัพนัธ์ 

บนเว็บ 

6.3 

ออกแบบเนือหา 

การเรียนการสอน 
9.0 

ประเมิน 

การเรียน 

การสอน 

อีเลร์ินนิง 
 

5.0 

วิเคราะห์เนือหา 

และประสบการณ์ 
7.2 

การสร้างกิจกรรม
สมัมนาปฏิสมัพนัธ์ 

บนเว็บ 

6.4 

ออกแบบเทคโนโลยี
การศกึษาทางไกล 

6.5 

ออกแบบ 

วิธีการเรียน 

6.6 

ออกแบบวิธีวดัและ
ประเมินผล 

ปรับปรุงระบบ 

ผลสมัฤทธิทางการเรียน 

.  

 

การผลติบทเรียน 

e-Learning 
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สมุดกลาง



 

             จากรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับัณฑิตศึกษา มสธ. ผู้ วิจัยได้
ดําเนินตาม9 ขนัตอน เพือนําไปจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ในรูปของบทเรียน e-Learning และ
กิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ ในชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพัฒนาโดย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงประกอบด้วยขนัตอนการเรียนบทเรียน e-Learning และ
กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar มี 3 ขนัตอน คือ 

  1. ขนัตอนก่อนเรียน ประกอบด้วย 

      1.1 ขนัเตรียมความพร้อมผู้สอน / ผู้ เรียน ประกอบด้วย ขนัตอนการเรียนบทเรียน 

        e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar    
          โดยการปฐมนิเทศผู้สอนและนกัศกึษาทงัในรูปของ online และเผชิญหน้า 
   1.2 ทําแผนการสอนบทเรียน e-Learning 

   1.3 ทําแผนกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  

   1.4 ศกึษาคูมื่อการสอน 

   1.5 ทดสอบผู้ เรียนก่อนเรียน 

   1.6 แจ้งผลทดสอบผู้ เรียน 

  2. ขนัตอนระหวา่งเรียน ประกอบด้วย 

   2.1 ปฐมนิเทศชดุวิชา 

   2.2 ศกึษาบทเรียน  e-Learning 

   2.3 กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar 

  3. ขนัประเมินผล 

   3.1 ทดสอบผู้ เรียนหลงัเรียน 

   3.2 แจ้งผลทดสอบผู้ เรียน 

 3. นํา (ร่าง) ต้นแบบชินงานทีพฒันาขนึ ผา่นการตรวจสอบจาก อาจารย์ทีปรึกษา และนํา
ข้อเสนอแนะไปแก้ไข ปรับปรุงก่อนนําเสนอผู้ เชียวชาญ 
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ขันตอนที 4 สอบถามความคิดเหน็และข้อเสนอแนะผู้เชียวชาญ 
 
วัตถุประสงค์  ของการวิจยัขนันีคือ 
 เพือนําเสนอ (ร่าง) รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
เพือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 

เครืองมือทีใช้  
 1. แบบสอบถามกลุ่มผู้ เชียวชาญด้านเนือหา เกียวกับเนือหาทีมีความเหมาะสมต่อผู้ เรียน 
แผนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนในขนันําเข้าสูบ่ทเรียน ขนันําเสนอบทเรียน ขนัดําเนิน
กิจกรรม และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

 2. (ร่าง) รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ในรูปของบทเรียน e-Learning  
และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar ประกอบไปด้วย 2 สว่น คือ 

 สว่นที 1 รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศึกษา มสธ. มี 9 
ขนัตอน 

 สว่นที 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในรูปของบทเรียน e-Learning และ
กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar มี 3 ขนัตอน  
 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพือวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนบทเรียน e-Learning 

 4. แบบสอบถามความคดิเห็นเกียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีได้พฒันาขนึ 
 

วิธีสร้างเครืองมือ 
 1. นํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขนึตามทีได้แก้ไข ปรับปรุงตาข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ทีปรึกษา นํามาประเมินคา่ความเหมาะสม โดยกําหนดเกณฑ์ประเมินความคดิเห็น ดงันี 

  เหมาะสมมากทีสดุ  มีคา่เป็น 5 

  เหมาะสมมาก  มีคา่เป็น 4 

  เหมาะสมปานกลาง  มีคา่เป็น 3 

  เหมาะสมน้อย  มีคา่เป็น 2 

  เหมาะสมน้อยทีสดุ  มีคา่เป็น 1 
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  โดยกําหนดเป็นคา่เฉลีย ( x ) ดงันี  
  เหมาะสมมากทีสดุ  มีคา่เฉลียระหว่าง 4.56 – 5.00  
  เหมาะสมมาก  มีคา่เฉลียระหว่าง 3.56 –  4.55 

  เหมาะสมปานกลาง  มีคา่เฉลียระหว่าง 2.56 – 3.55 

  เหมาะสมน้อย  มีคา่เฉลียระหว่าง 1.56 – 2.55 

  เหมาะสมน้อยทีสดุ  มีคา่เฉลียระหว่าง 1.00 – 1.55 

 2. แก้ไข ปรับปรุงตามทีผู้ เชียวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน  อีเลิร์นนิงแนะนํา 

 
ขันตอนที 5 (ร่าง) ต้นแบบชินงาน  
 

วัตถุประสงค์  ของงานวิจยัขนันี คือ 

 ได้ (ร่าง) ต้นแบบชนิงานทีผา่นการแก้ไข ปรับปรุงจากผู้ เชียวชาญ 
 

วิธีการสร้างเครืองมือ 
 นํา(ร่าง) ต้นแบบชินงานทีผา่นการแก้ไขปรับปรุงจากผู้ เชียวชาญ พร้อมไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพ 
 

 

ขันตอนที 6 ทดสอบประสิทธิภาพและรับรองต้นแบบชนิงาน 
 

วัตถุประสงค์  ของงานวิจยัขนันี คือ 

 เพือทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบชนิงานทีผา่นการแก้ไขกบักลุม่ตวัอยา่ง 

 
วิธีการสร้างเครืองมือ 
 1. การทดสอบประสิทธิภาพ โดยการนําไปใช้ในสถานการณ์จริง เพือหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ประกอบด้วยบทเรียน e-Learning และ Interactive 

Webinar 
  1.1 การทดสอบบทเรียน e-Learning และ Interactive Webinar มี 2 ขนัตอน คือ 
ทดสอบหนงึตอ่หนงึ (one-on-one testing) โดยทดลองกบันกัศกึษาจํานวน  คน โดยใช้เดก็อ่อน ปาน
กลาง และเดก็เก่ง คํานวณหาประสิทธิภาพ แล้วปรับปรุงให้ดีขนึ และทดสอบกลุม่เล็ก (small group 

testing) โดยทดลองกบันกัศกึษา จํานวน 6 คน คละเด็ก ออ่น ปานกลาง เก่ง คํานวณหาประสิทธิภาพ
แล้วปรับปรุง 
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  1.2 การทดลองนําร่อง เพือทดสอบรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง โดย
ใช้เกณฑ์การทดลองนําร่อง  เกณฑ์ ดงันี 

   1. หาความสมัพนัธ์ของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน (คะแนนหลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน) 
   2. หาประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง โดยการ
กําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ ด้วยการประเมินผลพฤติกรรมผู้ เรียน 2 ประเภทคือ พฤติกรรมต่อเนือง 
(กระบวนการ) และพฤตกิรรมขนัสดุท้าย (ผลลพัธ์) โดยกําหนดประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ = process) E2  (ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ product) โดยใช้เกณฑ์ 85/85 กบัรูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีพฒันาขนึ 

   3. เชิงคณุภาพ โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง หลงัเรียนตอ่บทเรียน e-Learning และทํากิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 
โดยนําไปทดลองกับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท จํานวน  คน เพือทดสอบรูปแบบการออกแบบตาม
เกณฑ์ข้อ 1-3 ดงักลา่ว 

 2. การปรับปรุงแก้ไข ภายหลงัจากการทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิงกบักลุม่นกัศกึษากลุม่เล็กจํานวน  คน แล้วนําผลทีได้ รวมทงัข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนเพือนําไปทดลองจริง 
 

การออกแบบทดลอง 

 การทดลองทีใช้ในการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research & Development) โดยมี
กลุ่มทดลอง  กลุ่ม (One group Pretest – Posttest Design) ให้กลุ่มทดลองเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง และทําการวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน โดยมีแบบการทดลองดงันี 

 

ตารางที    กลุม่ทดลองเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และทําการวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน 

ทดสอบก่อนเรียน 

O   
ดําเนินการทดลอง 

X 

ทดสอบหลงัเรียน 
O2 

 O1 = การประเมินก่อนทดลอง 
O2 = การประเมินหลงัการทดลอง 
  X =  การทดลองโดยรูปแบบการเรียน 

         การสอนอีเลิร์นนิง 
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 3. ทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
  3.1 กลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษาระดบัปริญญาโท ทีลงทะเบียนชดุวิชา 91720 การสง่เสริม
การเกษตรเพือการพฒันา ภาคการศกึษาที  ปีการศกึษา 2553 จํานวน 70 คน 

 

  3.2 เครืองมือทีใช้ในการทดลอง ได้แก่  
   1. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ในรูปบทเรียน e-Learning กิจกรรม
สมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  

   2. คูมื่อการสอนชดุวิชา 91720 การสง่เสริมการเกษตรเพือการพฒันา 

   3. แบบทดสอบผู้ เรียนก่อนเรียนชดุวิชา 91720 การสง่เสริมการเกษตรเพือการพฒันา 

   4. แบบทดสอบผู้ เรียนหลงัเรียนชดุวิชา 91720 การสง่เสริมการเกษตรเพือการพฒันา 

   5. แบบประเมินผลผู้ เรียนก่อนเรียนบทเรียน e-Learning ชดุวิชา 91720 การสง่เสริม
การเกษตรเพือการพฒันา 

   6. แบบประเมินผลผู้ เรียนหลงัเรียน บทเรียน e-Learning ชดุวิชา 91720 การสง่เสริม
การเกษตรเพือการพฒันา 

   7. แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และ
กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar 

 

      วิธีการสร้างเครืองมือ 
  1. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้วิจยัได้นําเสนอรูปแบบการออกแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีได้พฒันาขนึ  9 ขนัตอน ให้คณะกรรมการผลิตและบริหารชดุวิชา 91720 การ
ส่งเสริมการเกษตรเพือการพัฒนา ดําเนินการตามขันตอน 9 ขันตอน โดยในส่วนของบทเรียน e-

Learning ประกอบด้วยบทเรียน e-Learning  9 Module แต่ละ Module ประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ 
เนือหาบทเรียน กิจกรรม แนวตอบกิจกรรม  สําหรับกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บหรือ Interactive 

Webinar  ประกอบไปด้วยขันตอนการทําโครงงาน 5 ขันตอน ตามทีผู้ วิจัยได้สังเคราะห์ขึน โดย
บทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและผลิตชดุวิชา 91720 การสง่เสริมการเกษตรเพือการพฒันา  
  2. คู่มือการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงสําหรับผู้ สอน  ชุดวิชา 91720 การ
สง่เสริมการเกษตรเพือการพฒันา ประกอบด้วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

   2.1 แนวทางการใช้คูมื่อการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
   2.2 การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
   2.3 ขนัตอนการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
   2.4 การดําเนินการตามขนัตอน STOU eLID Model ชุดวิชา 91720 การส่งเสริม
การเกษตรเพือการพฒันา 

   2.5 แผนการสอนบทเรียน e-Learning หรือ Interactive Webinar ชุดวิชา 91720 
การส่งเสริมการเกษตรเพือการพฒันา ประกอบด้วย คําอธิบายชดุวิชา วตัถุประสงค์ การจดัการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง ชดุวิชา 91720 การสง่เสริมการเกษตรเพือการพฒันา และตารางเรียน 

  3. แบบทดสอบผู้ เรียนก่อนเรียนชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพัฒนา 
จํานวน 50 ข้อ โดยเลือกมาจากแบบประเมินผลก่อนเรียนของประมวลสาระชุดวิชา 91720 การ
สง่เสริมการเกษตรเพือการพฒันา 

  4. แบบทดสอบผู้ เรียนหลังเรียนชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพัฒนา 
จํานวน 50 ข้อ โดยเลือกมาจากแบบประเมินผลหลังเรียนของประมวลสาระชุดวิชา 91720 การ
สง่เสริมการเกษตรเพือการพฒันา 

  5. แบบประเมินผลผู้ เรียนก่อนเรียนชดุวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพฒันา 
จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกจากแบบประเมินก่อนเรียนในแตล่ะหนว่ยการเรียนชดุวิชา 91720 การส่งเสริม
การเกษตรเพือการพฒันา 

  6. แบบประเมินผลผู้ เรียนหลงัเรียนชดุวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพฒันา 
จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกจากแบบประเมินหลงัเรียนในแตล่ะหน่วยการเรียนชดุวิชา 91720 การส่งเสริม
การเกษตรเพือการพฒันา 

  7. แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และ
กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ Interactive Webinar 

      วิธีการสร้างเครืองมือ 
  1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยทีเกียวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม และแบบสอบถามทีมี
ผู้วิจยัคนอืนๆ ได้สร้างขนึ ในลกัษณะทีคล้ายคลงึกนั 

  2 สงัเคราะห์ทฤษฎี และเนือหาทีเกียวข้องในการสร้างแบบสอบถาม (Content Analysis) 

  3 สร้างแบบสอบถามความคดิเห็นเกียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และ
กิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ  Interactive Webinar โดยมีข้อมูลครอบคลุมเกียวกับ  ด้าน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

โครงสร้างของบทเรียน กิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ ด้านการออกแบบบทเรียน ด้านเนือหา
บทเรียน วิธีการเรียน กิจกรรม การประเมินผลความพงึพอใจ 

  4 นําแบบสอบถามทีสร้างขึน ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ทีปรึกษาและนําเสนอ
ผู้ เชียวชาญ จํานวน  ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษาทีใช้ 
และการประเมินทีถกูต้อง และนํามาหาค่าดชันีความสอดคล้องของเครืองมือ IOC (Index of Item 

Objectives Congruence) แล้วนําผลจากการตรวจสอบของผู้ เชียวชาญมาคํานวณค่าดชันีความ
สอดคล้องโดยกําหนดเกณพ์การพิจารณาคือ 

  เห็นวา่สอดคล้อง ให้คะแนน + 1 

  ไมแ่นใ่จ   ให้คะแนน 0 

  เห็นวา่ไมส่อดคล้อง ให้คะแนน - 1 

 

  การวิเคราะห์ข้อมูลตามความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสารทีใช้ศึกษา
ความต้องการ โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง (IOC) คํานวณคา่ตามสตูร (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 117) 

  R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ 

     N = จํานวนผู้ เชียวชาญ 
 

  นําข้อมลูทีรวบรวมจากความคดิเห็นของผู้ เชียวชาญมาคํานวณหาคา่ IOC โดยใช้ดชันี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้ เชียวชาญมาคํานวณคา่ดชันีความ
สอดคล้อง ได้คา่ 1.00 ทกุข้อ และปรับปรุงแก้ไขเกียวกบัรายละเอียดของคําถามให้มีความชดัเจน 
สามารถสือความได้ง่าย  
  5 ปรับปรุง แก้ไข แบบสอบถามตามคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษาและผู้ เชียวชาญก่อน
นําไปใช้จริง   

   3.3 ดําเนินการทดลอง นํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงไปใช้ 

          4.การเก็บรวบรวมข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู  

          5.สรุปผลการทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
          6. นํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีทดลองแล้ว นําเสนอผู้ทรงคณุวฒุิ 
รับรองต้นแบบชนิงาน โดยการประเมินคา่ความเหมาะสม โดยกําหนดเกณฑ์ประเมินความคดิเห็น 
ดงันี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  เหมาะสมมากทีสดุ  มีคา่เป็น 5 

  เหมาะสมมาก  มีคา่เป็น 4 

  เหมาะสมปานกลาง  มีคา่เป็น 3 

  เหมาะสมน้อย  มีคา่เป็น 2 

  เหมาะสมน้อยทีสดุ  มีคา่เป็น 1 

 

  โดยกําหนดเป็นคา่เฉลีย ( x ) ดงันี  
  เหมาะสมมากทีสดุ  มีคา่เฉลียระหว่าง 4.56 – 5.00  
  เหมาะสมมาก  มีคา่เฉลียระหว่าง 3.56 –  4.55 

  เหมาะสมปานกลาง  มีคา่เฉลียระหว่าง 2.56 – 3.55 

  เหมาะสมน้อย  มีคา่เฉลียระหว่าง 1.56 – 2.55 

  เหมาะสมน้อยทีสดุ  มีคา่เฉลียระหว่าง 1.00 – 1.55 

 
ขันตอนที 7 ปรับปรุงต้นแบบชินงาน 
 

วัตถุประสงค์  ของงานวิจยัขนันี คือ 

 เพือนําเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

วิธีการสร้างเครืองมือ 

 นํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีได้พฒันาขนึ โดยผ่านการแก้ไขปรับปรุง
และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิ 5 ทา่น ในขนัตอนที 6 เพือนํามาประเมินผลสรุป เพือนําเสนอ
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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บทท ี4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูงานวิจยั เรือง การพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิง ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ วิจยันําเสนอผลการวิจัยออกเป็น 7 
ขนัตอน ดงันี 

 ขันตอนที 1  ผลการศึกษาองค์ความรู้เกียวกับต้นแบบชินงานด้วยการวิเคราะห์ และ
สงัเคราะห์ข้อมลูพืนฐาน 

 ขนัตอนที 2  ผลการศกึษาความต้องการเกียวกบัต้นแบบชนิงาน 

 ขนัตอนที 3  ผลการพฒันากรอบแนวคดิของต้นแบบชนิงาน 

 ขนัตอนที 4  ผลการสอบถามความคดิเห็นและข้อเสนอแนะผู้ เชียวชาญ 

 ขนัตอนที 5  ผลการ (ร่าง)ต้นแบบชินงาน 

 ขนัตอนที 6  ผลการทดสอบประสิทธิภาพและรับรองต้นแบบชนิงาน 

 ขนัตอนที 7 ผลการปรับปรุงต้นแบบชินงาน 

 

 ขนัตอนที 1  ผลการศึกษาองค์ความรู้เกียวกับต้นแบบชินงานด้วยการวิเคราะห์ และ
สงัเคราะห์ข้อมลูพืนฐาน ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร งานวิจยัองค์ความรู้เกียวกบัต้นแบบชินงานระบบ
การเรียนการสอนทางไกล ระบบสือการศึกษาทางไกล , การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง , การเรียนรู้
ร่วมกัน , การเรียนแบบโครงงาน , ผู้ สอนออนไลน์ , ผู้ เรียนออนไลน์  จากนันทําการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพือนํามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง สําหรับ
บณัฑิตศกึษา มสธ.     
 ขนัตอนที 2  ผลการศกึษาความต้องการเกียวกบัต้นแบบชินงาน ผู้วิจยัได้ทําแบบสอบถาม 
อาจารย์ นกัศกึษา เพือศกึษาสภาพปัจจบุนั  ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการจดัการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง มสธ. จากนนัทําการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แบบสอบถามเพือนํามาพฒันากรอบ

 

   ส
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แนวคิดแนวทางการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง แล้วผู้ วิจัยนําผลสังเคราะห์ขนัตอนที 1 และ
ขนัตอนที 2 มาพฒันากรอบแนวคดิ การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ.    

สรุปผลการศึกษาความคิดเหน็ของอาจารย์และนักศึกษา 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ และนักศึกษา เพือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. มีดงันี 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของอาจารย์เกียวกับการจัดการการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นของนกัศกึษาเกียวกบัการศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา 
อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง มสธ. 
 โดยแตล่ะขนัตอนมีรายละเอียด ดงันี 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในขนัศกึษาความคิดเห็น ของอาจารย์เกียวกบัการจดัการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
  ผู้วิจยัได้ออกแบบสอบถามอาจารย์ ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. จํานวน 40 ฉบบั จาก 12 
สาขาวิชาเกียวกบั 
  1. ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งทาง
วิชาการ สาขาวิชา ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง รูปแบบการจดัการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิง รายละเอียดดงันี 

ตอนท ี1 ข้อมูลทัวไปของอาจารย์ ระดับบัณฑติศึกษา มสธ. 
ตางรางที 10  แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม (N= 40) 

 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
1. ชาย 9 22.50 

2. หญิง 31 77.50 

รวม 40 100 
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ตารางที 11 แสดงอายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม (N= 40) 

 

อายุ จาํนวน ร้อยละ 
1. 25 - 30 ปี 1 2.50 

2. 31 - 40 ปี 7 17.50 

3. 41 - 50 ปี 9 22.50 

. 50 ปีขนัไป 23 57.50 

รวม 40 100 
 

 

ตารางที 12 วฒุิการศกึษา 

 

วุฒกิารศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
1. ปริญญาโท 26 65.0 

2. ปริญญาเอก 14 35.0 

รวม 40 100 
 

ตารางที 13  ตําแหนง่ทางวิชาการ 
 

ตาํแหน่งทางวิชาการ จาํนวน ร้อยละ 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 6 15.0 

2. รองศาสตราจารย์ 34 85.0 

3. ศาสตราจารย์ - - 
รวม 40 100 
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ตารางที 14 สาขาวิชาทีสอน 

 

สาขาวิชาทสีอน จาํนวน ร้อยละ 
1. ศกึษาศาสตร์ 4 10.0 

2. ศลิปศาสตร์ 6 15.0 

3. วิทยาการจดัการ 2 5.0 

4. นิตศิาสตร์ 3 7.50 

5. วิทยาศาสตร์สขุภาพ 3 7.50 

6. เศรษฐศาสตร์ 1 2.50 

7. มนษุยนิเวศศาสตร์ 2 5.0 

8. รัฐศาสตร์ 4 10.0 

9 สง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ 2 5.0 

10. นิเทศศาสตร์ 3 7.50 

11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 10.0 

12. พยาบาลศาสตร์ 6 15.0 

รวม 40 100 
 

ตารางที 15 ประสบการณ์ด้านการสอนบทเรียนอีเลิร์นนิง 
ประสบการณ์ จาํนวน ร้อยละ 

1. ไมมี่ประสบการณ์ 17 42.50 

2. มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี 10 25.0 

3. มีประสบการณ์ 3 - 4 ปี 8 20.0 

4. มีประสบการณ์ 5 – 6 ปี 5 12.50 

รวม 40 100 
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ตางรางที 16 ประสบการณ์ด้านการสอนกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ Webinar Intevactive 

 

ประสบการณ์ จาํนวน ร้อยละ 
1. ไมมี่ประสบการณ์ 33 82.50 

2. มีประสบการณ์ 1 – 2 ปี 3 7.50 

3. มีประสบการณ์ 3 - 4 ปี 3 7.50 

4. มีประสบการณ์ 5 - 6 ปี 1 2.50 

รวม 40 100 
 

 

ตารางที 17  รูปแบบการจดัการเรียนการสอน e-Learning 

 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน e-
Learning 

จาํนวน ร้อยละ 

1. รูปแบบทีเป็นเนือหาทงัหมด 17 42.50 

2. แนวการศกึษา 4 10.0 

3. มีการนําเสนอสือเดียว สือคู ่สือประสม 3 7.50 

4. การมีปฏิสมัพนัธ์ การสือสาร 2 5.0 

5. การเผยแพร่ข้อมลู 10 25.0 

6. ห้องเรียนเสมือน 4 10.0 

7. รูปแบบผสม - - 
รวม 40 100 

  
  2. สภาพทวัไปเกียวกับรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง มสธ. ได้แก่ ศึกษาปัญหา
ก่อนการวางแผนการสอน ศึกษาข้อมูลพืนฐานทีเกียวข้องกบัผู้ เรียนวิเคราะห์เนือหาวิชาก่อนการ
วางแผนการสอน กําหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนการวางแผน กําหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนก่อนการวางแผน การใช้เครืองมือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กําหนดวิธีตามหลกัการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

เรียนรู้ก่อนการวางแผนการสอน กําหนดสือการเรียนการสอนก่อนการวางแผน กําหนดเครืองมือใน
การประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการวางแผน การทดสอบประสิทธิภาพสือการเรียนการสอน วิธีการ
ทดสอบประสิทธิภาพสือการเรียนการสอน กําหนดวิธีการประเมินผล กําหนดการควบคมุการเรียน
ก่อนการวางแผน กําหนดการตรวจสอบและติดตามการเรียนก่อนการวางแผน  สรุปปัญหาตา่งๆ ที
เกิดขนึระหวา่งการจดัการเรียนการสอนและหลงัการเรียนการสอน รายละเอียดดงันี 

 
ตอนท ี2  สภาพทัวไปเกียวกับรูปแบบการเรียนการสอน e-Learning มสธ. 
ตารางที 18  ศกึษาปัญหาก่อนการวางแผนการสอน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 

ศึกษาปัญหาก่อนการวางแผนการสอน จาํนวน ร้อยละ 
1. ศกึษาข้อมลูพืนฐานเกียวข้องกบัสภาพปัญหา 

    ด้วยวิธีการสํารวจสภาพปัญหาทีปรากฎกบัตนเอง 
    สอบถามผู้ เกียวข้อง ศกึษาเอกสาร 
    และงานวิจยั 

 

14 

15 

15 

 

37.80 

40.50 

40.50 

2. เขียนปัญหาทีเกิดขนึระหว่างการเรียนการสอน 12 32.40 

3. จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาการเรียนการสอน 9 24.30 

4. เขียนแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 8 21.60 

 

ตารางที 19  ศกึษาข้อมลูพืนฐานทีเกียวข้องกบัผู้ เรียน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
ศึกษาข้อมูลพืนฐานทีเกียวข้องกับ

ผู้เรียน 
จาํนวน ร้อยละ 

1. บคุลิกภาพ  9 24.30 

2. วิธีการเรียน  19 51.40 

3. อาย ุ  11 29.70 

4. เพศ   12 32.40 

5. พืนฐานความรู้เดมิ   17 45.90 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 19 (ตอ่) 

ศึกษาข้อมูลพืนฐานทีเกียวข้องกับผู้เรียน จาํนวน ร้อยละ 
6. ประสบการณ์การทํางาน  17 45.90 

7. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
    คอมพิวเตอร์ในการเรียน   

17 45.90 

8. ทศันคตติอ่การเรียนการสอนในวิชาทีเรียน      8 21.60 

9. แรงจงูใจในการเรียนหรือแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ 7 18.90 

10. ระดบัสตปัิญญาของผู้ เรียนโดยแบง่เป็น 

      กลุม่เก่ง ปานกลาง ออ่น  
8 21.60 

11. การประเมินคณุภาพของผู้ เรียน  3 8.10 

12. อืนๆ   2 5.40 

 

ตารางที 20  วิเคราะห์เนือหาวิชาก่อนการวางแผนการสอน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 

วิเคราะห์เนือหาวิชาก่อนการวางแผนการสอน จาํนวน ร้อยละ 
1. ศกึษาคําอธิบายรายละเอียดชดุวิชา 22 59.50 

2. ศกึษาวตัถปุระสงค์ชดุวิชา 22 59.50 

3. ศกึษารายละเอียดแผนหน่วย แผนตอน แนวคิด วตัถปุระสงค์แผนหน่วย
และแผนตอน 

23 62.20 

4. ศกึษารายละเอียดเนือหาทีจะสอน 22 59.50 

5. เลือกเนือหาทีจะสอน 16 43.20 

6. จดัลําดบัเนือหาจากง่ายไปสูเ่นือหาทีซบัซ้อน 22 59.50 

7. แบง่เนือหาทีสอนตามหน่วย ตามตอน ตามหวัเรือง 30 80.00 

8. กําหนดระยะเวลาในการเรียนการสอนแตล่ะหนว่ยการเรียน 11 29.70 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 20 (ต่อ) 

วิเคราะห์เนือหาวิชาก่อนการวางแผนการสอน จาํนวน ร้อยละ 
9. กําหนดจํานวนสปัดาห์การเรียนการสอน 

    แตล่ะหนว่ยการเรียน 
9 24.30 

10. กําหนดจํานวนเวลาและสปัดาห์การเรียน 

      การสอนแตล่ะหนว่ยการเรียน 
5 13.50 

11. อืนๆ 8 21.60 

 

ตางรางที 21 กําหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ก่อนการวางแผนการสอน  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 

กาํหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนการวางแผนสอน จาํนวน ร้อยละ 
1. ระบพุฤติกรรมของผู้ เรียนทีจะเกิดขนึหลงัการเรียนหรือ 

    พฤติกรรมทีคาดหวงั 
13 35.10 

2. กําหนดสถานการณ์ทีจะทําให้ผู้ เรียน แสดงพฤตกิรรม  
    ทีคาดหวงัหลงัการเรียน 

12 32.40 

3. กําหนดพฤติกรรมของผู้ เรียนทีสามารถสงัเกตได้หรือวดัได้ 10 27.00 

4. กําหนดเกณฑ์ขนัตําทีจะยอมรับได้ว่าพฤติกรรมนนั  เป็นพฤติกรรมที
เกิดขนึตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

11 29.70 

5. เขียนวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ของชดุวิชา 11 29.70 

6. เขียนวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ของหนว่ยการเรียน 9 24.30 

7. เขียนวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ของการเรียน 12 32.40 

8. อืนๆ  4 10.80 

 

 

 

   ส
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ตารางที 22 กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ก่อนการวางแผนการสอน  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
กาํหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนการวางแผนสอน จาํนวน ร้อยละ 

1. ศกึษาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพือสนบัสนนุ 

    การเรียน เป็นรายบคุคล โดยการสง่บทความ เอกสาร 
    หรืองานวิจยัทีเกียวข้องกบัเนือหา 

8 21.50 

2. ศกึษาโดยการยอ่ สรุป ประเดน็เนือหาทีกําหนดให้ 12 32 

3. ศกึษาวิเคราะห์ หวัข้อทีกําหนดให้ 10 27.00 

4. อืนๆ 5 13.50 

5. ศกึษาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพือสนบัสนนุ 

    การเรียน เป็นรายกลุม่ ได้แก่ กระบวนการกลุม่ 
12 32.40 

6. ศกึษาการจดั ได้แก่ T5 Model 6 16.20 

7. ศกึษา ได้แก่ D4 LP4 9 24.30 

8. อืนๆ 6 15.90 

 

ตารางทีการใช้เครืองมือในการจดักิจกรรมการสอน  
ตารางที 23 การใช้เครืองมือในมิตปิระสานเวลา (Synchronous Tools) (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

การใช้เครืองมือในมิตปิระสานเวลา จาํนวน ร้อยละ 
1. ใช้เครืองมือในมิติประสานเวลา
(Synchronousในการสนบัสนนุการมีปฏิสมัพนัธ์
ทีเกิดขนึในเวลาเดียวกนั ได้แก่ การประชมุ
ทางไกลด้วยเสียง 

- 
 

 

- 
 

 

 

2. การประชมุทางไกลบนอินเทอร์เน็ต   5 13.50 

3. การประชมุทางไกลผา่นวีดทิศัน์ 2 5.40 

4. ห้องสนทนา (Chat room)    13 35.10 

5. อืนๆ 3 8.10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 24 ใช้เครืองมือในมิตติา่งเวลา (Asynchronous Tools) (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 

การใช้เครืองมือในมิตต่ิางเวลา จาํนวน ร้อยละ 
1. กระดานขา่ว (Web board) 16 43.20 

2. กระดานอภิปราย (Discussion bards) 7 18.90 

3. จดหมายอีเลิร์นนิง (E-mail) 16 43.20 

4. ปฏิทินกิจกรรม (Caeendar) 11 29.70 

5. บล็อก (Blog) 9 24.30 

6. วิกิ (Wiki) 4 10.80 

7. ประกาศเฉพาะกลุม่ (Groupannouncements) 7 18.90 

8. การเชือมโยง (External Links) 4 10.80 

9. ผลการสํารวจ (Surveys and polls) 6 16.20 

10. อืนๆ 2 5.40 

 

ตารางที 25 ใช้เครืองมือในการจดัการบรูณาการเนือหาความรู้  ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
การใช้เครืองมือในการบูรณาการเนือหาความรู้ จาํนวน ร้อยละ 

1. โปรแกรมบทเรียน (Courseware) 6 16.20 

2. สตรีมมิงมีเดีย (Streaming Media) เชน่ แอนิเมชนั  
(Animation) เสียง (Audio clips)วีดทิศัน์  
(Video clips) เป็นต้น 

7 18.90 

3. Powerpoint ประกอบการบรรยาย 19 51.40 

4. หนงัสืออีเลิร์นนิง (e-Book) 6 16.20 

5. อืนๆ 8 21.60 

 

 

 

   ส
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ตารางที 26  กําหนดวิธีตามหลกัการเรียนรู้ ก่อนการวางแผนการสอน  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 

กาํหนดวิธีตามหลักการเรียนรู้ จาํนวน ร้อยละ 
1. โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั (Problem – based learning) 7 18.90 

2. โดยใช้โครงงานเป็นหลกั (Project – based learning) 21 56.7 

3. ศกึษาวิธีสอนตามหลกัการเรียนรู้บนเครือขา่ย 

    อินเทอร์เน็ต 
14 

 

37.80 

4. กําหนดวิธีสอนตามหลกัการเรียนรู้บนเครือขา่ย 

    อินเทอร์เน็ต 
10 27.00 

5. เขียนวิธีการสอนตามหลกัการเรียนรู้ เชน่ รายละเอียดขนัตอนของการ
สอนในแตล่ะหนว่ยการเรียนการเรียนรู้ร่วมกนั 

19 51.30 

6. อืนๆ 7 18.90 

 

ตารางทีกําหนดสือการเรียนการสอน ก่อนการวางแผน 

ตารางที 27  ศกึษาสือการเรียนการสอนบนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
ศึกษาสือการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพวิเตอร์ จาํนวน ร้อยละ 

1. เอกสาร หนงัสือ ตํารา อีเลิร์นนิงประกอบการเรียน 12 32.40 

2. ภาพนิง ภาพเคลือนไหว ทีนําเสนอบนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 14 37.80 

3. Powerpoint ประกอบการบรรยายบนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 18  

4. สตรีมมิงมีเดีย (Streaming Media) เชน่ แอนิเมชนั (Animation) 

เสียง (Audio clips)  วีดทิศัน์ (Video clips)   เป็นต้น 
15 

 

40.50 

5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) แบบออฟไลน์ 9 24.30 

6. CD-ROM 11 29.70 

7. บนเรียนบนเครือขา่ย (Web – based Instruction) 3 8.10 

. DVD , VCD , CD , MP3               4 10.80 

9. อืนๆ 3 8.10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 28 กําหนดสือการเรียนการสอนบนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 

ศึกษาสือการเรียนการสอนบนเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ 

จาํนวน ร้อยละ 

1. ออกแบบ ผลิตและพฒันาด้วยตนเอง 4 10.80 

2. ออกแบบด้วยตนเอง และสง่ให้ทีมงานผลิตและ
พฒันาสือดําเนินงานตอ่ 

19 51.40 

3. ใช้สือการเรียนการสอนสําเร็จรูป 11 29.70 

4. อืนๆ 3 8.10 

 

ตารางที 29 กําหนดเครืองมือในการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนการวางแผน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
ศึกษาเครืองมือในการประเมินผลการเรียนรู้ 

บนเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
จาํนวน ร้อยละ 

1. แบบแสดงความคิดเห็นอีเลิร์นนิงของนกัศกึษาหรือผู้ เรียน โดยใช้
เครืองมือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เชน่ ห้องสนทนา (Chat room) 

กระดานอภิปราย   (Discussion Boards) จดหมายอีเลิร์นนิง (E-mail)  
บล็อก (Blog) วิกิ (Wiki) การประชมุทางไกลด้วยเสียง(Audio 

conferencing) การประชมุทางไกลบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (Internet 

conferencing) การประชมุทางไกลผา่นวีดิทศัน์ (Video onferencing) 

เป็นต้น 

15 40.50 

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศกึษาหรือผู้ เรียน  
    โดยการสงัเกตจากการใช้เครืองมือบนเครือข่าย 

    คอมพิวเตอร์ เชน่ อีเลิร์นนิง (E-mail) กระดานขา่ว  
    (Webboards) บล็อก (Blog) วิกิ (Wiki) เป็นต้น 

9 27.30 

 

 

   ส
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ตารางที 29  (ตอ่) 

ศึกษาเครืองมือในการประเมินผลการเรียนรู้ 
บนเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

จาํนวน ร้อยละ 

3. แบบประเมินผลงาน โครงการหรือโครงงาน 

อีเลิร์นนิง โดยใช้เครืองมือบนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
เชน่ ประกาศ เฉพาะกลุม่ (Group announcements) 
ผลการสํารวจ (Surveys and polls)  เป็นต้น 

9 24.30 

4. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ผลงานอีเลิร์นนิง  
 (E-Portfolio) 

5 13.50 

5. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจออนไลน์ โดยใช้
เครืองมือเว็บ เชน่ แบบทดสอบออนไลน์ (Test online) 

9 24.30 

6. สร้างเครืองมือในการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

12 32.40 

7. ใช้เครืองมือในการประเมินผลการเรียนรู้มาตรฐาน 
เชน่  แบบทดสอบมาตรฐานออนไลน์ 

5 13.50 

8. อืนๆ 6 16.20 

 

ตางรางที 30 การทดสอบประสิทธิภาพสือการเรียนการสอน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)  
 

การทดสอบประสิทธิภาพสือการเรียนการสอน จาํนวน ร้อยละ 
1. ทดลองใช้เป็นรายบคุคล 10 27.00 

2. ทดลองใช้กบักลุม่เล็ก 9 24.30 

3. ทดลองใช้ในห้องเรียน 11 29.70 

4. อืนๆ 5 13.50 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 31  วิธีการทดสอบประสิทธิภาพสือการเรียนการสอน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)  
 

วิธีการทดสอบประสิทธิภาพสือการเรียนการสอน จาํนวน ร้อยละ 
1. สงัเกตผู้ เรียน 17 45.90 

2. สมัภาษณ์ผู้ เรียน 10 27.00 

3. สอบถามผู้ เรียน 12 32.40 

4. ทดสอบผู้ เรียน 15 40.50 

5. บนัทกึารทดลองใช้ 13 35.10 

6. อืนๆ 4 10.80 

  

ตารางที 32  กําหนดวิธีการประเมินผล (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)  
 

กาํหนดวิธีการประเมินผล จาํนวน ร้อยละ 
1. ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 18 48.60 

2. ประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งเรียน 11 29.70 

3. ประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน 19 51.40 

4. อืนๆ 5 13.50 

 

ตารางที 33  กําหนดการควบคมุการเรียน ก่อนการวางแผน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)  
 

กาํหนดการควบคุมการเรียน ก่อนการวางแผน จาํนวน ร้อยละ 
1. อนญุาตให้นกัศกึษาศกึษาเนือหาตามความสนใจ 

    ของตนเอง 
8 21.60 

2. อนญุาตให้นกัศกึษาทํากิจกรรมตามความสนใจของตนเอง 8 21.60 

3. นกัศกึษาต้องศกึษาเนือหาตามทีท่านกําหนดไว้ 13 35.10 

4. นกัศกึษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามทีท่านกําหนดไว้ 

5. อืนๆ 
10 

5 

27.00 

13.50 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 34 กําหนดการตรวจสอบและตดิตามการเรียน ก่อนวางแผน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
กาํหนดการตรวจสอบและตดิตามการเรียน  

ก่อนวางแผน 
จาํนวน ร้อยละ 

1. สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากกิจกรรมทีมอบหมาย 12 32.40 

2. สอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียน 13 35.10 

3. ทดสอบความรู้ของผู้ เรียนโดยใช้แบบทดสอบทีสร้างขนึด้วยตนเอง 11 29.70 

4. ทดสอบความรู้ของผู้ เรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน 4 10.80 

5. ประเมินผลงานของผู้ เรียนโดยใช้แบบประเมินผลงานทีสร้างขนึด้วย
ตนเอง 

10 27.00 

6. ประเมินผลงานของผู้ เรียนโดยใช้แบบประเมินผลงานมาตรฐาน 3 8.10 

7. อืนๆ 4 10.80 

  

ตารางที 35  การสรุปปัญหาตา่งๆ ทีเกิดขนึระหวา่งการจดัการเรียนการสอน หลงัการเรียนการสอน 

                  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
การสรุปปัญหาต่างๆ ทเีกิดขนึระหว่างการจัดการ

เรียนการสอนหลังการเรียนการสอน 
จาํนวน ร้อยละ 

1. สงัเกตปัญหาตา่งๆ ทีเกิดขนึ 14 37.80 

2. สอบถามผู้ ทีเกียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอน 15 40.50 

3. บนัทกึปัญหาอปุสรรคหรือข้อสงัเกตตา่งๆ ทีเกิดขนึ 15 40.50 

4. เขียนข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและ
พฒันาการ เรียนการสอนในครังตอ่ไป 

11 29.70 

5. อืนๆ 5 13.50 

 

  3. ความคดิเห็นเกียวกบัทกัษะผู้สอนออนไลน์ ระดบับณัฑิตศกึษา ในการเรียนการสอน
อีเลิร์นนิง ได้แก่ ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ความต้องการ ใน
การศกึษาหรืออบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง รายละเอียดดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

ตอนท ี3  ความคิดเหน็เกียวกับทักษะของผู้สอนออนไลน์ ระดับบัณฑติศึกษาในการเรียน 
การสอนอีเลิร์นนิง 
ตารางที 36 ลกัษณะการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ลักษณะการใช้คอมพวิเตอร์ในการเรียนการสอน  
e-Learning 

จาํนวน ร้อยละ 

1. จดหมายอีเลิร์นนิง (E-mail) 21 56.80 

2. บล็อก (Blog) 10 27.00 

3. ห้องสนทนา (Chat room) 14 37.80 

4. กระดานอภิปราย (Discussion bards) 13 35.10 

5. วิกิ (Wiki) 5 13.50 

6. ประกาศเฉพาะกลุม่ (Group  announcements) 8 21.60 

7. ปฏิทินกิจกรรม (Caeendar) 10 27.00 

8. แฟ้มสะสมงาน (E-Portfolio) 5 13.50 

9. การประชมุทางไกลด้วยเสียง (Audio conferencing) 5 13.50 

10. ประชมุทางไกลผา่นวีดทิศัน์ (Video Conferencing) 3 8.10 

11. ประชมุทางไกลบนอินเทอร์เน็ต (Internet Conferencing) 5 13.50 

12. อืนๆ 4 10.80 

 

ตารางที 37 ความต้องการในการศกึษาหรืออบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง       
                 (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)  

ลักษณะการใช้คอมพวิเตอร์ในการเรียนการสอน  
e-Learning 

จาํนวน ร้อยละ 

1. ทกัษะพืนฐาน เชน่ ระบบการทํางานและการใช้งานทีเกียวข้อง 
การใช้โปรแกรมพิมพ์ และโปรแกรมสําเร็จรูปการจดัการข้อมลู 
(ข้อความ ภาพ) โดยการสร้าง คดัเลือก ย้าย บนัทึก จดัเก็บ ฯลฯ 
2. ทกัษะการสืบค้น เข้าถึง และใช้ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ได้ 

17 

 

 

14 

45.90 

 

 

37.80 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 37 (ตอ่) 

ลักษณะการใช้คอมพวิเตอร์ในการเรียนการสอน  
e-Learning 

จาํนวน ร้อยละ 

3. ทกัษะการตดิตอ่สือสาร เชน่ E-mail, webboard,  

    Chat, Blogs, Wiki ฯลฯ 

4. ทกัษะการใช้งานเกียวกบัมลัตมีิเดีย เชน่ โปรแกรม Power Point 

(ภาพ ข้อความ กราฟิก ภาพเคลือนไหว)   ในการผลิตและนําเสนอได้ 

การใช้สแกนเนอร์ การใช้กล้องวีดิโอในการบนัทกึหรือถ่ายภาพได้     
. อืนๆ 

17 

22 

 

 

7 

45.90 

59.50 

 

 

18.90 

 

  4. สภาพทัวไปเกียวกับการจัดวิธีการเรียนในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บณัฑิตศกึษา มสธ. ได้แก่ การจดัวิธีการเรียนสําหรับผู้ เรียนในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ลกัษณะ
การจดักิจกรรมการสมัมนาเสริม วิธีการจดัสมัมนาเสริมผู้ เรียน รายละเอียดดงันี 

 

ตอนที 4  สภาพทัวไปเกียวกับการจัดวิธีการเรียนในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บัณฑติ มสธ. 
ตารางที 38 การจดัวิธีการเรียนสําหรับผู้ เรียนในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 

การจัดวิธีการเรียนสาํหรับผู้เรียนในการเรียนการสอน  
e-Learning 

จาํนวน ร้อยละ 

1. ศกึษาแตล่ะโมดลูทีได้ออกแบบไว้ 18 48.60 

2. ศกึษาเป็นรายบคุคล 15 40.50 

3. ศกึษาเป็นกลุม่ใหญ่ทงัชนัเรียน 7 18.90 

4. ศกึษาเป็นกลุม่ยอ่ย เชน่ 3-5 คน , 5-7 คน , 7-9  คน ฯลฯ  15 40.50 

5. เสนอหัวข้อหรือกิจกรรมให้ผู้ เ รียนเลือกศึกษาโดยสร้าง
ข้อตกลงร่วมกนั 

 

12 32.40 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 38 (ต่อ) 

6. เสนอหวัข้อหรือกิจกรรมให้ผู้ เรียนเลือกศกึษาโดย 

 กําหนดเวลาในการทํา 
14 37.80 

7. เสนอหวัข้อโดยให้ผู้ เรียนกําหนดจดุมุง่หมายการเรียนรู้ 
ขอบข่ายเนือหา วางแผนการนําเสนอ 

5 13.50 

8. เสนอหวัข้อโดยแบง่งาน มอบหมายงาน 13 35.10 

9. เสนอหวัข้อโดยผู้ เรียนร่วมอภิปราย ซกัถาม เสนอแนะ ฯลฯ 16 43.20 

10. เสนอหวัข้อโดยนําเสนอชนิงาน โครงการ 15 40.50 

11. ประเมินผลจากชินงาน โครงการ 14 37.80 

12. อืนๆ 2 5.40 

 

ตารางที 39 ลกัษณะการจดักิจกรรมการสมัมนาเสริม (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
ลักษณะการจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริม จาํนวน ร้อยละ 

1. สมัมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 25 67.60 

2. สมัมนาเสริมอีเลิร์นนิง (e-Seminar) 10 27.00 

3. อืนๆ 2 5.40 

 

ตารางที 40 วิธีการจดัสมัมนาเสริมผู้ เรียน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
วิธีการจัดการสัมมนาเสริมผู้เรียน จาํนวน ร้อยละ 

1. เสนอหวัข้อ หรือประเดน็ ให้ผู้ เรียนเลือกศกึษา 19 51.40 

2. แบง่ผู้ เรียนเป็นกลุม่ตามความสนใจ 10 27.00 

3. ผู้ เรียนศึกษาตามหัวข้อ ประเด็นทีเลือก โดยการ
ระดมสมองวางแผนร่วมกนั 

12 

 

32.40 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 40 (ต่อ) 

4. แบง่งาน มอบหมายงาน 15 40.50 

5. ผู้ เรียนร่วมอภิปราย ซกัถาม เสนอแนะ ฯลฯ 22 59.50 

6. ผู้ เรียนนําเสนอโครงการ 18 48.60 

7. ประเมินผลโครงการจากตวัเอง เพือน และผู้สอน 12 32.40 

8. อืนๆ 2 5.40 

 

  5. ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของอาจารย์ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บณัฑิตศกึษา มสธ. 
   5.1 สภาพปัจจบุนั 

    1.การจดัการเรียนการสอน e-Learning เป็นเพียงนโยบายของมหาวิทยาลยั มี
การผลิตบทเรียน e-Learning เพิมมากขนึ แตข่าดการออกแบบและพฒันาทบทเรียนให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

        2. บทเรียน e-Learning ในปัจจุบนัมีรูปแบบทีหลากหลายมากเกินไป ทงัการ
ใช้ LMS  ทีเป็น A-Tutor และ  D4L ทําให้ผู้สอนสบัสนรูปแบบ 

        3. สมรรถภาพของนกัเทคโนโลยีการศกึษา กบัการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี 

        4. ระบบคา่ตอบแทนในปัจจบุนั ยงัไมจ่งูใจเพียงพอ 

   5.2 ปัญหาของผู้สอน 

         1. อาจารย์ขาดทกัษะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน e-Learning 

         2. อาจารย์ขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับปานกลาง ถึงระดับสูง 
รวมทงัทกัษะการสือสาร 
         3. อาจารย์มีภาระงานมาก จึงต้องการให้นกัเทคโนโลยีการศกึษามาทําหน้าที
ออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ขาดความชดัเจนระหว่างบทบาทของอาจารย์ผู้สอน กับนัก
เทคโนโลยีการศกึษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

        4. ระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่สนับสนุนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  ยงัมีปัญหา
เรืองของระบบโครงสร้าง 
        5. อาจารย์เกิดความสบัสนกับรูปแบบทีหลากหลายของการเรียนการสอน e-

Learning 

        6. อาจารย์มีทงักลุ่มทีไม่คุ้นเคยกบั e-Learning และกลุ่มทีคุ้ยเคย e-Learning 
กลุม่ทีไมคุ่้นเคยกบั e-Learning ก็ไมส่นใจเรืองนี กลุม่ทีคุ้นเคยกบั e-Learning ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่น
ใหม่ แต่ขาดความเข้าใจกับระบบการเรียนการสอนทางไกล จึงเข้าใจ e-Learning ในระบบ
มหาวิทยาลยัปิด 

   5.3 ความต้องการของผู้สอน 

    จากแบบสอบถามอาจารย์ระดบับณัฑิตศกึษา จํานวน 40 ฉบบั ทงั 12 
สาขาวิชา พบวา่ความต้องการของผู้สอนสามารถสรุปได้ตามหวัข้อ ดงันี 

         1. ด้านนโยบายผู้บริหารต้องทุม่เทกบัเรืองนีอย่างจริงจงั และรู้จริง 
         2. จดัทําคูมื่อการสอน e-Learning  
         3. จดัทําคูมื่อการเรียน e-Learning 

         4. ควรเลือกรูปแบบการเรียนการสอนให้ชดัเจน และไมมี่มากจนสบัสน 

         5. ต้องการระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทีมีประสิทธิภาพมากกวา่นี 

         6. ต้องการเครืองมือหรือบทเรียนทีเหมาะสมกบัชดุวิชา 

         7. จดัรูปแบบการเรียนการสอน e-Learning ให้ง่ายและสะดวกกบัอาจารย์ 

         8. ให้ความรู้อาจารย์ด้าน ICT  
         9. จดัอบรมฝึกทกัษะการเรียนการสอน e-Learning  
         10. ต้องการนกัเทคโนโลยีการศกึษา มาชว่ยออกแบบ e-Learning ทีเป็น
เอกลกัษณ์ของ มสธ.  เพือเป็นแหลง่ความรู้ให้นกัศกึษาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขนัการศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาเกียวกับการจัดการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา 

  ผู้ วิจยัได้ออกแบบสอบถามนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา มสธ. จํานวน 80 ฉบบั จาก 
12 สาขาวิชา เกียวกบั 
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  1. ข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสาขาวิชาทีเรียน ประสบการณ์
ด้านการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง รายละเอียดดงันี 

 

ตอนท ี1  ข้อมูลทัวไปของนักศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา มสธ.   
ตางรางที 41  แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม (N=  80) 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
1. ชาย 36 45 

2. หญิง 44 55 

รวม 80 100 
 

ตารางที 42 แสดงอายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม (N=  80) 

อายุ จาํนวน ร้อยละ 
1. 25-30 ปี 16 20 

2. 32-35 ปี 13 16.2 
3. 36-40 ปี 16 20 

4. 41-45 ปี 16 20 

5. 46-50 ปี 9 11.2 

6. 50 ปีขนัไป 10 12.5 

รวม 80 100 
ตารางที 43 สาขาวิชาทีเรียน 

สาขาวิชาทเีรียน จาํนวน ร้อยละ 
1. ศกึษาศาสตร์ 6 7.5 

2. ศลิปศาสตร์ 4 5 

3. วิทยาการจดัการ 4 5 

4. นิตศิาสตร์ 7 8.8 

5. วิทยาศาสตร์สขุภาพ 8 10 
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ตารางที 43 (ต่อ) 

6. เศรษฐศาสตร์ 4 5 

7. มนษุยนิเวศศาสตร์ 3 3.8 

สาขาวิชาทเีรียน จาํนวน ร้อยละ 
8. รัฐศาสตร์ 5 6.2 

9. สง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ 28 35 

10. นิเทศศาสตร์ 2 2.5 

11.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 6.2 

12. พยาบาลศาสตร์ 4 5 

รวม 80 100 
ตารางที 44  ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนอี

เลิร์นนิง 
จาํนวน ร้อยละ 

1. ไมมี่ประสบการณ์ 29 36.2 

2. มีประสบการณ์ ตํากวา่ 1 ปี 8 10 

3. มีประสบการณ์ 1-2 ปี 8 10 

4. มีประสบการณ์ 3-4 ปี 9 11.2 

5. มีประสบการณ์ 4 ปีขนึไป 26 32.5 

รวม 100 100 
   

                2. สภาพทวัไปเกียวกบัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ได้แก่ การใช้สือในการเรียนการสอน
อีเลิร์นนิง การทํากิจกรรมในการเรียนอีเลิร์นนิง รายละเอียดดงันี 
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ตอนท ี2 สภาพทัวไปเกียวกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
ตารางที 45 การใช้สือการเรียนการสอนในการเรียนอีเลิร์นนิง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

การใช้สือการเรียนการสอนในการเรียนอีเลิร์นนิง จาํนวน ร้อยละ 
1. เอกสาร หนงัสือ ตํารา อีเลิร์นนิงประกอบการเรียน 40 50 

2. ภาพนิง ภาพเคลือนไหว ทีนําเสนอบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 38 47.5 

การใช้สือการเรียนการสอนในการเรียนอีเลิร์นนิง จาํนวน ร้อยละ 
3. Powerpoint ประกอบการบรรยายบนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 42 52.5 

4. สตรีมมิงมีเดีย (Streaming Media) เชน่ แอนิเมชนั (Animation) 

     เสียง (Audio clips)  วีดิทศัน์ (Video clips)  เป็นต้น 

23 28.8 

5. คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (CAI) แบบออฟไลน์ 11 13.8 

6. บทเรียนบนเครือขา่ย (e-Learning) 32 40 

7. DVD , VCD , CD , MP3               42 52.5 

8. อืนๆ - - 
 

ตารางทีการทํากิจกรรมในการเรียนอีเลิร์นนิง 
ตารางที 46 การใช้เครืองมือในมิตปิระสานเวลา (Synchronous Tools) บนเครือขา่ย 

                    คอมพิวเตอร์ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
การใช้เครืองมือในมิตปิระสานเวลา 

บนเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
จาํนวน ร้อยละ 

1. การประชมุทางไกลด้วยเสียง (Audio conferencing) 9 11.2 

2. ประชมุทางไกลบนอินเทอร์เน็ต (Internet  Conferencing) 7 8.8 

3. ประชมุทางไกลผ่านวีดทิศัน์ (Video Conferencing) 18 22.5 

4. ห้องสนทนา (Chat room) 35 43.8 

5. อืนๆ - - 
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ตารางที 47 การใช้เครืองมือในมิตติา่งเวลา (Asynchronous Tools) บทเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
                    (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

การใช้เครืองมือในมิตต่ิางเวลา 
บนเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

จาํนวน ร้อยละ 

1. กระดานขา่ว (Web board) 39 48.8 

2. กระดานอภิปราย (Discussion bards) 14 17.5 

3. ปฏิทิน (Calendar) 12 15 

4. การเชือมโยง (External Links) 5 6.2 

5. จดหมายอีเลิร์นนิง (E-mail) 40 50 

6. บล็อก (Blog) 15 18.8 

7. วิกิ (Wiki) 5 6.2 

8. ประกาศเฉพาะกลุม่ (Group announcements)   9 11.2 

9. ผลการสํารวจ (Surveys and polls) 3 3.8 

10. อืนๆ - - 
 

ตารางที 48 การใช้เครืองมือในการจดัการบรูณาการเนือหาความรู้ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
การใช้เครืองมือในการจัดการบูรณาการเนือหาความรู้ จาํนวน ร้อยละ 
1. โปรแกรมบทเรียน (Courseware) 18 22.5 

2. สตรีมมิงมีเดีย (Streaming Media) เชน่ แอนิเมชนั  
(Animation) เสียง (Audio clips)วีดทิศัน์ (Video clips) เป็นต้น 

19 

 

23.8 

 

3. Powerpoint ประกอบการบรรยาย          43 53.8 

4. หนงัสืออีเลิร์นนิง (E-Book) 22 27.5 

5. อืนๆ - - 
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                3. ความต้องการด้านทกัษะและการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ได้แก่ 
ทกัษะพืนฐาน ทกัษะการใช้ฐานข้อมลู ทกัษะการสืบค้น ทกัษะการติดตอ่สือสาร ทกัษะการใช้งาน
เกียวกบัมลัตมีิเดีย รายละเอียดดงันี 

 

ตอนท ี3  ความคิดเหน็เกียวกับทักษะของผู้สอนออนไลน์ ระดับบัณฑติศึกษาในการเรียน 
             การสอนอีเลิร์นนิง 
ตารางที 49 ลกัษณะการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
ลักษณะการใช้คอมพวิเตอร์ในการเรียนการสอน e-Learning จาํนวน ร้อยละ 
1. จดหมายอีเลิร์นนิง (E-mail) 21 56.80 

2. บล็อก (Blog) 10 27.00 

3. ห้องสนทนา (Chat room) 14 37.80 

4. กระดานอภิปราย (Discussion bards) 13 35.10 

5. วิกิ (Wiki) 5 13.50 

6. ประกาศเฉพาะกลุม่ (Group  announcements) 8 21.60 

7. ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) 10 27.00 

8. แฟ้มสะสมงาน (E-Portfolio) 5 13.50 

9. การประชมุทางไกลด้วยเสียง (Audio conferencing) 5 13.50 

10. ประชมุทางไกลผา่นวีดทิศัน์ (Video Conferencing) 3 8.10 

11. ประชมุทางไกลบนอินเทอร์เน็ต (Internet Conferencing) 5 13.50 

12. อืนๆ 4 10.80 
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ตารางที 50 ความต้องการในการศกึษาหรืออบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
                 (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)  

ลักษณะการใช้คอมพวิเตอร์ในการเรียนการสอน  
e-Learning 

จาํนวน ร้อยละ 

1. ทกัษะพืนฐาน เชน่ ระบบการทํางานและการใช้งานที 

    เกียวข้อง การใช้โปรแกรมพิมพ์ และโปรแกรมสําเร็จรูป 

    การจดัการข้อมลู (ข้อความ ภาพ) โดยการสร้าง  
    คดัเลือก ย้าย บนัทกึ จดัเก็บ ฯลฯ 
2. ทกัษะการสืบค้น เข้าถึง และใช้ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ได้ 

3. ทกัษะการตดิตอ่สือสาร เชน่ E-mail, webboard,  

    Chat, Blogs, Wiki ฯลฯ 
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45.90 

 

 

 

37.80 

45.90 

 

4. ทกัษะการใช้งานเกียวกบัมลัตมีิเดีย เชน่ โปรแกรม  
    Power Point (ภาพ ข้อความ กราฟิก ภาพเคลือนไหว)  
    ในการผลิตและนําเสนอได้ การใช้สแกนเนอร์  
    การใช้กล้องวีดิโอในการบนัทกึหรือถ่ายภาพได้      
5. อืนๆ 

 

 

 

 

 

59.50 

 

 

 

18.90 

   

                    4. ข้อเสนอแนะของนกัศกึษาในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
   4.1 สภาพปัจจบุนั 

         1. การทํากิจกรรมตา่งๆ ถกูจํากดัด้วยเวลา และนกัศกึษามีคา่ใช้จา่ยสงู 
         2. การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเป็นการเรียนทีสะดวก ทนัสมัย เหมาะสมกับ 
มสธ. ซงึเป็นระบบการเรียนการสอนทางไกล สามารถตดิตอ่กบัอาจารย์และเพือนๆ ได้ง่าย 

   4.2 ปัญหาของผู้ เรียน 

         1. ไมมี่ประสบการณ์ด้านการเรียนอีเลิร์นนิง ขาดความรู้การเข้าถึงสือการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง 
         2. ไมมี่ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

         3. ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในแผนการเรียน เช่น การเข้าถึงข้อมูลการทํา
แบบฝึกหดั 

         4. การเชือมตอ่สญัญาณอินเทอร์เน็ตบางพืนทีมีปัญหา เข้าระบบไม่ได้มีผลตอ่
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ใช้เวลาในการใช้งานมาก ไมส่ะดวกทีจะใช้งาน 

         5. นกัศกึษาทีมีอายมุาก มีการเรียนรู้การใช้งานได้ช้า 

         6. คอมพิวเตอร์ทีมหาวิทยาลยั ไมเ่พียงพอตอ่จํานวนนกัศกึษา 

          7. ขาดผู้สอนทีจริงจงั นกัศกึษามีเวลาน้อยในการศกึษาค้นคว้า 

          8. คําบางคํามีความหมายทีเข้าใจยาก ไมมี่คําอธิบาย 

   4.3 ความต้องการของผู้ เรียน 

         1. ต้องการให้มีการฝึกทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนอีเลิร์นนิงโดยทาง 
online และแบบเผชิญหน้า 

          2. ต้องการหนงัสือ คูมื่อ การเรียนอีเลิร์นนิง 
          3. ต้องการเครืองคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอกบันกัศกึษา 

          4. ควรมีการพฒันา และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ดีขนึ 

          5. ต้องการให้มีการเรียนแบบอีเลิร์นนิงมากขนึ 

          6. ต้องการให้จดัทําการเรียนแบบ e-Book 

  จากแบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ และนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา มสธ. 
ผู้วิจยัได้นําข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์ เพือมาพฒันาเป็นกรอบแนวคดิของต้นแบบชินงาน การเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา ในขนัตอนตอ่ไป ดงันี 
 ขนัตอนที 3  ผลการพฒันากรอบแนวคิดของต้นแบบชินงาน ผู้วิจยัได้สร้างต้นแบบชินงาน
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงจากขนัตอนที 2 และขนัตอนที 2 แก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ทีปรึกษา ต้นแบบชินงานการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีผ่านการแก้ไข ปรับปรุง จากอาจารย์
ทีปรึกษา 

 ขนัตอนที 4  ผลการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ เชียวชาญ  ผู้ วิจัยได้เสนอ
ต้นแบบชินงานการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงแก่ผู้ เชียวชาญ แก้ไข ปรับปรุง ตามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ต้นแบบชินงานการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีผา่นการแก้ไข ปรับปรุง จากผู้ เชียวชาญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 ขนัตอนที 5  ผลการ (ร่าง)ต้นแบบชินงาน ผู้วิจยัได้ทํารูปแบบการออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. เพือไปทดสอบ 

 ขนัตอนที 6  ผลการทดสอบประสิทธิภาพและรับรองต้นแบบชินงาน ผู้วิจัยได้ทดสอบ
คณุภาพ : การทดลองใช้แบบหนึงตอ่หนึง จํานวน 1:1 คน (อ่อน ปานกลาง เก่ง)/กลุ่มเล็ก : 6 คน 
แก้ไข ปรับปรุง ก่อนนําไปทดลองใช้จริง ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  เก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมลู สรุปผลการทดลองใช้  ผู้ทรงคณุวฒุิรับรองต้นแบบชินงาน 

 ขนัตอนที 7 ผลการปรับปรุงต้นแบบชินงาน ผู้วิจยัได้นําผลทีได้จากขนัตอนที 6 มาแก้ไข 
ปรับปรุง เพือประเมินสรุปผล นําเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั
บณัฑิตศกึษา มสธ.     
 โดยขนัตอนที 3 ขนัตอนที 4 ขนัตอนที 5 ขนัตอนที 6 และขนัตอนที 7 สรุปผลได้ดงันี 
 

สรุปผลการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดับณฑติศึกษา มสธ. 
 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  ระดบั
บณัฑิตศกึษา มสธ. มีดงันี 

 1. ผลการประเมินความคิดเห็นรูปแบบการออกแบบการเ รียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บณัฑิตศกึษา มสธ. โดยผู้ เชียวชาญด้านการจดัระบบและการออกแบบการเรียนการสอน 

 2. ผลการประเมินความคดิเห็นบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 
หรือ Interactive Webinar โดยผู้ เชียวชาญด้านออกแบบและจดัระบบสืออีเลิร์นนิง 
 3. ผลการหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) ของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
 โดยแตล่ะขนัตอน มีดงันี 

1. ผลการประเมินความคดิเห็นรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั
บณัฑิตศกึษา มสธ. โดยผู้ เชียวชาญด้านการจดัระบบและออกแบบการเรียนการสอนมีรายละเอียด 
ดงันี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที   ขนัตอนที 1.0 กําหนดอดุมการณ์ ได้แก่ ปรัชญา วิสยัทศัน์ 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดับบัณฑติศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

1.1 ปรัชญา มสธ. 3     5.00 0.00 

1.2 วิสยัทศัน์ มสธ. 3     5.00 0.00 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     5.00 0.00 

จากตารางที 51  ขนัตอนที  1.0  กําหนดอดุมการณ์  พบวา่  ผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็น
การออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. สอดคล้องกบั ด้าน
ปรัชญามสธ.  และด้านวิสยัทศัน์ มสธ. มี อยูใ่นระดบัมากทีสดุ  ( X  = 5.00 , S.D.. = 0.00) 
 

ตารางที    ขนัตอนที 2.0 ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา และความต้องการในการเรียนการสอน 

                    อีเลิร์นนิง 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดับบัณฑติศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

2.1 วิเคราะห์สภาพปัจจบุนั 2 1    4.67 0.57 

2.2 วิเคราะห์ปัญหาผู้สอน 2 1    4.67 0.57 

2.3 วิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้สอน 

2 1    4.67 0.57 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     4.67 0.57 

 

 จากตารางที  52  ขนัตอนที 2.0 ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการในการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง พบว่า  ผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็นการออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ระดบับณัฑิตศึกษา มสธ. สอดคล้องกับ ด้านวิเคราะห์สภาพปัจจบุนั  ด้านวิเคราะห์ปัญหาผู้สอน  
และด้านวิเคราะห์ความต้องการของผู้สอน  อยูใ่นระดบัมากทีสดุ  ( X  = 4.67 , S.D.. = 0.57) 
ตารางที    ขนัตอนที 3.0  วิเคราะห์ผู้ เรียน 

การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิง  

ระดบับัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดบัความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

3.1 ลกัษณะทวัไป 2 1    4.67 0.57 

3.2 ความพร้อมในการรับสือ  3    4.00 0.00 

3.3 ทกัษะในการใช้สือคอมพิวเตอร์  3    4.00 0.00 

3.4 วิเคราะห์ปัญหาผู้ เรียน 3     5.00 0.00 

3.5 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน 3     5.00 0.00 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

     4.53 0.50 

 

 จากตารางที  53  ขนัตอนที 3.0  วิเคราะห์ผู้ เรียน พบว่า  ผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็นการ
ออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. สอดคล้องกับ ด้าน
วิเคราะห์ปัญหาผู้ เรียน และด้านวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน อยู่ในระดบัมากทีสุด  ( X  = 

5.00 , S.D.. = 0.00)  รองลงมา ได้แก่ ด้านลกัษณะทวัไป  อยู่ในระดบัมากทีสดุ  ( X  = 4.67 , 

S.D.. = 0.57)    และด้านความพร้อมในการรับสือ  และด้านทกัษะในการใช้สือคอมพิวเตอร์  อยู่ใน
ระดบัมาก   ( X  = 4.00 , S.D.. = 0.00)   

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที    ขนัตอนที 4.0  วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดบับัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดบัความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

4.1 วิเคราะห์สถานการณ์และ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
2 1    4.67 0.57 

4.2 เทคโนโลยีการศกึษาทางไกล 2 1    4.67 0.57 

4.3 ด้านบริหารและการจดัการ
ระบบ 

4.3.1 การจดัการของผู้ เรียน 

 

3 

     

5.00 

 

0.00 

4.3.2 การจดัการของผู้สอน 3     5.00 0.00 

4.3.3 การจดัทําเนือหาวิชา 3     5.00 0.00 

4.3.4 การจดัการลงทะเบียน 3     5.00 0.00 

4.3.5 การทดสอบออนไลน์ 3     5.00 0.00 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     4.90 0.16 

 

จากตารางที  54 ขนัตอนที 4.0  วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม  พบวา่  ผู้ เชียวชาญมี
ความคดิเห็นการออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. สอดคล้อง
กบั ด้านการจดัการของผู้ เรียน  ด้านการจดัทําเนือหาวิชา  ด้านการจดัการลงทะเบียน   และด้าน
การทดสอบออนไลน์ อยูใ่นระดบัมากทีสดุ  ( X  = 5.00 , S.D.. = 0.00)  รองลงมา ได้แก่ ด้าน
วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  และด้านเทคโนโลยีการศกึษาทางไกล  อยูใ่น
ระดบัมากทีสดุ  ( X  = 4.67 , S.D.. = 0.57)     

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที   ขนัตอนที 5.0  วิเคราะห์เนือหาและประสบการณ์ 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดับบัณฑติศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

5.1 วิเคราะห์วตัถปุระสงค์ 2 1    4.67 0.57 

5.2 วิเคราะห์เนือหาชดุวิชา/วิชา 3     5.00 0.00 

5.3 วิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอ 3     5.00 0.00 

5.4 วิเคราะห์กิจกรรม 3     5.00 0.00 

5.5 วิเคราะห์การวดัและ
ประเมินผล 

 3    5.00 0.00 

5.6 วิเคราะห์ความคุ้มคา่ 2 1    4.67 0.57 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     4.72 0.38 

 

 จากตารางที  55  ขนัตอนที 5.0  จดัการเนือหาและประสบการณ์ พบว่า  ผู้ เชียวชาญมี
ความคดิเห็นการออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. สอดคล้อง
กับ ด้านวิเคราะห์เนือหาชุดวิชา/วิชา   ด้านวิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอ  และด้านวิเคราะห์
กิจกรรม    อยู่ในระดบัมากทีสดุ  ( X  = 5.00 , S.D.. = 0.00)  รองลงมา ได้แก่ ด้านวิเคราะห์
วตัถปุระสงค์  และวิเคราะห์ความคุ้มคา่  อยู่ในระดบัมากทีสดุ  ( X  = 4.67 , S.D.. = 0.57)     และ
ด้านเคราะห์การวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.00 , S.D.. = 0.00) 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที   ขนัตอนที 6.0  การออกแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกนัและวิธีเรียน 

                   แบบโครงงาน 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดบับัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดบัความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

6.1 กําหนดวตัถปุระสงค์ของ 
การเรียนการสอน  

3     5.00 0.00 

6.2 กําหนดวิธีการและกลยทุธ์ใน
การเรียนการสอน  

3     5.00 0.00 

6.2.1 ออกแบบวิธีการเรียนรู้
ร่วมกนั 

       

6.2.2 ออกแบบการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

3     5.00 0.00 

6.3 ออกแบบเนือหาการเรียนการ
สอน 
6.3.1 บทเรียน e-Learning 

 

2 

 

1 

    

4.67 

 

0.57 

6.3.2 กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์
บนเว็บ 

     5.00 0.00 

6.4 ออกแบบเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล 

2 1    4.67 0.57 

6.5 ออกแบบวิธีการเรียน 3     4.67 0.57 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     4.89 0.16 

 

 จากตารางที  56  ขนัตอนที 6.0  การออกแบบการเรียนการสอน พบว่า  ผู้ เชียวชาญมี
ความคดิเห็นการออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. สอดคล้อง
กับ ด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน    ด้านวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน  ด้านการเรียนรู้แบบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

โครงงาน  ด้านกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ(Interactive/ Webinar e-Seminar)    และด้าน
วิธีการเรียน   อยู่ในระดบัมากทีสุด  (X  = 5.00 , S.D.. = 0.00)  รองลงมา ได้แก่ ด้านบทเรียน e-Learning   
ด้านเทคโนโลยี  และด้านวิธีวดัและประเมินผล  อยูใ่นระดบัมากทีสดุ  ( X  = 4.67 , S.D.. = 0.57)      
ตารางที   ขนัตอนที 7.0  พฒันาชดุการเรียนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 

การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดบับัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดบัความคิดเหน็ 
 

X  

 

S.D. 

5 4 3 2 1   

7.1 ผลิตบทเรียน e-Learning 2 1    4.67 0.57 

7.2 สร้างกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 

Interactive Webinar 

3     5.00 0.00 

7.3 ผลิตคูมื่อการสอนสําหรับ 

อาจารย์ผู้สอน 

2 1    4.57 0.57 

7.4 ผลิตคูมื่อการเรียนสําหรับผู้ เรียน 2 1    4.67 0.57 

7.5 สร้างแบบวดัและประเมินผลบทเรียน e-

Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บน
เว็บ Interactive Webinar 

3     5.00 0.00 

7.6 สร้างแบบวดัและประเมินผล 

การสอนของอาจารย์ 

3     5.00 0.00 

7.7 การทดสอบประสิทธิภาพบทเรียน e-

Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บน
เว็บ Interactive Webinarทดสอบเดียว 1:1 

  ทดสอบกลุม่เล็ก  คน 

 3    5.00 0.00 

7.8 ปรับปรุงแก้ไข 3     5.00 0.00 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน      4.71 0.35 

 

 จากตารางที  5   ขันตอนที 7.0  พัฒนาชุดการเรียนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสัมมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ พบว่า  ผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็นการออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

นนิงระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. สอดคล้องกับ ด้านสร้างกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ 

Interactive  Webinar ด้านสร้างแบบวดัและประเมินผลบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ Interactive   Webinar และด้านปรับปรุงแก้ไข  อยู่ในระดบัมากทีสุด  ( X  = 

5.00 , S.D.. = 0.00)  รองลงมา ได้แก่ ด้านผลิตคูมื่อการสอนสําหรับอาจารย์ผู้สอน  ด้านผลิตคูมื่อ
การเรียนสําหรับผู้ เรียน  และผลิตบทเรียน e-Learning   อยู่ในระดบัมากทีสดุ  ( X  = 4.67 , S.D.. 

= 0.57)      และด้านการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสัมมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ Interactive  Webinar อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.00 , S.D.. = 0.00)       
ตารางที  ขนัตอนที 8.0  ดําเนินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดบับัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดบัความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

8.1 อบรม/ฝึกทกัษะผู้สอน 3     5.00 0.00 

8.2 อบรม/ฝึกทกัษะผู้ เรียน 3     5.00 0.00 

8.3 ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 3     5.00 0.00 

8.4 วิเคราะห์ข้อมลู 3     5.00 0.00 

8.5 สรุปผล 3     5.00 0.00 

8.6 ปรับปรุงแก้ไข 3     5.00 0.00 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     5.00 0.00 

 

 จากตารางที  58  ขนัตอนที 8.0  ดําเนินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและกิจกรรมสมัมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ พบวา่  ผู้ เชียวชาญมีความคดิเห็นการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบั
บณัฑิตศึกษา มสธ. สอดคล้องกับ ด้านอบรม/ฝึกทกัษะผู้สอน  ด้านอบรม/ฝึกทกัษะผู้ เรียน  ด้าน
ทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง  ด้านวิเคราะห์ข้อมูล  ด้าน  สรุปผล    และด้านปรับปรุงแก้ไข  อยู่ใน
ระดบัมากทีสดุ  ( X  = 5.00 , S.D.. = 0.00)   

 

   ส
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ตารางที    ขนัตอนที 9.0  ประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดบับัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดบัความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

9.1 การประเมินสรุปผล 3     5.00 0.00 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     5.00 0.00 

 

 จากตารางที  59  ขนัตอนที 9.0  ประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  พบวา่  ผู้ เชียวชาญมี
ความคดิเห็นการออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. สอดคล้อง
กบั ด้านอบรม/ฝึกทกัษะผู้สอน  ด้านการประเมินสรุปผล  อยูใ่นระดบัมากทีสดุ  ( X  = 5.00 , S.D.. = 

0.00) 

ตารางที   ภาพรวมรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
รายการประเมิน ค่าเฉลีย S.D.. แปลความ 
ขนัตอนที  1 5.00 0.00 มากทีสดุ 
ขนัตอนที  2 4.67 0.00 มากทีสดุ 
ขนัตอนที  3 4.53 0.50 มากทีสดุ 
ขนัตอนที  4 4.90 0.16 มากทีสดุ 
ขนัตอนที  5 4.72 0.38 มากทีสดุ 
ขนัตอนที  6 4.89 0.16 มากทีสดุ 
ขนัตอนที  7 4.71 0.35 มากทีสดุ 
ขนัตอนที  8 5.00 0.00 มากทีสดุ 
ขนัตอนที  9  5.00 0.00 มากทีสดุ 
ภาพรวม 4.82 0.17 มากทีสุด 
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 จากตารางที  60  พบวา่  ผู้ เชียวชาญมีความคิดเห็นการออกแบบการเรียนการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. สอดคล้อง อยูใ่นระดบัมากทีสดุ  ( X  = 4.82 , S.D.. = 0.17)   

 2. ผลการประเมินความคิดเห็นบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บน
เว็บ หรือ Interactive Webinar โดยผู้ เชียวชาญด้านออกแบบและจดัระบบสืออีเลิร์นนิง มี
รายละเอียดดงันี 

ตารางที    แบบประเมิน บทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ  
                   หรือ Interactive Webinar ชดุวิชา 91720 การสง่เสริมการเกษตรเพือการพฒันา 

รายการ ค่าเฉลีย S.D.. แปลความ 
ด้านโครงสร้างของบทเรียน/กิจกรรมสัมมนา

ปฏิสัมพันธ์บนเว็บ 
1. คําแนะนําในการเรียน / การปฐมนิเทศ 

 

4.00 

 

.00 

 

มาก 

2. ความสะดวกในการใช้ระบบบริหารจดัการ LMS 4.00 .00 มาก 
3. การประกาศขา่วสารให้ผู้ เรียนทราบ 4.00 .00 มาก 

4. งานทีมอบหมายแตล่ะบทเรียน / กิจกรรม
สมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 

4.00 .00 มาก 

5. การประเมินผลการเรียน 4.00 .00 มาก 

6. การตดิตอ่ระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอน 4.00 .00 มาก 

7. การชว่ยเหลือทางเทคนิคและวิธีเรียนบทเรียน /  
กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บเข้าใจง่าย 

4.00 .00 มาก 

8. คําอธิบายวิธีการมีปฏิสมัพนัธ์ในบทเรียน / 
    กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บเข้าใจง่าย 

4.00 .00 มาก 

9. ความเหมาะสมของการมีปฏิสมัพนัธ์ทีประกอบ 
ในบทเรียน / กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 

4.00 .00 มาก 

รวม 4.00 .00 มาก 
ด้านการออกแบบบทเรียน 

10. เมนหูลกัเข้าใจง่ายและสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมลู 

 

3.00 

 

.00 

 

พอใช้ 
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ตารางที    (ตอ่) 
รายการ ค่าเฉลีย S.D.. แปลความ 

11. มีความง่ายในการใช้หน้าจอ 3.00 .00 พอใช้ 

12. มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมลูในแตล่ะ
หน้าจอ 

4.00 .00 มาก 

13. การออกแบบหน้าจอมีความคิดสร้างสรรค์ 4.00 .00 มาก 

14. สดัส่วนหน้าจอมีความเหมาะสมและสวยงาม 4.00 .00 มาก 

15. คณุภาพของภาพและงานกราฟิกเหมาะสม  
 เร้าความสนใจ 

4.00 .00 มาก 

16. ขนาดของตวัอกัษร ภาพ และกราฟิก ชดัเจน  
เหมาะสม 

4.00 .00 มาก 

17. การออกแบบให้มีปฏิสมัพนัธ์ สะดวก และใช้
ง่าย 

4.00 .00 มาก 

18. รูปแบบบทเรียน / กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์
บนเว็บกระตุ้นความสนใจ 

4.00 .00 มาก 

รวม 3.75 0.46 มาก 
ด้านการสนับสนุนการเรียนร่วมกัน 

19. โครงสร้างของบทเรียน / กิจกรรมสมัมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนั 

 

 

4.00 

 

 

.00 

 

 

มาก 

20. เนือหาของบทเรียน / หวัข้อโครงงาน สนบัสนนุ 
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

4.00 .00 มาก 

21. กิจกรรมบทเรียน / กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์
บนเว็บ สนบัสนนุ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

4.00 .00 มาก 

22. มีคําแนะนําในการเรียนทีสนบัสนนุให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

4.00 .00 มาก 

23. รูปแบบของปล๊อก (Blog) สนบัสนนุให้เกิดการ 
เรียนรู้ร่วมกนั  

4.00 .00 มาก 
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ตารางที   (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลีย S.D.. แปลความ 
24. รูปแบบของกระดานสนทนา (Webboard)  
      สนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

4.00 .00 มาก 

25. รูปแบบของห้องสนทนาสด (Chat) สนบัสนนุให้ 

      เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 
4.00 .00 มาก 

รวม 4.00 .00 มาก 
ภาพรวม 3.91 0.14 มาก 

  

จากตารางที  61  พบว่า  ผู้ เชียวชาญ ด้านออกแบบและจดัระบบสืออีเลิร์นนิง  ประเมิน 
บทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar ใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.91 , S.D.. = 0.14)  และเมือแยกเป็นรายด้าน  
พบวา่  ทกุด้านผู้ เชียวประเมินความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากเชน่กนั  และเมือแยกเป็นรายข้อ  พบวา่  
ผู้ เชียวชาญประเมินความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ ยกเว้น  ด้านการออกแบบบทเรียน  ในราย
ข้อเมนหูลกัเข้าใจง่ายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมลู  และมีความง่ายในการใช้หน้าจอ  มีความ
คดิเห็นอยูใ่นระดบัพอใช้  ( X  = 3.00 , S.D.. = 0.00) 

 3. ผลการหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) ของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. มีรายละเอียดดงันี 

 

 ขันการทดลองแบบเดียว 

   ในการทดลองแบบเดียวโดยนํารูปแบบการเรียนการสอนทีได้ปรับปรุงแล้วจาก
ผู้ เชียวชาญไปหาประสิทธิภาพ E1 / E2 โดยใช้เกณฑ์ /  คือ  E1 / E2 = 85/85±5 (ชยัยงค์ พรหม
วงศ์, ) ทดลองกับผู้ เรียน 1 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง ให้เรียนบทเรียน  
Module และทํากิจกรรมโครงงาน 1 ชินงาน โดยได้คา่ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิง ดงัตารางที 50 
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ตารางที  62  แสดงประสิทธิภาพกบักลุม่ทดลองกลุม่รายบคุคลกบัเดก็ออ่น 

 

คนที บทเรียน 3 หนว่ย ๆ 10 คะแนน รวม 

30 คะแนน 

หลงัเรียน 

50 คะแนน 1 2 3 

1 6 6 7 19 32 

E1  63.33  
E2  64.00 

 

จากตารางที 62 พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. กบัเด็กอ่อน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลียทีทําแบบฝึกหดัระหว่างเรียน  
มีคา่เท่ากบั 63.33  และร้อยละของคะแนนเฉลียทีนกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนถกูต้อง มีค่า
เท่ากับ64.00 แสดงว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั
บณัฑิตศึกษา มสธ. มีค่าเท่ากับ 63.33/64.00  เมือเทียบกับเกณฑ์ 85/85 และผู้ วิจัยได้นํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเกียวกบัระยะเวลาในการทําแบบประเมินผลก่อน – หลงัเรียนชุดวิชา จาก
ใช้เวลา 40 นาที เป็น 60 นาที และข้อเสนอแนะเกียวกับขนัตอนการเรียนในการเรียนบทเรียน e-

Learning มาปรับปรุง ดงัตารางที 63 
  
ตารางที  63  แสดงประสิทธิภาพกบักลุม่ทดลองกลุม่รายบคุคลกบัเดก็ปานกลาง 

คนที บทเรียน 3 หนว่ย ๆ 10 คะแนน รวม 

30 คะแนน 

หลงัเรียน 

50 คะแนน 1 2 3 

1 7 6 7 20 33 

E1  66.67  
E2  66.00 
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จากตารางที 63 พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. กบัเดก็ปานกลาง พบวา่ ร้อยละของคะแนนเฉลียทีทําแบบฝึกหดัระหว่าง
เรียนมีคา่เท่ากบั 66.67  และร้อยละของคะแนนเฉลียทีนกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนถกูต้อง มี
คา่เทา่กบั 66.00 แสดงว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั
บณัฑิตศกึษา มสธ. มีคา่เทา่กบั 66.67/66.00  เมือเทียบกบัเกณฑ์ 85/85  
 

ตารางที  64  แสดงประสิทธิภาพกบักลุม่ทดลองกลุม่รายบคุคลกบัเดก็เก่ง 

 

คนที บทเรียน 3 หนว่ย ๆ 10 คะแนน รวม 

30 คะแนน 

หลงัเรียน 

50 คะแนน 1 2 3 

1 7 7 6 20 34 

E1  66.67  
E2  68.00 

 

จากตารางที 64 พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. กลุม่เดก็เก่ง พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลียทีทําแบบฝึกหดัระหว่างเรียน 
มีคา่เท่ากบั 66.67  และร้อยละของคะแนนเฉลียทีนกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนถกูต้อง มีค่า
เท่ากับ68.00 แสดงว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั
บณัฑิตศกึษา มสธ. มีคา่เทา่กบั 66.67/68.00  เมือเทียบกบัเกณฑ์ 85/85  
 

 ขันตอนทดลองแบบกลุ่ม 

  นํารูปแบบการเรียนการสอนทีได้ปรับปรุงแล้วทดลองกับผู้ เรียน 6 คน โดยคละ
ผู้ เรียนทีเก่ง ปานกลาง และอ่อนใช้เกณฑ์ 85/85 โดยให้เรียนบทเรียน  Module และทํากิจกรรม
โครงงาน 3 ชินงาน โดยได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเท่ากับ 
73.33/71.33 ดงัตารางที 65 
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ตารางที  65  แสดงประสิทธิภาพกบักลุม่ทดลองกลุม่เล็ก 

 

คนที บทเรียน 3 หนว่ย ๆ 10 คะแนน รวม 

30 คะแนน 

หลงัเรียน 

50 คะแนน 1 2 3 

1 8 8 6 22  

2 9 8 6 23 34 

3 7 9 6 22 35 

4 8 7 8 23 35 

5 7 7 7 21 38 

6 7 7 7 21 34 

E1  73.33  
E2  71.33 

 

จากตารางที 65 พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. ทดลองแบบกลุ่ม พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลียทีทําแบบฝึกหดัระหว่าง
เรียนมีคา่เท่ากบั 73.33  และร้อยละของคะแนนเฉลียทีนกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนถกูต้อง มี
คา่เท่ากบั71.33 แสดงว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั
บณัฑิตศึกษา มสธ.มีค่าเท่ากบั 73.33/71.33  เมือเทียบกบัเกณฑ์ 85/85 และผู้ วิจยัได้ปรับปรุง
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บของโครงงานในขนัตอนที 3 การดําเนิน
โครงงานจาก 1 สปัดาห์ เป็น 2 สปัดาห์ เพือให้เหมาะสมกบัการปฏิบตังิของนกัศกึษา 
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สรุปผลการทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บัณฑติศึกษา มสธ. 
 ผลการทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา 
มสธ. มีดงันี 

 1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา 
มสธ. 
 2. ผลการประเมินความคิดเห็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในรูปของบทเรียน e-

Learning  

และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar 

 

 โดยแตล่ะขนัตอนมีรายละเอียดดงันี 
 1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา 
มสธ. 
  ผู้วิจยัได้นํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. ที
ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) กบักลุ่มตวัอย่าง โดยใช้เกณฑ์ 85/85 คือ  E1 / E2 
= 85/85±5  (ชยัยงค์  พรหมวงศ์, 2520) ด้วยการทดลองกับนกัศึกษา ระดบัปริญญาโท ชนัปีที 1 
ภาคการศึกษา 1/2553 ชุดวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพือการพัฒนา จํานวน  คน โดยได้ค่า
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเทา่กบั 83.50/83.23 ดงัตารางที 54 
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ตารางที  66 แสดงประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั  
                  บณัฑิตศกึษา มสธ. 
คนที บทเรียน 9 หน่วย ๆ ละ 10 คะแนน รวม 90 

คะแนน 

หลงั
เรียน 

50 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 8 9 9 10 9 8 8 8 8 77 42 

2 10 10 8 10 10 9 9 8 8 82 40 

3 8 9 9 8 10 8 8 8 8 76 43 

4 8 8 8 8 9 8 9 10 8 76 42 

5 8 10 8 8 8 9 8 8 8 75 43 

6 8 9 8 8 8 8 8 8 8 73 40 

7 8 8 8 8 8 8 8 10 8 74 42 

8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 74 43 

9 8 9 8 8 8 8 8 10 8 75 40 

10 8 9 8 8 8 8 8 8 8 73 42 

11 9 8 8 9 8 8 9 8 8 75 42 

12 9 9 8 8 9 8 8 10 8 77 42 

13 9 8 8 8 9 8 8 8 8 74 43 

14 9 9 8 8 8 8 8 8 8 74 40 

15 8 8 8 8 9 8 9 10 8 76 42 

16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 41 

17 9 10 8 9 9 8 8 8 8 77 40 

18 9 10 8 8 8 8 8 8 9 76 41 

19 8 9 8 8 8 9 8 8 9 75 45 

20 9 9 8 8 9 8 8 8 8 75 43 

21 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 40 

22 10 10 10 8 8 8 8 8 8 78 44 

23 9 10 10 10 10 8 9 8 9 83 50 

24 8 10 8 8 8 8 8 9 8 75 41 

25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 40 
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ตารางที  66  (ตอ่) 

คนที บทเรียน 9 หน่วย ๆ ละ 10 คะแนน รวม 90 
คะแนน 

หลงั
เรียน 

50 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 9 8 8 8 8 8 8 8 8 73 40 

27 10 8 8 8 8 8 8 8 8 74 42 

28 8 10 9 10 10 8 9 10 8 82 40 

29 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 42 

30 8 8 8 9 8 8 8 8 8 73 43 

31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 42 

32 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 42 

33 8 10 8 8 10 8 8 8 8 76 41 

34 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 42 

35 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 41 

36 8 8 8 8 9 8 9 8 8 74 40 

37 9 8 8 8 8 8 8 8 8 73 42 

38 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 40 

39 10 9 8 8 10 8 10 9 9 81 41 

40 8 8 10 10 10 9 8 9 8 80 42 

41 9 8 8 8 9 8 9 8 8 75 40 

42 10 8 9 8 8 8 8 8 8 75 42 

43 8 9 8 8 8 8 8 8 8 73 41 

44 10 10 8 8 8 8 8 8 8 76 40 

45 10 8 8 8 8 8 8 8 8 74 40 

46 8 9 8 8 9 8 8 8 8 74 42 

47 10 8 8 8 9 8 8 9 8 76 42 

48 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 42 

49 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 40 

50 9 8 8 8 8 8 8 8 8 73 43 
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ตารางที  66  (ตอ่) 

คนที บทเรียน 9 หน่วย ๆ ละ 10 คะแนน รวม 90 
คะแนน 

หลงั
เรียน 

50 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 8 9 8 8 8 8 8 9 8 74 42 

52 9 10 9 8 8 8 8 8 8 76 47 

53 10 10 8 8 9 8 8 8 8 77 42 

54 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 43 

55 9 9 8 8 8 8 8 8 8 74 44 

56 10 9 8 8 8 8 8 8 8 75 40 

57 8 8 8 8 9 8 8 8 8 73 40 

58 9 9 8 8 9 8 8 8 8 75 40 

59 10 8 8 8 10 8 8 8 8 76 40 

60 8 8 6 8 8 8 8 8 8 70 42 

61 10 8 8 9 8 8 9 8 8 76 42 

62 10 8 8 8 9 9 9 9 8 78 40 

63 10 8 8 10 8 8 8 8 8 76 42 

64 9 9 8 8 8 8 9 6 8 73 40 

65 10 10 8 8 8 8 8 8 8 76 40 

66 8 10 8 8 8 8 8 8 8 74 42 

67 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 42 

68 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 40 

69 9 9 9 8 9 8 8 8 8 76 40 

70 9 8 8 8 8 8 8 8 8 73 42 

E1  83.05  
E2  83.23 

 

 จากตารางที 66 พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
ระดบับณัฑิตศึกษา มสธ.  (แบบภาคสนาม) พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลียทีทําแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนมีคา่เท่ากบั 83.05  และร้อยละของคะแนนเฉลียทีนกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน
ถกูต้อง มีคา่เท่ากบั 83.23 แสดงว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ.มีคา่เท่ากบั 83.05/83.23  เมือเทียบกบัเกณฑ์ 85/85 คือ  E1 / E2 = 
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85/85±5 ปรากฏว่ารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศึกษา มสธ.  
สร้างขนึมีประสิทธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ทีกําหนดไว้    
 

  1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนจากการเรียนรูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง ทีได้พฒันาขนึ ก่อนและหลงัเรียน 9 Module 

ตารางที 67  ผลสมัฤทธิทางการเรียนจาการเรียนรูปแบบทีพฒันาขนึก่อน – หลงัเรียน 

ชุด คะแนน จาํนวนคน ค่าเฉลีย S.D. df t Sig 

1 ก่อนเรียน 70 6.18 1.72 69 12.24 .00 

หลงัเรียน 70 8.68 0.80 

 ก่อนเรียน 70 5.64 2.02 69 14.92 .00 

หลงัเรียน 70 8.65 0.79 

3 ก่อนเรียน 70 3.50 1.96 69 22.26 .00 

หลงัเรียน 70 8.14 0.54 

4 ก่อนเรียน 70 5.11 1.55 69 18.76 .00 

หลงัเรียน 70 8.22 0.59 

5 ก่อนเรียน 70 5.87 1.87 69 13.74 .00 

หลงัเรียน 70 8.45 0.69 

6 ก่อนเรียน 70 4.44 1.60 69 20.29 .00 

หลงัเรียน 70 8.07 0.25 

7 ก่อนเรียน 70 4.92 1.35 69 21.64 .00 

หลงัเรียน 

 

70 8.18 0.42 
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ตารางที 67 (ต่อ) 

ชุด คะแนน จาํนวนคน ค่าเฉลีย S.D. df t Sig 

8 ก่อนเรียน 70 4.44 1.62 69 18.81 .00 

หลงัเรียน 70 8.25 0.69 

9 ก่อนเรียน 70 4.47 1.32 69 23.44 .00 

หลงัเรียน 70 8.05 0.23 

รวม ก่อนเรียน 70 22.10 6.07 69 30.81 .00 

หลงัเรียน 70 41.61 1.73 

T Z.05X , df (69) = 1.66 

  จากตารางที 67 พบว่า บทเรียนชุดที 1 คะแนนเฉลียก่อนเรียน เท่ากับ 6.18 ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 1.72 คะแนนเฉลียหลงัเรียน เทา่กบั 8.68 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.80 
และเมือทดสอบสถิติที พบว่า t = 12.24 มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 แสดงว่า คะแนนเฉลีย
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียหลัง
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

  บทเรียนชุดที 2 คะแนนเฉลียก่อนเรียน เท่ากับ 5.64 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 2.02 
คะแนนเฉลียหลงัเรียน เท่ากับ 8.65 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.79 และเมือทดสอบสถิติที 
พบว่า t = 14.92 มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 แสดงว่า คะแนนเฉลียก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

  บนเรียนชุดที 3 คะแนนเฉลียก่อนเรียน เท่ากับ 3.50 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.96 
คะแนนเฉลียหลงัเรียน เท่ากับ 8.14 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.54 และเมือทดสอบสถิติที 
พบว่า t = 22.26 มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 แสดงว่า คะแนนเฉลียก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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  บทเรียนชุดที 4 คะแนนเฉลียก่อนเรียน เท่ากับ 5.11 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.55 
คะแนนเฉลียหลงัเรียน เท่ากับ 8.22 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.59 และเมือทดสอบสถิติที 
พบว่า t = 18.76 มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 แสดงว่า คะแนนเฉลียก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

  บทเรียนชุดที 5 คะแนนเฉลียก่อนเรียน เท่ากับ 5.87 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.87 
คะแนนเฉลียหลงัเรียน เท่ากับ 8.45 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.69 และเมือทดสอบสถิติที 
พบว่า t = 13.74 มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 แสดงว่า คะแนนเฉลียก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

  บทเรียนชุดที 6 คะแนนเฉลียก่อนเรียน เท่ากับ 4.44 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.60 
คะแนนเฉลียหลงัเรียน เท่ากับ 8.07 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.25 และเมือทดสอบสถิติที 
พบว่า t = 20.29 มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 แสดงว่า คะแนนเฉลียก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

  บทเรียนชุดที 7 คะแนนเฉลียก่อนเรียน เท่ากับ 4.92 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.35 
คะแนนเฉลียหลงัเรียน เท่ากับ 8.18 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.42 และเมือทดสอบสถิติที 
พบว่า t = 21.64 มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 แสดงว่า คะแนนเฉลียก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

  บทเรียนชุดที 8 คะแนนเฉลียก่อนเรียน เท่ากับ 4.44 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.62 
คะแนนเฉลียหลงัเรียน เท่ากับ 8.25 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.69 และเมือทดสอบสถิติที 
พบว่า t = 18.81 มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 แสดงว่า คะแนนเฉลียก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

  บทเรียนชุดที 9 คะแนนเฉลียก่อนเรียน เท่ากับ 4.47 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.32 
คะแนนเฉลียหลงัเรียน เท่ากับ 8.05 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.23 และเมือทดสอบสถิติที 
พบว่า t = 23.44 มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 แสดงว่า คะแนนเฉลียก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

  ผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ภาพรวม คะแนนเฉลียก่อนเรียน เท่ากบั 
22.10 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 6.07 คะแนนเฉลียนหลังเรียน เท่ากับ 41.61 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.73 และเมือทดสอบสถิติที พบว่า t = 30.81 มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 
แสดงวา่คะแนนเฉลียก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดย
คะแนนเฉลียหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

   2. ผลการประเมินความคิดเห็นบทเรียน e-Learning  และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์
บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  โดยนกัศกึษาทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 70 คน มีรายละเอียด
ดงัตารางที 68 

ตารางที 68 แบบประเมินบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บหรือ  
                 Interactive Webinar สําหรับนกัศกึษา  

รายการประเมินความคิดเหน็ ค่าเฉลีย S.D.. แปลความ 
ด้านโครงสร้างของบทเรียน/กิจกรรมสัมมนา

ปฏิสัมพันธ์บนเว็บ 
1. คําแนะนําในการเรียน / ปฐมนิเทศ 

 

4.15 
 

0.58 

 

มาก 

2. ทกัษะการใช้ ICT ของบทเรียน / กิจกรรม
สมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 

 

4.14 
 

0.59 

 

มาก 
3. การประกาศขา่วสารให้ผู้ เรียนทราบ 3.91 0.71 มาก 

4. การประเมินผลการเรียน 4.02 0.58 มาก 

5. การตดิตอ่ระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอน 3.62 0.81 มาก 

6. การชว่ยเหลือทางเทคนิคและวิธีเรียนบทเรียน 
/กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บเข้าใจง่าย 

3.71 0.80 มาก 

รวม 3.93 0.54 มาก 

ด้านการออกแบบบทเรียน 
7. เมนหูลกัเข้าใจง่ายและสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมลู 

 

3.91 
 

0.77 

 

มาก 

8. มีความง่ายในการใช้หน้าจอ 4.00 0.81 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 68 (ตอ่) 

รายการประเมินความคิดเหน็ ค่าเฉลีย S.D.. แปลความ 
9. มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมลูในแตล่ะ
หน้าจอ 

3.81 0.90 มาก 

10. สดัส่วนหน้าจอมีความเหมาะสมและ
สวยงาม 

4.15 0.67 มาก 

11. คณุภาพของภาพและงานกราฟิกเหมาะสม  
      เร้าความสนใจ 

4.02 0.74 มาก 

12. ขนาดของตวัอกัษร ภาพ และกราฟิก ชดัเจน  
      เหมาะสม 

4.15 0.67 มาก 

13. การออกแบบให้มีปฏิสมัพนัธ์ สะดวก และใช้
ง่าย 

3.91 0.67 มาก 

14. รูปแบบบทเรียน / กิจกรรมสมัมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บกระตุ้น ความสนใจผู้ เรียน 

3.97 0.70 มาก 

15. เครืองมือสือสารในบทเรียน / กิจกรรม ได้แก่ 
Blog  , Chat , e-mail , Webboard มีการใช้งาน
ง่าย สะดวกรวดเร็ว 

3.88 0.69 มาก 

16. มีความสะดวกในการปรึกษาระหว่างสมาชิก
ลุม่ ได้ตลอดเวลา 

3.81 0.82 มาก 

รวม 3.96 0.62 มาก 
ด้านเนือหาบทเรียน 

17. เนือหาบทเรียนครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของ 
      กิจกรรม / กิจกรรมโครงงานของชดุวิชานี 

 

4.21 
 

0.56 

 

มาก 

18. การลําดบัเนือหา เหมาะสม สอดคล้อง  
     กบัวตัถปุระสงค์ในตล่ะบทเรียน 

4.24 0.57 มาก 

19. เนือหามีความทนัสมยักบัผู้ เรียน 4.27 0.53 มาก 

20. ความยาวของเนือหาในแตล่ะทางเหมาะสม 4.21 0.56 มาก 

21. ภาษาทีใช้ในเนือหา เหมาะสมกบัระดบั
ผู้ เรียน 

4.20 0.57 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 68 (ตอ่) 

รายการประเมินความคิดเหน็ ค่าเฉลีย S.D.. แปลความ 
22. การเชือมโยงจากเนือหาไปแหลง่อืนๆ 
เหมาะสม  

3.81 0.54 มาก 

รวม 4.15 0.42 มาก 

วิธีการเรียน / กิจกรรม 

23. กิจกรรมในบทเรียน / โครงงาน ออกแบบได้ 

      นา่สนใจสร้างแรงจงูใจให้กบัผู้ เรียน 

 

4.00 
 

0.65 

 

มาก 

24. การดําเนินกิจกรรมบทเรียน / โครงงาน 
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเนือหา 

4.02 0.56 มาก 

25. กิจกรรมบทเรียน / โครงงาน สนบัสนนุให้เกิด
การค้นพบความรู้ 

4.15 0.58 มาก 

26. กิจกรรมบทเรียน / โครงงาน สนบัสนนุให้เกิด
การแลกเปลียนความรู้ สร้างความรู้จากสงัคม 

4.11 0.57 มาก 

27. กิจกรรมบทเรียน / โครงงาน สนบัสนนุให้
ผู้ เรียนกบัผู้ เรียน ผู้ เรียนกบัผู้สอน มีปฏิสมัพนัธ์กนั 

4.27 0.50 มาก 

28. บทเรียน / กิจกรรมโครงงานตอบสนองความ 

แตกตา่งระหวา่งบคุคลได้ 
4.05 0.63 มาก 

รวม 4.10 0.49 มาก 
การประเมินผล 

29. การประเมินผล กบักิจกรรม มีความเหมาะสม
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียน 

 

4.07 
 

0.64 

 

มาก 

30. ลกัษณะของการประเมินผลการเรียนมีความ    
เหมาะสม 

4.00 0.45 มาก 

รวม 4.03 0.39 มาก 

ความพงึพอใจ 
31. ความพงึพอใจในภาพรวม 

 

4.12 
 

0.56 

 

มาก 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 จากตารางที  พบวา่  นกัศกึษาประเมินบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บหรือ Interactive Webinar  โดยความพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  
= 4.12 , S.D.. = 0.56)  เมือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบวา่  ทกุด้านนกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัมากทกุด้าน  โดยเรียงคะแนนเฉลียดงันี  ด้านเนือหาบทเรียน ( X  = 4.15 , S.D.. = 0.42)  

ด้านวิธีการเรียน / กิจกรรม   ( X  = 4.10 , S.D.. = 0.49) ด้านการประเมินผล   ( X  = 4.03 , S.D.. 

= 0.39)  ด้านการออกแบบบทเรียน   ( X  = 3.96 , S.D.. = 0.62)  และด้านโครงสร้างของบทเรียน 
/ กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ  ( X  = 3.93 , S.D.. = 0.54) 
 

ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดับบัณฑติศึกษา มสธ. โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ผลการประเมินข้อมลูความคดิเห็นในการับรองรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. โดยผู้ทรงคณุวฒุิ มีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางที 69 ขนัตอนที 1.0 กําหนดอดุมการณ์ ได้แก่ ปรัชญา วิสยัทศัน์ 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดับบัณฑติศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

1.1 ปรัชญา มสธ. 5     5.00 0.00 

1.2 วิสยัทศัน์ มสธ. 4 1    4.80 0.44 
ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     4.90  

 

จากตารางที  69  ขนัตอนที  1.0  ศกึษาอดุมการณ์  พบว่า  ผู้ทรงคณุวฒุิมีความคิดเห็น
การออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. อยูใ่นระดบัมากทีสดุ   
( X  = 4.90 , S.D.. = 0.14 ) 
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ตารางที 70 ขนัตอนที 2.0 ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา และความต้องการในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดับบัณฑติศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

2.1 วิเคราะห์สภาพปัจจบุนั 3 2    4.60 0.54 

2.2 วิเคราะห์ปัญหาผู้สอน 3 2    4.60 0.54 

2.3 วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้สอน 

3 2    4.60 0.54 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     4.60 0.54 

  

                จากตารางที  70  ขนัตอนที 2.0 ศกึษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการในการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง พบวา่  ผู้ทรงคณุวฒุิมีความคดิเห็นการออกแบบการเรียนการเรียนการสอน
อีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. อยูใ่นระดบัมากทีสดุ  ( X  = 4.60 , S.D.. = 0.54 ) 
 

ตารางที 71  ขนัตอนที 3.0  วิเคราะห์ผู้ เรียน 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดับบัณฑติศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

3.1 ลกัษณะทวัไป 3     4.60 0.54 

3.2 ความพร้อมในการรับสือ 5     5.00 0.00 

3.3 ทกัษะในการใช้สือคอมพิวเตอร์ 3 2    4.60 0.54 

3.4 วิเคราะห์ปัญหาผู้ เรียน 3 2    4.60 0.54 

3.5 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน 5     5.00 0.00 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วนเบยีงเบน
มาตรฐาน 

     4.75 0.21 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 จากตารางที  7  ขันตอนที 3.0  วิเคราะห์ผู้ เรียน พบว่า  ผู้ ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นการ
ออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. อยูใ่นระดบัมากทีสดุ    
( X  =  4.76 , S.D.. =  0.21 )   
ตารางที 72  ขนัตอนที 4.0  วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดบับัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดบัความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

4.1 วิเคราะห์สถานการณ์และ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
3 2    4.60 0.54 

4.2 เทคโนโลยี 3 2    4.60 0.54 

4.3 ด้านบริหารและการจดัการ
ระบบ 

4.3.1 การจดัการของผู้ เรียน 

 

5 

     

5.00 

 

0.00 

4.3.2 การจดัการของผู้สอน 4 1    4.80 0.44 

4.3.3 การจดัทําเนือหาวิชา 4 1    4.80 0.44 

4.3.4 การจดัการลงทะเบียน 5     5.00 0.00 

4.3.5 การทดสอบออนไลน์ 4 1    4.80 0.44 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     4.80 0.16 

 

จากตารางที  72  ขนัตอนที 4.0  วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม  พบวา่  ผู้ เทรงคณุวฒุิมี
ความคิดเห็นการออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. อยูใ่นระดบัมากทีสดุ  
( X  =  4.80 , S.D. = 0.16 )    

 

 

 

  

   ส
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ตารางที  73  ขนัตอนที 5.0  วิเคราะห์เนือหาและประสบการณ์ 

การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดับบัณฑติศึกษา มสธ. 

ระดับความคดิเห็น X  S.D. 

5 4 3 2 1   

5.1 วิเคราะห์วตัถปุระสงค์ 5     5.00 0.00 

5.2 วิเคราะห์เนือหาชดุวชิา/วิชา 5     5.00 0.00 

5.3 วิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอ 5     5.00 0.00 

5.4 วิเคราะห์กิจกรรม 5     5.00 0.00 

5.5 วิเคราะห์การวดัและประเมินผล 5     5.00 0.00 

5.6 วิเคราะห์ความคุ้มคา่ 4 1    4.80 0.44 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน      4.96 0.08 

  

              จากตารางที  7  ขนัตอนที 5.0  วิเคราะห์เนือหาและประสบการณ์ พบวา่  ผู้ทรงคณุวฒุิมี
ความคดิเห็นการออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. อยูใ่น
ระดบัมากทีสดุ  ( X  =  4.96 , S.D. = 0.08 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ส
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ตารางที 74  ตอนที 6.0  การออกแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกนัและวิธีการเรียน 

                  แบบโครงงาน 

การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดบับัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดบัความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

6.1 กําหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอน  4 1    4.80 0.44 

6.2 กําหนดวิธีการและกลยทุธ์ในการเรียนการ
สอน 

   6.2.1 วิธีการเรียนรู้ร่วมกนั 

 

 

4 

 

 

1 

    

 

4.80 

 

 

0.44 

   6.2.2 การเรียนรู้แบบโครงงาน 4 1    4.80 0.44 

6.3 ออกแบบเนือหาการเรียนการสอน 
  6.3.1 บทเรียน e-Learning 

 

4 

 

1 

    

4.80 

 

0.44 

  6.3.2 กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ
(Interactive Webinar/ e-Seminar)   

5     5.00 0.00 

6.4 ออกแบบทคโนโลยีการศกึษาทางไกล 4 1    4.80 0.44 

6.5 ออกแบบวิธีการเรียน 4 1    4.80 0.44 

6.6 ออกแบบวิธีวดัและประเมินผล 5     5.00 0.00 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน      4.85 0.09 

 

 จากตารางที  74  ขนัตอนที 6.0  การออกแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกนั
และวิธีการเรียนแบบโครงงาน พบวา่  ผู้ทรงคณุวฒุิมีความคดิเห็นการออกแบบการเรียนการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. อยูใ่นระดบัมากทีสดุ  ( X  = 4.85 , S.D.. = 0.09 )      
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ตารางที 75 ขนัตอนที 7.0  พฒันาชดุการเรียน (courseware) อีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนา 

                  ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดบับัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดบัความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

7.1 ผลิตบทเรียน e-Learning 5     5.00 0.00 

7.2 สร้างกิจกรรมสมัมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บInteractive 

Webinar 

5     5.00 0.00 

7.3 ผลิตคูมื่อการสอนสําหรับ 

อาจารย์ผู้สอน 

4 1    4.80 0.44 

7.4 ผลิตคูมื่อการเรียนสําหรับ
ผู้ เรียน 

5     5.00 0.00 

7.5 สร้างแบบวดัและประเมินผล
บทเรียน e-Learning และ
กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บน
เว็บ Interactive Webinar 

4 1    4.80 0.44 

7.6 สร้างแบบวดัและประเมินผล 

การสอนของอาจารย์ 

5     5.00 0.00 

7.7 การทดสอบประสิทธิภาพ
บทเรียน e-Learning และ
กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บน
เว็บ Interactive Webinar 

  ทดสอบเดียว 1:1 

  ทดสอบกลุม่เล็ก  คน 

4 1    4.80 0.44 

7.8 ปรับปรุงแก้ไข 4 1    4.80 0.44 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     4.90 0.10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

จากตารางที  75  ขนัตอนที 7.0  พฒันาชดุการเรียน (courseware) อีเลิร์นนิง และ
กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ พบวา่  ผู้ทรงคณุวฒุิมีความคิดเห็นการออกแบบการเรียนการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. อยู่ในระดบัมากทีสดุ  ( X  = 4.90 , S.D.. = 0.10 )       
ตารางที 76 ขนัตอนที 8.0ดําเนินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดบับัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดบัความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

8.1 อบรม/ฝึกทกัษะผู้สอน 3 2    4.60 0.54 

8.2 อบรม/ฝึกทกัษะผู้ เรียน 4 1    4.80 0.44 

8.3 ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 5     5.00 0.00 

8.4 วิเคราะห์ข้อมลู 5     5.00 0.00 

8.5 สรุปผล 5     5.00 0.00 

8.6 ปรับปรุงแก้ไข 5     5.00 0.00 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     4.88 0.17 

 

 จากตารางที  76 ขนัตอนที 8.0  ดําเนินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและกิจกรรมสมัมนา
ปฏิสัมพันธ์บนเว็บ พบว่าผู้ เทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นการออกแบบการเรียนการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. อยูใ่นระดบัมากทีสุด  ( X  =  4.88 , S.D.. = 0.17 )   
ตารางที 7  ขนัตอนที 9.0  ประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

การออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง  

ระดบับัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดบัความคิดเหน็ X  S.D. 

5 4 3 2 1   

9.1 การประเมินสรุปผล 5     5.00 0.00 

ภาพรวมค่าเฉลีย/ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

     5.00 0.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

 

 จากตารางที  77 ขนัตอนที 9.0  ประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  พบวา่  ผู้ทรงคณุวฒุิ
มีความคิดเห็นการออกแบบการเรียนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ.  อยูใ่น
ระดบัมากทีสดุ  ( X  =  5.00 , S.D.. = 0.00 )   
ตารางที  78 ภาพรวมรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
การออกแบบการเรียนการสอนอี

เลิร์นนิง  
ระดับบัณฑติศึกษา มสธ. 

ความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

X  S.D..  
ภาพรวม 4.85 0.12  

 
 จากตารางภาพรวมที 78 พบว่า  ผู้ ทรงคณุวุฒิมีความคิดเห็นการออกแบบการเรียนการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. อยูใ่นระดบัมากทีสดุ  ( X  = 4.85 , S.D.. =  0.12 )   
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บทท ี  
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับบัณฑติศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 การนําเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช มีรายละเอียด ดงันี 

 ตอนท ี1  บทนํา 

  ความเป็นมา และความสําคญัของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   

 ตอนที 2  การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  2.1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอี เลิ ร์นนิง  ระดับ
บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

  2.2 ขนัตอนและรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

  2.3 รายละเอียดขนัตอนและรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั
บณัฑิตศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

 ตอนที 3  แนวทางและเงือนไขการนํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU eLID Model) ไปใช้ 
   3.1 แนวทางสําหรับผู้ใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั
บณัฑิตศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

  3.2 เงือนไขการนํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ไปใช้ 

  3.3 ข้อเสนอแนะ สําหรับการนํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ไปใช้ 

 

   ส
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ตอนท ี1 บทนํา  
          ความเป็นมาและความสาํคัญของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศกึษาตลอดชีวิต 
มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทัวไปเพิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง
การศึกษาต่อสําหรับผู้ สําเร็จมัธยมศึกษา เพือสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการ
จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึงใช้สือสิงพิมพ์ สือวิทยุกระจายเสียง สือวิทยุโทรทัศน์ และ
วิธีการอืน ๆ ทีผู้ เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าเรียนตามปกติ (27 ปี มสธ. 2548) 
โดยมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ใช้ “แผน มสธ.” (2523) ซึงเป็นระบบการสอนทางไกล โดยมีสือ
สิงพิมพ์เป็นสือหลกัทีบรรจเุนือหาสาระ แนวคดิ ประสบการณ์ ทกัษะและเจตคติทงัมวลตามหลกัสตูร
ลงในเอกสารสิงพิมพ์ จัดเป็นชุดการสอนทีออกแบบและพิมพ์ โดยคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 
ทงันีเนืองจากสือสิงพิมพ์เป็นสือทีสามารถจัดส่งไปถึงผู้ เรียนได้ทุกท้องถินทางไปรษณีย์ ผู้ เรียน
สามารถเลือกเวลาศกึษาได้ตามความสะดวกและความเหมาะสมของตนเอง และสือเสริมทีเป็นสือที
ขยายเนือหาสาระและประสบการณ์เพิมเตมิ เพือชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือหาสาระในสือหลกัได้ดีขนึ 

 ระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มีจดุแข็ง คือการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนจํานวนมากทัวประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายทีตํามากเมือ
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอืน ๆ ภายในประเทศ นอกจากนียงัมี
จุดแข็งในด้านกลไกพัฒนาเอกสารการสอนทีมีคุณภาพ โดยอาศัยผู้ ทรงคุณวุฒิทังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั แตเ่อกสารการสอนของมหาวิทยาลยัก็มีจดุอ่อนในด้านระยะเวลาทีใช้ในการ
ปรับปรุงทีค่อนข้างนาน ทําให้เอกสารการสอนจํานวนมากมีเนือหาสาระทีล้าสมัย ไม่ทันต่อการ
เปลียนแปลง นอกจากนีระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังมีจุดอ่อนในด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอน และระหว่างผู้ เรียนด้วยกนัทีคอ่นข้างน้อยหรือแบบไม่มีเลย (สมุาลี  สงัข์ศรี 
และคณะ : 2533 ; ปิยฉัตร  สมบตัิศิรินนัท์ : 2540 ; กองแผนงาน : 2542 ; ปัทมาพร  เย็นบํารุง และ
คณะ  : 2548)  แต่เนืองจากอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการสือสาร 
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีเครือข่ายโยงใยไปทวัโลก เช่น ทางด่วนข่าวสารข้อมูล 
(Information Super-highway) และระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ทีเรียกว่า อินเทอร์เน็ต (internet) ทํา

   ส
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ให้สังคมเปลียนไปเป็นสังคมสารสนเทศ (information Society) ทําให้โลกก้าวเข้าสู่ยุค
โลกาภิวฒัน์อย่างรวดเร็ว โลกถกูหลอมเป็นหนึงเดียวเรียกว่าโลกไร้พรมแดน กิจกรรมทกุด้านไม่ว่า
ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม การเมือง การศกึษา สิงแวดล้อมถกูเชือมโยงให้เข้าถึงกนั ทางด้าน
การศึกษาก่อให้เกิดกระแสข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ การแสวงหาความรู้ การกระจายข่าวสารข้อมูล
และการเรียนรู้ สะดวก ง่าย รวดเร็วในหลายรูปแบบ (แผนการศกึษาแห่งชาติฉบบัที 8  2540-2544) 
การเปลียนแปลงดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่สงัคมไทยเกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านวิถีชีวิต
ของคนในสงัคมจะเปิดกว้าง ความเจริญก้าวหน้าด้านข้อมลูขา่วสารเข้ามามีอิทธิพลตอ่วิถีการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวาง เป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (Information 

and Communication Technology : ICT) การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาจึงจําเป็นต้องเร่งรัด
ให้ทนัต่อการเปลียนแปลง และด้วยเหตทีุการเรียนการสอนทางไกลมีพฒันาการจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี (Moore 1996) สือและเทคโนโลยีทีใช้ถ่ายทอดการเรียนการสอน จึงเป็นแหล่งรวม
สารสนเทศทีทงัผู้ เรียนและผู้สอนทางไกลสามารถศกึษาเนือหาได้มากเท่าทีต้องการ หรือสามารถใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพือการติดต่อสือสาร สือและเทคโนโลยีจึงต้องมีคณุลกัษณะทีเอือต่อการ
เรียนรู้ สามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมลูได้ง่าย (Threlkerld 1994) ด้วยเหตนีุระบบการสอนทางไกลของหา
วิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จึงเปลียนแปลงตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร  เพือให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ยังคงเป็นผู้ นําในด้านการศึกษาทางไกล 
คณะกรรมการพฒันาระบบและสือสารการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยั จึงได้มีการพฒันาระบบ
การสอนทางไกลทงัระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา คือ “แผน มสธ. 2543” ให้เป็นแผน
หลักทางวิชาการของมหาวิทยาลยั อันจะนําไปสู่การพัฒนาระบบสือการสอนทางไกล เพือให้ทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไป (ชยัยงค์  พรหมวงศ์  2544) นอกจากนี
แผนพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) ได้มีนโยบายให้มหาวิทยาลยัสู่
การเป็น e-University โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มาใช้ในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรูปแบบการศกึษาทางไกลผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ทีอยู่ในรูปของ
บทเรียน e-Learning สภามหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช จึงได้มีมติเห็นชอบรูปแบบสือการสอน
ทางไกลในระดับบัณฑิตศึกษาคือปริญญาโทและปริญญาเอก ในส่วนทีเป็นสือเสริมในรูปของ
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บทเรียน e-Learning online  DVD ประกอบการสัมมนาเสริม/เข้มMP3/ไฟล์เสียงทาง
อินเทอร์เน็ต สําหรับสือปฏิสมัพนัธ์ ให้มีการจดั e-Seminar ทีเน้นปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคณาจารย์กับ
นกัศึกษา และนกัศกึษากบันกัศึกษา โดยยงัคงมีการสมัมนาเสริม/เข้ม (แบบเผชิญหน้า) ร้อยละ 50 
ของเวลาทีใช้ปกติ (ทิศทางการจดัการเรียนการสอนและบริหารงานมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ภายใต้แผนพฒันามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556)  2551) สําหรับการ
เปิดสอนชดุวิชา e-Learning นบัตงัแตปี่การศกึษา 2548 ถึงภาคการศกึษาที 1/2553 มีจํานวนทงัสิน  
188 ชดุวิชา แบง่เป็นชดุวิชา e-Learning ระดบัปริญญาตรี จํานวน 68 ชดุวิชา (ออนไลน์ 32 ชดุวิชา 
และออฟไลน์ 36 ชดุวิชา) ปริญญาโท จํานวน 101 ชดุวิชา และปริญญาเอก จํานวน 19 ชดุวิชา 

 โดยปัจจุบนัมหาวิทยาลยัยงัไม่มีการกําหนดรูปแบบทีชดัเจนในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ทงับทเรียน e-Learning ในระดบัปริญญาตรี หรือบทเรียน e-Learning และ e-Seminar ในระดบั
ปริญญาโท นอกจากนี “แผน มสธ 2543” ยงัไม่มีการเปลียนแปลงในรูปแบบการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล...ปัญหาทีตามคือ มสธ. ขาดการพัฒนาการศึกษาทางไกลอย่าง
ต่อเนือง เป็นเวลาถึง 20 ปี นบัตงัแต่ระบบการสอนทางไกล “แผน มสธ. 2523” ไม่ได้มีการพฒันา
ระบบการสอนทางไกลทีเป็นระบบ จนกระทัง พ.ศ. 2543 ผลทีเกิดขึนคือ มสธ. ประสบปัญหา
เกียวกับการติดตามเทคโนโลยีการศึกษา...โดยในส่วนของแนวคิดของมหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-University) (ชยัยงค์  พรหมวงศ์  2551:35-37) และด้วยเหตทีุการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยงั
ไมมี่รูปแบบทีชดัเจน ยงัไมมี่การกําหนดบทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้ เรียน โดยส่วนใหญ่ยงัคง
ใช้รูปแบบเดิมทีสอนอยู่ แต่ใช้ส่วนของ e-Learning เพือนําเสนอเนือหาบทเรียน โดยกําหนดให้มี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกับผู้ เรียนเพียงเล็กน้อย นอกจากนี ยงัไม่มีการวิจยั
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อี เ ลิ ร์ น นิ ง ที เ ห ม า ะ ส ม สํ า ห รั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชให้มีความเหมาะสมกับผู้ เรียนในระบบการเรียนการสอนทางไกล
ของมหาวิทยาลัย ซึงมีคุณลักษณะทีหลากหลายทังด้านเพศ วัย อาชีพ ศาสนา พืนความรู้เดิม 
ประสบการณ์ และทัศนคติ เพือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และประสบผลสําเร็จในการเรียน ดงันัน 
เพือให้การจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เอือประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนของผู้ เรียน อีกทงัเพือให้ 
“แผน มสธ. 2543” บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาชุดระบบการสอน
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ทางไกล อนัจะนําไปสู่แผนพฒันามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) ได้
อยา่งเป็นรูปธรรม 

ตอนท ี2   การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับบัณฑติศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
          วัตถุประสงค์ของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 1. เป็นรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง สําหรับอาจารย์ เพือการออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
 2. เป็นรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงสําหรับอาจารย์ เพือการออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา 

           ขันตอนและรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับบัณฑติศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (e-Learning Instructional Design Model for Graduate 
program of STOU หรือ  STOU eLID  Model)  
   ขนัตอนและรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนทีได้สงัเคราะห์ขนึมี 9 ขนัตอน มีดงันี 

   ขนัที 1 กําหนดอดุมการณ์ของมหาวิทยาลยั ได้แก่ กําหนดปรัชญา กําหนดวิสยัทศัน์                      
   ขนัที 2 ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา ความต้องการในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ประกอบด้วย 

                  2.1 วิเคราะห์สภาพปัจจบุนั 

   2.2 วิเคราะห์ปัญหาผู้สอน 

   2.3 วิเคราะห์ความต้องการของผู้สอน 

    ขนัที 3 วิเคราะห์ผู้ เรียน ประกอบด้วย 

    3.1 วิเคราะห์ลกัษณะทวัไป 

    3.2 วิเคราะห์ความพร้อมในการรับสือ 

    3.3 วิเคราะห์ทกัษะในการใช้สือคอมพิวเตอร์ 
    3.4 วิเคราะห์ปัญหาของผู้ เรียน 

    3.5 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน 
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 ขนัที 4  วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 

  4.1 วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  4.2 กําหนดเทคโนโลยีการศกึษาทางไกล 
  4.3 กําหนดแนวคดิด้านบริหารและจดัการระบบ 

 ขนัที 5 วิเคราะห์เนือหาและประสบการณ์ ประกอบด้วย 

  5.1 วิเคราะห์วตัถปุระสงค์ 

  5.2 วิเคราะห์เนือหาชดุวิชา 

  5.3 วเิคราะห์รูปแบบการนําเสนอ 

  5.4 วิเคราะห์กิจกรรม 

  5.5 วิเคราะห์การวดัและประเมิน 

  5.6 วิเคราะห์ความคุ้มคา่ 

 ขนัที 6  การออกแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกนัและวิธีเรียนแบบโครงงาน 
ประกอบด้วย 

  6.1 กําหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอน 

  6.2 กําหนดวิธีการและกลยทุธ์ในการเรียนการสอน 

  6.3 ออกแบบเนือหาการเรียนการสอน 

  6.4 ออกแบบเทคโนโลยีการศกึษาทางไกล 

  6.5 ออกแบบวิธีการเรียน 

  6.6 ออกแบบวิธีวดัและประเมินผล 

 ขนัที 7  พฒันาชดุการเรียนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ 
Interactive Webinar ประกอบด้วย 

  7.1 ผลิตบทเรียน e-Learning  
  7.2 สร้างกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  
  7.3 ผลิตคูมื่อการสอน สําหรับอาจารย์ 

  7.4 ขนัตอนการเรียนสําหรับผู้ เรียน 
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  7.5 สร้างแบบวดัและประเมินผลบทเรียน  
  7.6 สร้างแบบวดัและประเมินผู้ เรียน 

  7.7 ทดสอบประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บน
เว็บ หรือInteractive Webinar โดยการทดสอบแบบเดียว 1:1 (ออ่น ปานกลาง เก่ง) รวม 3 คน 
   ทดสอบแบบกลุม่เล็ก : นกัศกึษา 6 คน (ออ่น ปานกลาง  เก่ง) 
  7.8 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ  
 ขนัที 8  ดําเนินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 
ประกอบด้วย 

  8.1 อบรม/ฝึกทกัษะผู้สอน 

  8.2 อบรม/ฝึกทกัษะผู้ เรียน 

  8.3 ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 
  8.4 วิเคราะห์ข้อมลู 

  8.5 สรุปผล 

  8.6 ปรับปรุงแก้ไข 

 ขนัที 9  ประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง e-Learning  ประกอบด้วยการประเมิน สรุปผล 
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ภาพที 15   STOU eLID Model  

STOU eLID Model 

2.0 

ศึกษาสภาพ 

ปัจจุบนั ปัญหา  
ความตอ้งการ 

ในการเรียน 

การสอน 

อีเลิร์นนิง 

6.1 

กาํหนด
วตัถุประสงค ์

การเรียนการสอน 

.  

กาํหนดวิธีการ 

และกลยทุธ์ใน
การเรียนการสอน 3.0 

วิเคราะห์ 

ผูเ้รียน 

4.0 

วิเคราะห์บริบท 

และ 

สภาพแวดลอ้ม 

1.0 

 

กาํหนด 

อุดมการณ์ 

6.0 

ออกแบบการเรียน 

การสอนโดยวิธีการ
เรียนรู้ร่วมกนัและ
วิธีเรียนแบบ
โครงงาน 

7.0 

พฒันาชุดการเรียน 

อีเลิร์นนิง 

และกิจกรรมสมัมนา 
ปฏิสมัพนัธ์บนเวบ็ 

หรือ Interactive 

Webinar 

8.0 

ดาํเนินการเรียน
การสอน 

อีเลิร์นนิง 

และกิจกรรม
สมัมนา

ปฏิสมัพนัธ์ 
บนเวบ็ 

6.3 

ออกแบบเนือหา 
การเรียนการสอน 

9.0 

ประเมิน 

การเรียน 

การสอน 

อีเลิร์นนิง 

5.0 

วิเคราะห์เนือหา 
และประสบการณ์ 7.2 

การสร้าง
กิจกรรม
สมัมนา

ปฏิสมัพนัธ์ 
บนเวบ็ 

6.4 

ออกแบบ
เทคโนโลยกีาร
ศึกษาางไกล 

ปรับปรุงระบบ 

6.5 

ออกแบบ 

วิธีการเรียน 

6.6 

ออกแบบวิธีวดั
และประเมินผล 

ผลสัมฤทธิทางการเรียน 

.  

การผลิตบทเรียน 

e-Learning 
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          รายละเอียดขันตอนและรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 สําหรับขนัตอนและรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง หรือ STOU eLID 

Model 9 ขนัตอน มีรายละเอียด ดงันี 

 1. กาํหนดอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
     1.1 ปรัชญา  
 การศึกษาปรัชญา เป็นองค์ประกอบทีเกียวข้องกับการกําหนดทิศทางขององค์กรทีจะ
นําไปใช้ ปรัชญาจึงเป็นข้อความทีสะท้อนภาพรวมของระบบทีจะนําไปเป็นพืนฐานของการกําหนด
องค์ประกอบอืนๆ ในอนัดบัถดัไป (ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 2544 : 94) ด้วยเหตนีุ ในการศกึษาอดุมการณ์
ของมหาวิทยาลยั ได้แก่ ปรัชญา เพือเป็นหลกัหรือกรอบแนวคิดในการดําเนินการออกแบบการเรียน
การสอน ให้เป็นไปในทิศทางทีสอดคล้องกับหลกัการทีวางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบตัิ เพือให้บรรลุ
เป้าหมายทีกําหนดไว้ โดยอดุมการณ์ของ มสธ. นนัมีปรัชญาการเรียนการสอนทางไกลทีใช้ระบบเปิด 
ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสและขยายโอกาส
ทางการศกึษา ใช้สือประสมทีให้ผู้ เรียนสามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชนัเรียนตามปกต ิ
ตามปณิธานของมหาวิทยาลยัทีว่ามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในฐานะทีเป็นมหาวิทยาลยัใน
ระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong education) และการศึกษาควบคู่กับการทํางาน
และการดํารงชีวิต มุ่งพฒันาวิชาชีพและคณุภาพชีวิต เพือสนองความต้องการของบุคคลและสงัคม 
ด้วยการเปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ สือ
ประสมทีสอดคล้องกับโครงสร้างพืนฐานของสังคมและความพร้อมของนกัศึกษาและผู้ เรียน ด้วย
วิธีการทีหลากหลายทีเอือให้นกัศกึษาและผู้ เรียนสามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชนัเรียน
ตามปกติ (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2544)” 
       1.2 วิสัยทัศน์  
 การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศึกษา มสธ. ต้องคํานึงถึงวิสยัทศัน์ 
เนืองจากวิสัยทัศน์เป็นนโยบายในการกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยวิสัยทัศน์จะมีการ
เปลียนแปลงไปตามสถานการณ์ บริบท และการบริหารงานในแตล่ะช่วงเวลา หากไม่ศกึษาวิสยัทศัน์
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ก็จะทําให้การออกแบบการเรียนการสอนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลยั ทําให้การ
ออกแบบการเรียนการสอนขาดความสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของมหาวิทยาลยัทีกําหนดไว้ สําหรับ
วิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัในปี พ.ศ. 2552-2556 ได้กําหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
เป็นมหาวิทยาลยัเปิดทีใช้ระบบการศกึษาทางไกลชนันําของโลก ให้การศกึษาตลอดชีวิตสําหรับทุก
คน” ด้วยเหตนีุการศึกษาอดุมการณ์ ซึงได้แก่ปรัชญาและวิสยัทศัน์ จะเป็นหลกัและแนวทางสําหรับ
การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษามสธ. เพือให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
วิสยัทศัน์การเรียนการสอนทางไกล และเน้นการศกึษาด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ทีจดัอยู่ในรูปของ
ความรู้ทีผา่นสือประสมประเภทตา่งๆ 

 2. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงจะเป็น
ข้อมูลทีทําให้ผู้ ออกแบบการเรียนการสอนได้ข้อมูลเกียวกับสภาพสังคมทีเกียวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน ทงัในด้านผู้สอน และผู้ เรียน โดยเฉพาะข้อมูลทีเกียวกับวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ จิตภาพ และสังคม ทีมีผลกระทบต่อวิถีการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้ เรียน รวมทั ง
ความต้องการของสังคม ข้อมูลทีได้จากการศึกษา จะทําให้ผู้ ออกแบบนํามาวิเคราะห์เพือพัฒนา
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนทีเหมาะสม สอดคล้อง กับความต้องการของผู้สอน และ
ผู้ เรียน สามารถนําไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน 

            การศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา และความต้องการในการเรียนการสอนอีเลิ ร์นนิง 
ประกอบด้วย 
    2.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกบัสภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง มสธ. 
เกียวกบัข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพทวัไปเกียวกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง มสธ. 
ความคิดเห็นเกียวกับทกัษะผู้สอนออนไลน์ สภาพทวัไปเกียวกับการจดัวิธีการเรียนในการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง รวมทงัข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา ข้อมูลทีได้จะ
ทําให้ทราบถึงบริบทของผู้สอน ทงัในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จิตภาพ และสงัคม ซึงมีความ
แตกตา่งกนัในเรืองของเพศ อาย ุวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง รวมทงั
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
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    2.2 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้สอน  
 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้สอน จะทําให้ผู้ ออกแบบสามารถเตรียมการ
แก้ปัญหาทีจะเกิดขึนกับผู้สอนได้ เนืองจากการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เป็นการเรียนการสอนผ่าน
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ เน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบั
ผู้ เรียน และผู้ เรียนกับผู้ เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพือตอบสนองการเรียนรู้
ดงักล่าว จึงเป็นเรืองใหม่และท้าทายผู้สอน อีกทงัแรงจูงใจก็เป็นส่วนสําคญัสําหรับผู้สอนเพราะใน
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้สอนต้องมีบทบาทสําคญัในการให้คําชีแนะ คําปรึกษา และสนบัสนุน
ผู้ เรียนตลอดเวลา ด้วยเหตนีุ ผู้สอนจึงต้องมีทกัษะด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิง มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับกลางและระดบัสูง มีทกัษะในการสือสารทีดี รวมทงัมี
แรงจงูใจในการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
 ดงันนัหากผู้สอนมีปัญหาหรือความต้องการดงัทีกล่าวมา ผู้ออกแบบควรดําเนินการดงันี 

 

ตารางที    วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้สอน 

ระดบัปัญหา/             
ความต้องการ 

วิธีดําเนินการ 

มาก 1. อบรม/ฝึกทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ให้นกัเทคโนโลยีการศึกษา/นกัออกแบบ/นกัคอมพิวเตอร์ ร่วมทํา
หน้าทีในสว่นทีเป็นปัญหา 

3. จดัทําคูมื่อการสอน – การเรียน e-Learning 

ปานกลาง / น้อย 1. ให้นกัเทคโนโลยีการศกึษา/นกัคอมพิวเตอร์ ร่วมทําหน้าทีในสว่นที 

เป็นปัญหา 

2. จดัทําคูมื่อการสอน – การเรียน e-Learning 
ไมมี่ปัญหา ดําเนินการตามขนัตอนตอ่ไปได้ 
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 3.วิเคราะห์ผู้เรียน   

 การวิเคราะห์ผู้ เรียน จะเป็นข้อมูลพืนฐานเกียวกับการศึกษา อายุ อาชีพ สถานภาพของ
สงัคม ความพร้อมในการรับสือ รวมทงัความคาดหวงัของตวันกัศกึษาในการเรียนการสอนกบั มสธ. 
ข้อมูลดังกล่าวจะทําให้ผู้ ออกแบบการเรียนการสอนเข้าใจถึงธรรมชาติของผู้ เรียน เพือให้การ
ออกแบบการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ เรียนให้ได้มากทีสุด เนืองจาก
นักศึกษาของ มสธ. มีคุณลักษณะทีหลากหลาย ทังด้านเพศ วัย อาชีพ ศาสนา พืนความรู้เดิม 
ประสบการณ์ และทศันคติ ดงันนั การวิเคราะห์ผู้ เรียนจึงเป็นสิงสําคญัในการออกแบบการเรียนการ
สอน ในการวิเคราะห์ผู้ เรียนจะประกอบด้วย 

     3.1 ลักษณะทัวไป 
 ในส่วนของการวิเคราะห์ผู้ เรียน ข้อมูลทีได้จะทําให้ทราบถึงสภาพสังคมของผู้ เรียน โดย
เฉพาะทีเกียวกับวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมทางกายภาพ จิตภาพ และสังคม ทีมีผลกระทบต่อวิถี
การศึกษาเล่าเรียนของผู้ เรียน รวมทงัข้อมูลทีสะท้อนสิงทีผู้ เรียนคาดหวงัในการเรียนการสอน  โดย
นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. อยู่ในวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น (21-34ปี) และวยัผู้ ใหญ่ตอนกลาง (35-

50 ปี) มีประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกบัสาขาวิชาทีเรียน ซึงเป็นไปตามทฤษฏีของ Knowles 

(1990) ทีวา่ ผู้ใหญ่เข้ามาเรียนพร้อมประสบการณ์การทํางานทีมีมาก่อนและมีความคาดหวงัทีจะใช้
ประสบการณ์เหลา่นนัร่วมไปในกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี มหาวิทยาลยัโจนส์อินเตอร์เนชนัแนล 
(Jones International University : JIU) เป็นมหาวิทยาลยัออนไลน์สมบรูณ์แบบแห่งแรกทีได้รับการ
รับรองวิทยะฐานะ JIU ได้ออกแบบการเรียนสําหรับผู้ เรียนทีเป็นผู้ ใหญ่ โดยมีหลกัการว่า นกัศกึษา
ผู้ ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีทีสุด เมือพวกเขามีโอกาสประยุกต์ใช้สิงทีได้เรียนรู้กับสถานการณ์ทีได้มีการ
ปฏิบัติจริง นักศึกษาผู้ ใหญ่จะเรียนได้ดีทงัในรูปแบบทีเป็นอิสระและรูปแบบทีมีความร่วมมือกัน 
นักศึกษาผู้ ใหญ่จะตอบสนองได้ดีต่อวิธีการเรียนทีหลากหลายทีสามารถแสดงได้ถึงรูปแบบการ
เรียนรู้ทีแตกตา่งกนั และทําความเข้าใจทางด้านทฤษฎีไปสู่การใช้งานในชีวิตจริง นกัศกึษาผู้ ใหญ่มุ่ง
ใช้วิธีการแก้ปัญหาและวิธีการเรียนรู้ตา่งๆ เพือกระตุ้นให้เกิดการตีความทฤษฎีสูก่ารประยกุต์ใช้  
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    3.2 ความพร้อมในการรับสือ 
 เนืองจากการเรียนการสอนอีเลิ ร์นนิง  เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี ผู้ เรียนจึงจําเป็นต้องมีความพร้อมในการรับสือคอมพิวเตอร์ซึงหมายถึง
เครืองคอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ต เพราะคอมพิวเตอร์เป็นเครืองมือสําคญัในการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง ดงันนัจงึควรวิเคราะห์ความพร้อมในการรับสือของผู้ เรียนว่า ผู้ เรียนมีความพร้อมมาก
น้อยแค่ไหน ถ้าผู้ เ รียนมีความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม นันหมายถึงผู้ เ รียนอาจไม่มี
คอมพิวเตอร์เป็นของตวัเอง ผู้ เรียนอาจต้องใช้คอมพิวเตอร์จากทีทํางาน หรือสถานทีให้บริการซึง
อาจจะมีความสะดวกในการใช้งานน้อยกวา่การมีเครืองคอมพิวเตอร์เป็นของตวัเอง ดงันนัผู้ออกแบบ
การเรียนการสอนจงึต้องคํานงึถึงความพร้อมในการรับสือของผู้ เรียนเพือสามารถนํามาวางแผนตอ่ไป 

     3.3 ทักษะในการใช้คอมพวิเตอร์ 
 ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงผู้ เรียนต้องเป็นผู้ศกึษาหาความรู้ หมายถึง ผู้ เรียนต้องมีความ
รับผิดชอบในการทํากิจกรรม หรือแก้ปัญหาโจทย์ตามทีได้รับมอบหมาย ต้องค้นหาเนือหาจาก
แหล่งข้อมลู ทํางานร่วมกับเพือนๆ มีปฏิสมัพนัธ์ มีการติดตอ่สือสารทงัต่อผู้สอนและผู้ เรียนด้วยกัน
เอง ด้วยเหตนีุ ผู้ เรียนจงึต้องมีความรู้และทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ อยา่งน้อยผู้ เรียนต้องมีทกัษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในระดบัปานกลาง คือ 1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ต่างๆ 
เพือใช้ในการเรียนการสอน  2. มีวามสามารถในการใช้โปรแกรมการพิมพ์ และโปรแกรม
สําเร็จรูป 3. มีการวางแผน เลือกใช้ หรือจัดการเทคโนโลยี ทีเหมาะสมกับการเรียน  4. มี
ความสามารถทางภาษาในการสือสาร5. ใช้เทคโนโลยีอยา่งถกูต้อง เหมาะสม ไม่ขดัตอ่ศีลธรรม และ
กฎหมาย 
     3.4 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 
    การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ เรียน จะทําให้ผู้ ออกแบบสามารถเตรียมการ
แก้ปัญหาทีจะเกิดขนึกบัผู้ เรียนได้ ดงันนัปัญหาและความต้องการของผู้ เรียนจึงเป็นสิงสําคญัในการ
จดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และเนืองจากการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเป็นการเรียนการสอนผ่าน
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ผู้ เรียนจงึจําเป็นต้องมีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดบัปานกลาง มีทกัษะ
ในการสือสาร รวมทงัต้องมีวินยัในการกํากบัตนเองด้วย 

    หากผู้ เรียนมีปัญหาหรือความต้องการดงัทีกล่าวมา ผู้ออกแบบควรดําเนินการดงันี 
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ตารางที   วิเคราะห์ผู้ เรียน 

ระดบัปัญหา/             
ความต้องการ 

วิธีดําเนินการ 

มาก 1. อบรม/ฝึกทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. จดัทําคูมื่อการเรียน e-Learning 

3. ใช้ชอ่งทางอืนๆ ในการตดิตอ่สือสารเมือเกิดปัญหา เชน่ โทรศพัท์ 
ปานกลาง / น้อย 1. จดัทําคูมื่อการเรียน e-Learning 

2. ใช้ชอ่งทางอืนๆ ในการตดิตอ่สือสารเมือเกิดปัญหา เชน่ โทรศพัท์ 

ไมมี่ปัญหา ดําเนินการตามขนัตอนตอ่ไปได้ 

  

             4. วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม  
 ในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. ผู้ เรียนจะเรียนจากเอกสารการสอนเป็นสือหลกั 
และสือเสริมทีมหาวิทยาลยัจดัไว้ให้ ดงันนัในส่วนทีเป็นด้านเจตพิสัย และทักษะพิสยั ซึ งเป็นส่วน
สําคญัทีนักศึกษาจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน และการทํางานจริง เพือให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เสริม เติม เต็ม ในทักษะดังกล่าว ผู้ ออกแบบการเรียนการสอน จึงต้องมีการวิเคราะห์บริบทและ
สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้กําหนดเทคโนโลยีการศกึษาทางไกล กําหนดแนวคิดด้านบริหารและจดัการ
ระบบ 

      4.1 วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะเป็นตวัแทนของสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมทีผู้ เรียนจะต้องเผชิญในชีวิตและการทํางานจริงซึงอยู่ในรูปของการจัดกิจกรรม
สมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ เป็นกิจกรรมทีจะช่วยเสริมเติมเต็มในส่วนทีเป็นทกัษะพิสยัและเจตพิสยั 
เป็นส่วนทีนกัศึกษาจะมีการพบปะสนทนา โต้ตอบ อภิปราย แลกเปลียนผลงาน และประสบการณ์ 
ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน และระหว่างผู้ เรียนด้วยกนั โดยปกติในระดบับณัฑิตศกึษา ของ มสธ. ได้จดั
ให้มีกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ คือ (1) การสมัมนาเสริม (2) การสมัมนาเข้ม และ (3) การ
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อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต แต่จากแผนพฒันามหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช 
2552-2556 เรือง รูปแบบสือการสอนทางไกลปริญญาโทและเอก กําหนดให้มีสือปฏิสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ e-Seminar 1 ครัง ในแตล่ะชดุวิชา โดยยงัคง
การสมัมนาเสริม/เข้มแบบเผชิญหน้า ไว้ร้อยละ 50 ของเวลาทีใช้ปกติ  ดงันนัในการวิเคราะห์การจดั
กิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar ผู้ ออกแบบจึงคงแนวคิดเดิม ของ 
มสธ. ทีเน้นปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน และระหว่างผู้ เรียนด้วยกันในการโต้ตอบ อภิปราย 
แลกเปลียนผลงาน แต่จัดอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ หรือ Interactive 
Webinar 

     4.2 กาํหนดเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
           1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ซึงเป็นส่วนหลักในความรู้ทีอยู่ในรูปไฟล์
จํานวนมาก เพือให้ผู้ เรียนเชือมตอ่เข้าสู่ระบบเพือใช้ง่าย เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ต้องมี
ความเร็วสูงในการประมวลผล และมีหน่วยความจําทีมีความจมุากเพียงพอทีจะรองรับ เนือหา จาก
บทเรียน e-Learning และเครืองคอมพิวเตอร์ลกูขา่ย (client) ของผู้ เรียนสําหรับเชือมตอ่ระบบ 

              2. เทคโนโลยีเครือข่าย เป็นส่วนสนับสนุนการจัดการระบบทีทํางานสัมพันธ์กับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เชน่ เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  
        3. เทคโนโลยีสือสาร เป็นส่วนสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน เช่น สายโทรศพัท์ 
ดาวเทียมสือสาร 
     4.3 กาํหนดแนวคิดด้านบริหารและจัดการระบบ  
 ด้านบริหารและจดัการระบบจะต้องมีการจัดให้สอดคล้องกับความต้องการในการจดัการ
เรียนการสอน โดย LMS ทีใช้ในการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ควรมีคณุสมบตัพืินฐานดงันี       
          1. การจดัการของผู้ เรียน ระบบต้องมีการจดัเตรียมเครืองมือจํานวนมากเพือให้ผู้ เรียน
ใช้ในการจดัการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ เช่น การใช้สิทธิในการเข้า
เว็บรายวิชาตามกลุ่มทีผู้ สอนเจ้าของวิชากําหนด การค้นหาคําค้นทีต้องการในเนือหา หรือคําที
กําหนดเป็นอภิธานศพัท์ไว้แล้ว การจดัเก็บเนือหาทีผู้สอนอนญุาตให้ผู้ เรียนดาวน์โหลดนําไปเปิดดไูด้
โดยไม่ต้องออนไลน์ การทําแบบทดสอบและดผูลคะแนนทีได้ทําแบบทดสอบ การดสูถิติการเข้าเว็บ
รายวิชาของตนเอง การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพือค้นคว้าหาข้อมลูจากแหล่งความรู้ตา่งๆ 
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ทีมีอยู่มากมายบนเว็บได้อย่างสะดวก นอกจากนนัยังได้จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสือสาร
ระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอน รวมทงัระหว่างผู้ เรียนด้วยกนัเองเพือการแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ 
และความคดิเห็นซงึกนัและกนั ผา่นกระดานสนทนา ทีเรียกว่า Web Board หรือ Forum การสนทนา
ออนไลน์ หรือ Chat และการสง่ข้อความภายในระบบ หรือ Private Message ทีคล้ายกบัการสง่ email 

       2. การจดัการของผู้สอน ระบบสามารถสร้างและปรับปรุงเนือหารายวิชาในรูปแบบของ
เว็บ (web based content) เพือถ่ายทอดสู่ผู้ เรียนได้โดยสะดวก และสามารถใช้เครืองมือช่วยในการ
จดักิจกรรมอืนๆ เชน่ การทดสอบแบบออนไลน์ การติดตอ่สือสารระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนในรายวิชา
นนั การเก็บบนัทึกข้อมลูสถิติทีเกียวกับรายวิชา รวมทงัการติดตามพฤติกรรมของผู้ เรียนในการเข้า
เนือหา และทํากิจกรรมภายในเว็บรายวิชานนัได้ด้วยตนเอง ซึงข้อมลูเหล่านีจะเป็นประโยชน์สําหรับ
ผู้สอนในการบริหารและการปรับปรุงชดุวิชา 

  ในการสร้างและปรับปรุงเนือหา อาจารย์ผู้ สอนจะเป็นผู้ ทําหน้าทีในการสร้างและ
ปรับปรุงเนือหา สําหรับการติดตามพฤติกรรมของผู้ เรียนในการเข้าเรียน การทํากิจกรรมภายในเว็บ 
ผู้ชว่ยสอนหรือ T.A (Tutor Assistant) จะทําหน้าทีชว่ยอาจารย์ผู้สอนในสว่นนี 
        3. การจดัทําเนือหาวิชา ระบบต้องมีการจดัเตรียมเครืองมือสําหรับผู้สอนในการจดัทํา
และนําเนือหารายวิชาขนึเก็บไว้ในฐานข้อมลูรายวิชาของระบบ ซงึจดัทําได้  รูปแบบคือ รูปแบบแรก
เป็นข้อความเนือหาล้วนๆ เรียกว่า Plain text โดยเป็นข้อความทีไม่มีรูปภาพ ไม่มีการจดัรูปแบบ
อกัษร หรือยอ่หน้าและไม่มีการลิงค์ หรืออีกรูปแบบหนึงทีข้อความอยู่ในรูป html โดยมีภาพประกอบ
เนือหา มีการจัดรูปแบบของข้อความ และมีการลิงค์เนือหาเพือไปยังทีอืนๆ นอกจากนนัระบบยัง
สามารถจัดแบ่งโครงสร้างของเนือหาเป็นลําดับชันได้ตามความต้องการ สามารถเพิมลบหรือ
เคลือนย้ายตําแหน่งทีอยู่ของเพจเนือหาได้ทุกเวลาทีต้องการ รวมทงัจะทําการปรับโครงสร้าง ลิงค์
เชือมโยงตําแหนง่ตา่งๆ โดยอตัโนมตัเิมือมีการปรับหรือเปลียนแปลงใดๆ เกิดขนึ  
  4. การจัดการลงทะเบียน ผู้ สอนสามารถกําหนดบทบาทและสิทธิของผู้ เ รียนทีได้
ลงทะเบียนเรียนตามระดบัการการเข้าถึงเว็บรายวิชาตามทีผู้สอนต้องการ โดยระบบจะแบง่ลกัษณะ
วิชาทีลงทะเบียนเป็น 3 ประเภท คือ 1) Public เป็นรายวิชาทีผู้สอนอนุญาตให้คนทัวไปทีไม่เป็น
สมาชิกเข้าดเูนือหาได้ 2) Protected เป็นรายวิชาสําหรับสมาชิกทีลงทะเบียนเท่านนัทีจะมีสิทธิใน
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การทํากิจกรรมตา่งๆ ในรายวิชานนัได้ และ 3) Private เป็นรายวิชาสําหรับสมาชิกทีต้องผ่านการ
อนุมตัิให้ลงทะเบียนจากผู้สอนก่อนเท่านนั ซึงเมือผู้สอนอนุมตัิแล้วผู้ เรียนจะได้รับข้อความแจ้งผล
การอนมุตัผิา่นทาง e-Mail   
  5. การทดสอบออนไลน์ ระบบต้องมีการจดัเตรียมเครืองมือสําหรับการทดสอบออนไลน์
ไว้อย่างน้อย 3 แบบ คือ แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) แบบถูกผิด (True/False) และแบบ
ข้อเขียนปลายเปิด (Open End) การทดสอบออนไลน์  
 5.วิเคราะห์เนือหา และประสบการณ์  
  การวิเคราะห์เนือหา และประสบการณ์ เป็นการวิเคราะห์เนือหาในการเรียนการสอน ว่า
ควรมีลักษณะใด และควรจัดประสบการณ์ลักษณะใดเพือให้ผู้ เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทีผู้ สอน
ต้องการ ในการจดัการเนือหาและประสบการณ์ ประกอบด้วย 

  5.1 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ 
  เป็นการวิเคราะห์วตัถปุระสงค์ของเนือหาชดุวิชา/วิชาว่าเนือหาชดุวิชา/วิชานนั ต้องการ
ให้ผู้ เรียนบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ในด้านใดซึงวตัถปุระสงค์ในการเรียนนนัได้แก่ ด้านพทุธิพิสยั 
(Cognitive) เจตพิสัย (Affective) ทักษะพิสัย  (Psychomotor) และกระบวนการรู้คิด 
(Metacognition) (Gagne : & Briggs, Wager(1988), Alley & Deschler (1979) อ้างถึงใน (Lee 

and Owens 2004) โดยทวัไปแล้ว วตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศกึษา มุ่งเน้น
ไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถและทักษะในการคิด ดังนันการจะบรรลุวัตถุประสงค์
ดงักลา่วได้ จงึต้องบรูณาการวตัถปุระสงค์ทกุด้าน เพือให้ผู้ เรียน เรียนแล้วเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที
กําหนด 

  5.2 วิเคราะห์เนือหาชุดวิชา  
        เป็นการวิเคราะห์การเรียนการสอนวา่มีลกัษณะใด เนืองจากเนือหาชดุวิชา อาจต้องการ
ให้ผู้ เรียนเพียงเฉพาะในความรู้ทีเป็นเนือหา เป็นวิธีการปฏิบตัิหรือการคิดวิเคราะห์/สงัเคราะห์ หรือ
อาจเป็นทงั 3 ด้านรวมกนั การวิเคราะห์เนือหาจะทําให้สามารถกําหนดขอบเขตของเนือหาบทเรียน 
หรืองาน/กิจกรรมทีต้องการให้ผู้ เรียนเรียนหรือกระทําได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม โดยการ
วิเคราะห์เนือหาชุดวิชาทีจะนํามาออกแบบบทเรียน e-Learning จะพิจารณาจากแผนหน่วย แผน
ตอน และประเด็นเพือจดัลําดบัเนือหาตามระดบัความยากง่ายของเนือหา ความตอ่เนืองของเนือหา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

เลือกและกําหนดสือทีจะชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ สําหรับในส่วนของกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บน
เว็บ หรือ Interactive Webinar  จะพิจารณาจากแผนหน่วย แผนตอน และประเด็นด้วยเช่นกนั โดย
เนือหากิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ  Interactive Webinar  จะมีความสอดคล้องกับ
บทเรียน e-Learning ทงันี การวิเคราะห์เนือหาดงักล่าวจะคํานึงถึงข้อดี และข้อจํากดัของการเรียน
การสอน e-Learning  
  5.3 วิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอ 
        เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนบทเรียน e-Learning เพือให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ และเนือหาชุดวิชาว่าจะใช้รูปแบบการนําเสนอ แบบใด จากตารางสงัเคราะห์รูปแบบ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ทีผู้ออกแบบได้สงัเคราะห์ไว้มี  รูปแบบ (Doherty 1998 ; Hannum 

1998 ; Driscoll 2002 ; New York Institute of Technology 2002 ; Hazen, Catalano, Jamiola, 

Siverman, Steinfidt, Lannacone 2002 CIDE 2002)  ได้แก่ 1.รูปแบบทีเป็นเนือหาทงัหมด (Full 

Content Format) ประกอบไปด้วยเนือหาของแตล่ะเรือง แตล่ะหน่วย และหวัข้อทีเป็นประเด็นหลกั
หรือประเด็นสําคญั มีการจดัแบง่ชนิดของข้อมลูเพือให้เกิดความรู้และประสบการณ์มากขนึ ผู้ เรียน
สามารถศึกษาได้จากแหล่งการเรียนภายใน เช่น จากศนูย์ความรู้ ฐานความรู้ และจากแหล่ งการ
เรียนรู้ภายนอกจาก เช่น การสืบค้นข้อมูล การเชือมโยงข้อมลูแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) รูปแบบที
เป็นตํารา และ (2) รูปแบบมลัติมีเดีย 2. รูปแบบการนําเสนอทีเป็นกิจกรรม (Activity – Based 

elearning Approach : ABELA) นําเสนอในรูปของชุดกิจกรรมเพือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้และ
ประสบการณ์ โดยเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง และทํากิจกรรมตามทีจดัไว้ 3. รูปแบบนําเสนอทีเป็น
ลกัษณะของสือเดียว สือคู ่และสือมลัติมีเดีย (Presentation) 4. รูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์และการ
สือสาร (Interactive Instructional & Communication Model) โดยให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัเนือหา
ทีได้รับ มีการให้คําแนะนํา การปฏิบตัิ การให้ผลย้อนกลบั การให้สถานการณ์จําลอง ตลอดจนการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอนและผู้ เรียนด้วยกัน โดยมีการสือสารทีหลากหลายทงัการสือสารประสานเวลา/
สองทาง และการสือสารไม่ประสานเวลา/ทางเดียว เป็นต้น   5. รูปแบบการเผยแพร่ เป็นรูปแบบที
ผู้ เรียนสามารถเข้าไปแหล่งทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทีมีอยู่หลากหลาย โดยผ่านการสืบค้นและ
เชือมโยง ไปยังแหล่งเสริมต่างๆ เช่น วารสาร หรือหนังสือออนไลน์  6. รูปแบบห้องเรียนเสมือน 
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(Virtual Classroom Model) เป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ แบบการจัดสภาพแวดล้อมชนัเรียนปกติ มีการนําแหล่งทรัพยากรออนไลน์มาใช้ใน
ลกัษณะการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกันระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน และผู้ เรียน
กบัผู้ เรียนด้วยกนั  7. รูปแบบผสม (Hybrid Model / Blended Model) เป็นการนํา 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบการเผยแพร่กบัรูปแบบการสือสารมารวมเข้าไว้ด้วยกนั หรือรูปแบบผสมผสานการเรียนการ
สอนแบบอิงประสบการณ์เสมือนผา่นระบบการเรียนการสอนทางไกล ดงันนัการวิเคราะห์รูปแบบการ
นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน e-Learning ต้องวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
เนือหาชดุวิชานนัๆ 

  5.4 วิเคราะห์กิจกรรม 
        การวิเคราะห์กิจกรรม ต้องมีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และเนือหาชดุวิชา 
โดยกิจกรรมจะต้องส่งเสริม และพฒันาผู้ เรียนให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน ในการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมทีกําหนดขนึต้องเป็นกิจกรรมทีส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั 
การทํางานร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน  โดยรูปแบบการ
นําเสนอกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมทีผู้สอนเป็นผู้มอบหมายให้ทํา 

  5.5 วิเคราะห์การวัดและประเมิน 
  เป็นการวิเคราะห์วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
การเรียนการสอน โดยใช้วิธีวดัและประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Evaluation) และวิธีการ
ประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียน (Summative Evaluation) รวมทงัวิธีการประเมินผลการสอนของ
ผู้สอนด้วย 

  5.6 วิเคราะห์ความคุ้มค่า 
        เป็นการวิเคราะห์ถึงความคุ้ มค่าทังในด้านของบุคลากร สือและเทคโนโลยี เวลา 
งบประมาณ และความคุ้มคา่ของผู้ เรียน เพือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง 
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 6.การออกแบบการเรียนการสอน โดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน และวิธีเรียนแบบ
โครงงาน  
 จากข้อมลูทีได้จากการวิเคราะห์ขนัตอนทงั 5 ขนัตอน นํามาใช้ในการตดัสินใจในการ
ออกแบบการเรียนการสอน โดยการออกแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

    6.1 วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
    เป็นการกําหนด หรือระบวุตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอน ว่าต้องการให้ผู้ เรียนบรรลุ
วตัถปุระสงค์ในด้านใด โดยวตัถปุระสงค์ทีกําหนดควรเป็นวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมทีสามารถวดั
หรือสงัเกตได้ 

      6.2 วิธีการและกลยุทธ์ในการเรียนการสอน 
           ผู้ ออกแบบได้ใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้แบบโครงงาน และทฤษฎีจิตวิทยา
เกียวกบัแรงจงูใจ ARCS ของ Keller มาเป็นแนวคิดในการใช้วิธีการและกลยทุธ์ในการเรียนการสอน 
เนืองจากแนวคดิ และหลกัการของการเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้แบบโครงงาน มีแนวคิดและหลกัการ
ทีสอดคล้องกนัในด้านของวิธีการเรียนทีมุ่งให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ทีเกิดจากผล
ของการทํากิจกรรมร่วมกนั การทํางานร่วมกนั มีการแลกเปลียน แบ่งปัน ความรู้ และประสบการณ์
ของผู้ เรียนแตล่ะคน ทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลกัการ
และแนวคิดดงักล่าว เป็นหลกัการทีให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเ รียนรู้ หรือ Learner Center 

Model โดยให้ผู้ เรียนเป็น Active participant เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ที
หลากหลายของผู้ เรียนแต่ละคนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อืน ซึงเป็น
หลกัการเดียวกันกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง แต่ในขณะเดียวกันในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
ข้อดีก็คือผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่นความสามารถในการเข้าถึง ผู้ เรียนสามารถ
เลือกเรียนวิชาทีตนสนใจจากทีไหน และเวลาใดก็ได้ แต่การทีไม่สามารถควบคมุผู้ เรียน โดยเฉพาะ
ถ้าผู้ เรียนไม่รู้จกัการควบคมุตนเอง ไม่มีวินยัในตนเอง ขาดการกํากบัตนเองในการเรียน ผู้ เรียนอาจ
ให้ความสนใจในเรืองอืนๆ แทนเรืองทีต้องเรียนรู้ สิงเหล่านีจึงเป็นปัญหาของการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิง ด้วยเหตุนี การนําทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS  ของ Keller ได้แก่ Attention (ความตงัใจ) 
Relevance (ความรู้สึกเกียวพนั) Confidence (ความเชือมนั) Satisfaction (ความพอใจ) มาใช้ใน
การออกแบบการเรียนการสอนจะเป็นการ จงึทําให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียน เป็นการลดปัญหา
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การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และทําให้การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง มีประสิทธิภาพ
มากยิงขนึ สําหรับวิธีการและกลยทุธ์ในการเรียนการสอนมีดงันี   
         6.2.1 วิธีการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 

   การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นวิธีการเรียนทีมุ่งให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ ทกัษะ และทศันคติที
เกิดจากผลของการทํางานร่วมกนั เพือสร้างความรู้ สร้างเนือหา และมุ่งพฒันาทกัษะ โดยเน้นในด้าน
กิจกรรมทีให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการทํางานร่วมกัน มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ของผู้ เรียนแต่ละคน มากกว่าการเป็นผู้ รับความรู้แต่เพียงอย่างเดียว ซึงจะมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึนใน
กระบวนการเรียนรู้คือ ปฏิสัมพันธ์ด้านสังคม (Social interaction) และปฏิสัมพันธ์ด้านการคิด 
(Intellectual interaction)  ดงันนัการนําวิธีการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) มาใช้ในการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึงเป็นการเรียนรู้ภายใต้หลักการสําคัญคือ ยืดหยุ่น
ความสามารถในการเข้าถึง มีประสิทธิภาพและความสามารถในการรวบรวมข้อมลู ผู้ เรียนสามารถ
เลือกเรียนวิชาทีตนสนใจ ตามศกัยภาพของตนจากทีไหน และเวลาใดก็ได้ตลอดเวลา นอกจากนียงั
เพิมปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียน และระหว่างผู้ เรียนด้วยกันได้มากขึนอย่างเป็นอิสระและมี
ความเป็นส่วนตวั (Khan 2005; Chizmar และคณะ 1999; Zhao 1998; Melallan 1998; Relan 

and Gillini 1997; Budd 1997; ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 2544; ยืน ภู่วรวรรณ 2545; ถนอมพร เลาหจรัส
แสง 2546)ด้วยเหตนีุผู้ เรียนจึงต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึน เป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ 
ส่งผลให้เกิดความคิดอย่างเป็นระบบ (High-order Thinking Skills) และการคิดเชิงวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) เนืองจาก ต้องมีการแยกแยะข้อมลูอยู่ตลอดเวลา และสามารถทําให้ผู้ เรียนเกิด
ความสามารถในการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ขนึตามหลกัการ Constructivist (Zhao 1988) นอกจากนี
การทีผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนผู้สอน และผู้ เรียนด้วยกัน รวมทงัจากแหล่งการเรียนรู้อืนๆ 
ทําให้เกิดการคิดร่วมกนั (Think-pair-share) การส่งรายงาน (One-minute-paper) และการทบทวน
ข้อมลูเนือหาจากกลุ่มเพือนบนเครือข่าย (Peer review technique) (Chizmar และคณะ 1999) 
ผู้ ออกแบบจึงได้ใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกันโดยนํามาออกแบบในรูปของบทเรียน e-Learning และ
กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  ซึงมีหลกัการสอดคล้องกนัในด้าน
ของ Learner Center Model  โดยผู้ เรียนเป็น Active Participant เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง จาก
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ประสบการณ์ทีหลากหลายของผู้ เรียนแตล่ะคนจากแหล่งข้อมลูตา่งๆ และจากการมีปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ เรียนอืนๆ (Harasim 1990; Laurillard 1993) จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึง และได้มาซึง
ความคดิรวบยอดทีมีความซบัซ้อน ซงึเป็นความรู้และทกัษะระดบัสงู 
   6.2.2 การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning)  

                 การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
การกระทํากิจกรรมร่วมกนัด้วยวิธีการปฏิบตัิจริง เพือให้ได้มาซึงความรู้ วิธีการ และผลของงาน เพือ
การเรียนรู้การแก้ปัญหาอนัจะนําไปสู่การเสริมสร้างศกัยภาพของผู้ เรียนแตล่ะคนให้ได้รับการพฒันา
ได้เต็มขีดความสามารถทีมีอยู่อย่างแท้จริง ทําให้เกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผู้ออกแบบจงึนําการเรียนรู้แบบโครงงานมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บน
เว็บ หรือ Interactive Webinar  โดยออกแบบให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของเนือหาชดุวิชา จาก
การสงัเคราะห์ขนัตอนของกิจกรรมโครงงานผู้ออกแบบสงัเคราะห์ขนัตอนโครงงานเป็น 5 ขนัตอน คือ  
   ขนัตอนที 1 เตรียมการวางแผนโครงงาน ได้แก่ บทบาทและงานของสมาชิกในกลุ่ม 
เลือกหวัหน้ากลุม่ / เลขากลุ่ม ระดมสมองเลือกประเด็นหวัข้อโครงงาน ศกึษา/ค้นคว้า/หาข้อมลู เพือ
แลกเปลียนเรียนรู้ในกลุม่ เลือกหวัข้อโครงงาน  
   ขนัตอนที 2 เริมต้นโครงงาน ได้แก่ ทําหัวข้อโครงงานทีกลุ่มเลือกกําหนดประเด็น 
กําหนดขอบขา่ยเนือหา  
   ขันตอนที 3 ดําเนินโครงงาน ได้แก่ ทําโครงงานตามหัวข้อ ประเด็น เนือหา 
วตัถปุระสงค์ทีกําหนดให้ และตามบทบาททีได้รับมอบหมายในกลุม่  
   ขนัตอนที 4 สรุปผลโครงงาน ได้แก่ ระดมสมองเพือสรุปผล สรุปผลโครงงาน ทํา
รายงาน  
   ขนัตอนที 5 นําเสนอโครงงาน ได้แก่ นําเสนอผลงานของกลุ่ม สนทนา อภิปราย 
แลกเปลียนความรู้ ความคดิเห็นของเพือนกลุม่อืนๆ และผู้สอน 

        6.3 เนือหาการเรียนการสอน 
           6.3.1 บทเรียน e-Learning  
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            ผู้ออกแบบได้ออกแบบเนือหาบทเรียน e-Learning  โดยยึดวตัถุประสงค์ของ
ชดุวิชา นอกจากนี ผู้ ออกแบบใช้พืนฐานทางจิตวิทยาเกียวกบั 4 สภาพการณ์ทีเอือต่อการเรียนด้วย
ตนเอง โดยประยกุต์เงือนไขการเรียนรู้ คือ 

 

    1. ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมอยา่งกระฉบักระเฉง 
    2. ได้รับคําตชิมทนัที 

    3. ประสบการณ์ทีประสบความสําเร็จ 
    4. ได้เรียนรู้ไปทีละน้อยตามลําดบัขนั     

   และผู้ ออกแบบได้นําตัวจัดแนวคิดสําหรับบทเรียน e-Learning โดยใช้แนวคิด 
ACPO Model มาใช้ คือ 

   1. ตวัจดัแนวคิดล่วงหน้า (Advance Organizers) คือแผนการสอนหรือเค้าโครง
ลว่งหน้า 

    2. ตวัจัดแนวคิดระหว่างเรียน (Concurrent Organizers) คือการเสนอเนือหา
ตามลําดบั การแสดงกระบวนการ การยกตวัอยา่ง ข้อมลู สถิต ิฯลฯ 

    3. ตวัจดัแนวคิดหลงัการเรียน (Post Organizers) คือ การสรุปเรือง หรือประเด็น
สําคญั การเชือมโยงกบัเรืองอืน 

    การทีผู้ ออกแบบได้ใช้พืนฐานจิตวิทยาเกียวกับ  สภาพการณ์ และตวัจดัแนวคิด
เนืองจากหลกัการผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิงเพือให้ผู้ เรียนเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศยัหลกัจิตวิทยา และการจดัสภาพแวดล้อมเพือเอือต่อการเรียนรู้ 
รวมทงัการให้ตวัจดัแนวคิดการเรียน นอกจากนี เอกสารการสอนซึงเป็นสือหลกัของ มสธ. ได้มีการ
ออกแบบตามพืนฐานจิตวิทยาเกียวกับ 4 สภาพการณ์ และตัวจัดแนวคิดการเรียนในส่วนของ
บทเรียน e-Learning ซึงเป็นสือเสริม จึงต้องออกแบบให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอนทีใช้เอกสาร
การสอนเป็นสือหลกั เพือผู้ เรียนจะเกิดความต่อเนืองและเชือมโยงกับระบบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั 
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   นอกจากนี ผู้วิจยัได้นําทฤษฎีด้านแรงจงูใจ ARCS ของ Keller (1983) ได้แก่ 
Attention , Relevance, Confidence , Satisfaction เนืองจากแรงจงูใจเป็นองค์ประกอบทีสําคญัใน
การเรียนรู้ ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เป็นการเรียนทีผู้ เรียนมีอิสระในการเรียน สามารถเลือก
เรียนได้ตามความพร้อมหรือความต้องการของตนเอง ดงันนั ผู้ เรียนจึงต้องมีวินยัในตนเองเกียวกับ
การเรียนการสอน หรือผู้ เรียนต้องมีการกํากบัตนเองในการเรียน การสร้างความรู้สึกให้ผู้ เรียนเกิดการ
กํากับตนเองเพือเข้าเรียนทํากิจกรรมและปฏิบตัิงานตามทีผู้สอนกําหนดไว้ จึงต้องให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้สึก หรือความต้องการทีจะเรียน ทํากิจกรรม และปฏิบตัิงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนการสอน ผู้วิจยัจึงนําทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS มาใช้ในการออกแบบบทเรียน e-Learning  และ
กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar 

   6.3.2 กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar 

      การออกแบบกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ  หรือ  Interactive Webinar 
ผู้ออกแบบกําหนดประเด็น หวัข้อ วตัถปุระสงค์ ให้มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และเนือหาชุด
วิชา เพือทีผู้ออกแบบจะได้เลือกและกําหนดวิธีการและกลยทุธ์ในการทํากิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์
บนเว็บ ดงันนั ผู้ ออกแบบได้ใช้หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีทีผู้ วิจยัได้ศึกษา ได้แก่ การเรียนรู้แบบ
โครงงาน หลักการเรียนรู้ร่วมกัน และทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS ในการออกแบบกิจกรรมสัมมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ ดงันนัในส่วนของกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar 
จะมีขนัตอนการดําเนินกิจกรรม ดงันี 

   1. เตรียมตวัก่อนทํากิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์  
การแนะนําตนเอง (2 สปัดาห์)  
   2. การทํากิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพนัธ์บนเว็บโดยใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกัน ทฤษฎี
แรงจงูใจ ARCS  และการเรียนแบบโครงงาน 5 ขนัตอน 

   ขนัตอนที 1 เตรียมการวางแผนโครงงาน ได้แก่ บทบาทและงานของสมาชิกในกลุ่ม 
เลือกหวัหน้ากลุม่ / เลขากลุ่ม ระดมสมองเลือกประเด็นหวัข้อโครงงาน ศกึษา/ค้นคว้า/หาข้อมลู เพือ
แลกเปลียนเรียนรู้ในกลุม่ เลือกหวัข้อโครงงาน (1 สปัดาห์) 
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   ขันตอนที 2 เริมต้นโครงงาน ได้แก่ ทําหัวข้อโครงงานทีกลุ่มเลือกกําหนด
ประเดน็ กําหนดขอบขา่ยเนือหา (1 สปัดาห์) 
   ขันตอนที 3 ดําเนินโครงงาน ได้แก่ ทําโครงงานตามหัวข้อ ประเด็น เนือหา 
วตัถปุระสงค์ทีกําหนดให้ และตามบทบาททีได้รับมอบหมายในกลุ่ม (2 สปัดาห์) 
   ขนัตอนที 4 สรุปผลโครงงาน ได้แก่ ระดมสมองเพือสรุปผล สรุปผลโครงงาน ทํา
รายงาน (1 สปัดาห์) 
   ขนัตอนที 5 นําเสนอโครงงาน ได้แก่ นําเสนอผลงานของกลุ่ม สนทนา อภิปราย 
แลกเปลียนความรู้ ความคดิเห็นของเพือนกลุม่อืนๆ และผู้สอน 

   3. การส่งโครงงาน เป็นขนัตอนทีผู้ เรียนแต่ละกลุ่มต้องส่งโครงงานตามทีผู้ สอน
กําหนดไว้ 

   กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar คือกิจกรรมโครงงาน
เป็นกิจกรรมกลุม่ทีนกัศกึษาแตล่ะกลุม่ต้องร่วมมือกนัทําโครงงานตามหวัข้อโครงงานทีมอบหมายให้
ทํา ตามระยะเวลาทีกําหนด     
  6.4 ออกแบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
         ผู้ออกแบบได้ออกแบบบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 
หรือ Interactive Webinar โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย เทคโนโลยี
สือสาร และด้านบริหารและจัดการระบบ (LMS) ทังในส่วนของมหาวิทยาลัยและในส่วนของ
นกัศกึษา มาพิจารณาเพือออกแบบบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ ให้
มีความเหมาะสมทงักบัผู้สอนและผู้ เรียน 
  6.5 วิธีการเรียน 
        การออกแบบวิธีการเรียนเป็นการกําหนดวิธีการเรียนบทเรียน e-Learning และกําหนด
วิธีทํากิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar เช่น การเสนอเนือหาความรู้ การ
อภิปราย การสนทนา การฝึกปฏิบตัิ การเรียนด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนแบบโครงงาน 
การทํากิจกรรม การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัผู้ เรียน นอกจากนียงัเป็นการ
กําหนดเวลาในการเรียนแต่ละบทเรียน หรือ Module รวมทงัการกําหนดเวลาในการทํากิจกรรม
สมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar 
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  ในการออกแบบวิธีการเรียนผู้ออกแบบได้คํานึงถึงวิธีการเรียนในระบบการเรียนการ
สอนทางไกลของ มสธ. คือ นกัศึกษาจะต้องศึกษาเอกสารการสอนและทํากิจกรรมทีมหาวิทยาลัย
กําหนด โดยใช้เวลาในการศึกษา 1 หน่วย ต่อสปัดาห์ ดงันนั ผู้ ออกแบบจึงได้ออกแบบวิธีการเรียน
บทเรียน e-Learning 1 Module และทํากิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 1 ชิน ตอ่สปัดาห์ เพือให้
สอดคล้องกบัวิธีการเรียนในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. 
 
  6.6 วิธีวัดและประเมินผล 
        การวดัและประเมินผล ต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของชุดวิชานนัๆ ว่าเนือหาของชุด
วิชานนั มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านใด เช่น ด้านพุทธิพิสัย ด้านเจตพิสัย ด้านทักษะพิสัย ด้าน
กระบวนการรู้คดิ ดงันนั ในการออกแบบวิธีวดัและประเมินผล ต้องออกแบบให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 
ซงึวิธีการวดัและประเมินผลจะมีวิธีการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Evaluation) และวิธีการ
ประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียน (Summative Evaluation) ในการวดัและประเมินผลผู้ ออกแบบได้
ออกแบบและสร้างแบบประเมินผลระหว่างเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน รวมทัง
ออกแบบประเมินผลการสอนของผู้สอน 

 7. พัฒนาชุดการเรียนอีเลิร์นนิง (Courseware) และกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บน
เว็บ หรือ Interactive Webinar 
 การพฒันาชดุการเรียนอีเลิร์นนิง (Courseware) และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บหรือ 
Interactive Webinar  เป็นขนัตอนของการผลิตหลงัจากทีได้ทําการออกแบบการเรียนการสอนแล้ว 
ในการพัฒนาชุดการเรียนอีเลิร์นนิง (Courseware) และกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ หรือ 
Interactive Webinar  ประกอบด้วย 

       7.1 ผลิตบทเรียน e-Learning 
  ผู้ออกแบบผลิตบทเรียน e-Learning ตามวตัถุประสงค์ของชุดวิชา โดยใช้พืนฐานทาง
จิตวิทยาเกียวกับ  สภาพการณ์ทีเอือต่อการเรียนรู้ ใช้แนวคิด ACPO Model ใช้หลกัการเรียนรู้
ร่วมกนั ทฤษฎีแรงจงูใจ ARCS มาบรูณาการเพือผลิตบทเรียน e-Learning 

  7.2 สร้างกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar 
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  ผู้ ออกแบบผลิตกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ  โดยกําหนดประเด็น หัวข้อ 
วัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนือหาบทเรียน e-Learning โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบโครงงานทีผู้ ออกแบบสังเคราะห์ 5 ขันตอน มาเป็นหลักในการสร้างกิจกรรมสัมมนา
ปฏิสัมพันธ์บนเว็บ นอกจากนี ผู้ ออกแบบบูรณาการ หลักการเรียนรู้ร่วมกัน ทฤษฎีแรงจูงใจ หรือ  
ARCS มาใช้ในการสร้างกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 

  7.3 ผลิตคู่มือการสอน สาํหรับอาจารย์ผู้สอน 
  คูมื่อการสอน สําหรับอาจารย์ผู้สอนจะเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้มีการเตรียมตวัก่อนสอน 
ทราบบทบาทของตนเองล่วงหน้าในการขณะทําการสอน ทราบกิจกรรมทีผู้ สอนและผู้ เรียนต้อง
ดําเนินการ ในระบบการเรียนการสอนของ มสธ. ผู้สอนจะสอนในลกัษณะเป็นคณะกรรมการบริหาร
ชดุวิชา แต่ละชดุวิชาจะประกอบไปด้วยกรรมการไม่เกิน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการด้านเนือหา ยงัมี
กรรมการด้านออกแบบระบบการสอนได้แก่นกัเทคโนโลยีการศกึษา นกัวดัผลการศกึษา ในการเรียน
การสอนจะมีกรรมการหลกัจํานวน 3-5 ท่าน จะเป็นผู้สอนนกัศึกษาในแต่ละชุดวิชา การผลิตคู่มือ
การสอนจะทําให้ผู้สอนทราบแนวทาง บทบาท กิจกรรม ของชดุวิชานนัๆ ทําให้ผู้สอนดําเนินการสอน
ไปในกรอบหรือแนวทางเดียวกัน การเรียนการสอนก็จะเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ในคู่มือการสอน
สําหรับอาจารย์ผู้สอน ทีผู้ออกแบบได้ผลิตขนึมา ประกอบด้วย แนวทางการใช้คูมื่อการออกแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ขนัตอนการออกแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง การดําเนินการตามขนัตอน STOU eLID Model แผนการสอนบทเรียน e-Learning 
และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  
  7.4 ผลิตขันตอนการเรียน สาํหรับผู้เรียน 
  ขนัตอนการเรียน สําหรับผู้ เรียนจะเป็นแนวทางให้ผู้ เรียนได้มีการเตรียมตัวก่อนเรียน 
ทราบบทบาทของตนเองล่วงหน้าในขณะทีเรียน ทราบกิจกรรมทีเรียนต้องดําเนินการ นอกจากนี ใน
ระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. นกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกบัระบบการเรียนทีต้องเรียน
ด้วยตนเอง จากสือหลกั สือเสริม และกิจกรรมทีมหาวิทยาลยักําหนดให้ ด้วยเหตผุลนีนกัศึกษาจึง
ต้องมีวินยัในตนเอง รู้จกัการกํากบัตนเองในการเรียน รู้จกัแบง่เวลาในการเรียน ไม่เช่นนนันกัศกึษาก็
จะไม่มีเวลาในการเรียน ทําให้ไม่สามารถประสบความสําเร็จในการเรียนได้ในระบบการเรียนการ
สอนทางไกลของ มสธ. สําหรับขนัตอนการเรียนสําหรับผู้ เรียนในสือหลัก มหาวิทยาลยัได้ชีแจงไว้
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แล้วในเอกสารการสอนในเรืองของวิธีการศกึษา แตสํ่าหรับขนัตอนการเรียน สือเสริม มหาวิทยา
ลัยังไม่ได้กําหนดเป็นรูปแบบทีแน่นอนชัดเจน ดงันนั การผลิตขันตอนการเรียนสําหรับนักศึกษา 
ผู้ออกแบบได้ผลิตขนัตอนการเรียนบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ 
Interactive Webinar  เพือให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงขนัตอนตา่งๆ ในการเรียน โดยผู้ ออกแบบได้จดัทําทงัใน
รูป online และแบบเผชิญหน้า โดยการปฐมนิเทศนกัศกึษาในช่วงทีนกัศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ
ตามทีมหาวิทยาลยักําหนด 
  7.5 สร้างแบบวัดและประเมินผลบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสัมมนา
ปฏิสัมพันธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  
  ผู้ ออกแบบสร้างแบบวัดและประเมินผลบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสัมมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  ประกอบด้วย 

                  .แบบทดสอบผู้ เรียนก่อนเรียนชดุวิชา 

                  .แบบทดสอบผู้ เรียนหลงัเรียนชดุวิชา 

                  .แบบทดสอบผู้ เรียนก่อนเรียนของบทเรียน 

                  .แบบทดสอบผู้ เรียนหลงัเรียนของบทเรียน 

                  .แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและ
กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar   

  7.6 ทดสอบประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์
บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  
  ทดสอบแบบเดียว 1 : 1  
      ผู้ออกแบบได้ทดลองกบัผู้ เรียน 1 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง คํานวณหา
ประสิทธิภาพ 

        ทดสอบแบบกลุ่มเล็ก นักศึกษา 6 คน  
  ผู้ออกแบบได้ทดลองกบัผู้ เรียน 6 คน โดยคละผู้ เรียนทีออ่น ปานกลาง และเก่ง 
คํานวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงแก้ไข    
  7.7 ปรับปรุงแก้ไข 
  ผู้ออกแบบนําบทเรียนอีเลิร์นนิงทีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปดําเนินการเรียนการสอนบทเรียน 
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อีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บตอ่ไป 

 8.ดาํเนินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ  
หรือ Interactive Webinar  
 ในการดําเนินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ  หรือ 
Interactive Webinar  เป็นการนําชุดการเรียนอีเลิร์นนิง (Courseware) และกิจกรรมสัมมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  มาใช้ในการทดลอง ซงึผู้ออกแบบได้ดําเนินการ ดงันี 

  8.1 อบรม/ฝึกทักษะ ผู้สอน 
  การอบรมและฝึกทักษะผู้ สอนเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ สอน ในด้ านการใช้
คอมพิวเตอร์เพือการเรียนการสอน ทงันี เพือให้ผู้สอนมีความเข้าใจและเกิดความมนัใจในการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 

  8.2 อบรม/ฝึกทักษะขันตอนการเรียนให้กับผู้เรียน 
  การอบรมและฝึกทกัษะขนัตอนการเรียนให้กบัผู้ เรียน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ เรียนในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพือการเรียนการสอน ทงันี เพือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจ และเกิด
ความมนัใจในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 

  8.3 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้ ออกแบบได้นําบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ  หรือ 
Interactive Webinar  ทีได้พฒันาขนึไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างเพือหาประสิทธิภาพของชดุการเรียน
อีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar   
  8.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ออกแบบได้นําผลทีได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์ข้อมลู 

  8.5 สรุปผล 
  ผู้ออกแบบนําผลทีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูมาสรุปผล 

  8.6 ปรับปรุงแก้ไข 
  ผู้ ออกแบบนําผลทีได้เสนอผู้ ทรงคุณวุฒิ เพือรับรองต้นแบบชินงาน จากนัน นํา
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิมาปรับปรุงแก้ไข 
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 9.ประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 การประเมินสรุปผล 
       เป็นการประเมินประสิทธิภาพของระบบทงัหมด ทงัในส่วนของการออกแบบการเรียนการ
สอน การพฒันาชดุการเรียนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ รวมทงัการดําเนินการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  เพือ
ประเมินปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัด ในขนัตอนต่างๆ ทีเกิดขึน เพือปรับปรุงให้ระบบทีออกแบบไว้มี
ประสิทธิภาพตอ่ไป   

 การนํา STOU eLID Model (Instructional Design Model : ID Model) ไปสู่การจดัการ
เรียนการสอนบทเรียนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ (Instructional Model : IM) 
ทีใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกนัและวิธีการเรียนแบบโครงงาน ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 การจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ในรูปของบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  โดยผู้ออกแบบได้นํารูปแบบ STOU eLID Model 9 

ขนัตอน มาดําเนินการออกแบบการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ชดุวิชา 91720 ซงึมีขนัตอนดงันี 

 1. ขนัตอนก่อนเรียน 

 2. ขนัตอนระหว่างเรียน 

 3. ขนัประเมินผล 

 

 ในแตล่ะขนัตอนมีรายละเอียด ดงันี 

 1. ขันตอนก่อนเรียน ได้แก่ 

  1.1 ขนัเตรียมความพร้อมผู้สอนและผู้ เรียน เพือให้ผู้ สอนและผู้ เรียนได้ทําความเข้าใจ
เกียวกับการเรียนการสอนบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ หรือ 
Interactive Webinar  รวมทังเข้าใจถึงบทบาทของผู้สอน และผู้ เรียน ในขันนีผู้ สอนจะทําการ
ปฐมนิเทศผู้ เรียนเกียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์
บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  รวมทงัให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตัเิกียวกบัขนัตอนการเรียนบทเรียน e-

Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  สําหรับขนัตอนการ
เรียนได้ออนไลน์ไว้ให้นกัศกึษาสามารถไปฝึกปฏิบตัไิด้ด้วยตนเอง 
  1.2 ศกึษาคูมื่อการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงสําหรับผู้สอน โดยผู้ ออกแบบได้
ใช้ชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพัฒนา ซึงเป็นชุดวิชาทีใช้ในการทดลอง มา
ออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง คูมื่อการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงสําหรับผู้สอน ชดุ
วิชา 91720 การสง่เสริมการเกษตรเพือการพฒันา ประกอบด้วย 

   1. แนวทางการใช้คูมื่อการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
   2. การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
   3. ขนัตอนการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
   4. การดําเนินการตามขนัตอน STOU eLID Model ชุดวิชา 91720 การส่งเสริม
การเกษตรเพือการพฒันา 
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   5. แผนการสอนบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพันธ์บนเว็บ 
หรือ Interactive Webinar  ชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพัฒนาบทเรียน e-

Learning มี 9 Module ประกอบด้วย คําอธิบายชุดวิชา วตัถุประสงค์การเรียนการสอน การจดัการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง ชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพัฒนา  สําหรับกิจกรรม
สมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ มี 1 โครงการ 5 ขนัตอน ประกอบด้วย การเตรียมการวางแผนโครงงาน 
การเริมต้นโครงงาน การดําเนินโครงงาน การสรุปผลโครงงาน และการนําเสนอโครงงาน 
  1.3 ทดสอบผู้ เรียนก่อนเรียนชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพัฒนา 
จํานวน 50 ข้อ โดยเลือกจากแบบประเมินผลก่อนเรียนชดุวิชา  การส่งเสริมการเกษตรเพือการ
พฒันา 

  1.4 แจ้งผลทดสอบผู้ เรียน 

 2.ขันตอนระหว่างเรียน ได้แก่ 

  2.1 ปฐมนิเทศชดุวิชา ประกอบด้วย รายละเอียดชดุวิชา วิธีการศกึษา ปฏิทินการศกึษา 
วิธีวัดและประเมินผล การติดต่อ โดยวิธีการศึกษาการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ชุดวิชา 91720 การ
ส่งเสริมการเกษตรเพือการพฒันา จะแบง่เป็น 2 ส่วนคือ บทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  สําหรับการผลิตบทเรียน e-Learning ได้ใช้หลกัการ
สําหรับการผลิตบทเรียน e-Learning ได้แก่ พืนฐานทางจิตวิทยา : 4 สภาพการณ์ทีเอือตอ่การเรียน
ด้วยตนเอง ประกอบด้วย ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉง (Active Participation) ได้รับคําติ
ชมทนัที (Immediate Feedback) ประสบการณ์ทีประสบความสําเร็จ (Success Experience) ได้
เรียนรู้ไปทีละน้อยตามลําดบัขนั (Gradual Approximation) และตวัจดัแนวคิด (ACPO Model) 

ประกอบด้วย ตวัจดัแนวคิดล่วงหน้า (Advance Organizes) คือแผนการสอนหรือเค้าโครงล่วงหน้า 
ตวัจดัแนวคิดระหว่างเรียน (Concurrent Organizers) คือการเสนอเนือหาตามลําดบั การแสดง
กระบวนการ การยกตวัอยา่ง ฯลฯ ตวัจดัแนวคิดหลงัการเรียน (Post Organizers) คือการสรุปเนือหา 
หรือประเด็นสําคญั การเชือมโยงกับเรืองอืน นอกจากนียงัใช้หลกัการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative 

Learning) ในส่วนของการทํากิจกรรมในแต่ละบทเรียน  ดงันนัในส่วนของบทเรียน e-Learning  จะมี
ขนัตอนการเรียนดงันี 
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  ส่วนที 1 บทเรียน e-Learning จะมีทงัหมด  Module ในแต่ละ Module จะประกอบไป
ดว้ย 

  1. การประเมินผลก่อนเรียน – นกัศกึษาต้องทําแบบประเมินผลก่อนเรียน จํานวน 10 ข้อ  
การประเมินผลก่อนเรียนจะทําให้นักศึกษาทราบพืนฐานความรู้เดิมของนักศึกษาในการศึกษา 
Module นนัๆ 

  2. เฉลยผลการประเมินก่อนเรียน – นกัศกึษาสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ด้วย
ตนเอง 
  3. ศกึษาเนือหาแตล่ะ Module พร้อมทงัศกึษาจากประมวลสาระชดุวิชา 

  4. ทํากิจกรรมแตล่ะ Module 

  5. ตรวจสอบแนวตอบจากกิจกรรมทีทํา 

  6. การประเมินผลหลงัเรียน – นกัศกึษาต้องทําแบบประเมินผลหลงัเรียนแตล่ะ Module  
ทกุครัง จํานวน 10 ครัง 
        บทเรียน e-Learning เป็นงานเดียวทีนกัศกึษาทกุคนต้องทํา แตล่ะ Module มีเวลา
ศกึษา  
1 สปัดาห์ เริมศกึษา 1 กรกฎาคม 2553 – 5 กนัยายน  2553 โดยสปัดาห์แรกจะเป็นการปฐมนิเทศ 

  ส่วนที 2 กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  ได้ใช้หลกัการ
เรียนรู้แบบโครงการ หลกัการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) และทฤษฎีแรงจงูใจ ARCS 

ดงันนัในส่วนของกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  จะมีขนัตอนการ
ดําเนินกิจกรรม ดงันี 

  1. เตรียมตวัก่อนทํากิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
การแนะนําตนเอง (2 สปัดาห์)  
  2. การทํากิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บโดยใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกัน ทฤษฎี
แรงจงูใจ ARCS และการเรียนแบบโครงงาน 5 ขนัตอน 
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  ขนัตอนที 1 เตรียมการวางแผนโครงงาน ได้แก่ บทบาทและงานของสมาชิกในกลุ่ม 
เลือกหวัหน้ากลุม่ / เลขากลุ่ม ระดมสมองเลือกประเด็นหวัข้อโครงงาน ศกึษา/ค้นคว้า/หาข้อมลู เพือ
แลกเปลียนเรียนรู้ในกลุม่ เลือกหวัข้อโครงงาน (1 สปัดาห์) 
  ขันตอนที 2 เริมต้นโครงงาน ได้แก่ ทําหัวข้อโครงงานทีกลุ่มเลือกกําหนดประเด็น 
กําหนดขอบขา่ยเนือหา (1 สปัดาห์) 
  ขนัตอนที 3 ดําเนินโครงงาน ได้แก่ ทําโครงงานตามหวัข้อ ประเด็น เนือหา วตัถปุระสงค์
ทีกําหนดให้ และตามบทบาททีได้รับมอบหมายในกลุม่ (2 สปัดาห์) 
  ขนัตอนที 4 สรุปผลโครงงาน ได้แก่ ระดมสมองเพือสรุปผล สรุปผลโครงงาน ทํารายงาน 
(1 สปัดาห์) 
  ขันตอนที 5 นําเสนอโครงงาน ได้แก่ นําเสนอผลงานของกลุ่ม สนทนา อภิปราย 
แลกเปลียนความรู้ ความคดิเห็นของเพือนกลุม่อืนๆ และผู้สอน 

  3. สง่โครงงาน 

  กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  คือกิจกรรมโครงงานเป็น
กิจกรรมกลุม่ทีนกัศกึษาแตล่ะกลุ่มต้องร่วมมือกนัทําโครงงานตามหวัข้อโครงงานทีมอบหมายให้ทํา 
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมโครงงานนีมีระยะเวลาในการทําทงัสิน 9 สปัดาห์ โดยเริมตงัแต่วนัที 1 
กรกฎาคม 2553 – 2 กันยายน 2553 โดยแต่ละสัปดาห์จะมีการมอบหมายงานในแต่ละกลุ่มให้
ปฏิบัติ และนักศึกษาต้องทํางานให้เสร็จตามเวลาทีกําหนด เช่นสัปดาห์ที 1 1 กรกฎาคม – 4 
กรกฎาคม 2553 วนัสดุท้ายของการสง่งานกิจกรรมในสปัดาห์ที 1 คือ 4 กรกฎาคม 2553 
  3 ขนัตอนประเมินผล ได้แก่ 
       3.1 ทดสอบผู้ เรียนหลงัเรียน ชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพฒันา 
จํานวน 50 ข้อ โดยเลือกจากแบบประเมินผลหลังเรียน ประมวลสาระ ชุดวิชา 91720 การส่งเสริม
การเกษตรเพือการพฒันา  
       3.2 แจ้งผลทดสอบผู้ เรียน   
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1.0 

ขนัตอน 

ก่อนเรียน 

1.1 ขนัเตรียมความพร้อมผูส้อน / ผูเ้รียน 

      - ขนัตอนการเรียนบทเรียน e-Learning  

        และกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์(ปฐมนิเทศ   
        online / เผชิญหนา้) 
1.2 ทาํแผนการสอนบทเรียน e-Learning  
1.3 ทาํแผนกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์   Interactive  Webinar 

1.4 ศึกษาคู่มือการสอน 

1.5 ทดสอบผูเ้รียนก่อนเรียน 

1.6 แจง้ผลทดสอบผูเ้รียน 

2.2 ศึกษาบทเรียน  
      e-Learning 

 

     - ประเมินผลก่อนเรียน 

 

 

    - ศึกษาบทเรียน 

       ประกอบดว้ยแนวคิด 

       การเสนอเนือหา  
      ตามลาํดบั  การสรุป  
    - ประกอบกิจกรรม 

    - ประเมินผลหลงัเรียน 

    - รับทราบผลการ 

       ประเมิน 

 

 

2.3 กิจกรรมสมัมนาปฏิสัมพนัธ์บนเวบ็     
      หรือ Interactive Webinar 

      2.3.1 เตรียมตวัก่อนทาํกิจกรรม 

              สัมมนา ปฏิสมันัธ์บนเวน็  
             (  สปัดาห์) 

- กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
- แนะนาํตนเอง 

- บทบาทและงานของ 

  สมาชิก ในกลุ่ม 
2.0 

ขนัตอน 

ระหวา่งเรียน 

ภาพที 17 การจดัการเรียนการสอนบทเรียนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเวบ็ 

2.1 ปฐมนิเทศชุดวชิา 
      - รายละเอียดชุดวชิา 
      - วธีิการศึกษา 
      - ปฏิทินการศึกษา 
      - วธีิวดัและประเมินผล 

      - การติดต่อ 

2.3.2 การทาํกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์โดย
ใช ้

         หลกัการเรียนรู้ร่วมกนั และการ 

        เรียนแบบโครงงาน   ขนัตอน  

        2) เริมตน้โครงาน (  สัปดาห์) 

3.1 ทดสอบผูเ้รียนหลงัเรียน 

3.2 แจง้ผลทดสอบผูเ้รียน 

3.3 ประเมินผูส้อน 

        3) ดาํเนินโครงาน (  สัปดาห์) 

2.3.3 ส่งโครงงาน 

3.0 

ขนัประเมินผล 

- แบ่งกลุ่ม 

- เลือกหัวหนา้กลุ่ม / เลขากลุ่ม 

- ระดมสมองเลือกประเด็น  

  หัวขอ้ โครงการ 

- ศึกษา / คน้ควา้ / หาขอ้มูล 

  เพือแลกเปลียนเรียนรู้ในกลุ่ม 

- เลือกหัวขอ้โครงงาน 

- ทาํห้วขอ้โครงงานทีกลุ่มเลือก 

- กาํหนดประเด็น 

- กาํหนดขอบข่ายเนือหา 

- ทาํโครงงานตามหัวขอ้   
  ประเด็น   เนือหา  
 ตามวตัถุประสงคที์ 

  กาํหนดไว ้และตามบทบาท 

  ทีไดรั้บมอบหมายในกลุ่ม 

- ระดมสมองเพือสรุปผล 

- สรุปผลโครงงาน 

- ทาํรายงาน 

- นาํเสนอผลงานของกลุ่ม 

- สนทนา อภิปราย แลกเปลียน 

  ความรู้ ความคิดเห็น 

  ของเพือนกลุ่มอืนๆ / ผูส้อน 

        4) สรุปผลโครงาน (  สัปดาห์) 

        5) นาํเสนอโครงาน (  สัปดาห์) 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอน(Instructional Model : IM) บทเรียนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์ 

บนเวบ็หรือ Interactive Webinar  
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ตอนท ี3  แนวทางและเงือนไขการนํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU eLID Model) ไปใช้ 
 การนาํรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยั  
สุโขทยัธรรมาธิราช หรือ STOU eLID Model ไปใชต้อ้งคาํนึงถึง ดงันี 

3.1 แนวทางสาํหรับผู้นํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บัณฑติศึกษา 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไปใช้ 

 1. ผู้ ทีนํา STOU eLID Model ไปใช้ควรมีการอธิบายแนวคิดทีสําคญัของรูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 9 ขนัตอน และควรมีการอธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ทีจะได้รับ
จากการนํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ไปใช้ปฏิบตัิทงักับ ผู้บริหาร อาจารย์
ผู้สอน และผู้ เรียน เพือให้เกิดความร่วมมือจากทกุฝ่าย อนัจะนําไปสู่การใช้รูปแบบการออกแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ผู้ ทีนํา STOU eLID Model ไปใช้ต้องคํานึงถึงความพร้อมของบุคลากรและทีมงานที
เกียวข้อง เพราะจะทําให้ไม่เป็นการเพิมภาระงานทีมีอยู่ของบุคลากร และทีมงานทีเกียวข้อง อนัจะ
สง่ผลให้การใช้รูปแบบนีไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ 

 3. ผู้ ทีนํา STOU eLID Model ไปใช้ต้องให้ความสําคญักับขนัตอนทงั 9 ขนัตอน เพราะทงั 9 
ขนัตอน เป็นสว่นทีสําคญัและมีความจําเป็นในการออกแบบ หากผู้ นําไปใช้ละเลยหรือข้ามขนัตอนไป
จะทําให้การนํา STOU eLID Model ไปใช้ไม่เป็นไปตามทีกําหนดไว้ และจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการนําไปใช้ 

 4. ผู้ ทีนํา STOU eLID Model ไปใช้ต้องเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน ทงัในด้าน
บทบาทของอาจารย์ผู้ สอนในเรืองของ ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  โดยบทบาทของ
อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นผู้คอยแนะนํา ผู้ อํานวยการสะดวกให้กับผู้ เรียน ผู้สอนต้องคอยให้กําลังใจ 
ต้องยอมรับในความสามารถของผู้ เรียน เพือให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจ เกิดความต้องการทีจะเรียน เกิด
ความกระตือรือร้น เกิดการแสวงหาความรู้ เพือนําไปสู่การสร้างความรู้ของตวัผู้ เรียนในทีสุด ด้าน
ความรู้และทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้สอนต้องมีความรู้และมีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน
การสอนในระดบัปานกลาง เชน่ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการพิมพ์ และโปรแกรมสําเร็จรูป
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มีความสามารถทางภาษาในการสือสาร มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสารในการ
ติดตามความกา้วหนา้และการประเมินผล เป็นตน้ 

 5. ผู้ ทีนํา STOU eLID Model ไปใช้ต้องเตรียมความพร้อมในด้านของผู้ เรียน ทงัในด้าน
บทบาทของผู้ เรียน ความรู้และทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านบทบาทของผู้ เรียน เนืองจาก ผู้ เรียน
ต้องมีความรับผิดชอบตอ่การเรียนของตนเอง ต้องมีวินยัในตนเอง ต้องมีการกํากบัตนเองในการเรียน 
เพราะการทีผู้ เรียนเข้าใจถึงบทบาทของตนเอง และมีความพร้อมในด้านความรู้และทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ จะทําให้ผู้ เรียนเกิดแรงจูงใจ มีความเชือมนัในความสามารถของตนเองมากขึน ส่งผล
ตอ่พฤติกรรมในการเรียนของผู้ เรียน ทําให้การนํา STOU eLID Model เกิดประโยชน์สูงสดุต่อตวั
ผู้ เรียน 

 ในการนํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง หรือ STOU eLID Model 9 

ขนัตอนไปใช้ สามารถสรุปบทบาทของบคุลากรทีเกียวข้องได้ตามตารางดงันี 

ตารางที  81 บทบาทบคุลากรทีเกียวข้องในการใช้ 

ขนัตอน  STOU eLID Model 
อาจารยผ์ูส้อน/ 
นกัเนือหา 

นกัเทคโนโลยี
การศึกษา 

นกัวดัผล
การศึกษา 

นกัโปรมแกรม
คอมพิวเตอร์/ 

นกัออกแบบกราฟิก
ดีไซน์ 

1. กาํหนดอุดมการณ์ของมหาวิทยาลยั        - 

2. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการในการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

  o  -  

3. วิเคราะห์ผูเ้รียน   o  -  

4. วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดลอ้ม   o  -  

5. วิเคราะห์เนือหาและประสบการณ์    -  

6. การออกแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้
ร่วมกนัและวิธีเรียนแบบโครงงาน   

   o  

7. พฒันาชุดการเรียนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนา
ปฏิสมัพนัธ์บนเวบ็ หรือ Interactive Webinar 

    

8. ดําเนินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และกิจกรรม
สมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเวบ็ 

  o  o  

9. ประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง e-Learning     

   ส
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: บทบาทหลกั 

o: บทบาทรอง 
- : ไมมี่บทบาท 

 
3.2 เงือนไขการนํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับบัณฑติศึกษา 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไปใช้ 

 1. STOU eLID Model ทีพัฒนาขึนเป็นรูปแบบทีออกแบบไว้สําหรับการเรียนการสอน
ทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ทีใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง เป็นสือเสริม ดงันนั หากนํา 
STOU eLID Model ไปใช้ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ทงัในการเรียนการสอนปกติ หรือการเรียน
การสอนทางไกล จึงไม่สามารถนํา STOU eLID Model ไปใช้ได้โดยตรง แต่สามารถปรับเปลียน
รายละเอียดของขันตอนทัง  9 ขันตอน ไปตามสภาพแวดล้อมและบริบทนันๆ โดยยัง ต้องคง
องค์ประกอบทงั 9 ขนัตอนตามทีกําหนดไว้ เพราะขนัตอน 9 ขนัตอน ได้สงัเคราะห์ตามกรอบแนวคิด
หลกัการ ทฤษฎี อย่างเป็นระบบของการออกแบบการเรียนการสอนทางไกล และการออกแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง เพือให้การนํา STOU eLID Model ไปใช้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามทีกําหนดไว้ 

 2. STOU eLID Model ทีพฒันาขนึ สามารถใช้กบัทกุวิชา โดยเฉพาะวิชาทีเน้นกระบวนการ
รู้คิด (Metacogniton) และการกระทํากิจกรรมร่วมกัน เพราะในขนัตอนของการจดัการเนือหาและ
ประสบการณ์ และขนัตอนของการออกแบบการเรียนการสอน ได้ครอบคลมุในส่วนของการวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ เนือหาชุดวิชา รูปแบบการนําเสนอ วิธีการและกลยุทธ์ในการเรียน กิจกรรม ความ
คุ้มค่า และเทคโนโลยี ทงันีในการวิเคราะห์วตัถุประสงค์ เนือหาชุดวิชา รูปแบบการนําเสนอ วิธีการ
และกลยุทธ์ในการเรียน กิจกรรม และความคุ้มค่า ควรวิเคราะห์ตามบริบทของแต่ละศาสตร์ทีจะ
นําไปใช้ในการเรียนการสอน เพราะศาสตร์แตล่ะศาสตร์จะมีความลุม่ลึกและความแตกตา่งกนัดงันนั 
เมือผู้ ใช้นํา STOU eLID Model ไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนตามขนัตอน ทงั 9 ขนัตอน 
ผู้ใช้จะได้รูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Instructional Model  หรือ IM) สําหรับชดุวิชานนัๆ 

 3. การนํา STOU eLID Model ไปใช้ต้องคํานึงถึงความพร้อมของบุคลากรทุกฝ่ายที
เกียวข้องในด้านของบทบาท และทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนความพร้อมด้านเทคโนโลยี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย และเทคโนโลยีสือสาร เพือให้การนํา STOU eLID Model ไป
ใช้ได้อยา่งคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพ 

3.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการนํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไปใช้ 
 3.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

     1. ผู้บริหารของหน่วยงาน มีบทบาทสําคญัในการสนบัสนนุให้เกิดการขบัเคลือนการ
นํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
ดังนัน การนํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงจึงต้องให้ผู้ บริหารเข้าใจถึง
ความสําคญั และประโยชน์ทีจะเกิดขนึกบัผู้ เรียน และองคก์รเป็นสําคญั 

      2. รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เกียวข้องในด้านทกัษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ซึงเป็นเทคโนโลยีทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดงันนั ผู้บริหารจึงต้องจดัอบรมทงั
ด้านทักษะและเจตคติ กับบุคลากรทีเกียวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ สอนและผู้ เ รียน ซึงเป็น
องค์ประกอบสําคญัในการเรียนการสอนให้มีความพร้อมในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 3.3.2 ข้อเสนอแนะสาํหรับสถาบันการศึกษาอืนๆ 

   ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาอืนๆ มีความตืนตวั และมีการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิงมากขนึ เพือเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน อีกทงัความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร มีความสะดวกมากขึน ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้มากขึน ทําให้
การจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง สามารถทําได้เสมือนการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน ผู้ เรียน
และผู้สอน ตลอดจนผู้ เรียนและผู้ เรียน มีปฏิสมัพนัธ์กันและกันจากการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงได้ 
ดงันนั สถาบนัการศกึษาอืนๆ หากต้องการให้มีการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ควรเตรียมการใน
ด้านตา่งๆ ดงันี 

  1. สถาบนัการศกึษาต้องมีการกําหนดนโยบายในการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงให้
ชดัเจน ทงัในด้านกลยุทธ์ รูปแบบ แนวทางการดําเนินงานทีชดัเจน และงบประมาณ เพือให้การ
จดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงมีเอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั สง่ผลให้การประเมินการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงเป็นไปอยา่งมีระบบ 
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   2. การจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เป็นรูปแบบหนึงทีผู้สอนสามารถนํามาใช้
เพือ เสริม เตมิ เต็ม ในการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ ซึงเป็นการเพิมภาระงานให้กบัผู้สอน  ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนปกติในห้องเรียน ดงันนั การจงูใจให้ผู้สอนยอมรับและสนใจในการจดัการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง สถาบนัการศึกษาควรกําหนดนโยบายการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ให้เป็น
ส่วนหนึงของการจัดการเรียนการสอนปกติ เพือไม่ให้ผู้ สอนมีภาระงานเพิมมากขึนจากภาระงาน
ประจํา ซงึหากเป็นการเพิมงานจากภาระงานประจํา ควรมีคา่ตอบแทนทีเหมาะสมกบัผู้สอน 

   3. สถาบนัการศกึษา ต้องมีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ทงัใน
ด้าน ผู้ สอน ติวเตอร์ ผู้ เชียวชาญ และผู้ เรียน ตลอดจนนักเทคโนโลยีการศึกษา เจ้าหน้าทีระบบ
คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าทีกราฟิก เจ้าหน้าทีด้านโปรแกรมเมอร์ ฯลฯ เพือให้การจดัการเรียนการสอน
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ และมีประสิทธิภาพ     
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บทท ี6 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเ รือง  “การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช”  ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิจยัตามลําดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี 

1. วตัถปุระสงค์การวิจยั 

2. วิธีการดําเนินการวิจยั 

3. สรุปผลการวิจยั 

4. อภิปรายผลการวิจยั 

5. ข้อเสนอแนะ 

 

1.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 วตัถปุระสงค์ทวัไป 

 เพือพัฒนารูปแบบการออกแบบการเ รียนการสอนอีเลิ ร์นนิง  ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 วตัถปุระสงค์เฉพาะ 

 1.  ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ นกัศึกษา เกียวกับการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 2. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ เ ชียวชาญเกียวกับการจัดการเรียนการสอน อีเลิร์นนิง              
ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 3. เพือสร้างรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิ ร์นนิง  ระดับบัณฑิตศึกษา             
ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 4. เพือทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับบัณฑิตศึกษา       
ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 5. เพือนําเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับบัณฑิตศึกษา ที
เหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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 ขอบเขตการวิจยั 

 1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่  
  1.1 อาจารย์ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

  1.2 นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 2. กลุม่ตวัอยา่ง ในการวิจยัครังนีประกอบด้วย 4 กลุม่ ได้แก่  
  กลุม่ที 1 อาจารย์ นกัศกึษาทีใช้ในการศกึษาความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน 

อีเลิร์นนิง จํานวนรวม 120 คน 

  กลุ่มที 2 อาจารย์ ระดบับณัฑิตศึกษา มสธ. ทีทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียน  

การสอนอีเลิร์นนิง จํานวน 5 คน 

  กลุ่มที 3 นกัศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. ทีเรียนจากรูปแบบการออกแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนืองจากอาจารย์  ผู้สอน
ชดุวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือการพฒันา มีความพร้อมทีจะพฒันาร่วมกบัผู้วิจยั ผู้วิจยั
ได้เลือกนกัศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ระดบัปริญญาโท ทีลงทะเบียนเรียนชุด
วิชา 91720 การสง่เสริมการเกษตรเพือการพฒันา ภาคการศกึษาที 1 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 70 คน 

  กลุม่ที 4 ผู้ เชียวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง จํานวน 3 คน 

 3. ตวัแปรทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 

  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 
อีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียนทีมีต่อ
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีได้พฒันาขนึ 

สมมตฐิานการวิจยั 

 ผู้ เรียนทีได้เรียนเนือหาวิชา จากรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีได้
พฒันาขนึจะมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสงูกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  
 

2.  วิธีดาํเนินการวิจัย 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพฒันา  มีขนัตอนหลกั  ขนัตอน  ดงันี 

ขนัตอนที 1 ศกึษาองค์ความรู้เกียวกบัต้นแบบชินงานด้วยการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลูพืนฐาน 

 ขนัที 1  ศึกษาเอกสาร งานวิจยัองค์ความรู้เกียวกบัต้นแบบชินงานระบบการเรียนการทางไกล 
ระบบสือการศกึษาทางไกล , การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง , การเรียนรู้ร่วมกนั , การเรียน 
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แบบโครงงาน , ผู้สอนออนไลน์ , ผู้ เรียนออนไลน์ 

 ขนัที 2 วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพือนํามาพฒันาเป็นกรอบแนวคดิการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
สําหรับบณัฑิตศกึษา มสธ. 
ขนัตอนที 2 ศกึษาความต้องการเกียวกบัต้นแบบชนิงาน 

 ขนัที 1 แบบสอบถาม อาจารย์ นกัศกึษา เพือศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา อปุสรรค และ  

ข้อเสนอแนะ ในการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 ขนัที 2 วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แบบสอบถามเพือนํามาพฒันากรอบแนวคิด แนวทางการจดั 

การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 ขนัที 3 นําผลสงัเคราะห์ขนัตอนที 1 และขนัตอนที 2 มาพฒันากรอบแนวคดิ การเรียนการสอน 

อีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
ขนัตอนที 3 พฒันากรอบแนวคดิของต้นแบบชนิงาน 

 ขนัที 1 สร้างต้นแบบชินงานการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงจากขนัตอนที 1 และขนัตอนที 2 

 ขนัที 2 แก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึกษา 

 ขันที 3 ต้นแบบชินงานการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีผ่านการแก้ไข ปรับปรุงจากอาจารย์ที
ปรึกษา 

ขนัตอนที 4 สอบถามความคดิเห็นและข้อเสนอแนะผู้ เชียวชาญ 

 ขนัที 1 เสนอต้นแบบชินงานการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงแก่ผู้ เชียวชาญ 

 ขนัที 2 แก้ไข ปรับปรุง ตามความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ขนัที 3 ต้นแบบชินงานการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีผา่นการแก้ไข ปรับปรุงจากผู้ เชียวชาญ 

ขนัตอนที 5 (ร่าง)  ต้นแบบชินงาน 

 รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. เพือไปทดสอบ 

ขนัตอนที 6 ทดสอบประสิทธิภาพและรับรองต้นแบบชินงาน 

 ขนัที 1 ทดสอบคณุภาพ : การทดลองใช้แบบหนงึตอ่หนงึ จํานวน 1:1 คน (ออ่น ปานกลาง เก่ง)/ 
กลุม่เล็ก : 6 คน 

 ขนัที 2 แก้ไข ปรับปรุง ก่อนนําไปทดลองใช้จริง 
 ขนัที 3 ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
 ขนัที 4 เก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลู 

 ขนัที 5 สรุปผลการทดลองใช้ 

 ขนัที 6 ผู้ทรงคณุวฒุิรับรองต้นแบบชินงาน 
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ขนัตอนที 7 ปรับปรุงต้นแบบชินงาน 

 ขนัที 1 นําผลทีได้จากขนัตอนที 6 มาแก้ไข ปรับปรุง เพือประเมินสรุปผล 

 ขนัที 2 นําเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครังนีได้วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี 

 ขันตอนที 1  ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์เนือหาจากเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด 
งานวิจยัเพือนํามาเป็นแนวทางในการพฒันากรอบแนวคิดการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั
บณัฑิตศกึษา มสธ. 
 ขนัตอนที 2  ผู้วิจยันําข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์  เพือนํามาเป็นแนวทางใน
การพฒันากรอบแนวคดิการจดัการเรียนการสอนทางอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ. 
 ขนัตอนที 3  ผู้วิจยัพฒันากรอบแนวคดิการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การสงัเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis)  จากเอกสาร แบบสอบถาม หลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 
 ขนัตอนที 4  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบการออกแบบที
พฒันาขนึโดยผู้ เชียวชาญ  ในลกัษณะคา่เฉลีย และคา่เบียงเบนมาตรฐาน 

 ขนัตอนที 5  ผู้วิจยันําผลทีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลู  พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้ เชียวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไขเพือไปทดสอบหาประสิทธิภาพ 

 ขันตอนที 6  ผู้ วิจัยทดสอบประสิทธิภาพจากรูปแบบการออกแบบทีพัฒนาขึน  กําหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพเป็น E1/E2 โดยใช้เกณฑ์ 80/80 และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในรูปของบทเรียน e-Learning และกิจกรรม
สมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ  Interactive Webinar โดยผู้ เชียวชาญและนกัศกึษา  ในลกัษณะ
คา่เฉลียและคา่เบียงเบนมาตรฐาน 

 ขันตอนที 7  ผู้ วิจัยนําเสนอผลการทดลองใช้รูปแบบการออกแบบทีพัฒนาขึน  โดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ 5 ทา่น รับรองรูปแบบ 

 

4. สรุปผลการวิจัย   
 การวิจัยเ รือง  “การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช” สรุปผลการวิจยัได้ดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 1. รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช หรือ STOU eLID Model มี 9 ขนัตอน คือ 

 ขนัที 1. กําหนดอดุมการณ์ของมหาวิทยาลยั ได้แก่ กําหนดปรัชญา กําหนดวิสยัทศัน์                      
 ขนัที 2. ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา ความต้องการในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
ประกอบด้วย 

                 2.1 วิเคราะห์สภาพปัจจบุนั 

  2.2 วิเคราะห์ปัญหาผู้สอน 

  2.3 วิเคราะห์ความต้องการของผู้สอน 

 ขนัที 3. วิเคราะห์ผู้ เรียน ประกอบด้วย 

  3.1 วิเคราะห์ลกัษณะทวัไป 

  3.2 วิเคราะห์ความพร้อมในการรับสือ 

  3.3 วิเคราะห์ทกัษะในการใช้สือคอมพิวเตอร์ 
  3.4 วิเคราะห์ปัญหาของผู้ เรียน 

  3.5 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน 

 ขนัที 4. วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 

  4.1 วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  4.2 กําหนดเทคโนโลยีการศกึษาทางไกล 
  4.3 กําหนดแนวคดิด้านบริหารและจดัการระบบ 

 ขนัที 5. วิเคราะห์เนือหาและประสบการณ์ ประกอบด้วย 

  5.1 วิเคราะห์วตัถปุระสงค์ 

  5.2 วิเคราะห์เนือหาชดุวิชา 

  5.3 วิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอ 

  5.4 วิเคราะห์กิจกรรม 

  5.5 วิเคราะห์การวดัและประเมิน 

  5.6 วิเคราะห์ความคุ้มคา่ 

 ขนัที 6. การออกแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกนัและวิธีเรียนแบบโครงงาน   
                         ประกอบด้วย 

  6.1 กําหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอน 

  6.2 กําหนดวิธีการและกลยทุธ์ในการเรียนการสอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  6.3 ออกแบบเนือหาการเรียนการสอน 

  6.4 ออกแบบเทคโนโลยีการศกึษาทางไกล 

  6.5 ออกแบบวิธีการเรียน 

  6.6 ออกแบบวิธีวดัและประเมินผล 

 ขนัที 7. พฒันาชดุการเรียนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ 
               Interactive Webinar ประกอบด้วย 

  7.1 ผลิตบทเรียน e-Learning  
  7.2 สร้างกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ Interactive Webinar  
  7.3 ผลิตคูมื่อการสอน สําหรับอาจารย์ 

  7.4 ขนัตอนการเรียนสําหรับผู้ เรียน 

  7.5 สร้างแบบวดัและประเมินผลบทเรียน  
  7.6 สร้างแบบวดัและประเมินผู้ เรียน 

  7.7 ทดสอบประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บน
เว็บInteractive Webinar โดยการทดสอบแบบเดียว 1:1 (ออ่น ปานกลาง เก่ง) รวม 3 คน 
   ทดสอบแบบกลุม่เล็ก : นกัศกึษา 6 คน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
  7.8 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ  
 ขนัที 8. ดําเนินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 
ประกอบด้วย 

  8.1 อบรม/ฝึกทกัษะผู้สอน 

  8.2 อบรม/ฝึกทกัษะผู้ เรียน 

  8.3 ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 
  8.4 วิเคราะห์ข้อมลู 

  8.5 สรุปผล 

  8.6 ปรับปรุงแก้ไข 

 ขนัที 9. ประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง e-Learning  ประกอบด้วย 

การประเมิน สรุปผล 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ผลตรวจสอบจากผู้ เ ชียวชาญ  3 ท่าน   ได้ค ่าดชันีความสอดคล้องของรูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  ระดบับณัฑิตศึกษา  มสธ.  สอดคล้องอยู่ในระดบัมากทีสุด 
( x = 4.82 , S.D = 0.17) 

 2. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บณัฑิตศกึษา มสธ. โดยดําเนินการตาม STOU eLID Model 9 ขนัตอน เพือจดัการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิง ในรูปของบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ หรือ  Interactive 

Webinar 3 ขนัตอน คือ 1.0 ขนัตอนก่อนการเรียน ได้แก่ ขนัเตรียมความพร้อมผู้สอนและผู้ เรียน 
ศกึษาคูมื่อการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ทดสอบผู้ เรียนก่อนเรียน แจ้งผลทดสอบผู้ เรียน  
2.0  ขนัตอน ระหว่างเรียน ได้แก่  ปฐมนิเทศชดุวิชา  ขนัตอนการเรียนบทเรียน e-Learning ขนัตอน
การทํากิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ  Interactive Webinar 3.0 ขนัตอนประเมินผล ได้แก่ 
ทดสอบผู้ เรียนหลงัเรียน  แจ้งผลทดสอบผู้ เรียน 

 ผลความคิดเห็นจากผู้ เชียวชาญ 3 ท่าน ในด้านการประเมินบทเรียน e-Learning และ
กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ หรือ  Interactive Webinar ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 

3.91 , S.D = 0.14) เมือแยกเป็นรายด้านพบว่า ทกุด้านผู้ เชียวชาญประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากเช่นกัน  เมือแยกเป็นรายข้อ  พบว่า  ผู้ เชียวชาญประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกข้อ  
ยกเว้น  ด้านการออกแบบการเรียนการสอนในรายข้อเมนูหลักเข้าใจง่ายและสะดวกในการเข้าถึ ง
ข้อมลู และมีความง่ายในการใช้หน้าจอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัพอใช้ ( x = 3.00 , S.D = 0.00) 

และผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา 
มสธ. มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.05/83.25  เมือเทียบกับเกณฑ์ 85/85  ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที
กําหนด  ซงึยอมรับสมมตฐิานการวิจยั 

 3. ความคิดเห็นของนกัศกึษาทีมีต่อบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์
บนเว็บ หรือ  Interactive Webinar  ในภาพรวม  พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอน  e-Learning  อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.12 , S.D = 0.56)  เมือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า นกัศกึษามีความพึงพอใจในระดบัมากทกุด้าน  โดยเรียงคะแนนเฉลีย ดงันี  ด้านเนือหา
บทเรียน ( x = 4.15 , S.D = 0.42) ด้านวิธีการเรียน/กิจกรรม ( x = 4.10 , S.D = 0.49) ด้านการ
ประเมินผล ( x = 4.03 , S.D = 0.39) ด้านการออกแบบบทเรียน ( x = 3.96 , S.D = 0.62)ด้าน
โครงสร้างของบทเรียน/กิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ ( x = 3.93 , S.D = 0.54) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 4.  ความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิในการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบั
บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมากทีสดุ ( x = 4.85 , 

S.D = 0.12) 

 

5.  อภปิรายผลการวิจัย   
 การวิจัยเ รือง  “การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับ
บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช”  สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี 

 1. รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  
สโุขทยัธรรมาธิราช  ทีได้พฒันาขนึ หรือ STOU eLID Model  มี 9 ขนัตอน คือ 1) กําหนดอดุมการณ์ 
2) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความต้องการในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 3) วิเคราะห์ผู้ เรียน  4) 
วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม 5) วิเคราะห์เนือหาและประสบการณ์ 6) ออกแบบการเรียนการ
สอนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้แบบโครงงาน  7) พัฒนาชุดการเรียนอีเลิร์นนิง 
(Courseware)  และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ ( Interactive Webinar)  8) ดําเนินการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงและกิจกรรมสมัมนาปฏิสัมพนัธ์บนเว็บ  9) ประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
รูปแบบการเรียนการสอนทีพัฒนาขึน  ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชียวชาญ 3 ท่าน มีค่าความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก คือ x = 3.91 , S.D = 0.14  ซึงมีประสิทธิภาพทีสามารถนําไปทดลองใช้
ในการเรียนการสอนได้   
 ทงันีเนืองมาจากรูปแบบการเรียนการสอนได้พฒันาขนึอยา่งเป็นระบบ  ตามหลกัการ ทฤษฏี 
ของการออกแบบการเรียนการสอนทางไกล  การออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  มีการ
ดําเนินการตามกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design)  ตามแนวคิด 
ADDIE Model ร่วมกบักระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยหลกัการ
ของรูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขนึ  สอดคล้องกบัแนวคิดของ Cooper (2002) กล่าวถึง การ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง  เป็นโอกาสของความท้าทายในการเรียนการสอนทงัผู้สอนและผู้ เรียน  ถ้าใน
หลกัสตูรนนัมีการวางแผนการสอนและปฏิบตัิตามแผนการสอนเป็นอย่างดี  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
ข้อมูลย้อนกลบัอันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขนึ  มีประสิทธิภาพ  และ
เป็นสิงแวดล้อมทีดีสําหรับการศึกษา  อีกทงัเป็นทางเลือกใหม่ทีแตกต่างจากการเรียนแบบเดิม  อีก
ทงัยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ เควิน ครูส (2008)  (อ้างถึงในมนต์ชัย พงศกร นฤวงษ์ 2552) ทีว่า
การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน  ต้องประเมินทุกองค์ประกอบ  และนําสิงที
บกพร่องมาปรับปรุง  เพือให้รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทงั
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แนวคิดของ แมคมานสุ (Mcmanus 1996)   แฮนนมั (Hannum 1998) และ คาน (Khan 2005) ที
กล่าวถึงการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงมีความสมัพนัธ์กับความต้องการทีจะเรียนรู้  โดยไม่มีข้อจํากัด
ด้านเวลาและสถานที  ผู้ เรียนทีเข้ามาเรียนจะได้รับความรู้ทีสําคัญและมีประโยชน์  ทังนีหาก
ผู้ ออกแบบการเรียนได้เพิมแรงจูงใจและการระลึกถึงความรู้ได้  ซึงเป็นสิงสําคัญ  เพราะผู้ เรี ยน
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต นอกจากนี  รูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขนึ   
 ในสว่นของการออกแบบการเรียนการสอนได้เน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  ด้านกระบวนการรู้
คิด (Metacognitive) รวมถึงการทํากิจกรรมกลุ่ม  เพือต้องการให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  ทงั
ตอ่ตวัผู้สอนและผู้ เรียนด้วยกันเอง  ในส่วนของบทเรียนและกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ  ได้
ออกแบบให้ผู้ เรียนได้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  โดยการทํางานร่วมกัน  มีการแบ่งปันความรู้  
และประสบการณ์ของผู้ เรียนแต่ละคน  มากกว่าเป็นผู้ รับอย่างเดียว  ทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  จึงเป็นส่วนสําคญัทีช่วยให้ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนทีได้พฒันาขึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.05/83.25  เมือเทียบกับเกณฑ์ 
85/85  ซึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั  เพราะรูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขนึไ ด้สร้างอย่างเป็น
ระบบตามหลกัการ แนวคิด ทฤษฏีทีเกียวข้อง  นอกจากนียงัผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชียวชาญ 3 
ท่าน  มีคา่ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก คือ x = 3.91 , S.D = 0.14 และมีการปรับปรุงแก้ไขจน
สมบรูณ์  ทําให้รูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขนึ  มีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ได้จริง  และ
ทําให้รูปแบบการเรียนการสอนทีพัฒนาขึน  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด 85/85 ซึง
สอดคล้องกบัแนวคิดของจอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil  2009 : 9) ทีว่า  การพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพนนัต้องอาศยัพืนฐานของทีมาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
(orientation to the models) ประกอบด้วย เป้าหมายของรูปแบบ (goals) ข้อตกลงเบืองต้น 
(assumptions) หลกัการสําคญั (majorconcepts) ระบบอืน ๆ ทีเป็นพืนฐานของรูปแบบการเรียน
การสอน   
 นอกจากนียงัสอดคล้องกบักิดานนัท์ มลิทอง (2540:10) ทีกล่าวว่า  การออกแบบระบบการ
เรียนการสอนควรมีองค์ประกอบ และการประเมินทีเหมาะสมเพือตดัสินว่าการเรียนรู้นนัประสบ
ผลสําเร็จตามทีตงัจดุมุ่งหมายไว้หรือไม่  สําหรับรุจโรจน์ แก้วอไุร (2543:10) กล่าวว่า  การออกแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเชิงระบบ  ได้แก่  การจดัองค์ประกอบของการเรียนการสอนด้านตวั
ป้อน กระบวนการ  กลไกควบคมุและผลผลิตให้สมบูรณ์  และมีความสมัพนัธ์ส่งเสริมกนัอย่างเป็น
ระเบียบเพือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนทีกําหนดไว้  และ
สอดคล้องกับสวุิทย์ บงึบวั (2550:10)  ได้นิยามระบบการเรียนการสอนทีเป็นระบบว่า  เป็นการจดั
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องค์ประกอบของการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์กันเพือสะดวกต่อการนําไปสู่จุดหมาย
ปลายทางของการเรียนการสอนทีได้กําหนดไว้  เพราะฉะนนัระบบการเรียนการสอนจึงเป็นการจดั
องค์ประกอบของการเรียนการสอนทีสัมพันธ์กันเพือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน   
นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจยัทีเกียวข้องกับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนของอารีรักษ์  
มีแจ้ง (2547:64-66) พรพรรณ พึงประยรูพงศ์ (2547:บทคดัย่อ) นฤมล ศราธพนัธุ์ (2546:บทคดัย่อ)
บญุธง วสุริย์ (2546:บทคดัย่อ)  และจิรภรณ์ วสุวตั (2540:บทคดัย่อ) ซึงมีขนัตอนการพฒันาเป็น
งานวิจยัและพฒันา 4 ขนัตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพืนฐาน  2) การพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอน 3) การนําไปใช้ และ 4) การประเมินผล  และผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้  ดงันนัรูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขนึจึงมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
สอดคล้องกนัทกุองค์ประกอบ  สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึนไปใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศกึษา มสธ.ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  จากผลการวิจัยพบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดับ .05  ทังนีเนืองจากรูปแบบการเรียนการสอนทีพัฒนาขึน  ได้ออกแบบโดยใช้วิธีการเรียนรู้
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบโครงงาน  เพือให้ผู้ เรียนได้รับความรู้  ทกัษะ  และมุ่งพฒันาทกัษะ  โดยเน้นใน
ด้านกิจกรรมทีให้ผู้ เ รียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการทํางานร่วมกัน  มีการแบ่งปันความรู้  และ
ประสบการณ์ของผู้ เ รียนแต่ละคนมากกว่าเป็นผู้ รับอย่างเดียว  ซึงจะมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึนใน
กระบวนการเรียนรู้  คือ  ปฏิสมัพนัธ์ด้านสงัคม (Social Interaction) และปฏิสมัพนัธ์ด้วยการคิด 
(Intellectual Interaction)  ทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  พฒันาทกัษะด้านกระบวนการรู้คิด  และเกิด
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ซึงสอดคล้องกบัแมคแอล
ไพน์ (McAlpine 2000)  ทีศกึษาการนําการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ร่วมกบัวิธีการเรียนรู้ร่วมกนั 
(Collaborative Learning) เพือเพิมทกัษะในด้านการวิเคราะห์  การติดตอ่สือสาร  การเจรจาตอ่รอง  
การประสานและการทํางานร่วมกนัเป็นทีมของนิสิตบณัฑิตศกึษา  ในสาขาบริหารธุรกิจ  ผลการวิจยั
พบว่า  ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีความรู้สึกทีดีต่อการทํางานร่วมกัน  โดยเฉพาะการได้เรียนรู้ข้อมูลจาก
ผู้ เรียนอืน  ซึงทําให้เกิดความเข้าใจในการเรียนเพิมขึน  และส่วนใหญ่เห็นว่ามีการพฒันาตนเองใน
ทกัษะการแก้ปัญหา  และการใช้ประสบการณ์และความรู้ในงานทีได้รับมอบหมาย   
 นอกจากนี ยังสอดคล้องกับเดโบวา (Debova 2000) ได้ศึกษาเชิงลึก  เกียวกับการใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพือการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาตรี  ในวิชาภาษาอังกฤษ  เพือ
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อธิบายการเปลียนแปลงบทบาทของผู้สอน ผู้ เรียน ผลการวิจยัพบวา่  ผู้ เรียนมีพฒันาด้านความรู้และ
ทกัษะทางเทคโนโลยีเพิมขนึ  และมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่ผู้ เรียนอืนๆ ขณะทีผู้สอนมีการเปลียนแปลง
บทบาทจาก Director มาเป็น Facilitator  โดยทําหน้าที 3ขนัตอน  ในการวางแผน เตรียมการ การ
มอบหมายงานให้เกิดความรับผิดชอบ  และการช่วยเหลือให้กําลังใจ  สอดคล้องกับ Slavin and 

others (1984 : 4690, อ้างถึงใน กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ 2548)  ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบกลุ่มทีช่วยเหลือเป็นรายบุคคลทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์  ผล
การศึกษาพบว่า  นกัเรียนกลุ่มทีเรียนแบบกลุ่มทีช่วยเหลือเป็นรายบุคคลมีผลสมัฤทธิทางการเรียน
ด้านการคิดคํานวณสูงกว่านักเรียนกลุ่มทีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01  
สอดคล้องกบั  Michale Jon Mears (1996:4690 ,อ้างถึงใน กนกพร ฉันทนารุ่งภกัด ิ2548)  ได้
ทําการศกึษาเกียวกบัผลของการเรียนแบบร่วมมือทีมีผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาพีชคณิต ในระดบั
วิทยาลยั  โดยแบ่งนกัศกึษาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคมุซึงเรียนแบบบรรยาย และกลุ่มทดลอง  ซึง
เรียนผสมระหว่างแบบบรรยายกับการเรียนแบบร่วมมือ  ผลการทดลองพบว่า  กลุ่มทดลองมีความ
แตกตา่งกนัอย่างชดัเจนของคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลงัเรียน  
แตไ่มมี่ความแตกตา่งของคะแนนเจตคตแิละเพศของนกัศกึษา   
 รวมถึง ปัทมา ศรขาว (2540)  ได้ศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือทีมีต่อผลสมัฤทธิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชันปีที 1 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสยาม  จํานวน 142 คน  แบง่เป็น 2 กลุ่ม  ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 6 สปัดาห์  ผล
การศึกษาพบว่านกัศึกษาทีเรียนด้วยวีการเรียนแบบร่วมมือมีผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์
และเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านกัศึกษาทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ  และนกัศึกษาทีมี
ความสามารถสูง ปานกลาง และตําทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิทางการเรียน
คณิตศาสตร์สงูกวา่นกัศกึษาทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติในระดบัความสามารถเดียวกนั  ส่วนน
นกัศกึษาทีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สงูเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์สงูกว่า นกัศกึษาทีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์สงูทีเรียนด้วยวิธีเรียน
ปกต ิ  
 และวรนชุ เนตรพิศาลวณิช (2544)  ได้ศึกษา  การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บด้วย
การเรียนแบบร่วมมือแบบกรณีศึกษาเพือการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับพยาบาล
วิชาชีพ  โดยกลุม่ตวัอยา่งทีทดลองใช้รูปแบบเป็นพยาบาลวิชาชีพจากวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์  และวชิ
รพยาบาล  จํานวน 42 คน  แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ 8 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน 6 กลุ่ม และ 6 คน 2 กลุ่ม  
ทดลองฝึกอบรมตามรูปแบบทีพฒันาขึนเป็นระยะเวลา 10 สปัดาห์  โดยผลการทดลองใช้รูปแบบ
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พบว่า  หลงัการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 

 นอกจากนี  สรวงสุดา  ปานสกุล (2545)  ได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ทีใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือส่งเสริมให้บุคลากรมีทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  สร้างและนําเสนอรูปแบบ
การเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  แบบร่วมมือในองค์กรบนอินเทอร์เน็ต กลุ่มตวัอย่าง 
คือ  เจ้าหน้าทีของกรมประชาสัมพนัธ์ จํานวน 20 คน ผลการวิจัย พบว่า 1. การศึกษารูปแบบการ
เรียนรู้พบว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มี 5 ขนัตอนตามลําดบั ได้แก่ 1) การค้นหาความจริง 2) 
การค้นหาปัญหา 3) การค้นหาความคิด 4) การค้นหาคําตอบ 5) การค้นหาคําตอบทีเป็นทียอมรับ  
รูปแบบการเรียนรู้มี 3 ส่วน คือ  1) องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้ 2) วิธีการเรียนรู้ และ 3) กิจกรรม
การเรียนรู้  การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นสภาพการเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก  โดยอาศยัเทคนิคคิดเดียว  คิดคู ่ 
รวมกนัคดิ  และกรณีศกึษา  เพือใช้นําเสนอสถานการณ์และสภาพปัญหาให้ผู้ เรียนได้แก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผลและเหมาะสมทีสุดในสภาวการณ์นนั  2. ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่ากลุ่มตวัอย่างมี
ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดับ .05  3. รูปแบบการเรียนรู้ทีพัฒนาขึนประกอบด้วย 1) องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้  9 
องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมาย ชนิดการเรียนรู้ เนือหา บทบาทผู้ เรียน  บทบาทผู้ อํานวยความสะดวก 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  วิธีปฏิสมัพนัธ์ ปัจจยัสนบัสนนุ และการประเมินผลการเรียนรู้ 
2) วิธีการเรียนรู้ ประกอบด้วย ขนัตอนการเรียนรู้ ได้แก่ ขนันํา ขนัเรียน ขนัประเมินผลการเรียนรู้ และ
ขันตอนระบบปฏิบัติการสําหรับผู้ เรียนและผู้ อํานวยความสะดวก 3) กิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่ 
กิจกรรมในห้องเรียน คือ การปฐมนิเทศ กิจกรรมการเรียนบทเว็บเพือการเรียนรู้สัปดาห์ละทักษะ  
และยงัสอดคล้องกบั DunDee (1997)  ทีกล่าวว่า  การเรียนรู้แบบร่วมกนัเน้นการช่วยขยายขอบเขต
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ และการเรียนรู้โดยการนําตนเอง  และ Slavin (1991)  ได้
กล่าวถึง  การเรียนรู้เป็นทีม  เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีช่วยเพิม  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธิดีขึน  
และยงัมีอิทธิพลในเชิงสนบัสนนุเรืองของความภาคภูมิใจในตนเอง  รวมทงัส่งเสริมความสามารถใน
การทํางานร่วมกบัผู้ อืนด้วย   
 สําหรับบราวน์และพารินคาร์ ( Brown and Palinscar )  กล่าวถึง  การเรียนรู้ร่วมกัน  
สามารถทําให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  และทําให้เกิดการ
ประมวลข้อมูลอย่างลึกซึง  ซึง แมคอลัไพน์ (McAlpine 2000)  ได้กล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กิจกรรมอนัหนึงของ Constructivist นนัเอง  ในการเรียนวิธีนีผู้ เรียนต้องมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง  และมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ เรียนอืนทงัในกลุ่มและนอกกลุ่ม  รวมทงัใช้ประโยชน์จาก
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การมีปฏิสมัพนัธ์เพือสร้างงานและจดัการกบัความรู้ทีได้มาให้สําเร็จลลุ่วง และ มิลเทอร์ และสตินซนั 
(Milter and Stinson 1995)  กล่าวว่า  การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการเจรจาต่อรองเป็น
กระบวนการทีสําคญัในการเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิงสําหรับผู้ เรียนทีเรียนในเนือหาวิชาด้านการ
สือสารด้วยแล้ว  ทกัษะด้านการร่วมมือ  และการสร้างทีมงานมีความจําเป็นและสําคญัอย่างยิงต่อ
การเรียนในเนือหาวิชาลักษณะนี  ซึงสามารถแยกออกเป็นทักษะออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้คือ 
ความสามารถในการร่วมมือกนัอย่างประสิทธิภาพ ความสามารถในการชกัจงูผู้ อืนและการถกูชกัจงู  
ความสามารถในการฟังและการทําความเข้าใจ  การเข้าใจความแตกตา่งและการขจดัความขดัแย้ง
การใช้มมุมองหลาย ๆ ด้าน  การสร้างสมและสร้างความชํานาญเพือเพิมประสิทธิผล   
 ดงัทีโจนาสเซน และรีฟส์ (Jonassen and Reeves 1996)  กล่าวว่า  ผู้ เรียนแตล่ะคนจะมี
วิธีการในการแก้ปัญหาแตกตา่งกันออกไปเหมือนกับทีคอคส์แมน (Coschman, 1996)  ได้กล่าวว่า
วิธีการในการแก้ปัญหาไม่ได้มีเพียงหนทางหรือคําตอบทีถกูต้องเพียงคําตอบเดียว เช่นเดียวกบัทีฮา
ราซิม (Harasim 1990) และ ลารินลาร์ด (Laurillard 1993)  ได้กล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกันอยู่บน
หลกัการของ Learner center model โดยให้ผู้ เรียนเป็น Active participant เป็นผู้สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง  จากประสบการณ์ทีหลากหลายของผู้ เรียนแต่ละคนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และจากการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียนอืน ๆ นอกจากนีนกัศกึษาของ มสธ. อยู่ในวยัผู้ ใหญ่  ซึงสอดคล้องกบัรูปแบบ
การเรียนของมหาวิทยาลยัโจนส์อินเตอร์เนชนัแนล (Jones International University : JIU)  โดย
ออกแบบการเรียนสําหรับผู้ เรียนทีเป็นผู้ ใหญ่  โดยมีหลกัการว่า “นกัศึกษาผู้ ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีทีสุด
เมือพวกเขามีโอกาสประยกุต์ใช้สิงทีได้เรียนรู้กบัสถานการณ์ทีได้มีการปฏิบตัิจริง”  “นกัศกึษาผู้ ใหญ่
จะเรียนได้ดีทงัในรูปแบบทีเป็นอิสระและรูปแบบทีมีความร่วมมือกนั”  “นกัศกึษาผู้ ใหญ่จะตอบสนอง
ได้ดีต่อวิธีการเรียนทีหลากหลาย  ทีสามารถแสดงได้ถึงรูปแบบการเรียนรู้ทีแตกต่างกัน  และนํา
ความเข้าใจทางด้านทฤษฏีไปสู่การใช้งานในชีวิตจริง” “นกัศึกษาผู้ ใหญ่มุ่งใช้วิธีการการแก้ปัญหา
และวิธีการเรียนรู้ตา่ง ๆ เพือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการตีความทฤษฏีสู่การประยุกต์ใช้”  เทคโนโลยี
ตา่ง ๆ ที JIU ใช้  ได้แก่  การใช้ระบบกระดานถาม-ตอบอิเล็กทรอนิกส์  ห้องสนทนา  ภาพวีดิทศัน์  
และแถบเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ต  และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอืน ๆ เพือสนบัสนุนการปฏิสมัพนัธ์
กนัระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน 

 3. ความคิดเห็นของนกัศกึษาทีมีต่อบทเรียน e-Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์
บนเว็บ หรือ  Interactive Webinar จากผลแบบประเมินความคิดเห็น  พบว่า  นกัศกึษามีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และเมือแยกเป็นรายด้าน  พบว่า  ทุกด้านนักศึกษามีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน  โดยเรียงคะแนนดงันี  ด้านเนือหาบทเรียน  ด้านวิธีการเรียน/กิจกรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ด้านการประเมินผล  ด้านการออกแบบบทเรียน  ด้านโครงสร้างของบทเรียน/ กิจกรรมสัมมนา
ปฏิสัมพันธ์บนเว็บ  ทงันีเนืองจากรูปแบบการเรียนการสอนทีพัฒนาขึนได้ออกแบบเพือสร้างและ
ส่งเสริมให้ผู้ เ รียนได้มีโอกาสพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้จากกิจกรรมและโครงงานทีได้รับ
มอบหมาย  โดยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากการทํางานร่วมกัน  มีการแบ่งปันความรู้  และ
ประสบการณ์ของผู้ เรียนแต่ละคน  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอย่างเต็ม
ความสามารถของผู้ เรียน  ทําให้ผู้ เรียนได้พฒันาความสามารถในหลายมิติ  ทงัในด้านการแสวงหา
ความรู้  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การสร้างความรู้  การแสดงออก  การฝึกปฏิบตัิ  การทํางานกลุ่ม  การ
พฒันาความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิด  การนําเสนองาน  เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การพฒันาดงักล่าวทําให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบใน
การเรียน  มีวินยัในการเรียน  เกิดการกํากบัตนเอง  ซึงสอดคล้องกับเคลียส์ลีย์ (Kearsley 2002) ที
กล่าวว่า  การจดัการศึกษาทางไกลจากการเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ เรียนจําต้องมีความแตกตา่งจาก
การการเรียนแบบปกติ  เพราะผู้ เรียนจะเป็นผู้ตดัสินใจในการเรียนว่าจะเรียนเมือใด  เรียนทีไหนและ
เรียนอย่างไร  ซึงสิงเหล่านีเป็นความรับผิดชอบของผู้ เรียนเอง  ผู้ เรียนจึงต้องเป็นคนทีค้นหาความรู้
เองและมีการประเมินตนเองและต้องกํากบัตนเอง  และยงัสอดคล้องกบัฟิลป์และเมริซอตีส (Phipps 
and Merisotis 1999)  ทีกลา่ววา่  บคุลิกลกัษณะทีสง่ผลให้ผู้ เรียนทีเรียนด้วยการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ประสบความสําเร็จในการเรียน  คือ  ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ทีมีความพยายามสูงในการพูดคยุ  ซกัถาม
ประเดน็ปัญหากบัผู้สอนหรือเพือน ๆ ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้พิจารณาผลทีตามมาในกรณีสอบไม่ผ่านว่า
เป็นเรืองสําคัญ  และพยายามหาทางปรับปรุงตนเองให้ดีขึน  ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ทีทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงทีนําไปสู่ความสําเร็จมากกว่าความล้มเหลว  ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ทีไม่ต้องการทีจะได้รับ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอืนในการทําการบ้านทียาก ๆ หรือการอภิปราย  แต่ต้องเกิดจาก
ความสามารถและความพยายามค้นคว้าหาความรู้  และร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง  ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ที
เรียนรู้ อ่าน เขียนหนงัสือเป็นอย่างดี  ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ทีมีความสามารถในการจดัการเรืองเวลาเป็น
อย่างดี  ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ทีแสวงหาความรู้ทงัแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการตลอดระยะเวลา
ของการเรียนการสอน   
 นอกจากนี บอนด์ (Boud 1982)  กล่าวว่า  ผู้ เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการนําตนเอง 
ได้แก่ การวางแผนการเรียน  การนําแผนการเรียนไปสู่การปฏิบตัิ  ซึงอาจใช้ประสบการณ์ของตนเอง
หรือความช่วยเหลือจากผู้ อืน  และลอง (Long 1993)  อ้างถึงใน บลัโดนาโด (Baldonado 1993)  

กล่าวว่า  ผู้ เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง  เป็นผู้ เรียนทีควบคุมเนือหา 
กระบวนการ องค์ประกอบของบริบท และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของตนเอง  และจากการ
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สงัเกตพุฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา  ทีทําให้นกัศกึษามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและโครงงาน
ตลอดระยะเวลา  โดยในการเรียนการสอนครังนี  ผู้ เรียนจะได้คะแนนจากการเรียนบทเรียน e-

Learning และกิจกรรมสมัมนาปฏิสมัพนัธ์บนเว็บ 10%  จากคะแนนเรียน  นอกจากนีในระหว่างการ
เรียนการสอนผู้ สอนได้เข้าไปทักทาย ทําความรู้จักสร้างความคุ้ นเคยกับนักศึกษา  กระตุ้ นให้
นกัศกึษาทํากิจกรรม  เสนอแนะ  ให้ข้อคิดเห็น  ยอมรับในความสามารถ  ให้กําลงัใจนกัศกึษา  และ
ชืนชมในความก้าวหน้าของนักศึกษาในการทํากิจกรรม  ทําให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอด
ระยะเวลาและมีความพึงพอใจในระดบัมาก  ซึงสอดคล้องกบัทฤษฏีแรงจงูใจ หรือ ARCS  ของเค
เลอร์ (Keller 1983)  ได้แก่  ความตงัใจ (Attention)  คือเร้าให้ผู้ เรียนอยากรู้อยากเห็นและสนใจ  
ความรู้สึกเกียวพนั (Relevance)  คือเชือมโยงความต้องการ ความสนใจ และจูงใจผู้ เรียน  ความ
เชือมัน (Confidence) คือช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาในด้านความคาดหวังเชิงบวก  เพือผลสัมฤทธิที
ประสบความสําเร็จ  ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือจัดหาแรงกระตุ้นทงัภายในและภายนอก
เพือให้ผู้ เรียนเกิดความพยายาม   
 นอกจากนียงัสอดคล้องกับเลสลีย์ (Learsley 1998)  ทีกล่าวว่า  ผู้ สอนจะต้องพร้อมทีจะ
เปลียนแนวทางของตนเองจากการเป็นผู้ ให้เนือหาแก่ผู้ เรียนเป็นผู้ช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่ผู้ เรียน  
โดยทําหน้าทีเป็นผู้ อํานวยความสะดวก (facilitator) ผู้สอนแนะ (coaching) การประคบัประคอง 
(scaffolding) การเป็นต้นแบบ (model)  และการเป็นผู้จดัประเมินผู้ เรียน (assessment)  และ
สอดคล้องกับ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2540)  ได้กล่าวว่า  ผู้สอนออนไลน์ทีดี  จะต้องรู้จักสร้าง
เทคนิคหรือวิธีการสอนอืน ๆ ทีสร้างแรงจงูใจให้นกัศึกษา  เพือสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ หาเหตผุล 
และคิดเป็น  โดยทีให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  โดยผ่านสือและระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
และ บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2541)  กล่าวว่า  ผู้สอนจะต้องเปลียนแปลงบทบาทของตนเอง  จาก
ผู้สอนมาเป็นผู้สนบัสนนุการเรียนรู้  โดยการให้คําปรึกษาช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าและช่วยเหลือ
ผู้ เรียน  ดแูลให้ผู้ เรียนอยู่ในขอบข่ายทีเหมาะสม  โดยการเรียนการสอนผ่านเว็บ  จะมีส่วนกระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดความต้องการในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ทงันีผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรม  และสร้าง
เนือหาทีเหมาะสมด้วย  นอกจากนี  คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้เสนอประเด็น
ปัญหาทีควรตระหนกัในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนออนไลน์  ในส่วนของอาจารย์ผู้สอน  
คือ  ผู้สอนควรจะมีบทบาทสําคญัในการสร้างความตืนตวัและความสนใจการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน  
จะต้องสร้างมาตรการจงูใจให้กบัผู้สอนได้พฒันาการศกึษาในระบบออนไลน์  ต้องชีให้เห็นถึงรูปแบบ
และวฒันธรรมการเรียนการสอนทีเปลียนไปจากผู้สอนเป็นศนูย์กลางไปสู่การมีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  
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ทงันียงัต้องสร้างมาตรการแรงจงูใจให้กบัผู้สอนในการพฒันาและให้เวลากบัการสอนออนไลน์  และ
กําหนดให้การใช้เวลาเพือการปรึกษาออนไลน์เป็นภาระงานได้ 

 

5. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังตอ่ไป  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี 

 1. ควรมีการวิจัยทีเพือพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดย
วิธีการเรียนรู้ร่วมกนัและวิธีโครงงานเพือพฒันาทกัษะอืนๆ เชน่ ทกัษะการคดิระดบัสงู เป็นต้น 

 2. ควรมีการวิจยัรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ทีมีรูปแบบทีแตกตา่ง
กนั ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 3. ควรมีการศกึษาด้านระบบบริหารจดัการ (LMS) ทีเหมาะสมกบัรูปแบบการออกแบบการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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ก. รายชือผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบ STOU eLID Model  

 1. ศาสตราจารย ์ดร.ศรีศกัดิ  จามรมาน 

     รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัอญัสัมชญั 

 2. ศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา  สัจจานนัท์ 
          ศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 3. รองศาสตราจารย ์ดร.นิคม  ทาแดง 

     ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 4. รองศาสตราจารยป์ระศกัดิ  หอมสนิท 

     ผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบและจดัระบบสือการเรียนการสอน 

 5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี  เส็งศรี 

      หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยแีละสือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ข. รายชือผู้เชียวชาญด้านออกแบบ และจัดระบบสือการเรียนการสอน 

 1. รองศาสตราจารยป์ระศกัดิ  หอมสนิท 

     ผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบและจดัระบบสือการเรียนการสอน 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ 

     ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยัการเรียนการสอนออนไลน์ ฝ่ายวิจยัและพฒันา  
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี  เส็งศรี 

     หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยแีละสือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ค. รายชือผู้เชียวชาญด้านออกแบบและจัดระบบสือการเรียนการสอนทางไกล 

 1. รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิศ  ภู่ศิริ 

     สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 2. รองศาสตราจารย ์ดร.สฤษดิพงษ ์ ลิมปิษเฐียร 

     สาํนกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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 3. รองศาสตราจารย ์ดร.สุพตัรา  คูหากาญจน์ 

     สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ง. รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือวจัิย 

 1. รองศาสตราจารย ์ดร.เบญจมาศ  อยูป่ระเสริฐ 

     สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 2. รองศาสตราจารย ์ดร.สุพิมพ ์ ศรีพนัธ์วรสกุล 

     สาํนกัทะเบียนและวดัผล มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 3. รองศาสตราจารย ์ดร.สุพตัรา  คูหากาญจน์ 

     สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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แบบรับรองรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาํหรับผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ชียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 293 

แบบรับรองรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอเีลิร์นนิง ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชียวชาญ 

 

ชือเรือง (ภาษาไทย) การพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
 ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ชือเรือง (ภาษาองักฤษ) Development of an e-Learning Instructional Design Model  
   for  Graduate programs of Sukhothai Thammathirat Open 

University 

ชือนักศึกษา  นางสมคัรสมร  ภกัดีเทวา 
สาขาวชิา  หลกัสูตรและการสอน (กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา) 
ปีการศึกษา  2551 

กรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ผศ.ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา 
 ศ.ดร.ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์

 รศ.ดร.อรจรีย ์ณ ตะกวัทุ่ง 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 วตัถุประสงค์ทวัไป 

  การวจิยัเรือง “การพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงสาํหรับอาจารย ์ 
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  เพือพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนทางอีเลิร์นนิงสาํหรับอาจารย ์
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 วตัถุประสงค์เฉพาะ 

  1.   ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์นกัศึกษา เกียวกบัการจดัการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิง ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  2. ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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 3. เพือสร้างรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงสาํหรับอาจารย ์

ระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 4. เพือทดลองใชรู้ปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงสาํหรับอาจารย ์

ระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 5.   เพือนาํเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงสาํหรับอาจารย ์ระดบับณัฑิต
ศึกษทีเหมาะสมสาํหรับมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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คําชีแจง  ขอใหท้่านพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ ของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิงระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในส่วนต่างๆ ต่อไปนีวา่มีความเหมาะสมมาก
นอ้ยเพียงใด โดยขอใหท้่านทาํเครืองหมาย ลงในช่องความคิดเห็น ดงัต่อไปนี 

 

 ความเหมาะสม ระดบั 5 หมายถึง ขนัตอนมีความเหมาะสมมากทีสุด 

 ความเหมาะสม ระดบั 4 หมายถึง ขนัตอนมีความเหมาะสมมาก 

 ความเหมาะสม ระดบั 3 หมายถึง ขนัตอนมีความเหมาะสมปานกลาง 
 ความเหมาะสม ระดบั 2 หมายถึง ขนัตอนมีความเหมาะสมนอ้ย 

 ความเหมาะสม ระดบั 1 หมายถึง ขนัตอนมีความเหมาะสมนอ้ยทีสุด  
   

ชือ- นามสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ............................................................................................................. 
ตําแหน่งปัจจุบัน .......................................................................................................................... 
สถานทีทาํงาน ............................................................................................................................... 
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แบบรับรองรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอเีลิร์นนิงระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขนัตอนท ี1.0 กาํหนดอุดมการณ์ ได้แก่ ปรัชญา วสัิยทัศน์ 

การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง ระดับบัณฑิตศึกษา 

มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

1.1 ปรัชญา มสธ. 
 

 

 

 

 

      

1.2 วสิัยทศัน์ มสธ. 
 

 

 

 

 

      

 

            ขอ้เสนอแนะเพิมเติม ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
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ขนัตอนท ี2.0 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการเรียนการสอนอเีลิร์นนิง 

การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง ระดับบัณฑิตศึกษา 

มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

2.1 วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั 

 

 

 

 

      

2.2 วเิคราะห์ปัญหาผูส้อน 

 

 

 

 

      

2.3 วเิคราะห์ความตอ้งการของ
ผูส้อน 

 

 

 

      

 

              ขอ้เสนอแนะเพิมเติม ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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ขนัตอนท ี3.0  วเิคราะห์ผู้เรียน 

การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง ระดับบัณฑิตศึกษา 

มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

3.1 ลกัษณะทวัไป 

 

 

 

 

      

3.2 ความพร้อมในการรับสือ 

 

 

 

 

      

3.3 ทกัษะในการใช้
สือคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

      

3.4 วเิคราะห์ปัญหาผูเ้รียน 
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การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง ระดับบัณฑิตศึกษา 

มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

3.5 วเิคราะห์ความตอ้งการ 

ของผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

      

 

 

                 ขอ้เสนอแนะเพิมเติม ............................................................................................................ 
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ขนัตอนท ี4.0  วเิคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม 

การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง ระดับบัณฑิตศึกษา 

มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

4.1 วเิคราะห์สถานการณ์และ 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

      

4.2 เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

      

4.3 ดา้นบริหารและการจดัการ
ระบบ 

4.3.1 การจดัการของผูเ้รียน 
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การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง  

ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

4.3.2 การจดัการของผูส้อน 

 

 

 

      

4.3.3 การจดัทาํเนือหาวชิา 
 

 

 

      

4.3.4 การจดัการลงทะเบียน 

 

 

 

      

4.3.5 การทดสอบออนไลน์ 
 

 

 

      

 

                       ขอ้เสนอแนะเพมิเติม ..................................................................................................... 
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ขนัตอนท ี5.0  จัดการเนือหาและประสบการณ์ 

การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง  

ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

5.1 วเิคราะห์วตัถุประสงค ์

 

 

 

 

 

      

5.2 วเิคราะห์เนือหาชุดวชิา/วิชา 
 

 

 

 

 

      

5.3 วเิคราะห์รูปแบบการ
นาํเสนอ 
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การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง ระดับบัณฑิตศึกษา 

มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

5.4 วเิคราะห์กิจกรรม 

 

 

 

 

      

5.5  วเิคราะห์การวดัและ
ประเมินผล 

 

 

 

 

      

5.6 วเิคราะห์ความคุม้ค่า 
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ขนัตอนท ี6.0  การออกแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและวธีิเรียนแบบโครงงาน 

การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง ระดับบัณฑิตศึกษา 

มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

6.1 กาํหนดวตัถุประสงคข์อง
การเรียนการสอน 

 

 

 

      

6.2 กาํหนดวธีิการและกลยทุธ์
ในการเรียนการสอน 

  6.2.1 วธีิการเรียนรู้ร่วมกนั 

 

 

 

      

  6.2.2 การเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

 

 

      

6.3 ออกแบบเนือหาการเรียน 

การสอน 
  6.3.1 บทเรียน e-Learning 
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การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง  

ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

  6.3.2 กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ 

   (Interactive Webinar /  
    e-Seminar)      

 

 

      

 6.4 ออกแบบเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 

 

 

      

6.5 ออกแบบวธีิการเรียน 

 

 

      

6.6 ออกแบบวธีิวดัและ
ประเมินผล 
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ขนัตอนท ี7.0  พฒันาชุดการเรียน (courseware) อเีลร์ินนิงและกจิกรรมปฏิสัมพนัธ์ 
การออกแบบการเรียนการสอนอี

เลร์ินนิง  
ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

7.1 ผลิตบทเรียน e-Learning 

 

 

 

      

7.2 สร้างกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ 

Interactive Webinar 

 

 

 

      

7.3 ผลิตคู่มือการสอนสาํหรับ 

อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

      

7.4 ผลิตคู่มือการเรียน 

สาํหรับผูเ้รียน 
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การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง  

ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

7.5 สร้างแบบวดัและ
ประเมินผลบทเรียน e-

Learning และกิจกรรม
ปฏิสัมพนัธ์ Interactive 
Webinar 

 

 

 

 

      

7.6 สร้างแบบวดัและ
ประเมินผล 

การสอนของอาจารย ์
 

 

 

 

      

7.7 การทดสอบประสิทธิภาพ
บทเรียน e-Learning และ
กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ Interactive 

Webinar 

  ทดสอบเดียว 1:1 

  ทดสอบกลุ่มเล็ก 6 คน 
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การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง ระดับบัณฑิตศึกษา 

มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

7.8 ปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

 

 

      

 

                       ขอ้เสนอแนะเพมิเติม ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 309 

ขนัตอนท ี8.0  ดําเนินการเรียนการสอนอเีลิร์นนิงและกจิกรรมปฏิสัมพนัธ์ 
การออกแบบการเรียนการสอนอี

เลร์ินนิง  
ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

8.1 อบรม/ฝึกทกัษะผูส้อน 

 

 

 

 

      

8.2 อบรม/ฝึกทกัษะผูเ้รียน 

 

 

 

 

      

8.3 ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 

 

 

 

      

8.4 วเิคราะห์ขอ้มูล 
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การออกแบบการเรียนการสอนอี
เลร์ินนิง  

ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

8.5 สรุปผล 

 

 

 

 

 

      

8.6 ปรับปรุงแกไ้ข 
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ขนัตอนท ี9.0  ประเมินการเรียนการสอนอเีลร์ินนิง 
การออกแบบการเรียนการสอนอี

เลร์ินนิง  
ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 6 2 1 

9.1 การประเมินสรุปผล 
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ขอ้เสนอแนะภาพรวม ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
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ตวัอยา่งบทเรียนอีเลิร์นนิง 
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ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรือง แนวปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารขอเปิด 

และดาํเนินหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 
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1.3 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ
ดําเนินการหลกัสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.  

 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรือง แนวปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลกัสูตรระดับปริญญาในระบบ 

การศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 

----------------------------- 
 เพืออนุวติัให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง หลกัเกณฑก์ารขอเปิดและ
ดาํเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 และมติคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ในการประชุมครังที 7/2548 เมือวนัที 11 สิงหาคม 2548 จึงออกประกาศแนวปฏิบติั 

ตามหลกัเกณฑก์ารขอเปิดและดาํเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลไว้
ดงัต่อไปนี 

 

 ขอ้ 1 ในการประกาศนี คาํจาํกดัความและความหมายทีเกียวกบัระบบการศึกษาทางไกลให้
เป็นไปตามนิยามคาํแนบทา้ยประกาศ 

 ขอ้ 2 การขอเปิดหลกัสูตร 

 สถาบนัอุดมศึกษาทีประสงคจ์ะเปิดดาํเนินการหลกัสูตรในระบบการศึกษาทางไกล จะตอ้ง
จดัทาํคาํขอจดัการศึกษาทางไกลตามแบบทีกาํหนดทา้ยประกาศนี และเสนอต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษา
พิจารณาอนุมติัหรือเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑที์เกียวขอ้งก่อนเปิดดาํเนินการ และ
แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีไดรั้บอนุมติัหรือ
เห็นชอบพร้อมแนบมติสภาสถาบนัอุดมศึกษา เพือประกอบการดาํเนินการต่อไป 

 ในกรณีของหลกัสูตรสาขาวิชาทีเกียวขอ้งกบัองคก์รกาํกบัมาตรฐานวชิาชีพสถาบนัอุดมศึกษา
ควรจดัใหอ้งคก์รกาํกบัมาตรฐานวชิาชีพตรวจสอบและรับรองความพร้อมพืนฐานก่อนเปิดดาํเนินการ 
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 ขอ้ 3 การพิจารณาความพร้อมและศกัยภาพในการเปิดดาํเนินการหลกัสูตร 

  3.1 ในการพิจารณาความพร้อมและศกัยภาพของสถาบนัอุดมศึกษาทีจะขอเปิด
ดาํเนินการหลกัสูตรในระบบการสอนทางไกลตอ้งพิจารณา ในเรืองการจดัคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ที 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร คณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร คณาจารยป์ระจาํ คณาจารยพ์ิเศษ บุคลากรอืนที
เกียวขอ้งระบบการเรียนการสอนทางไกล กาํหนดการเปิดภาคการศึกษาและหลกัสูตร การผลิตชุดการ
สอนทางไกล การประเมินการเรียนการสอน การจดัสือและอุปกรณ์การศึกษา การจดัโปรแกรมชุดคาํสัง 
(Software) การจดัหอ้งสมุดทงัหอ้งสมุดธรรมดาและหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร และสถานที 
รวมทงัทรัพยากรอืนทีมีความจาํเป็น 

  3.2 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งนาํเสนอขอ้มูล เพือแสดงความพร้อมในขอ้ 3.1 ทงัหมด 

 ขอ้ 4 วธีิการจดัการศึกษาระบบทางไกล ใหป้ฏิบติัดงันี 

  4.1 สถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งกาํหนดการรับนกัศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลทีเป็น
ระบบจาํกดัรับหรือไม่จาํกดัรับใหช้ดัเจน 

  4.2 การกาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา 
  4.3 โครงสร้างหลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งหรือเทียบเคียงกนัไดก้บัเกณฑม์าตรฐาน
ระดบัอุดมศึกษา 
  4.4 การสร้างและจดัหารายวิชา ควรอยูใ่นรูปชุดการสอนทางไกล ประกอบดว้ย  
(1) เนือหาสาระและประสบการณ์ (2) กิจกรรม หรืองานทีมอบหมายใหท้าํ (3) ประสบการณ์ภาคปฏิบติั 
และ (4) แบบประเมินหรือแบบทดสอบทงัก่อนเรียน หลงัเรียน และการสอบประจาํภาค 

  4.5 แสดงระบบการติดต่อสือสาร และการนาํเสนอขอ้มูลส่วนบุคคล สาํหรับคณาจารย์
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความกา้วหนา้ในการเรียน หรือขอ้มูลอืนของนกัศึกษา 
  4.6 ใหมี้คณะกรรมการผลิตและบริหารวชิาเพือวางแผน เตรียมการ ผลิตหรือจดัหา
เนือหาสาระ ทาํการสอน และประเมิน โดยโครงสร้าง องคป์ระกอบ บทบาทหนา้ที และการดาํเนินงาน 
ของคณะกรรมการผลิตและบริหารวชิาใหจ้ดัทาํเป็นประกาศของสถาบนัอุดมศึกษา 
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 ขอ้ 5 การดาํเนินการหลกัสูตร 

 เพือธาํรงไวซึ้งคุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินการ
อยา่งต่อเนือง ใหป้ฏิบติัดงันี 

  5.1 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งพฒันาระบบการศึกษาทางไกลเพือประกนัคุณภาพการเรียน
การสอนทีมีประสิทธิภาพ เนน้การจดัระบบการถ่ายทอดเนือหาสาระและประสบการณ์ทีนกัศึกษา
สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเองเป็นหลกั โดยเสนอเป็นแผนแม่บททางวชิาการของสถาบนัต่อสภา
สถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาอนุมติั 

  5.2 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัใหมี้การรายงานผลการจดัการศึกษาทงัในดา้นคณาจารย ์ 
การผลิตชุดการสอนทางไกล การถ่ายทอดเนือหาสาระและประสบการณ์ การปฏิบติัประสบการณ์
วชิาชีพ การบริการนกัศึกษา การวดัและการประเมินผลการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ย ปีละ  ครัง 
 ขอ้ 6 ระบบการศึกษาทางไกล 

 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งกาํหนดและพฒันาระบบการศึกษาทางไกลใหส้มบูรณ์ โดยกาํหนด
องคป์ระกอบ กระบวนการและกิจกรรม รวมทงัสือทีจะใชอ้ยา่งชดัเจน เสนอเป็นแบบจาํลองระบบ
การศึกษาทางไกล เสนอต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษาเพือใหค้วามเห็นชอบ 

 ขอ้ 7 สือการศึกษาทางไกล 

 สถาบนัอุดมศึกษาอาจจดัระบบการศึกษาทางไกลรูปแบบใดรูปแบบหนึง หรือผสมผสานกนั 
โดยยดึสือหลกั ไดแ้ก่ แบบยึดสือสิงพิมพเ์ป็นสือหลกั แบบยดึสือแพร่ภาพและเสียงเป็นสือหลกั หรือ
แบบยดึสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสือหลกั 

 สือการศึกษาทางไกล สถาบนัอุดมศึกษาควรผลิตหรือจดัหาสือหลกัและสือเสริมใหเ้อือต่อ
การศึกษาดว้ยตนเอง 

 สือหลกั ตอ้งเป็นสือทีนกัศึกษาทุกคนเขา้ถึงได ้สามารถถ่ายทอดเนือหาสาระไดทุ้กเรือง และ
บรรจุเนือหาสาระครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร เพือใหน้กัศึกษาทีมีความพร้อมสามารถศึกษา
ไดด้ว้ยตนเอง 

 สือเสริม เป็นสือทีเสริมสาระใหช้ดัเจนหรือเสริมปฏิสัมพนัธ์ในระบบการศึกษาทางไกล 
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องค์ประกอบของสือหลกัและสือเสริม มีดังนี 

  7.1 ในกรณีทียดึสือสิงพิมพเ์ป็นสือหลกั ใหป้ระกอบดว้ยแนวการศึกษาหรือแบบฝึก
ปฏิบติั (Study Guide/Workbook) ตาํราเรียนดว้ยตนเอง และหนงัสือชุดความรู้ 

  ทงันีใหมี้สือเสริมประกอบดว้ย สือโสตทศัน์ รายการวทิยุกระจายเสียง รายการวทิยุ
โทรทศัน์ บทเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การ
ประชุมทางไกล และการปฏิบติัในสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบติัในสถานการณ์จาํลอง และการ
ปฎิบติัในสถานการณ์จริง 

  7.2 ในกรณีทียดึสือแพร่ภาพและเสียงเป็นสือหลกั ใหป้ระกอบดว้ยรายการ 
วทิยกุระจายเสียง และรายการวทิยโุทรทศัน์เพือแพร่เสียงและภาพทางสถานีวทิยกุระจายเสียง สถานี
วทิยโุทรทศัน์ สถานีดาวเทียม หรือสถานีแพร่เสียงและภาพตามสาย เพือการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ผา่นจอภาพ (OSI-On Screen Interactive) เป็นรายการเสนอเนือหาสาระครบถว้นตามที
กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ทงัทีเป็นรายการสดแบบปฏิสัมพนัธ์หรือการบนัทึกเสียงหรือภาพไวล่้วงหนา้ มี
การออกแบบรายการทีจะช่วยทาํใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้และประสบการณ์เทียบไดก้บัการศึกษา แบบ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคณาจารยก์บันกัศึกษาโดยตรง 

  ทงันีใหมี้สือเสริมประกอบดว้ย สือโสตทศัน์ สือสิงพิมพ ์บทเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ 
บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และการปฏิบติัใน
สถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบติัในสถานการณ์จาํลอง และการปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

  7.3 ในกรณีทียดึสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสือหลกั ใหใ้ช้วธีิการผสมผสานระหวา่งการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ (On-line or Off-line) แบบดิจิทลั หรือแอนาลอก (Digital or 

Analog) แบบเขา้ถึงไดไ้ม่พร้อมกนั (Asynchronous) หรือเขา้ถึงไดพ้ร้อมกนัในเวลาเดียวกนั 
(Synchronous/Real-Time)  

  ทงันีใหมี้สือเสริมประกอบดว้ย สือสิงพิมพ ์สือโสตทศัน์ รายการวทิยกุระจายเสียง 
รายการวทิยโุทรทศัน์ บทเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล 
และการปฏิบติัในสถานการณ์เสมือนจริง  การปฏิบติัในสถานการณ์จาํลอง และการปฏิบติัใน
สถานการณ์จริง 
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  ในการสอนผา่นเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งแสดงความพร้อม
ดา้นโปรแกรมชุดคาํสัง (Software) เพือสนบัสนุนการจดัการศึกษาทางไกล โดยพฒันาระบบการจดั
สอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (I .earning Management System-LMS) และพฒันาระบบจดัการเนือหา 
(Content Management System-CMS) ทีมีประสิทธิภาพ 

  ระบบการจดัสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีองคป์ระกอบ (1) โฮมเพจ (Homepage) 

(2) การนาํเสนอเนือหาสาระ (Content Presentation) (3) แหล่งทรัพยากร (Learning Resources) (4) 
แหล่งสืบคน้ความรู้เสริมจากภายนอก (External Resources) (5) หอ้งปฏิบติัการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Laboratory) (6) ศูนยสื์อโสตทศัน์ (AV Center) (7) การประเมิน (Assessment) (8) ป้ายประกาศ 
(Web board) (9) หอ้งสนทนา (Chat room) (10) การสือสารทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail 

Address) (11) คาํถามพบบ่อย (Frequently Asked Questions) และ (12) ขอ้มูลส่วนบุคคล 
(Persona! Profile) 

  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งพฒันาหรือจดัหาโปรแกรมทีสามารถบนัทึกรายละเอียด วนัและ
เวลา และช่วงเวลาทีร่วมกิจกรรม บนัทึกรายงานต่อคณาจารยป์ระจาํวชิาและคณาจารยช่์วยสอนเกียวกบั
วธีิการ และเวลาการเขา้ศึกษาอยา่งละเอียด 

 ขอ้ 8 ความพร้อมดา้นโครงสร้างพืนฐาน อุปกรณ์และระบบการเรียนการสอน 

  8.1 ตอ้งจดัอุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัสือหลกั เครือข่ายสือสารดว้ยระบบเครือข่าย
ภายในและระบบเครือข่ายทีใหบ้ริการจากภายนอกใหพ้ร้อมบริการนกัศึกษาอยา่งเพียงพอ 

  สถาบนัอุดมศึกษาอาจร่วมมือกบัหน่วยงานอืนๆ ในดา้นโครงสร้างพืนฐานโดยตอ้ง
จดัทาํขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยความเห็นชอบของสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
  8.2 ตอ้งจดัระบบผลิตหรือจดัหาสือการศึกษาใหเ้พียงพอต่อการศึกษาดว้ยตนเอง
ประกอบดว้ยแผนการเรียน การประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียน เนือหาสาระ การประเมิน กิจกรรม 

ระหวา่งเรียน การทาํกิจกรรมภาคปฏิบติัเสริมประสบการณ์ และการมอบหมายสงังานเพือเก็บคะแนน 

  8.3  ตอ้งจดัใหน้กัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยเขา้รับการปฐมนิเทศ
ศึกษาเนือหาสาระจากชุดการสอนทางไกล ศึกษาจากชุดการสอนเสริม ทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย สืบคน้
ความรู้จากแหล่งความรู้เสริมและฐานขอ้มูลอาจารยแ์ละนกัศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรึกษาหารือทาง
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อิเล็กทรอนิกส์หรือเผชิญหนา้กบั คณาจารยป์ระจาํวชิา คณาจารยช่์วยสอน หรือกบันกัศึกษาดว้ยกนั
เองในเวลาทีมีการนดัหมาย ระหวา่งการสอน สัมมนาเสริม หรือประสบการณ์วชิาชีพ และเขา้สอบใน
สถานทีทีกาํหนด 

  8.4 จดัระบบการเก็บขอ้มูลการจดับริการนกัศึกษาเกียวกบัการร่วมกิจกรรมหลกัของ
นกัศึกษาอยา่งนอ้ย 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ (1) การสอน สัมมนาเสริม สัมมนาเขม้ การอบรมเขม้ หรือ การ
อบรมเขม้ทงัแบบเผชิญหนา้และผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (2) การศึกษาเนือหาสาระในชุดการสอนสือ
หลกั คือ สือสิงพิมพ ์และสือเสริมทางรายการวทิยกุระจายเสียง รายการวทิยโุทรทศัน์ การสอนหรือการ
สัมมนาผา่นดาวเทียมและการประชุมทางไกลผา่นจอภาพ ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอืน (3) การประกอบกิจกรรมการเรียน และการทาํงานและส่งงานทีไดรั้บ
มอบหมาย และ (4) การปรึกษาหารือ การส่งคาํถามถึงคณาจารยป์ระจาํวชิาและคณาจารยช่์วยสอน
ประจาํวชิา 
 ขอ้ 9 ความพร้อมดา้นห้องสมุด 

 ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเสนอขอ้มูลปัจจุบนัและแผนการพฒันาหอ้งสมุดและอุปกรณ์ทีสอดคลอ้ง
กบัสือหลกัอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ รวมทงัจดัหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพือใหน้กัศึกษาใช้
ประกอบการเรียน อาจจะใชห้อ้งสมุดของสถาบนัอุดมศึกษาทีมีอยูแ่ลว้ โดยจดัใหเ้ป็นหอ้งสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรแสดงความร่วมมือกบัหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์
อืน และ/หรือการเขา้เป็นสมาชิกหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศที
จาํเป็นสาํหรับการเรียนการสอน  
โดยนกัศึกษาสามารถเขา้ไปศึกษาไดต้ลอดเวลา 
 หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ควรมีเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ ตาํราอิเล็กทรอนิกส์วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานขอ้มูลทางวชิาการ บทคดัยอ่ออนไลน์ หรือฐานความรู้ในรูปแบบอืนในสาขาวชิาที
เปิดสอน 

 ขอ้ 10 การประเมินการเรียนการสอนทางไกล ใหส้ถาบนัอุดมศึกษา ระบุแนวทางการประเมิน
ทงักระบวนการและประเมินผลลพัธ์ ดงันี 

  10.1 การประเมินกระบวนการ ตอ้งครอบคลุมการประเมินก่อนเรียน และกิจกรรม
ระหวา่งเรียนประกอบดว้ยการทาํงานและการส่งงาน การปรึกษาหารือ และส่งคาํถามถึงคณาจารย์
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สัดส่วนการประเมินจากการสอบประจาํภาคต่อคะแนนเก็บจากการประเมินกิจกรรมใหเ้ป็นไปตาม
ลกัษณะวชิา โดยมีการกาํหนดสัดส่วนและการประเมินผลสอบทีเหมาะสม ทงัรายวชิาภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์วชิาชีพ 

  ทงันี สถาบนัตอ้งจดัประสบการณ์วชิาชีพในห้องปฏิบติัการหรือสถานการณ์จริงใน
รูปการปฏิบติังานในสถานประกอบการ โดยมีการทาํขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  10.2 การประเมินผลลพัธ์ ใหร้ะบุแนวทางหรือแผนการดาํเนินการทงัการสอบประจาํ
ภาคและสอบยอ่ย โดยตอ้งดาํเนินการสอบในสถานทีทีมีผูคุ้มสอบทีสามารถตรวจสอบการเขา้สอบดว้ย
ตนเองของนกัศึกษาได ้

 ขอ้ 11 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต 

 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ขอ้ 12 คณาจารยแ์ละบุคลากร 

 ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาบรรจุแต่งตงัคณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร คณาจารยป์ระจาํ คณาจารย์
พิเศษ และคณาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือใหก้ารเรียนการสอนทางไกลดาํเนินการ ไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

 สภาสถาบนัอุดมศึกษาอาจแต่งตงับุคลากรภายในหรือภายนอกใหท้าํหนา้ทีคณาจารยช่์วยสอน
ประจาํวชิาตามความเหมาะสม 

 บทบาทหนา้ทีของคณาจารยป์ระจาํวชิา คณาจารยช่์วยสอนประจาํวชิา และคณาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนัอุดมศึกษา 
 ขอ้ 13 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัระบบและประกนัคุณภาพหลกัสูตรเป็นระยะๆ อยา่งต่อเนือง  
มีรายงานผลต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษา ต่อสาธารณะ และต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือนาํผลการ
ประเมินมาใชป้รับปรุงคุณภาพหลกัสูตรการศึกษาทางไกลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
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 ขอ้ 14 การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งกาํหนดและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที
ครอบคลุมปัจจยัคุณภาพทงัดา้นปัจจยัการนาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และตวับ่งชีคุณภาพ ตลอดจน
การสร้างฐานขอ้มูลเพือการประกนัคุณภาพการศึกษาทีเหมาะสมกบัระบบการศึกษาทางไกล 

และการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาจะตอ้งมีการกระทาํอยา่งต่อเนือง มีการรายงานผลต่อสภาสถาบนั 
ต่อสาธารณะ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษามาใชป้รับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทางไกลใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยงิขึน 

 ขอ้ 15 คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดาํเนินการใหมี้การกาํกบัดูแล ติดตาม และประเมินผล
การจดัการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของสถาบนัอุดมศึกษา เพือใหก้ารจดัการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกลเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์และ 

แนวปฏิบติั ของประกาศนี 

 

  ประกาศ ณ วนัที 24 มกราคม พ.ศ. 2549 

 

 

     (ลงชือ)            พจน์  สะเพียรชยั 

                                                                         (ศาสตราจารยพ์จน์ สะเพียรชยั) 
              ประธานกรรมการ 

          คณะกรรมการอุดมศึกษา 
       สาํเนาถูกตอ้ง 

(นายประสิทธิ  มูลเพีย) 
  นกัวชิาการศึกษา 7 
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นิยามคําแนบท้ายประกาศ 
 

  “ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education) “ หมายความวา่ ระบบการศึกษาที
ผูส้อนและผูเ้รียนอยูห่่างกนั มีการวางแผน เตรียมการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การบริการและ
การประเมินผ่านชุดการสอนทางไกลในรูปสือประสมทีประกอบด้วยสือหลักและสือเสริมทีมีสือ
สิงพิมพ ์สือแพร่ภาพและเสียง หรือสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นแกนกลาง เพือใหน้กัศึกษาและผูเ้รียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองโดยไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ชนัเรียนตามปกติ มีระบบการประเมินทีมีคุณภาพและ
เชือถือได้ เมือสําเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรทีมีศักดิและสิทธิ
เช่นเดียวกบัประกาศนียบตัร หรือปริญญาบตัรจากสถาบนัการศึกษาในระบบชนัเรียน 

  “ระบบการศึกษาทางไกลผ่านสือสิงพิมพ์เป็นสือหลัก (Print-Based Distance 

Education)” หมายความวา่ ระบบการศึกษาทีมีการวางแผน เตรียมการ ดาํเนินการผลิต นาํเสนอเนือหา
สาระและประสบการณ์ ให้บริการ และทาํการประเมิน ผ่านสือสิงพิมพใ์นรูปตาํราการศึกษาทางไกล 
คู่มือการศึกษา (Study Guide) หรือ แบบฝึกปฏิบติั (Workbook) แผนกิจกรรมการศึกษา (Course 

Bulletin) เอกสารชุดความรู้ (Set books) และสารานุกรม (Encyclopedia) เป็นสือหลกั และมีสือเสริม
ประกอบดว้ยสือโสตทศัน์ รายการวิทยุกระจายเสียงหรือเทปเสียงหรือซีดีเสียง รายการวิทยุโทรทศัน์ 
หรือเทปภาพ หรือซีดีภาพ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Assisted Instruction-CAI) 

อินเทอร์เน็ต (Internet) และการสอนเสริมหรือสัมมนาเสริมแบบปฏิสัมพนัธ์หรือการสอนเสริมผา่นสือ 

  “ระบบการศึกษาทางไกลผ่านสือแพร่ภาพและเสียงเป็นสือหลกั (Broadcast-Based 

Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาทีมีการวางแผน เตรียมการ ดาํเนินการผลิต  
นาํเสนอเนือหาสาระและประสบการณ์ ให้บริการ และทาํการประเมินผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง 
หรือเทปเสียง หรือซีดีเสียง รายการวทิยโุทรทศัน์ หรือเทปภาพ หรือซีดีภาพ ทีแพร่ภาพแบบตามสาย ไร้
สาย หรือผา่นดาวเทียม เป็นสือหลกั และมีสือเสริมประกอบดว้ยสือสิงพิมพ ์สือโสตทศัน์ บทเรียนดว้ย
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการสอนเสริมหรือสัมมนาเสริมแบบปฏิสัมพนัธ์หรือากรสอนเสริมผา่น
สือ 
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  “ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือหลกั (E-Learning Based 

Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาทีมีการวางแผน เตรียมการ ดาํเนินการผลิต 
นาํเสนอเนือหาสาระและประสบการณ์ ให้บริการและทาํการประเมินผา่นเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทีมี
คอมพิวเตอร์เป็นกลไกขบัเคลือน ใช้ระบบโทรคมนาคมสองทางทีตอบสนอง ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู ้เรียนกับผู ้สอน และผู ้เ รียนกับผู ้เรียน  ผ่านสือหรือเผชิญหน้า ผสมผสานกัน ทังตามสาย (On 

Cable/On Line) ตามคลืนวิทยุ (Wireless) และไร้สาย (Off-Cable/Off Line) โดยจดัสอนทาง
อินเทอร์เน็ต การสอนผา่นจอภาพ และช่องทางโทรคมนาคมในรูปแบบอืน และอาจใชสื้อสิงพิมพ ์สือ
ทางวิทยุกระจายเสียง สือทางวิทยุโทรทศัน์ สือโสตทศัน์ การสอนเสริมหรือสัมมนาเสริม และการ
อบรมภาคปฏิบติัเสริมประสบการณ์เป็นสือเสริม 

  “ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต (Internet-based Distance Education)” 

หมายความวา่ ระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีมีการวางแผน เตรียมการ ดาํเนินการผลิต นาํเสนอ
เนือหาสาระและประสบการณ์ ให้บริการและทาํการประเมินผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ 
เป็นสือหลกั และมีสือเสริมประกอบดว้ยสือสิงพิมพ ์ซีดีเสียงหรือเทปเสียง ซีดีภาพ หรือเทปภาพการ
สอนเสริมหรือสัมมนาเสริมทางเครือข่าย และมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนเท่าทีจาํเป็น 

  “สถาบนัอุดมศึกษา” หมายความวา่ สถาบนัอุดมศึกษาทีขออนุญาตเปิดสอนทางไกล 

  “ชุดการสอนทางไกล” หมายความว่า ชุดการสอนทางไกลทีผลิตในรูปชุดการสอน
ทางไกลด้วยสือสิงพิมพ์ ชุดการสอนทางไกลทางวิทยุกระจายเสียง ชุดการสอนทางไกลทางวิทยุ
โทรทศัน์ ชุดการสอนทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ชุดการสอนทางไกลผา่นดาวเทียม หรือชุดการสอนดว้ย
การประชุมทางไกลผา่นจอภาพ 
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  (เทคโนโลยกีารศึกษา) มหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

  จงัหวดันครปฐม 

 

ประวตัิการทาํงาน 

พ.ศ. 2527   นกัวชิาการศึกษา 3 สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2529   นกัวชิาการศึกษา 4 สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2534   อาจารย ์ระดบั 4 สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2541   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 7  สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา  
   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

พ.ศ. 2544   รองศาสตราจารย ์ระดบั 8  สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา  
   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2547- ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์ระดบั 9  สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา  
   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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