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                  The purposes of this study were ; 1) to find interactions between the students’
learning performance levels, learning styles upon learning achievements, and 2) to compare
the students‘ learning achievement with different levels of learning performances and styles in
computer conferencing. The subjects of this study consisted of 64 Mathayomsuksa 4 students
who were studying in the second semester academic year 2001 from Ratchaborika School,
Ratchaburi Province and Kongkaram School, Petchaburi Province. They were classified on the
basis of their independent learning or collaborative learning styles. Then, they were selected
as the research samples by simple random sampling to participate in four levels of learning
performances : high,medium,low, and high-low levels.
                  The instruments were Learning Styles Inventory , Web-based Instruction , and
Learning Achievement Tests. Two-way ANOVA was employed for the analysis of data.
                  The findings of this research revealed as the following:
                  1)  There was no interaction between levels of learning performance and learning
styles.
                  2) There was a significant difference in learning achievement between levels of
learning performance at the level of 0.05. That is, the students with low learning performance
gained greater learning achievement than the ones with high learning performance, medium
learning performance and high-low learning performance.
                  3) There was no significant difference between independent learning style and
collaborative learning style.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษานับวามีความสําคัญที่สุดตอการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน ไมวาเศรษฐกิจ  

การเมือง สังคมและวัฒนธรรม  โดยเนนการพัฒนาคนเปนศูนยกลางซึ่งสอดคลองกับพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่วา “การศึกษาเปนเครื่องมือ
อันสําคัญในการพัฒนาความรู   ความคิด   ความประพฤติ    ทัศนคติ   คานิยม   และคุณธรรม
ของบุคคลเพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การพัฒนาประเทศก็ยอมทําได
สะดวกราบรื่นไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 3)
การศึกษาจึงเปนรากฐานสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาประเทศเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึน    สงผลให
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   มีกําลังคนที่มีความรู   ความสามารถ   มีสังคมที่สงบและสะดวก
สบายขึ้นมีเศรษฐกิจที่มั่นคง  ทั้งนี้เพื่อประเทศจะไดสามารถยืนหยัดอยูไดในสังคมโลกไดอยางมี
ศักดิ์ศรี (อมรวิชช  นาครทรรพ 2541 : 6)     แตเนื่องจากการศึกษาของไทยเนนความรูความจํา
เปนสวนมาก    สวนความสามารถในการปฏิบัติและการพัฒนาความคิดของผูเรียนมีคอนขางนอย 
ซึ่งแสดงถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลาง       ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนใหนักเรียนเปน
ศูนยกลางแทน               จึงนับไดวาสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  โดยเฉพาะหมวด  4  คือ แนวการจัดการศึกษา  
(วิชัย  วงษใหญ 2543 : 1-2) ซึ่งการปฏิรูปการศึกษานี้จะเกิดขึ้นไดนั้นตองอาศัยการเปลี่ยนแปลง
หลายประการ   อาทิเชน  การยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนไทย   การปลูกฝงคุณธรรม    
จริยธรรม  และความภูมิใจในเอกลักษณทางวัฒนธรรม    การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต   การ
สงเสริมความเขมแข็งทางปญญา   นอกจากนี้ยังหมายรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงประการสําคัญ  
2  ประการ   อันไดแก  การปรับปรุงการเรียนการสอนและการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อมรวิชช นาครทรรพ 2541 : 6 )  ซึ่งการปรับปรุงการเรียนการสอนควรที่จะเนนใหผูเรียนมีความ
สามารถในการคิด  วิเคราะห   สังเคราะห  แสวงหาความรูและแกปญหาไดดวยตนเอง     สามารถ
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ใชเหตุผล  ใชวิจารณญาณในการปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได          สวนการลงทุนทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาก็ควรที่จะนําขอไดเปรียบของการเรียนรูผานสื่อสมัยใหมมาใช
ประโยชนในการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ทันสมัยเพราะมีความทาทายและสรางความสนุก
เพลิดเพลินแกผูเรียน  (ถนอมพร      เลาหจรัสแสง 2543 : 25)

หากพิจารณาการเรียนรูในยุคใหมที่มีขุมความรูมหาศาลหรือที่เรียกวา โลกแหงความรู 
(World of Knowledge) ซึ่งแหลงความรูไดเกิดขึ้นตลอดเวลา   มีจํานวนมากและกระจายอยูทั่ว
โลก  การเรียนรูในยุคใหมตองเรียนรูไดมากและรวดเร็ว อีกทั้งตองสามารถแยกแยะ  คนหาขาวสาร  
ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ตองการไดตรงกับความตองการ   เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทที่
สําคัญตอการพัฒนาการศึกษาอยางมาก (ยืน ภูวรวรรณ  ม.ป.ป. : 1) โดยเปนเคร่ืองมืออันสําคัญ
ที่สามารถทําคุณประโยชนใหกับการศึกษาไดอยางดีเลิศหากนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม   
นอกจากจะยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเปนรูปธรรมใหทันกับความเร็วในความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเองแลว  ยังเปนการสรางตลาดและขีดความสามารถใหกับประเทศโดยรวม
อีกดวย (พิเชษฐ  ดุรงคเวโรจน 2542 : 8)  ซึ่งการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงแหลง
ขอมูลขาวสารความรูทั้งในรูปแบบที่เปนภาพ  เสียง  ขอมูล  การโตตอบสื่อสาร  ซึ่งเปนขอมูล
ดิจิตอลที่มีความเร็วสูง   และมีความเชื่อถือไดที่จะรองรับขอมูลจํานวนมหาศาลจากทั่วโลกหรือที่
เรียกวา ทางดวนสารสนเทศ (Information Superhighway )      โดยตัวอยางของการใชทางดวน
สารสนเทศที่มีความสะดวกรวดเร็วและเปนที่นิยมสูงสุด   ก็คือ อินเทอรเน็ต (Internet)  (วาสนา 
สุขกระสานติ  2540 : 1-2)   ซึ่งสอดคลองกับธงชัย  วงศชัยสุวรรณ ( 2540 : 55-56 )     ที่กลาววา      
อินเทอรเน็ตเปนทางดวนสารสนเทศที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในปจจุบัน    ซึ่งประเทศตาง ๆ ใน
โลกไดใหความสําคัญตอเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากเห็นวาเปนเครื่องมืออันสําคัญที่สามารถ
ทําประโยชนใหกับการศึกษา  จึงวางนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในทุกระดับการศึกษา   ซึ่ง 
โรเบิรต  เอ็ม บาลลารด ( Ballard  1998 ,อางถึงใน วีระเดช เชื้อนาม 2542 : 32 )  ไดนําเสนอ
ความรูเทคโนโลยีแกนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (K-12)   สรุปไดวานักเรียน
ควรจะมีความสามารถใชอินเทอรเน็ต    ทํารายงานหรือส่ังซื้อของ   และใชจดหมายอิเลกทรอนิกส 
( E-mail) เปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน

     จากคุณสมบัติและปจจัยของอินเทอรเน็ต   เปนโอกาสในการนํามาใชประโยชนทาง
การศึกษาในรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งมีสาระสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก    (ไพฑูรย  ศรีฟา  2543 : 
96-97)  คือ
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     1. เปดโอกาสใหครูและนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงความรูเสมือนหนึ่งมี “หองสมุด
โลก”  โดยไมมีขอจํากัดทางดานเวลาและสถานที่  ใหมีโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน

     2. พัฒนาการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน โดยใชจดหมายอิเลกทรอนิกส (E-mail)
เปนสื่อกลางในการปรึกษาหารือ สงการบาน ทํางานกลุม

     3.เปลี่ยนบทบาทของครูและนักเรียน   เมื่อบทบาทของครูเปลี่ยนจาก “ผูสอน” มาเปน 
“ผูแนะนํา”      ในขณะที่กระบวนการเรียนรูของนักเรียนเปลี่ยนจาก “เชิงรับ”  มาเปน “ เชิงรุก”   ที่
เรียนรูวิธีเรียน (Learning how to learn) และเรียนดวยความอยากรู (Active Learning)

     นอกจากนี้ เคอรชานและดอวสัน (Kurshan and Dawsan 1992 : 78)   ไดกลาววา
ความรูความเจริญของอินเทอรเน็ตและการโทรคมนาคมไดเปลี่ยนธรรมชาติของหองเรียนปจจุบัน  
โดยเชื่อมคอมพิวเตอรกับเครือขายทั่วโลก (World Wide Web)  หองเรียนสามารถพูดคุยกันไดเปน
หองเรียนโลกาภิวัฒน         ซึ่งกลายเปนสวนที่แยกไมออกของสภาพแวดลอมทางการเรียนรูของ
นักเรียน      โดยมีรูปแบบของการนําอินเทอรเน็ตมาใชในการศึกษา (ถนอมพร  ตันติพัฒน  2539 : 
55-56) ดังนี้

     1. การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการติดตอส่ือสาร  อภิปราย  ถกเถียง แลกเปลี่ยน และสอบ
ถามขอมูลขาวสารความคิดเห็นทั้งกับผูที่สนใจศึกษาในเรื่องเดียวกัน  หรือกับผูเชี่ยวชาญสาขา
ตาง ๆ โดยใชจดหมายอิเลกทรอนิกส (E-mail)  หรือกระดานขาว (Bulletin Board)

     2.การใชอินเทอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูลในการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชบริการรูปแบบ
ตาง ๆ ที่มีอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต

     3. การใชอินเทอรเน็ตในหลักสูตรการศึกษา แบงเปน 3 ลักษณะคือ
   3.1 การประยุกตอินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรเดิม
  3.2 การศึกษาทางไกลผานอินเทอรเน็ต (Long Distance Learning via Internet) 

แบงเปน 2 ลักษณะ  คือ 1) ลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนนัดเวลากันแนชัดแมอยูไกลกันก็สามารถ
เห็นภาพและโตตอบกันได  2) ลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนไมจําเปนตองนัดเวลาที่แนชัด  แตผูสอน
ตองเตรียมเอกสารการสอนลวงหนาและเก็บขอมูลไวบนเครือขาย  เมื่อผูเรียนตองการเรียนก็เขา
เครือขาย  เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ

   3.3 การเรียนการสอนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต   เปนการเรียนการสอน  การอบรมหรือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ต (Teleconferencing)    ใหแกนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ
ทั่วไป
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     จะเห็นไดวาอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง       มีบริการรูปแบบตาง ๆ ที่
สามารถเอื้อประโยชนตอการเรียนการสอน   ใหโอกาสนักเรียนในการสื่อสาร  การรวมมือและการ
เรียนรูดวยตนเอง  ซึ่งเนนการเรียนในระดับสูงและการคิดที่อิสระเปนสําคัญ (Fisher 2000 : 80)
โดยที่การเรียนการสอนผานเว็บหรือ Web-based Instruction      เปนรูปแบบหนึ่งของบริการบน
เครือขายอินเทอรเน็ตที่นักการศึกษาใหความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน   และเปนความ
พยายามในการใชคุณสมบัติตาง ๆ   ของอินเทอรเน็ตมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน     เพื่อ
ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (วิชุดา  รัตนเพียร 2542 : 30 )      กลาวคือเปดโอกาสใหสามารถ  
ปฏิสัมพันธกับบทเรียน  ผูสอนหรือผูเรียนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันทันทีโดยไม
จําเปนตองอยูในสถานที่และเวลาเดียวกัน   นอกจากนี้ ใจทิพย  ณ สงขลา (2544 : 1) ไดกลาววา

               การเรียนการสอนผานเว็บ    เปนนวัตกรรมการศึกษาที่อิงปรัชญาการเรียนแนวพุทธิ    
ปญญา(Constructivism)  และการเรียนแบบรวมมือ  (Collaborative Learning) โดยการเรียน
การสอนผานเว็บนี้ยึดแนวทางพุทธิปญญานิยมที่เชื่อวา บุคคลแตละคนมีพื้นฐานประสบการณ
ของความรูที่แตกตางกัน         ผูเรียนจึงเลือกรับเนื้อหาใหมที่สัมพันธกับความรูเดิมเพื่อตอยอด
ความรูเดิม   การสรางสื่อในลักษณะไฮเปอรมีเดีย  จึงสามารถตอบรับความแตกตางของบุคคล
ในการเลือกรับและเลือกเรียนตามเวลาที่ตนเองพรอม   และเมื่อรวมคุณสมบัติของคอมพิวเตอร
เครือขายที่เปดโอกาสสามารถสื่อสารโดยไมจําเปนตองอยูในสถานที่หรือเวลาเดียวกัน    ดังนั้น
การใชการเรียนแบบรวมมือเพื่อการเชื่อมโยงตอยอดความรูกับผูเรียนอื่น      จึงสามารถกระทํา
ไดอยางไรขีดจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ที่ตางกันของผูเรียน

ดังนั้นการเรียนการสอนผานเว็บซ่ึงใชองคประกอบของไฮเปอรเท็กซและความสามารถ
ดานการสื่อสารที่เปนอิสระดานเวลาและสถานที่  (Jonassen et al. 1995 : 157)  ในยุคของขอมูล
ขาวสารและเทคโนโลยีที่ผูเรียนไมจําเปนตองเรียนอยูในสถานและเวลาเดียวกัน การเรียนการสอน
จึงตองมีสวนชวยและอํานวยความสะดวกแกผูเรียนเพื่อใหเกิดความเขาใจโดยการถายทอดความรู
แกผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใหม   การเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรจึงควรมีลักษณะเปนการ
สนทนามากขึ้นเพราะจะทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนดวยกันเอง   ชวยใหเกิดการ
ผสมผสานความรูใหมเปนความรูเชิงประจักษ   (Lauzon  and  Moore  1989 ,อางถึงใน สันทัด  
ทองรินทร  2542 : 2)

     องคประกอบที่นํามาใชในการสรางเว็บเพื่อการเรียนการสอน ไดแก องคประกอบของ
คอมพิวเตอรชวยสอน   องคประกอบของไฮเปอรเท็กซและองคประกอบของการใชคอมพิวเตอร
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เพื่อการสื่อสาร  ซึ่งการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการติดตอส่ือสาร (Computer Mediated  
Communication )     เปนการสงขอมูลและขาวสารผานเครือขายคอมพิวเตอร     เชน    จดหมาย
อิเลกทรอนิกส (E-Mail)    การประชุมทางคอมพิวเตอร (Computer Conferencing)   ลักษณะการ
สงจะเปนการสงแบบเวลาตรงกัน (Synchronous)  หรือเวลาไมตรงกันก็ได (Asynchronous)  การ
สงแบบเวลาตรงกันตัวอยาง เชน การเลน ICQ  การคุย (Talk) เปนตน   การสงแบบเวลาไมตรงกัน 
ไดแก   การสงจดหมายอิเลกทรอนิกส (E-Mail) เปนตน    (ประชิต   อินทะกนก 2541 : 48-49)   
โดยเฉพาะการประชุมทางคอมพิวเตอร         สามารถนํามาใชรวมกับการเรียนการสอนดังกลาวให
สัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  การประชุมทางคอมพิวเตอรสําหรับการสื่อสารระหวางผูเรียนกับ
ผูสอน  และผูเรียนกับผูเรียนเอง    อาจอยูในรูปแบบการสอนชนิดหนึ่งตอหนึ่งหรือหนึ่งตอหลายคน   
หรือหลายคนตอหลายคน (Warschauer 1997 : 158) และถือวาเปนการเรียนแบบใหความรวมมือ
ชวยเหลือกันและเปนสังคมการเรียนรูของผูเรียน         นอกจากนี้กระบวนการปฏิสัมพันธดาน
ความคิดรวมกับผูอ่ืนที่ส่ือสารผานอินเทอรเน็ต  ทําใหผูเรียนสามารถสรางความรูในระดับสูงและมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น (ใจทิพย ณ สงขลา  2542 : 21)    โดยการอภิปรายโตแยงถกเถียง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลายจะทําใหเกิดทักษะทางปญญาในระดับสูง เชน 
การวิเคราะห สังเคราะห นําไปใช ประเมินผล มากขึ้นกวาผูเรียนที่จะเรียนหรือทํางานคนเดียว  
และยังพบอีกวาผูเรียนดวยวิธีการอภิปรายโดยการประชุมทางคอมพิวเตอรจะมีความมั่นใจในการ
เรียนสูงกวาผูเรียนที่เรียนในชั้นเรียนปกติ (Roberts 1990 ,quoted in Romiszowski and  Mason  
1994  : 447)  ผูเรียนมีความชอบในการเรียนและมีทัศนคติตอการใชคอมพิวเตอรเพื่อการอภิปราย
ในทางบวก  มีแรงจูงใจภายในที่จะใชและเกิดทักษะในการคิด    (Althus  1997 ; Bloom 1956 ; 
Harasim 1996 , 1989 ; and Soriano  1994 ,อางถึงใน สันทัด  ทองรินทร 2542 : 3-4) การจัด
สภาพแวดลอมแบบรวมมือในสาย (On–line)  ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางโดยเปดโอกาสปฏิสัมพันธ
กับผูเรียนอื่น ๆ ทําใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรู  ( Bill 1997 : 84)

    ปจจุบันอินเทอรเน็ตมีบทบาทในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาอยางมาก    ทําให
โรงเรียนเขาถึงขอมูลที่ทันเหตุการณทุกสาขาวิชาและสามารถติดตอส่ือสารไปในโลกกวาง เชน 
การอภิปรายผานจดหมายอิเลกทรอนิกส (E-Mail)   เทลเน็ต (Telnet)   โกเฟอร (Gopher)   หรือ
เวิรล  ไวด  เว็บ (World Wide Web) (Thomusson and Truett 1996) โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร  
อินเทอรเน็ตสามารถปรับปรุงการสอน  ยุทธศาสตรการเรียนและการอภิปรายได  ในประเทศยุโรป
จัดตั้งโครงการ Science Across Europe (SAE) มีการพัฒนาการศึกษามิติที่ไรพรมแดน  เพิ่ม
ความตื่นตัวที่จะใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สงผลตอสังคมและหาโอกาสติดตอส่ือสารกับ
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ประเทศอื่นดวยการใชอินเทอรเน็ตในการศึกษา (Cutler 1997)   สวนการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใน
ปจจุบันกลายเปนสวนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตรที่ทุกประเทศทั่วโลกไดใหความสําคัญเชนกัน   ใน
ตางประเทศ   โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการริเร่ิมโครงการ Global Learning and 
Observations to Benefit the Environment (GLOBE)    ซึ่งเชื่อมโยงนักเรียน  นักศึกษา    และ
นักวิทยาศาสตรในเครือขายการศึกษาสิ่งแวดลอม   โดยนักเรียนศึกษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและ
ทองถิ่นรอบๆ และแลกเปลี่ยนขอมูลผานอินเทอรเน็ต (พิเชษฐ  ดุรงคเวโรจน 2542 : 11) สวนระดับ
นานาชาตินั้นไดมีการจัดตั้งโครงการ  The 21th  Century School Project    ซึ่งมีวิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอมบรรจุอยูดวยโดยนําครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 6 โรงเรียนจาก 6 ประเทศ 
ไดแก  ญี่ปุน อิสราเอล ญี่ปุน ออสเตรเลีย แอฟริกาใต บราซิลและสหรัฐอเมริกา  มาทํากิจกรรมใน
ประเด็นสิ่งแวดลอมผานอินเทอรเน็ตซึ่งใชทั้งภาษาอังกฤษและภาษาประจําชาติในการสื่อสาร 
(Lloud 1997)    

     อยางไรก็ตาม  ในการเรียนการสอนมักจะใหความสําคัญกับลักษณะที่แตกตางกันของ
ผูเรียน (Learner Characteristics) โดยลักษณะของผูเรียนมีผลตอสภาพทางการเรียนรูในการ
เรียนการสอน  ปจจัยดังกลาวถูกนํามาปรับใชในเรื่องการเรียนผานเว็บดวย  ซึ่งเดิมคํานึงถึงดาน
อายุ การพัฒนาระดับการคิดและความสามารถของผูเรียน  นักพัฒนาการสอนผานเว็บควรคํานึง
ถึงลักษณะของผูเรียนไดแก ลักษณะการคิด  แรงจูงใจ   ความรู และบริบททางสังคม (Miller and 
Miller 2000 : 167)  สอดคลองกับ Hiltz ( 1996 ,อางถึงใน ประชิต  อินทะกนก 2541 : 13) ที่กลาว
วา ลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน เชน ความสามารถทางการเรียน  เพศ  อายุ  วัฒนธรรมหรือ
เชื้อชาติ  อาจจะมีผลตอความสําเร็จของการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร    นอกจากนี้
ระดับความสามารถทางการเรียน (Levels of Learning Performance)      ยังเปนองคประกอบที่
สําคัญอันหนึ่งที่มีผลตอการเรียนของแตละบุคคล       โดยบุคคลจะประสบความสําเร็จในการเรียน
ไมเทากัน ผูเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูงยอมจะประสบความสําเร็จในการเรียนดี
กวาผูเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา (พรศรี  ลีทวีกุลสมบูรณ  2539 : 93 )

     นอกเหนือจากตัวผูเรียนเองแลวองคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของกระบวน      
การเรียนการสอนก็คือตัวผูสอนซ่ึงไมวาจะเปนผูสอนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา    หรือระดับ
อุดมศึกษาก็ตามจะดําเนินการสอนไดดีและมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อไดรูจักและเขาใจลักษณะและ
ธรรมชาติของผูเรียนเปนอยางดี   ทั้งนี้ผูเรียนก็ตองการผูสอนที่มีความรูดี  ประสบการณ  วิธีสอนดี
เปนกันเอง  และเขาใจผูเรียน    ซึ่ง อี จี โบก  (E.G. Bogue ,อางถึงใน อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี
2542 : 9)  อธิบายวา “นักเรียนในหองเรียนนั้นมีความแตกตางกันในวิธีการเรียน   เชน นักเรียน
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บางคนอาจจะสามารถเรียนรูไดดีจากการอานและการคนควาดวยตนเอง  อาศัยเพียงการแนะนํา
จากครูเทานั้น  บางคนเรียนรูไดดีจากการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ” การ
ศึกษาเรื่องแบบการเรียนกําลังเปนที่สนใจในปจจุบัน  ริตา ดันน (Rita  Dunn) ศาสตราจารยทาง
การศึกษา ศูนยการศึกษาแบบเรียนและการสอนแหงมหาวิทยาลัยเซนตจอหนและคณะไดกลาววา  
จากการคนพบในหลายงานวิจัยแสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถที่จะบอกแนวทางที่เขาจะเรียนรูได
อยางมีผลสัมฤทธิ์ดีที่สุด  และยังเชื่อวาแบบการเรียนของนักเรียนอาจจะเปนองคประกอบสําคัญ
ตอผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนดวย (Dunn 1981 ,อางถึงใน อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี 2542 : 
32) นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับแบบการเรียน  โดยที่เซอรริล  ไรซแมน
และแอนโทนี่   กราสชา (Reichman and Grasha  1975 ,อางถึงใน อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี 2542 
: 33)  ก็เปนอีกคณะหนึ่งซึ่งศึกษาตัวแปรหรือสภาพการณที่เกี่ยวของสภาพภายในตัวผูเรียนและ
องคประกอบดานสภาพแวดลอมทางการเรียนมาประกอบกันเพื่อใชอธิบายแบบการเรียนที่ผูเรียน
ชอบ     ซึ่งไดพัฒนาและแบงแยกประเภทของแบบการเรียนของผูเรียนออกเปน 6 แบบ  คือ   แบบ
อิสระ (Independent)    แบบพึ่งพา (Dependent)     แบบแขงขัน (Competitive)       แบบรวมมือ 
(Collaborative)  แบบมีสวนรวม (Participant)  และแบบหลีกเลี่ยง (Avoidance)  โดยใชลักษณะ
ของการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันเองในกระบวนการเรียนการสอนในการแบง
แยกแบบการเรียน    ทั้งนี้ไมคํานึงถึงลักษณะของระดับการศึกษา  เพศ และวินัยในการเรียน

     ดังนั้นเพื่อใหเขาใจถึงการจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เนน  
ผูเรียนเปนศูนยกลาง    โดยเฉพาะการศึกษาถึงความสัมพันธของลักษณะผูเรียน   แบบการเรียน
ของผูเรียนอีกทั้งยังสามารถพัฒนาการเรียนการสอนแบบประชุมทางคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและ
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนมากยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน        
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่
ที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่   4  โดยวิธีการเรียนแบบประชุมทาง
คอมพิวเตอรสําหรับวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
     เพื่อใหการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคจึงมีกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย  ดังนี้   1) การเรียน

การสอนผานเว็บ    2) การประชุมทางคอมพิวเตอร      3) ระดับความสามารถทางการเรียน    และ
4) แบบการเรียน       ดังแผนภูมิที่1
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1.การเรียนการสอนผานเว็บ
        (Parson 1997)                                                                                   2. การประชุมทางคอมพิวเตอร
       (McGreal 1997)                                                                                     (Harasim 1989,1996)
 (Relan and Gillani 1995)                                                                                 (Rowntree 1995)
                                                                                                                        (Feenburge 1989)

                                                                                                สัมฤทธิผลทางการเรียนโดยวิธีการเรียน
                                                                                                         แบบประชุมทางคอมพิวเตอร

       3. ระดับความสามารถทางการเรียน
      - ระดับความสามารถทางการเรียนสูง
      - ระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา
 (Arnold and Meili 1972 ; and Rogers 1969)

แผนภูมิที่ 1   กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

              4. แบบการเรียน
   (Reichman and Grasha 1975)
                  - แบบอิสระ
        (Beggs and Buffles 1965)
     (Alexander and Hines 1967)

 - แบบรวมมือ
               (Gerlach 1994)
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วัตถุประสงคการวิจัย
                 1.เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่มี
ตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีเรียนแบบประชุมทาง
คอมพิวเตอร
                 2. เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีระดับ
ความสามารถทางการเรียนตางกัน   โดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร
                 3. เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีแบบ
การเรียนตางกัน   โดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร

สมมติฐานการวิจัย
1. มีปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนกับแบบการเรียนของนักเรียน

ที่เรียนโดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร
2. สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีระดับความสามารถ

ทางการเรียนตางกัน   โดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอรแตกตางกัน
3. สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ที่มีแบบการเรียนตางกัน   

โดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอรแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
    1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   โรงเรียน

ราชโบริกานุเคราะห  จังหวัดราชบุรี  จํานวน 328  คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียน
คงคาราม   จังหวัดเพชรบุรี   จํานวน 214 คน      ที่กําลังเรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมใน
โปรแกรมสายศิลปของภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษา 2544

     1.2 กลุมตัวอยาง
         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียน

ราชโบริกานุเคราะห  จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนคงคาราม  จังหวัดเพชรบุรี      โดยใชวิธีการสุม
กลุมตัวอยางอยางงายของนักเรียนที่กําลังเรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมในโปรแกรมสายศิลป
ของภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544  โรงเรียนละ 32 คน  โดยจําแนกเปนนักเรียนที่มีระดับความ
สามารถทางการเรียน สูง  ปานกลาง  ต่ํา และสูง-ต่ํา (คละกัน) และมีแบบการเรียนแบบอิสระ  
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กลุมละ  4  คน รวม 16 คน    สวนนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียน สูง  ปานกลาง  ต่ํา 
และสูง-ต่ํา (คละกัน) และมีแบบการเรียนแบบรวมมือ กลุมละ 4 คน รวม 16 คน

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ

          1.1  ระดับความสามารถทางการเรียน
   1.1.1   ระดับความสามารถทางการเรียนสูง
   1.1.2   ระดับความสามารถทางการเรียนปานกลาง
   1.1.3   ระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา
   1.1.4   ระดับความสามารถทางการเรียนสูง-ต่ํา (คละกัน)

    1.2  แบบการเรียน
 1.2.1   แบบอิสระ
 1.2.2   แบบรวมมือ

     2.  ตัวแปรตาม
    สัมฤทธิผลทางการเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

นิยามศัพทเฉพาะ
1.  การเรียนการสอนผานเว็บ  หมายถึง  การนําคุณลักษณะของอินเทอรเน็ตที่นําเสนอ

ผานเวิรล ไวด เว็บ มาใชสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูอยางมีความหมาย  โดย
ปราศจากขอจํากัดดานสถานที่และเวลา    ซึ่งประกอบดวย  จุดประสงคการเรียนรู  คําแนะนํา  
เนื้อหา  การประชุมทางคอมพิวเตอร   แบบทดสอบและจดหมายอิเลกทรอนิกส

2. การประชุมทางคอมพิวเตอร  คือ การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อกลาง  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือถายโยงขอมูลขาวสารระหวางผูเรียนดวยกันผานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่กําหนด
ในเวลาที่ตรงกัน

3. ความสามารถทางการเรียน หมายถึง  ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่
ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง  ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการกระทําที่อาศัยความสามารถ
ทางรางกายหรือสมอง
                 4. ระดับความสามารถทางการเรียนสูง   หมายถึง   ผลการเรียนภาคเรียนสุดทายของ
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 3.00-4.00 ของนักเรียนทั้งหมดในแตละแบบการเรียน
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5. ระดับความสามารถทางการเรียนปานกลาง  หมายถึง ผลการเรียนภาคเรียนสุดทาย
ของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 2.00-2.99 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดในแตละแบบการเรียน

6. ระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา   หมายถึง   ผลการเรียนภาคเรียนสุดทายของ
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 1.00-1.99 ของนักเรียนทั้งหมดในแตละแบบการเรียน

7. ระดับความสามารถทางการเรียนสูง-ต่ํา (คละกัน)  หมายถึง  ผลการเรียนภาคเรียน
สุดทายของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูงและระดับความสามารถทางการเรียน
ต่ํา

     8. สัมฤทธิผลทางการเรียน หมายถึง  ผลตางของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนลบดวย
คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนของนักเรียน

9. แบบการเรียน (Learning Styles)   หมายถึง   ลักษณะธรรมชาติของผูเรียนหรือ
พฤติกรรมการแสดงออกที่ผูเรียนแตละคนชอบใชในการเรียน   ซึ่งผูเรียนคิดและปฏิบัติเปนประจํา
ในการเรียนการสอนโดยปกติ

10. แบบการเรียนแบบอิสระ (Independent)  หมายถึง      ผูเรียนมักเรียนรูเนื้อหาและ
ทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง  มีความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง     แตจะฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน

11. แบบการเรียนแบบรวมมือ (Collaborative) หมายถึง  ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิด
ความสามารถซึ่งกันและกัน      ตลอดจนมักรวมมือกับเพื่อนและชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน

12. ปฏิสัมพันธ (Interaction)  หมายถึง  อิทธิพลรวมของระดับความสามารถทางการ
เรียนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนกับแบบการเรียนของ

ผูเรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียน    โดยใชวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร
     2.เปนแนวทางในการจัดการเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอรของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการวิจัยเรื่อง ปฏิสัมพันธระหวาง
ระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร  ในวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   
ผูวิจัยไดวิจัยศึกษาดานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้
                 1. การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-based Instruction)
                     1.1 ความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ

   1.2 ลักษณะของการเรียนการสอนผานเว็บ
   1.3 การเรียนการสอนผานเว็บกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
   1.4 ประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บ
   1.5 องคประกอบของการเรียนการสอนผานเว็บ

      2. การประชุมทางคอมพิวเตอร (Computer Conferencing)
                       2.1 ความหมายของการประชุมทางคอมพิวเตอร
                       2.2 ลักษณะของการประชุมทางคอมพิวเตอร

     2.3 การประชุมทางคอมพิวเตอรกับการสื่อสารแบบเผชิญหนา
     2.4 ทักษะของผูเรียน
     2.5 บทบาทของผูสอน
     2.6 ปญหาของการเรียนโดยใชการประชุมทางคอมพิวเตอร

      3.  ระดับความสามารถทางการเรียน (Levels of Performance)
     3.1 ความหมายของความสามารถทางการเรียน
     3.2 ความหมายของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง
     3.3 ลักษณะของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง
     3.4 ลักษณะของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา

      4.  แบบการเรียน (Learning Styles)
     4.1 ความหมายของแบบการเรียน
     4.2 ประเภทของแบบการเรียน
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     4.3 การเรียนแบบอิสระ
     4.4 การเรียนแบบรวมมือ

     5.  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (Environmental  Science)
     5.1 ความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
     5.2 จุดประสงคของหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
     5.3 คําอธิบายรายวิชา
     5.4 ขอบขายเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
     5.5 การเรียนการสอนวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง

     6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
     6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแบบการเรียน
     6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการประชุมทางคอมพิวเตอร

การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-based Instruction)

ความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ
มีนักศึกษาไดใหนิยามและความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-based 

Instruction) ไวหลายทาน  ไดแก
Khan  (1997 : 6)   ไดใหคําจํากัดความของ   การเรียนการสอนผานเว็บ หมายถึง

โปรแกรมไฮเปอรมีเดียที่ชวยในการสอน  โดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของ
อินเทอรเน็ต มาสรางใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายโดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูใน
ทุกทาง

Parson (1997 ,อางถึงใน วรางคณา หอมจันทร 2542 : 11)       ไดใหความหมายของ
การเรียนการสอนผานเว็บวา  เปนการสอนที่นําเอาสิ่งที่ตองการใหบางสวนหรือทั้งหมดโดยอาศัย
เว็บ  ซึ่งสามารถกระทําไดหลายรูปแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกันทั้งเชื่อมตอบทเรียน  วัสดุ
การเรียนและการศึกษาทางไกล
                 Relan และ Gillani (1997 ,อางถึงใน ใจทิพย  ณ สงขลา 2544 : 5)  ไดใหความหมาย
ของการเรียนการสอนผานเว็บ หมายถึง  โปรแกรมการเรียนการสอนในรูปแบบไฮเปอรมีเดีย  ที่นํา
คุณลักษณะและทรัพยากรตาง ๆ ที่มีใน   World Wide Web    มาใชประโยชนในการจัดสภาพ
แวดลอมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู       โดยการประยุกตเขากับกลยุทธการสอนที่มุงเนนทาง
พุทธิปญญาผสมผสานกับส่ิงแวดลอมทางการเรียนที่เปนการเรียนแบบรวมมือ
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ใจทิพย  ณ สงขลา (2544 : 1) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ คือ  
การใชคุณสมบัติของไฮเปอรมีเดียและเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและกิจกรรมทาง
การเรียนในมิติที่ไมมีขอบเขตจํากัดในเรื่องระยะทางและเวลาที่ตางกันของผูเรียนและผูสอน

     วิชุดา  รัตนเพียร (2542 : 30)     ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ 
หมายถึงการนําเสนอโปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจ    โดยนําเสนอผานบริการ World Wide Web
ในเครือขายอินเทอรเน็ต  ซึ่งผูออกแบบและสรางโปรแกรมการสอนผานเว็บจะตองคํานึงถึงความ
สามารถและบริการที่หลากหลายของอินเทอรเน็ตและนําคุณสมบัติเหลานั้นมาใชเพื่อประโยชนใน
การเรียนการสอนมากที่สุด

วรางคณา  หอมจันทร (2542 : 12) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บวา  
การใชทรัพยากรที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ตมาออกแบบและจัดระบบเพื่อการเรียนการสอน
สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย   เชื่อมโยงเครือขายที่สามารถเรียนได
ทุกที่ทุกเวลา

จากนิยามขางตน      การเรียนการสอนผานเว็บ   หมายถึง   การนําคุณลักษณะของ
อินเทอรเน็ต (Internet) ที่นําเสนอผาน World Wide Web มาใชสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อ
การเรียนรูอยางมีความหมายโดยปราศจากขอกัดดานสถานที่และเวลา
ลักษณะของการเรียนการสอนผานเว็บ

การเรียนการสอนผานเว็บยังเปนที่สับสนถึงคุณลักษณะของเว็บวาเว็บใดเปนเว็บเพื่อ
การศึกษาซึ่งมีมากในระบบเครือขาย     ลักษณะของเว็บสําหรับการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
พารสัน  (Parson 1997 ,อางถึงใน วรางคณา หอมจันทร 2542 : 13)  ไดแบงประเภทของการเรียน
การสอนผานเว็บออกเปน  3  ลักษณะ  คือ

1. การเรียนการสอนผานเว็บแบบรายวิชาอยางเดียว ( Stand-alone Courses)
                 2. การเรียนการสอนผานเว็บแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses)

3. การเรียนการสอนผานเว็บแบบศูนยการศึกษา ( Web Pedagogical Resources)
   โดยแบบที่หนึ่งและสองเปนแบบที่มีแนวคิดเปนรายวิชาโดยรวม  ขณะที่แบบที่สาม

จะเปนในรูปของกิจกรรมหรือประสบการณที่เปนสวนหนึ่งของรายวิชา
1. การเรียนการสอนผานเว็บแบบรายวิชาอยางเดียว (Stand-alone Courses)  เปน

รายวิชาที่มีเครื่องมือและแหลงที่เขาไปถึงและเขาหาไดโดยผานระบบอินเทอรเน็ตอยางมากที่สุด  
ถาไมมีการสื่อสารก็สามารถที่จะไปผานระบบคอมพิวเตอรส่ือสารได (Computer Mediated 
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Communication หรือ CMC) มีลักษณะเปนแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจํานวนมากที่เขามาใชจริง  
แตจะมีการสงขอมูลจากรายวิชาทางไกล

2.  การเรียนการสอนผานเว็บแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses)  
เปนรายวิชาที่มีลักษณะเปนรูปธรรมที่มีการพบปะระหวางครูกับนักเรียน  และมีแหลงใหมากเชน  
การกําหนดงานบนเว็บ  การกําหนดใหอาน  การสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือการมีเว็บที่
สามารถชี้ตําแหนงของแหลงบนพื้นที่ของเว็บไซดโดยรวมกิจกรรมตางๆไว

3.  การเรียนการสอนผานเว็บแบบศูนยการศึกษา ( Web Pedagogical Resources) 
เปนชนิดของเว็บไซดที่มีวัตถุดิบ  เครื่องมือ  ซึ่งสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญเขาไวดวยกัน  
หรือเปนแหลงสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาซึ่งผูที่เขามาใชก็จะมีส่ือใหบริการหลายรูปแบบ เชน 
รูปภาพ  ขอความ  การสื่อสารระหวางบุคคล และการทําภาพเคลื่อนไหว

การใชอินเทอรเน็ตในลักษณะของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ จะมีวิธีการใชใน  
3  ลักษณะ (Doherty 1998 ,อางถึงใน วรางคณา  หอมจันทร 2542 : 12) ดังนี้

1. การนําเสนอ (Presentation) เปนไปในแบบเว็บไซดที่ประกอบดวยขอความ ภาพ
กราฟกซึ่งสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม  คือ

1.1 การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เชนขอความ
  1.2 การนําเสนอแบบสื่อคู เชน ขอความกับภาพกราฟก   บางครั้งจะอยูในรูป PDF

ที่ผูเรียนสามารถดาวนโหลดได
1.3 การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือประกอบดวยขอความ ภาพกราฟก ภาพ

เคลื่อนไหว เสียงและภาพยนตรหรือวีดิโอ
                 2. การสื่อสาร (Communication)  การสื่อสารเปนสิ่งจําเปนที่จะตองใชทุกวันในชีวิต 
ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต  โดยมีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ เชน

  2.1 การสื่อสารแบบทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ
  2.2 การสื่อสารแบบสองทาง เชน การสงไปรษณียอิเลกทรอนิกสโตตอบกัน
2.3 การสื่อสารแบบทางหนึ่งแหลงไปหลายที่   เปนการสงขอความจากแหลงเดียว

แพรกระจายไปหลายแหลง เชน การอภิปรายจากคนเดียวใหคนอื่น ๆ ไดรับฟงดวย  หรือการ
ประชุมทางคอมพิวเตอร

2.4 การสื่อสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง  เชน  การใชกระบวนการกลุมในการ
ส่ือสารบนเว็บ      โดยมีคนใชหลายคนและคนรับหลายคนเชนกัน
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                 3. การทําใหเกิดความสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะที่สําคัญของ
อินเทอรเน็ตและสําคัญที่สุด   ซึ่งมีลักษณะ คือ

  3.1 การสืบคน
  3.2 การหาวิธีการเขาสูเว็บ
  3.3 การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ

การเรียนการสอนผานเว็บกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียน
Relan และ Gillani (1995  ,อางถึงใน วิชุดา  รัตนเพียร 2542 : 34)    ไดทําการเปรียบ

เทียบการเรียนการสอนผานเว็บและการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียน  การเรียนการสอนถูกจํากัดอยูใน

หองเรียนซึ่งมีพื้นที่จํากัดตามสภาพแวดลอม เชน หองเรียน อาคารเรียน และโรงเรียน ผูเรียนจะ
ตองเดินทางเพื่อไปยังสถานศึกษาตามเวลาที่กําหนด  การเรียนการสอนผานเว็บชวยลดขอจํากัด
ดังกลาวโดยการรวบรวมขอมูลไวในเว็บเพจที่เดียวกัน  แมวาผูเรียนจะอยูหางไกลแคไหนก็สามารถ
เขาสูระบบเครือขายได

2. การเรียนการสอนผานเว็บสงเสริมแนววิธีเพื่อการสื่อสารในสังคม  เพื่อใหมีการ
ศึกษาและคนควาที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น    โดยผูใชสามารถเสาะแสวงหาและแลกเปลี่ยนเพื่อหา
คําตอบในสิ่งที่คนหา  ชวยสงเสริมประสบการณการเรียนรูซึ่งในกรณีนี้อาจทําใหคอนขางยากใน
การจัดการ

3.ผูที่เรียนผานเว็บสามารถศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลที่ใหญที่สุดในโลกได
ดวยความสะดวกและรวดเร็ว   นอกจากนี้แลวขอมูลที่นําเสนอบนอินเทอรเน็ตยังมีความทันสมัย
เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่นิยมใชหนังสือหรือตําราเรียนเปนแหลงขอมูล
สําหรับการคนควา       หนังสือหรือตําราเหลานี้อาจไมมีความทันสมัยและไมหลากหลายเทาบน
อินเทอรเน็ต

4. การจัดการเรียนการสอนผานเว็บสงเสริมการศึกษาทางไกลไรขอบเขต    และลดคา
ใชจาย  มีอิสระดานเวลาและปริมาณของขอมูล  ทั้งยังสามารถสื่อสารระหวางกันโดยอิสระและมี
ความเปนสวนตัวไดอีกดวย  โดยผูเรียนจะอภิปรายและแกไขปญหาการเรียนโดยแลกเปลี่ยนความ
รูและความคิดเห็นกับผูเรียนดวยกันหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนลักษณะการเรียนแบบรวมมือกัน

5. การเรียนการสอนผานเว็บสงเสริมความแตกตางรายบุคคลของผูเรียน  ผูเรียนมี
อิสระที่จะเลือกเรียนดวยตนเอง  โดยสามารถศึกษาคนควาหาขอมูลกําหนดเวลาในการศึกษา
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เลือกที่จะติดตอส่ือสารและแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง ซึ่งแตกตางจากการเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิมในช้ันเรียนที่กระบวนการเรียนการสอนไดถูกกําหนดโดยผูสอน
ประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บ

การเรียนการสอนผานเว็บชวยใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูดวยตนเอง มีบรรยากาศ
ของการเรียนรูและชวยเหลือกัน  โดยมีประโยชนดังนี้

Steve C.Yuen (1998 ,อางถึงใน วรางคณา หอมจันทร 2542 : 43)  กลาวถึงประโยชน
ของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ

1. การเชื่อมตอระบบทั่วโลก
2. ราคาไมแพง
3. มีระบบมัลติมีเดีย

 4. สามารถปฏิสัมพันธ
5. ไมจํากัดเวลาหรือสถานที่

 6. โครงสรางระบบที่หลากหลาย (Multi-platforms)
            7. เชื่อมโยงขอมูลและแหลงขอมูลไดอยางชัดเจน

8. เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือเรียนแบบรวมมือ
  9. สามารถแกไขและปรับเปลี่ยนขอมูลไดงาย

Tim (1997 ,อางถึงใน วรางคณา หอมจันทร 2542 : 43) ไดกลาวถึงประโยชนของการ
เรียนการสอนผานเว็บ ดังตอไปนี้

1.ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น  เกิดความสนใจและ
กระตือรือรนขึ้น

2. ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนไดหลายแบบทําใหไมเบื่องาย
3. ผูสอนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน
4. ผูเรียนมีอิสระในการที่จะเลือกเวลาเรียน  สถานที่เรียน
วรางคณา  หอมจันทร (2542 : 43)ไดสรุปขอดีของการเรียนการสอนผานเว็บดังนี้
1. ความยืดหยุนและความสะดวกสบาย  นักเรียนสามารถเขาไปเรียนโดยไมมีขอจํากัด

ดานเวลาและสถานที่  และลดคาใชจายบางประการ
2. ความเหมาะสมในการเรียนรู  นักเรียนที่เขามาเรียนจะไดรับความรูที่สําคัญและมี

ประโยชน  หากผูออกแบบการเรียนการสอนเพิ่มแรงจูงใจและการระลึกถึงความรูได  ส่ิงนี้จะเปน
ส่ิงที่สําคัญเพราะผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตหากผูเรียนประสงคจะเรียนรู
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3. การควบคุมผูเรียน  ประสบการณการสอนที่ผานมาของครูผูสอนที่มีกับนักเรียนที่
เรียนผานเว็บ  นักเรียนมีความตั้งใจ  สนใจในเนื้อหา  การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาขึ้นกับความ
ตองการของผูเรียนเปนสําคัญ

4. รูปแบบมัลติมีเดียเวิรล ไวด เว็บจะมีการนําเสนอเนื้อหาหลักสูตรโดยใชส่ือ
มัลติมีเดียแตกตางกันไมวาขอความ  เสียง  วีดิทัศนและการสื่อสารในเวลาเดียวกัน      ผูสอนและ
ผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอไดตามความยืดหยุนของเวิรล ไวด เว็บ       เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

5. แหลงทรัพยากรขอมูล  คือจํานวนและความหลากหลายของเนื้อหาที่อยูในเว็บที่ได
มาจากหลาย ๆ แหลง เชน การศึกษา  ธุรกิจ หรือรัฐบาล ฯลฯ จากทั่วโลก  ถือวาเปนพื้นที่ขนาด
ใหญและเก็บขอมูลหลากหลายชนิด  นอกจากนี้ขอความหลายมิติที่เชื่อมโยงไปยังที่ตั้งอื่นโดย
อาศัยขอความหลายมิติเขาไปคนหาอยางงายดาย

6. ความทันสมัย  เนื้อหาที่ใชเรียนแบบการเรียนการสอนผานเว็บสามารถปรับปรุงให
ทันสมัยไดอยางงายดาย   แหลงทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยูบนเว็บนี้สามารถจะเสนอขอมูลที่มีความ
ทันสมัยใหแกผูเรียน  สามารถประยุกตเขากับหลักสูตรใหทันสมัยไดตลอดเวลา

7. ความสามารถในการประชาสัมพันธ  เว็บใหโอกาสแกนักเรียนที่จะเสนองานที่ไดรับ
มอบหมายบนเว็บได   อีกทั้งนักเรียนยังมีโอกาสที่จะมองเห็นผลงานของผูอ่ืนและเพิ่มแรงจูงใจ
ภายนอก

8. เพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี  นักเรียนที่เรียนผานเว็บจะไดเพิ่มพูนทักษะทางเทคโนโลยี    
เนื้อหาที่เรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมและเพิ่มแหลงทรัพยากรตาง ๆ ใหนักเรียนเพิ่ม
พูนความรู
องคประกอบของการเรียนการสอนผานเว็บ

การใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนเปนไปไดหลายรูปแบบ   เชน  การ
ทบทวนแบบออนไลน (On-Line Tutorial)  การบรรยายผานเครือขาย(Lectures)  การสัมมนา
(Seminar) ไมวาจะใชรูปแบบใด    การสรางเว็บไซดสําหรับรายวิชาควรจะมีองคประกอบที่เปน
เว็บเพจ (Mcgreal 1997 ,อางถึงใน อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี 2542 : 22)  ดังนี้

1.  โฮมเพจ  (Home Page) เปนเว็บเพจแรกที่ผูเรียนจะไดพบ   โฮมเพจควรมีเนื้อหา
ส้ัน ๆ   แสดงเนื้อหาเฉพาะที่จําเปนเกี่ยวกับรายวิชาหรือโปรแกรมการเรียนซึ่งประกอบดวย  ชื่อ
รายวิชา  ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบรายวิชา สถานที่ โฮมเพจ ควรจะจบในหนาเดียว  ควรเลี่ยงที่จะ
ใสภาพกราฟกขนาดใหญซึ่งจะทําใหใชเวลาในการเรียกโฮมเพจขึ้นมาดู
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2.  เวบเพจแนะนํา (Introduction) ควรจะมีสังเขปรายวิชา (Course Description)  
ควรจะมีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังรายละเอียดของหนางานที่รับผิดชอบ ควรจะใสขอความทักทาย  
ตอนรับรายชื่อผูที่เกี่ยวของกับการสอนรายวิชานี้  พรอมทั้งตัวเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดรายวิชา

3.  เว็บเพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Course Overview)  แสดงภาพรวมโครงสราง
ของรายวิชา   มีคําอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับหนวยการเรียน หรือโมดุลการเรียน      พรอมทั้งตาราง
รายละเอียดหนวยการเรียน วัตถุประสงคและเปาหมายของวิชาตองระบุใหชัดเจน

4. เวบเพจแสดงสิ่งจําเปนในการเรียนรายวิชา (Course Requirements) เชน หนังสือ
ประกอบ  บทเรียนคอมพิวเตอร  ทรัพยากรการศึกษาในระบบเครือขาย (On-Line Resources) ตัว
เชื่อมโยงรวมถึงเครื่องมือตาง ๆ ทั้งฮารดแวร และซอฟแวร ที่จําเปนตองใชในการเรียนในระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชเว็บ  ซึ่งรวมถึงโปรแกรมเสริมการทํางานของโปรแกรมการทํางานของ
โปรแกรมดูเว็บ (Web Browser Plug-in)

5. เว็บเพจแสดงขอมูลสําคัญ (Vital Information) ไดแก การติดตอผูสอบหรือผูชวย
สอนที่อยูติดตอได หมายเลขโทรศัพท  เวลาที่จะติดตอแบบออนไลนได (On-Line Office Hours)
เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่ลงทะเบียน ใบรับรองการเรียน  ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจคําแนะนํา

6. เว็บแสดงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ (Role and 
Responsibilities)  ไดแก ส่ิงที่คาดหวังจากผูเรียนในการเรียนรายวิชา  กําหนดการสั่งงานที่ไดรับ
มอบหมาย   วิธีการประเมินผลรายวิชา   บทบาทหนาที่ของผูสอนและผูชวยสอนเปนตน

7. เว็บเพจงานที่มอบหมาย (Assignments) ประกอบดวยงานที่จะมอบหมายหรืองาน
ที่ผูเรียนจะตองการกระทําในรายวิชาทั้งหมด  กําหนดสงงาน ตัวเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมสําหรับ
เสริมการเรียนหรืองานที่มอบหมาย

8.  เว็บเพจแสดงตารางกําหนดการ (Course  Schedule) แสดงกําหนดรายวิชาตางๆ 
เชน กําหนดวันสงงาน  วันทดสอบยอย  วันสอบ เปนตน       ถึงแมเปนการสอนโดยใหเรียนดวย
ตนเอง  การกําหนดเวลาที่ชัดเจนจะชวยใหผูเรียนควบคุมตัวเองไดดีข้ึน

9. ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน (Resourses) แสดงตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บ
เพจที่มีขอมูลหรือองคความรูที่เกี่ยวของกับรายวิชา

10. เว็บเพจแสดงตัวอยางของคําถาม (Sample Tests) ในการสอบยอยหรือตัวอยาง
ของงานที่มอบหมายโดยสมบูรณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



20

11. เว็บเพจแสดงขอมูลสวนตัว (Biograghy)  ของผูสอนและทุกคนที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอน  รวมทั้งขอมูลอ่ืน ๆ เปนการศึกษาสิ่งที่สนใจ  งานวิจัยในลักษณะคลาย Curriculum 
Vitae

12. เว็บเพจแบบสอบถาม (Course and Program Evaluation) เพื่อใหผูเรียนใช
ประเมินผลรายวิชา

13.  เว็บเพจแสดงคําศัพทและดัชนีคําศัพท (Glassary and Index) ที่ใชในการเรียน
รายวิชา   ควรจะมีดัชนีคําศัพทเพื่องายตอการสืบคน

14.  เว็บเพจการสนทนา (Conferencing Area) ควรมีเว็บเพจที่เปดใหมีการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สอบถามปญหาการเรียนระหวางผูเรียนและระหวางผูเรียนกับผูสอน   
ทั้งแบบสื่อสารในเวลาเดียวกัน (Synchronous Communication) หรือไมส่ือสารในเวลาเดียวกัน
(Asynchronous  Communication)

15.  เว็บเพจบอรด ประกาศขาวอิเลกทรอนิกส (Electronic Bulletin  Board) ซึ่งเปน
เพจที่ผูเรียนหรือผูสอนใชในการประกาศขอความตาง ๆ  ซึ่งอาจจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับ
การเรียนก็ได

16. เว็บเพจคําถามคําตอบที่พบบอย (FAQ Pages) แสดงคําถามและคําตอบที่มีการ
ถามมากในสิ่งที่เกี่ยวกับรายวิชา  โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษาและหัวขออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

17.  เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา (How to learn) หรือวิธีการเรียนราย
วิชาที่ดี   คําแนะนําในการออกแบบเว็บไซดรายวิชา

การประชุมทางคอมพิวเตอร (Computer Conferencing)

ความหมายของการประชุมทางคอมพิวเตอร

การประชุมทางคอมพิวเตอร (Computer Conferencing) มีพื้นฐานอยูที่การส่ือสาร
ดวยขอความ (Message) ซึ่งสรางโดยผูสงสารไปยังผูรับหรืออานสาร 1 คน หรือมากกวา โดยมี
การอํานวยความสะดวกในการสื่อสารแบบกลุม การสืบคนขอมูล และเปนเครื่องมือในการจัดการ
ประชุม การทํางานรวมกันโดยใชแบบบันทึกการประชุมในการบันทึกใหคําแนะนําติดตอกัน      ซึ่ง
ผูใชแตละคนสามารถเขารวมกิจกรรมตามความสนใจ (Kaye 1989 ,อางถึงใน สันทัด   ทองรินทร 
2542 : 42)
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ลักษณะของการประชุมทางคอมพิวเตอร
การประชุมทางคอมพิวเตอรมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้    คือ
1. เปนการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธสูง         สามารถสงเสริมหรือสนับสนุนกระบวนการ 

ปฏิสัมพันธที่ซับซอนในการสื่อสาร เชน อาจใชรวมกับโทรศัพท  หรือการใชรวมกับ  การประชุม
ทางภาพ    ซึง่ถอืวาเปนการมปีฏิสัมพนัธแบบประสานเวลา (Synchronous)  และเปนการสือ่สารที่
ตรงกันในเวลาเดียวกัน (Price 1996 : 39) หรือแมแตในการสื่อสารแบบเวลาไมตรงกัน 
(Asynchronous)     กย็งัถอืวาใหปฏิสัมพนัธสูงกวาการสือ่สารรูปแบบอืน่ ๆ ทีม่ใีนการจดัการศกึษา
ทางไกลและการประชุมทางคอมพิวเตอรยังไมตองสรางหรือเตรียมผลปอนกลับเชนเดียวกับใน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ผูส่ือสารสามารถสรางปฏิสัมพันธเปนขอความดวยตนเองไดทันทีจะขาด
เพียงแตการแสดงออกทางอารมณเทานั้น

2. เปนการสื่อสารหลายชองทางโดยอยางนอยก็เปนการสื่อสารสองทางระหวางผูรับ
และผูสงสาร (Romiszowski and Mason 1994 : 438) หรือการสื่อสารระหวางกลุม
การประชุมทางคอมพิวเตอรกับการสื่อสารแบบเผชิญหนา

เมื่อทําการเปรียบเทียบลักษณะของการทํางานระหวางการสื่อสารแบบพบปะเผชิญ
หนากัน (face-to-face) กับการใชการประชุมทางคอมพิวเตอร  แลวพบวามีขอแตกตางดังนี้

1. การประชุมทางคอมพิวเตอรไมข้ึนกับสถานที่    การสื่อสารสามารถกระทําไดโดย
ผานเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งเชื่อมแตละคนเขาดวยกัน  ขณะการสื่อสารแบบเผชิญหนานั้นจะขึ้น
อยูกับสถานที่   ประสิทธิภาพของการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน

2. การประชุมทางคอมพิวเตอรจะจัดใหมีเวลาตรงกันหรือไมก็ได   ขณะที่การพบปะ
แบบเผชิญหนาตองใชเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะในการอภิปรายดวยคอมพิวเตอรแบบเวลาไมตรง
กันนั้นผูรวมอภิปรายสามารถมีเวลาคิดหรือแสวงหาคําตอบกอนแสดงความคิดเห็น ซึ่งเปนการ
อภิปรายตามอัตราเร็วในการเรียน แตก็มีขอเสียคือ ผลปอนกลับไมเกิดในทันที

3.โครงสรางของปฏิสัมพันธในการประชุมดวยคอมพิวเตอร จะเปนแบบการสื่อสาร
ระหวางคนจํานวนมาก ขณะที่การอภิปรายโดยทั่วไปอาจเปนแบบ 1-1 หรือ 1 ตอหลายคน และมัก
จะเปนการอภิปรายแบบผูดําเนินการอภิปรายเปนศูนยกลาง    สวนการประชุมทางคอมพิวเตอร
ทุกคนจะมีโอกาสเทาเทียมกัน
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4. การสื่อสารดวยการประชุมทางคอมพิวเตอร    จะเชื่อในขอมูลที่เปนตัวอักษร หรือ
ขอความ  ทําใหไมตองตีความกับภาษาทาทางหรือภาษาอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการอาน การ
เขียน     ในขณะที่การสื่อสารแบบเผชิญหนาตองตีความภาษาทาทาง คําพูด ระดับน้ําเสียง   และ
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Harasim 1989 ,อางถึงใน สันทัด  ทองรินทร 2542 : 43)

จากลักษณะสําคัญของการประชุมทางคอมพิวเตอร คือ ไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา 
และสถานที่ ทําใหกลายเปนจุดเดนที่นํามาใชกับการศึกษา โดยเฉพาะในการศึกษาที่ผูศึกษาอยู
คนละสถานที่หรือการศึกษาทางไกลดวยเหตุผล ดังนี้

1. การศึกษาไมไดจํากัดอยูเพียงแคชั้นเรียน หรือสถาบันการศึกษาของตนเทานั้น หาก
แตการศึกษามีขอบเขตที่กวางไกลออกไปมากกวานั้น การแสวงหาความรู  การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูอ่ืนที่อยูตางสังคม   ตางวัฒนธรรม   จะทําใหผูเรียนมีความรูที่กวางไกล   และทัศนคติ
ที่เปดกวางมากขึ้น

2.   การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหสามารถติดตอส่ือสารกันได
รวดเร็วกวางขวางมากขึ้นจึงถูกนํามาใชประโยชนเพื่อเอื้อตอการสื่อสารทางการศึกษาดวย

อยางไรก็ตามในการประชุมทางคอมพิวเตอร ไมใชวาจะนํามาใชเพียงเฉพาะในการ
ศึกษาทางไกลเทานั้น หากสามารถใชไดแมกระทั่งอยูในบริเวณสถานศึกษา พื้นที่เดียวกันแตผูใช
อาจอยูคนละที่ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย จึงมีการใชประโยชนจากการประชุมทาง
คอมพิวเตอร โดยใชหลักของการเรียนการสอนควบคูกับการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน ซึ่งอาจ
ใชสอนทั้งรายวิชา โปรแกรม หรือหนวยการเรียน (Romiszowski and Mason 1994 : 440)

ลักษณะการเรียนดวยการประชุมทางคอมพิวเตอรมักจะใชในการซักถามปญหาในการ
เรียนการสอนทางไกล      เมื่อผูเรียนประสบปญหาไมเขาใจก็สามารถซักถามหรืออภิปรายรวมกับ
ผูอ่ืน วิธีการเรียนนี้จะชวยใหผูเรียนไดไขขอของใจโดยไมตองใชเวลานานในการที่จะรอซักถาม
อาจารยอยูตางสถานที่กัน และผูเรียนยังสามารถชวยเหลือกันในการเรียนไดดวย    โดยเนื้อหา
สวนใหญที่นํามาใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนนั้นมักจะอยูในรูปแบบของการสัมมนา การ
อภิปราย การระดมสมอง  การแกปญหา (Wells 1992 ,อางถึงใน สันทัด ทองรินทร 2542 : 44)

นอกจากนี้ยังสามารถใชประโยชนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอื่น ๆ อีก เชน ใชในการ
เผยแพรประกาศ การแจกขอบเขตเนื้อหาของรายวิชาผานคอมพิวเตอร การใชซักถามหรือตอบ
ปญหา การกําหนดภาระงาน รวมถึงการใชในการกําหนดโครงสรางการทํางานรวมกับระบบแหลง
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ขาวเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางผูเรียนกับผูเรียนหรือผูเรียนกับผูสอน (Holden and 
Wedman 1993 : 5-24) ดังนั้นหลักสูตรการเรียนจึงมีความยืดหยุนสูงโดยไมตองพึ่งพาหรือข้ึนกับ
ส่ืออ่ืน ๆ ทําใหสามารถปรับปรุงเนื้อหาไดตลอดเวลาและใชกับการเรียนการสอนไดตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (Rowntree 1995 : 206)

โดยทั่วไปแลวในการเรียนดวยการอภิปรายโดยการประชุมทางคอมพิวเตอร  มักจะมี
ลักษณะเปนเครือขายเนื่องจากผูเรียนจะเรียนเปนกลุมและอยูคนละสถานที่และการเรียนในระดับ
อุดมศึกษาสวนใหญจะใชเปนกิจกรรมบางสวนในหลักสูตรการเรียน เชน การใชในลักษณะเปน
บางสวนโดยใชสําหรับใหผูเรียนไดส่ือสารกับผูสอนและคนอื่นๆ นอกชั้นเรียนปกติเพื่อวัตถุประสงค
บางอยาง เชน การขยายโอกาสสําหรับการอภิปราย การเพิ่มเวลาในการติดตอกับผูสอนมากขึ้น 
การแลกเปลี่ยนการทํางานกลุม การชวยเหลือกันของผูเรียนที่ทํางานลักษณะใกลเคียงกัน    และ
สรางปฏิสัมพันธเปนสังคมกลุม นอกจากนี้ยังอาจใชในลักษณะเปนการเรียนหรือกิจกรรมทางสาย 
คือ ใชเปนเครื่องมือพื้นฐานในการอภิปรายกลุม การมีปฏิสัมพันธ การนําเสนอเนื้อหา การทํางาน
เปนกลุม

อยางไรก็ตามการใชการประชุมทางคอมพิวเตอรนี้ไมไดใชเปนสื่อเพียงอยางเดียว แต
ยังมีการใชตําราหรือส่ืออ่ืน ๆ เชน เทปโทรทัศน นอกจากนี้ยังใชทฤษฎีของการเรียนแบบรวมมือ
ชวยเหลือกันและอาจใชอภิปรายตั้งแตตนจนจบ  หรือใชในการสัมมนา  หรืออภิปรายกลุมยอย 
การมอบหมายภาระงาน เปนตน (Harasim 1996 : 125-138)

จากลักษณะขางตนจะเห็นไดวาการเรียนโดยใชการประชุมทางคอมพิวเตอรนั้นมี
ลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ

1.ใชในการซักถามปญหาระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือระหวางผูเรียนดวยกัน
2.ใชในการชวยเหลือการเรียนระหวางผูเรียนดวยกัน โดยใชเปนสื่อแสดงความคิดเห็น

หรืออภิปรายเกี่ยวกับประเด็นในการเรียน
ดังนั้นการออกแบบการเรียนโดยใชการประชุมทางคอมพิวเตอรในการเรียนแบบแรก

นั้นจะแสดงความสัมพันธในการเรียนแบบ 1-1 ระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือผูเรียนกับผูเรียน  สวน
ในแบบที่สองจะเปนการแสดงความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนจํานวนมาก  โดยไมมีผูสอน
เขามาเกี่ยวของ (Rowntree 1995 : 207)
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   การเรียนการสอนโดยการประชุมทางคอมพิวเตอรจึงมีลักษณะใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(Harasim 1996 ,อางถึงใน สันทัด  ทองรินทร 2542 : 45)  ที่จะตองกําหนดการเรียนดวยตนเอง
โดยเลือกวาจะเรียนอะไร อยางไร ที่ไหน เมื่อไร รวมถึงรูจักที่จะแกปญหาและแสวงหาวิธีการดวย
ตนเอง
ทักษะของผูเรียน

ผูเรียนตองมีทักษะสําคัญ (Rowntree 1995 : 212-213) คือ
1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร เชน การใชเครื่องคอมพิวเตอรในการสื่อสาร   การ

พิมพ     การทําสําเนา    การสรางขอมูล   การใชจดหมายอิเลกทรอนิกส (E-mail)
                  2.มีทักษะหรือความชํานาญในการอภิปราย เชน ทักษะในการอาน ทักษะการแสดง
ความคิดเห็น

   3. มีทักษะในการจัดการเวลา
    4.  มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน

 จากการศึกษาการใชการประชุมทางคอมพิวเตอรมาใชในการทํางานกลุมของ 
Anderson (1995 : 113) พบวาการประชุมทางคอมพิวเตอรสามารถทําใหเกิดการสื่อสารโดย
ปราศจากขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ทําใหมีการสื่อสารไดอยางตอเนื่อง  เมื่อผูเรียนได
อภิปรายหรือทํางานรวมกัน         ผูสอนอาจเขาไปสังเกตการณ   อาจใหคําแนะนําหรือตอบปญหา    
ไดอยางรวดเร็ว     เมื่อเห็นวากลุมตองการสามารถตรวจสอบความกาวหนาและการมีสวนรวมของ
ผูเรียนไดรวมทั้งผูเรียนไดทํางานแบบเปนเครือขาย

นอกจากนี้ผูเรียนสามารถสรางแนวคิดไดดีกวาการเรียนตามลําพัง (Olaniran, 
Savage and Sorenson 1996 : 244)  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Lauzon   (1992 ,อางถึงใน 
สันทัด  ทองรินทร 2542 : 46)     ที่กลาววา    การใชการประชุมทางคอมพิวเตอรจะชวยในการ
เสริมสรางกิจกรรมการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินผลไดดีกวาการเรียนจากคอมพิวเตอรเพียง
ลําพัง

นอกจากนี้พบวาผูเรียนจะมีความมั่นใจในการเรียนสูงกวาผูเรียนที่เรียนในชั้นปกติ 
(Roberts 1990 ,quoted in Romiszowski and Mason 1994 : 447)   โดยใชการประชุมทาง
คอมพิวเตอรในการถายทอดและเรียนรูวิธีการจากบริบทอ่ืน ๆ รอบตัวมีความมั่นใจในความ
สามารถของตนเองในการที่จะจัดการในการเรียน
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สวนดานผลการเรียน   พบวา   ผูเรียนมีแนวโนมจะไดคะแนนสูงกวาผูเรียนที่เรียนใน
ชั้นเรียนปกติ (Althus 1997 : 158) และมีความชอบในการเรียน มีทัศนคติตอการใชคอมพิวเตอร
เพื่อการอภิปรายในทางบวก มีแรงจูงใจจากภายในที่จะใชและเกิดทักษะในการคิด (Soriano 
1994)  รูสึกวาตนเองไดมีสวนรวม  รับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และการเรียนเปนกลุมเล็ก
จะใหประสิทธิภาพสูง (Lundgren 1997)

สําหรับผูสอนก็จะเปลี่ยนบทบาทจากเปนผูบรรยายมาเปนผูอํานวยความสะดวก 
สังเกตการณ ผูตรวจสอบ เตรียมขอมลู (Harasim 1996 : 174) แตยงัคงทาํหนาทีใ่นการออกแบบ
หลักสูตร กําหนดโครงสรางและหัวขอตลอดจนกิจกรรมในการอภิปราย (Romiszowski and 
Mason 1994 : 447-448) นอกจากนี้ยังทําหนาที่ในการใหคําแนะหรือเปนที่ปรึกษาแกผูเรียนดวย 
โดยใชหลักการใหผูเรียนไดคิดเองและใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน
บทบาทของผูสอน

บทบาทของผูสอนโดยทั่วไป (Morten  Soby 1992 ,quoted in Rowntree 1995 : 
209-210) มีดังนี้  คือ

1. ลดความเครียดกังกล ทําใหผูเรียนรูสึกสบาย
2. ดูแลสถานการณตลอดเวลา
3. ตระหนักและใหความสําคัญถึงความแตกตางของผูเรียนแตละคน
4. เตรียมคําแนะนํา กระตุนใหเกิดการอภิปรายและความสนใจในกลุม
5. ชี้ใหเห็นขอบกพรองและแกไข
6. จําแนกการแกปญหาและการตัดสินใจใหเห็นชัดเจน

 7. เตรียมแหลงอางอิง
ขณะอยูในขั้นตอนของการอภิปราย ผูสอนก็มักมีบทบาท ดังนี้

1. เมื่อผูเรียนมีความสับสนหรือไมมั่นใจในตอนแรก   ผูสอนจึงตองใหการตอนรับที่
อบอุน และสรางความมั่นใจใหคําอธิบายที่ชัดเจน และใหความชวยเหลือโดยการสงขอความไปยัง
ผูเรียนทุกคน  ใหผูเรียนไดทดลองสื่อสารในสัปดาหแรก เพื่อใหเกิดความเคยชินและความมั่นใจ

2. ทําความเขาใจในกระบวนการเรียนใหชัดเจน เชน ผูเรียนควรมีสวนรวมมากนอย
เพียงใด การมอบหมายภาระงาน เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26

3. ไมบรรยาย  เพราะการใหรายละเอียดที่เปนขอความเนื้อหา(text-based) ยาว ๆ 
โดยมีส่ืออ่ืนประกอบ เชน เสียง  อาจทําใหเกิดความอึดอัด    ถาเปนไปไดควรใหขอความเนื้อหา
ส้ัน ๆ  เนนที่ใจความสําคัญ     และทิ้งทายดวยการเปดประเด็นหรือคําถามที่จะกระตุนใหเกิดการ
อภิปราย

4. กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวม หรือตอบสนองกับบุคคลอื่น อาจมีการระบุหรือเอยชื่อ
เพื่อใหเกิดความเปนกันเอง

  5. เสริมแรงทางบวกและทางลบ
 6. ปดการอภิปรายดวยการสังเคราะหประเด็นตาง ๆ ใหเขากันและชัดเจน

7.ใชการสื่อสารในภาพรวมถามผูเขารวมอภิปรายทั้งหมด  เกี่ยวกับความคิดเห็นตอ
เนื้อหาวิชา

8. ใชส่ืออ่ืน ๆ รวม เชน โทรศัพท  โทรสาร หรือจดหมายอิเลกทรอนิกสเพื่อความ
สะดวกและเปนการเปดชองทางในการสื่อสารเพิ่มข้ึน (Harasim 1996 : 174-175)
ปญหาของการเรียนโดยใชการประชุมทางคอมพิวเตอร

 อยางไรก็ตามในการเรียนโดยการใชการประชุมทางคอมพิวเตอรก็พบวามีปญหาในการ
เรียนเชนกัน    โดยปญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุสําคัญ ดังนี้

1. ปญหาดานผูเรียน  กลาวคือ ผูเรียนมีความวิตกกังวล  ใชเวลาในการทํางานและ
หาขอมูลมากขึ้น

2. ปญหาดานผูสอน   โดยผูสอนตองมีภาระเพิ่มมากขึ้นตองมีการสํารองเวลาสําหรับ
ผูเรียนที่จะติดตอเขามา และมีความยุงยากในการสอนครั้งแรก

  3. ปญหาจากการสื่อสาร    โดยเฉพาะในการสื่อสารแบบเวลาที่ไมตรงกัน 
(Asynchronous)  ที่มีความลาชาในการตอบสนอง      หรือแมกระทั่งการตอบสนองที่ลมเหลว 
รวมไปถึงความซับซอนในโครงสรางการสื่อสารที่บางครั้งผูเรียนตองการใหมีการตอบสนองสิ่ง
ใหมๆ ไดไมทันทวงทีและมีความยุงยากในการควบคุมสถานการณ  ตลอดจนมีการหลงหรือจับ
ประเด็นไมได (Romiszowski and Mason 1994 : 446 )
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ระดับความสามารถทางการเรียน (Learning  Performance)

ความสามารถทางการเรียนเปนตัวแปรที่บงบอกถึงความสําเร็จหรือลมเหลวในระดับ
หนึ่ง  ถาความสามารถทางการเรียนสูง แสดงใหเห็นถึงการประสบผลสําเร็จทางการเรียน  ซึ่งจะ
เปนตัวกระตุนใหเกิดความเชื่อมั่นและภูมิใจ     สวนเด็กที่มีความสามารถทางการเรียนต่ําจะมี
พฤติกรรมกาวราว
ความหมายของความสามารถทางการเรียน

ความหมายของความสามารถทางการเรียน  เปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการ
ทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง  ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการกระทําที่อาศัยความ
สามารถทางรางกายหรือสมอง (Arnold and Meili 1972 ,อางถึงใน วรางคณา  หอมจันทร  2542 
: 51)
ความหมายของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง

เลยคอค (Laycock ,อางถึงใน เพ็ญศรี  ชินตาปญญากุล 2533 : 24)   ไดอธิบายความ
หมายของเด็กที่มีความสามารถสูง โดยกลาวแยกเปน  2  ประเภทคือ  เด็กที่มีสติปญญาเลิศ ซึ่ง
หมายถึงเด็กที่มีระดับสติปญญาสูงกวาเด็กปกติ  และเด็กที่มีความถนัดเฉพาะดานซึ่งหมายถึงเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งหรือมากกวา

เฟลจเลอร และบีช (Fleigler and Bish ,อางถึง ในเพ็ญศรี  ชินตาปญญากุล 2533 : 
24-25)  ไดอธิบายความหมายของเด็กที่มีระดับสติปญญาสูง   หรือเด็กที่มีระดับความสามารถ
ทางการเรียนสูงวาเปนเด็กที่มีอยูในระดับ 15-20% ของจํานวนนักเรียนทั้งโรงเรียนหรือเด็กที่มี
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาเฉพาะตาง ๆ เชน คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษา  และ
ดนตรี

จากคํานิยามของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง พอจะสรุปไดวา เด็ก
ที่มีความสามารถทางการเรียนสูง   หมายถึงเด็กที่มีความสามารถ  มีสติปญญาสูง หรือมีความ
ถนัดเฉพาะดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน
ลักษณะของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง

Witty (อางถึงใน สุชา  จันทรเอม 2525 : 11)  ไดใหคําอธิบายถึงลักษณะของผูเรียนที่มี
ระดับความสามารถทางการเรียนสูง ดังนี้
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1. มีความสามารถใชคําพูดตางๆไดมากและถูกตองแมมีอายุนอย
 2. มีความสามารถเลาเรื่องโดยคิดขึ้นเอง

 3. สามารถจดจําสิ่งที่พบเห็นได
 4. ชอบอานหนังสือและสนใจหนังสือเปนพิเศษ
 5. มีความสนใจนาฬิกาและปฏิทินมากกวาเด็กอื่น
 6. มีความสนใจสิ่งตางๆ นานกวาเด็กอื่น
 7. แสดงความสามารถพิเศษออกมาตั้งแตเล็ก เชน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  พัฒนาการ

ดานการอานเร็วกวาเด็กทั่วไป
               สุชา  จันทรเอม (2521 : 24) ไดอธิบายถึงลักษณะของผูเรียนที่มีระดับความสามารถ
ทางการเรียนสูง   ดังนี้

1. มีความสามารถในการรับรูและเรียนไดรวดเร็ว
 2. มีความสามารถในการแกปญหาไดดีและมีความละเอียดรอบคอบในการแกปญหา
 3. มีสมาธิดี  สามารถจดจําสิ่งตาง ๆไดแมนยํา
 4. มีความอยากรูอยากเห็น   ชางซักถาม
 5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
มอลลิส และฮีนแมน (Mallis and Heineman ,อางถึงใน เพ็ญศรี  ชินตาปญญากุล

2533 : 25) ไดอธิบายลักษณะผูที่มีความสามารถพิเศษทางสติปญญาดังนี้
1. มีความอยากรูอยากเห็นอยางแทจริงและมีความเพียรพยายามที่จะแสวงหาคําตอบ

ใหได
2. มีความสนใจอยางกวางขวาง  มักจะทุมเททุกอยางใหกับงานที่สนใจและมีชวงความ

สนใจยาวนานปกติ
3 . มีความรูในสิ่งตาง ๆ มากมาย  ทั้งเนื้อหาวิชาการทั่วไปและงานอดิเรกอื่น ๆ
4.  มีความสามารถดีเยี่ยมในการจดจําขอมูลตาง ๆอยางถูกตอง
5. มีความสามารถคิดเชิงนามธรรมในระดับสูง  สามารถแยกแยะ ใหเหตุผล จัดระบบ

และสรุปเร่ืองราวตาง ๆ ไดถูกตองและแมนยํา
6. สามารถกําหนดรูปแบบเกี่ยวกับสัญลักษณ  มักสนใจตัวเลข  ภาษา หรือศิลปะ  

ดนตรี  มักสนใจในการอานมากเปนพิเศษ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

7. มีความกระตือรือรนที่จะคิดประดิษฐ   ผลิตสิ่งตาง ๆ ที่ตนสนใจ
8. สามารถนําเอาวัสดุตาง ๆ ที่มีอยูมาสรางใหเกิดผลผลิตและดัดแปลงเพื่อใหเกิดแนว

คิดใหม ๆ ตางจากผูอ่ืนที่เสนอไว
9. สามารถวางแผนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนประโยชนมากที่สุด
10.มีสมาธิในการทํางานที่ตนสนใจดีมาก  รับผิดชอบตองานที่ตนเลือกและสามารถเขา

ใจ  เรียนรูส่ิงตาง ๆ อยางรวดเร็วดวยตนเอง
 จากลักษณะของเด็กที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง  พอจะสรุปไดวา  เด็ก

เหลานี้มีอยากรูอยากเห็น  จดจําขอมูลไดดี  มีความคิดสรางสรรคและสมาธิ  สามารถคิดเชิง
นามธรรม  เปนนักอาน  ชางสังเกตและซักถาม  เปนตน
ลักษณะของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา

 ลักษณะของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา
   Dorothy Rogers (1969 ,อางถึงใน วรางคณา หอมจันทร 2542 : 56) ลักษณะทั่วไป

ของเด็กที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ําดังนี้
1. รับรูวาตนเองเปนบุคคลไมมีคุณคา
2. มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
3. ไมชอบโรงเรียน
4. ไมชอบเปนผูนํา
5. ไมมีการวางแผนอนาคต
6. มีนิสัยในการเรียนที่ไมดี
7. มีความสนใจแคบ
8. ขาดความสามารถในการปรับตัว

  สุชา  จันทรเอม และสุรางค  จันทรเอม (2521 : 24) กลาวถึงผูเรียนที่มีระดับความ
สามารถทางการเรียนต่ํามีลักษณะดังนี้

1. มีความสามารถในการรับรูชา
2. มักถูกชักจูงไดงาย ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
3. เขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดยาก
4. มีชวงเวลาของความสนใจนอย  สมาธิส้ัน ขาดแรงจูงใจ
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สุรางค  โควตระกูล (2533 : 97-98) กลาวถึงพฤติกรรมของเด็กที่มีระดับความสามารถ
ทางการเรียนต่ํามีดังนี้

1. เมื่อเผชิญกับปญหา  เด็กที่เรียนชามักความทอถอยหรือคับของใจ
2. เด็กที่เรียนมักจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง   ขาดความนับถือตนเอง
3. มีความจําระยะสั้น
4. มีความสนใจสั้น
5. ไมสามารถที่จะสํารวมความคิดและพฤติกรรมไดนาน
สรุปลักษณะของเด็กที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา ก็คือ มีความสนใจนอย  

รับรูไดชา  ชวงความจําสั้น  เขาใจนามธรรมไดยาก  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา  มักทอถอยเมื่อเจอ
ปญหา  ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาความสําเร็จในการเรียนของแตละบุคคล    สวนหนึ่งมีผล
มาจากระดับความสามารถทางการเรียนของแตละคน   แตอยางไรก็ตาม  สัมฤทธิผลทางการเรียน
ไมไดข้ึนอยูกับความสามารถของบุคคลเพียงอยางเดียว       หากแตยังขึ้นอยูกับวิธีการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพอีกดวยโดยบุคคลจะเรียนรูไดดีที่สุด   เมื่อมีโอกาสเรียนในทางที่เหมาะสมกับ
แรงจูงใจและความสามารถของตน    และถาเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ
แตกตางของผูเรียนจะทําใหสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น (พรศรี  ลีทวีกุลสมบูรณ 2539 : 35)

แบบการเรียน ( Learning  Styles )

องคประกอบดานตัวผูเรียนมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของการเรียนการสอนอยาง
มาก  จึงจําเปนที่ผูที่หนาที่จัดการศึกษาโดยเฉพาะครู  อาจารย  ตองมีความรูความเขาใจในเรื่อง
แบบการเรียน  ลักษณะของผูเรียนอันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
ความหมายของแบบการเรียน

ในการศึกษาเรื่องแบบการเรียน   มีนักการศึกษาไดใหความหมายของแบบการเรียนไว
ดังนี้

ริตา  ดันน และคณะ (Rita Dunn and others 1981 ,อางถึงใน อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
2542 : 33) ไดใหความหมายของแบบการเรียนวา  คือผลรวมของความคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับ
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ทิศทางที่นักศึกษาตองการเรียน  จากสิ่งเราพื้นฐานที่มีผลกับความสามารถของคนที่จะรับและ
รักษาขอความรู      องคประกอบอาจหมายถึงอิทธิพลของแสง  เสียง  อุณหภูมิ  ระยะเวลา  ความ
ตองการอาหารและน้ําดื่ม  หรือแมแตการชอบแบบการเรียนรูตามลําพัง  หรือชอบเรียนกับกลุม
เพื่อน

เดวิด  ดี  ฮันท (1981 ,อางถึงใน วิชาญ  เลิศลพ 2535 : 41)  กลาวถึงแบบการเรียนวา
เปนการพรรณนาถึงนักศึกษาในรูปแบบของแบบการเรียนที่นิสิต นักศึกษาแตละคนนิยมชมชอบ  
แบบการเรียนเปนคุณลักษณะที่สามารถคนหาได  อันเปนแนวทางไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  
การที่ไดรูเกี่ยวกับแบบการเรียนที่แตกตางกันจะชวยเสนอแนะผูสอนที่จะใชการเรียนการสอนที่
เหมาะสม

อาภาภรณ  ศิริอาคเนย (2533 : 11)  ไดใหความหมายของแบบการเรียนวา  หมายถึง
วิธีการเรียนรู หรือยุทธศาสตรการเรียนรู  การมีปฏิสัมพันธและตอบสนองตอสภาพแวดลอมทาง
การเรียนที่ผูเรียนคิดและใชปฏิบัติเปนประจําในการเรียนรู

วิชาญ  เลิศลพ (2535 : 26)  ไดใหความหมายของแบบการเรียนวา  หมายถึง ลักษณะ
วิธีการที่ผูเรียนชอบใชในการเรียนและตอบสนองตอสภาพแวดลอมตอประสบการณที่ไดพบ

อาชัญญา  รัตนอุบล (2538 : 11) อธิบายความหมายวา แบบการเรียนหมายถึง
ลักษณะทางดานสติปญญา  จิตใจ  และพฤติกรรมการแสดงออกที่ผูเรียนแตละคนเลือกชอบ 
(Preferences) ที่จะรับรู  ปฏิสัมพันธ  และตอบสนองตอสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน

เพ็ญสุดา จันทร (2541 : 16)  อธิบายความหมายของแบบการเรียนวา  เปนลักษณะวิธี
การเรียนรู  รับรู หรือยุทธศาสตรการเรียนรู  การมีปฏิสัมพันธและการตอบสนองตอสภาพแวดลอม
ทางการเรียนรูที่ผูเรียนแตละคนคิดและใชปฏิบัติเปนประจําในการเรียนรู

จากความหมายของแบบการเรียนสรุปไดวา  แบบการเรียน  หมายถึง   วิธีการเรียนรู
หรือยุทธศาสตรของผูเรียนที่ใชในการเรียนรูซึ่งผูเรียนคิดและปฏิบัติเปนประจํา โดยมีปฏิสัมพันธ
กันระหวางผูเรียนกับส่ิงเราในสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน
ประเภทของแบบการเรียน (Learning  Styles)

ผูวิจัยใชแบบการเรียนของเซอรริล ไรซแมน และแอนโทนี  กราสชา(Sheryl  Reichman  
and   Anthony  Grasha)   (Reichman  and  Grasha  1975  ,อางถึงใน อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี
2542 : 33-34)  แบงแยกประเภทของแบบการเรียนออกเปน  6  แบบ         ซึ่งใชลักษณะของการมี
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ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันเอง  ทั้งนี้ไมคํานึงถึงลักษณะของระดับการศึกษา  เพศ
และวินัยในการเรียน   อันไดแก

1. แบบแขงขัน (Competitive) เปนแบบที่ผูเรียนแสดงเพื่อที่จะเอาชนะเพื่อนดวยกัน  
โดยพยายามที่จะทําอะไร ๆ ใหดีกวาคนอื่น ๆ กลุมนี้มีความรูสึกวาเขาตองแขงขันกับคนอื่น เพื่อ
รางวัลในช้ันเรียน  เชน คําติชมของอาจารย  ความสนใจของอาจารยหรือเกรด  เขามองหองเรียน
เปนสนามแขงขันที่มีแพ-มีชนะ  และผูเรียนแบบนี้มีความรูสึกวาตองชนะเสมอ

2. แบบรวมมือ (Collaborative) ผูเรียนแบบนี้เปนแบบที่เขามีความรูสึกวาเขาสามารถ
เรียนไดดีที่สุด  โดยการแลกเปลี่ยนความคิดความสามารถซึ่งกันและกัน  พวกนี้รวมมือกับอาจารย  
กลุมเพื่อนและชอบที่จะทํางานรวมกับคนอ่ืน   เขาเห็นชั้นเรียนเปนสถานที่สําหรับสังคมปฏิสัมพันธ
(Social  Interactive) เชนเดียวกับสถานที่เรียนรูเนื้อหาวิชา

3. แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance)  พฤติกรรมของผูเรียนแบบนี้เปนพวกที่ไมสนใจเรียน
เนื้อหาวิชาในชั้นเรียนตามแบบแผน  ไมมีสวนรวมกับนักเรียนคนอื่น ๆ และอาจารยในหองเรียน  
ไมสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  ทัศนะของผูเรียนแบบนี้ตอหองเรียนวาเปนสิ่งที่ไมนาสนใจ

4. แบบมีสวนรวม (Participant)  ลักษณะของผูเรียนแบบนี้ตองการเรียนรูเนื้อหาของ
วิชาและชอบที่จะเขาชั้นเรียน  มีความรับผิดชอบที่จะเรียนรูใหมากที่สุดจากชั้นเรียนและมีสวนรวม
กับผูอ่ืนทําตามที่ไดตกลงรวมกัน นักศึกษาแบบนี้รูสึกวาควรจะมีสวนรวมในกิจกรรมชั้นเรียนให
มากที่สุดเทาที่จะมากได   แตจะมีสวนรวมนอยในกิจกรรมที่มิไดอยูในแนวทางของวิชา

5. แบบพึ่งพา (Dependent) ลักษณะของผูเรียนแบบนี้ เปนแบบที่มีความอยากรูอยาก
เห็นทางวิชาการนอยมาก  และจะเรียนรูเฉพาะสิ่งที่ถูกบังคับกําหนดใหเรียน   นักเรียนเห็นครูและ
เพื่อนรวมชั้นเปนแหลงโครงสรางความรูและเปนแหลงสนับสนุนทางวิชาการ (Sources of 
Support) นักเรียนพึ่งครูในเรื่องของแนวทางในการศึกษาและตองการไดรับคําบอกวาควรจะทํา
อะไร

6. แบบอิสระ (Independent)  ลักษณะผูเรียนแบบนี้ชอบที่จะคิดทําเรื่องตาง ๆ ดวย
ตนเอง   แตจะฟงความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน  เขาตั้งใจศึกษาเรียนรูเนื้อหาที่ตนเองรูสึก
วาสําคัญและมีความเชื่อม่ันในความสามารถในการเรียนรูของตนเอง
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จากแบบการเรียนที่ไดเสนอมาจะเห็นไดวา   ในการเรียนการสอนนั้นผูเรียนมีลักษณะ
การเรียนที่แตกตางหลากหลาย กลุมจึงเปนสิ่งที่ครูอาจารยควรคํานึงถึงในการจัดการเรียนการ
สอนเปนอยางยิ่ง    ซึ่งจะมีผลตอการเรียนรูของผูเรียนและประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
การเรียนแบบอิสระ (Independent  Learning)

 Webster ไดใหคําจํากัดความของคํา “Independent” วาหมายถึง การมีความ
สามารถที่จะไววางใจในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง นับถือตนเอง และไมอยูใตบังคับบัญชาของผูใด        
อันหมายถึงการอธิบายตัวของผูเรียนเองที่เปนอิสระ

  ร็อก (Rogge 1971 : 7-10) อธิบายคํา “Independent Study” วาเปนการทํางานหรือ
การอานอยางอิสระ  บางครั้งก็ทําดวยตนเองหรือทํางานรวมกับกลุมเพื่อน 2-3 คน  โดยปราศจาก
การดูแลของครูแตใชตารางการพบปะกันแทน

  กริฟฟน (Griffin 1971 : 2-3) ไดใหความหมายของคํา “Independent Study” วา
หมายถึง สถานการณการเรียนในโรงเรียนที่ปลอยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของเขาใหมี
ประสบการณดวยตนเองแตมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดตามตองการ   ลักษณะเดนที่สําคัญคือมีอิสระ
เสรีภาพจากการตรวจตราดูแล    นักเรียนสามารถอาน เขียน ไตรตรอง จดจํา สรางสรรค ฝกหัด 
ทดลอง วิเคราะห  สืบสวน  ตั้งคําถาม คนพบและสนทนาได     การเรียนแบบอิสระนั้นเนนบทบาท
ของการเรียนรายบุคคล     ซึ่งหมายความถึงนักเรียนมีศักยภาพดานการริเร่ิมดวยตนเอง  มีความ
คิดความอาน  มีผลงาน และประเมินตนเองได  ในเรื่องนี้นักเรียนที่แสดงพฤติกรรมการเรียนแบบ
อิสระมีลักษณะดังตอไปนี้

1. มองถึงสิ่งที่คุมคาตอการทํางาน เชน  มีความมุงหมายจะศึกษาขั้นสูง  เปรียบเทียบ
แหลงขอมูลที่แตกตางกันได  ถามถึงความสัมพันธของปญหา บูรณาการขอมูลจากเนื้อหาที่ตางกัน  
สรุปขอคนพบในกรอบการอางอิงที่ถูกตอง

2. มีการเรียนที่เปนตัวของตัวเอง  เชน  คิดแตโครงการที่ตนสนใจและมีประโยชนจริง   
มีเหตุผลในการทําสิ่งตาง ๆ ที่แปลกไมเหมือนใคร  เตรียมการวางแผนสําหรับการเรียน  แบงตาราง
การทํางานตามที่รับมอบหมาย  แสดงความพึงพอใจในงานและสิ่งที่ตนเลือก

3. ฝกวินัยในตนเอง  เชน  ยอมรับขอจํากัดของโรงเรียน  มีความพยายามและขยัน
ขันแข็งในการทํางานสม่ําเสมอ  คนหาอํานาจทางการปฏิบัติในเรื่องที่ตนคิดและกระทํา   ทํางาน
ประสานกับกลุมอื่น ๆ 2-3 คน    โดยยังคงงานรายบุคคลไว
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4. ใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคล  เชน  เร่ิมติดตอกับครูบาง  แบงปนแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนและความคิดเห็นกับครู  รวมการอภิปรายถกเถียงกัน  ติดตอส่ือสารกับครูเพื่อความ
คิดที่ชัดเจนในเรื่องที่ตรงประเด็นปญหาและคําถาม    ศึกษาคําแนะนําที่เสนอไว

5. ใชประโยชนจากทรัพยากรอื่น  เชน  ขยายความรูจากสิ่งที่ไดอาน  ใชประโยชนจาก
เทป    เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องฉายเพื่อขยายความคิด   รูจักใชวัสดุจากหองสมุดและสรางสิ่ง
ประดิษฐแปลกใหมมาใชในการทํางาน

6. ทํางานที่เกิดผล  เชน  ทํางานที่กาวหนาและตามงานจนเสร็จสมบูรณ  วางแผน
โครงการที่สามารถประสบผลสําเร็จ  ตั้งวัตถุประสงคที่ชัดเจน หาประโยชนจากความคิดสรางสรรค

7. พยายามปรับปรุงงาน    เชน   หาคําแนะนําจากคนที่มีความสามารถ     หมั่นแกไข
ขอผิดพลาดของตนเอง  ศึกษาหลักฐานแหลงที่มาเพื่อการปฏิบัติงานที่ดี  ใชการประชุมกลุมใน
การแสดงความคิดและทําใหประเด็นชัดเจน  ประเมินสิ่งตาง ๆ โดยใชประสบการณสวนตัวที่ตน
เขาใจและตัวความรูโดยตรง

ประสบการณของการเรียนแบบอิสระดังกลาวนี้อาจตรงหรือไมตรงกับความตองการ
ของรายวิชาที่เรียนก็ได

ปจจัยสําคัญของการเรียนอิสระมีดังตอไปนี้
1. มีภาระงานที่เหมาะสม  การเรียนมีความเหมาะสมกับภาระงานที่เปนงานเดี่ยวและ

งายตอการทําใหสําเร็จโดยใชทักษะงาย ๆ    คําแนะนําของภาระงานตองชัดเจน  ไมสับสน  ที่จะ
สามารถทํางานใหกาวหนาได

2. ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน  ในสถานการณการเรียนครูเปนหลักในการใหคํา
ปรึกษา  แรงเสริม  ผลสะทอนกลับ  และสงเสริม   นักเรียนจะไดรับการตรวจเยี่ยมเปนระยะ ๆ  โดย
อาจเปนการตักเตือนหรือชวยเหลือนักเรียน

3. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับอุปกรณการเรียน        นักเรียนตองการชุดอุปกรณ
การเรียนที่สมบูรณอํานวยความสะดวกกับภาระงานในการทํางานแบบแยกตัว  ไมสุงสิงกับใคร

4. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน   ไมมีปฏิสัมพันธเกิดขึ้นระหวางตนเองกับเพื่อน
รวมชั้น  จะทํางานโดยไมสนใจคนอื่น  การปฏิสัมพันธกันจะเปนตัวรบกวนและไมไดประโยชนอะไร

5. ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทของผูเรียน   พวกเขาคาดวาจะทํางานตามลําพัง
เพื่อทํางานใหเสร็จตามความกาวหนาของตน  มีความรับผิดชอบในภาระงานนั้น  ประเมินผลงาน
และคุณภาพงานดวยตัวเอง  ประสบความสําเร็จในเปาหมายการเรียนและตระหนักวาเปาหมาย
ของการเรียนเปนสิ่งสําคัญ (Johnson and Johnson 1994 : 145-147)
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การเรียนแบบรวมมือ (Collaborative  Learning)
จากการประชุมทางคอมพิวเตอรที่เปรียบไดกับสังคมอิเลกทรอนิกสที่ผูเรียนจะตอง

ทํางานกันเปนกลุมรวมกันมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน  ดังนั้นการประชุมทางคอมพิวเตอรซึ่งมี
ลักษณะประการหนึ่งคือการเปนสังคมการเรียนรูรวมมือกัน

ในการเรียนการสอน ไมวาจะเปนการเรียนโดยทั่วไป มักจะมุงเนนใหผูเรียนมีบทบาท
ในการเรียนมากที่สุด โดยเปนฝายกระทํามากกวาการรับ แตสําหรับการเรียนโดยการประชุมทาง
คอมพิวเตอรแลวมีจุดมุงหมายที่ไกลกวานั้น  คือ จะตองใหมีปฏิสัมพันธในการเรียนดวย และที่สูง
ไปกวานั้นคือจะตองมีลักษณะเปนการเรียนแบบรวมมือกัน

การเรียนแบบรวมมือกัน มีธรรมชาติพื้นฐานมาจากการทํากิจกรรมทางสังคมที่สมาชิก
จะตองมีสวนรวม

  ในทางการศึกษา หมายถึง วิธีการเรียนที่กําหนดใหผูเรียนทํางานรวมกัน  การแสดง
ความคิดเห็น ความเชื่อรวมกัน โดยการเขียนหรือพูดคุยเพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Gerlach 
1994 ,อางถึงใน สันทัด  ทองรินทร 2542 : 55)
               พื้นฐานของการเรียนแบบรวมมือกันมีลักษณะทั่วไป ดังนี้

 1. การเรียนเปนแบบกระทําโดยตรงของผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะมีโอกาสสรางหรือ
กระบวนการในการผสมผสานสิ่งใหมใหเขากับความรูเดิม เพื่อสรางเปนแนวคิดและความหมาย
หรือความเขาใจใหม

2. การเรียนขึ้นกับบริบทมากมาย ซึ่งจะทําใหผูเรียนรวมมือกับสมาชิกกลุมในการ
กําหนดและแกปญหาโดยใชความรูเชิงเหตุผลช้ันสูงและทักษะการแกปญหา

3. ผูเรียนมีความแตกตางกันทั้งพื้นฐานและประสบการณเดิม       ดงันัน้จงึมมีมุมอง
ที่หลากหลายแสดงออกมาอยางชัดเจนระหวางการทํางานรวมกันไมวาจะเปนมุมมองของผูเรียน
หรือผูสอน

4. การเรียนรูเปนกฎทางสังคมที่ผูเรียนจะตองเรียนรูถึงกระบวนการหรือกฎกติกาทาง
สังคมโดยพิจารณาจากการมีปฏิสัมพันธหรือมีสวนรวม

5. การเรียนรูเปนมิติทั้งทางอารมณและความคิดของผูเรียน ดังนั้นกิจกรรมของความ
ชวยเหลือรวมมือจึงมีลักษณะเปนความตองการทางอารมณและสังคมที่ไมตองการเพียงแตการ
มองหรือยืนยันในความคิดเห็นของตนเองเทานั้น   หากแตตองรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นดวย 
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ซึ่งในลักษณะความเปนจริงแลวผูเรียนตองทํางานในการสรางความรูรวมกับผูอ่ืนเพราะผูเรียนไม
สามารถเรียนไดอยางโดดเดี่ยวลําพัง

ในการเรียนแบบชวยเหลือรวมมือกันนั้น   ผูเรียนจึงตองมีสวนรวมในสังคมเพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนระหวางตนเองกับบุคคลอื่นที่อยูในสังคมเดียวกัน         และขยายไปยังสังคมที่
กวางขวางขึ้น ซึ่งถือวาเปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับสังคม       
เพราะเมื่อมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นก็จะเปนการอธิบายถึงการตระหนักและเขาใจในประเด็นที่
อภิปรายดวย

ดังนั้น     ถึงแมวาการเรียนแบบนี้จะไมไดคํานึงถึงจํานวนของผลิตผลตามกระบวนการ
เรียนมากนัก  แตส่ิงที่สําคัญเปนพิเศษ คือ กระบวนการสรางสรรคทางปญญาในการนําเสนอความ
คิด      โดยการวิเคราะหและเปนชองทางในการกลอมเกลาดานความคิดในการอภิปราย     รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธรวมกับผูอ่ืนในสังคมจะทําใหเกิดการพัฒนาการทางปญญาในระดับสูงและเพิ่ม
สัมฤทธิผลทางวิชาการสูงกวาการเรียนตามลําพัง    จงึเปนหนาทีข่องผูเชีย่วชาญหรอืผูสอนทีจ่ะตอง
ตดัสนิใจใหการเรยีนการสอนเพิม่การพฒันาสังคมการเรยีนรู สติปญญา และลดความเปนเอกตับคุคล
ลง  โดยเฉพาะในการศึกษาระดับสูงที่จะตองพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดปราชญเปร่ืองและลึกซึ้ง 
เพราะการเรียนในระดับสูงมักจะเปนแนวลึกเพื่อใหเกิดความเขาใจ ความชาํนาญ และเชี่ยวชาญ 
(Gerlach 1994 ,อางถึงใน สันทัด ทองรินทร 2542 : 56 )
ข้ันตอนของการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน

โดยมีข้ันตอนสําคัญ 5 ข้ันตอนดังนี้  (Thougand, Villa,and Nevin 1994 ,อางถึงใน
สันทัด ทองรินทร 2542 : 56 )

1.ข้ันการสรางความสัมพันธ โดยผูสนใจจะเตรียมสงที่เปนภาพรวมของชั้นเรียนทั้ง
หมด เพื่อชวยใหเกิดกิจกรรมกลุม

2. ข้ันการแพรขยาย โดยผูเรียนในกลุมเล็กจะเรียบเรียงขอมูลข้ึนมาใหม จัดโครงสราง
ขอมูลใหชัดเจนและละเอียด

3. ข้ันการจัดรูปราง ผูเรียนในกลุมเล็ก จะเรียบเรียงขอมูลข้ึนใหม  จัดโครงสรางขอมูล 
ใหชัดเจนและละเอียด

4. ข้ันการนําเสนอโดยผูเรียนแสดงความคิดเห็นจากภูมิหลังและประสบการณ
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5. ข้ันปฏิกิริยาสะทอน โดยผูเรียนจะแสดงความคิดเห็นจากภูมิหลังและประสบการณ
ของตน
ลักษณะของกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน

การเรียนแบบรวมมือกันควรไดรับการประยุกตใหเขากับเนื้อหาโดยผูสอนเพื่อใหสง
เสริมการเรียนรูเนื้อหาดวยผูเรียนเองและชวยใหผูเรียนไดรับความสําเร็จโดยใชกิจกรรมชวยเหลือ
รวมมือกัน

การกําหนดภาระงานควรใหมีเปาหมายวิธีการและผลลัพธที่หลากหลายโดยสวนใหญ
จะมีลักษณะพื้นฐาน 6 ประการ คือ

1. ใหเวลาสําหรับกลุมที่สอดคลองหรือตรงกัน
2. ใหผูเรียนทํางานที่มอบหมายใหสมบูรณภายในเวลาที่กําหนด
3. ใหสมาชิกกลุมเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. สนับสนุนการทํางานกลุมใหสอดคลองกันแตขณะเดียวกันก็สอนใหผูเรียนไดเกิด

การคาดหวังตอความคิดหรือมุมมองของผูอ่ืน
5. เปดโอกาสใหผูสอนและผูเรียนไดพบปะกัน
6. ใหทั้งผูเรียนและผูสอนไดมีโอกาสประเมินกระบวนการสอนวา มีประสิทธิภาพมาก

เพียงใด (Gerlach 1994 ,อางถึงใน สันทัด  ทองรินทร 2542 : 57)
จะเห็นไดวาหลักการตลอดจนแนวคิดของการเรียนแบบรวมมือกันมีความเหมาะสมที่

จะใชเปนกระบวนการเรียนการสอนโดยใชการประชุมทางคอมพิวเตอร      ซึ่งนอกเหนือไปจาก 
คุณสมบัติดานเทคนิคในเชิงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแลวยังเอื้อตอการทํางานกลุมรวมกันของ
สมาชิกที่อยูตางสถานที่หรือตางเวลากัน

ในการอภิปรายหรือสัมมนาโดยใชการประชุมทางคอมพิวเตอรแตละครั้ง   ประเด็นจะ
ถูกสรางขึ้นมาใหสมาชิกไดรวมกิจกรรมกันดวยโปรแกรมหรือระบบอัตโนมัติ   ที่จะมีการปรับปรุง
หัวขอและความคิดเห็นอยูเสมอ   สมาชิกสามารถพบปะ ทํางานรวมกัน หรือแบงเปนกลุมยอย ๆ 
ในการทํากิจกรรมและเนนที่ธรรมชาติและระดับของปฏิสัมพันธ

นอกจากนี้  การออกแบบการเรียนแบบรวมมือกันโดยการใชการประชุมทาง
คอมพิวเตอร มักคํานึงถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อใหผูเรียนไดเห็นประโยชนในการเรียนดวยการ
อภิปรายที่จะชวยพัฒนาความรูในระดับสูงไดดีกวาการเรียนหรือทํางานเพียงคนเดียว     ซึ่งวิธีการ
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เรียนแบบนี้ไดแกการสัมมนา หรืออภิปราย    ทั้งชนิดเต็มรูปแบบและกลุมยอย  การทํางานกลุม 
การเรียนแบบจับคู   หรือการแบงฝายสําหรับถกปญหากัน (Harasim 1989 ,อางถึงใน สันทัด  
ทองรินทร 2542 : 58)

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (Environmental  Science)

ความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเราและ

ส่ิงไมมีชีวิตที่เปนทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น   และศึกษาความสัมพันธของสรรพสิ่ง
เหลานั้น  ส่ิงแวดลอมยังรวมถึงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษยดวย   การเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมมีจุดเนนที่ตองการใหนักเรียนไดทํากิจกรรมหลากหลายดวยตนเองและ
รวมกับเพื่อน ๆ ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญไดแก  การทํากิจกรรมภาคสนามสัมผัสระบบนิเวศใน
ธรรมชาติ      การศึกษาวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น         รวมกันคิดวิธีการปองกันและ
แกปญหาสิ่งแวดลอมนั้น   และรวมกันเฝาระวังดูแลสิ่งแวดลอมในทองถิ่น       ในการทํากิจกรรม
นักเรียนจะไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ไดฝกทักษะการสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ   การทํากิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ดวย
กระบวนการเรียนรูรวมกันในกลุม   จะทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ  และสรางองคความรู
ดวยตนเองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม   ผลของความรูความเขาใจดังกลาวจะทําใหนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและมีจิตสํานึก   คุณธรรม  และจริยธรรมในการดําเนินชีวิตในฐานะที่มนุษยเปนสวนหนึ่ง
ของสิ่งแวดลอม       ดังนั้นวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมจึงมีความสําคัญตอนักเรียนในระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายและจําเปนตองเรียนรูทุกคน
จุดประสงคของหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมมุงหวังใหนักเรียนไดรับการพัฒนา  ดานตอไปนี้
1. มีความรูความเขาใจในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมที่มีความสัมพันธกันทั้ง

ระบบ   รวมทั้งความสัมพันธกันระหวางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมกับเศรษฐกิจและสังคม
2. สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคิดวิเคราะห  รวบรวมขอมูลและการ

ศึกษาคนควาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
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                3.นําความรูและกระบวนการวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม   
ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ     และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมในบาน    
โรงเรียนและชุมชนในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
                4.สรางความตระหนักในความสําคัญของสิ่งแวดลอม  และมีสวนรวมตอการพัฒนา
และอนุรักษส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน
คําอธิบายรายวิชา (1.5 หนวยการเรียน / 3 คาบ / สัปดาห / ภาค)

ศึกษาคนควา  สํารวจ  ทดลอง  อภิปราย  แสดงและเสนอความคิดในรูปแบบหลาก
หลายวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบตอระบบนิเวศ   ทรัพยากรธรรมชาติ  ประชากรมนุษยและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในความสัมพันธของสิ่งแวดลอมทั้งระบบ  สามารถ
แกปญหา วางแผนเสนอแนวทางเพื่อแกปญหาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี   ใหมีความรักซาบซึ้งในสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   ตลอดจนมีความ
ตระหนัก   มีจิตสํานึกที่จะมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ขอบขายเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

กิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะครอบคลุมเนื้อหาหลัก 5 เร่ือง ดังนี้

     1. ระบบนิเวศ
     2. ประชากรมนุษย
     3. ทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก พลังงาน น้ํา ปาไม อากาศ  ดินและแรธาตุ
 4. วิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติ
     5. การพัฒนาที่ยั่งยืน

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง
เปาหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  เนนที่ตัวนักเรียนเปนผูเรียนดวยตนเอง  

โดยผานกระบวนการตาง ๆ และวิธีสอนที่หลากหลาย  เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู  โดยการ
เชื่อมโยงผลการเรียนรูจากประสบการณเดิมกับประสบการณใหมดวยตัวของนักเรียนเอง  ซึ่งเปน
การจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนเปนศูนยกลาง (Student Centered) ของการเรียนรู  นั่นคือ
การจัดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางความรูความเขาใจดวยตนเอง   โดยอาศัยความ
รวมมือของกลุมเพื่อน      กระบวนการของกิจกรรมตองพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการ
สืบเสาะหาความรูและมีความเขาใจในเรื่องที่เรียนอยางแทจริง

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมตามแนวของการเสริมสราง 
ความรูดวยตนเองนั้น     ใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูและกระบวนการแกปญหาดวยวิธีการ
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ทางวิทยาศาสตร    โดยเนนการเรียนแบบรวมมือรวมใจกัน   ซึ่งจะพัฒนานักเรียนใหใชความคิด
ข้ันสูง พัฒนาทักษะสําคัญไดแก  ทักษะการสื่อสารขอมูล  ความสามารถในการตัดสินใจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2541 : 1-11)

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

              มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ืองแบบการเรียนและการประชุมทางคอมพิวเตอร   ผูวิจัยได
รวบรวมและนําเสนอดังนี้

งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแบบการเรียน
     มีนักการศึกษาทั้งตางประเทศและในประเทศไดวิจัยเรื่องแบบการเรียนไวดังนี้

 ธาเลอร ( Thaler 1987 : 872-A)  ทําการวิจัยเรื่อง  The relationship of the 
knowledge of study perceived learning styles preference, study habit and attitudes to 
achievement of college freshman in a small, urban university  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาปที่ 
1  มหาวิทยาลัยเอกชนแถบชานเมือง    ผลการวิจัยพบวา     นิสัยทางการเรียนและเจตคติของ
กลุมตัวอยางมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      และพบวากลุมตัวอยางที่เรียนดีจะมี
ความรับผิดชอบ  และชอบเรียนแบบศึกษาดวยตนเองมากกวาแบบเรียนกับเพื่อน  และไมชอบ
เรียนแบบพึ่งพาผูอ่ืน

โทธ (Toth 1987 : 349-350-A)  ไดทําวิจัยเรื่อง Creativity, laterality, learning styles 
and achievement      วัตถุประสงคของการวิจัย  คือ หาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรค   
แบบการเรียน  และสัมฤทธิผลทางการเรียน  โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6, 8 และ 9 ของ
โรงเรียนชนบททางตอนใตของเพนซิลวาเนีย  จํานวน 116 คน  จากผลการเรียนพบวาความคิด
สรางสรรค  แบบการเรียน และสัมฤทธิผลทางการเรียนมีความสัมพันธกัน

เกาท (Grout 1991 : 2619-A)  ไดทําการศึกษาเรื่อง An assessment of the 
relationship between teacher teaching style and student learning style with relation 
academic achievement and absentcism of seniors in rural school in North Central  
Massachusetts เปนการศึกษาผลจากการสอนจัดแบบการสอนของครูใหตรงกับแบบการเรียน
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ของนักเรียนมัธยมตอนปลาย  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงขึ้นเมื่อไดรับ
การสอนที่สอดคลองกับแบบการเรียน

พัวบองแรท (Pourboghrat 1997 : 2122-A)  ไดทําการศึกษาเรื่อง Learning styles-
teaching strategies  similarity scores and their relationship to achievement and attitude 
of gifted mathematics students  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร 
จํานวน 304 คน  ซึ่งอยูตางชั้นเรียนกัน เปนนักเรียนตั้งแตเกรด 9 ถึงเกรด 12  จากการศึกษาพบวา  
ความสอดคลองกันระหวางความชอบของครูและนักเรียนที่มีตอการสนทนาโตตอบ  มีความ
สัมพันธทางบวกกับคะแนนสัมฤทธิผลของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ  นอกจากนี้ยังพบวามีความ
สัมพันธทางบวกระหวางคะแนนที่สอดคลองกันของครูและนักเรียนที่มีตอแบบการเรียนสมมติและ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  แตแบบการเรียนและแบบการสอนของครูมีความสัมพันธทางลบ
กับเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร     กลุมตัวอยางสวนใหญชอบการอภิปรายซึ่งไม
สอดคลองกับแบบการสอนที่ครูชอบคือการบรรยาย แตก็มีกลุมตัวอยางจํานวนหนึ่งที่มีแบบการ
เรียนที่ชอบใหครูบรรยาย

อาภาภรณ  ศิริอาคเนย (2533 : 69-70) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาแบบการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาตางกัน พบวานักเรียนที่
มีลักษณะแบบมีสวนรวมอยูในเกณฑสูง  แบบรวมมือ  แบบพึ่งพา  แบบอิสระ และแบบแขงขันอยู
ในเกณฑปานกลาง  และแบบหลีกเลี่ยงอยูในเกณฑต่ํา  สวนนักเรียนที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาสูงมีลักษณะแบบมีสวนรวมอยูในเกณฑสูง  แบบรวมมือ  แบบพึ่งพา  แบบอิสระ  
และแบบแขงขันอยูในเกณฑปานกลางและแบบหลีกเลี่ยงอยูในเกณฑต่ํา     นอกจากนี้นักเรียนที่มี
สัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาต่ํามีลักษณะแบบการเรียน 6 แบบอยูในเกณฑปานกลาง

เพ็ญสุดา  จันทร (2541 : ง)      ศึกษาเรื่องปฏิสัมพันธระหวางแบบการเรียนและความ
วิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 สรุปวามีปฏิสัมพันธระหวางแบบการเรียนและความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรตอ
สัมฤทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร     โดยนักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบมีสวนรวม  แบบรวมมือ  
แบบอิสระ  แบบพึ่งพาและแบบแขงขัน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่มี
แบบการเรียนแบบหลีกเลี่ยง  สวนนักเรียนที่มีความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรปานกลางและต่ํา
มีสัมฤทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรสูง
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ประชิต  อินทะกนก (2541 : 79-81)    ไดศึกษาการเปรียบเทียบการเรียนการสอนดวย
อินเทอรเน็ตที่บอกกับไมบอกเสนทางการสืบคนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลายที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน  ตามแนวคิดแบบการเรียนของ Kolb   ผลการวิจัยพบ
วา  นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบคิดอเนกนัย ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบไมบอกเสนทางการสืบคน
มากที่สุด  รองลงมาคือแบบดูดซึม  สวนรูปแบบการเรียนแบบคิดอเนกนัย  มีนักเรียนที่เรียนดวยวิธี
สอนแบบบอกเสนทางนอยที่สุด  นอกจากนี้นักเรียนที่ชอบใชเครื่องคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่องตอ
หลายคนที่เรียนแบบไมบอกเสนทางการสืบคนมากที่สุด     รองลงมาไดแกนักเรียนที่ชอบทําตาม
คําสั่งที่เรียนแบบไมบอกเสนทางการสืบคน

อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี (2542 : ง) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียน 
และพฤติกรรมการเรียนของการเรียนในมหาวิทยาลัยเสมือนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยใชแบบวัดแบบการเรียนของ Grasha and Reichman  ได
ขอสรุปดังนี้ แบบการเรียนของผูเรียนที่ตางกันไมมีผลตอสัมฤทธิผลทางการเรียน   และพฤติกรรม  
การเรียนดานความถี่ของการเปดเว็บที่เกี่ยวของกับการเรียนแตกตางกัน  มีผลตอผลของการเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           ขณะที่ปฏิสัมพันธของแบบการเรียนกับพฤติกรรมการเรียนใน
ดานความถี่ในการเปดเว็บที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนมีผลรวมกันตอสัมฤทธิผลทางการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   อยางไรก็ตามพฤติกรรมการเรียนในดานความถี่ของการเขาสูมหาวิทยาลัย
เสมือน  ระยะเวลาที่อยูในมหาวิทยาลัยเสมือน  และความถี่ของการเขาสูเว็บที่เกี่ยวกับการเรียน  
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับสัมฤทธิผลทางการเรียน

จากงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศศึกษาเกี่ยวกับแบบการเรียนที่กลาวมา จะ
เห็นไดวา มีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวางของระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในลักษณะเชิง
สํารวจและกึ่งทดลอง การศึกษาไดใหความสนใจความสัมพันธระหวางแบบการเรียนกับตัวแปร
ตาง ๆ เชน เจตคติ แบบการคิด  แบบการสอน  เปนตน  ตามแนวคิดแบบการเรียนหลากหลาย
แบบของนักการศึกษาตางประเทศ   ซึ่งสวนใหญดัดแปลงจากเครื่องมือวัดแบบการเรียนของ 
Grasha and Reichman  แมวาการจัดสภาพการเรียนการสอนผานเว็บระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายยังมีงานวิจัยสนับสนุนอยูนอย    แตสามารถสรุปไดวาแบบการเรียนของผูเรียนที่แตกตางกัน
นาจะสงผลตอสัมฤทธิผลทางการเรียน
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 งานวิจัยเกี่ยวกับการประชุมทางคอมพิวเตอร
เช็ง (Cheng 1991 : 3709 ) ไดวิจัยเรื่อง Teacher training via computer-based 

distance education (Distance Learning)    โดยเปรียบเทียบผลการเรียนทางไกลจากการ
ประชุมทางคอมพิวเตอรของนักศึกษาครูนอกวิทยาเขตกับการเรียนดวยสื่อปกติในชั้นเรียน  พบวา
สัมฤทธิผลทางการเรียนของการใชประชุมทางคอมพิวเตอรต่ํากวาการเรียนในหองดวยสื่อปกติ
เนื่องจากการเรียนในชั้นเรียนมีคะแนนเก็บทําใหสัมฤทธิผลทางการเรียนสูง  นอกจากนี้ดานการใช
เวลาการทํางานของนักเรียนทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน   สวนดานการมีปฏิสัมพันธและความมี
สวนรวมของนักเรียนนอกวิทยาเขตมากกวานักเรียนชั้นเรียนปกติ

 อีสมอน (Eastmond 1994 : 2845) ศึกษาเรื่อง Alone but together: Adult distance 
study by computer conferencing (Adult Students) สรุปวานักเรียนทางไกลที่เคยเรียนแบบ
แยกเดี่ยวเกิดความพึงพอใจในการเรียนโดยใชการประชุมทางคอมพิวเตอรที่ทําใหพวกเขาสามารถ
มาเรียนรวมอยูดวยกันได

 ลันเกรน (Lundgren 1997 : 2982)  ทําการวิจัยเรื่อง Computer conferencing: A 
collaborative learning environment for distance education students  ซึ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและวัดแนวความคิดจากการอภิปรายระหวางกลุมปกติกับกลุมที่มีผูดําเนินการ
อภิปรายของนักศึกษาทางไกลระดับปริญญาตรี        เพื่อเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
การประชุมทางคอมพิวเตอร  พบวากลุมที่มีการแทรกแซงจากผูดําเนินการอภิปรายต่ําที่ใชการสุม
เปนกลุมเรียนยอยมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี Constructivism

      กาเบรียล (Gabriel 2000 : 1368)  ไดศึกษาเรื่อง Communication and learning: 
How distance learners construct meaning in the computer conferencing environment  
โดยศึกษาลักษณะเดนของการจัดบรรยากาศการสื่อสารและการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวาการ
ประชุมทางคอมพิวเตอรสงเสริมบทบาทผูเรียนที่ทํางานแบบกลุมและผูสอน โดยผูสอนเปนผู
อํานวยความสะดวกและผูเรียนกํากับการเรียนดวยตนเองมากขึ้น      ที่สําคัญพบวาผูเรียนมีผล
การเรียนที่มีประสิทธิผลอยางแทจริง

     สันทัด  ทองรินทร (2542 : 87)  ไดศึกษาเรื่องปฏิสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ    รูปแบบ
ของปฏิสัมพันธและระดับของปฏิสัมพันธทางการเรียนโดยใชการประชุมทางคอมพิวเตอรที่มีตอ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบวาไมมีปฏิสัมพันธในการเรียน
ระหวางลักษณะบุคลิกภาพ  รูปแบบการปฏิสัมพันธและระดับปฏิสัมพันธในการเรียน   ลักษณะ
บุคลิกภาพแสดงตัวและแบบเก็บตัวมีสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ไมแตกตางกัน             รูปแบบของ
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ปฏิสัมพันธในการเรียนของการเรียนแบบ 2 คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง มีสัมฤทธิผลทางการเรียน
สูงกวาผูเรียน 1 คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง  ระดับของปฏิสัมพันธในการเรียน  ระดับโตตอบและ
ระดับแลกเปลี่ยนไมมีความแตกตางกันแตมีความแตกตางกันที่ระดับกาวหนา

จากงานวิจัยเรื่องการประชุมทางคอมพิวเตอรดังกลาวเปนงานวิจัยตางประเทศ  ซึ่ง
สวนใหญศึกษากันในระดับอุดมศึกษาที่สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล   สวนงานวิจัยใน
ประเทศไทยมีการวิจัยในระดับอุดมศึกษาเพียงเรื่องเดียว    ซึ่งนับวาเปนเรื่องใหมและนาสนใจเปน
อยางยิ่ง   โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยังไมปรากฏวามีการศึกษาเรื่องการประชุม
ทางคอมพิวเตอรมากอน
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียน  โดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร  เพื่อ
ใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4        ของโรงเรียน

ราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี จํานวน  328  คน  และโรงเรียนคงคาราม  จังหวัดเพชรบุรี   
จํานวน 214  คน    ที่กําลังเรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมในโปรแกรมสายศิลปของภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2544

กลุมตัวอยาง
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ของภาคเรียนที่ 1  ปการ

ศึกษา 2544  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี        และโรงเรียนคงคาราม  จังหวัด
เพชรบุรี  โรงเรียนละ  32  คน  จํานวน 64  คน  ที่กําลังเรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมใน
โปรแกรมสายศิลป    โดยมีข้ันตอนการสุมกลุมตัวอยางดังนี้

 ข้ันที่ 1  คัดเลือกนักเรียนที่มีประสบการณดานการใชอินเทอรเน็ตตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
และผานเกณฑการทดสอบความรูพื้นฐานเรื่องสิ่งแวดลอมต้ังแต 7 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 10 คะแนน)
จากการตอบแบบสอบถามและทําแบบทดสอบ          โดยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  มีนักเรียน
ที่ผานการคัดเลือกจํานวน  224  คน และโรงเรียนคงคาราม  มีนักเรียนที่ผานการคัดเลือกจํานวน  
178  คน
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ข้ันที่ 2  จําแนกแบบการเรียนของนักเรียนเปนแบบอิสระและแบบรวมมือ   โดยใชแบบ
สอบถามวัดแบบการเรียนของอาภาภรณ  ศิริอาคเนย (Learning Styles Inventory)   ซึ่งสรางตาม
แนวคิดของ Grasha และ Reichman       โดยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะหมีนักเรียนแบบการเรียน
แบบอิสระ 46 คน และแบบรวมมือ 61 คน   สวนโรงเรียนคงคารามมีนักเรียนแบบการเรียนแบบ
อิสระ 31 คน และแบบรวมมือ 54 คน

ข้ันที่ 3  พิจารณาระดับความสามารถทางการเรียนจากเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543  จากนั้นเรียงลําดับผลการเรียนสูงสุดไปหาต่ําสุด แลวกําหนด
ชวงเกรดเฉลี่ย 3.0-0.4 เปนผลการเรียนระดับสูง  , เกรดเฉลี่ย 2.0-2.99  เปนผลการเรียนระดับ
ปานกลาง และเกรดเฉลี่ย 1.0-1.99 เปนผลการเรียนระดับตํ่า      โดยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับสูง  ปานกลาง  ต่ําและแบบการเรียนแบบอิสระ  จํานวน 9 , 14 
และ 22 คน ตามลําดับ  และแบบรวมมือ จํานวน  16 , 20 และ 29 คน  ตามลําดับ    สวนโรงเรียน
คงคารามมีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับสูง  ปานกลาง  ต่ําและแบบการเรียนแบบอิสระ  จํานวน 
6 , 11 และ 13 คน ตามลําดับ    และแบบรวมมือ จํานวน  12 , 15 และ 24 คน  ตามลําดับ

ข้ันที่ 4   สุมกลุมตัวอยางอยางงายจากนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง  ปานกลาง  และต่ํา   
เปนนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง  ปานกลาง และต่ํา กลุมละ 4 คน  ตามลําดับ
ของแบบการเรียนแบบอิสระและแบบรวมมือ

ข้ันที่ 5  สุมกลุมตัวอยางอยางงายจากนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงและต่ําที่เหลือในข้ันที่ 
3 กลุมละ 2 คน เปนนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง-ต่ํา (คละกัน) จํานวน 4 คน
ของแบบการเรียนแบบอิสระและแบบรวมมือ

ข้ันที่ 6  นักเรียนทั้งสองโรงเรียนทําการทดลองโดยเรียนผานเว็บและเขากลุมตามระดับ
ความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่ตรงกันเพื่อรวมกันอภิปรายทางคอมพิวเตอร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แผนภูมิที่  4  ขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง

ราชโบริกานุเคราะห  224  คน คงคาราม 178 คน

อิสระ 46 คน รวมมือ 61 คน อิสระ 31 คน รวมมือ 54 คน

สูง 9 กลาง 14 ต่ํา 22 สูง 16 กลาง 20 ต่ํา 29    สูง 6  กลาง 11 ต่ํา  13 สูง 12 กลาง 15 ต่ํา 24

สูง4  กลาง 4  ต่ํา 4  สูง 4  กลาง 4 ต่ํา 4 สูง 4 กลาง 4 ต่ํา 4 สูง 4 กลาง 4 ต่ํา 4

สูง-ต่ํา (คละกัน) 4 คน สูง- ต่ํา (คละกัน) 4 คน สูง-ต่ํา (คละกัน) 4  คน สูง-ต่ํา (คละกัน) 4 คน
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ตารางที่  1   จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียน
                   ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะหและโรงเรียนคงคาราม    โดยใชวิธีเรียนแบบประชุม
                   ทางคอมพิวเตอร

ระดับความสามารถทางการเรียนแบบการเรียน
สูง ปานกลาง ต่ํา สูง-ต่ํา (คละกัน)

แบบอิสระ 8 8 8 8
แบบรวมมือ 8 8 8 8

ตัวแปรในการวิจัย
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก
1. ระดับความสามารถทางการเรียน  จําแนกเปน 4 แบบ คือ

                       1.1    ระดับความสามารถทางการเรียนสูง
                       1.2    ระดับความสามารถทางการเรียนปานกลาง
                       1.3    ระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา
                       1.4    ระดับความสามารถทางการเรียนสูง-ต่ํา (คละกัน)

2. แบบการเรียนจําแนกเปน  2  แบบ คือ
      2.1   แบบอิสระ

                       2.2   แบบรวมมือ
ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) ไดแก

                       สัมฤทธิผลทางการเรียน

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 2.1 แบบสอบถามแบบการเรียน     ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามแบบการเรียนของ

อาภาภรณ   ศิริอาคเนย  ซึ่งสรางขึ้นและปรับปรุงจากแบบสอบถามแบบการเรียนตามแนวคิดของ 
Grasha and Reichman   โดยวัดแบบการเรียนของนักเรียน  2  แบบ  คือ  แบบอิสระและแบบ
รวมมือ

     2.2 เว็บชวยสอน เปนบทเรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ตอน มนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ    โดยเลือกมา  3  เร่ือง  คือ  พลังงาน  น้ําและปาไม   ซึ่งมี
การเรียนผานเว็บและการประชุมทางคอมพิวเตอร   อันประกอบดวย
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                         2.2.1 เว็บเพจ  (Web Page)  ประกอบดวย   ชื่อของโครงการวิจัย   คําแนะนําใน
การเรียน  หัวขอเนื้อหา  จุดประสงคการเรียนรู   เนื้อหาและประเด็นการอภิปราย

        2.2.2 โปรแกรมสําหรับการอภิปราย  ไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปช่ือ  Pirch98   โดย
ใหผูเรียนสามารถอภิปรายแบบเวลาตรงกัน
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ

1. ศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมระดับมัธยมศึกษาปที่  4  เพื่อกําหนด
จุดประสงคการเรียนรู   เนื้อหา  และแบบทดสอบ       แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  จํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง     จากนั้นทําการปรับปรุงแกไข

2. สรางบทเรียนผานเว็บดวยโปรแกรม Macromedia Flash 4.0    แลวใหผูเชี่ยวชาญ
ดานโปรแกรมสรางเว็บ จํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบเทคนิคการสรางโปรแกรมและความถูกตอง
ของโครงสราง   โดยประเมินจากแบบประเมินเว็บชวยสอนของแนนซี่   เอฟเวอรฮารท (Everhart 
1996) แหงมหาวิทยาลัย Duke   จากนั้นนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
                  3. ทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล 
จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางเปนรายบุคคลเพื่อศึกษาบทเรียน
และใชโปรแกรมอภิปรายเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและจุดประสงค     แลวปรับปรุง
แกไข   ทดลองกับนักเรียนกลุมละ  4  คน  แลวตรวจสอบความเขาใจของเนื้อหา ภาษาที่ใชแลว
ปรับปรุงขอบกพรอง    จากนั้นนํามาทดลองกับนักเรียนกลุมละ 10 คนเพื่อตรวจสอบความยาก
งายของแบบทดสอบและความเขาใจในขั้นตอนการเรียน      แลวใหนักเรียนดังกลาวตอบแบบ
สอบถามดานความคิดเห็นตอเว็บชวยสอน   ผูวิจัยตรวจสอบขอบกพรองเพื่อทําการปรับปรุงแกไข
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แผนภูมิที่ 2    ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ

                  -  ศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
                  -  วัตถุประสงคของรายวิชา

กําหนดจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาและประเด็นการอภิปราย

เสนอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ตรวจสอบและแกไข

ปรับปรุงแกไข  ครั้งที่ 1

สรางเว็บชวยสอน

เสนอผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมตรวจสอบเทคนิคของโปรแกรม

ปรับปรุงแกไขครั้งที่ 2

ทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง

 นักเรียนประเมินความคิดเห็นตอเว็บชวยสอน

                   ปรับปรุงแกไขครั้งที่ 3

           นําไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง
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    2.3  แบบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน  เปนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  45
ขอ (เร่ืองละ 15 ขอ)   ซึ่งขั้นตอนการสรางแบบทดสอบมีดังนี้
                         2.3.1 ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงคของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4
                         2.3.2  สรางแบบทดสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice)   แตละขอมีคําตอบที่
ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวของเรื่อง พลังงาน  น้ํา และปาไม   เร่ืองละ  80  ขอ
                         2.3.3  นําแบบทดสอบไปใหผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา  จํานวน 3 ทาน  และดาน
วัดผลและประเมินผล  จํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา วัตถุประสงครายวิชา    
ตลอดจนความครอบคลุมของเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  (Content Validity)   แลวทําการ
ปรับปรุงแกไข
                         2.3.4 นําแบบทดสอบที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล  จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางโดย
เรียนเนื้อหาเรื่อง พลังงาน  น้ํา และปาไม จากเว็บชวยสอนเปนรายบุคคล      แลวตรวจสอบความ
ถูกตองของภาษาที่ใช  ความเหมาะสมของคําถามและคําตอบจากนั้นปรับปรุงแกไข  นํามาทดลอง
กลุมยอยจํานวน 5 คน  แลวตรวจสอบเนื้อหาและปรับปรุงแกไขขอบกพรอง   จากนั้นทดสอบกับ
นักเรียนจํานวน  70  คน เพื่อหาระดับความยากงาย   คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ัน
                         2.3.5 แบบทดสอบที่ผูเรียนทําแลวไปวิเคราะหรายขอเพื่อหาความยากงาย (p)   
และคาอํานาจจําแนก (r) และคัดเลือกขอสอบใหไดตามเกณฑคือ มีระดับความยากงายระหวาง 
0.20 – 0.80  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.20  ข้ึนไป
                         2.3.6 นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกในเรื่องพลังงาน  น้ํา และปาไม  เร่ืองละ  
30  ขอ  คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง        โดยการใชสูตร
KR – 20 ของ Kuder – Richardson  มีผลปรากฎดังนี้   เรื่องพลังงาน มีคาคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.46     เร่ืองน้ํา มีคาคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.63    เร่ืองปาไม มีคาคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.49     
และคาความเชื่อม่ันของแบบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียนทั้ง 3 เร่ือง รวมเทากับ 0.56
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แผนภูมิที่ 3  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน

             ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
-  เทคนิคการสรางแบบทดสอบ
-  หลักการวิเคราะหขอสอบ
-  หลักสูตร / วัตถุประสงคของรายวิชา

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู

                  สรางแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก

เสนอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและวัดผล ตรวจสอบความถูกตอง

ปรับปรุงแกไข

นําไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง

                          -  วิเคราะหความยากงาย
                          -  คาอํานาจจําแนก

วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน

นําแบบทดสอบไปใชเพื่อการวิจัยตอไป
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีข้ันตอนดังนี้
3.1 การเตรียมการ  เพื่อใหการทดลองเปนไปดวยความเรียบรอย   มีข้ันตอนดังตอไปนี้

                       3.1.1   ผูวิจัยไดนําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะหและโรงเรียนคงคาราม   โดยประสานงานกับฝายวิชาการ  
อาจารยผูสอนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมและอาจารยที่ดูแลหองอินเทอรเน็ตเพื่อเสนอเนื้อหา   
วิธีการทดลอง      ตลอดจนกําหนดวัน  เวลาที่จะทําการทดลองสอนแกกลุมตัวอยาง

      3.1.2  เตรียมสถานที่และเครื่องมือ     โดยใชหองปฏิบัติการอินเทอรเน็ตตามชวง
เวลาที่ดําเนินการทดลอง  คือ  ชั่วโมงคาบอิสระจํานวนสองคาบสุดทายของวันจันทร 3 คร้ังเปน
เวลา 3 สัปดาห  จํานวนคอมพิวเตอร  1  เครื่องตอ  1  คน    ซึ่งผูวิจัยไดเตรียมเว็บชวยสอนจํานวน  
3  เร่ือง ไดแก เร่ือง พลังงาน  น้ํา  และปาไม      

       3.1.3   เตรียมผูเรียน       ผูวิจัยไดประสานงานกับอาจารยผูสอนวิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอมเพื่อแจงใหผูเรียนทราบถึงจุดประสงคของการทดลองและขั้นตอนในการทดลองเพื่อให
นักเรียนเกิดความเขาใจ    มีความตั้งใจและปฏิบัติกิจกรรมตามที่บทเรียนไดกําหนดไว

3.2  การดําเนินการทดลอง
      3.2.1 กําหนดเวลาในการเรียนผานเว็บและการอภิปรายทางคอมพิวเตอร   ในวัน

จันทร  เวลาประมาณ 14.20 –16.00 น.   เปนเวลา  3  สัปดาห  สัปดาหละครั้ง ๆ ละ 1 เร่ือง   โดย
แตละเรื่องมีวิธีการทดลองดังนี้
                                   1. ใหทําแบบทดสอบกอนเรียน
                                         2. ศึกษาเนื้อหาและอภิปรายโดยใชเวลา  ดังนี้
                                        2.1 ศึกษาเนื้อหาประมาณ  20  นาที

2.2 อภิปรายทางคอมพิวเตอรประมาณ 1  ชั่วโมง
                                         3. ใหทําแบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียนหลังการอภิปรายทันที

        3.2.2  กําหนดวิธีการอภิปรายดังนี้
                                         1. สมาชิกในกลุมเลือกผูนําการอภิปรายกลุมละ  1  คน

2. ผูดําเนินการอภิปรายกลาวนําประเด็นการอภิปราย      แสดงความ
คิดเห็นรวมกับผูอภิปราย    กระตุนใหผูเขารวมอภิปรายไดแสดงความคิดเห็นใหอยูในประเด็น  
จากนั้นสรุปประเด็นการอภิปราย
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3.2.3  การประเมินผล  โดยประเมินจากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน

การออกแบบการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้รูปแบบการทดลองแบบ Factorial Design (4x2)   โดยกําหนดตัวแปร

อิสระ   ดังนี้
     1. ระดับความสามารถทางการเรียน  แบงเปน 4 ระดับ  คือ  ระดับความสามารถทาง

การเรียนสูง       ระดับความสามารถทางการเรียนปานกลาง    ระดับความสามารถทางการเรียน
ต่ํา  และระดับความสามารถทางการเรียนสูง-ต่ํา (คละกัน)

     2. แบบการเรียน มี 2 แบบ คือ แบบอิสระและแบบรวมมือ

ตารางที่  2  การออกแบบการทดลอง

แบบการเรียนระดับความสามารถทางการเรียน
อิสระ (a1) รวมมือ (a2)

สูง(x1) a1x1 a2 x1

ปานกลาง(x2) a1x2 a2x2

ต่ํา(x3) a1x3 a2x3

สูง-ต่ํา(x4) a1x4 a2x4
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แบบแผนการทดลอง

ตารางที่ 3  แบบแผนการทดลอง

กลุมทดลอง สอบกอน ทดลอง สอบหลัง
a1x1 T1 X T2

a2x1 T1 X T2

a1x2 T1 X T2

a2x2 T1 X T2

a1x3 T1 X T2

a2x3 T1 X T2

a1x4 T1 X T2

a2x4 T1 X T2

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย
x1    แทน  ระดับความสามารถทางการเรียนสูง
x2    แทน  ระดับความสามารถทางการเรียนปานกลาง
x3    แทน  ระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา
x4   แทน  ระดับความสามารถทางการเรียนสูงและต่ํา(คละกัน)
a1    แทน  แบบการเรียนแบบอิสระ
a2    แทน  แบบการเรียนแบบรวมมือ
T1    แทน  การสอบกอนการทดลอง (Pretest)
T2    แทน  การสอบหลังการทดลอง (Posttest)
X     แทน  การจัดกระทําหรือการใหตัวแปรทดลอง (Treatment)

4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ใชเวลาการทดลองในชั่วโมงคาบอิสระทุกวันจันทร เปนเวลา 3 

สัปดาห ๆ ละ 1  เร่ือง ไดแก พลังงาน  น้ํา  และปาไม
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5. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือมีดังนี้

การวิเคราะหระดับความยากงาย (Levels of Difficulty) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination 
Power) ของแบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน      โดยใชสูตร (ประคอง  กรรณสูต 2528 : 
27-28)

                       (ประคอง  กรรณสูต 2528 : 27-28)

p           คือ    ระดับความยากของขอสอบ
RU          คือ    จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบขอนั้นถูก
Rl          คือ    จํานวนคนในกลุมตํ่าที่ตอบขอนั้นถูก
f            คือ    จํานวนคนในแตละกลุม
r            คือ    คาอํานาจจําแนก
RH         คือ    จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง
RL         คือ    จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมตํ่า
NH/NL    คือ    จํานวนคนที่ตอบขอสอบทั้งหมด
          

การวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน    โดยใชสูตร 
Kuder-Richardson สูตรที่ 20 (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 123)

สูตร      KR 20
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               เมื่อ     rtt        คือ    คาความเชื่อม่ัน
            n       คือ    จํานวนขอสอบที่ใชทดสอบ
            p       คือ    สัดสวนของผูที่ตอบถูกในแตละขอ
            q       คือ    สัดสวนของผูที่ตอบผิดในแตละขอ =  1-p
            St

2     คือ    ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด
            ∑     คือ    เครื่องหมายแสดงผลรวม

6. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS ( Statistical  Package  for  the  Social  

Sciences) ในการวิเคราะหขอมูล      ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะหดังนี้
1. การหาคาเฉลี่ย ( Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)
2.วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนโดย

ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two - Way ANOVA)
3. การเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียน   มีดังนี้

                     3.1 เปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนระหวางกลุมที่มีระดับความสามารถทาง
การเรียนสูง ปานกลาง  ต่ํา  และสูง-ต่ํา(คละกัน)    โดยใชวิธีการเปรียบเทียบเชิงพหุ (Multiple  
Comparison) ของตูกี (Tukey)
                     3.2 เปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนระหวางกลุมที่มีแบบการเรียนแบบอิสระ
และแบบรวมมือ
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X

บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

        การวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเปนลําดับข้ัน  ดังนี้
ตอนที่ 1  คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียน  จําแนกตามระดับ

ความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียน       ดังที่ปรากฏผลในตารางที่ 4 และ 5
          ตอนที่ 2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนตางกัน   เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางของสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนและแบบ
การเรียนตางกัน   รวมทั้งศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการ
เรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน   ดังที่ปรากฏผลในตารางที่ 6
          ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของสัมฤทธิผลทางการ
เรียนของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนตางกัน   ดังที่ปรากฏผลในตารางที่ 7

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน   ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

และแปลความหมายของขอมูลดังตอไปนี้
       N แทน จํานวนผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
        แทน คะแนนเฉลี่ย
        S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
        df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ
        SS แทน ผลรวมความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Sum Square)
        MS แทน ความเบี่ยงเบนกําลังสองเฉลี่ย (Mean Square)
        F แทน คาสถิติ F

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ตอนที่  1     คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมฤทธิผลทางการเรียน      จําแนกตาม
ระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียน    ดังปรากฏผลในตารางที่ 4  และ 5
ตารางที่  4  คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบกอนและหลังเรียน
                  จําแนกตามระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียน

แบบการเรียน
ระดับความสามารถทางการเรียน อิสระ

(N=32)
รวมมือ
(N=32)

รวม
(N=64)

19.00 18.50 18.75กอน
S.D. 1.31 1.60 1.44

33.25 32.50 32.88
กลุมสูง
(N=16) หลัง

S.D. 3.45 2.56 2.96
16.88 16.63 16.75กอน

S.D. 1.36 1.69 1.48
32.13 32.13 32.13

กลุมปานกลาง
(N=16) หลัง

S.D. 3.23 2.42 2.75
10.13 10.88 10.50กอน

S.D. 2.23 2.36 2.25
28.00 31.63 29.82

กลุมตํ่า
(N=16) หลัง

S.D. 2.27 2.88 3.12
16.50 15.50 16.00กอน

S.D. 3.93 5.29 4.53
30.25 32.50 31.38

กลุมสูง-ต่ํา(คละ
กัน)

(N=16)
หลัง

S.D. 3.11 2.78 3.07
15.63 15.38 15.50กอน

S.D. 4.09 4.12 4.07
30.91 32.19 31.55

รวม
(N=64) หลัง

S.D. 3.53 2.56 3.13

หมายเหตุ   คะแนนเต็ม  45  คะแนน
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    จากตารางที่  4    เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยรวม  พบวา นักเรียนที่มีแบบ
การเรียนแบบรวมมือมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบอิสระ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ  32.19  และ  30.91  ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนตามระดับความสามารถทางการเรียน  สามารถ
อธิบายไดดังนี้
                 1. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง พบวา นักเรียนที่มีแบบการเรียน
แบบอิสระมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบรวมมือ  โดยมีคะแนน
เฉล่ียเทากับ  33.25  และ  32.50   ตามลําดับ
                 2.  นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนปานกลาง พบวา  นักเรียนที่มีแบบ
การเรียนแบบอิสระมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับนักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบรวมมือ  โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  32.13
                 3. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา พบวา  นักเรียนที่มีแบบการเรียน
แบบรวมมือมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบอิสระ  โดยมีคะแนน
เฉล่ียเทากับ  31.63  และ  28.00   ตามลําดับ
                 4. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง-ต่ํา (คละกัน) พบวา  นักเรียนที่มี
แบบการเรียนแบบรวมมือมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบอิสระ  โดย
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  32.50 และ 30.25   ตามลําดับ
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แผนภูมิที่  5   คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียน  จําแนกตามระดับความสามารถทางการเรียน
                    และแบบการเรียน

     จากแผนภูมิที่ 5  นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนปานกลาง   ต่ํา   และ
สูง-ต่ํา (คละกัน) และมีแบบการเรียนแบบรวมมือ  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่มีแบบการเรียน
แบบอิสระ    ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  32.13  , 31.63   และ 32.50   ตามลําดับ     สวนนักเรียนที่
มีระดับความสามารถทางการเรียนปานกลาง  ต่ํา  และสูง-ต่ํา (คละกัน) และแบบการเรียนแบบ
อิสระมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.13  , 28.00  และ 30.25   ตามลําดับ
                 อนึ่ง    นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูงและแบบการเรียนแบบอิสระ  มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูงและแบบการเรียนแบบรวมมือ  
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 33.25  และ 32.50   ตามลําดับ
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ตารางที่  5  คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัมฤทธิผลทางการเรียน       จําแนกตาม
                 ระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียน

แบบการเรียน
ระดับความสามารถทางการเรียน อิสระ

(N=32)
รวมมือ
(N=32)

รวม
(N=64)

14.25 14.00 14.13กลุมสูง
(N=16) S.D. 2.76 1.20 2.48

15.25 15.50 15.38กลุมปานกลาง
(N=16) S.D. 2.25 0.93 1.67

17.88 20.75 19.31กลุมตํ่า
(N=16) S.D. 0.64 0.71 1.62

13.75 17.00 15.38กลุมสูง-ต่ํา (คละกัน)
(N=16) S.D. 1.98 3.38 3.16

15.28 16.81 16.05รวม
(N=64) S.D. 2.54 3.12 2.92

     จากตารางที่  5      เมื่อพิจารณาสัมฤทธิผลทางการเรียนโดยรวม    พบวา นักเรียนที่มี
แบบการเรียนแบบรวมมือมีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบอิสระ    
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  16.81  และ  15.28  ตามลําดับ

   เมื่อพิจารณาสัมฤทธิผลทางการเรียนตามระดับความสามารถทางการเรียน  สามารถ
อธิบายไดดังนี้
                  1. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง พบวา นักเรียนที่มีแบบการเรียน
แบบอิสระมีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบรวมมือ  โดยมีคะแนน
เฉล่ียเทากับ  14.25  และ  14.00   ตามลําดับ
                  2. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนปานกลาง  พบวา  นักเรียนที่มีแบบ
การเรียนแบบรวมมือมีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบอิสระ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  15.50  และ  15.25   ตามลําดับ
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                 3. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา พบวา  นักเรียนที่มีแบบการเรียน
แบบรวมมือมีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบอิสระ  โดยมีคะแนน
เฉล่ียเทากับ  20.75  และ  17.88   ตามลําดับ
                 4. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง-ต่ํา (คละกัน) พบวา  นักเรียนที่มี
แบบการเรียนแบบรวมมือมีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบอิสระ  
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  17.00  และ  13.75  ตามลําดับ

ตอนที่  2   การวิเคราะหความแปรปรวนสองทางของสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนตางกัน         เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนตางกัน     
และศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผล
ทางการเรียนของนักเรียน      ดังปรากฎผลในตารางที่ 6
ตารางที่ 6  การวิเคราะหความแปรปรวนสองทางของสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับ
                 ความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนตางกัน

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig
ระดับความสามารถทางการเรียน 244.172 3 81.391 6.522   .001*
แบบการเรียน 37.516 1 37.516 3.006 .088
ปฏิสัมพันธ
ระดับความสามารถทางการเรียน x แบบการเรียน 38.297 3 12.766 1.023 .389
ความคลาดเคลื่อน 698.875 56 12.480
*p < .05

     จากตารางที่ 6   จากการวิเคราะหความแปรปรวนของสัมฤทธิผลทางการเรียน พบวา   
     1. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนตางกัน     มีสัมฤทธิผลทางการเรียน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     โดย p = .001< .05
2. นักเรียนที่มีแบบการเรียนตางกัน  มีสัมฤทธิผลทางการเรียนไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    โดย p = .088 >.05
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3. ปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียน    ไมมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    โดย p = .389 > .05

แผนภูมิที่ 6  สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน     จําแนกตามระดับความสามารถทางการ
                    เรียนและแบบการเรียน

     จากแผนภูมิที่ 6   พบวา  นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนปานกลาง  ต่ํา
และสูง-ต่ํา (คละกัน) และมีแบบการเรียนแบบรวมมือ  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่มีแบบการ
เรียนแบบอิสระ  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  15.50 ,  20.75   และ 17.00   ตามลําดับ   โดยนักเรียน
ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนปานกลาง  ต่ํา  และสูง-ต่ํา (คละกัน) และแบบการเรียนแบบ
อิสระมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.25 ,  17.88  และ 13.75   ตามลําดับ
                 อนึ่ง    นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูงและแบบการเรียนแบบอิสระ  มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูงและแบบการเรียนแบบรวมมือ  
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.25  และ 14.00   ตามลําดับ
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X

ตอนที่ 3     การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนตางกัน  ดังปรากฏในตารางที่ 7
ตารางที่  7  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
                 นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนตางกันเปนรายคู     โดยวิธีของตูกี

สูง ปานกลาง ต่ํา สูง-ต่ํา (คละกัน)ระดับความสามารถ
ทางการเรียน 14.13 15.38 19.31 15.38

สูง 14.13 __ 1.25 5.19* 1.25
ปานกลาง 15.38 __ 3.94* 1.78

ต่ํา 19.31 __ 3.94*
สูง-ต่ํา (คละกัน) 15.38 __

* p < .05

 จากตารางที่  7 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของสัมฤทธิผล
ทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนตางกันเปนรายคู   พบวา

      1. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ําและนักเรียนที่มีระดับความ
สามารถทางการเรียนสูง  มีสัมฤทธิผลทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05     โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.31 และ 14.13 ตามลําดับ

      2. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ําและนักเรียนที่มีระดับความ
สามารถทางการเรียนปานกลาง    มีสัมฤทธิผลทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05    โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.31 และ 15.38 ตามลําดับ

      3. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ําและนักเรียนที่มีระดับความ
สามารถทางการเรียนสูง-ต่ํา(คละกัน)   มีสัมฤทธิผลทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05     โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.31 และ 15.38 ตามลําดับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



66

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

     การวิจัยเรื่อง ปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่
มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยวิธีเรียนแบบประชุมทาง
คอมพิวเตอร    มีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้  1) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถ
ทางการเรียนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร   2) เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนตางกัน  โดยวิธีเรียนแบบประชุมทาง
คอมพิวเตอร    3) เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มี
แบบการเรียนตางกัน  โดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร
                กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  สายศิลปของโรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี  และโรงเรียนคงคาราม  จังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียนละ 32 คน
รวม  64  คน โดยวัดแบบการเรียนแบบอิสระและแบบรวมมือ    ในแตละแบบการเรียนผูวิจัยเรียง
ลําดับคะแนนเกรดเฉลี่ย     จากนั้นสุมอยางงายไดนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง  
ปานกลาง  ต่ํา และสูง-ต่ํา (คละกัน) กลุมละ  8  คน
                 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  1) แบบสอบถามวัดแบบการเรียนที่สรางขึ้น
โดยอาภาภรณ  ศิริอาคเนย  2)  เว็บชวยสอน วิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  เร่ือง พลังงาน  น้ํา 
และปาไม   ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมและดานเนื้อหา  3) แบบทดสอบ
วัดสัมฤทธิผลทางการเรียนของวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม เร่ือง  พลังงาน  น้ํา และปาไม
                  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  1) ใหนักเรียนทําแบบ
ทดสอบกอนเรียน  15  นาที    2) นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากเว็บชวยสอน  20 นาที    จากนั้น
อภิปรายประเด็นที่กําหนดโดยเขาโปรแกรม Pirch 98  ประมาณ  1  ชั่วโมง    และ 3) ใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน  15  นาที
                  หลังจากตรวจใหคะแนนแลว  นําขอมูลมาวิเคราะหดวยระเบียบวิธีการทางสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS V.10.0  หาคะแนนเฉลี่ย       สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหความ
แปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA)  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05      แลวเปรียบเทียบความ
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แตกตางของสัมฤทธิผลทางการเรียนเปนรายคูโดยใชวิธีของตูกี (Tukey’ s  Honestly  Significant  
Difference; Tukey‘ s  HSD)

สรุปผลการวิจัย
                  จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
                  1.ไมมีปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่มีตอ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
                   2.สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนตางกัน
เรียนโดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                       โดยนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูง
กวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง    ปานกลาง  และสูง-ต่ํา (คละกัน)
                  3. สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่มีแบบการเรียนตางกัน เรียนโดยวิธีเรียนแบบ
ประชุมทางคอมพิวเตอร  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

อภิปรายผล
               1.ไมมีปฏิสัมพันธระหวางอิทธิพลของระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการ
เรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลอง
กับ Roberts (1999)  ที่ศึกษาประสิทธิผลของวิธีการสอนและแบบการเรียนรายวิชาการสื่อสารเพื่อ
การเกษตรผาน World Wide Web ของระดับช้ันปริญญาตรี    ที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนและ
ทัศนคติ พบวา  ไมมีปฏิสัมพันธระหวางอิทธิพลของวิธีการสอนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผล
ทางการเรียนและทัศนคติเชนเดียวกับ Day (1997)  ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลของวิธี
สอนของครูกับแบบการเรียนของนักเรียนที่สงผลตอสัมฤทธิผลทางการเรียนดวยวิธีสอนผาน
World Wide Web กับการสอนปกติ    สรุปวา  ไมพบปฏิสัมพันธระหวางอิทธิพลของวิธีสอนและ
รูปแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนและทัศนคติ      นอกจากนี้งานวิจัยของ พิศาล  
โพธิ์ทองแสงอรุณ (2537 : บทคัดยอ) ที่ศึกษา ปฏิสัมพันธระหวางอิทธิพลของวิธีสอนแบบคนพบ
และแบบบอกใหรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับแบบการเรียน ที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พบวา  ไมมีปฏิสัมพันธระหวาง
อิทธิพลของวิธีสอนกับแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียน     แตไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Rasmussen  (1996 , อางถึงใน ประชิต  อินทะกนก 2541 : 11)  ศึกษาผลของรูปแบบการ
เรียน  การควบคุมของผูเรียนและพัฒนาการทางสติปญญาที่มีตอการเรียนของไฮเปอรเท็กซ พบวา 
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มีปฏิสัมพันธแบบสามทางของรูปแบบการเรียน การควบคุมของผูเรียนและพัฒนาการทางสติ
ปญญา    นอกจากนี้ เพ็ญสุดา จันทร (2541 : 79) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธระหวางอิทธิพล
ของแบบการเรียนและความวิตกกังวลที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีปฏิสัมพันธระหวางอิทธิพลของแบบการเรียนและความวิตกกังวลที่มีตอ
สัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
                 ผลการวิจัยในครั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

1.1 นักเรียนที่ทําการทดลอง อาจยังไมคุนเคยกับการทดลองคือ โปรแกรมการอภิปราย
                 1.2 การเรียนดวยวิธีประชุมทางคอมพิวเตอรเปนการระดมสมอง   แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหารวมกันระหวางผูเรียน    ซึ่งมีลักษณะการเรียนแบบรวมมือชวยเหลือกันไมวา
ผูเรียนจะมีแบบการเรียนแบบอิสระ แบบรวมมือ    หรือมีระดับความสามารถทางการเรียนสูง  
ปานกลาง ต่ํา หรือสูง-ต่ํา (คละกัน) ก็ตามเมื่อเรียนดวยการอภิปรายทางคอมพิวเตอรแลว   ผูเรียน
ทุกกลุมก็สามารถเรียนไดคะแนนสูงขึ้นใกลเคียงกัน   โดยการเรียนในลักษณะเปนกลุมนั้นเปนการ
สงเสริมกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือชวยเหลือกัน ทําใหผลการเรียนดีกวาการเรียนตามลําพัง
(Moore and Kearley 1996 , Holmberg 1995 ,อางถึงใน สันทัด  ทองรินทร 2542 : 86) และยัง
สอดคลองกับ Pavitt and Curtis (1990 ,อางถึงใน สันทัด  ทองรินทร 2542 : 86)  ที่กลาววา  การ
เรียนโดยการอภิปรายในลักษณะมีสมาชิกกลุมเปนจํานวนคูจะทําใหการตัดสินใจและแกปญหา
หรืออภิปรายไดดีกวาการเรียนตามลําพัง   และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนที่มีคะแนนสูง
ข้ึนใกลเคียงกัน (ดังตารางที่ 4)      แสดงใหเห็นวาผูเรียนที่เรียนโดยวิธีการประชุมทางคอมพิวเตอร
แลวมีสัมฤทธิผลทางการเรียนเพิ่มข้ึน       ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัลธัสและฮาราซิม (Althus 
1997 , Harasim 1989 , อางถึงใน สันทัด  ทองรินทร  2542 : 84)       ที่พบวา   ผูเรียนที่เรียนดวย
การประชุมทางคอมพิวเตอรจะมีแนวโนมไดคะแนนสูงขึ้น  แมวาในการวิจัยครั้งนี้ไมไดเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมปกติก็ตาม         แตผลการวิจัยของ Althus ก็ชี้ใหเห็นวาการเรียนวิธี
ดังกลาวผูเรียนจะมีคะแนนสูงกวาผูเรียนที่เรียนในชั้นเรียนปกติที่ระดับนัยสําคัญ .05        อยางไร
ก็ตามคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนที่สูงใกลเคียงกันนี้อาจสงผลตอการหาปฏิสัมพันธของตัวแปร

2. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนตางกัน  เรียนโดยวิธีประชุมทาง
คอมพิวเตอร  มีสัมฤทธิผลทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเปน
ไปตามสมมติฐานขอที่ 2    โดยนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา มีสัมฤทธิผลทาง
การเรียนสูงกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง    ปานกลาง  และสูง-ต่ํา (คละกัน) 
โดยสอดคลองกับ Hiltz (1995 ,  อางถึงใน ประชิต  อินทะกนก  2541 : 13)  ที่กลาววา  ลักษณะที่
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ตางกันของผูเรียนอาจจะมีผลตอความสําเร็จในการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร   ซึ่งมี
อยูในระดับสามารถทางการเรียน  เพศ  อายุ  เชื้อชาติ   ประสบการณการใชคอมพิวเตอรและ
ทักษะการพิมพ    ทั้งนี้ความแตกตางของสัมฤทธิผลทางการเรียนของผูเรียนแตละคนขึ้นอยูกับ
องคประกอบทางสติปญญาและความสามารถประมาณรอยละ 50-60   ประสิทธิภาพและนิสัย
ทางการเรียนที่ดีประมาณรอยละ 30-40  และขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอมประมาณรอยละ 10-15 
(Maddox 1963 , อางถึงใน อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี 2542 : 78-79)    นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ 
Bangert , Drown  and Kulik (1985 , อางถึงใน สุรสีห  มณีวรรณ 2535 : 34) ที่กลาววา การนํา
เอาคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอนกันอยางแพรหลายขึ้น  ทําใหผูเรียนมีสัมฤทธิผลทาง
การเรียนดีข้ึน    โดยเฉพาะผูที่เรียนชาหรือมีระดับสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ําจะมีสัมฤทธิผลทาง
การเรียนสูงขึ้นกวาปกติ   และสุรสีห  มณีวรรณ (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ืองปฏิสัมพันธ
ระหวางอิทธิพลของระดับสัมฤทธิผลทางการเรียนกับรูปแบบการใหผลปอนกลับที่เปนการตูนใน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนที่มีระดับสัมฤทธิผลทางการเรียนตางกันเมื่อเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน มีสัมฤทธิผลทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ซึ่งงานวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนแบบการประชุมทางคอมพิวเตอรนี้
อาจชวยใหผูเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ําไดประโยชนจากการเรียนรวมกับนักเรียน
ดวยกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ถือวาเปนการเรียนแบบชวยเหลือรวมกัน   โดยใจทิพย  
ณ สงขลา (2544 : 1) กลาววา การใชวิธีการเรียนแบบรวมมือโดยอาศัยคุณสมบัติของเครือขาย
คอมพิวเตอรที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเชื่อมโยงตอ
ยอดความรูกับผูเรียนอยางไรขีดจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ที่ตางกันของผูเรียน   ซึ่งสอดคลองกับ 
สันทัด  ทองรินทร (2542 : 85) ไดศึกษาเรื่องปฏิสัมพันธระหวางอิทธิพลของบุคลิกภาพ รูปแบบ
ของปฏิสัมพันธและระดับของปฏิสัมพันธทางการเรียน โดยใชการประชุมทางคอมพิวเตอรที่มีตอ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบวา การเรียนแบบประชุมทาง
คอมพิวเตอรโดยการชวยเหลือรวมมือกันจะสงผลตอสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงกวาผูเรียนที่เรียน
คนเดียว     นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกหลายเรื่อง พบวา ลักษณะการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตมี
ลักษณะที่แตกตางจากการสื่อสารทั่วไป   ซึ่งสามารถสรางใหเกิดการปฏิสัมพันธที่สรางองคความรู
ในระดับสูง (Hadly 1998 , Rilling 1998 , Munro 1997 , Mcmillian 19979 ,อางถึงใน ใจทิพย  
ณ สงขลา 2544 : 31)   ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้ นาจะมีแนวโนมที่ดีตอการจัดการเรียนการสอน
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โดยการประชุมทางคอมพิวเตอรหรือการอภิปรายทางคอมพิวเตอร โดยเฉพาะในกลุมนักเรียนที่มี
ระดับความสามารถทางการเรียนต่ําและสูง-ต่ํา(คละกัน)  เพื่อจะไดมีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น
                 3. นักเรียนที่มีแบบการเรียนตางกัน  เรียนโดยวิธีประชุมทางคอมพิวเตอรมีสัมฤทธิผล
ทางการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ    ผลการวิจัยนี้ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยใน
ขอ 3    เชนเดียวกับงานวิจัยของ ประชิต  อินทะกนก  (2541 : 93)  ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบ
การเรียนการสอนดวยอินเทอรเน็ตที่บอกเสนทางการสืบคนกับไมบอกเสนทางการสืบคน ที่มีตอ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน  พบวา 
ไมมีความแตกตางของคะแนนสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ    และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี (2542 : 79)  ที่ศึกษา
เร่ืองความสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียน  พฤติกรรมของการเรียนในมหาวิทยาลัยเสมือน
(Virtual University)  ที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   พบวา     
รูปแบบการเรียนของผูเรียนที่ตางกัน  ไมมีผลตอสัมฤทธิผลทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญ    สวน 
Roberts (1999 )   ไดศึกษาเรื่องประสิทธิผลของวิธีการสอน 2 วิธีและแบบการเรียนในรายวิชาการ
ส่ือสารเพื่อการเกษตรผาน World Wide Web ของระดับช้ันปริญญาตรีที่มีตอสัมฤทธิผลทางการ
เรียนและทัศนคติ   พบวา สัมฤทธิผลทางการเรียนและทัศนคติไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของ
นักเรียนที่มีแบบการเรียนตางกัน     และ Kettanuruk (1996)  ศึกษาการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
แบบปฏิสัมพันธเพื่อการเรียนการสอน  พบวา  แบบการเรียนไมสงผลตอสัมฤทธิผลทางการเรียน       
นอกจากนี้ อาภาภรณ  ศิริอาคเนย (2533 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา เร่ือง  การศึกษาแบบการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5   ที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาตางกัน    พบวา     
นักเรียนที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาตางกันมีแบบการเรียน  ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ     แตผลการวิจัยดังกลาวไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พิศาล  โพธิ์ทองแสงอรุณ  (2537 
: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ปฏิสัมพันธระหวางอิทธิพลของวิธีสอนแบบคนพบและแบบบอกใหรูใน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับรูปแบบแบบการเรียน ที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พบวา  นักศึกษาที่มีแบบการเรียนตางกัน
เมื่อเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีสัมฤทธิผลทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   และจันทนา  พรหมศิริ (2535 : 70) ไดศึกษาแบบการเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา นิสิตที่มีแบบการเรียนตางกันมีสัมฤทธิผลทางการเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
                 ทั้งนี้    ผลการวิจัยในครั้งนี้อาจจะเกิดมาจากสาเหตุดังนี้
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                  3.1 การดําเนินการดังกลาวเปนเพียงการขอความรวมมือในการวิจัยซึ่งไมมีผลตอ
คะแนนของวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมที่กําลังเรียน    ดังนั้นจึงอาจมีผลทําใหนักเรียนไมมีความ
ตั้งใจในการตอบแบบสอบถามเทาที่ควร
                  3.2  จํานวนคําถามของแบบสอบถามมีแบบการเรียนละ 15  ขอ     จํานวน 30  ขอ   
อาจนอยเกินไปที่จะใชเปนเกณฑพิจารณาการแบงแบบการเรียน    ทําใหคะแนนรวมของแบบการ
เรียนนอยและไมชัดเจนเพียงพอสําหรับการแบงแบบการเรียน   ซึ่งนักเรียนสวนใหญมักเลือกตอบ
ขอคําถามของแบบการเรียนโดยเฉพาะแบบอิสระอยูในระดับปานกลาง  จาก 5 ระดับ   ไดแก มาก
ที่สุด    มาก   ปานกลาง   นอย    และนอยที่สุด     ซึ่งอาจเปนไปไดวานักเรียนไมแนใจและไม
สามารถตัดสินใจไดวาตนเองมีพฤติกรรมการเรียนเปนแบบการเรียนแบบอิสระหรือแบบรวมมือ   
นอกจากนี้นักเรียนอาจมีแบบการเรียนอื่นตางไปจากแบบการเรียนแบบอิสระกับแบบรวมมือ เชน 
แบบพึ่งพา  แบบหลีกเลี่ยง   แบบแขงขัน  ฯลฯ   จึงเลือกตอบในระดับปานกลางเปนสวนใหญ

อยางไรก็ตาม พบวา   นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนที่มีแบบการเรียน
รวมมือมีสัมฤทธิผลทางการเรียนโดยรวมสูงกวาแบบการเรียนแบบอิสระ (ตารางที่ 4-5)   อาจเกิด
จาก  ผูเรียนที่มีแบบการเรียนแบบรวมมือชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   ชอบ
การทํากิจกรรมรวมกันในหองเรียน    ใหความรวมมือกับเพื่อนและชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน  เห็นวา
หองเรียนเปนสถานที่เรียนรูวิชาและเปนที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Grasha and Reichman 
1975 ,อางถึงใน เพ็ญสุดา  จันทร 2541 : 80) ซึ่งในการเรียนแบบรวมมือกันนั้น  ผูเรียนตองมีสวน
รวมในสังคมเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางตนเองกับบุคคลอื่นที่อยูในสังคมเดียวกัน
และขยายไปยังสังคมที่กวางขวางขึ้น   เมื่อมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นก็จะเปนการอธิบายถึงการ
ตระหนักและเขาใจในประเด็นที่ตนเองอภิปรายดวย   ทําใหเกิดการพัฒนาการทางปญญาในระดับ
สูงและเพิ่มสัมฤทธิผลทางวิชาการสูงกวาการเรียนตามลําพัง  (Gerlach 1994 ,อางถึงใน สันทัด  
ทองรินทร 2542 : 56)  สอดคลองกับ ใจทิพย  ณ สงขลา (2544 : 13) กลาววา โดยเฉพาะการเรียน
แบบอภิปรายทางคอมพิวเตอรเปนการเรียนที่ตองอาศัยการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ซึ่งใชวิธีการเรียน
แบบรวมมือ (Collaborative Learning)   และการใชปญหาเปนตัวตั้ง (Problem Based 
Learning)        ผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธทางความคิดกับผูเรียนอื่นในขอบขายการเชื่อมโยงทาง
อิเลกทรอนิคส   โดยลักษณะการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตที่มีลักษณะแตกตางจากการสื่อสารทั่วไป   
สามารถทําใหเกิดการปฏิสัมพันธที่สรางความรูในระดับสูง
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
                 1. ควรสนับสนุนการเรียนโดยวิธีการประชุมทางคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการ
สอนนอกระบบหรือระบบทางไกล ไดแก การศึกษานอกโรงเรียน   เนื่องจากการเรียนดวยวิธีการนี้
สามารถลดขอจํากัดดานระยะเวลาและระยะทาง  ชวยใหมีโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกัน     
นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนที่อยูตางพื้นที่กันไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะ 
เร่ืองสิ่งแวดลอม   หรือวัฒนธรรม
                 2. การเรียนโดยวิธีการประชุมทางคอมพิวเตอรสําหรับรายวิชาตาง ๆ ส่ิงสําคัญที่ตอง
คํานึงถึง คือ การประสานงานของครูผูสอนเนื้อหากับเจาหนาที่ควบคุมหองอินเทอรเน็ตในชวงที่มี
การเรียนการสอนดวยวิธีนี้  เนื่องจากครูผูสอนเนื้อหาตองคอยอํานวยความสะดวกและดูแลการ
เรียนผานเว็บ      ตลอดจนการอภิปรายเพื่อใหผูเรียนเรียนตามขั้นตอนที่กําหนด ไมใหออกนอก
เนื้อหาและนอกประเด็นการอภิปราย สวนเจาหนาที่ควบคุมหองอินเทอรเน็ตตองคอยดูแลดาน
ระบบเครือขายของอินเทอรเน็ตไมใหเกิดปญหาเพื่อใหการเรียนผานเว็บและการอภิปรายผานอิน
เทอรเน็ตเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงคของการเรียน
                 3. การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการประชุมทางคอมพิวเตอรควรจัดใหมีนักเรียนใน
ทุกระดับความสามารถทางการเรียน   โดยเฉพาะกลุมนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการ
เรียนต่ําหรือสูง-ต่ํา(คละกัน)ไดเรียนรวมกันเพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู  
ความคิดเห็นและยังเปนการชวยเหลือรวมมือกันในการเรียน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
                 1. แบบการเรียนที่นํามาทดลองมีเพียง 2 แบบการเรียน      ซึ่งในความเปนจริงนักเรียน
มีความแตกตางกันระหวางบุคคล   ควรมีการวิจัยแบบการเรียนแบบอื่น ๆ วาแบบใดจะมีความ
สําคัญกวากัน  ซึ่งนอกเหนือจากแบบการเรียนอิสระกับแบบการเรียนรวมมือโดยยังมีแบบการเรียน
แบบอื่น ๆ  เชน แบบพึ่งพา  แขงขัน  แบบมีสวนรวม  แบบหลีกเลี่ยง  ซึ่งอาจแฝงอยูในตัวผูเรียน
                 2. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืน  เชน  แบบการคิด   ทักษะการพิมพ   ความสามารถดาน
อินเทอรเน็ต  และตัวแปรตาม เชน ความคงทนในการเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร  เจตคติ
ตอการเรียน   การคิดอยางมีวิจารณญาณ    วัฒนธรรมการเรียนผานเว็บของสังคมไทย
                 3. ควรมีการวิจัยดานรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธผานเว็บลักษณะแตก
ตางกัน เชน การประชุมทางคอมพิวเตอรแบบเวลาตรงกัน (Synchronous)   กับเวลาไมตรงกัน 
(Asynchronous)     การประชุมทางคอมพิวเตอรแบบใชจดหมายอิเลคทรอนิกส (E-mail) กับ 
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กระดานขาว (Web Board)  การประชุมทางคอมพิวเตอรแบบใชเสียงกับแบบพิมพขอความ  การ
ใชกระบวนการกลุมในการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร
                 4.  ควรมีการวิจัยกับวิชาอื่น ๆ เชน สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย    ที่เนน
การระดมสมองเพื่อแกปญหาหรือการสื่อสาร      และควรมีการวิจัยกับผูเรียนในระดับช้ันอื่น ๆ เชน  
ประถมศึกษา   อาชีวศึกษา   ปริญญาตรี
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

ผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรม
1. อาจารย ดร. อนุชัย   ธีระเรืองไชยศรี
วุฒิการศึกษา ค.ด. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนง ภาควิชาการบริหารเภสัชกิจ
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ตําแหนง หัวหนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สังกัด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
3. อาจารยสมเกียรติ  ฉัตรชื่นยศ
วุฒิการศึกษา M.S. (Computer  Science)
ตําแหนง อาจารยประจําศูนยคอมพิวเตอร
สังกัด ศูนยคอมพิวเตอร    มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
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2. ผศ. บรรดล   สุขปติ
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(สําเนา)
ที่ ทม (นฐ) 1109/                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครปฐม

               พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

    มิถุนายน  2544

เร่ือง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน
                 ดวย นางสาวขวัญอรุณ  สถากุลเจริญ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ  
เร่ือง “ปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทาง
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร”     มีความ
ประสงคจะขอเรียนเชิญทานเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย   เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ    ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือ
วิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห    จักขอบพระคุณยิ่ง

              ขอแสดงความนับถือ

            (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ  คงคลาย)
           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. (034)243435 , 218788
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หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัย
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(สําเนา)
ที่ ทม (นฐ) 1109/               บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

               พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19   มิถุนายน  2544

เร่ือง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย

เรียน  ผูบริหารโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห

ดวย นางสาวขวัญอรุณ  สถากุลเจริญ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ  
เร่ือง “ปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทาง
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      โดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร”    มีความ
ประสงคจะขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนของทาน   เพื่อ
ประกอบการทําวิทยานิพนธ   ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร     จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวไดทดลองเครื่องมือวิจัยดวย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห    จักขอบพระคุณยิ่ง

              ขอแสดงความนับถือ

            (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ  คงคลาย)
           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. (034)243435 , 218788
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(สําเนา)
ที่ ทม (นฐ) 1109/               บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

               พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

19   มิถุนายน  2544

เร่ือง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย

เรียน  ผูบริหารโรงเรียนคงคาราม

ดวย นางสาวขวัญอรุณ  สถากุลเจริญ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ     
เร่ือง “ปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทาง
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    โดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร”   มีความ
ประสงคจะขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนของทาน   เพื่อ
ประกอบการทําวิทยานิพนธ   ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร     จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวไดทดลองเครื่องมือวิจัยดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห    จักขอบพระคุณยิ่ง

              ขอแสดงความนับถือ

            (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ  คงคลาย)
           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. (034)243435 , 218788
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แบบสอบถามวัดแบบการเรียนและความรูดานสิ่งแวดลอม
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แบบสอบถามวัดแบบการเรียนและความรูดานส่ิงแวดลอม

คําชี้แจง     แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดย
ทั่วไป   จึงไมมีขอถูกหรือผิด   ขอใหนักเรียนตอบโดยใหตรงกับความเปนจริงใหมากที่สุด ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ และตอบสนองตอความตองการของนักเรียน
มากยิ่งขึ้น

แบบสอบถามนี้แบงออกเปน  3  ตอน
ตอนที่ 1   ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

คําสั่ง      นักเรียนเติมคําลงในชองวางและใสเครื่องหมาย  √  หนาขอความที่ตรงกับความเปน
               จริงมากที่สุด

1. ชื่อ………………………… นามสกุล .…………………………………
2. เพศ        ชาย                  หญิง
3. โรงเรียน…………………………………………    ชั้น……………….
4. ความรูพื้นฐานดานอินเทอรเน็ต   

มีประสบกา      ไมมีการใชคอมพิวเตอร     
                    มีประสบก       มีการค        1 – 3     เดือน

                             3 – 6    เดือน
                                                                  6  เดือน – 1 ป

 มากกวา  1  ป
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ตอนที่ 2
แบบทดสอบวัดความรูดานสิ่งแวดลอม

เรื่องพลังงาน  น้ํา และปาไม

คําสั่ง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด (จํานวน 10 ขอ)
1. ถาในบรรยากาศไมมีแกสเรือนกระจกอยูเลย   ส่ิงมีชีวิตจะดํารงชีวิตอยูไมไดเพราะเหตุใด
    1. ไมมีแกสใชในการหายใจ
    2. ไมมีแกสที่ชวยดูดกลืนรังสีที่เปนอันตราย
    3. อุณหภูมิไมเหมาะสมกับการดํารงชีวิต
    4. ปริมาณไอน้ําในอากาศจะลดลง
2. ปจจุบันพลังงานจากซากดึกดําบรรพนับวันจะหมดไป     นักเรียนคิดวาแหลงพลังงานทดแทน
ขอใดที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตไฟฟาภายในประเทศ
    1. ลม 2. แสงอาทิตย
    3. นิวเคลียร 4. ความรอนใตพิภพ
3. ขอใดไมใชผลกระทบที่เกิดจากการใชพลังงาน
    1. ฝนกรด 2.  เกิดภัยธรรมชาติ
    3. ระบบนิเวศเสียสมดุล 4. ปรากฏการณเรือนกระจก
4. นักเรียนควรเลือกใชหลอดไฟฟาขอใด  จึงจะคุมคาและประหยัดพลังงานไฟฟามากที่สุด
    1. หลอดไส 2. หลอดผอม
    3. หลอดนีออน 4. หลอดฟลูออเรสเซนต
5. ขอใดไมมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในน้ําเกี่ยวกับมลภาวะ
    1. แบคทีเรียแฟคัลเตตีฟ
    2. น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
    3. น้ํากระดาง
    4. ยาปราบวัชพืช
6. การใชพืชน้ํา เชน ผักตบชวา  บัว  จอก  ในการกําจัดน้ําเสีย  จัดเปนการบําบัดน้ําเสียวิธีใด

1. วิธีทางกายภาพ 2. วิธีทางชีวภาพ
3. วิธีทางเคมี 4. วิธีทางชีวเคมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



93

7. เราจะอนุรักษน้ําวิธีใดจึงจะดีที่สุด
     1. ไมทําลายปา 2. ไมทําใหน้ําสกปรก
     3. ไมใชน้ําฟุมเฟอย 4. ไมปลูกพืชใกลแหลงน้ํา
8. ในขณะนี้ปาชายเลนถูกบุกรุกทําลาย  อยากทราบวาเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด

1. ตองการไมเพื่อทําฟนหรือเผาถาน
2. ตองการไมทําเครื่องใช
3. ตองการไมเพื่อปลูกบาน
4. ตองการพื้นที่ทํานากุง

9. เหตุใดการปลูกปาจึงถือวาเปนการอนุรักษน้ํา
1. ปาไมทําใหฝนตก
2. ใบไมคายน้ําสูบรรยากาศ
3. ตนไมจะเก็บสะสมน้ําไวในลําตน
4. ตนไมชวยชะลอการระเหยและไหลซึมของน้ํา

10. วิธีใดถือวาเปนการอนุรักษปาที่ดีที่สุด
     1. ตัดตนไมเฉพาะที่โตแลว 2. ตัดตนไมเฉพาะที่ตองการ
     3. ตัดตนไมแลวปลูกทดแทน 4. ตัดตนไมเพื่อปลูกบานเรือน
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ตอนที่ 3  แบบวัดการเรียน (จํานวน 30 ขอ)

คําสั่ง  นักเรียนใสเครื่องหมาย  √ ในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด
ระดับการปฏิบัติ

ที่ ขอความ ไม
เคย

นอย
คร้ัง

เปนครั้ง
คราว

บอย
คร้ัง

เปน
ประจํา

1. สวนใหญแลวขาพเจาศึกษาคนควาเนื้อหาวิชาที่
เรียนดวยตนเอง

2. เมื่อขาพเจาปรึกษากับเพื่อน ๆ จะทําใหขาพเจา
เขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น

3. ในการเรียนแตละวิชา ขาพเจาคิดวานักเรียน
สามารถเรียนรูไดดีข้ึน   ถาไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันกับเพื่อน ๆ แทนที่จะเก็บ
ความคิดเห็นไวคนเดียว

4. ขาพเจามักจะเลือกศึกษาในสิ่งที่ขาพเจาคิดวา
สําคัญเปนหลักและไมจําเปนตองศึกษาในสิ่งที่
ครูเห็นวาสําคัญเสมอไป

5. ขาพเจาคิดวาสิ่งที่สําคัญของการเรียนในชั้นคือ 
การเรียนรูที่จะเขากับเพื่อน ๆ ได

6. ขาพเจาสามารถตัดสินใจเองไดวาเนื้อหาวิชา
ตอนใดสําคัญ

7. ขาพเจารูสึกวาแนวความคิดเห็นของตนเองเกี่ยว
กับเนื้อหา  มักจะดีพอ ๆ กับแนวคิดที่กลาวใน
หนังสือเรียน

8. ขาพเจาเชื่อมั่นในความสามารถของขาพเจาที่จะ
เรียนรูสาระสําคัญในแบบเรียน

9. ขาพเจาเตรียมตัวดูหนังสือสอบรวมกับเพื่อน ๆ
10. ขาพเจาคิดวานักเรียนควรไดรับการกระตุนให

ทํางานรวมกัน
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ระดับการปฏิบัติ
ที่ ขอความ ไม

เคย
นอย
คร้ัง

เปนครั้ง
คราว

บอย
คร้ัง

เปน
ประจํา

11. ขาพเจาไมชอบทํางานที่ไดรับมอบหมายใหทํา
เพียงคนเดียว

12. ขาพเจาอานหนังสือหรือศึกษาแบบเรียนมาลวง
หนากอนที่ครูจะอธิบายใหฟง

13. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ๆ   เมื่อมี
ประเด็นปญหาตองพิจารณารวมกัน

14. ขาพเจาไมชอบหองเรียนที่มีแตกฎระเบียบ
15. ขาพเจาชอบที่จะทํางานเปนกลุมมากกวา

ทํางานคนเดียว
16. ขาพเจาศึกษาหรือทํารายงานในแตละวิชาดวย

ตนเอง
17. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยวิธีของตน

เอง   โดยไมคํานึงวาเพื่อน ๆ จะทําอยางไร
18. ขาพเจาชอบที่จะพูดคุยกับเพื่อน ๆ นอกชั้นเรียน

เกี่ยวกับความคิดและประเด็นปญหาที่ไดนํามา
อภิปรายแลวในชั้นเรียน

19. ขาพเจาพยายามที่จะทําความรูจักกับเพื่อน ๆ 
ในชั้นอยางสนิทสนม

20. ขาพเจา รู สึกวาครูและนักเรียนควรมีความ
สัมพันธที่ดีตอกัน   จนนักเรียนสามารถบอก
ความรูสึกเกี่ยวกับการเรียนการสอนได

21. ขาพเจารูสึกวา  การใหงานนักเรียนมากเกินไป
จะทําใหนักเรียนไมสามารถพัฒนาความคิดเห็น
ของตนเองได

22. ขาพเจาชอบวิชาที่นักเรียนไดมีโอกาสอภิปราย
ในเนื้อหา กิจกรรมและมีสวนรวมในการเรียนได
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ระดับการปฏิบัติ
ที่ ขอความ ไม

เคย
นอย
คร้ัง

เปนครั้ง
คราว

บอย
คร้ัง

เปน
ประจํา

23. ความคิดเห็นของขาพเจาดีพอหรือใกลเคียงกับ
ความคิดเห็นของครู

24. ขาพเจาไมชอบที่ครูกําหนดวาขาพเจาจะตอง
เรียนอะไรบาง

25. ขาพเจาคิดวาการเรียนรูในวิชาตาง ๆ ควรเปน
ลักษณะรวมมือกันระหวางครูกับนักเรียน

26. ขาพเจาพยายามชวยเหลือเพื่อนเมื่อเขามีปญหา
ดานการเรียน

27. ขาพเจาชอบวิชาที่เรียนถาครูเปดโอกาสใหนัก
เรียนไดศึกษาหัวขอที่เขาสนใจ

28. ขาพเจาคิดวาตนเองควรมีความรับผิดชอบใน
การชวยเหลือเพื่อนในดานการเรียน

29. ถามีประเด็นในบทเรียนที่ขาพเจาสนใจ  ขาพเจา
จะไปคนควาเพิ่มเติม

30. ขาพเจามีความคิดของตนเองวา  แตละวิชาควร
จัดการเรียนการสอนอยางไร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  จ
แบบประเมินเว็บชวยสอนของผูเชี่ยวชาญ
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แบบประเมินเว็บเพื่อการเรียนการสอนสําหรับผูเชี่ยวชาญ

ขอมูลผูประเมิน
ดร. อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี

อาจารยคณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรุณาใสเครื่องหมาย   ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
               5 หมายถึง ดีมาก

4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง พอใช
2 หมายถึง ผาน
1 หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑการประเมินลํา
ดับ

การประเมินเว็บ
5 4 3 2 1

หมายเหตุ

ดานเนื้อหาและการปรับปรุง(30)
1 เว็บมีเนื้อหาเปนไปตามหลักสูตร
2 เว็บมีเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน
3 เว็บมีเนื้อหาละเอียดและสมบูรณครบถวน
4 เว็บบอกจุดประสงคอยางชัดเจน
5 เว็บมีเนื้อหานาสนใจ
6 เว็บมีการใชภาษาถูกตอง

ดานการเชื่อมโยงและผูรับผิดชอบ(40)
7 สามารถติดตอผูเขียนผานอีเมลได
8 ตัวพิมพและสีพื้นอานไดชัดเจน
9 การเชื่อมโยงงายตอความเขาใจ

10 การเชื่อมโยงแบงเปนกลุมอยางมีเหตุผล
11 การวางรูปแบบแตละหนาเปนแนวทาง

เดียวกัน
12 การเชื่อมโยงมีการกลับสูหนาแรกเสมอ
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ลํา
ดับ

การประเมินเว็บ 5 4 3 2 1 หมายเหตุ

13 การเชื่อมโยงสัมพันธกับเนื้อหา
14 ปุมกดสื่อความหมายการเชื่อมโยงชัดเจน

สื่อและการนําไปใช(30)
15 การออกแบบเปนไปตามวัตถุประสงค
16 เพจใชเวลาเหมาะสมในการเรียน
17 การนําเสนอแตละหนาดึงดูดความสนใจ
18 กราฟกและภาพชวยเพิ่มสาระในเพจ
19 เว็บเพจมีอิสระที่จะไปยังสวนตาง ๆ ได
20 เว็บมีเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน

การเขาสูเว็บและประโยชน(25)
21 การเขาสูเว็บมีข้ันตอนรวดเร็ว
22 เว็บเพจแสดงผลไดเร็ว
23 สามารถเลือกการเชื่อมโยงไดหลายรูปแบบ
24 เพจมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน
25 การออกแบบสอดคลองกับตัวแปร

รวม  120  คะแนน

เกณฑการประเมิน              110 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก
          100-109 หมายถึง ดี
           90-99 หมายถึง พอใช
           80-89 หมายถึง ผาน
           ตํ่ากวา 80 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินเว็บเพื่อการเรียนการสอนสําหรับผูเชี่ยวชาญ

ขอมูลผูประเมิน
อาจารย ดร. ปรัชญานันท  นิลสุข

หัวหนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
กรุณาใสเครื่องหมาย   ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
               5 หมายถึง ดีมาก

4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง พอใช
2 หมายถึง ผาน
1 หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑการประเมินลํา
ดับ

การประเมินเว็บ
5 4 3 2 1

หมายเหตุ

ดานเนื้อหาและการปรับปรุง(30)
1 เว็บมีเนื้อหาเปนไปตามหลักสูตร
2 เว็บมีเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน
3 เว็บมีเนื้อหาละเอียดและสมบูรณครบถวน
4 เว็บบอกจุดประสงคอยางชัดเจน
5 เว็บมีเนื้อหานาสนใจ
6 เว็บมีการใชภาษาถูกตอง

ดานการเชื่อมโยงและผูรับผิดชอบ(40)
7 สามารถติดตอผูเขียนผานอีเมลได
8 ตัวพิมพและสีพื้นอานไดชัดเจน
9 การเชื่อมโยงงายตอความเขาใจ

10 การเชื่อมโยงแบงเปนกลุมอยางมีเหตุผล
11 การวางรูปแบบแตละหนาเปนแนวทาง

เดียวกัน
12 การเชื่อมโยงมีการกลับสูหนาแรกเสมอ
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ลํา
ดับ

การประเมินเว็บ 5 4 3 2 1 หมายเหตุ

13 การเชื่อมโยงสัมพันธกับเนื้อหา
14 ปุมกดสื่อความหมายการเชื่อมโยงชัดเจน

สื่อและการนําไปใช(30)
15 การออกแบบเปนไปตามวัตถุประสงค
16 เพจใชเวลาเหมาะสมในการเรียน
17 การนําเสนอแตละหนาดึงดูดความสนใจ
18 กราฟกและภาพชวยเพิ่มสาระในเพจ
19 เว็บเพจมีอิสระที่จะไปยังสวนตาง ๆ ได
20 เว็บมีเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน

การเขาสูเว็บและประโยชน(25)
21 การเขาสูเว็บมีข้ันตอนรวดเร็ว
22 เว็บเพจแสดงผลไดเร็ว
23 สามารถเลือกการเชื่อมโยงไดหลายรูปแบบ
24 เพจมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน
25 การออกแบบสอดคลองกับตัวแปร

รวม  116  คะแนน

เกณฑการประเมิน              110 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก
          100-109 หมายถึง ดี
           90-99 หมายถึง พอใช
           80-89 หมายถึง ผาน
           ตํ่ากวา 80 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินเว็บเพื่อการเรียนการสอนสําหรับผูเชี่ยวชาญ

ขอมูลผูประเมิน
อาจารย สมเกียรติ  ฉัตรชื่นยศ

นักวิชาการ  ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุณาใสเครื่องหมาย   ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
               5 หมายถึง ดีมาก

4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง พอใช
2 หมายถึง ผาน
1 หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑการประเมินลํา
ดับ

การประเมินเว็บ
5 4 3 2 1

หมายเหตุ

ดานเนื้อหาและการปรับปรุง(30)
1 เว็บมีเนื้อหาเปนไปตามหลักสูตร
2 เว็บมีเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน
3 เว็บมีเนื้อหาละเอียดและสมบูรณครบถวน
4 เว็บบอกจุดประสงคอยางชัดเจน
5 เว็บมีเนื้อหานาสนใจ
6 เว็บมีการใชภาษาถูกตอง

ดานการเชื่อมโยงและผูรับผิดชอบ(40)
7 สามารถติดตอผูเขียนผานอีเมลได
8 ตัวพิมพและสีพื้นอานไดชัดเจน
9 การเชื่อมโยงงายตอความเขาใจ

10 การเชื่อมโยงแบงเปนกลุมอยางมีเหตุผล
11 การวางรูปแบบแตละหนาเปนแนวทาง

เดียวกัน
12 การเชื่อมโยงมีการกลับสูหนาแรกเสมอ
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ลํา
ดับ

การประเมินเว็บ 5 4 3 2 1 หมายเหตุ

13 การเชื่อมโยงสัมพันธกับเนื้อหา
14 ปุมกดสื่อความหมายการเชื่อมโยงชัดเจน

สื่อและการนําไปใช(30)
15 การออกแบบเปนไปตามวัตถุประสงค
16 เพจใชเวลาเหมาะสมในการเรียน
17 การนําเสนอแตละหนาดึงดูดความสนใจ
18 กราฟกและภาพชวยเพิ่มสาระในเพจ
19 เว็บเพจมีอิสระที่จะไปยังสวนตาง ๆ ได
20 เว็บมีเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน

การเขาสูเว็บและประโยชน(25)
21 การเขาสูเว็บมีข้ันตอนรวดเร็ว
22 เว็บเพจแสดงผลไดเร็ว
23 สามารถเลือกการเชื่อมโยงไดหลายรูปแบบ
24 เพจมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน
25 การออกแบบสอดคลองกับตัวแปร

รวม  111  คะแนน

เกณฑการประเมิน              110 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก
          100-109 หมายถึง ดี
           90-99 หมายถึง พอใช
           80-89 หมายถึง ผาน
           ตํ่ากวา 80 หมายถึง ปรับปรุง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ฉ
แบบประเมินเนื้อหา
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แบบประเมินเครื่องมือดานเนื้อหา

วัตถุประสงค  เพื่อจะไดนําความเห็นของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเว็บเพื่อการเรียนการสอนและ
แบบทดสอบใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชทดลองในการวิจัยเรื่อง  ปฏิสัมพันธระหวางระดับ
ความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่  4  โดยวิธีเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร  วิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  ตอไป
ขอมูลของผูประเมิน
ชื่อ ………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง ……………………………………. สถานที่ทํางาน …………………………………..

รายการ เนื้อหา ผาน ไมผาน ขอเสนอแนะ
พลังงาน
น้ํา

1. ความถูกตองของเนื้อหา
และภาษา

ปาไม
พลังงาน
น้ํา

2. ความเหมาะสมของภาพ
ประกอบ

ปาไม
พลังงาน
น้ํา

3.ความยากงายของเนื้อหา
และการใชภาษาเหมาะกับ
ระดับของผูเรียน ปาไม

พลังงาน
น้ํา

4.เนื้อหามีความนาสนใจ
และสอดคลองกับกลุม
เปาหมาย ปาไม

พลังงาน
น้ํา

5.การสื่อความหมายของขอ
ความ

ปาไม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ช
แบบประเมินเว็บชวยสอนของนักเรียน
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แบบประเมินประสิทธิภาพของเว็บชวยสอน
เรื่อง พลังงาน  น้ํา และปาไม

1. โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับขอมูลของทาน
                 เพศ    ชาย    หญิง
                 ระดับช้ันที่กําลังศึกษา ……………………………………..
                 ชื่อ …………………….นามสกุล …………………………………
                 โรงเรียน ……………………………………………………………
                 อําเภอ ………………… จังหวัด ………………………………….

2. โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด

รายการประเมิน มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1

1. ความนาสนใจของสื่อ
2. การจัดองคประกอบ
3. ขนาดและสีของตัวอักษร
4. เนื้อหาสอดคลองกับผูเรียน
5. เนื้อหาถูกตอง  กะทัดรัดชัดเจน
6. การสื่อความหมายของภาพ
7. การสื่อความหมายของขอความ
8. ความสวยงามของสื่อ
9. ความประทับใจที่มีตอส่ือ
10. เนื้อหาใชเวลาเหมาะสม

          ขอขอบคุณในความรวมมือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ซ
แบบทดสอบกอนเรียนและแบบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน
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แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เรื่อง พลังงาน  น้ํา และปาไม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4

คําชี้แจง

        1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  จํานวน 15 ขอ  ใชเวลาทํา  15 นาที
2. นักเรียนอานคําถามแตละขอใหเขาใจ       แลวเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
    โดยทําเครื่องหมาย ( X ) ลงในกระดาษคําตอบที่จัดให
3. อยาขีดเขียนเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบฉบับนี้
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แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง พลังงาน

คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
จุดประสงคที่ 1  นักเรียนสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดจากการใชพลังงาน
1. การปฏิบัติในขอใดทําใหกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศลดลง

1. การใชน้ํามันไรสารของรถยนต
2. ใชพลังงานไฟฟาแทนแกสธรรมชาติ
3. ปลูกตนไมยืนตนตามบริเวณที่วางเปลา
4. กําจัดวัชพืชดวยวิธีกลแทนการเผาวัชพืช

2. ถาตองการผลิตพลังงานไฟฟาโดยไมเกิดมลภาวะทางอากาศ     ควรจะเลือกสรางโรงไฟฟา
ประเภทใด

1. โรงไฟฟาพลังน้ํา 2. โรงไฟฟากังหันกาซ
3. โรงไฟฟาพลังนิวเคลียร 4. โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพ

3. แหลงใดที่ทําใหเกิดปริมาณคารบอนไดออกไซดมากที่สุดคือขอใด
    1. ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม 2. การกําจัดขยะโดยการเผา
    3. การเผาไหมของเชื้อเพลิง 4. การเผาไหมของพืช
4. ปจจุบันพลังงานในขอใดมีบทบาทมากที่สุดในชีวิตประจําวัน     เมื่อพิจารณาในแงของเครื่อง
อํานวยความสะดวก
    1. น้ํามัน 2. ไฟฟา              3. แสงอาทิตย                4. กาซธรรมชาติ
5. ในสภาพจราจรคับค่ังมักมีปญหาเกี่ยวกับมลพิษ   ซึ่งนาจะเกิดจากกาซใด
    1. ซัลเฟอรไดออกไซด 2. คารบอนมอนอกไซด
    3. คารบอนไดออกไซด 4. ไนโตรเจนไดออกไซด
6. ขอใดไมถูกตอง

1. กาซคารบอนไดออกไซดเปนตัวการสําคัญทําใหโอโซนในชั้นบรรยากาศลดลง
    2. กาซหลักที่ทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก คือ คารบอนไดออกไซด    CFC  และ มีเทน
    3. การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกมีผลตอสภาพภูมิอากาศและน้ําแข็งขั้วโลกหลอมเหลว     ทําให
        น้ําทวมโลก
    4. ไอน้ําและกาซตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของบรรยากาศ    มีความสําคัญคือชวยดูดกลืนรังสี
        จากดวงอาทิตยทําใหโลกอบอุนและมีอุณหภูมิพอเหมาะสําหรับส่ิงมีชีวิต
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จุดประสงคที่ 2  นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากการใชแหลงทรัพยากรในการผลิตพลังงาน
7. ถาไดรับกาซคารบอนมอนอกไซดเขาไปมากอาจทําใหถึงตายไดเพราะเหตุใด

1. ทําใหเม็ดเลือดแดงลดลง
2. ทําใหเซลสในรางกายขาดออกซิเจน
3. ทําลายสมองสวนที่ควบคุมการหายใจ
4. ทําลายสมองสวนที่ควบคุมการเตนของหัวใจ

8. การที่กาซโอโซนในชั้นบรรยากาศถูกทําลายไปมากมีผลกระทบอยางไร
1. ทําใหเกิดมะเร็งผิวหนังมากขึ้น
2. ทําใหอุณหภูมิของโลกแปรปรวน
3. ทําใหปริมาณไอน้ําในบรรยากาศลดลง
4. ทําใหปริมาณออกซิเจนบนผิวโลกลดลง

9. การที่เกิดปรากฏการณเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น  จะมีผลใหโลกเราไดรับรังสีอะไรเพิ่มข้ึน
1. รังสีเอ็กซ 2. รังสีแกมมา
3. รังสีแอลฟา 4. รังสีอุลตราไวโอเลต

10. มนุษยควรใชพลังงานอยางไร  จึงจะไมเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
1. ใชเทาที่มีอยู
2. ใชอยางระมัดระวัง
3. ใชตามความตองการ
4. ใชเฉพาะที่เปนพลังงานหมุนเวียน

จุดประสงคที่ 3 นักเรียนสามารถเสนอแนวคิดในการแกไขปญหาจากการใชพลังงาน
11. พฤติกรรมของบุคคลขอใดจัดวาเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา

1. วิภารีดผาครั้งละนอย ๆ ชิ้น
2. สุดาเปดไฟที่ร้ัวบานสลับดวง
3. อารีรีดผาในหองปรับอากาศเพื่อคลายความรอน
4. อุษาใสอาหารจํานวนมากในตูเย็นเพื่อใหไดความเย็นทั่วถึง
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12. ขอใดไมใชในการประหยัดพลังงานไฟฟาในระยะยาว
1. ใชเครื่องใชไฟฟาเบอร 5
2. ไมใชไฟฟาในชวงหลัง 22.00 นาฬิกา
3. สรางจิตสํานึกที่ดีในการประหยัดพลังงานไฟฟา
4. หมั่นตรวจสอบอุปกรณไฟฟาใหมีสภาพดีอยูเสมอ

13. พลังงานที่จะนํามาใชอนาคตควรเปนลักษณะใด
1. ใหพลังงานสูง  เผาไหมไดดี
2. มีคาออกเทนต่ํา เผาไหมสะอาด
3. ประสิทธิภาพสูง เผาไหมสะอาด
4. ใหพลังงานสูง นํากลับมาใชใหมไดอีก

14. ขอใด ไมใช แนวทางในการแกปญหามลพิษโดยตรงของรัฐบาลเกี่ยวกับการนําพลังงานมาใช
1. ควบคุมมลพิษจากทอไอเสียของยานพาหนะ
2. ยกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซินที่มีสารตะกั่ว
3. ปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงใหมีคาออกเทนสูง
4. ยกเลิกการใชน้ํามันเตากํามะถันต่ําในโรงงานอุตสาหกรรม

15. นักเรียนมีวิธีการอยางไรในการใชพลังงานไฟฟาในบานอยางประหยัดและเหมาะสม
1.  ใชไฟฟาตามความตองการของสมาชิกทุกคนในบาน
2. เปลี่ยนหลอดไฟในบานทั้งหมดเปนหลอดคอมแพค
3. เปดโคมไฟในหองนอนแทนหลอดฟลูออเรสเซนต
4. เปดไฟเฉพาะดวงที่ใชงานเทานั้น

แบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน เรื่อง พลังงาน
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คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
จุดประสงคที่ 1  นักเรียนสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดจากการใชพลังงาน
1. ควันจากทอไอเสียรถยนตเกาที่ขาดการเอาใจใสจากเจาของอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได    เพราะ
    สาเหตุใด

1. มีคารบอนมอนอกไซดรวมตัวกับฮีโมลโกลบินในเซลสเม็ดเลือดแดงไดดีกวาออกซิเจน
2. มีคารบอนมอนอกไซดละลายอยูในน้ําเลือด  ทําใหเลือดไมสามารถรับออกซิเจนได
3. มีคารบอนมอนอกไซดซึ่งเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดแดง
4. มีคารบอนมอนอกไซดซึ่งเปนอันตรายตอเซลส

2. ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศอยูในขั้นวิกฤต  มีสาเหตุสําคัญมาจากขอใดมากที่สุด
1. การเผาขยะ 2. การเผาทําลายโฟม
3. การใชน้ํามันเชื้อเพลิง 4. ไอเสียรถยนตทําปฏิกิริยาเคมีกับแสงแดด

3. ขอใดไมใชสาเหตุของการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก
1. การตัดไมเพื่อนํามาเปนถาน
2. การปลอยควันดําจากยานพาหนะ
3. การเผาไหมของโรงงานไฟฟาพลังถานหิน
4. การเผาไหมในขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

4. อุตสาหกรรมมีมากขึ้น  ทําใหสวนประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะอะไร
1. อุณหภูมิของอากาศเพิ่มข้ึน
2. มีสารตะกั่วในอากาศมากขึ้น
3. มีกาซอันตรายและสารพิษมากขึ้น
4. มีการเผาเชื้อเพลิงที่มีปริมาณมาก

5. แหลงพลังน้ําที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟาในปจจุบัน    นักเรียนคิดวาประสบปญหาใด
1. การคัดคานการสรางเขื่อน
2. เขื่อนกักเก็บน้ํามีจํานวนนอย
3. ปริมาณน้ําในเขื่อนลดนอยลง
4. เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟาลาสมัย

6. กาซคารบอนมอนอกไซดเกิดจากสาเหตุใดเปนสวนใหญ
1. การเผาไหมในเครื่องยนตแบบไมสมบูรณ
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2. การเผาไหมของถานหินที่อุณหภูมิสูง
3. การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียม
4. โรงงานอุตสาหกรรมทางเคมี

จุดประสงคที่ 2  นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากการใชแหลงทรัพยากรในการผลิตพลังงาน
7. แหลงพลังงานผลิตกระแสไฟฟาประเภทใดไมทําใหเกิดมลภาวะ
      1. น้ํา 2. ดีเซล
      3. ถานหิน 4. กาซธรรมชาติ
8. การเผาไหมของเชื้อเพลิงจากการพัฒนาอุตสาหกรรม  มีผลทําใหเกิดปรากฏการณใดมากที่สุด
      1. ปรากฏการณฝนกรด 2. ปรากฏการณโอโซนลดลง
      3. ปรากฏการณหมอกปนควัน 4. ปรากฏการณอากาศเปลี่ยนแปลง
9. ขอใด ไมใช ผลกระทบจากกาซเรือนกระจก

1. เกิดฝนกรด
2. อุณหภูมิโลกสูงขึ้น
3. บรรยากาศชั้นโอโซนถูกทําลาย
4. รังสีอุลตราไวโอเลตมายังโลกมากขึ้น

10. ผลจากภาวะเรือนกระจก  ทําใหโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
1. เกิดฝนกรดกระจายไปทั่วโลก
2. รังสีอุลตราไวโอเลตสงมายังโลกมากขึ้น
3. โลกรอนมากขึ้นจากพลังงานแสงอาทิตย
4. ความรอนจากผิวโลกสะทอนกลับสูบรรยากาศนอยลง

จุดประสงคที่ 3 นักเรียนสามารถเสนอแนวคิดในการแกไขปญหาจากการใชพลังงาน
11. การใชพลังงานจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลและใชอยางฉลาดหรือใชเทาที่จําเปน
แนวทางดังกลาวนี้เหมาะสําหรับพลังงานประเภทใด
    1. พลังงานทดแทน 2. พลังงานหมุนเวียน
    3. พลังงานมวลชีวภาพ 4. พลังงานที่ใชแลวหมดไป
12. ขอใดกลาวถูกตอง

1. การประหยัดพลังงานไฟฟาทําไดโดยการเปลี่ยนอุปกรณใหมีประสิทธิภาพสูงเพียงอยางเดียว
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2. หลอดตะเกียบมีประสิทธิภาพในการสองสวางมากกวาหลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา
    3. หลอดไสมีประสิทธิภาพในการสองสวางต่ํา   จึงชวยประหยัดพลังงานไดดี

4. เลิกใชอุปกรณไฟฟาทําใหประหยัดพลังงานไดมากที่สุด
13. พฤติกรรมของบุคคลในขอใดไมถูกตอง

1. สมศรีรีดผากองโตอาทิตยละครั้ง
2. สมชายฟงขาวจากวิทยุแทนดูขาวจากโทรทัศน
3. สมคิดเปดไฟหนาบานกอนไปทํางานเพราะกลับบานดึก
4. สมศักดิ์เปดแอรตอนกลางวันแตเปดพัดลมตอนกลางคืน

14. ปจจุบันเกิดวิกฤตการณน้ํามันแพง    นักเรียนคิดวามีวิธีการใดที่จะชวยแกปญหานี้และยังชวย
ลดมลพิษไดดีอีกดวย

1. ใชรถจักรยานเปนพาหนะในการเดินทาง
2. ใชอุปกรณไฟฟาที่ติดเบอร 5 ทุกชนิด
3. ลดการใชอุปกรณไฟฟาในบานลง
4. ใชรถยนตที่เติมกาซแทนน้ํามัน

15. ถาเราใชพลังงานมวลชีวภาพมาแทนพลังงานจากน้ํามันจะชวยแกปญหาดานใดมากที่สุด
      1. ปญหาขยะ 2. มลพิษทางน้ํา
      3. มลพิษทางอากาศ 4. ปญหาการสิ้นเปลืองพลังงาน

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง พลังงาน
1. 3 2. 1 3. 3 4. 2 5. 2 6. 1 7. 2 8. 1
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9. 4 10. 2 11. 2 12. 2 13.4 14. 3 15. 4

เฉลยแบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน เร่ือง พลังงาน
1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 3 6. 1 7. 1 8. 2
9. 1 10. 4 11. 1 12. 2 13. 3 14. 1 15. 4
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แบบทดสอบกอนเรียนเรื่อง น้ํา
คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
จุดประสงคที่ 1  นักเรียนสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหามลภาวะของน้ํา
1. น้ําเสียที่เกิดจากการละลายตัวของพืช ส่ิงปฏิกูลของสัตวในรูปของสารอินทรีย  อนุภาคของดิน
และแรธาตุจัดวามีที่มาจากแหลงใดมากที่สุด
    1. ธรรมชาติ 2. ตลาดสด
    3. เกษตรกรรม 4. อุตสาหกรรม
2. น้ําเสียที่เกิดจากการสารฟอสเฟตซึ่งเปนธาตุอาหารพืชมักปนเปอนลงในแหลงน้ําเนื่องจาก
สาเหตุใด

1. การใชผงซักฟอก 2. โรงงานกระดาษ
3. โรงงานยอมผา 4. การผลิตสุรา

3. ถาอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นจะมีผลอยางไร
    1. พืชน้ําเจริญเติบโตไดเร็ว 2. เกลือแรละลายน้ําไดมากขึ้น
    3. ออกซิเจนละลายน้ําไดนอยลง4. ออกซิเจนละลายน้ําไดมากขึ้น
4. ชาวบานที่อาศัยอยูปาชายเลนไดหันมามีอาชีพเลี้ยงกุงบริเวณชายฝงทะเล  มีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมในขอใดมากที่สุด

1. น้ําทะเลหนุนทําใหน้ําเค็มไหลเขามาแทนที่น้ําจืด
2. ปริมาณแพลงตอนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นตายหมด
3. จํานวนกุงในทะเลมีมากขึ้น  เพราะชาวบานไดชวยกันเพาะเลี้ยง
4. จํานวนสัตวในทะเลนอยลง เพราะไมมีที่อยูอาศัยของสัตวตัวออน

5. น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง  ทําใหเกิดน้ําเนาเสียเพราะเหตุใด
    1. ทําใหพืชและสัตวตายหมด 2. ทําใหจุลินทรียในน้ําเพิ่มข้ึน
    3. ทําใหความหนาแนนของน้ําลดลง 4. ทําใหปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลง
6. แหลงน้ําที่มีอาหารพืช เชน ไนเตรต  ฟอสเฟต และอ่ืน ๆ อยูมาก  จะกระตุนใหพืชน้ําเจริญเพิ่ม
จํานวนมากขึ้น  ขอใดไมใชผลกระทบตอแหลงน้ํานั้น
     1. สาหรายปกคลุมผิวน้ําทําใหแสงแดดและออกซิเจนกระทบผิวน้ําไดยาก
     2. ออกซิเจนในน้ําลดลง  สาหรายถูกยอยสลายโดยไมทําใหน้ําเนาเหม็น
     3. สาหรายตายทับถมและตองการออกซิเจนในการยอยสลาย
     4. สาหรายใตน้ําเจริญเติบโตไดดี
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จุดประสงคที่ 2 นักเรียนสามารถระบุวิธีการแกไขปญหามลภาวะของน้ํา
7. การทําน้ําพุหรือการพนน้ําใหเปนฟองฝอยชวยปองกันมลภาวะของน้ําไดอยางไร

1. เพิ่มออกซิเจนชวยในการทํางานของแอนาโรบิคแบคทีเรีย
2. เพิ่มออกซิเจนชวยในการทํางานของแอโรบิคแบคทีเรีย
3. เพิ่มออกซิเจนเพื่อมิใหสารอินทรียเนาสลาย
4. ทําใหกลิ่นตาง ๆ ในน้ําระเหยไป

8. กระบวนการบําบัดน้ําเสียในขอใดที่เปนระบบบําบัดที่แตกตางจากขออ่ืน
     1. การดักจับไขมันของเศษอาหาร 2. การแยกตัวโดยการเหวี่ยง
     3. การทําใหลอยและกรอง 4. การใชเครื่องตีน้ํา
9. ในการกําจัดลูกน้ํายุงลายที่ไมมีผลกระทบตอมลภาวะของน้ํา  จะทําไดโดยขอใด
     ก. ใสทรายอะเบทลงในน้ําใช

     ข.  อยาปลอยใหน้ําขังภายในบริเวณบาน
     ค. ปลอยปลาหางนกยูงลงในทอระบายน้ํา

1. ทั้ง ก, ข และ ค 2. เฉพาะ ข และ ค
3. เฉพาะ ก และ ข 4. เฉพาะ ค เทานั้น

10. ขอใดจัดเปนวิธีการแกไขปญหามลภาวะของน้ําที่ไมเหมาะสม
1. การขุดบอไวเก็บน้ําทิ้ง
2. แสวงหาแหลงน้ําใชใหม

     3. การบําบัดน้ําเสียกอนที่จะระบายลงแหลงน้ํา
     4. การบําบัดน้ําเสียดวยเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ราคาถูก

จุดประสงคที่ 3 นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ํา
11. การอนุรักษแหลงน้ํา   รัฐควรจะดําเนินการอยางไรจึงจะไดผลดีที่สุด

1. ถมแหลงน้ําที่มีมลพิษทางแหลงน้ําใหหมดทุกแหง
2. เพิ่มแหลงน้ําใหมากขึ้นดวยการขุดคู  คลอง  บอ  บึง
3. ลงโทษผูทําลายแหลงน้ําหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ําอยางเด็ดขาด
4. ใหการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติกับประชาชนจนเกิดความรักธรรมชาติ
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12. การจัดการทรัพยากรน้ําในขอใดดีที่สุด
1. การใชน้ําอยางประหยัด
2. การหาแหลงน้ําแหลงใหมเพิ่มเติม
3. การขุดบอไวเก็บกักน้ํายามขาดแคลน
4. การบําบัดของเสียดวยเทคโนโลยีใหม ๆ

13. ในชนบทเรามักพบวาในฤดูฝนน้ําทวม  แตในฤดูแลงเกิดความแหงแลงและขาดน้ํา      ดังนั้น
ชาวบานควรมีการอนุรักษทรัพยากรน้ําดวยวิธีใด
      1. การเจาะน้ําบาดาล 2. การปลูกพืชคลุมดิน
      3. การสรางอางเก็บน้ํา 4. การประหยัดน้ําดื่มน้ําใช
14. การสรางเขื่อนกักเก็บน้ําเปนวิธีอนุรักษน้ําอยางหนึ่งเพราะเหตุใด
 1. ปองกันน้ําเสีย
 2. ใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
 3. ระบายน้ําเขาสูพื้นที่การเกษตร
 4. ชะลอไมใหน้ําไหลอยางรวดเร็วโดยปราศจากการใชประโยชน
15. ขอใดเปนการรักษาคุณภาพของน้ําไมใหเปนพิษที่ดีที่สุด
      1. ปลูกพืชน้ํา 2. ใชเครื่องเติมอากาศ
      3. นําน้ําเสียไปรดตนไม 4. บําบัดน้ําเสียกอนระบายลงสูแมน้ํา
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แบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน เรื่อง น้ํา

คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
จุดประสงคที่ 1  นักเรียนสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหามลภาวะของน้ํา
1. ที่กลาววา “ แมน้ําเจาพระยาเนา “  นาจะตรงกับขอใดมากที่สุด
      1. มีบักเตรีมาก 2. มีสารเคมีตกคาง
      3. มีสารอินทรียปนอยูมาก 4. มีปริมาณออกซิเจนนอย
2. ขอใดเปนลักษณะของน้ําเนาเสีย
      1. มีสีดําคล้ํา  2. มีสีเขียวเขม
      3. ปลาตายลอยเปนแพ  4. มนุษยนํามาใชแลวเกิดโรค
3. สาเหตุที่ทําใหน้ําในแมน้ําเจาพระยาไมมีกลิ่นเนาเหม็น  ทั้งที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูเปน
จํานวนมากบริเวณฝงแมน้ําเนื่องจากสาเหตุใด

1. พืชน้ําอาศัยอยูในน้ํามาก
2. น้ํามีการไหลเวียนอยูตลอด
3. อุณหภูมิของน้ําไมสูงเกินไป
4. โรงงานมีการกําจัดน้ําเสียกอนทิ้งลงแมน้ํา

4. เมื่อออกซิเจนละลายอยูในน้ํานอย  จะทําใหเกิดอะไรขึ้น
      1. น้ําจะขุน 2. น้ําจะมีกล่ิน 3. น้ําจะเปนฟอง 4. น้ําจะเริ่มเสีย
5. แหลงใดที่ ไมได เปนเหตุใหน้ํามีสีและความขุนเพิ่มมากขึ้น
 1.คอกหมู  ตลาดสด  ฟารมไก
 2. รานชุบโลหะ  อูซอมรถ  โรงพยาบาล
 3. โรงงานสิ่งทอ  โรงงานกระดาษ  โรงงานฟอกหนัง
 4. โรงงานแบตเตอรี่  โรงงานถลุงเหล็ก  โรงงานผลิตปุยเคมี
6. ขอใดที่เปนสาเหตุทําใหน้ําเสียมากที่สุด

1. การทําฟารมเลี้ยงสัตวริมแมน้ํา
2. ผักตบชวาขึ้นหนาแนนในแมน้ํา
3. การทําโรงงานแลวปลอยน้ําเสีย
4. การใชสารเคมีฉีดพนพืชผลทางการเกษตร
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จุดประสงคที่ 2 นักเรียนสามารถระบุวิธีการแกไขปญหามลภาวะของน้ํา
7. พืชน้ํา  เชน  สาหราย  ผักตบชวา  ชวยไมใหน้ําเนาเสียไดอยางไร
     1. ชวยปกคลุมผิวน้ําได 2. ชวยกรองโลหะหนัก
     3. เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ํา 4. ลดฝุนละอองที่ปลิวสัมผัสผิวน้ํา
8. ขอใดเปนวัตถุประสงคของการบําบัดน้ําเสีย  โดยวิธีพนข้ึนไปในอากาศ

1. เพื่อเติมออกซิเจนในน้ํา
2. เพื่อเปลี่ยนเปนไอน้ําสูระบบหมุนเวียน
3. เพื่อใหแสงแดดฆาเชื้อโรคที่ปนเปอนอยูในน้ํา
4. เพื่อเพิ่มคารบอนไดออกไซดใหสาหรายสีเขียวสังเคราะหแสงได

9. การแกปญหาขาดแคลนน้ําในประเทศไทย  วิธีใดที่ไดผลที่สุด
     1. ทําฝนเทียม 2. สรางฝายทดน้ํา
     3. เจาะน้ําบาดาล 4. สรางเขื่อนกักเก็บน้ํา
10. การกําจัดน้ําเสียจากบานเรือนที่อยูอาศัยโดยไมมีผลตอมลภาวะของน้ําควรทําอยางไร

1. กรองสิ่งสกปรกออกกอนทิ้งน้ําลงทอระบายน้ํา
2. ปลอยลงพื้นดินขางบานเพื่อน้ําซึมลงใตดิน
3. ผสมยาฆาเชื้อโรคกอนแลวปลอยลงคลอง
4. ขุดบอพักน้ําเสียกอนปลอยลงคลอง

จุดประสงคที่ 3 นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ํา
11. การอนุรักษทรัพยากรน้ําที่ถูกตองคือขอใด

1. ทําฝนเทียม
2. รักษาปาตนน้ําลําธาร
3. สรางเขื่อนสําหรับกักเก็บน้ําหลายแหง
4. ปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียใหกลับดีดังเดิม

12. การแกปญหาเพื่อไมใหวัฏจักรของน้ําเสียสมดุลโดยเสียน้ําจืดไป     ควรแกโดยวิธีใด
1. สรางโรงงานกลั่นน้ําจืด
2. ลงทุนทําฝนเทียมใหแพรหลาย
3. เรงระเหยน้ําจากทะเลใหมากขึ้น
4. ชะลอน้ําจืดหมุนเวียนอยูบนดินนาน ๆ กอนจะไหลลงทะเล
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13. วิธีการใดเปนการแกไขปญหามลพิษทางน้ําเบื้องตนในชุมชน
1. กําหนดมาตรฐานน้ําทิ้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
2. ปองกันมิใหขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลปะปนลงในแหลงน้ํา
3. กําหนดเสนทางกําจัดน้ําเสียมิใหผานแหลงน้ําในชุมชน
4. ตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ําเปนประจํา

14. แนวทางสําคัญเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในปจจุบันและอนาคตคือขอใด
1. ขุดหาแหลงน้ําบาดาลเพิ่มข้ึน
2. พัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา เชน สรางเขื่อน
3. ดูแลบริการเรื่องการใชน้ําของประชาชน
4. ใหการศึกษาทุกระดับและประชาสัมพันธการประหยัดน้ํา

15. การแกปญหาน้ําทิ้งจากอาคารบานเรือนวิธีใดเหมาะสมที่สุด
1. แตละบานขุดบอน้ําทิ้ง
2. ไมทิ้งน้ําเสียลงสูทอระบายน้ํา
3. แตละบานควรมีเครื่องกําจัดน้ําเสีย
4. ชุมชนควรบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงแหลงน้ํา
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง น้ํา
1. 3 2. 1 3. 3 4. 4 5. 4 6. 4 7. 2 8. 4
9. 1 10. 2 11. 4 12. 1 13. 3 14. 4 15. 4

เฉลยแบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน เร่ือง น้ํา
1. 4 2. 1 3. 4 4. 4 5. 1 6. 3 7. 3 8. 1
9. 4 10. 1 11. 4 12. 4 13. 2 14. 4 15. 4
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แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง ปาไม

คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
จุดประสงคที่ 1  นักเรียนสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาปาไม
1. ถาตนไมในปาดงดิบบนยอดดอยอินทนนทถูกโคนทําลายจนหมด   บริเวณนั้นจะคอย ๆ เปลี่ยน
เปนอะไร
    1. ปาเบญจพรรณ 2. ที่วางเปลา
    3. ปารุนที่สอง 4. ทุงหญา
2. สาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหพื้นที่ปาไมในประเทศไทยลดลงคือขอใด

1. การสรางเขื่อนและอางเก็บน้ํา
2. การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อครอบครองที่ดิน
3. การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว
4. การลักลอบตัดไมทําลายปาเนื่องจากตองการไม

3. ในขณะนี้ปาชายเลนถูกทําลายลงไปมากเพราะสาเหตุใดมากที่สุด
1. ความตองการไมเพื่อทําฟนหรือเผาถาน
2. ภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก
3. การทําประมงตามแนวชายฝงทะเล
4. ความตองการพื้นที่ทํานากุง

จุดประสงคที่ 2 นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากการทําลายปาไม
4. การตัดไมทําลายปาเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหโลกรอนข้ึนเพราะเหตุใด

 1. โอโซนลดลง 2. ไนโตรเจนลดลง
 3. ไอน้ําในอากาศลดลง 4. คารบอนไดออกไซดเพิ่มข้ึน

5. ผลกระทบจากพื้นที่ปาไมลดลงที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือขอใด
 1. สัตวปามีจํานวนนอย 2. เกิดปญหาโลกรอน
 3. คุณภาพน้ําเสื่อมลง 4. เกิดความแหงแลง

6. ทําไมจึงเชื่อกันวาเมื่อปาไมชายเลนถูกทําลายแลวจะทําใหสัตวทะเลมีปริมาณลดลง
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 1. สัตวทะเลถูกจับไดงายขึ้น
 2. สัตวทะเลขาดแหลงผสมพันธุ
 3. ที่อยูอาศัยของสัตวทะเลลดลง
 4. พื้นที่เลี้ยงตัวออนสัตวทะเลลดลง

จุดประสงคที่ 3 นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรปาไม
7. แนวทางสําคัญที่สุดที่ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษปาไมคือขอใด

1. เพิ่มพื้นที่ปลูกสวนปาในเขตชุมชน
2. เฝาระวังการลักลอบตัดไมทําลายปา
3. ประชาสัมพันธการปลูกปาอยางตอเนื่อง
4. ใหการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกกลุมทุกระดับ

8. การอนุรักษทรัพยากรปาไมที่ดีที่สุดคือขอใด
 1. การใหสัมปทานตัดไม
 2. การออกกฎหมายคุมครองปาสงวน
 3. การรณรงคและสรางจิตสํานึกอยางตอเนื่อง
 4. การควบคุมการทําปาไมและผลผลิตจากปา

9. ขอใดตอไปนี้เปนถูกตองที่สุด
 1. การเพาะตนกลาไมหายากเปนการอนุรักษทรัพยากรปาไมทางออม
 2. การปลูกไมเศรษฐกิจทําใหพื้นที่ปาไมของประเทศเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว
 3. การลักลอบตัดไมทําลายปามีแนวโนมเพิ่มข้ึนเพราะประชาชนยังเขาไปอาศัยอยูรอบพื้นที่
     ปา
 4. การไมเขมงวดกวดขันของเจาหนาที่รัฐที่มีหนาที่ควบคุมดูแลรักษาปาเปนสาเหตุใหปาไมมี
     จํานวนลดลง

10. การปลูกสวนปามีเปาหมายสําคัญที่สุดคือขอใด
 1. เพื่ออนุรักษพันธุไมหายาก
 2. ปรับพื้นที่ใหเปนปาไมชุมชน
 3. เพื่อใชสอยเนื้อไมและรักษาปาตนน้ําลําธาร
 4. ทดแทนปาเสื่อมโทรมและมีไมปอนโรงงานเลื่อย
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11. วิธีการใดที่จะรักษาปาไมใหคงอยูตลอดไป
1. เลือกตัดไมเฉพาะที่จําเปนหรือใชได 2. กําหนดเขตปาสงวนใหมากขึ้น
3. ปลูกปาเพิ่มเทาที่ตัดลงไป 4. เลิกใหสัมปทานทําปาไม

12. ผลพลอยไดจากการจัดวนอุทยานแหงชาติที่เขาใหญคืออะไร
      1. มีน้ําตกสวยงาม 2. เปนสถานที่พักผอน
      3. ปองกันการทําลายปา 4. เปนสถานที่รักษาพันธุสัตวปา
13. การอนุรักษทรัพยากรปาไมเปนมาตรการเพื่อจุดมุงหมายใด

1. ปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษในโลกของสิ่งมีชีวิต
2. เก็บรักษาทรัพยากรปาไมใหคงอยูโดยไมใหผูใดตัดตนไม
3. ทํานุบํารุงทรัพยากรปาไมโดยเฉพาะพืชที่กําลังใกลจะสูญพันธุ
4. คุมครอง สงวนและบํารุงทรัพยากรปาไมใหมีอัตราการผลิตสูงกวาการใช

14. อบต. แหงหนึ่งอยูใกลปาธรรมชาติ    ผูใหญบานประชุมลูกบานใหวางแผนการใชที่ดิน    โดย
จัดแบงปาเปนพื้นที่ใชประโยชน  เขตหามบุกรุกและแนวกันชนพื้นที่  หามบุกรุกและทําลาย  ขอมูล
ดังกลาวตรงกับการอนุรักษขอใด
      1. การสงวน    2. การพัฒนา    3. การจัดการ    4. การแบงเขต
15. การปลูกตนไมในชุมชนเมืองมาก ๆ   จะไดรับผลดีตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรในขอใด
      1. เปนตัวดักจับฝุนละออง 2. เกิดไอน้ําในบรรยากาศ
      3. เพิ่มปริมาณกาซออกซิเจน 4. ลดควันพิษและสารตะกั่วในถนน
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แบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน เรื่อง ปาไม

คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
จุดประสงคที่ 1  นักเรียนสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาปาไม
1.ปาไมถูกทําลายลงอยางรวดเร็วที่สุด   เนื่องมาจากขอใด

1. ตองการพื้นที่อยูอาศัย 2. การพัฒนาแหลงชุมชน
3. ตองการพื้นที่เพาะปลูก 4. จํานวนประชากรเพิ่มข้ึน

2. ขอใดเปนปญหาปาไมที่สําคัญที่สุดของประเทศกําลังพัฒนา
     1. ขาดเจาหนาที่ดูแล 2. ประชาชนขาดความรู
     3. อัตราการเพิ่มประชากรสูง 4. ขาดงบประมาณสนับสนุน
3. การกระทําขอใดที่จัดวารายแรงที่สุดในการทําลายปา

1. การทําไรเลื่อนลอย
2. การทําสนามกอลฟ
3. การตัดถนนเขาไปในเขตปา
4. การบุกรุกปาเพื่อจับจองที่ดิน

จุดประสงคที่ 2 นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากการทําลายปาไม
4. ขอใดถือวาเปนการสูญเสียมหาศาลที่สุด     อันเนื่องมาจากการสรางเขื่อน

1. สูญเสียโบราณสถาน
2. สูญเสียทรัพยากรปาไม
3. สูญเสียพื้นที่การเกษตร
4. สูญเสียทรัพยากรสัตวปา

5. การกระทําของมนุษยในขอใดที่ ไมได ทําใหสภาพปาธรรมชาติเปลี่ยนโดยฉับพลัน
     1. การสรางเขื่อน 2. การทําไรเลื่อยลอย
     3. การใหสัมปทานตัดไม 4. การสรางถนนในเขตปา
6. หากปาไมหมดไป   ภาวะสําคัญที่สุดในขอใดจะเกิดขึ้นกอน
     1. น้ําทวม 2. อากาศรอน
     3. ความแหงแลง 4. สัตวปาสูญพันธุ

จุดประสงคที่ 3 นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรปาไม
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7. วิธีการเรงดวนขณะนี้ที่จะบริหารทรัพยากรปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุดควรทําอยางไร
1. รักษาตนน้ําลําธาร
2. งดการตัดตนไมในปา
3. ปลูกไมดอกไมผลเปนสินคาสงออกแทนปาธรรมชาติ
4. ปลูกตนไมยืนตนโตเร็วแทนตนไมที่ถูกตัดในปาธรรมชาติ

8. วิธีการอนุรักษทรัพยากรปาไมในขอใดที่คิดวา เหมาะสม กับนักเรียน   และสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดมากที่สุด

1. ปราบปรามผูตัดไมทําลายปา
2. ออกกฎหมายชุมชนในการดูแลรักษาปาไม
3. ประสานงานกับหนวยงานราชการในการอนุรักษปา
4. สงเสริมประชาสัมพันธและใหการศึกษาแกคนในชุมชน

9. ขอใด ไมใช การอนุรักษทรัพยากรปาไม
 1. การปลูกสวนปา
 2. ตัดไมที่ไดขนาดแลวปลูกทดแทน
 3. การอุปโภคบริโภคของที่หาไดจากปา
 4. ใชผลิตภัณฑไมอัดชนิดตาง ๆ แทนการใชไมแปรรูปโดยตรง

10. ขอใดเปนแนวทางในการอนุรักษปาชายเลน
     1. ปรับปรุงพื้นที่ปาชายเลนใหเปนชุมชน
     2. พัฒนาปาชายเลนใหเปนแหลงทองเที่ยว
     3. จัดทําแนวกั้นเขตที่อยูอาศัยกับปาชายเลน
     4. ดูแลปาชายเลนใหมีสภาพคงเดิมตามธรรมชาติ
11. การที่รัฐบาลเชิญชวนใหประชาชนปลูกปาเพื่อถวายเปนพระราชกุศล      เปนการกระทําเพื่อ
จุดมุงหมายใด
     1. เพิ่มผลผลิตธรรมชาติ 2. เพื่ออนุรักษพันธุไมตาง ๆ
     3. รักษาสมดุลทางธรรมชาติ 4. เพื่อเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา
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12. คํากลาวที่วา  “การรักษาปาไมทําใหมีน้ําอุดมสมบูรณ  ดินดี และอากาศบริสุทธิ์”     นาจะตรง
กับขอใด
      1. ปาไมเปนแหลงผลิตออกซิเจน 2. ปาไมเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา
      3. ปาไมรักษาสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม 4. ปาไมทําใหเกิดความชุมชื้นในอากาศ
13. ขอใดเปนหลักการที่ถูกตองในการอนุรักษทรัพยากรปาไม

1. ใชทรัพยากรปาไมใหนอยที่สุด
2. ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษปาไม
3. ออกกฎหมายลงโทษผูทําลายปาไมอยางเด็ดขาด
4. ใชทรัพยากรปาไมโดยวางแผนใหมีความสมดุลระหวางการใชและการทดแทน

14. “การจัดการปา”   นาจะตรงกับขอใด
1. การใชปาเทาที่มีอยู
2. การแยกชนิดของตนไม
3. การปองกันและอนุรักษพันธุไม
4. การจัดสภาพปาใหเหมาะกับระบบนิเวศ

15. เพราะเหตุใดจึงตองมีการอนุรักษทรัพยากรปาไม
1. เพื่อรักษาความหลากหลายของชีวิต
2. เพื่อใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ
3. เพื่อเปนไมเศรษฐกิจเพื่อตัดสงเปนสินคาออก
4. มีการลักลอบโคนเผาปาและลาสัตวปากันมาก
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง ปาไม
1. 4 2. 4 3. 4 4. 4 5. 4 6. 4 7. 4 8. 3
9. 3 10. 4 11. 3 12. 2 13. 4 14. 3 15. 3

เฉลยแบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน เร่ือง ปาไม
1. 2 2. 3 3. 1 4. 2 5. 3 6. 3 7. 4 8. 4
9. 3 10. 4 11. 3 12. 3 13. 4 14. 4 15. 2
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	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



