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ประวัติศาสตร์ สุโขทัย สําหรั บ นักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 1. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ :
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197 หน้า.
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ก่อนและหลังการ
ใช้บทเรี ยนอี เลิ ร์นนิ ง ที มี ฐานความช่ วยเหลื อทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์ สุ โ ขทัย สําหรั บ นักเรี ยนชัน
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
มัธยมศึกษาปี ที 1
บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2553 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อําเภอ ชะอํา จังหวัด เพชรบุรี จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวน 30 คน
ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญแบบมีโครงสร้าง ด้านบทเรี ยน
อีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน และด้านเนือหาเกียวกับประวัติศาสตร์ สุโขทัย 2) แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ 3) บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 4) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย โดยเป็ นข้อสอบปรนัยชนิ ด 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีมีต่อการเรี ยนรู้โดย บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐาน
ความช่วยเหลือทางการเรี ยน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบน มาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบค่าที ( t-test ) แบบ Dependent
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิ ทธิ ภาพของ บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
80.87/80.99 เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด 80/80
2. ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนอี เลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก
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7KH SXUSRVHV RI WKLV UHVHDUFK ZHUH WR    GHYHORS DQ HOHDUQLQJ FRXUVHZDUH ZLWK
LQVWUXFWLRQ DQG VFDIIROGLQJ LQ RUGHU WR PHHW WKH K\SRWKHWLFDO HIILFLHQF\ FULWHULRQ RI 
SHUFHQW FRPSDUHWKH0DWWD\RPVXNVDRQHVWXGHQWV¶OHDUQLQJRXWFRPHJDLQHGEHIRUHDQG
DIWHU WKH SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH OHDUQLQJ DFWLYLWLHV RI WKH HOHDUQLQJ FRXUVHZDUH ZLWK LQVWUXFWLRQ
DQGVFDIIROGLQJRQ6XNKRWKDLKLVWRU\DQG VWXG\WKH0DWWD\RPVXNVDRQHVWXGHQWV¶RSLQLRQV
DERXWWKHHOHDUQLQJFRXUVHZDUHZLWKLQVWUXFWLRQDQGVFDIIROGLQJ

7KH VDPSOH RI D FODVVEDVHG VLPSOH UDQGRP VDPSOLQJ FRQVLVWHG RI D FODVV RI 
0DWWD\RPVXNVD RQH VWXGHQWV VWXG\LQJ LQ WKH VHFRQG VHPHVWHU GXULQJ WKH DFDGHPLF \HDU
LQ&KXODSKRUQ¶VFROOHJHSKHWFKDEXULVFKRRO&KDDPGLVWULFW3KHWFKDEXULSURYLQFH

7KH LQVWUXPHQWV HPSOR\HG WR FROOHFW GDWD ZHUH   D VWUXFWXUHG LQWHUYLHZ IRUP
LQTXLULQJDERXWWKHHOHDUQLQJFRXUVHZDUHZLWKLQVWUXFWLRQDQGVFDIIROGLQJDQGWKHFRQWHQWRI
6XNKRWKDL KLVWRU\   D OHVVRQ SODQ   DQ HOHDUQLQJ FRXUVHZDUH ZLWK LQVWUXFWLRQ DQG
VFDIIROGLQJRQ6XNKRWKDLKLVWRU\IRU0DWWD\RPVXNVDRQHVWXGHQWV DQDFKLHYHPHQWWHVWRI
LWHPVRIPXOWLSOHFKRLFHVRIWHVWLQJRQ6XNKRWKDLKLVWRU\DQG DTXHVWLRQQDLUHLQTXLULQJ
WKH VWXGHQWV¶ RSLQLRQV DERXW WKH OHDUQLQJ E\ PHDQV  RI WKH HOHDUQLQJ FRXUVHZDUH ZLWK
LQVWUXFWLRQ DQG VFDIIROGLQJ 7KH FROOHFWHG GDWD ZHUH DQDO\]HG E\ WKH VWDWLVWLFDO PHDQV RI
PHDQ X VWDQGDUGGHYLDWLRQ 6' DQGWWHVWGHSHQGHQW

7KHILQGLQJVZHUHDVIROORZV

 7KH HIILFLHQF\ RI WKH HOHDUQLQJ FRXUVHZDUH ZLWK LQVWUXFWLRQ DQG VFDIIROGLQJ ZDV
IRXQG WR EH HIILFLHQW DW  SHUFHQW LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH K\SRWKHWLFDO FULWHULRQ RI
SHUFHQW

 7KH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ RXWFRPH JDLQHG  DIWHU D SHULRG RI SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH
OHDUQLQJDFWLYLWLHVRIWKHHOHDUQLQJFRXUVHZDUHZLWKLQVWUXFWLRQDQGVFDIIROGLQJRQ6XNKRWKDL
KLVWRU\ZDVVLJQLILFDQWO\IRXQGWREHKLJKHUWKDQWKHRQHJDLQHGEHIRUHDWWKHOHYHORI

 7KH VWXGHQWV¶ RSLQLRQV DERXW WKH HOHDUQLQJ FRXUVHZDUH ZLWK LQVWUXFWLRQ DQG
VFDIIROGLQJZHUHUHYHDOHGLQJHQHUDODWWKHKLJKOHYHO
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ประวัติศาสตร์ สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความกรุ ณาให้
คําปรึ กษาแนะนําเป็ นอย่างดียงจาก
ิ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ฐาปนี ย ์ ธรรมเมธา และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ทีให้คาํ ปรึ กษาตังแต่
ต้นจนจบ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์อ นงค์พ ร สมานชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิ พนธ์ และรองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่ วมบุญลือ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีกรุ ณา แนะนํา แก้ไข
ข้อบกพร่ องและให้ความกระจ่างในเชิงวิชาการ เพือความถูกต้องและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.อนิ รุทธ์ สติมนั ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ธี รศักดิ อุ่นอารมย์เลิศ
อาจารย์อนัน ปั นอินทร์ อาจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ และอาจารย์สุมา พ่วงมณี ทีให้ความ
อนุ เคราะห์ในการตรวจสอบเครื องมือในการวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อการทํา
วิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์อย่างดียงิ
ขอขอบคุณ อาจารย์สมภพ ทองคงหาญ ทีให้ความอนุ เคราะห์ แนะนํา ให้ขอ้ มูล รวมถึง
ตรวจตรวจสอบเครื องมือในการวิจยั ทําให้การทําวิทยานิพนธ์ครังนี สําเร็ จได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุณอาจารย์ประชุม แรงกสิ กร และอาจารย์โยธิน ปิ นทอง ทีอนุเคราะห์ให้คาํ ปรึ กษา
และให้ขอ้ มูลในการสร้างบทเรี ยนอีเลิร์นนิงจนสําเร็ จ
ขอขอบพระคุณอาจารย์สาขาการสอนสังคมศึกษา และคณาจารย์ผปู ้ ระสิ ทธิ ประสาทวิชา
ความรู ้ทุกท่าน
ขอขอบคุ ณ ผูอ้ าํ นวยการกัญพิ มา เชื อมชิ ต ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนจุ ฬ าภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี ทีให้ความอนุเคราะห์อาํ นวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใ้ ห้ทงชี
ั วิต และกําลังใจเสมอมาจนทําให้วิทยานิ พนธ์
ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา และความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั โลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้าน การเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึนย่อม
ส่ งผลให้มนุษย์จาํ เป็ นต้องปรับตัว เพือการดํารงชีวิตทีมีคุณภาพ การศึกษาเป็ นเครื องมือสําคัญของ
สังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็ นประชากรทีมีประสิ ทธิภาพเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ความ สามารถ
ตลอดจนมีคุณธรรมอันสามารถช่วยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสามารถประกอบอาชีพ
ทีเหมาะสมกับความสามารถของตน ซึ งจะช่วยให้บุคคลสามารถดํารงตนในสังคมได้อย่างปกติสุข
จึงอาจกล่าวได้ว่า การศึกษามีบทบาทสําคัญในการช่วยเตรี ยมกําลังคนหรื อกําลังแรงงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน ของสังคมและประเทศ ดังนัน การศึกษาจึงเป็ นการถ่ายทอด
ประสบการณ์ ตลอดจนมรดกวัฒนธรรมสู่ คนรุ่ นหลัง ทําหน้าทีในการปลูกฝัง ความคิด ความเชือ
ค่านิ ยม และอุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในการเตรี ยมพลเมืองทีดีให้แก่ประเทศชาติ
จึงทําให้ประเทศต่าง ๆ ทัวโลกมุ่งมาให้ความสําคัญกับการศึกษา และเน้นในเรื องการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ทังทางด้านสติปัญญา คุณธรรมจริ ยธรรม และการเป็ นพลเมือง
ทีดีของชาติ
ประเทศไทย มีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อันเนื องมาจากความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการ และระบบสื อสารไร้พรมแดน
ผลักดันให้ประเทศไทยต้องปรับปรุ งเปลียนแปลงให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ด้วยเหตุนี
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที พ.ศ. ) และนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาลทีได้แถลงต่อรัฐสภาต่างมีอุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษา เพือพัฒนา
สังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ เพือให้คนไทยทังปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา
พัฒนาคนไทยอย่างต่อเนื องตลอดชี วิต อันเป็ นเงือนไขไปสู่ ระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู ้ทีพึงประสงค์
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
: 7) ซึงในหมวด 4 มาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที พ.ศ. ) กล่าวถึงแนวการ
จัดการศึกษา โดยการจัดการศึ กษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
1

2
พัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในหมวด 4 มาตรา ให้สถานศึกษาหน่ วยงานที
เกียวข้องดําเนินการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื อการสอน และ
อํานวยความสะดวกเพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้ ทังนี ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเกิดการ
เรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื อการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดได้ทุก
เวลาทุกสถานที มีการประสานความร่ วมมือกับบิดา มารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชน ทุกฝ่ าย
เพือร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2542 : 14)
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถ รวมทังการเป็ นพลเมืองทีมีคุณภาพทังในปั จจุบนั
และอนาคตนัน ครู สงั คมศึกษาเป็ นผูท้ ีมีบทบาทสําคัญยิง เพราะสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็ นวิชาหนึ ง ทีมีเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้เป็ นสมาชิกทีดีของ
สังคมมีคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมในปั จจุบนั ก้าวทันเทคโนโลยี และ
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข และสามารถนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
(จิ นตนา กิ จบํารุ ง 2545 : 7) ในการจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนจะต้องเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยในการเรี ยนนัน สามารถเรี ยนได้ไม่จาํ กัดเฉพาะในห้องและ
ชัวโมงเรี ยน นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา และทุกสถานทีตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
การจัดการเรี ยนรู ้เกียวกับประวัติศาสตร์ไทย เป็ นส่ วนหนึงของเนือหาสาระในการเรี ยนวิชา
ประวัติศาสตร์ เปรี ยบเสมือนเครื องมือทีสําคัญทีจะนําไปสู่ ความเข้าใจสิ งต่าง ๆ ในสังคมทีเกิดขึน
มาแล้ว สิ งทีกําลังดําเนิ นอยู่ และสิ งทีเกิดขึนต่อไปในอนาคต ทําให้รู้แจ้งถึงธรรมชาติและขอบเขต
จํากัดของมนุ ษย์ รู ้จกั ความสามารถของตน และประวัติศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ในปั จจุบนั
ว่าเกิดขึนอย่างไร มีเงือนไขใดทีผลักดันให้เกิดขึน เข้าใจภูมิหลังความเป็ นมาของปั ญหาต่าง ๆ ทําให้
หาแนวทางการแก้ไข และป้ องกันสิ งทีไม่พึงประสงค์ทีอาจเกิ ดขึน ทังนี นาตยา ภัทรแสงไทย
(
: 5) ได้กล่าวว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ ยงั ช่วยเสริ มสร้างการมองปั ญหาทุกชนิดของมนุษย์
อย่างฉลาดและมีเหตุผล ก่ อให้เกิ ดการพัฒนาทางสติปัญญา การศึกษาประวัติศาสตร์ จาํ เป็ นต้อง
อาศัยคุณสมบัติทีสําคัญหลายประการ ได้แก่ ความมีเหตุผล ความยุติธรรม ความอดทน ความมี
ระเบียบ ความช่างสังเกต ความละเอียดถีถ้วนรอบรู ้และเฉลียวฉลาด ซึ งจะส่ งผลให้ผศู ้ ึกษาประวัติศาสตร์
เป็ นบุคคลทีมีไหวพริ บ ทันคน ทันเหตุการณ์ และทันสมัย รวมทังการศึกษาประวัติศาสตร์ ยังเป็ น
รากฐานนําไปสู่การฝึ กนิสยั เจตคติ ค่านิยมทีดีและถูกต้องในชีวิต มีวิจารณญาณ กล้าวิจารณ์ในแนวทาง
ริ เริ มสร้างสรรค์ การแสดงออกในทางทีถูกและมีเหตุผล ตลอดจน การเป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั มีความ
รอบคอบ รู ้จกั ขันตอนของการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การศึกษาประวัติศาสตร์ เป็ นสิ งทีจะทําให้
เกิดความภูมิใจ และรักชาติบา้ นเมืองทําให้เห็นความอุตสาหะของบรรพบุรุษ แต่ในปั จจุบนั คนไทย
ให้ความสนใจต่อประวัติศาสตร์ นอ้ ยมาก เพราะประชาชนโดยทัวไปเห็นว่าประวัติศาสตร์ ห่างไกล
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จากชีวิตจริ ง และเห็นว่าประวัติศาสตร์ยงั ปราศจากประโยชน์ทีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การจัด
การเรี ยนการสอนประวัติศาสตร์ แบบบรรยายและแบบท่องจํา เป็ นการสร้างเจตคติทีไม่ดีต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกว่าการเรี ยนประวัติศาสตร์ เป็ นเรื องทีน่ าเบือ (จินตนา
กิจบํารุ ง 2545 : 8)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาในทุกประเทศจึงกําหนดให้ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์
ทังนี เพราะวิชาประวัติศาสตร์เป็ นการรวบรวมเรื องของอดีต ความรู ้เรื องอดีตจะเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
สําหรั บปั จจุ บนั และการวางแผนในอนาคต (นาตยา ภัทรแสงไทย
: ) ในประเทศไทย
ก็เช่นเดียวกันในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 51 ได้กาํ หนดจุดมุ่งหมาย
ของวิชาประวัติศาสตร์ดงั ต่อไปนี
1. เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ บนพืนฐานของความเป็ นเหตุเป็ นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็ นระบบ
2. เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตถึงปั จจุบนั ในแง่ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนืองตระหนักถึงความสําคัญวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน
3. เข้าใจความเป็ นมาของชาติ ไ ทยวัฒ นธรรมภูมิ ปั ญ ญาไทยมี ค วามภูมิ ใ จและดํา รง
ความเป็ นไทย
ดังนันการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ทีผ่านมายังมีลกั ษณะเป็ นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
เพียงอย่างเดียว มีเป้ าหมายเพือให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผลงานของบรรพบุรุษ และความเป็ นมาของชาติ
ในอดีต เป็ นลักษณะถ่ายทอดแบบให้ขอ้ มูล ถือเอาความรู ้เป็ นจุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียว ซึง
ครู ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ทําให้สนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้นอ้ ย ผูเ้ รี ยนไม่มีโอกาสเข้ามี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจึงเรี ยนประวัติศาสตร์ดว้ ยวิธีการท่องจําเป็ นส่ วนใหญ่
หัวใจสําคัญทีจะทําให้การจัดการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์บรรลุเป้ าหมาย คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนทีสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของสังคมทีเกิดขึน เนือหาทีสอนต้องมีการสอดแทรกความรู ้
รอบตัว และเหตุการณ์ปัจจุบนั เข้าไปด้วย แต่การจัดการศึกษาทีผ่านมาไม่ตอบสนองกระบวนการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่จะใช้วิธีการสอนและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นการถ่ายทอดความรู ้
และเนื อหา โดยการละเลยการมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาศักยภาพ และปั ญหาจากชุมชนเข้ามาเรี ยนรู ้
ไม่ ส นใจวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง ค่ านิ ย ม และภู มิปัญญาไทย เป็ นผลทําให้
กระบวนการเรี ยนรู ้ ไม่สอดคล้องกับสภาพเป็ นจริ ง เป็ นการศึกษามุ่งผลิตคนเพือป้ อนตลาดแรงงาน
อันเป็ นผลให้ผเู ้ รี ยนมีแต่ความรู ้ (วิชยั วงษ์ใหญ่ 2543 : 2 )
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โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เป็ นโรงเรี ยนเน้นการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นับว่าเป็ นอีกโรงเรี ยนหนึ งทีต้องประสบกับปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษา ดังจะ
เห็ นได้จากการที นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนในสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตํากว่าเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนดไว้ จากทีผูว้ ิจยั ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันมัธยมศึกษาปี ที ในช่ วงระยะเวลา ปี
ตังแต่ปีการศึกษา
พบว่า นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนดังนี ปี การศึกษา
ร้อยละ ปี การศึกษา
ร้อยละ และปี การศึกษา
ร้อยละ ตามลําดับ ซึ งไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนดไว้ คือร้อยละ โดยเฉพาะอย่างยิง ในสาระประวัติศาสตร์ นกั เรี ยน
มีผลการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์ ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์หวั หน้าฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ และครู ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จํานวน 4 ท่าน ในวันที 10 มีนาคม 2551 สรุ ปปั ญหาและอุปสรรคได้ว่า ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ของโรงเรี ยนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี มีจาํ นวนน้อย และครู แต่ละท่านก็มีคาบสอนเฉลี ย
ประมาณ 20 คาบ อีกทังต้องสอนคนละ 4 รายวิชา และครู ผสู ้ อนแต่ละท่านยังมีหน้าทีพิเศษทีต้อง
ปฏิบตั ินอกเหนื อจากงานสอนอีกด้วย จึงเป็ นสาเหตุหนึ งทีทําให้ครู ผสู ้ อนขาดเวลาในการเตรี ยม
เนื อหาและเทคนิ ควิธีการสอนทีหลากหลาย ทังนี เนื องจากครู ยงั ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและ
เน้นท่องจํามากเกินไป ประกอบกับ เนื อหาทางประวัติศาสตร์ เป็ นเนื อหาทีค่อนข้างยาก เพราะมี
เนื อหาลักษณะเป็ นนามธรรม ทําให้ยากต่อการเข้าใจ ดังนัน ครู จึงจําเป็ นต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ให้นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วม ในทางตรงกันข้าม การจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผูเ้ รี ยนไม่ค่อยได้มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทําให้นกั เรี ยนเกิดความเบือหน่าย
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวจะเห็นได้วา่ เป็ นปั ญหาทีสําคัญของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และควรเร่ งแก้ไขเพราะนักเรี ยนอาจขาดความรู ้ความเข้าใจเกียวกับประวัติศาสตร์
ทีถูกต้อง และยังขาดเจตคติทีดีต่อประวัติศาสตร์ ชาติไทยอีกด้วย ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษา
วิธีการสอน และสื อการสอนรู ปแบบต่าง ๆ เพือนํามาแก้ปัญหาทีเกิดขึน
สื อการสอน นับว่าเป็ นสิ งทีมีบทบาทอย่างมากในการเรี ยนการสอน เนืองจากสื อเป็ นตัวกลางที
จะช่วยในการสื อสารระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนให้ดาํ เนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้นกั เรี ยนเกิด
ความเข้าใจในความหมายของบทเรี ยนได้ตรงกับทีผูส้ อนต้องการ ไม่ว่าสื อนันจะอยู่ในรู ปแบบใดก็ตาม
ล้วนแต่เป็ นทรัพยากรทีสามารถเอืออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ทงสิ
ั น (วาริ นทร์ รัศมีพรหม
2531 : 75 ) จะเห็นได้จากการปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน ทีนํา สื อการสอนและเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน สื อการสอนจึงเป็ นองค์ประกอบ
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อย่างหนึ งของกลวิธีการจัดการเรี ยนการสอนเพือเพิมพูนประสิ ทธิภาพ และวิธีหนึงทีสามารถทําได้
คือ การรู ้จกั นําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน (บุปผชาติ
ทัฬหิ กรณ์ 2529 : 7 )
การจัดการศึ กษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึง
สื อการเรี ยนรู ้ ไว้ว่า สื อการเรี ยนรู ้ เป็ นเครื องมือส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้
ให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงความรู ้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสู ตรได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ สื อการเรี ยนรู ้มีหลากหลายประเภท ทังสื อธรรมชาติ สื อสิ งพิมพ์ สื อเทคโนโลยี และ
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ต่างๆ ทีมีในท้องถิน การเลือกใช้สือควรเลือกให้มีความเหมาะสมระดับพัฒนาการ
และลีลาการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายของผูเ้ รี ยน การจัดหาสื อการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนสามารถจัดทํา
และพัฒนาขึนเอง หรื อปรับปรุ งเลือกใช้ อย่างมีคุณภาพจากสื อต่างๆ ทีมีอยู่รอบตัวเพือนํามาใช้
ประกอบในการจัดการเรี ยนรู ้ทีสามารถส่ งเสริ มและสื อสารให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดยสถานศึกษา
ควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพือพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง (กรมวิชาการ 2551 : 22)
จากการศึกษานโยบายและบริ บทของโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี พบว่าโรงเรี ยน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็ นโรงเรี ยนทีเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจากการทีผูว้ ิจยั
ศึกษาข้อมูลโรงเรี ยนในปี การศึกษา 2551 พบว่า โรงเรี ยนมีการติดตังสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
และมีเครื องคอมพิวเตอร์
ทีเพียงพอสําหรับการจัดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ซึ งเป็ นการส่ งเสริ ม
ให้นักเรี ยนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากอินเทอร์ เน็ ตได้อย่างง่ าย จึ งเหมาะสมทีจะ
จัดการเรี ยนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต หรื อทีเรี ยกว่า บทเรี ยนอิเลิร์นนิง
การเรี ยนการสอนปั จจุบนั มีการเปลียนแปลงไปอย่างมากโดยไม่ยดึ ติดกับการสอนในชันเรี ยน
เพียงอย่างเดี ยว ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ได้โอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนสามารถแสวงหาความรู ้จาก
แหล่งความรู ้อืน ๆ ได้มากมาย บทบาทของผูส้ อนเริ มเปลียนแปลงไป กลายเป็ นผูช้ ีแนวให้ผเู ้ รี ยน
ไปค้นคว้าความรู ้ ส่ งเสริ มวิธีการเรี ยนรู ปแบบใหม่ ๆ มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบตลอดเวลา โดยไม่มีขอ้ จํากัด
ด้านระยะเวลา มีการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรี ยนรู ้ และทีสําคัญ คือ การเปลียนแปลงวิธีการวัดผล
การเรี ยนรู ้แบบเดิมทีใช้การวัดผลจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียว เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน ได้
สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู ้ใ หม่ ๆ ขึนจากการศึกษาหาข้อมูลแสวงหาความรู ้ต่าง ๆ สําหรับ
ผูส้ อนก็ตอ้ งมี การพัฒนาตนเองให้รู้จกั ใช้สารสนเทศที มี อยู่ทวโลก
ั
และองค์ความรู ้ เฉพาะด้า น
เฉพาะเรื องทีเกียวข้องกับเนื อหารายวิชาทีผูส้ อนรับผิดชอบ มาประกอบการสร้างบทเรี ยน เพือนํา
มาใช้สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนของตนเองโดยจัดทําในลักษณะของสารสนเทศ หรื อบทเรี ยน
แบบออนไลน์ (Online) ให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าไปศึกษา และปฏิสัมพันธ์ กับผูส้ อนได้โดยไม่ตอ้ ง
จํากัดระยะเวลา และสถานที (ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์ 2548 : 11) ซึงมีวิธีการทีสอดคล้องกัน คือ การจัด
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การเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง
ในการพัฒนาบทเรี ยนอี เลิร์นนิ งหรื อ บทเรี ยน
อิเล็กทรอนิ กส์ สาํ หรับนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่าง
แท้จริ ง มีองค์ประกอบทีสําคัญ 4 ส่ วน โดยแต่ละส่ วนจะต้องได้รับการออกแบบมาเป็ นอย่างดี และ
เมือนํามาประกอบเข้าด้วยกันแล้ว ระบบทังหมดจะต้องทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ 1)
เนื อหาบทเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดการศึ กษาในลักษณะใด เนื อหา ก็จะต้องถือว่าสําคัญทีสุ ด
ดังนัน แม้ว่าจะเป็ นการพัฒนาให้เป็ นบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะต้องให้ความสําคัญกับเนื อหาเป็ น
อันดับแรก 2) ระบบการบริ หารการเรี ยน หรื อ LMS ซึ งย่อมาจาก
E – Learning
Management System ทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อสื อสารและการกําหนดลําดับเนื อใน
บทเรี ยน แล้วส่ งผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังผูเ้ รี ยน ซึ งรวมไปถึงขันตอนการประเมินผลในแต่ละ
บทเรี ยน ควบคุมและสนับสนุ นการให้บริ การแก่ผเู ้ รี ยน 3) การติดต่อสื อสาร ความโดดเด่นและ
ความแตกต่างของบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง กับการเรี ยนทางไกลทัวไปก็คือ การนํารู ปแบบของการ
ติดต่อสื อสาร 2 ทาง (Two–way Communication) มาใช้ประกอบในการเรี ยน เพือสร้างความสนใจ
และความตืนตัวให้มากขึน 4) การสอบ / วัดผลการเรี ยน เป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญทีจะทําให้ บทเรี ยน
อีเลิร์นนิ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ทีสมบูรณ์ โดยทัวไปแล้ว การเรี ยนไม่ว่าจะเป็ นระดับใดหรื อวิธีใด ก็ยอ่ ม
ต้องมี การสอบ หรื อการวัดผลการเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ งอยู่เสมอ แต่ รูปแบบอาจจะแตกต่ างกันไป
กล่าวคือ ในบางวิชาอาจต้องมีการวัดระดับความรู ้ (Pre–test) ก่อนสมัครเข้าเรี ยน เพือให้ผเู ้ รี ยนได้
เลือกเรี ยนในบทเรี ยน หรื อหลักสู ตรทีเหมาะสมมากทีสุ ด ซึ งทําให้การเรี ยนที จะเกิดขึนเป็ นการเรี ยน
ทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เมือเข้าสู่ บทเรี ยนในแต่ละหลักสู ตรแล้ว ก็ควรจะมีการสอบย่อยท้ายบท และการ
สอบใหญ่ก่อนทีจะจบหลักสูตร เพือเป็ นการวัดประสิ ทธิภาพในการเรี ยน (รัฐสาน์ เลาสุ โยธิน 2546 : 7 )
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง สามารถตอบสนองผูเ้ รี ยนได้มากกว่า
การจัดการศึกษาในห้องเรี ยน โดยเฉพาะการเข้าถึงเนื อหาสาระบทเรี ยน ซึ งต้องยอมรับว่าใน
ปั จจุบนั องค์ความรู ้ใหม่ ๆ เกิดขึนตลอดเวลาและมีมากกว่าในตําราทีใช้สอน การใช้บทเรี ยนแบบ
อีเลิร์นนิ งทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชือมโยงองค์ความรู ้ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกัน และยังสามารถเรี ยนรู ้ได้
ทุกสถานทีทีมีการเชื อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามศักยภาพและความ
สนใจ ซึ งสอดคล้องกับหลักของการปฏิรูปการศึกษา ทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ตามศักยภาพ ตามความ
สนใจของตนเอง ในการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนแบบอีเลิร์นนิง ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ทุกเวลา ทุกสถานที
นับว่าเป็ นเครื องมื อที ช่ วยสร้ างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนกับกลุ่ม
ผูเ้ รี ย นด้ว ยกัน เพือให้คาํ แนะนําปรึ ก ษาและแลกเปลี ยนประสบการณ์ ซึงกัน และกัน เช่ น ห้อง
สนทนา หรื อกระดานข่าว และข้อดีของบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง อีกประการหนึ ง คือ ผูเ้ รี ยน แต่ละคน
สามารถทีจะศึกษาเนื อหา ได้ตามความสามารถ และความพร้อมของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ซึ งเป็ นข้อ
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ดีกว่าการเรี ยนในห้องเรี ยนแบบปกติทีผูส้ อนต้องสอนผูเ้ รี ยนเป็ นจํานวนมากไปพร้อม ๆ กัน ทังที
ความสามารถของผูเ้ รี ยนต่างกัน ในบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง นัน ผูส้ อนสามารถตรวจปรับ คอยให้
คําแนะนํา และติดตามความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนได้ตลอดเวลา ดังนันการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง จะ
ช่วยในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ศิริพร ทิพย์สูงเนิน (2547 : 89) ทีได้ศึกษาเกียวกับการสร้างและหาประสิ ทธิภาพของ
บทเรี ยนอีเลร์ นนิ ง เรื อง ความรู ้ เบืองต้นเกี ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตสําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา พบว่า บทเรี ยนอีเลิร์นนิง ทีสร้างขึนมีประสิ ทธิภาพ 84.43
/83.33 สูงกว่าเกณฑ์ ทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่า บทเรี ยนอีเลิร์นนิง ทีสร้างขึนสามารถนําไปใช้ใน
การเรี ยนการสอน หรื อใช้ในการอบรมได้ และงานวิจยั ของอรรณพ บัวแก้ว ( 2547 : 78 ) ได้ศึกษา
การสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนสําหรับการเรี ยนอีเลิร์นนิ ง วิชา การออกแบบตกแต่งภายใน
เรื องหลักการเขียนทัศนี ยภาพเบืองต้นหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต พบว่า บทเรี ยนอีเลิร์นนิง ทีสร้างขึนมีประสิ ทธิภาพ 88.67/86.78 สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้
จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง เป็ นสื อการสอนทีมีประสิ ทธิภาพเหมาะสมที
จะนํามาใช้ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี การศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยนันเป็ นสิ งสําคัญสําหรับเด็กไทย หากจะเรี ยนประวัติศาสตร์ ไทยให้ได้ผลดีนัน จําเป็ นทีผูเ้ รี ยน
จะต้องเริ มศึกษาเรื องราวตังแต่อาณาจักรแรกของคนไทย นันคือ อาณาจักรสุ โขทัย เพือเป็ นพืนฐาน
ในการศึกษาอาณาจักรอยุธยา กรุ งธนบุรีและกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ต่อไป และผูว้ ิจยั เห็ นว่าการนําสื อ
บทเรี ยนอีเลิร์นนิง โดยใช้ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน(Scaffolding) มาใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนประวัติศาสตร์ สุโขทัย จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกสนานในการเรี ยน สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และสามารถโต้ตอบกับกลุ่มผูเ้ รี ยน และครู ผสู ้ อนได้ อีกทังยังจะเป็ นการ
ช่วยแก้ปัญหาครู ผสู ้ อนมีจาํ นวนน้อยด้วย เพราะการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
ตนเองทุกเวลาอีกด้วย และเมือไม่เข้าใจบทเรี ยนในเรื องใดก็สามารถกลับไปศึกษาเพิมเติมในบทเรี ยน
นันได้ หรื อใช้ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน (Scaffolding) เพือค้นคว้าหาความรู ้เพิมเติมได้ จาก
เหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ของโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี เพือนําผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาสื อการเรี ยนบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง มีผกู ้ าํ หนดขันตอนต่าง ๆ ไว้หลายรู ปแบบซึงมี
กระบวนการคล้ายคลึงกัน โดยมีนกั วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ได้เสนอรู ปแบบการพัฒนาบทเรี ยนอี
เลิร์นนิ ง เช่น ณัฎฐ์สิตา ศิริรัตน์ (2548 : 6 ) ได้เสนอขันตอนการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ไว้ดงั นี
(1) กําหนดวัตถุประสงค์ของการสอนหรื อการฝึ กอบรม (2) วิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย (3) ออกแบบ
เนือหาวิชา ได้แก่ เนื อหาตามหลักสู ตร สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน กําหนดระยะเวลา ตาราง
การศึกษา ในแต่ละหัวข้อ กําหนดวิธีการศึกษา วิธีการประเมิน กําหนดสื อทีใช้ประกอบการศึกษาในแต่
ละหัวข้อ และกําหนดความรู ้ ทักษะพืนฐานทีจําเป็ นต่อการเรี ยน (4) กําหนดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้แ ก่ กิ จ กรรมสนทนาระหว่า งผูส้ อนกับ ผูเ้ รี ย น หรื อ ผูเ้ รี ย นกับ ผูเ้ รี ย น
กิ จกรรมอภิ ปรายกลุ่ ม กิ จกรรมค้นหาข้อมูลเพิมเติ ม กิ จกรรมการตอบคําถามและกิ จกรรมการ
ประเมินตนเอง เป็ นต้น (5) กําหนดคําชีแจงเบืองต้นของรายวิชา ได้แก่ การแจ้งวัตถุประสงค์ เนื อหา
และวิธีการเรี ยน การสอน (6) สํารวจความพร้อมของผูเ้ รี ยน และเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน (7)
กําหนดการประเมินผลทีสามารถใช้ประเมินผลระหว่างเรี ยนและเมือสิ นสุ ดการเรี ยน
มนต์ชยั เทียนทอง (2544 : 96)ได้เสนอขันตอนการสร้างบทเรี ยน อิเลิร์นนิง โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
(1) เร่ งเร้ าความสนใจ (2) บอกวัตถุประสงค์ (3) ทบทวนความรู ้เดิม (4) นําเสนอเนื อหาใหม่ (5)
ชี แนะแนวทางการเรี ยนรู ้ (6) กระตุน้ การตอบสนองบทเรี ยน (7) ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (8) ทดสอบ
ความรู ้ใหม่ (9) สรุ ปและนําไปใช้ และ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545 : 91-118) ได้เสนอขันตอน
การสร้ างและออกแบบอีเลิร์นนิ ง คอร์ สแวร์ ประกอบด้ว ยขันตอนต่าง ๆ ดังนี ขันที 1 ขันการ
เตรี ยมตัว ( Preparation Stage) ขันที 2 ขันการเลือกเนือหา (Content Selection) ขันที 3 ขันการวิเคราะห์
หลักสู ตร (Curriculum Analysis Stage) ขันที 4 ขันการออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design)
ขันที 5 ขันการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Development Stage) ขันที 6 ขันการประเมินผล
(Evaluation Stage) ขันที 7 ขันการบํารุ งรักษา (Maintenance Stage)
ในการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวทางการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง มาศึกษาเพือนํามา
เป็ นบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยมีขนตอน
ั
ดังนี
1. การสํ ารวจข้ อมูลพืนฐาน
1.1 ศึกษาเนื อหาหลักสู ตรวิชาประวัติศาสตร์ เพือกําหนดเนื อหาทีเหมาะสมต่อ
การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
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1.2 ศึกษาขันตอนการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
1.3 สัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านเนื อหาประวัติศาสตร์สุโขทัยและด้านบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง
ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
2. การพัฒนาการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน
2.1 วางแผนพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
2.2 วางเค้าโครงเรื องของเนือหาวิชา
2.3 เขียนผังงานของการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
2.4 สร้างการและพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทาง การเรี ยน
โดยทําการสร้างตามบทดําเนิ นเรื องให้ ผเู ้ ชียวชาญด้านบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุ ง
2.5 หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนรายบุคคล
2.6 หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนกลุ่มย่อย และปรับประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
อีเลิร์นนิง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
3. การทดลองใช้ การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน
3.1 นําบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ทีปรับปรุ งแล้ว ไป
ทดลองกับนักเรี ยนจํานวน 30 คน เพือตรวจสอบและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
4. การประเมินการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน
4.1 ประเมินผลการเรี ยนรู ้ เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักเรี ยน
. ประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน สําหรับกรอบแนวคิดการวิจยั แสดงได้ ดังแผนภูมิที 1
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แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรต้ น
บทเรียนอีเลิร์นนิง
เรือง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ประกอบด้วย
- ส่ วนเนือหาบทเรี ยน
- ระบบ บริ หารจัดการเรี ยน (LMS)
- รู ปแบบการติดต่อสื อสาร
- การวัดและการประเมิน

ฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน
หมายถึง คําแนะนําแนวทาง วิธีการ
แหล่งเรี ยนรู้ และข้อมูลเพิมเติมในเว็บไซด์
ทีจะช่วยเสริ มการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน

ตัวแปรตาม
ผลการเรี ยนรู ้เรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย

ความคิดเห็นของนักเรี ยน
ทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยน
แบบอีเลิร์นนิงทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์
สุ โขทัย ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน

11
คําถามการวิจัย
1. บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 หรื อไม่
2. ผลการเรี ยนรู ้เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ก่อนและ
หลังเรี ยนด้วย บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง
ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน อยูใ่ นระดับใด
สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. ผลการเรี ยนรู ้เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักเรี ยนหลังเรี ยนโดยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมี
ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
ขอบเขตการวิจัย
1. ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีศึกษาสําหรับการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ
1.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมี
ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
1.2.1 ผลการเรี ยนรู ้ เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
1.2.2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ทีมีฐาน
ความช่วยเหลือทางการเรี ยน
2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรในการศึกษาวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีกําลัง
เรี ยนอยูใ่ นภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 4 ห้อง มีนกั เรี ยนทังหมด 120 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ของโรงเรี ยน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทีกําลังเรี ยนอยู่
ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวน 30 คน ทีได้มาด้วยการสุ่ มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
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3. เนือหาทีใช้ในการวิจยั
เนื อหาทีใช้ในการทําวิจยั ครังนี เป็ นเนื อหาในสาระการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ รหัส
วิชา ส 21104 สาระที 4 มาตรฐานที 4.3 ตัวชีวัดที 2 และ 3 เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย เกียวกับ
การก่ อตังอาณาจักรสุ โขทัย พระมหากษัตริ ย ใ์ นสมัยสุ โขทัย การเมื องการปกครองสมัยสุ โขทัย
เศรษฐกิจในสมัยสุ โขทัย และความสัมพันธ์ของอาณาจักรสุ โขทัยกับอาณาจักรอืน
4. ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั
ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง จํานวน 12 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที
โดยทําการสอนสัปดาห์ละ 2 คาบเรี ยน ระหว่างวันที 22 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2553
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพือให้เกิดความเข้าใจทีตรงกัน ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดนิ ยามศัพท์เฉพาะของการวิจยั ครังนี ไว้
ดังนี
1. บทเรียนอีเลิร์นนิง หมายถึง สื อการเรี ยนทีถูกออกแบบและสร้างขึนสําหรับใช้ในการ
เรี ยนรู ้ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนโดยใช้โปรแกรม ระบบ
บริ การจัดการเรี ยนการสอน โดยบทเรี ยนทีพัฒนาขึนมีลกั ษณะเป็ นแบบตอบสนองต่อผูเ้ รี ยนโดย
ฉับพลันโดยเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ทํางานบนระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
2. ฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน หมายถึง คําแนะนํา แนวทางวิธีการ แหล่งเรี ยนรู ้ และ
ข้อมูลเพิมเติมในเว็บไซต์ทีจะช่วยเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนซึงผูว้ ิจยั ได้รวบรวมไว้เป็ นบทเรี ยนให้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3. ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการเรี ยน หมายถึง
คุณภาพของบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ทีได้
ประเมินตามเกณฑ์ทีกําหนด / ซึงหมายความ ดังนี
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลียของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทังกลุ่มจากการทําแบบทดสอบ
ระหว่างเรี ยนทุกหน่วยคิดเป็ นร้อยละ 80
ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลียของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทังกลุ่ม จากการทําแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 80
4. ผลการเรี ยนรู้ หมายถึง คะแนนทดสอบเรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัยหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนอี
เลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
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5. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความรู ้สึกของนักเรี ยน ทีมีต่อบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมี
ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ในด้านการออกแบบบทเรี ยน ด้านเนื อหา
บทเรี ยน ด้านการเรี ยนจากบทเรี ยน และด้านประโยชน์ของบทเรี ยนซึ งวัดได้จากแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้และแบบสอบถามความคิดเห็นทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
6. นักเรียน หมายถึง ผูท้ ีกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1โรงเรี ยนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพชรบุรี ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้องกับงานวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยั ต่าง ๆ ทีเกี ยวข้องกับการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง
ประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 ผู ้วิ จ ัย ได้ก ํา หนดสาระสํ า คัญ
ประกอบด้วยหัวข้อตามลําดับ ดังนี
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2. เอกสารงานวิจยั ทีเกียวกับประวัติศาสตร์
3. เอกสารงานวิจยั ทีเกียวกับบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
4. งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
4.1 งานวิจยั เกียวกับบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
4.2 งานวิจยั ทีเกียวกับฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
โดยมีรายละเอียด ในแต่ละหัวข้อดังนี
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
(กรมวิชาการ 2551 : 132)
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ งเป็ นกําลังสําคัญของชาติ
ให้เป็ นมนุษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทย
และเป็ นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
มีความรู ้และทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ
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หลักการ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มีหลักการทีสําคัญ ดังนี
. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพือความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
เป็ นเป้ าหมายสําหรับพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพืนฐาน
ของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ
. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาทีสนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิน
. เป็ นหลักสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุน่ ทังด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลา และการจัดการเรี ยนรู ้
. เป็ นหลักสูตรการศึกษาทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข
มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็ นจุดหมายเพือให้เกิดกับผูเ้ รี ยน เมือจบ
การศึกษาขันพืนฐาน ดังนี
. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และ ปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
. มีความรู ้ มีความสามารถในการสื อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
มีทกั ษะชีวิต
. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกําลังกาย
. มีความรักชาติ มีจิตสํานึ กในความเป็ นพลเมื องไทยและพลโลก ยึดมันในวิถีชีวิต และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
. มีจิตสํานึ กในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
สาเหตุทต้ี องเรียนสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมโลกมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ ว่ามนุ ษย์ดาํ รงชี วิตอย่างไร ทังในฐานะ
ปั จเจกบุคคล และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากร
ที
มีอยู่อย่างจํากัด นอกจากนี ยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงการพัฒนาเปลียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา
ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทําให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผูอ้ ืน มีความอดทน ยอมรับความแตกต่าง
และมีคุณธรรม สามารถนําความรู ้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก
สิ งทีเรียนรู้ ในวิชาสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกันในสังคมที
มีความเชือมสัมพันธ์กนั และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพือช่วยให้สามารถปรับตนเอง
กับบริ บทสภาพแวดล้อม เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิ ยมที
เหมาะสม โดยได้กาํ หนดสาระต่าง ๆ ไว้ดงั นี
. ศาสนา ศี ลธรรม และจริ ยธรรม แนวคิดพื นฐานเกี ยวกับศาสนา ศี ลธรรมจริ ยธรรม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบตั ิ ในการพัฒนา
ตนเองและการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข เป็ นผูก้ ระทําความดี มีค่านิยมทีดีงาม พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
รวมทังบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่ วนรวม
. หน้ าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปั จจุ บ ัน การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ์ทรงเป็ นประมุ ข ลักษณะและ
ความสําคัญการเป็ นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิ ยม ความเชือ
ปลูกฝังค่านิ ยมด้านประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สิ ทธิ เสรี ภาพ การดําเนิ น
ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
. เศรษฐศาสตร์ การผลิ ต การแจกจ่ าย และการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ การบริ หาร
จัดการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน
4. ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และ
ภู มิ อากาศของประเทศไทย และภู มิภาคต่ าง ๆ ของโลก การใช้แผนที และเครื องมื อทางภู มิศาสตร์
ความสัมพันธ์กนั ของสิ งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อม
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ทางธรรมชาติและสิ งทีมนุษย์สร้างขึนมา การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ การอนุรักษ์สิงแวดล้อมเพือ
การพัฒนาทียังยืน
คุณภาพของผู้เรียนจบชันมัธยมศึกษาปี ที
. มีความรู ้เกียวกับความเป็ นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกได้แก่ เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย แอฟริ กา
. มีทกั ษะทีจําเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้รับการพัฒนาการคิดและ
ขยายประสบการณ์ เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่
เอเชี ย ออสเตรเลีย โอเชี ยเนี ย แอฟริ กา ยุโรป อเมริ กาเหนื อ อเมริ กาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิ ยม ความเชื อ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรมการเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์
และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์
. รู ้และเข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนํามาใช้เป็ นประโยชน์ ใน
การดําเนินชีวิตและการวางแผนการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม
หลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
หลักสู ตรสถานศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เพชรบุรี
วิสัยทัศน์
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษาศาสนา และวัฒนธรรม มุ่ง ที จะเสริ มสร้ างนักเรี ย น
เพือให้สามารถดําเนิ นชี วิตได้อย่างมีคุณภาพ รู ้ จกั ตนเอง แสวงหาความรู ้ และประสบการณ์ สามารถ
แก้ปัญหา และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมตามบทบาทหน้าทีของตนเอง ตระหนักและเห็นคุณค่า
พร้อมทังมีจิตสํานึ ก มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม มุ่ง
แสวงหาข่ า วสารความรู ้ ประสบการณ์ ท างการเมื อ ง การปกครองของประเทศต่ า ง ๆ ในโลก
โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยึดมัน และปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
หลักธรรม และคุ ณธรรม มี ค่านิ ยมที พึงประสงค์ รั กและผูกพันกับท้องถิ น ประเทศชาติ มีความ
ภาคภูมิใจ ในความเป็ นไทย และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
เป้าหมาย และความคาดหวัง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม มีเป้ าหมาย ความคาดหวังทีสําคัญ
คือให้ผูเ้ รี ยนเป็ นพลเมืองดี ในวิถีประชาธิ ปไตยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมี
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พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุ ข การที จะบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวได้นัน จําเป็ นต้องมี องค์ประกอบ
สําคัญ ประการ คือ ความรู ้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
1. ความรู ้ ความรู ้ในกลุ่มสาระการรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความหมายกว้างขวาง
มาก ไม่มีใครทีจะสามารถเรี ยนทุกสิ งทุกอย่างได้ทงหมด
ั
และนี คือปั ญหาทีสําคัญ และรุ นแรงมาก
ของการเรี ยนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทีพยายามจะให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ทุกสิ ง
ทุกอย่าง ในศาสตร์ ทีประกอบกันอยูใ่ นกลุ่มนี งานทีท้าทายของนักสังคมศึกษา และครู สังคมศึกษา
ก็คือความสามารถทีจะคัดสรรสาระทีจะได้ให้ได้อย่างเหมาะสม และมีคุณค่า จึงจําเป็ นทีจะต้องรู ้จกั
คัดเลือกใช้เกณฑ์ ในการคัดเลื อกสาระทีจะเรี ยน เกณฑ์ในการพิจารณาก็คือ สิ งที จะนํามาเรี ยน
มีนยั สําคัญต่อการพัฒนา ความเป็ นพลเมืองดีหรื อไม่ นันก็หมายความว่า การคัดเลือกสาระเนื อหา
มิใช่ อยู่บนพืนฐานของการทีจะให้ผูเ้ รี ยนเป็ นนักประวัติศาสตร์ หรื อเป็ นนักวิชาการที เชี ยวชาญ
ในความรู ้ แต่เป้ าหมายต้องเป็ นไปเพือสร้างจิตสํานึก ของการเป็ นคนดีของสังคม เป็ นประชาชนทีมี
การศึกษา เข้าใจปั ญหาสังคม เชื อมโยงเข้ากับการดํารงชี วิตของผูเ้ รี ยน และของผูอ้ ืนได้ ส่ งเสริ ม
ความเข้าใจโลก ปฏิสัมพันธ์ทีมนุ ษย์มีต่อกันความหลากหลายทางวัฒนธรรม และให้เครื องมือแก่
ผูเ้ รี ยนในการทําความเข้าใจอดี ต เพือเป็ นสาระในการเผชิ ญ และตัดสิ นใจใด ๆ ในปั จจุบนั โดย
ตระหนักถึงผลทีจะเกิดขึน และวางแผนสู่อนาคต
ดังนัน ความรู ้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงมีการผสมผสานการศึกษา
ศาสตร์ ต่าง ๆ เช่ น มานุ ษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปรัชญา และ
ศาสนาเข้าด้วยกัน ไม่เพียงเท่านัน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยังรวมถึง
การศึกษา คุณลักษณะการเป็ นคนดี ของสังคม การเป็ นพลเมืองทีมีส่วนร่ วมต่อการศึกษา ความเป็ นไป
ของโลก พหุ วฒั นธรรม กฎหมายการศึกษา อาชี พศึกษา และประเด็นปั ญหาร่ วมสมัยต่าง ๆ นอกจากนี
ยังจะต้องบูรณาการสาระความรู ้ จากกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน ๆ เช่ น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกด้วย
2. ทัก ษะ และกระบวนการ ในกลุ่ ม สาระสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
ประกอบด้วย ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางสังคมทีจําเป็ นสําหรับการพัฒนา บุคลิกภาพของผูเ้ รี ยน
ให้เป็ นผูร้ อบรู ้ มีบุคลิกภาพทีเหมาะสม และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
ทักษะทางวิ ชาการได้แก่ ทักษะในการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน และการคิด ซึ งผูเ้ รี ยนต้อง
นํามาใช้ในการแสวงหาความรู ้ จัดการกับความรู ้การนําความรู ้ไปใช้ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่
การแสวงหา และจัดการกับข้อมูลความรู ้ต่างๆ ทักษะด้านนี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่าน ศึกษา สื บค้นข้อมูล
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ความรู ้ ในกระบวนการศึกษาความรู ้ ทางสังคมศาสตร์ การสื บสวนความรู ้ รวมทังความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์ และสื ออิเล็กทรอนิกส์
การคิดและนําเสนอแนวคิดต่าง ๆ ทักษะด้านนี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด การจัดระบบข้อมูลการตีความ
วิเคราะห์ สรุ ป ประเมิน และนําเสนอข้อมูล ความคิดเห็นต่าง ๆ โดยสื อสารออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ
โดยเฉพาะการเขียน การพูดทีสื อความหมายกับผูอ้ ืนบนพืนฐานทีมีเหตุผล และหลักการ เพือจะได้
สนับสนุ นและประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจใด ๆ ของบุคคล และสังคมได้อย่างฉลาด และมี
ประสิ ทธิภาพ
การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะต้อง
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถสร้างความรู ้ทีเป็ นความคิดรวบยอด และหลักการได้ สามารถอธิ บาย
ความสัมพันธ์ และความเป็ นเหตุเป็ นผล ของเรื องราวต่าง ๆ ได้ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
คิดสร้ างสรรค์ ศึ กษาค้นคว้า เพือสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ทีจะมีส่วนช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจ
ในเรื องราวต่ าง ๆ ของบุ คคล และสังคม ที เราดํารงชี วิตอยู่ และนําไปสู่ ความรู ้ ในการวางแผน
แก้ปัญหา ตัดสิ นใจ และดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ทักษะทางสังคม ได้แก่ การร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมในสังคม การดูแลรักษาการเอาใจ
ใส่ การให้บริ การ การใส่ วนร่ วมในสังคม ทักษะ และกระบวนการกลุ่ม พัฒนาการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามใน
การทํางานกลุ่ม เห็นคุณค่า เคารพตนเองและผูอ้ ืน ยอมรับในความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
ตน และของผูอ้ ืน เคารพในทรัพย์สิน และสิ ทธิ ของผูอ้ ืน เคารพในกฎ กติกา ของกฎหมาย และ
เคารพในความเป็ นมนุษยชาติ และสรรพสิ งทีมีชีวิตทังหลาย
ทักษะ และกระบวนการเหล่านี ถือเป็ นสาระในองค์ประกอบของหลักสู ตร และการ
เรี ยนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทีต้องบูรณาการเข้าไปในองค์ความรู ้
ต่าง ๆ และต้องเป็ นจุดเน้นในการเรี ยนทุกชันปี ทุกรายวิชาตลอดหลักสู ตร ซึ งจะสอนแยกต่างหาก
จากการศึกษาความรู ้ต่าง ไม่ได้
. คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จะช่วยพัฒนาทักษะเกียวกับเจตคติ จริ ยธรรม และค่านิ ยม โดยผ่านประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และ
ทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ผูเ้ รี ยนจะได้รับการพัฒนา เกี ยวกับความเป็ นสมาชิ กทีดี ในสังคม
ประชาธิปไตย เช่น การรู ้จกั ตนเอง พึงตนเอง ซือสัตย์สุจริ ต มีวินยั กตัญ ู รักเกียรติภูมิ ของตนเอง
เคารพเหตุผล มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และเสรี ภาพ มีนิสัยในการเป็ นผูผ้ ลิต และผูบ้ ริ โภค
ทีดี เห็นคุณค่าของการทํางานเป็ นกลุ่ม และเคารพสิ ทธิของผูอ้ ืน เสี ยสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มีความผูกพันกับกลุ่ม รักท้องถินรักประเทศชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ภูมิใจในความ
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เป็ นไทย เห็นคุณค่า อนุ รักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ งแวดล้อม และศรัทธาในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
คุณภาพของผู้เรียน
หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน ได้กาํ หนดให้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป็ นสาระการเรี ยนรู ้พืนฐาน ทีผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนตังแต่ชนประถมศึ
ั
กษาปี ที 1 ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที
ประกอบด้วยศาสตร์ต่าง ๆ หลายสาขา มีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ มีทกั ษะ
กระบวนการ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีพึงประสงค์ รวมทังได้เสนอบทบาท และความรับผิดชอบ ทัง
ต่อตนเอง ผูอ้ ืน และต่อสภาพแวดล้อม
จากองค์ประกอบดังกล่าว จึงทําให้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีจุดเน้นในการสร้าง คุณภาพของผูเ้ รี ยนดังนี
. ยึดมันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาทีตนนับถือสามารถนําหลักคําสอน
มาปฏิบตั ิในการอยู่ร่วมกันได้ เป็ นผูก้ ระทําความดี มีค่านิ ยม ทีดีงามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทัง
บําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์กบั สังคมส่ วนรวม
. ยึดมันศรัทธาและธํารงรักษาไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นประมุข ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ขนบธรรมธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม
ไทย รวมทังถ่ายทอดสิ งทีดีงามไว้เป็ นมรดกของชาติ เพือสันติสุขของสังคมไทย และสังคมโลก
. มีความสามารถในการบริ หารจัดการทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพือการดํารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ และสามารถนําหลักการของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
. เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ภาคภูมิใจในความเป็ นไทยทังใน
อดีตและปัจจุบนั
. มีปฏิสมั พันธ์ทีดีงามระหว่างมนุษย์กบั สิ งแวดล้อม เป็ นผูส้ ร้างวัฒนธรรม มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม เพือการพัฒนาทียังยืน
ตลอดระยะเวลาทีผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานนัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ได้มีส่วนส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพและมีจุดเน้นเมือ
ผูเ้ รี ยนเรี ยนจบปี สุ ดท้ายของแต่ละช่วงชัน ดังนี
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มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที 4 ประวัติศาสตร์ และตัวชีวัดชันปี ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
สาระที : ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส . เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยของประวัติศาสตร์ สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ บนพืนฐานของความเป็ นเหตุเป็ นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ย่างเป็ น
ระบบ
ตัวชีวัดชันปี
1. วิเคราะห์ความสําคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
2. เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ทีใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
3. นําวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส . เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในแง่ความสัมพันธ์
และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบทีเกิดขึน
ตัวชีวัดชันปี
1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
2. ระบุความสําคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาตรฐาน ส . เข้า ใจความเป็ นมาของชาติ ไ ทย วัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาไทย มี ค วาม
ภาคภูมิใจ และธํารงความเป็ นไทย
ตัวชีวัดชันปี
1. อธิบายเรื องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุ โขทัยในดินแดนโดยสังเขป
2. วิเคราะห์พฒั นาการของอาณาจักรสุ โขทัยในด้านต่าง ๆ
3. วิเคราะห์อิทธิ พลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัยและสังคมไทยสมัย
สุ โขทัยในปัจจุบนั
คําอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์ 2 รหัสวิชา ส22104 ชันมัธยมศึกษาปี ที 1
วิเ คราะห์ เรื องราวทางประวัติศาสตร์ สมัย ก่ อ นสุ โขทัย ในดิ นแดนไทย พัฒนาการของ
อาณาจักรสุ โขทัยด้านต่าง ๆ ตลอดจนอิทธิ พลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัยและ
สังคมไทยในปัจจุบนั
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โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า สื บค้นข้อมูล การอภิปราย การศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
เพือให้นักเรี ยนมีความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ ตระหนัก เห็ นคุณค่าของประวัติศาสตร์ รัก ศรัทธา
และภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ตารางที 1 การจัดหน่วยการเรี ยนรู ้วิชาประศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ชันมัธยมศึกษาปี ที 1
เวลา 20 ชัวโมง
ที
พิเศษ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชือหน่ วยการเรียนรู้
ปฐมนิเทศ
อาณาจักรไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์สุโขทัย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์สุโขทัย
การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
พระมหากษัตริย์แห่ งอาณาจักรสุ โขทัย
การปกครองสมัยสุ โขทัย
เศรษฐกิจสมัยสุ โขทัย
สั งคมไทยในสมัยสุ โขทัย และพระพุทธศาสนา
ศิลปกรรมและภูมิปัญญาสมัยสุ โขทัย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความเสื อมของอาณาจักรสุ โขทัย
รวม

เวลา(ชัวโมง)
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
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จากตารางที 1 หน่วยการเรี ยนรู ้วิชาประวัติศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรี ยนที 2 มี
จํานวนทังหมด 9 หน่วยการเรี ยนรู ้ แต่ในการวิจยั ครัง ผูว้ ิจยั ได้เลือกเนื อหาทีนํามาสร้างบทเรี ยน
อีเลิร์นนิ งจํานวน 6 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ซึ งปรากฏรายละเอียด ดังตาราง วิเคราะห์หน่ วยการเรี ยนรู ้
เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัยทีนํามาทําการวิจยั
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ตารางที 2 วิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัยทีนํามาทําการวิจยั
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 เวลา 12 ชัวโมง
หน่ วย
เนือหา
จํานวน
ที
คาบ
1
2
การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัยการขับไล่ ขอม และการตังราชวงศ์ พระ
ร่ วง ปัจจัยทีเอือต่ อการสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
ปั จจัยภายใน คือ มีผนู ้ าํ ทีเข้มแข็ง รักความอิสระ และสุ โขทัยอยู่ใน
ทําเลทีเหมาะสม, ปัจจัยภายนอก คือ การเสื อมอํานาจของขอม
2
2
พระมหากษัตริย์แห่ งอาณาจักรสุ โขทัย
-พ่อขุนศรี อินทราทิตย์, พ่อขุนรามคําแหงมหาราช,พระยาเลอไทย
พระยางัวนําถม, พระมหาธรรมราชาที ,พระมหาธรรมราชาที 2,
พระมหาธรรมราชาที , พระมหาธรรมราชาที
3
การปกครองสมัยสุ โขทัย
-การปกครองสมัยสุ โขทัยตอนต้น และตอนปลาย
4
2
เศรษฐกิจสมัยสุ โขทัย
- การเกษตร, หัต ถกรรม, การค้า ขาย,การค้า ขายภายในประเทศ,
การค้าขายกับต่างประเทศ
5

6

สั งคมไทย และพระพุทธศาสนาในสมัยสุ โขทัย
สังคมสุ โขทัยประกอบด้วยชนชันต่าง ๆ ดังนี
- พระมหากษัตริ ย ์ ,เจ้านาย และขุนนาง,พระสงฆ์ ,ไพร่ ,ทาส
พระพุทธศาสนาในสมัยสุ โขทัย
ศิลปกรรม
สุ โขทัยมีผลงานทีงดงามเป็ นหลักฐานอยู่เป็ นจํานวนมากทังใน
สาขาสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และจิตกรรม ซึ งศิลปกรรม เหล่านี
ได้เป็ นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั
ภูมิปัญญาสมัยสุ โขทัย
อักษรไทย การชลประทาน และเครื องสังคมโลก
รวม

2

2

12
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จากตารางที 2 จะเห็นได้วา่ เนือหาวิชาประวัติศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ภาคเรี ยนที 2
ทีนํามาทําการวิจยั ประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้จาํ นวน 6 หน่วย คือ การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งอาณาจักรสุ โขทัย การปกครองสมัยสุ โขทัย เศรษฐกิจสมัยสุ โขทัย สังคมไทย
พระพุทธสาสนาในสมัยสุ โขทัย และศิลปกรรมสมัยสุ โขทัย
เอกสารงานวิจัยทีเกียวกับประวัติศาสตร์
ความหมายของประวัติศาสตร์
เฉลิม นิ ติเขตต์ปรี ชา (2545 : 4-5) ได้สรุ ปความหมายของประวัติศาสตร์ โดยกล่าวเป็ น
นัยสําคัญ 2 ประการดังนี
1. ในความหมายที เป็ นศาสตร์ แขนงหนึ ง ประวัติศาสตร์ (History) จึ งมี ความหมายว่า
ประมวลวิทยาการความรู ้ ประสบการณ์ และเรื องราวทังหลายของมนุ ษย์ ซึ งก่อกําเนิ ดวิวฒั นาการ
และแปรเปลียนปรับปรุ งมาตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ตามความจริ ง ทังนี ขึนอยูก่ บั ตัวแปร คือ สติปัญญา
ความเฉลียวฉลาด สามารถ ความรอบรู ้ ความรู ้สึกนึ กคิด ความต้องการ ความหวัง และพฤติกรรม
ของมวลมนุ ษย์เป็ นปั จจัยสําคัญ กับหมายถึงการสร้างประสบการณ์ในอดีต ทีพิจารณาเห็นว่ามีคุณค่า
ขึนมาใหม่ ทังนี โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ต่าง ๆ ประกอบกับการสังเคราะห์ คือการใช้
ความคิดและตีความผสมผสานกันของนักประวัติศาสตร์
2. ในความหมายทีเป็ นวิชาความรู ้แขนงหนึง (academic subject) ประวัติศาสตร์ (History)
หมายถึง การบันทึกเรื องราวและเหตุการณ์ของโลกและมนุษยชาติตงแต่
ั อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ งส่ วน
ใหญ่ จะเกี ยวด้วยเรื องประวัติความเป็ นมาของโลก วิว ฒ
ั นาการ ความสามารถ พฤติ กรรม และ
ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรมและปรั ชญา
ดัง นัน ประวัติศาสตร์ ในสภาวะนี อาจจํา แนกย่อ ยออกได้เ ป็ นหลายแขนง เช่ น ประวัติศ าสตร์
การเมือง การปกครอง ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรม
ประวัติศาสตร์ศาสนา เป็ นต้น
แถบสุ ข นุ่มนนท์ (2527:48) ได้อธิบายความหมายของประวัติศาสตร์ ไว้ว่า ประวัติศาสตร์
ไม่มีคาํ จํากัดความหมายตายตัว โดยทัวไปประวัติศาสตร์ หมายถึง การสื บเสาะให้รู้ถึงความจริ ง
เกียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ชาติทีเกิดขึนในช่วงใดช่วงหนึงของอดีต ฉะนัน ประวัติศาสตร์จึงเป็ น
เรื องทีเกียวของกับสังคมมนุษย์ ความเปลียนแปลงของสังคม ความคิดทีก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ
ในสังคมและสภาพเหตุการณ์ทีส่ งเสริ มหรื อขัดขวางวิวฒั นาการทีส่ งเสริ มหรื อขัดขวางวิวฒั นาการ
ของสังคม
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นิธิ เอียวศรี วงศ์ และอาคม พัฒิยะ ( 2525 : 12 ) ได้ให้ความหมายประวัติศาสตร์โดย
สรุ ปว่า ประวัติศาสตร์ คือการศึกษาอธิบายอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลา หรื อประวัติศาสตร์
คือการศึกษาเพือให้เข้าใจอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลา
สมศักดิ ชูโต ( 2557 : 19 ) ได้สรุ ปความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ว่า วิชาประวัติศาสตร์
พยายามทีจะบันทึกและทําความเข้าใจกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในโลกอันเกียวข้องกับชีวิตมนุษย์
จากนิยามของประวัติศาสตร์ทีกล่าวมานัน จะเห็นว่า ความหมายของประวัติศาสตร์อาจแยก
เป็ น 2 นัย กล่าวคือ ประวัติศาสตร์ หมายถึงเหตุการณ์ หรื อเรื องราวของมนุ ษย์ชาติในอดีต แต่อีก
ความหมายหนึ งคือเหตุการณ์ในอดีตทีมีการศึกษา วิเคราะห์ และได้มีการบันทึกไว้อย่างเป็ นระบบ
ระเบียบ กล่าวโดยสรุ ปประวัติศาสตร์ คือการศึกษาข้อเท็จจริ งเกียวกับเรื องราวของมนุษย์ในอดีต
เพือให้เ ข้าใจถึ ง พืนฐานของมนุ ษ ย์ วิว ฒ
ั นาการของมนุ ษ ย์และสังคม รวมทังความสํา เร็ จ และ
ข้อผิดพลาดของมนุษย์เพือเป็ นแนวทางการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาของสังคมมนุษย์ปัจจุบนั
ลักษณะของประวัติศาสตร์
สังคมศาสตร์ เป็ นหมวดวิชาทีมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมของมนุ ษย์วิชาประวัติศาสตร์
เป็ นวิชาหนึ งในหมวดสังคมศาสตร์ มีขอบข่ายเนื อหาสาระที มากกว่าวิชาอืน ๆ ในหมวดสังคม
ด้วยกัน เพราะเนื อหาวิชาเน้นการศึกษาเหตุการณ์ทีผ่านมาในอดี ตรวมทังเหตุการณ์ ในปั จจุบนั ที
กําลังเป็ นประวัติศาสตร์ และเนือหายังเกียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ มนุษย์กบั
สิ งแวดล้อมต่าง ๆ ในสังคมอีกด้วย วิชาประวัติศาสตร์ จึงเป็ นวิชาหนึงทีมีความสําคัญยิง (สิ ริวรรณ
ศรี พหล.2553:7) จากความสํ า คั ญ ของวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาลั ก ษณะของ
ประวัติศาสตร์ไว้ดงั นี
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2537: 1-2) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ มิใช่เรื องของอดีตโดยเฉพาะ แต่
เป็ นเรื องของการโต้ตอบเรื องราวในอดีตกับตัวนักประวัติศาสตร์ ปัจจุบนั และทีสําคัญคือ เป็ นการ
โต้ตอบของสังคมมิใช่ตวั บุคคล นอกจากนี ประวัติศาสตร์ ยงั มีบทบาทหรื อมีประโยชน์คือช่วยให้
เข้าใจปัจจุบนั และทีสําคัญคือ เป็ นการโต้ตอบสังคมมิใช่ตวั บุคคล
นอกจากนี สมศักดิ ชูโต (2527: 12-13) ยังได้ให้แง่คิดว่าวิชาประวัติศาสตร์นนเป็
ั นวิชาที
มิใช่จะหมายถึงปรากฏการณ์อนั เกียวข้องกับการกระทําของมนุษย์เท่านัน แต่ยงั รวมถึงปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ด้วย โดยให้รายละเอี ยดดังนี ตามความหมายของประวัติศาสตร์ คื อทุ กสิ งทุ กอย่างที
เกียวข้องกับมนุษย์ยอ่ มเป็ นประวัติศาสตร์ ดังนันประวัติศาสตร์ครอบคลุมถึงแขนงทุกด้านไม่ว่าจะ
เป็ นวิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ และมนุ ษ ย์ศ าสตร์ ทังนี เพราะประวิ ติ ศ าสตร์ ที มี ค วามหมาย
กว้างขวางเช่นนี มิได้หมายถึงเฉพาะปรากฏการณ์ของมนุ ษย์และปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็ นเรื อง
เปลียนแปลงอยูเ่ สมอโดยไม่หยุดยัง เมือเป็ นเช่นนัน ประวัติศาสตร์ยอ่ มปกคลุมไปถึงทุกสิ งทุกอย่าง
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ซึงมีวิวฒั นาการการเปลียนแปลงอยูเ่ สมอ และวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า ไม่มีอะไรใน
จักรวาลคงที โดยไม่มีการเปลี ยนแปลง นันก็ย่อมหมายความว่า ทุกสิ งทุกอย่างในจักรวาลย่อมมี
ประวัติศาสตร์
เฉลิม นิติเขตต์ปรี ชา (2545 : 8-9) ได้กล่าวถึงลักษณะทัวไปของประวัติศาสตร์ไว้ดงั นี
1. ประวัติศาสตร์เป็ นทีรวมเรื อง นานาชนิดไว้ จึงพอทีจะสนองความสนใจของเด็กของคน
ซึงมีความสนใจแจกต่างกันได้อย่างกว้างขวาง
2. นัก ประวัติ ศ าสตร์ นันไม่ ใ ช่ ผูก้ ่ อ กวนสั น ติ ภ าพแต่ ต ้อ งเป็ นผูส้ อบอ่ า น และเขี ย น
ประวัติศาสตร์ อันเป็ นทางหนึงทีจะตัดสิ นชีขาดเรื องราวทีได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์
3. จุ ดประสงค์ของการศึ กษาประวัติศาสตร์ ทีดี คือ มุ่งหวังที จะพัฒนาสังคมของมนุ ษย์
ให้ถูกต้องกาลเทศะ บุคคลและเหตุการณ์
4. เรื องราวในประวัติศาสตร์ศาสตร์อาจไม่เป็ นทีพอใจของทุกคน แม้แต่ในหมู่ทีเห็นประโยชน์
ของประวัติศาสตร์ ก็อาจไม่ชอบก็ได้ หากเปรี ยบเทียบกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้ว ประวัติศาสตร์
ไม่ได้ให้ประโยชน์และผลทางการศึกษาในทันทีทนั ใด
5. ในการศึ กษาประวัติศาสตร์ เราอาจไม่ได้รับคําตอบทีถูกต้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
เพราะประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์มีตวั การทีทําให้เกิดการเปลียนแปลง
6. ประวัติศาสตร์ มักมีเรื องซํา ๆ กันและใหม่ ๆ มาก มีเรื องคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน
ทังนี เป็ นเพราะประวัติศาสตร์ เป็ นเพียงบันทึกทีไม่รู้จกั จบสิ นเกียวกับชีวิตมนุษย์จาํ นวนมหาศาลที
เหมือนและไม่เหมือนกันเลย
สิ ริวรรณ ศรี พหล(2553:8-9) ได้สรุ ปเกียวกับลักษณะของวิชาประวัติศาสตร์ ไว้ว่า วิชา
ประวัติศาสตร์ จดั เป็ น ศาสตร์ บริ สุทธิ ทีช่ วยเสริ มสร้ างความรู ้ และให้ประโยชน์กบั ศาสตร์ อืนๆ
โดยเฉพาะศาสตร์ ประเภทประยุกต์ทงหลาย
ั
ประวัติศาสตร์ จึงเป็ นศาสตร์ ทีมีความสําคัญศาสตร์
หนึ ง อาจกล่าวได้ว่าวิชาประวัติศาสตร์ ศาสตร์ มีฐานะเป็ นแกนกลางของวิชาอืน ๆ เกื อบทังหมด
วิชาประวัติศาสตร์ จึงมีองค์ประกอบและปั จจัยทีสําคัญ คือ มีเหตุการณ์หรื อพฤติกรรมมนุษย์เกิดขึน
มีการบันทึกหรื อหลักฐาน เนื องจากเหตูการณ์หรื อพฤติกรรมนันมักถูกลืมจึงต้องมีการบันทึก และ
มีการนําเสนออย่างเป็ นระเบี ยบ เมื อเกิ ดหลักฐานแล้ว เป็ นหน้าที ของนักประวัติศาสตร์ จะต้อง
รวบรวมตรวจตรา พิจารณาไตร่ ตรองและเรี ยบเรี ยงขึนตามความเข้าใจ
จะเห็นได้ว่า ปั จจัยทัง 3 ประการดังกล่าว ทําให้วิชาประวัติศาสตร์ มีความสมบูรณ์ของ
ศาสตร์ อย่างแท้จริ ง ในส่ วนของการมีเหตุการณ์หรื อเรื องราวทีเกิดขึนนันจะต้องเป็ นเรื องทีเกิดจาก
การศึกษาข้อมูล จากบันทึกหรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ สรุ ป แสดงแนวโน้มว่าเกิดขึนจริ ง
มิใช่เป็ นเรื องทีมีผใู ้ ดผูห้ นึงแต่ขึนมาเอง โดยปราศจากข้อมูลหรื อฐานใด ๆ
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คุณค่ าของประวัติศาสตร์
ตราบใดทีมนุษย์ยงั มีชีวิตจิตใจ มีความรู ้สึกนึกคิด มีความหวัง ความต้องการ และมีการแสดงออก
ซึ งพฤติกรรมในรู ปแบบต่างๆ ประวัติศาสตร์ ก็จะยังมีความสําคัญต่อชีวิตมนุ ษย์อยู่ตราบนัน ทังนี
ก็เพราะว่า ประวัตศาสตร์เป็ นสิ งทีเปรี ยบเสมือนขุมประสบการณ์แก่นวิทยาการความรู ้ อันมนุษย์ในอดีต
ได้พากเพียรพยายามสรรสร้างขึนไว้ และมนุษย์รุ่นต่อๆมาได้สืบเสาะค้นหาเก็บรวบรวม จัดระเบียบ
และจดบันทึกไว้เป็ นมรดกอันลําค่าแก่อนุ ชนรุ่ นหลัง ได้ศึกษาเล่าเรี ยนและใช้เป็ นแนวการดําเนิ น
พฤติกรรมอันควรและเหมาะสม โดยอาศัยการประเมินค่าทางประวัติศาสตร์ (Historical Evaluation)
จากสิ งทีเป็ นภาพถ่าย ประสบการณ์ในอดีต คือ ประวัติศาสตร์ ซึ งหมายถึงการสร้างประสบการณ์
ในอดีตทีมีคุณค่า (ต่อปั จจุบนั และอนาคต) ขึนใหม่โดยนักประวัติศาสตร์ กับเพือทีจะใช้ประสบการณ์
(Experience) ดังกล่าว เป็ นปั จจัยในการสร้างวิวฒั นาการของวิชาความรู ้ทีสําคัญ แขนง อันได้แก่
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ ซึ งนักปราชญ์ได้จดั ว่าเป็ นศาสตร์ ทีก่อกําเนิ ด หรื อ
มีรากฐานมาจากแก่นวิชาประวัติศาสตร์ ให้เจริ ญก้าวหน้าเป็ นคุณประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต และ
การมีวิวฒั นาการแห่งชีวิตไปสู่อนาคตทีดีกว่าของมวลมนุษยชาติในโลก
การทีมนุษย์สามารถใช้สติปัญญา ความเฉลียวฉลาดสามารถไปในการเรี ยนรู ้และทําความ
เข้าใจ “ประสบการณ์ในอดีต” และประสบการณ์ทีมีคุณค่าขึนมาใหม่ อย่างมีระเบียบแบบแผน คือ
“ประวัติศาสตร์ ” ได้สาํ เร็ จและใช้ไปเพือนการดําเนิ นชีวิตในปั จจุบนั (อย่างมีหลักการ มีคุณธรรม
มีระบบ มีการวางแผน มีการดําเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนมีการ
ประเมินผล) ด้วยความรอบคอบ รอบรู ้ และรู ้เท่าทันต่อประสบการณ์ในชีวิต อันเต็มไปด้วยความ
ยุง่ ยากสับสน แต่ทา้ ทายต่อสมรรถภาพร่ างกาย และสมองของมนุษย์ จึงเป็ นอันหวังได้ว่า ผลผลิต
ของปั จจุบนั คืออนาคต ไม่ว่าจะเป็ นด้านการพัฒนา ทรัพยากรกําลังคน ธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
ตลอดจนโครงสร้ า งและการดํา เนิ น ของกลไกในสั ง คม ซึ งมี ก ารเคลื อนไหว (Dynamic) อยู่
ตลอดเวลา ย่อมเป็ นข้อมูลอย่างเพียงพอทีจะทํานาย (Predict) อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
เพียงใดแค่ไหน ดังนัน คุณค่าในแง่ของการศึกษาและใช้ประวัติศาสตร์เพือการดําเนิ นชีวิตทีดีทีสุ ด
ทังไปปั จจุบนั และอนาคต จึงเป็ นความจริ งทีมนุษย์ในยุคปั จจุบนั ได้รับความรู ้และยอมรับกันแล้ว
โดยทัวไป ดังจะเห็ นได้จากคํากล่ าวยืนยันของท่านเนห์รู ปราชญ์ผูห้ ญิ งใหญ่คนหนึ งของชาว
อินเดียและของโลกทีได้กล่าวเกียวกับคุณค่าและความสําคัญของประวัติศาสตร์ไว้วา่
“ศึกษาอดีต
เพือรู ้ปัจจุบนั
เข้าไปในปัจจุบนั
เพือหยังการณ์อนาคต”
ในปั จจุบนั การศึกษาในแขนงวิชาประวัติศาสตร์ได้มีวิวฒั นาการเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอันมาก
ดังนัน คุณค่าและความสําคัญของประวัติศาสตร์จึงได้ขยายขอบเขตแห่ งความสําคัญในตัวมันเอง
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ออกไปอย่างไม่จาํ กัดในทุกด้าน (ในแง่ของวิชาการความรู ้) และทุกทิศทุกทาง (ในแง่ของคนและ
การสนองความต้องการของคน) ซึงความจริ งดังกล่าวนีจะเห็นได้จากการทีมนุษย์ โดยนักประวัติศาสตร์
ได้เพียรพยายามทีจะใช้ความคิดใหม่ๆ เครื องมือใหม่ๆ และวิธีการใหม่ๆ ผสมผสานและควบคู่กนั
ไปกับ “วิธีการทางประวัติศาสตร์ ” (Historical Method) ซึงเป็ นทีรู ้จกั กันดีและกว้างขวาง เพือทํา
ความเข้าใจและค้นให้พบเกียวกับความหมายและความจริ งในทางประวัติศาสตร์ สําหรับส่ วนทีได้
ดําเนินการไปบ้างแล้ว โดยมนุษย์ในประวัติศาสตร์ได้ปรากฏผลงานออกมาในรู ปของแนวความคิด
(Historical Concept) ทฤษฎี (Historical Theory) และปรัชญาประวัติศาสตร์ (Historical Philosophy) ซึง
นับว่าเป็ นสิ งทีมีคุณค่าและมีประโยชน์เป็ นอย่างมากต่อมวลมนุษยชาติ ในปั จจุบนั ควรอย่างยิงทีจะ
สื บทอดเจตนารมณ์ และงานต่ อซึ งความคิ ด และพฤติ ก รรมอันควร เพือวิ วฒ
ั นาการที ดี ถูกต้อง
เหมาะสม และก้าวหน้าในอนาคตต่อไป
สําหรับเด็ก “ประวัติศาสตร์มีคุณค่าทีดีอย่างแท้จริ ง และให้ประโยชน์แก่เด็กแต่ละคนมาก
ประวัติศาสตร์ ช่วยทําให้เด็กกําลังเติบโตคลายความสงสัยและอยากรู ้อยากเห็น อันเดียวกับผูอ้ ืนใน
เรื องของการดํารงชีวิต บุคลิกลักษณะ การกระทําและความคิดต่างๆ นอกจากนี ประวัติศาสตร์ยงั
สามารถทําให้มีความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ซึ งเป็ นมรดกของมวลมนุ ษย์ อันได้แก่ ภาษา
วรรณคดี ศิลปะและการดําเนินชีวิต เป็ นต้น”
เฉลิม นิติเขตต์ปรี ชา ( 2545 : 23-24 ) ได้กล่าวถึง ประโยชน์หรื อคุณค่าของการเรี ยน
ประวัติศาสตร์ไว้ดงั นี
. การเรี ยนรู ้เรื องราวประวัติศาสตร์ เท่ากับเป็ นความพยายามทีจะทําความเข้าใจความจริ ง
เพือเข้าถึงปรัชญาของชี วิต เพราะการศึกษาประวัติศาสตร์ ก็คือการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมชีวิต
มนุ ษย์ ศึกษาเกี ยวกับความเป็ นจริ งตามธรรมชาติและของโลก และศึกษาเกี ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษย์กบั ความเป็ นจริ ง (Truth) ทังนี ก็เพือให้บรรลุถึงแก่นแท้แห่ งปรัชญาประวัติศาสตร์
(Historical
Philosophy) ซึ งก็คือความพยายามทีจะใช้สติปัญญา (Wisdom) ทําความเข้าใจ
(An Attempt to Comprehend) ในความเป็ นจริ งของประวัติศาสตร์ เพือให้พบความจริ งอันสู งสุ ด
และไม่เปลียนแปลง (Ultimate and Eternal Truth of Reality)
. เป็ นวิถีทางก่ อกําเนิ ดและพัฒนาปั ญญา (Intelligence) และสติปัญญา (Wisdom) ได้
ทางหนึ ง ทังนี เพราะงานการศึกษาและค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ เพือสร้างประสบการณ์ใน
อดี ตทีมีคุณค่าขึนใหม่จาํ เป็ นต้องอาศัยบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติทีสําคัญหลายประการ ได้แก่ ความมี
เหตุผล ความยุติธรรม ความอดทน ความวิริยะอุตสาหะ ความมีระเบียบ ความช่างสังเกต ความ
ละเอี ย ดถี ถ้ว น รอบคอบ ความรอบรู ้ แ ละความเฉลี ย วฉลาดสามารถประกอบกับ การเป็ นผูม้ ี
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อุดมการณ์แห่ งตน จึงจะสามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคและค้นพบข้อเท็จจริ ง (facts) อย่างถูกต้องเป็ น
ความจริ งและมีคุณค่า
. เป็ นการเพิมพูนความรู ้ และประสบการณ์ ด้วยการตักตวงความรู ้ และความจริ งจาก
ประวัติศาสตร์ ซึงอาจจะทําได้อย่างกว้างขวาง ซึงจะส่ งผลให้ผศู ้ ึกษาเป็ นคนเฉลียวฉลาด สามารถ
มีไหวพริ บทันคน ทันเหตุการณ์ และทันสมัย
. เป็ นพืนฐานในการเสาะแสวงหาความรู ้ในแขนงต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ (Social Science)
เศรษฐศาสตร์ (Economic) และรัฐศาสตร์ (Political) ฯลฯ ได้เป็ นอย่างดี
. ประวัติ ศ าสตร์ ส ามารถสนองความต้อ งการ (Need) และความอยากรู ้ อ ยากเห็ น
(Curiosity) อันเป็ นคุณลักษณะทางพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะสัตว์ประวัติศาสตร์
(Historical Animal) ได้
. ทําให้ผศู ้ ึกษาได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเรื องราวความจริ งหลายๆประเภทใน
ประวัติศาสตร์ ซึ งชวนให้คิด ตอบ อ่าน และเรี ยนรู ้ เพราะมีคุณค่าและน่ าสนใจ ทังอาจเลือกได้
ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของแต่ละคนด้วย
. บรรดาความรู ้และแบบอย่างในประวัติศาสตร์ เป็ นประสบการณ์สาํ หรับผูศ้ ึกษาทีจะใช้
เป็ นแนวทางในการกล้าเผชิ ญกับความเป็ นจริ งในการดํารงชี วิต และเป็ นข้อมูลเพียงพอในการ
พิจารณาวินิจฉัยและตัดสิ นปั ญหาใดๆอันพึงจะมีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สุ ขมุ คัมภีรภาพ ซึ ง
เป็ นคุณประโยชน์แก่คนทุกวงการ โดยเฉพาะอย่างยิงนักการทูต นักการเมือง และรัฐบุรุษ
. ประวัติศาสตร์ สอนให้ผูศ้ ึกษาเป็ นคนรั กความจริ ง มีคุณธรรมและหลักธรรม เป็ น
เครื องยึดเหนียวจิตใจเสมอ
. การสร้างจินตนาการ (Imagination) ในขณะศึกษาประวัติศาสตร์ เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้
อย่างแท้จริ ง นับว่ามีคุณประโยชน์และสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการฝึ กการสร้างความคิด
รวบยอดหรื อมโนทัศน์ (Concepts) อันเป็ นแก่ นแท้ของความรู ้ ซึ งผูศ้ ึ กษาจะสร้ างให้เกิ ดขึนได้
แตกต่างกันไปตามขีดความสามารถของสติปัญญาของแต่ละคน
. เป็ นรากฐานนําไปสู่ การฝึ กให้มีนิสัย ทัศนคติ และค่านิ ยมทีดี และถูกต้องในชี วิต
เช่น การเป็ นผูม้ ีมนุ ษยธรรม มีเหตุผล รู ้จกั เสี ยสละ และเอือเฟื อเผือแผ่ต่อเพือนมนุ ษย์ มีมนุ ษย์
สัมพันธ์ ชอบใฝ่ หาความรู ้ใส่ ตน มีวิจารณญาณ กล้าวิพากษ์วิจารณ์ในแนวทางริ เริ มสร้างสรรค์
กล้าแสดงออกในทางทีถูกและมีเหตุผลตลอดจนการเป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั ความรอบคอบ และรู ้จกั
ขันตอนของการทํา งานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื อประสิ ท ธิ ผ ลด้ว ยการอิ ง และใช้วิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ และวิธีการวิทยาศาสตร์เป็ นหลัก
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นอกจากนี นิ ธิ เอียวศรี วงศ์ และอาคม พิฒิยะ (อ้างถึงใน สิ ริวรรณ ศรี พหล 2553:15-16)
ได้อธิบายคุณค่าของประวัติศาสตร์ไว้พอสรุ ปได้ดงั นี
1.เพือให้มนุ ษย์ในสังคมหนึ ง ๆ ดําเนิ นการเพือประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของ
สั ง คมได้ มนุ ษ ย์ต ้อ งเข้า ใจสิ งที อยู่ใ นแวดล้อ มตัว เองได้แ ก่ สิ งแวดล้อ มที เป็ นธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อมทางสังคม โดยเฉพาะการเข้าใจสิ งแวดล้อมทางสังคมนัน มนุษย์จะต้องรู ้ทีมาและความ
คลีคลายของสิ งนัน การรู ้กาํ เนิดและพัฒนาการของสิ งนันๆ วิธีเข้าใจสิ งใดโดยการศึกษากําเนิ ดและ
พัฒนาการของมันนี เรี ยกว่า การเข้าสู่ ปัญหาด้วยประวัติศาสตร์ อันเป็ นวิธีทีเราใช้เป็ นปกติ ใน
ชีวิตประจําวันและในทางวิชาการอยูเ่ ป็ นประจํา วิชาประวัติศาสตร์จึงมีคุณค่าทีจะเข้าใจสิ งแวดล้อม
ทางสังคมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. มนุ ษย์จาํ เป็ นต้องรู ้จกั ตนเอง กล่าวคือ รู ้ว่ามนุษย์มาสามารถทําอะไรได้และไม่สามารถ
สามารถทําอะไรได้ รู ้ว่าภายใต้เงือนไขอะไรทีทําให้มนุษย์ทาํ อะไรได้ และภายใต้เงือนไขทีมนุษย์
ไม่สามารถทําอะไรได้ ความรู ้เหล่านี ได้มาโดยการดูว่ามนุษย์ได้เคยทําอะไรมาแล้ว ภายใต้เงือนไข
อะไรบ้า ง นันก็ คื อ รู ้ จ ัก ตนเองในฐานะจากประวัติ ศ าสตร์ ข องมนุ ษ ยชาติ แ ละสั ง คมที เล็ก ลง
ประวัติศาสตร์จึงสอนให้รู้จกั ตนเอง คือรู ้ทงส่
ั วนทีเป็ นพลัง และความอ่อนแอของตนเอง
3. มนุ ษย์มีอดีตของตนเอง ความรู ้เกียวกับอดีตนัน เป็ นสิ งทีมีอิทธิ พลต่อการกระทําของ
มนุ ษย์ในปั จจุ บนั อย่างมาก ความรู ้ เกี ยวกับอดี ตจึ งเป็ นสิ งสําคัญที กําหนดการกระทําของคนใน
ปั จจุบนั ประวัติศาสตร์ สอนให้รู้ถึงอดีตเหล่านันและทําให้คนทีมีความรู ้ทางประวัติศาสตร์ เข้าใจ
ความคิดของคนอืนในสังคมนัน ๆ ได้กระจ่างแจ้งขึน
4. ประวัติ ศ าสตร์ ส อนวิ ธี คิ ด ที มี เ หตุ ผ ลและว่ า งอยู่ บ นพื นฐานของข้อ เท็ จ จริ ง วิ ช า
ประวัติศาสตร์เน้นความสําคัญของการขจัด อคติ จึงต้องวางกลวิธีศึกษาให้ถือเหตุผลเป็ นใหญ่ การ
คิดอย่างมี เหตุผลนี ยังมี คุณค่าอย่างมากในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน ทําให้มองเห็ นปั ญหาอย่าง
ชัดเจน และแก้ปัญหาอย่างชัดเจน และแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2537:2) ชี ให้เห็ นว่า แม้ว่าประวัติศาสตร์ จะเป็ นเรื องราวของอดี ต
โดยทัวไปเรามักจะคิดว่าอดีตเป็ นสิ งทีผ่านพ้นไปแล้วโดยสิ นเชิง ซึงในความจริ งในตัวของอดีตเอง
เป็ นเช่นนัน อดีตผ่านพ้นไปแล้วแต่กม็ กั จะหวนกลับมาเกียวข้องกับชีวิตมนุษย์และสังคมในปั จจุบนั
ทังนี เพราะอดีตได้ทิงมรดกและร่ องรอยไว้ตลอดเวลา ไม่มากก็นอ้ ย การทีมนุ ษย์แต่และคนจะทํา
กิจกรรมอะไรก็ตาม โดยทัวไปการกระทําของมนุษย์ในปั จจุบนั จะมีพืนฐานมากจากอดีต มนุษย์แต่
ละคนนันอาจจะโดยรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ตาม มักจะกระทําไปในวันนีดังทีเคยกระทํามาแล้วในวันก่อน
หรื อไม่กเ็ ป็ นการกระทําทีได้สงั เกตว่ามีผใู ้ ดกระทํามาแล้ว
ถ้าจะสรุ ปประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์นนั จะเห็นได้วา่ มีอยูห่ ลายประการดังนี
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1. จะช่วยให้มนุษย์เกิดสํานึกในการค้นคว้าและสื บค้นข้อมูลทีเชือมโยงอดีตและ
ปั จจุบนั อันสร้างความภูมิใจและกระตุน้ ความรู ้สึกนิ ยมในชาติหรื อเผ่าพันธุ์ ตลอดจนตระหนักถึง
คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทีบรรพบุรุษสังสมไว้
2. ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้จากอดีตเพือเป็ นบทเรี ยนสําหรับปั จจุบนั
ความรู ้ทีได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ จะทําให้เข้าใจถึงปั ญหา สาเหตุของปั ญหา และผลกระทบ
จากปัญหา
3. การศึกษาประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดองค์ความรู ้ทีหลากหลายซึงสามารถนําความรู ้
เหล่านันไปกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินนโยบายให้เห็นประโยชน์ทงปั
ั จจุบนั และอนาคต
4. วิธีการทางประวัติศาสตร์ทาํ ให้ผศู ้ ึกษาสังสมประสบการณ์ทกั ษะการวิเคราะห์ ไต่
สวน และแก้ปัญหา ซึ งสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การศึกษาในศาสตร์ แขนงอืน ๆ คุณสมบัตินี
นับ เป็ นองค์ป ระกอบสํา คัญ ของการพัฒ นาคุ ณ ภาพประชากรในสั ง คมที เ จริ ญ ก้า วหน้า และมี
พัฒนาการสูง
กล่าวโดยสรุ ป การศึกษาประวัติศาสตร์ จึงช่ วยให้ผูศ้ ึกษาได้เข้าใจพืนฐานของตนเอง
และเข้าใจถึ งวิวฒั นาการของมนุ ษย์และสังคมว่าพัฒนาการลําดับและขันตอนอย่างไร ได้เรี ยนรู ้
ความสําเร็ จหรื อข้อผิดพลาดของมนุ ษย์ เพือเป็ นบทเรี ยนและเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาของ
มนุ ษย์ในสังคมปั จจุบนั การศึกษาประวัติศาสตร์ จึงไม่ใช่การฝึ กจําเหตุการณ์ ระยะเวลาชื อบุคคล
หากมุ่งเพือให้รู้จกั ตนเองของมนุษย์มากกว่า
บทเรียนอีเลิร์นนิง
จากการศึกษาข้อมูลเกียวกับบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งของผูว้ ิจยั พบว่ายังมีบทเรี ยนทีเป็ นลักษณะ
เดียวกันและใช้ชือเรี ยกหลายลักษณะ เช่น การเรี ยนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
เว็บการเรี ยน (Web-Based Learning) อินเทอร์ เน็ตฝึ กอบรม (Internet-Based Training)
อินเทอร์ เน็ตช่วยสอน (Internet-Based Instruction) เวิลด์ไวด์เว็บฝึ กอบรม (WWW – Based
Training) และเวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน (WWW-Based Instruction) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต บทเรี ยน E - Learning ( สรรรัชต์ ห่ อไพศาล
)
ทังนี
ในการวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั จะใช้คาํ ว่า บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
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ความหมายของบทเรียนอีเลิร์นนิง
อีเลิร์นนิ ง เป็ นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครื อข่าย และเทคโนโลยีการ
สื อสาร เป็ นเครื องมือในการสร้างสรรค์ และส่ งผ่านองค์ความรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ ไปยังผูเ้ รี ยนทีอยู่
ในสถานที แตกต่ า งกัน ให้ ไ ด้รั บ ความรู ้ ทัก ษะ และประสบการณ์ ร่ ว มกัน อย่า งมี ชี วิ ต ชี ว า
กระบวนการเรี ยนรู ้จะถูก สร้างสรรค์ขึนมาอย่างเหมาะสม และนําไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนในลักษณะของ
การศึ ก ษาทางไกล และการฝึ กอบรม โดยที ผู ้เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ต ามความถนั ด และ
ความสามารถของตนเอง ระบบ อีเลิร์นนิ ง ผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จะดําเนิ นการจัดการ
ต่าง ๆ เกียวกับกระบวนการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปอย่างอัตโนมัติ เสมือนกับการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษาปกติ ( มนต์ชยั เทียนทอง 2545 : 265 )
อีเลิร์นนิ ง หมายถึง การเรี ยนเนื อหาหรื อสารสนเทศสําหรับการเรี ยนการสอนหรื อการ
อบรม ซึ งการนําเสนอด้วยอักษร ภาพนิ ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลือนไหว วีดีทศั น์ และ
เสี ยง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ ( Web Technology ) ในการถ่ายทอดเนื อหา รวมทังการใช้
เทคโนโลยี ระบบการจัดคอร์ ส ในการบริ หารจัดการงานสอนต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีเครื องมือการ
สื อสารต่าง ๆ เช่น E – mail, WebBoard สําหรับตังคําถาม หรื อแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน หรื อกับวิทยากร การจัดให้มีแบบทดสอบหลังจากเรี ยนจบเพือวัดผลการเรี ยน
รวมทังจัดให้มีระบบบันทึก การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนทีเรี ยนจาก
อีเลิร์นนิ ง นี ส่ วนใหญ่แล้วจะศึกษาเนื อหาในลักษณะออนไลน์ ซึ งหมายถึ งเครื องมื อที มีการ
เชือมต่อกับระบบเครื อข่าย ( ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2545 : 5 )
ไพโรจน์ ตีรณธนากุล ( 2546 :11 ) ได้กล่าวถึงความหมายของบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ไว้ว่า
Electronic - Learning เป็ นการดําเนินการศึกษาหรื อการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิกส์ หรื อ
ดิจิตอล ทังทางด้านการเรี ยนการสอน การบริ การทางการศึกษาและการบริ หารการจัดการศึกษา เพือ
สนองความต้อ งการการศึ ก ษาที ไร้ พรมแดน ไร้ เ งื อนไขของเวลา และสถานที เป็ นการจัด ให้
การศึกษาสนองตอบต่อความต้องการของเอกัตบุคคล รวมทังการการศึกษา โดยผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
จะเป็ นการศึกษาในสถานที ในห้องเรี ยน ทีบ้าน หรื อทีไหน ๆ ก็ได้
ศุภชัย สุ ขะนินทร์ ( 2545 : 15 ) ได้กล่าวว่า บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง มาจากคําว่า Electronic
Learning หรื อเป็ นการเรี ยนรู ้ทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ งก็คือการเรี ยนรู ้ทางคอมพิวเตอร์ หรื อเป็ นการ
เรี ยนรู ้ทางใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึงอาจจะเป็ นการเรี ยนในรู ปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์ วิดีโอ
ซีดีรอม สัญญาณดาวเทียม แลน อินเทอร์เน็ต
ใจทิพย์ ณ สงขลา ( 2547 : 17 ) กล่าวว่า บทเรี ยนอีเลิร์นนิง หรื อบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
หมายถึง หลักสู ตรการเรี ยนการสอนทีใช้สื อใด ๆ ทีแปลงรู ปให้เป็ นอิเล็กทรอนิ กส์ ทีมีความหมาย
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เหมาะสมในการส่ งผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทีมีเครื อข่ายกว้างขวางทีสุ ดซึ งหมายถึ งเครื อข่าย
อิ นเทอร์ เน็ ต รวมทังการใช้เครื องมื อสื อสารบนอิ นเทอร์ เน็ ตเพือจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอน
โดยเฉพาะอย่างยิงต้องมีระบบการบริ หารเนือหา สาระการจัดการเรี ยน
สรุ ป จากความหมายของบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ทีมีผกู ้ ล่าวไว้ขา้ งต้นผูว้ ิจยั ได้สรุ ปความหมาย
ของ บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ว่า เป็ นการดําเนิ นการศึกษาหรื อการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์
หรื อดิจิตอล ทังทางด้านการเรี ยนการสอน การบริ การทางการศึกษาและการบริ หารการจัดการศึกษา
เพือสนองความต้องการการศึกษาทีไร้พรมแดน ไร้เงือนไขของเวลา และสถานที ซึงอาจจะเป็ นการ
เรี ยนในรู ปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์ วิดีโอ ซี ดีรอม สัญญาณดาวเที ยม แลน รวมทังการใช้
เครื องมือสื อสารบนอินเทอร์ เน็ตเพือจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิงต้องมีระบบ
การบริ หารเนือหา สาระการจัดการเรี ยน
ทฤษฎีการเรียนรู้ ของมนุษย์ ทีเกียวข้ องกับการออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง
การออกแบบโครงสร้างหรื อลําดับของการนําเสนอเนื อหาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งบทหนึ ง ๆ
นันจําเป็ นอย่างยิงทีผูส้ ร้างจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการออกแบบซึ งเป็ นไปตามทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ของมนุ ษย์ ทีเกียวข้องกับ การออกแบบ บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ได้แก่ ( ถนอมพร เลาหจรัสแสง
:51-56 )
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ทฤษฎี พฤติ กรรมนิ ยม (Behaviorism) เป็ นทฤษฎี ซึงเชื อว่า จิ ตวิทยาเป็ นเสมื อน
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย์ (Scientific Study of Human Behavior) และการ
เรี ยนรู ้ของมนุษย์เป็ นสิ งทีสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก นอกจากนี ยังมีแนวคิดเกียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ งเร้าและการ ตอบสนอง (Stimuli and Response) ซึงเชือว่าการตอบสนอง
กับสิ งเร้าของมนุ ษย์เป็ นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระทํา (Operant Conditioning) ซึ งมีการ
เสริ มแรง (Reinforcement) เป็ นตัวการโดยทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยมนี จะไม่พูดถึงความนึ กคิดภายใน
ของมนุ ษย์ ความทรงจํา ภาพ ความรู ้สึก โดยถือว่าคําเหล่านี เป็ นคําต้องห้าม (Taboo) ในลักษณะที
การเรี ยนเป็ นชุ ด ของพฤติ ก รรมซึ งจะต้อ งเกิ ด ขึ นตามลํา ดับ ที แน่ ชัด การที ผู ้เ รี ยนจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้นนจะต้
ั
องมีการเรี ยนตามขันตอน เป็ นวัตถุประสงค์ ๆ ไป ผลทีได้จากการเรี ยนขัน
แรกนีจะเป็ นพืนฐานของการเรี ยนในขันต่อ ๆ ไปในทีสุ ด
บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎี พฤติกรรมนิ ยมนีจะมีโครงสร้างของ
บทเรี ยนในลักษณะเชิ งเส้นตรง (Linear) โดยผูเ้ รี ยนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื อหาในลําดับที
เหมือนกันและตายตัว ซึ งเป็ นลําดับทีผูส้ อนได้พิจารณาแล้วว่าเป็ นลําดับการสอนทีดีและผูเ้ รี ยนจะ
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สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด นอกนันจะมีการตังคําถาม ๆ ผูเ้ รี ยนอย่าสมําเสมอ
โดยหากผูเ้ รี ยนตอบถูกก็จะได้รับการตอบสนองในรู ปผลป้ อนกลับทางบวกหรื อรางวัล (Reward)
ในทางตรงข้ามหากผูเ้ รี ยนตอบผิดก็จะได้รับการตอบสนองในรู ปของผลป้ อนกลับในทางลบและ
คําอธิบายหรื อการลงโทษ (Punishment) ซึงผลป้ อนกลับนีถือเป็ นการเสริ มแรงเพือให้เกิดพฤติกรรม
ทีต้องการ บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ ทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎี พฤติกรรมนิ ยมจะบังคับให้
ผูเ้ รี ยนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทีได้กาํ หนดไว้ตามวัตถุประสงค์เสี ยก่อน จึงสามารถผ่านไปศึกษา
ต่อยังเนือหาของวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หากไม่ผา่ นตามเกณฑ์ทีได้กาํ หนดไว้ ผูเ้ รี ยนจะต้องกลับไป
ศึกษาในเนือหาเดิมอีกครังจนกว่าจะผ่านการประเมิน
. ทฤษฎีปัญญานิยม
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดขึนจากแนวคิดของชอมสกี (Chomsky) ทีไม่เห็นด้วย
กับสกินเนอร์ (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยม ในการมองพฤติกรรมมนุ ษย์ไว้ว่าเสมือน
เป็ นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชอมสกี เชื อว่า พฤติ กรรมมนุ ษย์นันเป็ นเรื องของภายในจิ ตใจ
มนุษย์ไม่ใช่ผา้ ขาวทีเมือใส่ สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็ นสี นนั มนุษย์มีความนึ กคิดมีอารมณ์ จิตใจและ
ความรู ้สึกภายในทีแตกต่างกันออกไป ดังนันการออกแบบการเรี ยนการสอนก็ควรคํานึ งถึงความ
แตกต่างภายในของมนุษย์ดว้ ย
ทฤษฎี ปัญญานิ ยมนี ส่ งผลต่อการเรี ยนการสอนทีสําคัญในยุคนัน กล่าวคือ ทฤษฎี ปัญญา
นิยมทําให้เกิดแนวคิดเกียวกับการออกแบบให้ลกั ษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder)
ซึ งการออกแบบบทเรี ยนในลักษณะสาขา หากเมือเปรี ยบเทียบกับบทเรี ยนทีออกแบบตามแนวคิด
ของพฤติ ก รรมนิ ย มแล้ว จะทํา ให้ ผูเ้ รี ย นมี อิ ส ระมากขึ นในการควบคุ ม การเรี ย นของตัว เอง
โดยเฉพาะอย่างยิงการมีอิสระมากขึนในการเลือกลําดับของการนําเสนอเนื อหาบทเรี ยนทีเหมาะสม
กับตน บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ ทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยมนี ก็จะมีโครงสร้างของ
บทเรี ยนในลักษณะสาขาเช่นกัน โดยผูเ้ รี ยนทุกทนจะได้รับการเสนอเนือหาในลําดับทีไม่เหมือนกัน
โดยเนื อหาทีจะได้รับการนําเสนอต่อไปนันจะขึนอยู่กบั ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีปัญญานิ ยม (West and Others. :
1991) ได้แก่
. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งเน้นในเรื องของพฤติกรรมหรื อการกระทําภายนอกซึ งสามารถ
สังเกตได้ ในขณะทีทฤษฎีปัญญานิยมมุ่งเน้นถึงสิ งทีอยูภ่ ายในจิตใจมนุษย์
2. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งชีความสําคัญขององค์ประกอบย่อย ๆ แต่ละส่ วนจากส่ วนหนึง
ไปยังอีกส่ วนหนึ งและจากส่ วนประกอบต่างๆ ไปสู่ ภาพรวมหรื อวัตถุประสงค์รวมในทีสุ ดในทาง
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กลับกันนัน ทฤษฎีปัญญานิ ยมพยายามชี ในภาพรวมเป็ นหลัก จากภาพรวมหรื อวัตถุประสงค์รวม
ไปสู่ ส่วนประกอบและตามด้วยการมองจากส่ วนประกอบต่าง ๆ ไปสู่ ภาพรวมหรื อวัตถุประสงค์
รวมอีกครังหนึง
. ทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยมมุ่งเน้นสิ งทีเป็ นรู ปธรรมซึ งสามารถจับต้องได้ ในขณะทีทฤษฎี
ปั ญญานิยมมุ่งเน้นในสิ งทีเป็ นนามธรรมซึงไม่สามารถจับต้องได้
. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีความเชือเกียวกับเรื องของความรู ้ของมนุษย์ในลักษณะของสิ ง
ทีมีอยู่แล้วและรอให้มนุ ษย์คน้ พบและเรี ยกกลับมาใช้ใหม่ ในขณะทีทฤษฎีปัญญานิ ยมมีความเชือ
เกี ยวกับเรื องของความรู ้ ในลักษณะของสิ งทีมนุ ษย์จาํ เป็ นต้องสร้างให้เกิ ดขึนหากต้องนําความรู ้
กลับมาใช้อีกก็จาํ เป็ นจะต้องการสร้างขึนมาใหม่
. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเปรี ยบเทียบจิตใจมนุษย์เป็ นเสมือนโรงงานประกอบชินส่ วนต่าง
ๆ ซึงหมายถึงความเชือทีว่าสิ งทีอยูภ่ ายในจิตใจมนุษย์นนเกิ
ั ดจากการประกอบขึนของมนุษย์นนเอง
ั
ไม่มีความสลับซับซ้อน ชินส่ วนในการประกอบเป็ นอย่างไรผลผลิตทีได้ก็จะเป็ นเช่นนัน ในขณะที
ทฤษฎีปัญญานิยมเปรี ยบเทียบจิตใจเป็ นเสมือนคอมพิวเตอร์ซึงหมายถึงความเชือทีว่าสิ งทีอยูภ่ ายใน
จิตใจมนุ ษย์นันเกิ ดจากการประมวลผลภายในซึ งมีการทํางานที สลับซับซ้อนและยากแก่การทํา
ความเข้าใจ
. ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมนิ ย มมุ่ ง เน้น ในผลลัพ ธ์ ในขณะที ทฤษฎี ปั ญ ญานิ ย มมุ่ ง เน้น ใน
กระบวนการ
. ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้ (Schema Theory)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Schema Theory)
เป็ นแนวคิดทีเชือว่าโครงสร้างภายในของ
ั
ลกั ษณะเป็ นโหมดหรื อกลุ่มทีมีการเชือมโยงกันอยู่ ในการทีมนุ ษย์
ความรู ้ทีมนุ ษย์มีอยู่นนจะมี
เรี ยนรู ้อะไรใหม่ ๆ นัน มนุษย์จะนําความรู ้ใหม่ ๆ ทีเพิงได้รับนันไปเชือมโยงกับกลุ่มความรู ้ทีมี
อยูเ่ ดิม (Pre-Existingknowledge) รู เมลฮาร์ทและออโทนี (Rumelhart and Orto) ได้ให้นิยาม
ความของคํา โครงสร้างความรู ้ ไว้ว่าเป็ นโครงสร้างข้อมูล (Perception) การรับรู ้ขอ้ มูลนันจะไม่
สามารถเกิ ดขึนได้หาขาดโครงสร้างความรู ้ (Schema) ทังนี ก็เพราะการรั บรู ้ขอ้ มูลนันเป็ นการสร้ าง
ความหมาย โยงการถ่ายโอนความรู ้ใหม่เข้ากับความรู ้เดิม ภายในกรอบความรู ้เดิมทีมีอยู่และจาก
การกระตุน้ โดย
เหตุการณ์หนึ ง ๆ ทีช่วยให้เกิดการเชือมโยงความรู ้นนั ๆ เข้าด้วยกัน การรับรู ้เป็ นสิ งสําคัญ
ทีทําให้เกิดการเรี ยนรู ้เนื องจากไม่การเรี ยนรู ้ใดเกิดขึนได้โดยปราศจากการรับรู ้ นอกจากโครงสร้าง
ความรู ้จะช่วยในการรับรู ้และการเรี ยนรู ้แล้วนัน โครงสร้างความรู ้ยงั ช่วยในการระลึก (Recall) ถึง
สิ งต่าง ๆ ทีเราเคยเรี ยนรู ้มา
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. ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexiblity Theory)
ทฤษฎีความยืดหยุน่ ทางปั ญญา (Cognitive Flexiblity Theory) เป็ นแนวคิดทีเชือว่าความรู ้
แต่ละองค์ความรู ้นนมี
ั โครงสร้างทีแน่ชดั และสลับซับซ้อนมากน้อยแตกต่างกันไป โดยองค์ความรู ้
บางประเภทสาขาวิชา เช่น คณิ ตศาสตร์หรื อวิทยาศาสตร์ กายภาพนัน ถือว่าเป็ นองค์ความรู ้ประเภท
ทีมีโครงสร้างตายตัว ไม่สลับซับซ้อน (Well-Structured Knowledge Domains) เพราะตรรกะและ
ความเป็ นเหตุ เ ป็ นผลที แน่ นอนของธรรมชาติ ขององค์ค วามรู ้ ในขณะเดี ย วกัน องค์ค วามรู ้ บาง
ประเภทสาขาวิ ช า เช่ น จิ ต วิ ท ยาถื อ ว่ า เป็ นองค์ค วามรู ้ ป ระเภทที ไม่ มี โ ครงสร้ า งตายตัว และ
สลับซับซ้อน ( Ill Structured Knowledge Domains) เพราะความไม่เป็ นเหตุเป็ นผลของธรรมชาติ
ขององค์ความรู ้ อย่างไรก็ตาม การแบ่งลักษณะโครงสร้างขององค์ความรู ้ตามประเภทสาขาวิชาไม่
สามารถหมายรวมไปทังองค์ความรู ้ในวิชาหนึ ง ๆ ได้ทงหมด
ั
บางส่ วนขององค์ความรู ้บางประเภท
สาขาวิชาทีมีโครงสร้ างตายตัวก็สามารถทีจะเป็ นองค์ความรู ้ประเภททีไม่มีโครงสร้างตายตัวได้
เช่ นกัน แนวคิดในเรื องความยืดหยุ่นทางปั ญญานี ส่ งผลให้เกิดความคิดในการออกแบบบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือตอบสนองต่อโครงสร้างขององค์ความรู ้ทีแตกต่างกันซึ งได้แก่ แนวคิดใน
เรื องการออกแบบบทเรี ยนแบบสื อหลายมิติ (Hypermedia) นันเอง
แม้ว่าทฤษฎีโครงสร้างความรู ้และความยืดหยุ่นทางปั ญญาทีกล่าวถึงนี จะมีความแตกต่าง
กันทางแนวคิดอยู่มาก แต่ทฤษฎี ทงสองต่
ั
างก็ส่งผลต่อการออกแบบบทเรี ยนอี เล็กทรอนิ กส์ ใน
ปั จจุ บนั ในลักษณะทีใกล้เคี ยงกัน กล่าวคือ ทฤษฎี ทงสองต่
ั
างสนับสนุ นแนวคิดเกี ยวกับการจัด
ระเบี ย บโครงสร้ างการนําเสนอเนื อหาบทเรี ยนอี เล็กทรอนิ กส์ ในลักษณะสื อหลายมิ ติเพราะมี
งานวิจยั หลายชินทีสนับสนุ นว่า การจัดระเบียบโครงสร้างการนําเสนอเนื อหาบทเรี ยนในลักษณะ
สื อหลายมิติจะตอบสนองต่อวิธีการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ ในความพยายามทีจะเชือมโยงความรู ้ใหม่กบั
ความรู ้ ทีมี อยู่เดิ มได้เ ป็ นอย่างดี ซึ งตรงกับแนวคิ ดของทฤษฎี โครงสร้ างความรู ้ นอกจากนี การ
นํา เสนอเนื อหาบทเรี ย นในลัก ษณะสื อหลายมิ ติ ย งั สามารถที จะตอบสนองความแตกต่ า งของ
โครงสร้ างขององค์ความรู ้ ทีไม่ชัดเจนหรื อมีความสลับซับซ้อนซึ งเป็ นแนวคิดของทฤษฎี ความ
ยืดหยุ่นทางปั ญญาได้อีกด้วยโดยการจัดระเบียบโครงสร้างการนําเสนอเนื อหาบทเรี ยนในลักษณะ
สื อหลายมิติจะอนุญาตให้ผเู ้ รี ยนทุกคนสามารถทีจะมีอิสระในการควบคุมการเรี ยนของตน (Learner
Control) ตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และพืนฐานความรู ้ของตนได้อย่างเต็มที
บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ ทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีทงสองนี
ั
ก็จะมีโครงสร้างของบทเรี ยน
แบบสื อหลายมิติ ในลักษณะโยงใย (เหมือนใยแมงมุม) โดยผูเ้ รี ยนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื อหา
ในลําดับทีไม่เหมือนกันและไม่ตายตัวโดยเนื อหาทีจะได้รับการนําเสนอจะขึนอยูก่ บั ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ความแตกต่างทีสําคัญระหว่างการออกแบบตาม
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แนวคิ ด ของทฤษฎี ท ังสองนี กับ การออกแบบตามแนวคิ ด ของทฤษฎี ปั ญ ญานิ ย มคื อ บทเรี ย น
อิเล็กทรอนิ กส์ ทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีทงสองนี
ั
จะให้อิสระผูเ้ รี ยนในการควบคุมการ
เรี ยนของตนมากกว่าเนื องจากการออกแบบทีสนับสนุนโครงสร้างความสัมพันธ์ของเนื อหาทีลึกซึง
และสลับซับซ้อน (Criss-Crossing Relationship) มากกว่านันเอง
จากแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง
ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
1 โดยการออกแบบบทเรี ยนอี เลิ ร์ นนิ งที มี ก ารจัด ลํา ดับ เนื อหาเป็ นตอนตอนตามช่ วงเวลาและ
สถานการณ์ ทําให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้โดยเชือมโยงความรู ้เก่ากับใหม่ได้อย่างต่อเนือง เป็ นไปตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) ทีเชือว่า การเรี ยนเป็ นชุดของพฤติกรรมซึ งจะต้องเกิดขึน
ตามลําดับที แน่ ชัด การที ผูเ้ รี ยนจะบรรลุวตั ถุประสงค์ได้นันจะต้องมีการเรี ยนตามขันตอน เป็ น
วัตถุประสงค์ ๆ ไป ผลทีได้จากการเรี ยนขันแรกนี จะเป็ นพืนฐานของการเรี ยนในขันต่อ ๆ ไป และ
การจัดหน่วยการเรี ยนรู ้แบบต่อเนืองของบทเรี ยนของผูว้ ิจยั นัน ก็สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้าง ความรู ้
(Schema Theory) ทีเชือว่าการทีมนุษย์เรี ยนรู ้อะไรใหม่ ๆ นันต้องเชือมโยงกับกลุ่มความรู ้ ทีมีอยู่
เดิม (Pre-Existingknowledge) นอกจากนันการสร้างบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งของผูว้ ิจยั จากสื อหลายชนิ ด
ในลัก ษณะสื อผสมก็ เ ป็ นไปตามตามหลัก การของทฤษฎี ค วามยืด หยุ่น ทางปั ญ ญา (Cognitive
Flexiblity Theory) ทีเชือว่าความรู ้ แต่ละองค์ความรู ้นนมี
ั โครงสร้างทีแน่ชดั และสลับซับซ้อน การ
ออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเพือตอบสนองต่อโครงสร้างขององค์ความรู ้ทีแตกต่างกัน
จึงควรออกแบบบทเรี ยนแบบสื อหลายมิติ (Hypermedia)
ลักษณะของบทเรียนอีเลิร์นนิง
บทเรี ยนอิเลิร์นนิ ง
เป็ นรู ปแบบการเรี ยนทีเกิดขึนเพือตอบสนองการเรี ยนทางไกลที
เรี ยกว่า Distance Learning โดยผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาเนื อหาจากสื อการสอนทางคอมพิวเตอร์ ที
ได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพือใช้ในการนําเสนอเนื อหาความรู ้ในลักษณะ
ของสื อประสม ( Multimedia ) ทีแบ่งบทเรี ยนออกเป็ นหน่วยย่อย ( Module ) โดยในแต่ละหน่วยมี
การออกแบบกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาเนื อหาในบทเรี ยน มีแบบฝึ กหัดให้ผเู ้ รี ยนตรวจสอบความ
เข้าใจมีแบบทดสอบให้ตรวจสอบความสามารถของตนเองสําหรับการเรี ยนในหน่ วยอืนทีสู งขึน
หรื อแม้แต่ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ซึงกระบวนการดังกล่าวจะต้องอาศัยคุณลักษณะของทรัพยากร
อินเทอร์ เน็ตและระบบเครื อข่าย ( World Wide Web ) ประการ (ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์ 2548:3)
ได้แก่
1. การนําเสนอ ( Presentation) ในลักษณะของเว็บไซต์ทีประกอบด้วยข้อความ กราฟิ ก
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และมัลติมีเดียอืนๆ ทีสามารถนําเสนอได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของสื อ
. การสื อสาร ( Conmunication ) ในลักษณะของการส่ ง e-mail โต้ตอบกัน การสนทนา
ผ่านอินเทอร์เน็ต (Chat ) การอภิปราย การประชุมทางไกล เป็ นต้น
3. การปฏิสัมพันธ์ ( Dynamic Interactive ) ในลักษณะของการสื บค้น การเข้าสู่ เว็บไซต์
และการบริ หารจัดการเว็บไซต์การเรี ยนการสอน
สําหรับนํามาใช้ในการจัดการการเรี ยนการสอนหรื อ
ในการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
การฝึ กอบรมทีมุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างแท้จริ งนัน มีองค์ประกอบทีสําคัญ ส่ วน
โดยแต่ละส่ วนจะต้องได้รับการออกแบบมาเป็ นอย่างดี และเมือนํามาประกอบเข้าด้วยกันแล้ว
ระบบทังหมดจะต้องทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ (รัฐสาน์ เลาหสุ รโยธิน , )
. เนือหาบทเรี ยนไม่วา่ จะเป็ นการจัดการศึกษาในลักษณะใด เนือหาก็ตอ้ งถือว่าสําคัญ
ทีสุ ดดังนัน แม้ว่าจะพัฒนาให้เป็ นบทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง ก็จะต้องให้ความสําคัญกับเนื อหาเป็ น
อันดับแรก
. ระบบบริ หารการเรี ยน หรื อ LMS ซึ งย่อมาจาก E-Learning Managrment System
ทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อสื อสารและการกําหนดลําดับเนื อหาในบทเรี ยน แล้วส่ งผ่าน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังผูเ้ รี ยน ซึ งรวมไปถึงขันตอนการประเมินผลในแต่ละบทเรี ยน ควบคุม
และสนับสนุนให้บริ การแก่ผเู ้ รี ยน
. การติดต่อสื อสาร ความโดดเด่นและความแตกต่าง อีเลิร์นนิ ง กับการเรี ยนทางไกล
แบบทัว ๆไป ก็คือ กานํารู ปแบบของการติดต่อสื อสารแบบ ทาง ( Two-way communication )
มาใช้ประกอบในการเรี ยน เพือสร้างความน่ าสนใจและความตืนตัวของผูเ้ รี ยนให้มากยิงขึน เช่น
ในระหว่างบทเรี ยนก็อาจจะมีแบบฝึ กหัดเป็ นการทดสอบในบทเรี ยนทีผ่านมา และผูเ้ รี ยนก็จะต้อง
เลือกคําตอบและส่ งคําตอบกลับมายังระบบในทันที นอกจากวัตถุประสงค์สาํ คัญอีกประการของ
การติ ด ต่ อแบบ ทางก็คือ ใช้เ ป็ นเครื องมื อที จะใช้เ ป็ นเครื องมื อ จะช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นได้ติด ต่ อ
สอบถาม ปรึ กษาหารื อ และแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างตัวผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ระหว่างผูเ้ รี ยน
กับเพือนร่ วมชันเรี ยนอืน ๆโดยใช้เครื องมือทีใช้ในการติดต่อสื อสาร อาจแบ่งได้ ประเภท ดังนี
ซิ งโครนัส (Synchronous) เป็ นการเรี ยนการสอนทีมีการพัฒนาการนัดเวลา นัดสถานที
นัดตัวบุคคลมีการกําหนดตารางหรื อตารางสอน และนําเสนอโดยใช้เครื องมือช่วย อาจารย์สามารถ
จัดการเรี ยนการสอนผ่านทางวิดีโอแล้ว วิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Conferencing) หรื อรับส่ งข้อมูล
ต่างๆ ผ่านทางระบบการ Chat หรื อบันทึกการสอนทังหมดแล้วใส่ ในวิดีโอเซิ ร์ฟเวอร์ เพือเรี ยกดู
ในภายหลัง
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อะซิงโครนัส (Asynchronous) เป็ นการติดต่อสื อสารทีนิ ยมใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ผ่านเว็บ โดยมีบทเรี ยนและเครื องมือทีช่วยในการเรี ยนการสอนอยูบ่ น Web มีการสร้างโฮมเพจ
รายวิชามีการให้นิสิตเข้ามาเรี ยนรู ้ออนไลน์ เครื องมือทีช่วยได้แก่ระบบอีเมล์
( e-mail) ทีช่วยในการติดต่อสื อสารระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนด้วยกันเองมี
เว็บบอร์ดทีใช้ประโยชน์ในเรื องการแลกเปลียนข่าวสารข้อคิดเห็นระหว่างกันและกันได้
. การสอบ/วัดผลการเรี ยน เป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญทีจะทําให้ E-Learning เป็ นการ
เรี ยนทีสมบูรณ์โดยทัวไปแล้วการเรี ยนไม่ว่าจะเป็ นระดับใดหรื อวิธีใด ก็ยอ่ มต้องมีการสอบ / การ
วัดผลการเรี ยนเป็ นส่ วนหนึงอยูเ่ สมอ แต่รูปแบบก็อาจจะแตกต่างกันไป กล่าวคือ ในบางวิชาต้อง
มีการวัดระดับความรู ้ ( Pre – test ) ก่อนสมัครเข้าเรี ยน เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนในบทเรี ยน /
หลักสู ตรทีเหมาะสมมากทีสุ ด ซึงจะทําให้การเรี ยนทีจะเกิดขึนเป็ นการเรี ยนทีมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
เมื อเข้สู่ บ ทเรี ย นในแต่ ล ะหลัก สู ต รแล้ว ซึ งจะทํา ให้ ก ารเรี ยนที จะเกิ ด ขึ นเป็ นการเรี ย นที มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เมือเข้าสู่ บทเรี ยนในแต่ละหลักสู ตรแล้วก็ควรจะมีการสอบย่อยท้ายบทและ
การสอบใหญ่ ก่อนทีจะจบหลักสู ตรเพือเป็ นการวัดประสิ ทธิภาพในการเรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ อีเลิร์นนิง สามารถตอบสนองผูเ้ รี ยนได้มากกว่าการจัด
การศึกษาในห้องเรี ยนโดยเฉพาะการเข้าถึงเนื อหาสาระซึ งต้องยอมรั บว่าในปั จจุบนั องค์ความรู ้
ใหม่ๆเกิดขึนตลอดเวลาและมีมากกว่าในตําราทีเราใช้สอน การใช้ อีเลิร์นนิ ง ทําให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเชื อมโยงองค์ค วามรู ้ ต่ า งๆ ที เกี ยวข้องกัน และยังสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ทุกสถานที มี ก าร
เชื อมโยงกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ช่ วยให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ตามศักยภาพและความสนใจ ซึ ง
สอดคล้องกับหลักการของการปฏิรูปการศึกษาทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ตามศักยภาพและความสนใจ
แต่อย่างไรก็ตาม การจะนําเทคโนโลยี อีเลิร์นนิ ง มาใช้ในการศึกษานันยังมีปัจจัยสําคัญหลาย
ประการ ไม่วา่ จะเป็ นปัจจัยด้านการออกแบบกิจกรรมบนเครื อข่ายทีนะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ตามจุ ดประสงค์ทีกํา หนดไว้ หรื อการจัด กิ จ กรรมที ทํา ให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างความรู ้ โ ดยการ
เชือมโยงจากประสบการณ์เดิม และการสร้างความรู ้จากสิ งทีรู ้แล้วไปยังองค์ความรู ้ใหม่ๆ เป็ นต้น
ถึงแม้ว่าบทเรี ยน E-learning / E-train
ทีได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จะเป็ นอีกรู ปแบบหนึ งของการจัดการเรี ยนการสอนและฝึ กอบรมทีเอือประโยชน์ให้
แต่ผูท้ ีต้องการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้อย่างมาก แต่ความพร้ อมในองค์ประกอบต่าง ๆทีเป็ น
ปั จจัยเกือหนุ นไปใหม่เป็ นและถึง ความพร้อมด้านต่างๆทีเป็ นปั จจัยเกือหนุ น ได้อย่างมีประสิ ทธิ
ภาพมากน้อยพียงใด
การจัดทําบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ผูท้ ีสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ ได้แก่ อาจารย์ผูส้ อนนันเอง เนื องจากเนื อหาในแต่ละวิชา มีคุณลักษณะทีไม่
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เหมือนกันมีความต้องการในการนําเสนอ และลักษณะการเรี ยนรู ้ทีแตกต่างกัน ทําให้การออกแบบ
และสร้างบทเรี ยน แต่ละวิชา จึงมีลกั ษณะเฉพาะตัวทีแตกต่างกันออกไปด้วย ในการออกแบบและ
สร้างบทเรี ยนโดยทัวไป นิ ยมเรี ยกว่า โฮมเพจรายวิชา หรื อเว็บไซต์ การเรี ยนการสอนภายใน
โฮมเพจจะประกอบด้วยหน้าต่าง ๆ ทีออกแบบเพือแยกเนื อหาสาระเป็ นตอน ๆ เช่นเดียวกับการ
แยกบทเรี ยน ในตําราเป็ นหน่อยย่อย ๆ ในแต่ละหน้าจะเรี ยกว่าเว็บเพจ ซึ งมีจาํ นวนมากน้อยตาม
ข้อมูล ทีต้องการนําเสนอ และการออกแบบของผูส้ อนทีเห็นว่าเหมาะสมในแต่ละรายวิชา และ
ลักษณะของผูเ้ รี ยน การสร้างโฮมเพจ รายวิชานี สามารถใช้โปรแกรมทีมีอยู่ทวไปสร้
ั
างได้ เช่ น
Macromedia Dream Weaver เป็ นต้น
อีเลิร์นนิ ง ถือว่าเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีสามารถจัดการเรี ยนการสอนให้ผู ้เรี ยน
ในวงกว้างขึน และสามารถนําไปใช้เพือสนับสนุ นการเรี ยนในลักษณะต่อเนื อง การจัดการเรี ยน
การสอนให้ผเู ้ รี ยนในวงกว้างขึน และสามารถนําไปใช้เพือสนับสนุนการเรี ยน ในลักษณะต่อเนื อง
ตลอดชีวิตได้เป็ นอย่างดี แต่การขาดความเข้าใจในความหมาย รู ปแบบ วิธีการ ระดับการใช้งาน
และเทคโนโลยีเกี ยวข้องหากแต่การจัดระบบบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ขึนตามกระแสความนิ ยมโดย
ไม่ ไ ด้มีการศึ ก ษากระบวนการจัด การเรี ยนการสอน การฝึ กอบรมแบบออนไลน์ อย่า งถ่ องแท้
ไม่ได้มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ การประเมินผูส้ อน การประเมินรู ปแบบบทเรี ยน ใน
แง่ของการจูงใจ และการสร้างความสนใจ ต่าง ๆ เหล่านี แล้ว ผลลัพธ์ทีได้อาจไม่ตอบสนองความ
ต้องการในการเรี ยนรู ้ และไม่คุม้ ค่ากับทรัพยากรทีเสี ยไป ดังนันในขันตอนของการทดลองใช้
บทเรี ยนนัน อาจารย์ผตู ้ อนและหน่ วยงานทีเกี ยวข้อง ต้องให้ความสําคัญ และทําการวิเคราะห์ ให้
ท่องแท้ก่อนทีจะนําบทเรี ยนไปใช้อย่างเต็มรู ปแบบในอนาคตต่อไป
บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง นันจะต้องสร้างสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้รับประการณ์ ในด้านต่าง ๆ
ดังนี ( รัฐสาห์ เลาหสุ รโยธิน 2546 )
1. จัดแบ่งเนื อหาออกเป็ นตอน ๆ ให้มีความยาวเหมาะสมกับวุฒิภาวะทางการรับรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนด้วย การออกแบบ อีเลิร์นนิ ง ผูเ้ รี ยนสามารถจัดแบ่งเวลา และเนื อหา และการเรี ยกดู
เนื อหารายวิชาในแต่ละตอนตามความต้องการของตนเอง ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ ว มีลกั ษณะ
การนําเสนอเป็ นตอนสัน ๆ ทีเรี ยกว่า เฟรม ( frame ) หรื อกรอบ เรี ยงลําดับ เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
รับรู ้ และพัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
2. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง ( Self Learning ) ในหน้าเว็บเพจ อิเลิร์นนิง ควร
จะทําปุ่ มควบคุม หรื อรายการควบคุมการทํางาน ให้ผเู ้ รี ยนสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ ได้ เช่น
ส่ วนทีมีบททบทวน และแบบฝึ กปฏิบตั ิ แบบทดสอบให้ทาํ เพือประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเองได้
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3. เนื องจากผูส้ อนและผูเ้ รี ยนไม่ได้ติดต่อกันโดยตรง ผูเ้ รี ยนอาจเกิดความรู ้สึกเบือหน่าย
ฉะนันในการออกแบบบทเรี ยน อีเลิร์นนิง จึงควรสร้างบรรยากาศการเรี ยนทีเป็ น Interactive เพือ
ทําให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมอยูต่ ลอดเวลา
4. เตรี ยมระบบทีผูเ้ รี ยนสามารถ รับทราบผลการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมทีทําโดยทันทีทีงาน
เสร็ จ จากการเฉลยคําตอบ จากการประเมินผลออนไลน์ ซึ งจะมีส่วนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความ
สนใจมากขึน
5. เตรี ยมการนําเข้าสู่ บทเรี ยนหรื อกิ จกรรมทีดี และมีการทดสอบก่อนเรี ยน และหลัง
เรี ยนเพือประเมิ นความสามารถ และทักษะของผูเ้ รี ยน เพือเลื อกระดับเนื อหา และกิ จกรรมที
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
สรุ ป ลักษณะของบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เป็ นรู ปแบบการเรี ยนทีเกิดขึนเพือตอบสนองการ
เรี ยนทางไกล โดยผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาเนื อหาจากสื อการสอนทางคอมพิวเตอร์ทีได้รับการออกแบบ
และพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพือใช้ในการนําเสนอเนื อหาความรู ้ในลักษณะของสื อประสม ซึง
กระบวนการดังกล่าวจะต้องอาศัยคุณลักษณะของทรัพยากรอินเทอร์ เน็ตและระบบเครื อข่าย
ประการ ได้แก่ การนําเสนอ การสื อสาร และ การปฏิสัมพันธ์ ซึง มีองค์ประกอบทีสําคัญ ส่ วน
คือส่ วนแรกคือ เนือหาบทเรี ยน ส่ วนทีสองคือระบบบริ หารการเรี ยน หรื อ LMS ส่ วนทีสามคือการ
ติดต่อสื อสาร โดยเครื องมือทีใช้ในการติดต่อสื อสาร อาจแบ่งได้ ประเภท ดังนี คือ ซิ งโครนัส
( Synchronouh ) เป็ นการเรี ยนการสอนทีมีการพัฒนาการนัดเวลา นัดสถานที นัดตัวบุคคลมีการ
กําหนดตารางหรื อตารางสอน
และนําเสนอโดยใช้เครื องมือช่วย
และ อะซิ งโครนัส
( Asynchronous ) เป็ นการติดต่อสื อสารทีนิ ยมใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ โดยมี
บทเรี ยนและเครื องมือทีช่วยในการเรี ยนการสอนอยูบ่ น Web มีการสร้างโฮมเพจรายวิชามีการให้
นิ สิตเข้ามาเรี ยนรู ้ออนไลน์ เครื องมือทีช่วยได้แก่ระบบอีเมล์ ( e-mail) ทีช่วยในการติดต่อสื อสาร
ระหว่างอาจารย์ผสู ้ อน ซึ งในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ใช้ลกั ษณะการติดต่อสื อสาร แบบอะซิ งโครนัส
( Asynchronous ) และส่ วนทีสี คือ การสอบ/วัดผลการเรี ยน เป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญทีจะทําให้
อีเลิร์นนิง เป็ นการเรี ยนทีสมบูรณ์
ประโยชน์ ของบทเรียนอีเลิร์นนิง
มนต์ชยั เทียนทอง (2545 : 266- 267) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของบทเรี ยนอี เลิร์นนิง ไว้
ดังนี
1. ความสะดวกสบาย (Convenient) ระบบการเรี ย นการสอนของบทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ ง
สามารถจัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ตามความต้องการโดยไม่ตอ้ งอาศัยชันเรี ยนผูเ้ รี ยนทีอาศัยอยูใ่ น
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ชุมชนห่ างไกลหรื อมีภารกิจหน้าทีการงานประจําอยูก่ ็สามารถลงทะเบียนเพือศึกษาบทเรี ยนผ่าน อี
เลิร์นนิ ง ได้ ทังทีอยูท่ ีบ้านพักอาศัย หรื อสถานทีทํางาน เพียงแต่ต่อเชือมคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้า
กับเครื องเซิร์ฟเวอร์ของอีเลิร์นนิง ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านันก็ศึกษาบทเรี ยนได้ เนื องจาก
การเชื อมต่ อ เข้า ระบบต้อ งการเพี ย งชื อผู ้ใ ช้ แ ละรหั ส ผ่ า นเท่ า นั น ซึ งง่ า ยต่ อ การจดจํา และ
สะดวกสบายกว่าการนําเอกสารหรื อหนังสื อติดตัวไปศึกษานอกสถานที
2. ความสัมพันธ์กบั ปั จจุบนั ( Relevant ) เนื อหาสาระและข้อมูลต่าง ๆ ทีปรากฏอยูใ่ น
ระบบการเรี ยนการสอนของอี เลิร์นนิ ง สามารถปรับเปลียนตามสถานการณ์ปัจจุบนั ได้ง่าย ซึงมี
ความทันสมัยและสัมพันธ์กบั ปั จจุบนั มากกว่าเนื อหาสาระและข้อมูลในการเรี ยนการสอนแบบ
ปกติ ซึ งเป็ นการดํา เนิ น การตามหลัก สู ตรที กํา หนดไว้ล่ว งหน้า หลายปี โดยเฉพาะอย่า งยิงการ
ฝึ กอบรม ในสถานประกอบการณ์ทีต้องการองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความพร้อมทีจะสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ระบบอีเลิร์นนิง ซึ งเนื อหาสาระได้ถูกเก็บ
ไว้ในเซอร์ ฟเวอร์ ส่ วนกลาง สามารถดําเนิ นการเปลียนแปลงข้อมูลเหล่ านันอี เลิ ร์นนิ ง ให้
ทันสมัยและสัมพันธ์กบั สถานปัจจุบนั ได้ง่ายและเร็ วกว่า
3. ความเร็ วแบบทันทีทนั ใด ( Immediate ) ผูเ้ รี ยนในระบบ อีเลิร์นนิง เพียงแต่คลิกเมาส์
เพือปฏิสัมพันธ์ กับบทเรี ยนทีปรากฏอยูก่ ็สามารถศึกษาบทเรี ยนได้ทนั ทีโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทัง
การศึกษาและการฝึ กอบรมเพือประกอบอาชีพ เมือประสบกับปัญหาใด ๆ ก็สามารถต่อเชือมเข้ากับ
ระบบและศึกษาข้อมูลทีปรากฏอยูใ่ น อีเลิร์นนิง ได้ทนั ที
4. ความเป็ นเลิศของระบบ ( Excellent ) อีเลิร์นนิ ง ไม่เพียงแต่การสร้างสรรค์ องค์
ความรู ้ทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพเท่านัน แต่ อีเลิร์นนิง ยังสามารถนําเสนอเนื อหาสาระและ
ระบบการจัดการทีมีความเป็ นเลศ ทันสมัย และน่ าสนใจ ทําให้การเรี ยนการสอนผ่านอีเลิร์นนิ ง
เป็ นสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ทีชวนติดตาม มากกว่าระบบการเรี ยนการสอนแบบปกติสามารถจัดการ
บทเรี ยนได้ตงแต่
ั เริ มบทเรี ยนจนถึงรายงานผลการเรี ยนได้ครบสมบูรณ์ โดยไม่ตอ้ งเดิ นทางไป
สถานศึกษาแต่อย่างใด
5. การมีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive ) นอกจากการปฏิสมั พันธ์กบั บทเรี ยนโดยตรง ซึ งถือว่า
เป็ นรู ปแบบปกติของการปฏิสัมพันธ์แล้ว ระบบ อีเลิร์นนิง ยังสามารถสร้างสรรค์ประปฏิสัมพันธ์
กับผูเ้ รี ยนทีอยูต่ ่างชุมชน ด้วยความสะดวกและมีประสิ ทธิภาพ เพือร่ วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู ้
ในลักษณะของระบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ทําให้การเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมี
ลักษณะคล้ายกับการศึกษาในห้องเรี ยนปกติมากขึน กล่าวได้ว่า เป็ นประโยชน์ทีสําคัญอีกประการ
หนึ งทีชดเชยการเรี ยนการสอนด้วยตนเอง ซึ งเคยได้รับการมองในแง่ ลบว่าเป็ นเป็ นการเรี ยนรู ้
รายบุ คคล ที ผูเ้ รี ย นไม่ มีปฏิ สัมพัน ธ์กับเพือนร่ ว มชันเรี ย น โดยการจัด การเรี ย นการสอนให้มี
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สภาพแวดล้อ มในลัก ษณะของระบบการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน หรื อ การจัด การเรี ย นการสอน ตาม
แนวความคิดของกลุ่ม ทําให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกันมากขึน
6. ความเป็ นสหวิชา ( Interdisciplinary ) การเรี ยนรู ้ในระบบอีเลิร์นนิ ง จะเป็ นการ
เรี ยนรู ้ทีเกียวข้องกันหลายวิชา หรื อทีเรี ยกว่า สหวิชาการ ซึงมีความรู ้หลากหลายมากกว่าการเรี ยน
การสอนในระบบปกติ ซึ งเป็ นการจัดการตามหลักสู ตรรายวิชาใดวิชาหนึ งเท่านัน เนื องจากไม่มี
ข้อจํากัดทางด้านเวลาการสอนเหมือนชันเรี ยนปกติ
สรุ ป ประโยชน์ของบทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง จากทีกล่าวมาผูว้ ิจยั ได้สรุ ปประโยชน์ของบทเรี ยน
อีเลิร์นนิง ไว้ดงั นี คือ มีความสะดวกสบายในการเรี ยน เพราะสามารถเรี ยนได้ทุกเวลา ไม่ตอ้ งอาศัย
ห้องเรี ยน มีความสัมพันธ์กบั ปั จจุบนั เพราะเนื อหาสามารถเปลียนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบนั
ได้ง่าย มีความความเร็ วแบบทันทีทนั ใด เพราะสามารถเข้าไปในบทเรี ยนต่าง ๆ ได้ทนั ที เป็ นสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทีชวนติดตาม มีการปฏิสัมพันธ์กบั บทเรี ยนโดยตรง และเป็ นการเรี ยนรู ้ทีเกียวข้อง
กันหลายวิชา หรื อทีเรี ยกว่า สหวิชาการ ซึ งมีความรู ้หลากหลายมากกว่าการเรี ยนการสอนใน
ระบบปกติ
วัตถุประสงค์ ของการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
ถนอมพร เลาหจรัสแสง ( 2545 : 16 -17 ) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของอีเลิร์นนิง ไว้
ดังนี
1. สื อเสริ ม ( Supplementary ) หมายถึ ง การนํา อี เ ลิ ร์ น นิ ง ไปใช้ใ นลัก ษณะสื อเสริ ม
กล่าวคือ นอกจากเนือหาทีปรากฏในลักษณะ อิเลิร์นนิง แล้วผูเ้ รี ยนยังสามารถศึกษาเนือหาเดียวกัน
นี ในลักษณะอื น ๆ เช่ น เอกสารประกอบการสอน จากวีดิทศั น์ การใช้ อีเลิร์นนิ ง ในลักษณะนี
เท่ากับว่า ผูส้ อนเพียงต้องการจัดหาทางเลือกใหม่อีกทางหนึ งสําหรั บผูเ้ รี ยนในการเข้าถึงเนื อหา
เพือให้ประสบการณ์พิเศษเพิมเติมกับผูเ้ รี ยน
2. สื อเติม ( Complementary ) หมายถึง การนํา อีเลิร์นนิ ง ไปใช้ในลักษณะเพิมเติมจาก
วิธีการสอนในลักษณะอืน ๆ เช่น นอกจากคําบรรยายในห้องเรี ยนแล้ว ผูส้ อนยัง ออกแบบเนือหาให้
ผูเ้ รี ยนเข้าไปศึกษาเนือหาเพิมเติมจากอีเลิร์นนิง
3. สื อหลัก ( Comprehensive Replacement ) หมายถึง การนําอีเลิร์นนิง ไปใช้ในลักษณะ
แทนทีการบรรยายในห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะต้องศึก ษาเนื อหาทังหมดออนไลน์ ในปั จจุบนั อีเลิร์นนิ ง
ส่ วนใหญ่ในต่างประเทศจะได้รับการพัฒนาขึน เพือวัตถุประสงค์ในการใช้เป็ นสื อหลักสําหรับแทน
ครู ในการสอนทางไกล ด้วยแนวคิดทีว่ามัลติมีเดียทีนําเสนอทาง อีเลิร์นนิ ง สามารถช่ วยในการ
ถ่ายทอดเนือหา ได้ใกล้เคียงกับการสอนจริ งของครู ผสู ้ อนโดยสมบูรณ์ได้
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กระทรวงศึกษาธิการ ( 2548 : 9 – 10 ) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของอีเลิร์นนิง ไว้ดงั นี
1. เป็ นส่ วนเสริ ม ( Supplementary ) ระดับนี ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทีถูกนําเสนอออนไลน์
สามารถถูกค้นพบได้ในรู ปแบบอื น ๆ หน้าที ของสิ งต่ า ง ๆ ที อยู่ออนไลน์คือเป็ นทางเลื อกทาง
การศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนอีกทางหนึง หรื อเป็ นการขยายโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีประสบการเพิมเติม
2. เป็ นองค์ประกอบ ( Complementary ) ระดับนี เป็ นการเพิมสื อออนไลน์เข้าไปกับวิธี
นําเสนออื น ๆ เช่ นในชันเรี ยนปกติ สื อทีเป็ นออนไลน์จดั ว่าเป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึ งทีผูเ้ รี ยน
จะต้องเข้าไปเรี ยนรู ้ หน้าทีของสื อชนิดนีคือการให้ประสบการณ์การเรี ยนแก่ผเู ้ รี ยนซึงประสิ ทธิภาพ
ขึนอยูก่ บั ประเภทของสื อทีใช้
3. เป็ นการทดแทนสมบูรณ์แบบ ( Comprehensive Replacement ) ระดับนี การนําเสนอ
แบบออนไลน์ จ ัด ว่ า เป็ นรู ป แบบหลัก ของการนํา เสนอรู ป แบบอื นที ไม่ ใ ช่ ค อมพิ ว เตอร์ เ ข้า มา
เกียวข้องร่ วมด้วยได้ เช่น สื อสิ งพิมพ์หรื อสื อปฏิบตั ิการ เป็ นต้น หน้าทีของสิ งต่าง ๆ ทีอยูอ่ อนไลน์
คือ เป็ นการให้สิงแวดล้อมการเรี ยนอย่างสมบูรณ์ของเนือหากระบวนวิชา
จากทีกล่าวมาข้างต้นพอสรุ ปวัตถุประสงค์ประสงค์ของการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิ ง
ได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ เป็ นการเสริ ม กล่าวคือ นอกจากศึกษาจาก อีเลิร์นนิ ง แล้วยังสามารถศึกษา
เนื อหาในลัก ษณะนี ได้จ าก เอกสารประกอบการสอน วี ดิ ท ัศ น์ เป็ นการเข้า ถึ ง เนื อหาเพื อเป็ น
ประสบการณ์ สื อเติม กล่าวคือ ในลักษณะของการศึกษาค้นคว้าเนื อหาเพิมเติมจากห้องเรี ยนปกติ
โดยอาศัยบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือให้ได้รับความรู ้เกียวกับเนือหาสาระอืนๆ ทีคล้ายคลึงกัน และเป็ น
สื อหลักซึงผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ตังแต่ตน้ จนจบกระบวนการเรี ยนการสอน ซึงใน
งานวิจยั ครังนี บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง เป็ นสื อหลัก ทีใช้ในลักษณะแทนทีการบรรยายในห้องเรี ยน
ผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาเนือหาทังหมดออนไลน์ ครู เป็ นเพียงผูใ้ ห้คาํ แนะนําในการใช้บทเรี ยน
องค์ ประกอบของ อีเลิร์นนิง
ดรุ ณรัตน์ พึงตน ( 2545 : 41-43 ) กล่าวว่า ในการออกแบบพัฒนา อีเลิร์นนิง ประกอบไป
ด้วย 4 องค์ประกอบหลักได้แก่
1. เนื อหาบทเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาในลักษณะใด เนื อหาก็จะต้องถือว่าสําคัญทีสุ ด
ดังนันแม้วา่ จะพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ก็จะต้องให้ความสําคัญกับเนือหาเป็ นอันดับแรก
2. ระบบบริ หารการเรี ยน หรื อ LMS ซึ งย่อมาจาก Learning Management System ทํา
หน้าที เป็ นศูนย์กลางในการติ ดต่ อสื อสารและการกําหนดลําดับเนื อหาในบทเรี ยน แล้วส่ งผ่า น
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังผูเ้ รี ยน ซึ งรวมไปถึงขันตอนการประเมินผลในแต่ละบทเรี ยนควบคุม
และสนับสนุนการให้บริ การแก่ผเู ้ รี ยน
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3. การติดต่อสื อสาร ความโดดเด่นและความแตกต่างของ อีเลิร์นนิ ง กับการเรี ยนทัว ๆ
ไป ก็คือ การนํารู ปแบบการติดต่อสื อสารแบบ 2 ทาง ( Two – way communication ) มาใช้ประกอบ
ในการเรี ยน เพือสร้างความสนใจและความตืนตัวของผูเ้ รี ยนให้มากยิงขึน เช่น ในระหว่างบทเรี ยนก็
อาจจะมีแบบฝึ กหัดเป็ นคําถามเพือเป็ นการทดสอบในบทเรี ยนทีผ่านมา และผูเ้ รี ยนก็จะต้องเลือก
คําตอบและส่ งคําตอบกลับมายังระบบทันที ลักษณะแบบนีจะทําให้การเรี ยนในระบบน่าสนใจ และ
รักษาเวลาในการเรี ยนได้ตามทีกําหนดไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี วัตถุประสงค์สาํ คัญอีกประการ
ติดต่อแบบ 2 ทาง ก็คือ ใช้เป็ นเครื องมือทีจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ติดต่อสอบถาม ปรึ กษาหารื อ และ
แลกเปลียนความคิกเห็นระหว่างตัวผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ระหว่างผูเ้ รี ยนกับเพือนร่ วมชันเรี ยนอืน ๆ
4. การสอน/การวัดผลการเรี ยน เป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญทีจะทําให้อีเลิร์นนิง เป็ นการ
เรี ยนทีสมบูรณ์ โดยทัวไปแล้วการเรี ยนไม่ว่าจะเป็ นระดับใดหรื อวิธีใด ก็ยอ่ มต้องมีการสอน/การ
วัดผลการเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ งอยู่เสมอ แต่รูปแบบก็อาจจะแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ในบางวิชา
ต้องมี การวัดระดับความรู ้ ( Pretest ) ก่ อนสมัครเข้า เรี ย น เพือให้ผูเ้ รี ย นเลื อกเรี ยนในบทเรี ย น/
หลักสูตรทีเหมาะสมมากทีสุ ด ซึงจะทําให้การเรี ยนทีจะเกิดขึนเป็ นการเรี ยนทีมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
เมือเข้าสู่บทเรี ยนในแต่ละหลักสูตรแล้ว ก็ควรจะมีการสอบย่อยท้ายบทและการสอบใหญ่ ก่อนทีจะ
จบหลักสู ตรเพือเป็ นการวัดประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยน อีเลิร์นนิ ง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4
องค์ประกอบ ได้แก่
1. เนื อหา ( Content ) เนื อหาเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีสุ ดสําหรับ อีเลิร์นนิง คุณภาพการ
เรี ยนการสอนของ อีเลิร์นนิ ง และการทีผูเ้ รี ยนจะบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนในลักษณะนี หรื อไม่
อย่างไรสิ งสําคัญทีสุ ดคือเนื อหาการเรี ยนซึ งผูส้ อนได้จดั หาให้แก่ผเู ้ รี ยนซึงผูเ้ รี ยนมีหน้าทีในการใช้
เวลาส่ วนใหญ่ศึกษาเนื อหาด้วยตนเอง เพือทําการปรับเปลียน ( Convent ) เนื อหาสารสนเทศที
ผูส้ อนเตรี ยมไว้ให้เกิดความรู ้ โดยผ่านการคิดค้นวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลด้วยตัวของ
ผูเ้ รี ยนเอง คําว่าเนือหาในองค์ประกอบแรกของอีเลิร์นนิง นี ไม่จาํ กัดเฉพาะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
หรื อ คอร์ สแวร์ เท่านัน ยังหมายถึง ส่ วนประกอบสําคัญอืน ๆ ทีอีเลิร์นนิง จําเป็ นจะต้องมีเพือให้
เนือหามีความสมบูรณ์ องค์ประกอบของเนือหาทีสําคัญ ได้แก่
1.1 โฮมเพจ หรื อเว็บเพจแรกของเว็บไซต์
องค์ประกอบของเนื อหา ได้แก่ โฮมเพจหรื อเว็บเพจแรกของเว็บไซต์ ซึ งควร
ออกแบบโฮมเพจให้สวยงามและตามหลักการออกแบบเว็บเพจเพราะการออกแบบเว็บเพจทีดีเป็ น
ปัจจัยหนึงทีจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจทีจะกลับมาเรี ยนมากขึน นอกจากความสวยงามแล้วใน
โฮมเพจยังคงต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทีจําเป็ นดังนี
1.1.1 คําประกาศ / คําแนะนําการเรี ยนทางอีเลิร์นนิง
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1.1.2 ระบบสํา หรั บ ใส่ ชื อผูเ้ รี ย นและรหัสลับสํา หรั บการเข้า ใช้ร ะบบ
( Login )
1.1.3 รายละเอียดเกี ยวกับโปรแกรมที จําเป็ นสําหรั บการเรี ยกดู เนื อหา
อย่างสมบูรณ์
1.1.4 ชือหน่วยงาน และวิธีการติดต่อกับหน่วยงานทีรับผิดชอบ
1.1.5 วันทีและเวลาทีทําการปรับปรุ งแก้ไขเว็บไซด์ล่าสุ ด
1.1.6 เคาน์เตอร์เพือนับจํานวนผูเ้ รี ยนทีเข้ามาเรี ยน
1.2 หน้าแสดงรายชือวิชา
หลังจากทีผูเ้ รี ยนได้มีการเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงชือรายวิชาทังหมดทีผูเ้ รี ยน
มีสิทธิเข้าเรี ยนในลักษณะอีเลิร์นนิง
1.3 เว็บเพจแรกของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วยคําประกาศ/ คําแนะนําการเรี ยน
ทางอิเลีร์นนิง เฉพาะรายวิชา
1.3.1 รายชือผูส้ อน
1.3.2 รายชือผูเ้ รี ยน
1.3.3 ประมวลรายวิชา ( Cyllabus )
1.3.4 ห้องเรี ยน ( Classroom )
1.3.5 เว็บเพจสนับสนุนการเรี ยน ( Resources )
1.3.6 ความช่วยเหลือ ( Help )
1.3.7 รายวิชาอืน ๆ ( Other Course )
1.3.8 เว็บเพจคําถามคําตอบทีพบบ่อย ( FAQS )
1.3.9 เชือมโยงไปยังส่ วนของการจัดการสอนด้านอืน ๆ ( Management )
1.3.10 เชือมโยงสําหรับการติดต่อสื อสารกับผูอ้ ืน ( Discussion )
1.3.11 การออกแบบระบบ ( Logout )
2. ระบบบริ หารจัดการรายวิชา ( Learning Management System )
องค์ประกอบสําคัญมากเช่นกันสําหรับ อีเลิร์นนิง ได้แก่ระบบบริ หาร จัดการเรี ยนวิชา ซึง
เป็ นเสมือนระบบทีรวบรวมเครื องมือซึงออกแบบไว้เพือความสะดวกแก้ผใู ้ ช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนออนไลน์ ซึ งผูใ้ ช้นีอาจแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผูส้ อน (Instructor) ผูเ้ รี ยน (Student) และ
ผูบ้ ริ หารระบบเครื อข่าย (Network Adminnistrator) ซึ งมีเครื องมือและระดับสิ ทธิในการใช้ทีจัดหา
ไว้ให้ ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละการใช้งานของแต่ละกลุ่ม ตามปกติแล้วเครื องมือทีระบบ
บริ หารจัดการรายวิชาต้องจัดการหาไว้ให้กบั ผูใ้ ช้ ได้แก่ พืนทีและเครื องมือสําหรับการช่วยผูเ้ รี ยน
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ในการเตรี ยมเนื อหาบทเรี ยน พืนทีและเครื องมือสําหรับการทําแบบทดสอบ แบบสอบถาม การจัด
แฟ้ มข้อมู ลต่ า ง ๆ นอกจากนี ระบบบริ ห ารจัด การรายวิ ช าที สมบู รณ์ จ ะจัด หาเครื องมื อ ในการ
ติดต่อสื อสารไว้สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ ไม่ว่าจะเป็ นในลักษณะของไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ( E – Mail )
หรื อ เว็บบอร์ด ( Web – Board ) หรื อแชท ( Chat ) บางระบบ ก็ยงั จัดหาองค์ประกอบพิเศษอืน ๆ
เพืออํานวย ความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้อีกมากมาย เช่น การจัดให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าดูคะแนนการสอน ดู
สถิติการเข้าใช้งานในระบบ การอนุญาตให้ผใู ้ ช้สร้างตารางเรี ยนปฏิทินการเรี ยน เป็ นต้น
3. รู ปแบบการติดต่อสื อสาร ( Modes of Communication )
องค์ป ระกอบสํา คัญ ของอี เ ลิ ร์ น นิ ง ที ขาดไม่ ไ ด้อี ก ประการหนึ งคื อ การจัด ให้ผูเ้ รี ย น
สามารถติดต่อกับผูส้ อน วิทยากร ผูเ้ ชียวชาญอืนๆ รวมทังผูเ้ รี ยนด้วยกัน ในลักษณะทีหลากหลาย
และสะดวกต่ อ ผูใ้ ช้ กล่ า วคื อ มี เ ครื องมื อ ที จัด หาไว้ใ ห้แ ก่ ผูเ้ รี ย นได้ม ากกว่า 1 รู ป แบบ รวมทัง
เครื องมือนันจะต้องมีความสะดวกใช้ ซึงเครื องมือที อีเลิร์นนิง ควรจัดให้ผเู ้ รี ยน ได้แก่ การประชุม
ทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงการประชุมทางคอมพิวเตอร์ในลักษณะการติดต่อสื อสารแบบต่างเวลาทีรู ้
จัดกันในเว็บบอร์ด หรื อการติดต่อสื อสารแบบเดียวกัน เช่น การสนทนาออนไลน์
3.2 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ (E – Mail ) เป็ นองค์ประกอบสําคัญเพือให้ผเู ้ รี ยน
สามารถติดต่อสื อสารกับผูส้ อน หรื อผูเ้ รี ยนอืน ๆ ในลักษณะราชบุคคล การส่ งงาน ผลป้ อนกลับให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนอย่างต่อเนื อง ทังนี ผูส้ อนสามารถใช้
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ในการให้ความคิดเห็นและผลป้ อนกลับทีทันต่อเหตุการณ์
4. แบบฝึ กหัด/แบบทดสอบ
องค์ประกอบสุ ดท้ายของ อีเลิร์นนิง แต่ไม้ได้มีความสําคัญน้อยทีสุ ดแต่อย่างใด ได้แก่ การ
จัด ให้ ผู ้เ รี ยนได้มี โ อกาสในการตอบโต้ต อบเนื อหาในรู ป แบบของการทํา แบบฝึ กหั ด และ
แบบทดสอบความรู ้ ซึงมีรายละเอียดดังนี
4.1 การจัดให้มีแบบฝึ กหัดสําหรับผูเ้ รี ยน เพือตรวจสอบความเข้าใจไว้ดว้ ยเสมอ
ทังนี เพราะ อีเลิร์นนิ ง เป็ นระบบการเรี ยนการสอนซึ งเน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ ดังนันผูเ้ รี ยนจึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีแบบฝึ กหัดเพือตรวจสอบว่าตนเองเข้าใจและ รอบรู ้
ในเรื องทีศึกษาด้วยตนเองมาแล้วอย่างดีหรื อไม่ อย่างไร
4.2 การจัด ให้มี แ บบทดสอบผูเ้ รี ย น สามารถอยู่ใ นรู ป แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น
ระหว่างเรี ยน หรื อหลังเรี ยนก็ได้ สําหรับ อีเลิร์นนิง แล้วระบบบริ หารจัดการรายวิชาทําให้ผสู ้ อนมี
ความสะดวกในการจัดการสอบได้อย่างง่ายดาย
ผูว้ ิ จยั ได้สรุ ปองค์ประกอบของบทเรี ยนอี เลิ ร์นนิ ง ได้ต่อไปนี คือ เนื อหา ( Content )
เนื อหาเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีสุ ดของ บทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง ส่ วนทีสอง คือระบบบริ หาร จัดการ
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เรี ยนวิชา (LMS) ซึ งเป็ นเสมือนระบบทีรวบรวมเครื องมือซึ งออกแบบไว้เพือความสะดวกแก้ผใู ้ ช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ องค์ประกอบสําคัญของอีเลิร์นนิ ง ทีขาดไม่ได้อีกประการ
หนึงคือการจัดให้ผเู ้ รี ยนสามารถติดต่อกับผูส้ อน วิทยากร ผูเ้ ชียวชาญอืนๆ รวมทังผูเ้ รี ยนด้วยกัน ใน
ลักษณะทีหลากหลาย และการสอน/การวัดผลการเรี ยน เป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญทีจะทําให้อีเลิร์นนิ ง
เป็ นการเรี ยนทีสมบูรณ์ ซึงอาจใช้แบบฝึ กหัด/แบบทดสอบ เป็ นเครื องมือในการวัดและประเมิน
รูปแบบของอีเลิร์นนิง คอร์ สแวร์
อี เ ลิ ร์ น นิ ง คอร์ ส แวร์ สามารถแบ่ ง ออกคล่ า วๆได้เ ป็ น ประเภท ได้แ ก่ ประเภท
เรี ยงลําดับการนําเสนอ แบบฝึ กหัด แลบเสมือนจริ ง แบบเกม ดังรายละเอียดต่อไปนี
. เรียงลําดับการนําเสนอ (Presentation Sequence)
คอร์สแวร์เรี ยงลําดับการนําเสนอ หมายถึง คอร์สแวร์ทีออกแบบในลักษณะทีผูเ้ รี ย นศึกษา
เนื อหา โดยการอ่าน ฟั ง และสังเกต การบรรยาย และ/หรื อการสาธิ ตต่างๆตามเวลาและจังหวะ
การเรี ยนของตน ซึ งคอร์ สแวร์ ลกั ษณะนี จะมี การใช้การนําเสนอเนื อหาเป็ นลําดับ และเหมาะ
สําหรับการถ่ายทอดเนือหาสารสนเทศทีไม่สลับซับซ้อนมากนัก
คอร์ สแวร์ ในรู ปแบบของการเรี ย งลําดับการนําเสนอจะใช้สือนําเสนอใน ระดับ คือ .)
เน้นตัวอักษรเป็ นหลัก .)เน้นมัลติมีเดียอย่างง่ายๆ เช่น ภาพและกราฟิ ก .)เน้นการนําเสนอด้วย
มัลติมีเดียเป็ นหลัก เช่น เสี ยง แอนิ เมชัน และวีดีทศั น์ในการนําเสนอเนื อหา ในบางครังก็อาจมี
การใช้สือโต้ตอบ (Interactive Media) อืนๆร่ วมด้วย เช่น ความเสมือนจริ ง (Virtual Reality) หรื อ
การจําลอง (Simulations)
เนือหาทีเหมาะสม
การเรี ย งลํา ดับการนํา เสนอเหมาะสํา หรั บ การจัด หาการบรรยาย (Lecture) ในลัก ษณะ
คุ ณ ภาพสู ง ที มี ค วามคงที สํา หรั บ ผูเ้ รี ย นทุ ก คน รู ป แบบการเรี ย นนี เหมาะสํา หรั บ สอนเนื อหา
สารสนเทศพืนฐานทีได้รับการยอมรับแล้วไปยังผูเ้ รี ยนจํานวนมากอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทังนี การ
ออกแบบการเรี ยงลําดับการนําเสนอจะต้องอาศัยนักออกแบบซึ งรู ้ว่าวิธีการในการเรี ยงลําดับการ
นําเสนอแบบใดเป็ นวิธีการในการนําเสนอทีดีทีสุ ด ซึงนักออกแบบจะต้องทํางานร่ วมกับผูเ้ ชียวชาญ
ที มี ป ระสบการณ์ ใ นการถ่ า ยทอดเนื อหาได้ดี จึ ง จะสามารถออกแบบคอร์ ส แวร์ ใ นลัก ษณะการ
เรี ยงลําดับการนําเสนอได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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รูปแบบการเรียนทีเหมาะสม
ผูเ้ รี ยนรายบุคคลโต้ตอบกับคอร์ สแวร์ เพือศึกษาเนื อหาในแต่ละหัวข้อของการเรี ยน โดย
ผูเ้ รี ยนจะได้รับการชีแจงเกียวกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยน หลังจากนันผูเ้ รี ยนทดสอบความรู ้ของ
ตนจากทีได้ศึกษามา
คําแนะนําสํ าหรับการออกแบบ
ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมการนําเสนอ
ควรออกแบบให้มีความยืดหยุน่ กล่าวคือ ควรออกแบบให้ผเู ้ รี ยนสามารถควบคุม
การเรี ยนของตนเองได้ โดยสามารถเลือกเข้าถึงเนื อหาทีต้องการโดยสะดวก (Non-Linear) โดยการ
แบ่งเนื อหาออกเป็ นหน่ วย (Modules) ย่อยๆ และหากใช้แอนนิ เมชันจะต้องมีการกําหนดจุดหลักๆ
(Key points) เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกทีจะเรี ยนหรื อข้ามไปเรี ยนยังจุดทีต้องการได้โดยทันที
เลือกใช้สือทีหลากหลายและเหมาสม
ควรออกแบบโดยผสมผสานสื อให้ เ หมาะสมในการอธิ บ ายเนื อหาการเรี ย น
ตัวอย่าง เช่ น ถ้าต้องการอธิ บายเกี ยวกับเรื องการเคลือนไหวของวัตถุใดๆให้กบั ผูเ้ รี ยนในระดับ
อุดมศึกษา แอนิเมชันหรื อวีดีทศั น์เป็ นสื อทีเหมาะสมในขณะทีหากต้องการอธิบายเกียวกับแนวคิด
ทีค่อนข้างเป็ นนามธรรมแก่ ผูท้ ีมีความรู ้ในเรื องนันๆมาบ้างแล้ว การใช้ขอ้ ความเป็ นทางเลือกที
น่าสนใจ เป็ นต้น
ออกแบบให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น
ในขณะทีผูเ้ รี ยนศึกษาเนื อหาในลักษณะเรี ยงลําดับดารนําเสนอนี ผูเ้ รี ยนมักจะนัง
นิ งๆ (Physically Passive) แต่ใช้สมองในการคิด วิเคราะห์ จดจํา (Mentally Active) เนื องจาก
คอร์ สแวร์ ในลักษณะเรี ยงลําดับการนําเสนอไม่ได้ตอ้ งการการโต้ตอบทางกายภาพของผูเ้ รี ยนมาก
นัก ดังนันคอร์ สแวร์ รูปแบบเรี ยงลําดับการนําเสนอทีดีจึงควรจะมีการใช้เว็บเชิงโตอบ (Interactive
Web) ซึ งอาจอยู่ในรู ปของการจัดหาแบบฝึ กหัด คําถาม หรื อกิ จกรรมท้ายแต่ละหน่ วยการเรี ยน
ทังนีเพืออนุญาตให้ผเู ้ รี ยนประยุกต์สิงทีเรี ยนมาและเป็ นการตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
ออกแบบให้อ่านง่าย
ออกแบบโดยคํานึ งถึงศักยภาพในการอ่านของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ควรอนุ ญาตให้
ผูเ้ รี ยนสังพิมพ์เนือหาออกทางกระดาษได้หากเนือหาเต็มไปด้วยตัวอักษรจํานวนมาก
เชือมโยงมากกว่าการเขียน
หากพบว่ า เนื อหาที ต้อ งการนํา เสนอได้มี ผูเ้ ขี ย นขึ นไว้แ ล้ว ให้ พิ จ ารณาการ
เชือมโยงไปยังเว็บเพจ นันๆ แทนการเขียนขึนเองใหม่ เพราะ นอกจากจะทําให้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
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ซําซ้อนแล้ว ยังทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้อืนๆบ้าง แต่ตอ้ งมันใจว่าผูเ้ ขียนอนุญาตให้
นําเนือหานันๆไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้
. แบบฝึ กหัด (Drill and Practice)
คอร์สแวร์แบบฝึ กหัด หมายถึง คอร์สแวร์ ทีอนุญาตให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนซําแล้วซําอีก
เพือประยุกต์ใช้ความรู ้ใดความรู ้หนึ ง หรื อทักษะใดทักษะหนึง โดยความรู ้และทักษะนันๆจะเป็ น
ความรู ้และทักษะขันพืนฐาน ตัวอย่างของคอร์ สแวร์ เพือการฝึ กฝนทีนิ ยมได้แก่ คอร์ สแวร์ ฝึกการ
คํานวณอย่างง่าย และคอร์ สแวร์ สอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ โครงสร้างของคอร์ สแวร์ จะคล้ายกับ
วงจรแบบทดสอบ (Testing Cycle) นันเอง กล่าวคือ จะเริ มด้วยกานนําเสนอปั ญหาหรื อคําถามให้
ผูเ้ รี ยนตอบ หลังจากทีผูเ้ รี ยนตอบคําถามแล้ว ก็จะมีการนําเสนอผลป้ อนกลับก่อนทีจะมีการนะ
เสนอคําถามในข้อต่อไป
เนือหาทีเหมาะสม
เนื อหาทีเหมาะสมสําหรับคอร์ สแวร์ ประเภทแบบฝึ กหัด ได้แก่ เนื อหาประเภท
ความจํา เนือหาประเภททีเป็ นความจริ ง (Facts) ทีต้องการให้ผเู ้ รี ยนจดจําเพือการเรี ยกใช้ภายหลังได้
อย่างรวดเร็ ว ตัวอย่างเนื อหาทีเหมาะสม ได้แก่ ศัพท์ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ สัญลักษณ์ต่างๆ
การสะกดคํา ไวยากรณ์ กฎการวรรคตอน ไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรม เป็ นต้น
รูปแบบการเรียนทีเหมาะสม
คอร์ สแวร์ ประเภทแบบฝึ กหัดนี จะเริ มจากการนําเข้าสู่ บทเรี ยน ซึ งรวมถึงการ
ต้อนรับผูเ้ รี ยนเข้าสู่ เนื อหาและอธิ บายวิธีการทีผูเ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิ รวมทังวัตถุประสงค์ของการเรี ยน
หลังจากนันจะมีการนําเสนอคําถาม ผูเ้ รี ยนจะคอยตอบคําถามและได้รับผลป้ อนกลับ หลังจาก
ได้รับผลป้ อนกลับก็จะมีขอ้ คําถามถูกนําเสนอต่อไปเรื อยๆจนกระทังครบทุกข้อ ผูเ้ รี ยนก็จะต้อง
สรุ ปเนือหาทีได้เรี ยนมาและพยายามประยุกต์สิงทีไม่ได้ศึกษามากับตัวอย่างอืน ๆ ในสถานการณ์ที
ใกล้เคียงกับชีวิตจริ งมากขึน
คําแนะนําสํ าหรับการออกแบบ
สร้างคลังคําถาม/คําตอบ
ถ้าเป็ นไปได้ควรออกแบบคอร์สแวร์ให้สามารถสร้างคลังคําถาม/คําตอบเพือนการ
สุ่ มคําถามใหม่ๆขึนมาถามผูเ้ รี ยนอย่างสมําเสมอ เพือป้ องกันไม่ให้ผเู ้ รี ยนใช้วิธีจาํ คําถาม และเบือ
กับการทําแบบฝึ กหัด
จัดให้มีคาํ ถามทีมีระดับความง่าย-ความยาก
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ควรออกแบบให้ค อร์ ส แวร์ มีก ารเพิ มระดับ ความยากขึ นไปเรื อยๆในขณะที ผูเ้ รี ย นมี
ความก้าวหน้าในการเรี ยนเพิมขึนเรื อยๆโดยอาจใช้คาํ ถามทีมีความซับซ้อนขึน หรื อให้เวลาน้อยลง
ในการตอบคําถาม เป็ นต้น
. ห้ องปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Lab)
ห้องปฏิบตั ิการเสมือนจริ งเป็ นคอร์ สแวร์ ประเภทหนึ งซึ งเป็ นการนําเสนอการจําลองบน
หน้าจอ (On-screen Simulator) ซึงผูเ้ รี ยนสามารถใช้แลบเสมือนจริ งในการทดสอบสมมติฐานทีได้ตงั
ไว้ รวมทังสังเกตผลทีได้จากการทดสอบ ตัวอย่างของเนื อหาทีสามารถออกแบบในลักษณะแลบ
เสมือนจริ ง ได้แก่ การสอนวิธีการใช้กล้อง การมองของสัตว์ประเภทต่างๆ ความยาวของคลืน
แสง กล้องส่ องทางไกลขนาดต่างๆ เป็ นต้น
เนือหาทีเหมาะสม
ในการใช้คอร์ สแวร์ ในลักษณะของแลบเสมือนจริ ง ผูเ้ รี ยนสามารถทําการทดลองต่างๆ
โดยปราศจากความเสี ยงอันตรายต่างๆทีอาจเกิดขึนจากการทดลองจริ ง นอกจากนี ยังสามารถทีจะ
ทําการทดลองทีในความเป็ นจริ งไม่สามารถทําได้เนืองจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนันจึงควรใช้คอร์ส
แวร์ รูปแบบนี สําหรั บเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยนก่อนทีจะทําแลบจริ ง เพราะคอร์ สแวร์ จะช่ วยเตรี ยมความ
พร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยนในการทําแลบอย่างมีประสิ ทธิภาพ แลบเสมือนจริ งอาจอยูใ่ นรู ปของการจําลอง
แลบจริ งบนหน้าจออย่างง่ายๆ เมือผูเ้ รี ยนทําการทดลองอย่างหนึงอย่างใด คอร์สแวร์จะอนุญาตให้
ผูเ้ รี ยนควบคุมการทดลองได้และเปลียนตัวแปรต่างๆได้ ทังนี ทําให้แลบเสมือนจริ งคล้ายคลึงกับ
แลบจริ งมากขึน นอกจากนี ในบางกรณี อาจใช้คอร์ สแวร์ ประเภทนี แทนแลบจริ งๆ แต่ยงั สามารถ
ออกแบบสําหรับเนื อหาทีเป็ นนามธรรมหรื อไม่ สามารถทดลองได้ในชีวิตจริ งด้วย เช่น การสลับ
กลุ่มดาว การปรับตัวแปรต่างๆทีส่ งผลต่อเศรษฐกิจของโลก เป็ นต้น สุ ดท้ายนี แลบเสมือนจริ งยัง
ช่วยชีแนะผูเ้ รี ยนให้คน้ พบหลักการต่างๆ และความสัมพันธ์ต่างๆสําหรับตัวเอง ซึงส่ งผลต่อความ
คงทนในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
รู ปแบบการเรียนทีเหมาะสม
ผูเ้ รี ยนได้รับมอบหมายงานให้ทาํ หลังจากนันผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้วิธีการใช้เครื องมือทาง
แลบ ก่อนทีจะลงมือทําการทดลองต่างๆ ผูเ้ รี ยนจะต้องบันทึกผลอย่างละเอียด หลังทําการทดลอง
เสร็ จแล้ว ผูเ้ รี ยนสรุ ปสิ งทีได้ทาํ การทดลองโดยพยายามหาหลักการและความสัมพันธ์ต่างๆ ซึ ง
อธิบายถึงผลทีได้รับจากการทดลองนัน ผูส้ อนประเมินผูเ้ รี ยนตามผลงาน
คําแนะนําสํ าหรับการออกแบบ
เน้นในสิ งทีต้องการสอน
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ในการออกแบบคอร์ สแวร์ ให้พิจารณาประเด็นทีต้องการจะให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรี ยนรู ้ให้แน่
ชัด ตัวอย่างเช่น หากต้องการสอนให้ผเู ้ รี ยนใช้เครื องมือใดๆในแลบจริ ง การออกแบบ คอร์สแวร์
ต้องทําให้ละเอียดทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถถ่ายโยงความรู ้ไปใช้ได้ในความเป็ นจริ ง
อย่างไรก็ตามหากวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ได้แก่การสอนแนวคิด ซึ งเกียวข้องกับการทดลอง
การออกแบบสามารถทีจะลดความเหมือนจริ งของแลบได้เพือให้ผเู ้ รี ยนหันเหความสนใจไปไว้ที
แนวคิดทีต้องการจะสอนแทน
ใช้แลบเสมือนจริ งในหลาย ๆ กิจกรรม
การออกแบบพัฒนาคอร์ สแวร์ ในรู ปแบบแลบเหมือนจริ งต้องใช้เวลาและความ
พยายามมาก ดังนันพิจารณาใช้คอร์สแวร์นีสําหรับหลายๆกิจกรรมหรื อหลายๆวิชา(หากเป็ นไปได้)
. เกม (Game)
เกมในทีนี หมายถึงคอร์ สแวร์ ทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ในบรรยากาศทีท้าทาย สนุก สนาน
และเพลิ ดเพลิ น คอร์ สแวร์ เกมอาจอยู่ในรู ปของการจําลองก็ได้ ซึ งก็จะเรี ยกว่าเกมการจําลอง
คอร์ สแวร์ รูปแบบเกมอนุญาตให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนในลักษณะโต้ตอบกับคอร์ สแวร์ อย่างสมําเสมอ โดย
คาดหวังว่าเมือผูเ้ รี ยนเล่นเกมหลายๆครัง ผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้และสามารถประยุกต์การเรี ยนรู ้
นันได้
เนือหาทีเหมาะสม
เนื อหาทีเหมาะสมสําหรับคอร์สแวร์ ในลักษณะเกม ได้แก่เนือหาทีมีลกั ษณะ ดังนี เนื อหา
ประกอบด้วยกิ จกรรมการเรี ยน ซึ งตามปรกติตอ้ งการเวลามาก เนื อหาประกอบด้วยกิจกรรมการ
เรี ยน ซึงตามปรกติอาจส่ งผลให้เกิดอันตราย เนือหาประกอบด้วยกิจกรรมการเรี ยน ซึงตามปรกติมี
ค่าใช้จ่ายสู ง เนือหามีความน่าเบือ
อย่างไรก็ดี การออกแบบคอร์ สแวร์ เกมเป็ นอีกรู ปแบบหนึ งทีกินเวลานานและมีค่าใช้จ่าย
สู ง โปนปรกติแล้วค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ เท่าของราคาทีใช้ในการออกแบบพัฒนาคําถามแบบ
ตัว เลื อ กในลัก ษณะข้อ ความ ดัง นันการที จะตัด สิ น ใจออกแบบพัฒ นาเกม ควรพิจ ารณาอย่า ง
รอบคอบก่อนลงมือสร้าง
รู ปแบบการเรียนทีเหมาะสม
ผูเ้ รี ย นเล่ น เกมเพื อให้บ รรลุ เ ป้ าหมายเกมที ได้ก ํา หมดไว้ เกมจะเริ มจากการ
นําเสนอเป้ าหมายของเกม และกฎกติกาต่างๆทีเกียวข้อง ผูเ้ รี ยนก็จะศึกษาสถานการณ์ ทําความ
เข้า ใจกับ บทบาทที จํา ต้อ งเล่ น ให้พิ ชิ ต เป้ าหมาย ซึ งอาจหมายถึ ง การศึ ก ษาหาข้อมู ลเพิ มเติ ม ที
เกี ยวข้อ งกับ เนื อหา โดยที ผูเ้ รี ย นจะมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น (active) อย่า งสมําเสมอเพื อให้บ รรลุ
เป้ าหมายหลักทีเกมกําหนดไว้
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คําแนะนําสํ าหรับการออกแบบ
เน้นการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ไม่ใช่การเล่นออกแบบเกมซึ งท้าทายให้ผูเ้ รี ยนคิด ไม่ใช่แค่
เพียงการใช้กล้ามเนือมือ หลีกเลียงเกมประเภททีวัดแค่เพียงว่าผูเ้ รี ยนลากเมาส์ได้รวดเร็ วและใช้การ
คลิกแม่นยําเท่าใด ยกเว้นว่าทักษะเหล่านันคือทักษะทีจะต้องการสอน
ออกแบบให้เหมือนจริ ง
หากในชีวิตจริ งผูเ้ รี ยนต้องตัดสิ นใจสิ งใดบ้างในสถานการณ์นนๆ
ั เกมทีออกแบบ
สํา หรั บ สถานการณ์ นันๆก็ จ ะต้อ งให้ผูเ้ รี ย นได้มีก ารตัด สิ น ใจเช่ น เดี ย วกัน กับ สถานการณ์ จ ริ ง
พยายามหลี ก เลี ยงข้อ จํา กัด ต่ า งๆในการที ผู ้เ รี ยนจะบรรลุ เ ป้ าหมายที ได้ว างไว้ เช่ น ถ้า ใน
สถานการณ์จริ ง มีทางในการบรรลุเป้ าหมายทีได้วางไว้จาํ นวนกี ทาง ในเกมจะต้องอนุ ญาตให้
ผูเ้ รี ยนมีจาํ นวนทางเลือกได้เท่ากับสถานการณ์จริ ง
ออกแบบให้ทา้ ทาย
ออกแบบให้เกมง่ายในช่วงแรก แต่ให้เพิมความยากขึนเรื อยๆ เพือท้าทายผูเ้ รี ยน
ในการพิชิตเป้ าหมาย นักออกแบบสามารถออกแบบโดยนําการแข่งขันเข้ามาหรื อการท้าทายผูเ้ รี ยน
ให้ทาํ คะแนนให้ได้ดีหว่าคนอืนๆ เมือผูเ้ รี ยนเริ มมีความคุน้ เคยกับเกมมากขึน ควรมีการจํากัดใน
เรื องของเวลาให้นอ้ ยลง
ออกแบบการแข่งขันให้พอสมควร
การออกแบบทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการแข่งขันมากเกินไป อาจส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน พิจารณาให้ดีว่าผูส้ อนต้องการให้ผเู ้ รี ยนร่ วมมือกันหรื อแข่งขันกัน และควรออกแบบ
เกมให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของการเรี ยนการสอนนันๆ
ออกแบบให้เหมือนจริ ง
ออกแบบให้เหมือนกับสถานการณ์ จริ งๆทังนี เพือให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึกสนุ กตืนเต้นให้
เหมือนกับอยูใ่ นเหตุการณ์นนจริ
ั งๆ เช่น การออกแบบการให้ขอ้ มูลเพิมเติมกันผูเ้ รี ยน ก็ควรทีจะ
ให้เมือผูเ้ รี ยนมีการร้องขอเท่านัน ไม่ใช่นาํ เสนอแก่ผเู ้ รี ยนเฉยๆ เป็ นต้น
อธิบายเกมอย่างชัดเจน
ออกแบบโดยคํา นึ ง ถึ ง การให้ข อ้ มู ล ผูเ้ รี ย นได้อ ย่า งชัด เจน เป้ าหมายของเกม
ข้อจํากัดของเกม (เช่นเวลาทีใช้ในการเล่น ฯลฯ)
การออกแบบและพัฒนาคอร์ สแวร์ สําหรับอีเลิร์นนิง
ถนอมพร เลาหจรัสแสง ( 2545 : 91-118 ) ได้กล่าวถึงการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์
สําหรับ อิเลิร์นนิง ไว้ดงั นี
1. การออกแบบ อีเลิร์นนิง คอร์สแวร์
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1.1 ความหมายของคอร์ สแวร์ คอร์ สแวร์ หมายถึ ง สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
( คอมพิวเตอร์ ) ซึ งเป็ นการเปลียนรู ปแบบการนําเสนอบทเรี ยนจากตําราเอกสาร ให้อยู่ในรู ปของ
สื อคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบ ซึ งใช้ประโยชน์ของข้อได้เปรี ยบของคอมพิวเตอร์ ในด้าน
การนําเสนอสื อประสม ( Multimedia ) และในด้านการให้ผลป้ อนกลับแก่ ผูเ้ รี ยนโดยทันที
( Immediate Response ) โดยทีผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงเนื อหาได้ตามความต้องการในลักษณะทีไม่
เป็ นเชิงเส้นตรง ( Non – Linear ) และมีการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนเพือให้ผเู ้ รี ยนมีการโต้ตอบ
( Interaction ) กับเนือหา รวมทังมีแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบให้ผเู ้ รี ยนสามารถตรวจสอบความ
เข้าใจได้
1.2 การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน แบบจําลองรู ปแบบการออกแบบระบบ
การเรี ยนการสอน ( Instructional System Design Model ) สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
รู ปแบบจําลองระบบการเรี ยนการสอนซึงเหมาะสําหรับการนําไปใช้ในชันเรี ยน ( สําหรับการเรี ยน
การสอน 2-3 ชัวโมง ) รู ปแบบจําลองระบบการเรี ยนการสอนสําหรับการผลิตเป็ นชุดการเรี ยน รู ป
แบบจําลองระบบการสอนสําหรั บการเรี ยนการสอนทังระบบ ( ใช้กับทังกระบวนวิ ชาหรื อทัง
หลักสูตร )
1.3 การออกแบบและพัฒนา อีเลิร์นนิง คอร์สแวร์ รู ปแบบการออกแบบการเรี ยน
การสอนทีเหมาะสมสําหรับการออกแบบคอร์สแวร์สาํ หรับ อีเลิร์นนิง ประกอบด้วยขันตอนต่าง ๆ
ดังนี
ขันที 1 ขันการเตรี ยมตัว ( Preparation Stage )
ขันที 2 ขันการเลือกเนือหา ( Content Selection )
ขันที 3 ขันการวิเคราะห์หลักสูตร ( Curriculum Analysis Stage )
ขันที 4 ขันการออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design )
ขันที 5 ขันการพัฒนาการเรี ยนการสอน ( Instructional Development Stage )
ขันที 6 ขันการประเมินผล ( Evaluation Stage )
ขันที 7 ขันการบํารุ งรักษา ( Maintenance Stage )
กระบวนการ และขันตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E – Courseware)
กระบวนการและขันตอนการออกแบบ และพัฒนาบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ ( อีเลิร์นนิ ง) ที
ได้ตามมาตรฐานการออกแบบการเรี ยนการสอน โดยกระบวนการและขันตอนในการพัฒ นา
บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักการพัฒนาบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี
1. การวิเคราะห์ ( Aanlysis ) ขันตอนการวิเคราะห์บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เป็ นขันตอนแรก
ของการออก แบบการเรี ยนการสอน โดยขันตอนนี เป็ นขันตอนการวิ เ คราะห์ (Analysis)
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องค์ประกอบทังหมดเกี ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอี เลิ ร์น นิ ง ไม่ ว่าจะเป็ นเนื อหาบทเรี ย น
ออนไลน์อีเลิร์นนิ ง ผูเ้ รี ยน วัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอน รวมทังอุปกรณ์ เครื องมือ และ
เทคโนโลยีทีใช้ในการเรี ยนการสอน ขันตอนการวิเคราะห์บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งได้ดงั นี
1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร
1.2 การวิเคราะห์เนือหา
1.3 การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
โดยขันตอนการวิ เ คราะห์ เป็ นส่ ว นสํา คัญ ในการพัฒ นาชุ ด วิ ช าต่ า งๆ โดยผูอ้ อกแบบ
บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องคํานึ งถึงหลักสู ตรการเรี ยนการสอนออนไลน์ ลักษณะเนื อหาวิชา
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการเรี ย นการสอน กลุ่ ม เป้ าหมาย การเลื อ กสื อที นํามาใช้ใ นการเสนอ ความ
เหมาะสมของบทเรี ยนกับผูเ้ รี ยน รวมถึงบทเรี ยนต้องใช้ง่ายด้วย
2. การออกแบบ ( Design ) ขันตอนการออกแบบบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ ขันตอนนี เป็ นผล
มาจากวิเคราะห์โดยออกมาในลักษณะของแบบร่ างการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ในการเรี ยนการสอน
เนือหาบทเรี ยนโดยใช้เอกสารนีในการสื อสารกับทีมงานในการทํางานร่ วมกันให้ประสบผลสําเร็ จ
2.1 การออกแบบเนื อหาบทเรี ย นอี เ ลิ ร์ นิ ง ในส่ ว นของการออกแบบเนื อหา
บทเรี ยนอีเลิร์นนิงนัน มีลกั ษณะเป็ น Learning Object โดยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงต้องได้รับการจําแนก
เป็ นหน่วย ๆ เพือใช้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ และมีวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนนัน ๆ รวมถึง
เนือหาต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงค์
2.2 การออกแบบโครงสร้าง และลักษณะของบทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง การออก แบบ
โครงสร้างบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ต้องคํานึ งถึงลักษณะการใช้งานและความสามารถทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนทีแตกต่างกัน การออกแบบหน้าจอบทเรี ยน ควรมีการออกแบบ ควรคํานึ งถึงหลักของความ
สวยงามประกอบกับหลักการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ รวมทังควรมีการเลือกสี รู ปภาพ ตัวอักษร
ทีเหมาะสมกับเนื อหาบทเรี ยนอิเลิร์นนิ ง และผูเ้ รี ยน การนําเสนอบทเรี ยนอิ เลิร์นนิ ง ต้องมีความ
ทันสมัย แลทันต่อเหตุการณ์
2.3 การออกแบบบทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ ง ให้มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ แ ละการเชื อมโยงการ
ปฏิสัมพันธ์กบั บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง เป็ นสิ งทีสําคัญและจําส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความกระตือรื อร้ น
ความสนใจทีจะเรี ยน อิเลิร์นนิง การโต้ตอบกับบทเรี ยนอีเลิร์นนิง และการเชือมโยงเนือหาทีดีนนั
จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทีดีขึน
2.4 การออกแบบรู ปแบบการนําเสนอบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ให้มีความน่าสนใจ เป็ น
ส่ วนทีจะกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้เกิดการอยากรู ้อยากเรี ยนอีเลิร์นนิง ลดความน่าเบือของการเรี ยนจากการ
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เรี ยนทีมีความยาวนาน การเสนอทีน่าสนใจ ตืนตาตืนใจ เหมาะสมกับเนื อหาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง จะ
ช่วยให้เกิดความคงทนของการจําเหตุการณ์ หรื อเนือหาได้
3. การพัฒนาบทเรี ยน ( Development ) ขันตอนการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เป็ นขันตอน
ของการทําตามเอกสารการออกแบบเป็ นการพัฒนาสื อการเรี ยนการสอน อีเลิร์นนิ ง โดยเริ มจาก
เขียน Storyboard ตามเอกสารทีได้รับการตรวจสอบเนือทีถูกต้องแล้ว การเขียน Storyboard เป็ นการ
อธิบายหน้าจอของการเรี ยนการสอนในแต่ละหน้าว่าผูเ้ รี ยนจะเห็น ได้ยนิ หรื อว่ามีปฏิสัมพันธ์อะไร
กับบทเรี ยนบ้าง Storyboard จะเป็ นเครื องมือในการทํางานของกราฟิ กทีมตัดต่อเสี ยง / ภาพ และ
โปรแกรมเมอร์ในการผลิตบทเรี ยน อีเลิร์นนิง และบทเรี ยนออนไลน์ ทีเสร็ จสมบูรณ์ตอ้ งได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องและรู ปแบบทีต้องการสื อความหมายจากผูม้ ีความเชียวชาญด้านเนื อหาก่อน
นําไปใช้
4. การนําบทเรี ยนไปใช้ (Implementation) ขันตอนการนําบทเรี ยนอีเลิร์นนิงไปใช้ ขันตอน
นี เป็ นส่ วนหนึ งของการนําบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ไปใช้ในการเรี ยนการสอน โดยนําบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง
ลงระบบ ทําการตรวจสอบการใช้งานของบทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง เป็ นระบบพร้อมกับมีฝ่ายเทคนิ คให้
การช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นด้านโปรแกรม หรื อว่าเครื องมือ
การใช้งานบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
5. การประเมิน ( Evaluation ) ขันการประเมินผลบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เป็ นขันตอนสุ ดท้าย
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนออนไลน์ ทีผลิตขึนมา โดยอาจารย์ผูส้ อนและคณะกรรมการเป็ นผู ้
ตรวจสอบความถูก ต้องของบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
สรุ ป ขันตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง
(2545.) คือ ขันที 1 ขันการเตรี ยมตัว ( Preparation Stage ) ขันที 2 ขันการเลือกเนื อหา ( Content
Selection ) ขันที 3 ขันการวิเคราะห์หลักสู ตร ( Curriculum Analysis Stage ) ขันที 4 ขันการ
ออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design ) ขันที 5 ขันการพัฒนาการเรี ยนการสอน ( Instructional
Development Stage ) ขันที 6 ขันการประเมินผล ( Evaluation Stage ) ขันที 7 ขันการบํารุ งรักษา
( Maintenance Stage ) สําหรับ กระบวนการและขันตอนการออกแบบ และพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ที
ได้ต ามมาตรฐานการออกแบบการเรี ย นการสอน โดยกระบวนการและขันตอนในการพัฒ นา
บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ตามหลักการพัฒนาบทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง ดังต่อไปนี ขันที 1 ขันการวิเคราะห์
ข้อมูล (Aanlysis) ขันตอนการวิเคราะห์บทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง ขันที 2 ขันการออกแบบ (Design)
ขันตอนการออกแบบบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ขันที 3 ขันการพัฒนา ( Development) ขันตอนการพัฒนา
บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง
ขันที 4 ขันการนําไปใช้ (Implementation) ขันตอนการนําบทเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ และขันที 5 ขันการประเมิน (Evaluation) ขันการประเมินผลบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
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ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขันตอนในการออกแบบและ พัฒนาบทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง
ไว้ดงั นี ขันที 1 ขันการสํารวจข้อมูลพืนฐาน ขันที 2 การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพเครื องมือ ขัน
ที 3 การทดลองใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง และขันที 4 การประเมินบทเรี ยนแบบอีเลิร์นนิง
ฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน (Scaffolding)
มีผใู ้ ห้ความหมายของ ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน (Scaffolding) ไว้ดงั นี
สุ พรรษา สารพล (2549 :4) ได้ให้ความหมาย ของฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน (Scaffolding)
คือ เป็ นการแนะนําแนวทางในการหาคําตอบทําให้สามารถคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ง่ายขึนและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
อนุชา โสมาบุตร (2549:20) ได้กล่าวถึง ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) ไว้ดงั นีคือ ฐาน
การช่วยเหลือ (Scaffolding) มาจากแนวคิดของ Social Constructivist ทีเชือว่า ถ้าผูเ้ รี ยนอยูต่ ากว่
ํ า
Zone of Proximal Development ไม่สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ จําเป็ นทีจะต้องได้รับการช่วยเหลือ
ทีเรี ยกว่า Scaffolding ซึงฐานความช่วยเหลือจะสนับสนุนผูเ้ รี ยนในการแก้ปัญหา หรื อการเรี ยนรู ้
ในกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจการเรี ยนรู ้ให้สาํ เร็ จด้วยตัวเองได้ โดยฐานความช่วยเหลืออาจเป็ น
คําแนะนํา แนวทาง ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆในการแก้ปัญหาหรื อปฏิบตั ิภาระกิจการเรี ยนรู ้
นอกจากนี สุ มาลี ชัยเจริ ญ (2545 :5) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน (Scaffolding) ไว้ดงั นี คือ 1) เป็ นสิ งทีสนับสนุ น 2) เปรี ยบเสมือนเครื องมือในการ
เรี ยนรู ้ 3) เป็ นสิ งทีช่วยขยายฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน 4) อนุ ญาตให้ผเู ้ รี ยนทําภารกิจงานให้สาํ เร็ จ
เท่าที เป็ นไปได้ 5) ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกสิ งทีตนเองต้องการจะรู ้ ได้ตรงเป้ าหมาย นอกจากนี ยัง
พบว่า ผูเ้ รี ย นใช้ฐ านการเรี ย นช่ ว ยเหลื อ เมื อผูเ้ รี ย นไม่ สามารถคิ ด หาคําตอบได้ หลัง จากที อ่ า น
สถานการณ์ปัญหาในบางสถานการณ์ ปั ญ หา หรื อเมือต้องการคําตอบและพบว่าผูเ้ รี ยนบางคนใช้
ฐานการช่ วยเหลื อแก้ปัญหา ถ้าเรื องใดทีผูเ้ รี ยนพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ฐานการ
ช่ วยเหลือจะเข้ามามี บทบาทสําคัญทีจะทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ ฐานความ
ช่ ว ยเหลื อ มี บ ทบาทสํา คัญ อย่า งยิ งในการสร้ า งความรู ้ และการทํา ความเข้า ใจของผูเ้ รี ย นที มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทีแตกต่างกัน
รูปแบบของฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน (Scaffolding)
อนุ ชา โสมาบุตร (2549:37 - 40) ได้กล่าวถึง รู ปแบบฐานการช่วยเหลือทางการเรี ยน
(Scaffolding) ไว้ดงั นี
1. ฐานความช่วยเหลือการสร้างความคิดรวบยอด (Conceptual Scaffolding)
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Conceptual Scaffolding จะถูกจัดหามาให้ผเู ้ รี ยน เมือปั ญหาทีกําลังศึกษาได้ถูกกําหนดขึน นันก็คือ
Externally Impose หรื อการนําเข้าสู่ บริ บท เมือปั ญหาและขอบข่ายถูกกําหนดขึนนัน อาจเป็ นไปได้
ทีต้องใช้หลักการทีต้องเรี ยนรู ้มาก่อนเป็ นสิ งจําเป็ นในขอบข่ายเนื อหาทีต้องการศึกษา การเกิดความ
เข้าใจทีคลาดเคลือน (Misconception) ในหลักการทางวิทยาศาสตร์ และจึงมีความจําเป็ นทีจะต้องให้
พืนฐานทีแข็งแกร่ งสําหรับการคาดคะเน เช่น ความยากในการสร้างเป็ นความคิดรวบยอด ดังนัน
Conceptual Scaffolding เป็ นสิ งทีออกแบบมาเพือช่วยผูเ้ รี ยนในการให้เหตุผล โดยผ่านทางปั ญหาที
ซับซ้อนและยังสงสัย เช่นเดียวกับความคิดรวบยอดทีมักจะเกิดความเข้าใจทีคลาดเคลือน การบอก
ใบ้ (Hint) สามารถแนะแนวทางให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าสู่ แหล่งทรัพยากร การใช้เครื องมือจะได้รับ
การเสนอแนะเพือให้สามารถทําความเข้าใจสถานการณ์ทีเป็ นปั ญหา Conceptual Scaffolding จะ
แนะแนวผูเ้ รี ยนเกียวกับสิ งทีควรจะนํามาพิจารณา นันคือสิ งทีจะต้องจําแนก ความรู ้ทีเป็ นความคิด
รวบยอดทีสําคัญ ทีเกี ยวข้องกับปั ญหา หรื อการสร้างโครงสร้างทีจะทําโดยแยกไปสู่ การจัด
หมวดหมู่ของความคิดรวบยอด โครงสร้างนีอาจทําได้เป็ น กลไก การจัดลําดับความสัมพันธ์ โดยใช้
ภาพกราฟิ กแสดงความคิดเห็น หรื อเป็ นการแสดงเป็ นเค้าโครงของลักษณะทีแยกเป็ นส่ วนย่อย หรื อ
อาจเป็ นสารสนเทศหรื อการบอกใบ้โดยผูเ้ ชียวชาญ ใน OLEs Conceptual Scaffolding จะจัดเตรี ยม
แนวคิดทีหลากหลายทีเป็ นปั ญหาทีเกียวข้องกับความคิดรวบยอดทีจะศึกษา อาจไม่ได้เป็ นการ
แนะนําเกียวกับแหล่งทรัพยากรอย่างชัดเจน
2. ฐานความช่วยเหลือเกียวกับการความคิด (Metacognitive Scaffolding)
เป็ นฐานการช่วยเหลือทีสนับสนุ นเกียวกับกระบวนการทีเกียวข้องกับการจัดการเกียวกับ
การเรี ยนรู ้ของแต่ละคน ฐานนีจะจัดการแนะแนวสิ งทีเกียวข้องกับวิธีการคิดในระหว่างการเรี ยนรู ้
Metacognitive Scaffolding สามารถทีจะเป็ นได้ทงลั
ั กษณะเฉพาะ(Domain Specific) เช่น การเข้าสู่
บริ บททีเป็ นการแนะนํา(Induced) หรื ออาจเป็ นการเข้าสู่บริ บททีไม่เคยรู ้จกั มาก่อน สิ งแวดล้อมของ
การบูรณาการความรู ้ (Knowledge Integration Environments) (KIE) ตัวอย่างทีมีการจัดการ
สนับสนุนของ Metacognition (คือการรู ้เกียวกับการรู ้คิดของตนเอง) ซึงสนับสนุนในรู ปแบบของ
การเสนอแนะจากภายนอก (Externally Induced) ทีเป็ นสถานการณ์ทีเป็ นปั ญหาทีผูเ้ รี ยนพยายามที
จะสร้างโมเดลของปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการของการสื บเสาะทีเป็ นฐานของการ
ช่วยเหลือ จะช่วยผูเ้ รี ยนในการพิจารณาเกียวกับ วิธีการทีจะต้องรู ้เกียวกับการริ เริ ม เปรี ยบเทียบและ
ปรับปรุ ง เกียวกับความรู ้ทีกําลังเรี ยนMetacognitive Scaffolding อาจเป็ นการกระตุน้ เตือนให้ผเู ้ รี ยน
สะท้อนเป้ าหมาย หรื อบอกให้เชือมโยงไปสู่ แหล่งทรัพยากรทีมี หรื อเครื องมือทีช่วยเมือได้ทราบ
บริ บท จัดกระทํากับปั ญหาหรื อความจําเป็ นในทางปฏิบตั ิของปั ญหา ดังเช่น โครงการ KIE ทีว่า
แสงจะเดินทางได้ไกลเท่าไร และความช่วยเหลือในการสื บเสาะสามารถออกแบบมาเพือทีจะเป็ น
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วิธีการทีเฉพาะ ทีเกียวข้องกับปั ญหาทีศึกษา (ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องใช้เวลาเพิมมากขึน น้อยลง
จํานวนเท่ากับทีจะสามารถมองเห็นจากเทียนไขหรื อการสะท้องแสงทีแสดงจากทะเลสาบอีกฟาก
หนึง) ในทางตรงข้ามฐานความช่วยเหลือทีเกียวกับการสร้างโมเดล ผ่านรู ปแบบของภารกิจทีแสดง
ปรากฏการณ์ต่างทีมีองค์ประกอบทีแตกต่าง จากตัวอย่างทีกล่าวมาในกรณี ขา้ งต้น Scaffolding จะ
เน้นในกระบวนการสร้างโมเดล รวมถึง ค้นหาวิธีการเชือมโยงโมเดลกับความรู ้เดิมทีมีมาก่อนและ
ประสบการณ์ เชื อมโยงรู ปแบบของการทําความเข้าใจ และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนลงมือกระทํากับ
แนวคิดผ่านเครื องมือ
3. ฐานความช่วยเหลือกระบวนการ (Procedural Scaffolding)
เป็ นวิธีการใช้แหล่งทรัพยากรทีมีและเครื องมือ จะเกียวข้องกับลักษณะของระบบและการ
ทํางาน นอกจากนี ยังช่วยแนะนําผูเ้ รี ยนในขณะเรี ยนรู ้ ตัวอย่างเช่น ผูเ้ รี ยนไม่ได้รับการปฐมนิเทศ
เกียวกับสิ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ Procedural Scaffoldingจะช่วยจัดหาส่ วนทีเสนอแนะวิธีการ
กลับมายังตําแหน่งทีต้องการ วิธีการทีจะระบุตาํ แหน่งของแหล่งข้อมูลสารสนเทศทีต้องการ รวมถึง
การใช้เครื องมือทีจัดไว้ให้ ดังเช่น เรื อง The Human Body ของ (Iiyoshi, Hannafin,1996) ได้
จัดเตรี ยมแหล่งทรัพยากรและเครื องมือทีมีการทํางานทีแตกต่างกัน เพราะว่าภารกิจทางพุทธิปัญญา
ทีเกียวข้องกับการจํา กระบวนการทีเกียวข้องทังหมดของแต่ละเครื องมือในแต่ละแหล่งทรัพยากร
ซึ งอาจมีมาก และกระบวนการดังกล่าวควรมีการสาธิ ตผูเ้ รี ยนไม่จาํ เป็ นต้องพัฒนาสิ งทีเอืออํานวย
ความสะดวกกับกระบวนการ
4. ฐานการช่วยเหลือกลยุทธ์การแก้ปัญหา (Strategic Scaffolding)
เป็ นวิธีการที เน้นเกี ยวกับวิธีการที เป็ นทางเลื อก ทีอาจเป็ นสิ งที พิสูจน์ว่าเป็ นสิ งที มี
ประโยชน์ Strategic Scaffoldingจะสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ การวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การ
ตัดสิ นใจระหว่างการเรี ยนรู ้แบบเปิ ด จะเน้นเกียวกับวิธีการสําหรับระบุและเลือกสารสนเทศที
ต้องการ ประเมินแหล่งทรัพยากรทีจัดหาได้ และเชือมความเกียวพันระหว่างความรู ้ทีมีมาก่อนและ
ประสบการณ์ ดังเช่นตัวอย่าง เรื อง Great Solar System Rescue (1992) ได้เสนอทางเลือกทีจะเข้าถึง
ปั ญหาในทางปฏิบตั ิ จัดหาระดับของข้อแนะนํา คําถามทีต้องการพิสูจน์ สามารถเป็ นกลยุทธ์ที
นํามาใช้ ซึ งจะพยายามให้ได้เชื อมความเกียวข้องสิ งต่างๆ ในการแก้ปัญหา แต่ไม่ใช่ การ
ประนี ประนอมในการแก้ปัญหา กลยุทธ์อืนๆ ของ Strategic Scaffolding จะไปกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
ตืนตัวกับ เครื องมือและแหล่งทรัพยากรทีอาจจะมีประโยชน์ภายใต้สถานการณ์นนั และแนะแนว
ทางการใช้ อาจเป็ นการจัดข้อคําถามทีจะช่วยในการพิจารณา ในขณะทีทําการประเมิ นปั ญหา
เช่นเดียวกับการ บอกใบ้วา่ เครื องมือหรื อแหล่งทรัพยากรใดมีสารสนเทศทีต้องการในการแก้ปัญหา
นอกจากนี ชินะพัฒน์ ชืนแดชุ่ม (2552) ได้กล่าวถึง Scaffolding ไว้ดงั นี การพัฒนาการ
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สอนในอดีตจนปั จจุบนั ส่ วนใหญ่มีรากฐานจากการนําทฤษฎีการเรี ยนรู ้มาประยุกต์ใช้ แต่ Scaffolding เป็ น
กระบวนการสอนทีมีจุดเริ มต้นจากการศึกษาการสอน
ในฐานะทีเป็ นปรากฏการณ์ทางสังคม
วัฒนธรรมของมนุษย์ ใน พ.ศ.
คณะนักวิจยั ซึงประกอบด้วย เดวิด วูด (David Wood) เจโรม
บรู เนอร์ (Jerome S. Bruner) และ เจล รอส (Gail Ross) ได้นาํ เสนอบทความเรื อง “The Role of
Tutering in Problem Solving” ซึงมีเนือหาโดยสรุ ป กล่าวถึงการวิจยั เกียวกับ “การติว” โดยรอส
ได้ทาํ การสอนติว เด็กอายุ – ปี จํานวน คน ให้สามารถต่อบล็อก ชิน เป็ นรู ปปิ ระมิด ได้
ด้วยตนเอง ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปบทบาทของผูส้ อนว่า เป็ นกระบวนการชือว่า “Scaffolding” ซึงมาจากราก
ศัพท์วา่ “Scaffold” ทีแปลว่า “นังร้าน” (โครงไม้ หรื อโลหะทีผูกไว้นอกอาคารหรื อสิ งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ เพืออํานวยความสะดวกในการก่อสร้าง และต้องรื อทิงเมือก่อสร้างเสร็ จแล้ว) (Wood, Bruner
and Ross, 1976: 98)
สแกฟโฟลดิง (Scaffolding) หรื อทีแปลเป็ นไทยว่า “กระบวนการสอนแบบเอืออาทร” เป็ น
กลุ่มของกระบวนการเชิงปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ในลักษณะการช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหาทีผูเ้ รี ยนกําลังประสบอยูใ่ นขณะนัน โดยผูส้ อนเลือกใช้กระบวนการทีเห็นว่าเหมาะสม มา
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหานัน ๆ ด้วยตนเองได้ ประกอบด้วยกระบวนการ 6 กระบวนการ คือ
1. การชักจูง (Recruitment) คือ การทําให้ผเู ้ รี ยน สนใจการเรี ยน และตังเป้ าหมายในการ
เรี ยน ด้วยการกระตุน้ ชักชวน รวมทังการเลือกเรื องทีเหมาะสม และน่าสนใจมานําเสนอ
2. การลดทางเลือก (Reduction in degrees of freedom) คือ การลดกิจกรรมที
ไม่จาํ เป็ น และลดขนาดของงานลง
3. การรักษาเส้นทาง (Direction maintenance) คือ การรักษาความสนใจ ทีมีต่อเป้ าหมาย
ด้วยการจัดงานทีจะทําให้ดูสนุกสนานน่าสนใจ การเอ่ยถึงคุณค่าของงานทีกําลังทํา และความน่า
สนใจของงานทีจะทําต่อไป
4. การชีจุดสําคัญ (Marking critical features) คือ การชีให้เห็นคุณสมบัติสาํ คัญ ทีแสดงว่า
งานนันสําเร็ จหรื อไปถูกทางแล้ว รวมถึงการให้ขอ้ มูลเกียวกับข้อบกพร่ อง หรื อคลาดเคลือน ในงาน
ทีกําลังทําอยูด่ ว้ ย
5. การป้ องกันปั ญหา (Frustration control) คือ การป้ องกันอันตราย และความเครี ยดในการ
เรี ยน โดยการจัดเตรี ยมงานให้มีความปลอดภัย และสะดวกพอเพียงสําหรั บการทํากิ จกรรมของ
ผูเ้ รี ยน และป้ องกันไม่ ใ ห้ผูเ้ รี ยนต้องกลัวทําผิด วิตกกังวล หรื อต้องพึงพาผูส้ อนมากเกิ นไปใน
ระหว่างการทํากิจกรรม
6. การสาธิต (Demonstration) คือ การแสดงตัวอย่าง เพือเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาที
ผูเ้ รี ยนกําลังเผชิญอยูใ่ นขณะนัน
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สรุ ป ความหมายของ ฐานความช่ วยเหลื อทางการเรี ยน (Scaffolding) เป็ นการแนะนํา
แนวทางในการหาคําตอบทําให้สามารถคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึน ฐานความ
ช่วยเหลือจะสนับสนุนผูเ้ รี ยนในการแก้ปัญหา หรื อการเรี ยนรู ้ ในกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจ
การเรี ยนรู ้ให้สาํ เร็ จด้วยตัวเองได้ โดยฐานความช่วยเหลืออาจเป็ นคําแนะนํา แนวทาง ตลอดจนกล
ยุทธ์ ต่า งๆในการแก้ปัญหาหรื อปฏิ บตั ิ ภ าระกิ จการเรี ย นรู ้ คุ ณ ลักษณะของฐานความช่ ว ยเหลื อ
ทางการเรี ยน (Scaffolding) คือ เป็ นสิ งทีสนับสนุน การเรี ยน เปรี ยบเสมือนเครื องมือในการเรี ยนรู ้
เป็ นสิ งทีช่วยขยายฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน อนุญาตให้ผเู ้ รี ยนทําภารกิจงานให้สาํ เร็ จเท่าทีเป็ นไปได้
และผูเ้ รี ยนสามารถเลือกสิ งทีตนเองต้องการจะรู ้ ได้ตรงเป้ าหมาย
วูด (Wood 1988: 79) ได้จาํ แนกระดับความช่วยเหลือทีผูส้ อนให้แก่ผเู ้ รี ยนเมือใช้
กระบวนการสอนแบบเอืออาทรจากน้อยไปมากไว้ 5 ระดับ คือ 1) การให้คาํ แนะนําอย่างกว้าง ๆ
2) การบอกแนวทางในจุดทีเป็ นปัญหา 3) การให้แนวทางเลือกวัสดุอุปกรณ์ทีต้องใช้ 4) การจัด
วัสดุอุปกรณ์ทีต้องใช้ให้ 5) การสาธิตให้ดู
บุษบง ตันติวงศ์ (Tantiwong 1994 : 3-11)ได้ศึกษาการใช้คาํ พูดของครู ในลักษณะของ
กระบวนการสอนแบบเอื ออาทรพบว่าคําพูดที ประสบความสําเร็ จในการทําให้ผูเ้ รี ย นสามารถ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ
1. การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับทีมีความหมายกับผูเ้ รี ยน หรื อ ตรงตามปั ญหาทีเกิดขึนกับ ผูเ้ รี ยน
ในขณะนัน
2. การวิเคราะห์งาน เพือทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจงานอย่างชัดเจน และทําให้งานดูง่ายขึน
3. การทบทวนคําพูด หรื อทบทวนความมุ่งหมายของสิ งทีกําลังกระทําอยู่
4. การยืดหยุน่ ให้ผเู ้ รี ยน สามารถเปลียนแปลงลักษณะของการมีส่วนร่ วมได้ ตามความ
สนใจของเขา
เบริ ก และวิสเลอร์ (Berk and Winsler 1995: 26-29) กล่าวว่ากระบวนการสอนแบบเอือ
อาทรจะได้ผลดีควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ คือ
1. การแก้ปัญหาร่ วมกัน (Join problem solving) คือ การสร้างความกระตือรื อร้นร่ วมกันใน
การแก้ปัญหา ซึงทําได้โดยการเลือกปัญหาทีสนใจร่ วมกัน หรื อเลือกเรื องทีมีคุณค่า มีความหมาย
มากพอทีจะต้องทํางานร่ วมกันเพือแก้ปัญหา หรื อไปสู่จุดมุ่งหมายร่ วมกัน ระหว่างเด็กกับเด็ก หรื อ
เด็กกับผูใ้ หญ่
2. การสร้างความเข้าใจร่ วมกัน (Intersubjectivity) คือ กระบวนการทีเริ มต้นจากผูท้ ีมีความ
เข้าใจต่างกัน มาแลกเปลียนความเข้าใจกัน ด้วยวิธีการสื อสารแบบต่าง ๆ เพือนําไปสู่การมีความ
เข้าใจร่ วมกันและการทํางานร่ วมกันอย่างแท้จริ งในทีสุด การสร้างความเข้าใจร่ วมกันจะสร้าง ความ
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เข้าใจพืนฐานสําหรับผูร้ ่ วมงานแต่ละคน ในการติดต่อสื อสาร และสร้างทัศนะทีเหมาะสมต่อกัน
ผูใ้ หญ่จะพยายามสร้างความเข้าใจร่ วมกันในขณะถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ ของตนให้แก่เด็ก
3. การตอบสนองอย่างอบอุ่น (Warms and responsiveness) คือ การทีผูใ้ หญ่มีการ
ตอบสนองต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กอย่างชืนชม และเป็ นมิตร เพือให้เด็กรู ้สึกมีความสุ ขและ
กระตือรื อร้นในการทํางานทีท้าทายความสามารถของตน
4. การเอาใจใส่ ดูแลผูเ้ รี ยน (Keep the child in the ZPD) คือ การช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นา
ตนเองจนเต็มตามศักยภาพ ด้วยการทํางานไปได้อย่างต่อเนืองจนจบ โดยทําได้ 2 ทาง คือ 1) การจัด
สภาพแวดล้อมทีเหมาะสมกับความต้องการของเด็ก เช่น ถ้างานนันยากเกินไปก็ช่วยทําให้ง่ายลง
หรื อถ้าเด็กเริ มเบือก็นาํ เสนองานทีท้าทายให้ 2) การสอดแทรกในจังหวะทีเหมาะสม คือการให้
ความช่วยเหลือ และการสอน เมือเด็กต้องการ และคอยสังเกตอยูห่ ่าง ๆ เมือเด็กทํางานได้แล้ว
5. การส่ งเสริ มการกํากับตนเอง (Promote self-regulation) คือ การสนับสนุนให้เด็ก
ร่ วมกันตังเป้ าหมาย วางแผนดําเนินงาน และปฏิบตั ิงานตามแผนทีวางไว้ให้มากทีสุ ดเท่าทีมากได้
โดยกระตุน้ ให้เด็กพยายามแก้ปัญหาจนสําเร็ จได้ดว้ ยตนเอง มากกว่าการให้คาํ ตอบสําเร็ จรู ป และ
การออกคําสังให้เด็กทําตาม เพือให้เด็กสามารถทํางานโดยอิสระได้ในทีสุ ด
กระบวนการสอนแบบเอืออาทรนอกจากจะใช้ได้ดีมากในการสอนติว (Tutering) แล้ว
จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนทีนําไปใช้สอนวิชาภาษาไทยกับนักเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่ายังใช้ได้ดี
ในการสอนในชันเรี ยนอีกด้วย โดยกระบวนการทัง มีแนวทางในการใช้ ดังนี
1. การชักจูง (Recruitment) ใช้บ่อยมากในการนําเข้าสู่บทเรี ยน เหมือนกับสุ ภาษิตทีว่า
“การเริ มต้นทีดี เท่ากับทําเสร็ จไปแล้วครึ งหนึง” วิธีทีผูเ้ ขียนใช้บ่อยก็คือ พยายามคิดว่าเรื องทีจะ
สอนนี น่าสนใจตรงไหน หรื อสําคัญอย่างไร แล้วจึงคิดวิธีชกั จูงผูเ้ รี ยน
2. การลดทางเลือก (Reduction in degrees of freedom) ใช้มากในการช่วยผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจ
และวางแผนต่าง ๆ เช่น วางแผนทําโครงงาน วิชาภาษาไทย ก็ลดทางเลือกลงให้เป็ นโครงงาน
ค้นคว้า กับโครงงานประดิษฐ์ เป็ นต้น ครู อาจไม่จาํ เป็ นต้องเสนอทางเลือกให้ การกระตุน้ ให้คิดถึง
ข้อจํากัดต่าง ๆ ก็ช่วยให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นใจได้ดีขึนด้วย
3. การรักษาเส้นทาง (Direction maintenance) พูดง่าย ๆ คือแก้การหลงทาง หลงประเด็น
กระบวนการนีใช้ยากมาก เพราะใช้มากไปจะเป็ นการครอบงําความคิดผูเ้ รี ยน ใช้นอ้ ยไปผูเ้ รี ยนก็จะ
หลงงมไปจนทํางานไม่เสร็ จ โดยผูเ้ ขียนพบว่า การปล่อยให้ผเู ้ รี ยนหลงทางจนงานล้มเหลว ถ้าไม่
เกิดความเสี ยหายร้ายแรง ก็ควรปล่อยไปจะดีกว่า เพราะ “ผิดเป็ นครู ” (ทีดีมาก)
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4. การชีจุดสําคัญ (Marking critical features) ใช้เมือผูเ้ รี ยนเริ มท้อเพราะมองไม่เห็น
ความสําเร็ จ กระบวนการนีถ้าใช้ดี ๆ จะเป็ นการให้กาํ ลังใจผูเ้ รี ยนได้ดีมาก บ่อยครังทีสี หน้า แววตา
และคําชมสัน ๆ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาไปได้อย่างดี
5. การป้ องกันปั ญหา (Frustration control) “กันไว้ดีกว่าแก้” เป็ นกระบวนการทีมีขอบเขต
กว้างขวางมาก ครอบคลุมการการสร้างบรรยากาศทีผ่อนคลาย การจัดบรรยากาศของโรงเรี ยน การ
จัดห้องเรี ยน การจัดสถานทีเรี ยนให้มีความสะดวก ปลอดภัย การจัดสื อการสอน อุปกรณ์ เนือหา
เอกสารต่าง ๆ ทีผูเ้ รี ยนต้องใช้ในการศึกษาค้นคว้า ไปจนถึงการสร้างข้อตกลง ห้ามปราม ตักเตือน
และการลงโทษ (ถ้าจําเป็ นจริ ง ๆ) ทังนีเพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถหลบเลียงจากปัญหา และอุปสรรคที
บันทอนกําลังใจ แล้วไปสู่ จุดหมายได้
6. การสาธิต (Demonstration) เนืองจากการลอกเลียนเป็ นเรื องทีช่วยพัฒนาสติปัญญาได้
น้อย จึงควรใช้กระบวนการนีเป็ นวิธีสุดท้าย เมือใช้กระบวนการอืนๆ หมดแล้วผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจ
ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ครู จะต้องสาธิตให้ดู เพราะ “สิ บปากว่า ไม่เท่าตาเห็น”
การตัดสิ นใจเลื อกกระบวนการที เหมาะสม เป็ นอี กเรื องหนึ งทีสําคัญ แต่ถา้ ระลึ กถึ ง
ลักษณะทีสําคัญของกระบวนการสอนนี คือ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้และ แก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง อยู่
เสมอแล้ว ก็จะทําให้สามารถเลือกใช้กระบวนการทีเหมาะสมได้ดีขึน
กระบวนการสอนแบบเอืออาทร เป็ นกลุ่มกระบวนการทีประกอบด้วย การชักจูง การลด
ทางเลือก การรักษาเส้นทาง การชีจุดสําคัญ การป้ องกันปัญหา และการสาธิต ผูส้ อนควรประเมิน
ปัญหาในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแล้วเลือกกระบวนการทีเหมาะสมมาใช้ เพือช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ด้วยตนเองในทีสุ ด
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน (Scaffolding) มาเป็ น
ส่ วนสําคัญของบทเรี ยนแบบอีเลิร์นนิง
เพือเป็ นลักษณะคําแนะนํา แนวทางวิธีการ ในการใช้
บทเรี ยนอีเลิร์นนิง รวมไปถึงมีแหล่งเรี ยนรู ้ และข้อมูลเพิมเติมในเว็บไซด์ทีจะช่วยเสริ มการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิภาพมากขึน ซึงผูว้ ิจยั ได้รวบรวมไว้เป็ นบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพือเป็ นการเพิมประสิ ทธิภาพ และอํานวยความ
สะดวกให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาได้ตามความสนใจของผูเ้ รี ยน
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การหาประสิ ทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่ วยเหลือในการเรียน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (
: 136 ) กล่าวว่า การหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ย นอีเลิร์นนิ ง
เป็ นการหาประสิ ทธิ ภ าพและการนํา มาเปรี ย บเที ย บกับเกณฑ์ ในที นี การหาประสิ ทธิ ภ าพของ
บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ซึ งจะช่วยให้ผใู ้ ช้สือมีความมันใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการผูเ้ รี ยนจริ งเมือใช้
สื อนันแล้ว การหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง (E ) หาจากอัตราส่ วนของประสิ ทธิ ภาพ
ของกิจกรรมหรื องานทีได้รับมอบหมาย (E1) ต่อ ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์โดยพิจารณาจากผลการ
สอบ (E2) หรื อ E = E1: E2
การกําหนดเกณฑ์ E1 / E2 ให้มีค่าเท่าใดนันให้ผสู ้ อนเป็ นผูพ้ ิจารณาตามความพอใจ
โดยปรกติเนื อหาทีเป็ นความรู ้ความจํามักจะตังไว้ / , / , หรื อ / ส่ วนเนื อหาทีเป็ น
ทักษะหรื อเจตนศึกษาอาจตังไว้ตากว่
ํ านี เช่น / เป็ นต้น อย่างไรก็ตามไม่ควรตังเกณฑ์ไว้ตาํ
เพราะตังเกณฑ์ไว้เท่าใดก็ได้ผลเท่านัน
E1
หมายถึง ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการคิดเป็ นร้อยละของ
คะแนนนักเรี ยนได้รับโดยเฉลียจากการทําแบบฝึ กหัด
E2
หมายถึง ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์โดยคิดจากร้อยละของ
คะแนนเฉลียจากการสอบหลังการเรี ยน

¦&
สูตร

(1

(2

เมือ

1 u 100
$
¦F

1 u 100
%

หมายถึง ค่าประสิ ทธิภาพของกระบวนการคิดเป็ นร้อยละของ
คะแนน ทีนักเรี ยนได้รับโดยเฉลียจากการทําแบบฝึ กหัด
และกิจกรรม
หมายถึง ค่าประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์โดยคิดจากร้อยละของ
(2
คะแนนเฉลียจากการสอบหลังเรี ยน
¦ & หมายถึง คะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างจากการทําแบบฝึ กหัดหรื อ
กิจกรรม
¦ F หมายถึง คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรี ยน
N
หมายถึง จํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด
$
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรม
(1
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หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน

ขันตอนการหาประสิ ทธิภาพ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (
: 137 - 138 ) ได้กล่าวว่า เมือผลิตบทเรี ยนอีเลิร์นนิง แล้วต้อง
นําไปหาประสิ ทธิภาพตามขันตอนต่อไปนี
ก. :1 ( แบบเดียว ) คือทดลองกับผูเ้ รี ยน คนโดยใช้เด็กอ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง
คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพ เสร็ จแล้วปรับปรุ งให้ดีขึน โดยปรกติคะแนนทีได้จากการทดลองแบบ
เดียวนี จะได้คะแนนตํากว่าเกณฑ์มาก แต่ไม่ตอ้ งวิตกเมือปรับปรุ งแล้วจะสู งขึนมาก ก่อนนําไป
ทดลองแบบกลุ่มในขันนี (1 / ( 2 ทีได้จะมีค่าเท่ากับ /
ข. 1:10 ( แบบกลุ่ม ) คือทดลองกับผูเ้ รี ยน – คน ( คละผูเ้ รี ยนทีเก่ง กลาง อ่อน )
คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพแล้วปรับปรุ ง ในคราวนี คะแนนของผูเ้ รี ยนจะเพิมขึนอีกเกือบเท่าเกณฑ์
โดยเฉลียจะห่ างจากเกณฑ์ประมาณ % นันคือ (1 / ( 2 ทีได้จะมีค่าเท่ากับ /
ค. :100 ( ภาคสนาม ) ทดลองกับผูเ้ รี ยนทังชัน - คน คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพ
แล้วทําการปรับปรุ ง ผลลัพธ์ทีได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ ทีตังไว้ หากตําจากเกณฑ์ไม่เกิน . % ก็
ให้ยอมรับ หากแตกต่างกันมากผูส้ อนต้องกําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพโดยยึดสภาพความจริ งเป็ น
เกณฑ์
งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ บทเรียนอีเลิร์นนิง
ขวัญรัตน์ ว่องไว ( 2551 : 109 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนรู ้
ด้วยบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านกระดาษสนทนาเรื องประวัติศาสตร์ ชาติไทยสมัยกรุ งธนบุรี และ
รัตนโกสิ นทร์ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ เปรี ยบเทียบผลการ
เรี ย นรู ้ เ รื องประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยสมัย กรุ ง ธนบุ รี และรั ต นโกสิ น ทร์ ก่ อ นและหลัง เรี ย นด้ว ย
บทเรี ยนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นกระดาษสนทนา เพื อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเรี ยนด้ว ยบทเรี ยน
อิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านกระดาษสนทนาเรื องประวัติศาสตร์ ชาติไทยสมัยกรุ งธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์
เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกระดาษสนทนา
เรื องประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุ งธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์ ผลการวิจบั พบว่า ผลการเรี ยนรู ้เรื อง
ประวัติศาสตร์ ชาติไทยสมัยกรุ งธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์ หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
บทเรี ยนอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ ผ่านกระดาษสนทนาเรื องประวัติศาสตร์ ชาติ ไ ทยสมัย กรุ งธนบุ รี และ
รั ตนโกสิ น ทร์ สู งกว่าก่ อนเรี ยน พฤติ กรรมการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอิ เล็กทรอนิ กส์ ผ่านกระดาษ
สนทนาเรื องประวัติศาสตร์ ชาติไทยสมัยกรุ งธนบุรี และรัตนโกสิ น ทร์ อยูใ่ นระดับดี และนักเรี ยนมี
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ความคิดเห็นต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านกระดาษสนทนาเรื องประวัติศาสตร์ ชาติ
ไทยสมัยกรุ งธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์อยูใ่ นระดับดี
หทัยณัฐ แก้วบัวดี ( 2551 : 120) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนผ่านเว็บ โดยใช้
วิธีการสอนตามแนววิถีพุทธ เรื อง อริ ยมรรค โดยมีวตั ถุประสงค์เพื อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพ
บทเรี ยนผ่านเว็บโดยใช้วิธีการเรี ยนการสอนตามแนววิถีพุทธ เรื องอริ ยมรรค เพือเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนผ่านเว็บโดยใช้วิธีการเรี ยนการสอน
ตามแนววิถีพุทธ เรื องอริ ยมรรค และเพือศึกษาความพึงพอใจของนั กเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนผ่านเว็บ
โดยใช้วิธีการเรี ยนการสอนตามแนววิถีพุทธ เรื องอริ ยมรรค ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนผ่านเว็บโดยใช้วิธีการเรี ยนการสอนตามแนววิถีพุทธ เรื องอริ ยมรรค เท่ากับ 81.25 / 82.25
ซึ งมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของบทเรี ยนผ่านเว็บโดยใช้วิธีการ
เรี ยนการสอนตามแนววิถีพุทธ เรื องอริ ยมรรค และความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนผ่าน
เว็บโดยใช้วิธีการเรี ยนการสอนตามแนววิถีพุทธ เรื องอริ ยมรรค นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดี และความพึงพอใจของนักเรี ยนของชัน ม. 4 ทีมีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนผ่านเว็บโดยใช้
วิธีการเรี ยนการสอนตามแนววิถีพทุ ธ เรื องอริ ยมรรค พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
นวพล กาบแก้ว (2551 : 89) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื องป่ าชาย
เลน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ พัฒนาหาคุ ณภาพและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื องป่ า
ชายเลน ผลการวิจบั พบว่า บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื องป่ าชายเลน ทีสร้างขึน มีคุณภาพด้านเนือหาอยูใ่ น
ระดับดีมาก มีค่าเฉลีย ( X = 4.54 S.D. = 0.42 ) มีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื ออยูใ่ นระดับดี
( X = 4.33 S.D. = 0.13 ) และมีประสิ ทธิภาพ เท่ากับ 76.12/ 72.90 เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
ณัฐวี อุตกฤษฏ์ ( 2543 : 121 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนเขียนแบบเครื องกล
โดยใช้รูปแบบของเวิลด์ไวด์เว็บเพจ บนเครื อ ข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสร้างและ
พัฒนาบทเรี ยน วิชาเขียนแบบเครื องกล หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะวิทสาสตรประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนื อ โดยใช้รูปแบบเวิลด์ไวด์เว็บเพจ บน
เครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต เพือหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน ผลการวิจยั เพือหาประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนตามเกณฑ์ 80 / 80 กับกลุ่มตัวอย่างพบว่า บทเรี ยนวิชาเขียนแบบเครื องกลโดยใช้ รู ปแบบ
ของเวิลด์ไวด์เว็บเพจ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มีประสิ ทธิ ภาพ 81.28 / 85.45 ในการเปรี ยบเทียบ
ผลการทดลองก่อนเรี ยนหลังเรี ยนพบว่า คะแนนเฉลียจากการทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าเฉลียจาก
การทดก่อนหลังเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ธงชัย ทองอยู่ ( 2543 : 125 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์ วิชา
หลัก การเบื องต้น ของระบบรั บ ส่ ง ด้ว ยเส้ น ใยแก้ว นํา แสง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื อพัฒ นา และหา
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ประสิ ทธิ ภ าพบทเรี ย นออนไลน์ วิช าหลัก การเบื องต้นของระบบรั บส่ ง ด้ว ยเส้น ใยแก้ว นํา แสง
เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จ ัย คื อ บทเรี ย นออนไลน์ ที ติ ด ตังใช้ง านบนเครื อ ข่ า ยอิ น ทราเน็ ต ของ
องค์การโทรศัพท์ ทีปฏิบตั ิงานทางด้านช่ าง และวิศวกรรมจํานวน 20 คน ผลการวิจยั ปรากฏว่า
บทเรี ยนออนไลน์ทีพัฒนาขึนมีประสิ ทธิ ภาพ 85.6 / 81.1 ซึงสู งกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ทีกําหนดไว้
และผูเ้ ชียวชาญมีความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพของสื อการสอนอยูใ่ นระดับดี
เอกริ นทร์ วิจิตต์พนั ธ์ ( 2546 : 83 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยน E–Learning
แบบWBI สําหรับเครื อข่าย KMITNB Online วิชาการสื อสารข้อมูลสําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชันสู ง สาขาวิ ช าเทคนิ ค คอมพิ ว เตอร์ สถาบัน เทคโนโลยี ร าชมงคล
ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนดังกล่ าวมี ประสิ ทธิ ภาพ 91.47/85.42 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ 85/85 ที ตัง
สมมติฐานไว้ และหาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยทดสอบค่าที( t-test ) พบว่า ผมสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และจากการวิเคราะห์
ความคิกเห็นของผูเ้ รี ยนพบว่าอยูใ่ นระดับดี
กรรณิ กา ทองพันธ์ ( 2547 : 71 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง แบบ
ปฏิ สัมพันธ์ วิชาการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ สําหรั บนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พขันสู ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาบทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง แบบ
ปฏิ สัม พัน ธ์ วิ ช าการวิ เ คราะห์ ร ะบบและการออกแบบ และเพื อศึ กษาผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย น
หลังจากทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนอี เลิร์นนิง แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ บทเรี ยนอี เลิร์นนิง แบบปฏิสัมพันธ์ ผลการวิจยั ผลวิจยั พอว่า บทเรี ยน
อีเลิร์นนิง แบบปฏิสัมพันธ์ ทีสร้างขึนมีประสิ ทธิภาพ 86.19 / 85.85 สู งกว่าเกณฑ์ 85 / 85 ทีตัง
ไว้ เมือนําคะแนนเฉลียการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาเปรี ยบเทียบด้วยการทดสอบที ( t –
test ) พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิง แบบปฏิสัมพันธ์
สู งขึนอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
สรุ ป การศึกษาเอกสารการวิจยั พบว่าการใช้บทเรี ยนบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
จะช่วยทําให้
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสูงขึน เมือเปรี ยบเทียบกับการเรี ยนการสอนแบบปกติ และการ
สอนด้วยบทเรี ยนบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ก็ยงทํ
ิ าให้เกิดความสะดวกแก่ผเู ้ รี ยนมากขึนทําให้ผเู ้ รี ยน เรี ยน
ได้ทุกทีทุกเวลา นักเรี ยน ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจทีได้เรี ยนด้วย บทเรี ยนอีเลิร์นนิง ดังนันผูว้ ิจยั
จึงมีความสนใจทีจะปรับปรุ งวิธีการสอนจากการเรี ยนการสอนแบบเดิมมาเป็ นแบบการเรี ยนโดยใช้
บทเรี ยนอีเลิร์นนิง
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งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน
( Scaffolding)
ได้มีผทู ้ ีศึกษาเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน ( Scaffolding) ได้ดงั นี
สุ พรรษา สารพล (2549 : 78)
ได้ศึกษา เรื อง ผลของสิ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่ า ยที พัฒ นาตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ เรื อง ความน่ า จะเป็ น สาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยงานวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือออกแบบ
และพัฒนาสิ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายทีพัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรั คติวิสต์ โดย
ศึ ก ษาลัก ษณะการช่ ว ยเหลื อ และรู ป แบบการใช้ฐ านการช่ ว ยเหลื อ ( Scaffolding) ของผูเ้ รี ย น
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนทีมีต่อ สิ งแวดล้อมทางการ
เรี ย นรู ้ บ นเครื อ ข่ า ยที พัฒ นาตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ โดยประยุก ต์ใ ช้ห ลัก การ Open
Learning Environment มาใช้ เรื องความน่าจะเป็ นสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง จํานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) ลักษณะ
การช่วยเหลือทีผูเ้ รี ยนได้จากการใช้ฐานความช่วยเหลือ ซึ งพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนที
เรี ยนจากสิ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ายทีพัฒนาตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เรื อง
ความน่ าจะเป็ น สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ
63.70 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ 2) ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนทีมีต่อ สิ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้
บนเครื อข่ายทีพัฒนาตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ ในด้านต่าง ๆ พบว่า (1) ด้านคุณลักษณะ
สิ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นหาสารสนเทศได้ง่าย สะดวกใน
การใช้งานและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (2) ด้านเนือหาในการเรี ยนรู ้ ความเหมาะสมของเนื อหา ภาษาที
ใช้ ความทันสมัยของสารสนเทศ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริ งได้ (3) ด้านสิ งแวดล้อม
ทางการเรี ยนรู ้ สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้อย่างกระตือรื อร้น เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ภายในกลุ่มร่ วมกัน
สมยศ ศรี บรรพต (2548 : 61) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ผลของการใช้สแคฟโฟลดิง ของ
กิ มบอนส์ ในการสอนการอ่านเพือความเข้าใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
โดยมี
วัตถุประสงค์เพือผลสัมฤทธิ ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจของนักเรี ยนทีสอนโดยใช้
กิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้ สแคฟโฟลดิงของกิมบอนส์ กับกิจกรรม
การอ่านเพือความเข้าใจแบบปกติ และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีเรี ยนโยใช้กิจกรรมการสอน
อ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้สแคฟโฟลดิง ของกิมบอนส์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที
เรี ยนโดยใช้ สแดฟโฟลดิ งของกิ มบอนส์ มีผลสัมฤทธิ ในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจสู ง
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กว่า นักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นักเรี ยนมีความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจทีใช้สแคฟโฟลดิงของกิมบอนส์ ใน
ระดับเห็นด้วยโดยมีค่าเฉลีย 4.48
สุ จิตรา เขียวศรี (2550: 64) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการสอนแบบสื บสอบ
บนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การช่วยเสริ มศักยภาพเพือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือพัฒนารู ปแบบการสอนแบบสื บสอบบนเว็บวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การช่วยเสริ มศักยภาพเพือพัฒนาทักษาการแก้ปัญหาของนักเรี ยน เพือศึกษาผล
ของการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบสื บสอบบนเว็บทีพัฒนาขึน และเพือนําเสนอรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนแบบสื บสอบบนเว็บวิชา วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนที
พัฒ นาขึ น ประกอบด้ว ย หน้า หลัก วัต ถุ ป ระสงค์ กระบวนการเรี ย นการสอน และการวัด และ
ประเมิน หลักการของรู ปแบบเน้นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการสงสัยกระบวนการสื บสวนช่วยเสริ ม
ศักยภาพ ผลการใช้รูปแบบการสอนที พัฒนาขึ น พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการแก้ปัญหาหลังการ
ทดลองสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 6 ท่าน มี
ความเห็ น ว่ า รู ป แบบที พัฒ นาขึ นมี ค วามเหมาะสมและสามารถนํา ไปใช้กับ นั ก เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้
สรุ ปได้ว่า ฐานความช่ วยเหลื อทางการเรี ยน (Scaffolding) ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ าง
กรอบแนวคิ ด และเชื อมโยงกรอบแนวคิ ดย่อย เพือใช้ในการแก้ปัญหา ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนทบทวน
วิธีการคิดแก้ปัญหา ควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยต้นเองให้อยู่ในเวลาทีกําหนด ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนทบทวน
วิธีการคิดแก้ปัญหา ควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้อยูใ่ นเวลาทีกําหนด
จากการศึ กษาเอกสารการวิจ ัย พบว่าการใช้บทเรี ย นอี เ ลิ ร์นนิ ง เป็ นบทเรี ยนที จะช่ ว ย
แก้ปัญหาเวลาเรี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนศึกษาได้ทุกเวลา และไม่จาํ กัดสถานทีเฉพาะในห้องเรี ยน เป็ นการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน และในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
(Scaffolding) มาเป็ นส่ วนสําคัญทีอยูใ่ นบทเรี ยน เพืออํานวยความสะดวกในการใช้บทเรี ยนให้กบั
ผูเ้ รี ยน ตลอดจนสามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงข้อมูลทีต้องการศึกษาเพิมเติมได้ง่ายขึน ดังนันผูว้ ิจยั จึง
ต้องการทีจะพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์
สุ โขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความสะดวกในการเรี ยน และคาดว่า
จะทําให้ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัยสู งขึน และเพือพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ของบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้อยูใ่ น
เกณฑ์ดี สําหรับใช้เป็ นประโยชน์การเรี ยนการสอน เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สนองตอบ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และเพือประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ

บทที
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนอี เลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
เรื อง
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 เป็ นการวิจยั เชิงพัฒนา (Research and
Development) ซึงมีรายละเอียด และขันตอนการดําเนินการวิจยั ดังนี
1. ขอบเขตการวิจยั
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. ขันตอนการวิจยั
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้
ขอบเขตการวิจัย
1. ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีศึกษาสําหรับการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ
1.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
1.2.1 ผลการเรี ยนรู ้ เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
1.2.2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง
ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรในการศึกษาวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีกําลัง
เรี ยนอยู่ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 ของโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 4 ห้อง 120 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ของ
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที
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กําลังเรี ยนอยูใ่ นภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 1 ห้องเรี ยน จํานวน 30 คนทีได้มาโดยการสุ่ ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม
3. เนือหา
เนื อหาทีใช้ในการทําวิจยั ครังนี เป็ นเนื อหาในสาระการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ รหัส
วิชา ส 104 สาระที 4 มาตรฐานที 4.3 ตัวชีวัดที 2 เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย เกียวกับการ
ก่อตังอาณาจักรสุ โขทัย พระมหากษัตริ ยใ์ นสมัยสุ โขทัย การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจในสมัย
สุ โขทัย และความสัมพันธ์ของอาณาจักรสุ โขทัยกับอาณาจักรอืน
4. ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั
ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง จํานวน 12 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที โดยทํา
การสอนสัปดาห์ละ 2 คาบเรี ยน ระหว่างวันที 22 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2553
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสร้างขึนประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญแบบมีโครงสร้าง ด้านบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน และด้านเนือหาเกียวกับประวัติศาสตร์สุโขทัย
2. แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐาน
ความช่วยเหลือทางการเรี ยน
3. บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยเป็ นข้อสอบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีมีต่อการเรี ยนรู ้โดย บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐาน
ความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ขันตอนการวิจัย
การวิ จ ัย เพื อพัฒ นาบทเรี ยนอี เ ลิ ร์ น นิ ง ที มี ฐ านความช่ ว ยเหลื อ ทางการเรี ยน เรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 1 มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการวิจยั ดังนี
ขันตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพืนฐาน เกียวกับการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
อี เลิ ร์นนิ งที มี ฐานความช่ วยเหลื อทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัยสําหรั บนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 และข้อมูลเกียวกับประวัติศาสตร์สุโขทัย
ขันตอนที 2 พัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
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ขันตอนที 3 การทดลองใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
ขันตอนที 4 การประเมินและปรับปรุ งบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมีรายละเอียดดังนี
ขันตอนที 1 การศึกษาข้ อมูลพืนฐานเกียวกับการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความ
ช่ วยเหลือทางการเรียน เรืองประวัติศาสตร์ สุโขทัย
วิธีการดําเนินการ
1.1 ศึกษาบริ บท และทรัพยากรของโรงเรี ยน โดยศึกษารายละเอียดเกียวกับระบบ
อินเทอร์เน็ต ของโรงเรี ยน จํานวนห้องเรี ยนและจํานวนเครื องคอมพิวเตอร์ของโรงเรี ยนทีสามารถ
ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
1.2 ศึกษาเนื อหาหลักสู ตรวิชาประวัติศาสตร์ 2 เพือกําหนดเนื อหาทีเหมาะสมต่อการ
พัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย สําหรับ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 1 และกําหนดผลการเรี ยนรู ้ ลําดับเนือหา กําหนดวิธีสอนและการวัดประเมินผล
1.3 สัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านเนือหาประวัติศาสตร์สุโขทัย และผูเ้ ชียวชาญด้านบทเรี ยนอี
เลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ด้านละ 3 ท่าน
. ศึกษาขันตอนการสร้างและพัฒนาบทเรี ยนบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยนจากเอกสารการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
1.5 ศึกษาสถานทีจริ ง คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานศรี สชั นาลัย เพือเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น ภาพถ่ายโบราณสถาน โบราณวัตถุ
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญแบบมีโครงสร้าง
วิธีการดําเนินการสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญแบบมีโครงสร้าง
1.1 สร้างแบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญแบบมีโครงสร้างซึ งเป็ นลักษณะคําถามปลายเปิ ด
เกี ยวกับบทเรี ยนอี เลิ ร์นนิ งที มี ฐานความช่ วยเหลื อทางการเรี ยน และด้านเนื อหาประวัติศาสตร์
สุ โขทัยจํานวนด้านละ 6 ข้อ
1.2 นํา แบบสัม ภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญแบบมี โ ครงสร้ า งที สร้ า งขึ นให้อ าจารย์ที ปรึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบความถู ก ต้อ งเหมาะสม จากนันนํา ข้อ เสนอแนะจากอาจารย์ที ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ไปปรุ งปรุ งแก้ไข
1.3 นําแบบสัมภาษณ์ทีผ่านการตรวจสอบจาก อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ไปทําการ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน จํานวน
3 ท่าน และด้านเนื อหาประวัติศาสตร์สุโขทัยจํานวน 3 ท่าน ซึ งคุณสมบัติของผูเ้ ชียวชาญ คือ เป็ นผู ้
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ทีสอนไม่ตากว่
ํ าระดับอุดมศึกษา หรื อมีวิทยฐานะไม่ตากว่
ํ าครู ชาํ นาญการ ทีมีความความรู ้ ความ
เชี ยวชาญเกียวกับเรื องบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง และเชียวชาญด้านประวัติศาสตร์ สุโขทัย ซึ งประเด็นใน
การสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวด้านเนือหาประวัติศาสตร์สุโขทัย ประกอบด้วย 1) การนําเข้าสู่ บทเรี ยน 2) การ
ใช้กิจกรรมในการเรี ยนการสอน 3) ลักษณะแบบฝึ กหัดทีทําให้นกั เรี ยนเข้าใจมากขึน 4) การวัดและ
การประเมิ น ผล 5) ข้อ ดี แ ละข้อ จํา กั ด ของการใช้ บ ทเรี ยนอี เ ลิ ร์ น นิ ง สอนประวัติ ศ าสตร์
6) ข้อเสนอแนะเพิมเติม
ประเด็นทีใช้ในการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านบทเรี ยนอีเลิร์นนิง คือ
1) บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งควรมีการนําเข้าสู่เนือหาอย่างไร 2) รู ปแบบของบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีเหมาะกับ
การสอนประวัติศาสตร์ 3) แบบฝึ กหัดทีใช้ในบทเรี ยน 4) รู ปแบบสื อทีนํามาใช้ในบทเรี ยน 5) การ
ประเมินผล 6) ข้อเสนอแนะเพิมเติม
1.4 จากนันนําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี ยวชาญมาบันทึกผลทันทีหลังการ
สั ม ภาษณ์ สิ นสุ ด ลง ซึ งผูว้ ิ จ ัย ทํา การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยการเรี ย บเรี ย งข้อ มู ล ที ได้จ ากการให้
สัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการระบุคาํ พูดสําคัญ ๆ ลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ์ จากนันผูว้ ิจยั ใช้การ
วิเคราะห์เนื อหา (content analysis) เพือให้ได้ขอ้ มูลทีเป็ นแนวทางในการสร้างบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง
เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านเนือหาเกียวกับประวัติศาสตร์สุโขทัย ผูเ้ ชียวชาญให้
ข้อเสนอแนะเกียวกับการสอนประวัติศาสตร์วา่ ควรนําเข้าสู่บทเรี ยนโดยใช้ภาพถ่าย หรื อวีดีทศั น์
ใช้กิจกรรมการสอนประเภท เกมส์ การ์ตูน หรื อใช้สือประเภทบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ควรมีแบบฝึ กหัด
ทีหลากหลาย เช่นถามตอบ ปรนัย จับคู่ วัดและประเมินให้สอดคล้องหรื อเหมาะสมกับกิจกรรมที
เรี ยน เหมาะสมกับระดับชันของนักเรี ยน ข้อดีของบทเรี ยนอีเลิร์นนิง คือเรี ยนรู ้ได้อย่างอิสระตาม
ความสนใจ ข้อจํากัดคือ อาจทําให้ครู และผูเ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กนั น้อย นอกจากนีผูเ้ ชียวชาญยังให้
คําแนะนําว่า ครู ผสู ้ อนควรไปศึกษาสถานทีจริ งก่อน เพือรวบรวมข้อมูล เช่นภาพถ่าย วีดีทศั น์
และจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านบทเรี ยนอีเลิร์นนิง ผูเ้ ชียวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะใน
การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง สรุ ปได้วา่ นําเข้าสู่บทเรี ยนควรใช้ภาพกราฟฟิ ก หรื อตัวอย่างทีน่า
ติดตาม ควรมีภาพประกอบ ทําให้แตกต่างไปจากรู ปแบบเดิม ๆ ของสื อสิ งพิมพ์ การดําเนินเรื อง
แบ่งเป็ นหัวข้อชัดเจน แบบฝึ กหัดควรใช้รูปแบบทีหลากหลาย
พยามใช้สือมัลติมีเดียให้ครบ
องค์ประกอบ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ควรใช้หลากหลายรู ปแบบผสมผสานกัน ทังปรนัย จับคู่
เติม เป็ นปรนัย หรื อถามอบแบบสัน ๆ การสร้างฐานความช่วยเหลือทางการควรสร้างให้เหมาะสม
กับลักษณะอีเลิร์นนิง
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ขันตอนที 2 พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพเครืองมือ การวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
2. บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์
สุ โขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
3. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย จํานวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิงที
มีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัยสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
วิธีการดําเนินการสร้างและพัฒนาเครื องมือ
1. จัดทําแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน และนํา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปให้ผเู ้ ชียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมเพือหาค่าความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ขันตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1. ศึกษาเอกสารเกียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการเรี ยนด้วย
บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
2. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึงในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ตัวชีวัด สาระสําคัญ สาระการเรี ยนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ สื อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรี ยนรู ้
3. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีสร้างขึนไปให้ผเู ้ ชียวชาญด้านเนือหา ด้านการเรี ยน
การสอน และด้านการวัดและประเมิน ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา และไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) พบว่า ได้ค่าความสอดคล้องตังแต่ 0.67-1.00
4. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทุกแผนทีสร้างเสร็ จแล้วไปใช้กบั นักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี
ที 1 จํานวน 30 คน ซึงเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์
สุ โขทัย โดยการนําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญมาพัฒนาบทเรี ยน ซึงมีขนตอน
ั
ดังนี
2.1 ดําเนินวางแผน กําหนดเค้าโครงเนือหาบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน จัดลําดับเนือหาเรี ยงลําดับตามตารางวิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 6 หน่วย
การเรี ยนรู ้ โดยเสนอให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง
2. ออกแบบแผนผังบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ฉบับร่ าง
และเขียนบทดําเนินเรื อง

75
2. สร้างบทเรี ยนโดยทําการสร้างบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยนและ ให้ผเู ้ ชียวชาญด้านบทเรี ยน จํานวน ท่าน ได้แก่ 1) ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหาเรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 2 ) ผูเ้ ชียวชาญด้านบทเรี ยนอีเลิร์นนิง 3 ) ผูเ้ ชียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล ประเมินคุณภาพของบทเรี ยนอีเลิร์นนิงโดยใช้แบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
ซึงมีลกั ษณะเป็ น มาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง
พอใช้ ควรปรับปรุ ง พบว่าผลการประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ มีค่าเฉลียรวม ( X = 4.22, S.D. =
0.66) ซึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี ( รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฉ )
2. จัดทําเอกสารประกอบการใช้บทเรี ยน สําหรับการใช้งานบทเรี ยนอีเลิร์นนิงที
มีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัยสําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1
2.5 นําบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยนทีสร้างขึนไปทดสอบ
หาประสิ ทธิภาพ ( (1 ( 2 ) กับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้เกณฑ์ 80 / 80
มี
ขันตอนดังต่อไปนี
1. ทดลองกับนักเรี ยนรายบุคคล (One to One Tryout) ( 1 : 1 : 1 ) โดย
ทดลองกับนักเรี ยนจํานวน 3 คน คือนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนสูง 1 คน นักเรี ยนทีมีผลการเรี ยน
ปานกลาง 1 คน และนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนตํา 1 คน ซึงเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพชรบุรี ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกเจาะจง
โดย
ให้นกั เรี ยนทดลองใช้ บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์
สุ โขทัย จากนันวิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิภาพ ( (1 ( 2 )ให้เป็ นไปตามเกณฑ์คือ 60 /60 (ชัยยงค์
พรหมวงศ์ 2520 : 137 ) เพือตรวจสอบข้อบกพร่ องด้านเนือหา และภาษาให้เหมาะสมกับบทเรี ยน
จากการเรี ยนของนักเรี ยน และนํามาปรับปรุ งแก้ไข จากการทดลองพบว่าบทเรี ยน มีประสิ ทธิภาพ
(E1/ E2) ดังนี
ตารางที 3 แสดงประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง
ประวัติศาสตร์ศาสตร์สุโขทัย ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ตามเกณฑ์ / ของการทดลอง
รายบุคคล (One to One Tryout) จํานวน คน
คะแนนเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
กลุ่มทดลอง
จํานวน คะแนนเต็ม
(X )
มาตรฐาน (S.D.) ประสิ ทธิภาพ
คะแนน
ระหว่างเรี ยน (E1)
3
60
40.67
4.73
67.78
คะแนน
หลังเรี ยน (E2)
3
30
20.67
2.08
68.89
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จากตารางที 3 สามารถสรุ ปได้วา่ บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้ค่าประสิ ทธิภาพ 67.78/68.89 ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้คือ /
ในการทดลองใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง นักเรี ยนให้ขอ้ เสนอแนะเพือพัฒนาบทเรี ยนดังนี บทเรี ยนบาง
หน่วยมีเนือหามากเกินไป ผูว้ ิจยั จึงปรับเนือหา ให้มีความเหมาะสมสัมพันธ์กนั มากยิงขึน
2. ทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มย่อย (small group) (3 : 3 : 3) โดยทดลอง
กับนักเรี ยนจํานวน 9 คน คือนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนสูง 3 คน นักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนปานกลาง 3
คน และนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนตํา 3 คน ซึงเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกเจาะจง โดยให้นกั เรี ยนทดลอง
ใช้ บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย จากนัน
วิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิภาพ ( (1 ( 2 ) ให้เป็ นไปตามเกณฑ์คือ 70/70 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2520 :
137 ) เพือตรวจสอบข้อบกพร่ องด้านเนือหา และภาษาให้เหมาะสมกับบทเรี ยน จากการเรี ยนของ
นักเรี ยน และนํามาปรับปรุ งแก้ไข จากการทดลองพบว่าบทเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ (E1/ E2) ดังนี
ตารางที 4 แสดงประสิ ทธิภาพของ บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง
ประวัติศาสตร์ศาสตร์สุโขทัย ตามเกณฑ์7 /7 ของการทดลองแบบกลุ่มย่อย
(small group tryout) จํานวน 9 คน
คะแนนเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
กลุ่มทดลอง
จํานวน คะแนนเต็ม
(X )
มาตรฐาน (S.D.) ประสิ ทธิภาพ
คะแนน
ระหว่างเรี ยน (E1)
9
60
47.33
6.69
78.89
คะแนน
หลังเรี ยน (E2)
9
30
23.44
2.65
78.15
จากตารางที 4 สามารถสรุ ปได้วา่ บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้ค่าประสิ ทธิภาพ 78.89 /78.15 ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้คือ
7 /7 ในการทดลองใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง นักเรี ยนให้ขอ้ เสนอแนะเพือพัฒนาบทเรี ยนดังนี ควรเพิม
ภาพประกอบ ให้มากขึน ผูว้ ิจยั จึงทําการเพิมภาพประกอบในบทเรี ยน
3. ทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มภาคสนามทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ( 10 : 10 : 10 )
Field Group โดยทดลองกับนักเรี ยนจํานวน 30 คน คือนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนสู ง 10 คน นักเรี ยนที
มีผลการเรี ยนปานกลาง 10 คน และนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนตํา 10 คน ซึงเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกเจาะจง
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โดยให้นกั เรี ยนทดลองใช้ บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์
สุ โขทัย จากนัน วิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิภาพ ( (1 ( 2 ) ให้เป็ นไปตามเกณฑ์คือ 80 /80 ( ชัยยงค์
พรหมวงศ์ 2520 : 137 ) เพือตรวจสอบข้อบกพร่ องด้านเนือหา และภาษา
ให้เหมาะสมกับ
บทเรี ยนจากการเรี ยนของนักเรี ยน และนํามาปรับปรุ งแก้ไข ภายหลังจากการเรี ยนให้นกั เรี ยนทํา
แบบทดสอบหลังเรี ยนและตอบแบบสอบถามเกียวกับปัญหา หรื อข้อบกพร่ องต่าง ๆ แล้วนําผลที
ได้มาปรับปรุ งแก้ไข เพือไปใช้ในการทดลองจริ ง จากการทดลองพบว่าบทเรี ยน มีประสิ ทธิภาพ
(E1/ E2) ดังนี
ตารางที 5 แสดงประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย ตามเกณฑ์8 /8 จํานวน 30 คน
คะแนนเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
กลุ่มทดลอง
จํานวน คะแนนเต็ม
มาตรฐาน (S.D.) ประสิ ทธิภาพ
(X )
คะแนน
ระหว่างเรี ยน (E1)
30
60
48.10
4.89
80.17
คะแนน
หลังเรี ยน (E2)

30

30

24.06

2.75

80.21

จากตารางที 5 สามารถสรุ ปได้วา่ บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
ได้ค่า ประสิ ทธิภาพ 80.17/80.21 ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้คือ 8 /8 ในการทดลองใช้บทเรี ยนอีเลิร์
นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน นักเรี ยนให้ขอ้ เสนอแนะเพือพัฒนาบทเรี ยนดังนี ควรมี
การเพิมภาพการ์ตูนในบทเรี ยนเพือความสวยงาม ผูว้ ิจยั จึงทําการปรับปรุ งแก้ไขโดยการเพิมภาพ
การ์ตูน เข้าไปในบทเรี ยน ก่อนนําไปใช้กบั กลุ่มทดลองจริ ง
. สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึงเป็ นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก โดยมีขนตอน
ั
ดังนี
3.1 ศึกษาหลักสู ตร เอกสาร ตํารา ขอบข่ายเนือหา
3.2 วิเคราะห์เนือหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของบทเรี ยนเพือสร้าง
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยสร้างเป็ นจํานวน 1 เท่า ของ
แบบทดสอบแต่ละผลการเรี ยนรู ้ สร้างเป็ นตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ ดังนี

78
ตารางที 6 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้วิชาประวัติศาสตร์ 2 (ส21104) เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
การนําไปใช้

การวิเคราะห์

การประเมินค่า

ส .

ความเข้าใจ

มาตรฐาน
การเรี ยนรู้

ความรู้ ความจํา

การเรี ยนรู้ (ข้อ)

การสถาปนา
อาณาจักรสุ โขทัย

นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับการสถาปนา
อาณาจักรสุ โขทัย

2

2

-

1

-

5

พระมหากษัตริ ย ์
แห่งอาณาจักร
สุ โขทัย

นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ 1
เกียวกับพระมหากษัตริ ยใ์ น
สมัยสุ โขทัย
สามารถนํา
วิเคราะห์ความสําคัญของ
พระมหากษัตริ ยต์ ่อการ
ปกครองบ้านเมือง
นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับการปกครองสมัย
สุ โขทัย

2

-

2

-

5

2

-

1

-

5

นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับเศรษฐกิจสมัยสุ โขทัย

2

-

2

-

5

1

-

2

1

5

2

-

เนือหาสาระ

การปกครองสมัย
สุ โขทัย
เศรษฐกิจสมัย
สุ โขทัย

ส .

ตัวบ่งชี

สังคมไทยในสมัย นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ 1
สุ โขทัย
และ เกียวกับ สังคมไทยในสมัย
สุ โขทัย ตลอดจนเห็นคุณค่า
พระพุทธศาสนา
ของพระพุทธศาสนาทีมีผลต่อ
การดําเนินชีวิตของคนใน
สมัยสุ โขทัย
ศิลปกรรมและภูมิ นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ
ปัญญาสมัยสุ โขทัย เกียวกับศิลปกรรมและภูมิ
ปัญญาสมัยสุ โขทัยตลอดจน
เห็นคุณค่าของศิลปกรรมและ
ภูมิปัญญาสมัยสุ โขทัย
รวม
8

10

1

10 1

รวม

30
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จากตารางที 6 ผูว้ ิจยั ทําการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ตัวเลือก จํานวน
60 ข้อตามตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้วิชาประวัติศาสตร์ 2 (ส21104) เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
3.3 นําแบบทดสอบทีสร้างขึนไปให้ผเู ้ ชียวชาญด้านเนือหา และด้านการวัดและการ
ประเมิน จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข ดูความเทียงตรงเชิงเนือหา ความชัดเจนและ
ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาทีใช้และความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objectives Congruence : IOC ) พบว่าได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องตังแต่ 0.67-1.00 และปรับปรุ งแก้ไขข้อคําถามบางข้อทียังไม่สมบูรณ์ตามคําแนะนํา
ของผูเ้ ชียวชาญ
3.4 นําแบบทดสอบทีได้ตรวจจากผูเ้ ชียวชาญเรี ยบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จากโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จํานวน 30 คน ซึงเคยเรี ยน เรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยมาแล้ว
3.5 นําผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ไปหา
ค่าความยากง่าย (P) ของข้อสอบโดยใช้เกณฑ์ระหว่าง . – . (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, : )
:
และ ค่าอํานาจจําแนก (r ) ของข้อสอบโดยใช้เกณฑ์ระหว่าง . – . (พวงรัตน์ ทวีรัตน์
) คัดเลือกข้อสอบจํานวน30ข้อให้ครอบคลุมตามรางวิเคราะห์ขอ้ สอบ ซึงผลการตรวจสอบ
พบว่ามีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.40 – 0.66 และค่าอํานาจจําแนก อยูร่ ะหว่าง 0.33 – 0.60
3.6 นําผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ไปหา
ค่าความเชือมันของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR 20 ของ Kuder และ Richardson พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.82
3.7 นําแบบทดสอบทีหาค่าความเชือมันแล้วไปทดสอบก่อนเรี ยนหลังเรี ยนด้วย
บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน กับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 30
คน โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
4. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง
ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี
ที 1 ซึงมีขนตอน
ั
ดังนี
4.1 ศึกษาเอกสาร หลักการและวิธีการสร้างแบบสอบถาม
4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยน
อีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 ประกอบด้วยเนือหา 2 ตอน ได้แก่
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ตอนที 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยน อี
เลิ ร์ นนิ ง ที มี ฐ านความช่ ว ยเหลื อ ทางการเรี ย น เรื อง ประวัติศ าสตร์ สุ โ ขทัย สํา หรั บนัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 แบบมาตรประมาณค่า ( Rating Scale ) ของ ลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ โดย
5 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
4 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อย
1 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อยทีสุ ด
ตอนที 2 ข้อเสนอแนะเพิมเติมมีลกั ษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด(Open Ended Form )
เป็ นแบบสอบถามเพือเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเสนอความคิดเห็นเพิมเติม
4.3 นําแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
และปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิงขึน
4.4 นําเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ 1 ) ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหา 2 )ผูเ้ ชียวชาญ
ด้าน บทเรี ยนอีเลิร์นนิง และ 3 ) ผูเ้ ชียวชาญด้านการวัดและประเมินตรวจสอบค่าความเทียงตรงเชิง
เนือหา ( Content Validity) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่าได้ค่าความสอดคล้อง
ตังแต่ 0.67 - 1.00
ขันตอนที 3 การทดลองใช้ บทเรียนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน
. นําบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ทีปรับปรุ งแก้ไข
เรี ยบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ งได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 /2 โรงเรี ยนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 30 คน ซึงได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม ใช้แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อน
เรี ยนและสอบหลังเรี ยน (One Group Pretest Posttest Design) ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 60 )
ซึงมีรูปแบบตามแผนภาพที 1
แผนภาพที 1 แบบแผนการวิจยั
ก่อนเรียน
T1

ทดลอง
X

หลังเรียน
T2
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T 1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรี ยนบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
X หมายถึง การเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
T 2 หมายถึง การทดสอบหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
ซึงมีขนตอนการเก็
ั
บรวบรวมข้อมูลดังนี
1. ผูว้ ิจยั ปฐมนิเทศ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 30 คน โดยบอก
วัตถุประสงค์ของการนําบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน มาทดลองใช้กบั
นักเรี ยน และแนะนําเกียวกับการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
2. แจกเอกสารคําแนะนําการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยนให้กบั นักเรี ยน และแนะนําการใช้
3. ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
4. นักเรี ยนเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยตนเอง โดยผูว้ ิจยั ทําหน้าทีเพียงคอยให้คาํ แนะนําเกียวกับ
การเรี ยน
5. เมือนักเรี ยนเรี ยนจบแต่ละหน่วยการเรี ยนแล้วให้นกั เรี ยนทําแบบทด
สอบเก็บคะแนนระหว่างเรี ยน
6. เมือนักเรี ยนเรี ยบครบทุกหน่วยการเรี ยนแล้วให้นกั เรี ยนทําแบบ
ทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
3.2. นักเรี ยนทีเรี ยนด้วย บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
ครบทุกหน่วยการเรี ยนแล้วแล้วให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
3.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐาน
ความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้นกั เรี ยนทําหลังจากทีเรี ยนด้วยบทเรี ยน
อีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. นําผลทีได้จากการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดงั นี สถิติทีใช้ในการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ( (1 / ( 2 ) ตามเกณฑ์ /

82
2. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิก่อนและหลังเรี ยนโดยบทเรี ยน
อีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยใช้สถิติ ค่าเฉลีย
( & ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย โดยใช้สถิติทดสอบที
แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน ( t – test แบบ Dependent )
3. นําผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนมาหาค่าเฉลีย ( & ) และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้คะแนนเฉลียทีได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล มาเทียบเกณฑ์ ดังนี
คะแนนเฉลีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด
คะแนนเฉลีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับเห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อยทีสุ ด
ขันตอนที 4 การประเมินและปรับปรุ งบทเรียนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่ วยเหลือ
ทางการเรียน
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน หลังเรี ยนโดยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน และประเมินความคิดเห็นทีมีต่อบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน กรณี ทีผลการประเมินไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด นําบทเรี ยนไปปรับปรุ งแก้ไข
ต่อไป กรณี ผลการประเมินเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด จะได้บทเรี ยนทีสมบูรณ์
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การวิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 สรุ ปเป็ นแผนภูมิ ดังนี
แผนภูมิที 2 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั
. ศึกษาข้ อมูลพืนฐาน

- ศึกษาบริ บท ทรัพยากร
และความต้องการของ
นักเรี ยน
- ศึกษาเนือหาหลักสูตร
เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
เพือกําหนดจุดประสงค์
ลําดับเนือหา กําหนดวิธี
สอนและการวัด
ประเมินผล
- ศึกษาขันตอนการสร้าง
และพัฒนาบทเรี ยน
อีเลิร์นนิง
- ศึกษาขันตอนการสร้าง
ฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน

เรื อง

. การพัฒนาและหา
ประสิ ทธิภาพ

. การทดลองใช้
บทเรียนและประเมิน

. การปรับปรุ ง
บทเรียน

.กําหนดเค้าโครงบทเรี ยน
- จัดลําดับเนือหา
- ตรวจสอบเนือหาโดย
ผูเ้ ชียวชาญ (IOC)
- แก้ไขปรับปรุ ง
. ออกแบบบทเรี ยน
อีเลิร์นนิงฉบับร่ าง
- ออกแบบแผนผัง
- เขียนบทดําเนินเรื อง
. สร้างบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
- สร้างตามบทดําเนิน
เรื อง
- ตรวจสอบบทเรี ยน
โดยผูเ้ ชียวชาญ
. หาประสิ ทธิภาพ
บทเรี ยนอีเลิร์นนิง
- ทดลองกับนักเรี ยน
จํานวน คน
- ทดลองกับนักเรี ยน
กลุ่มเล็กจํานวน คน
- ทดลองกับนักเรี ยน
ภาคสนาม คน
- ปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยน

- นําบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
ทีปรับปรุ งแล้วไปใช้
ทดลองกับนักเรี ยน
จํานวน 30 คน
- นักเรี ยนประเมินความ
คิดเห็นทีมีต่อบทเรี ยน
อีเลิร์นนิง
- วิเคราะห์ขอ้ มูล
ประเมิลผลการเรี ยน รู้
หลังใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง
ประเมินความคิดเห็นที
มีต่อบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมี
ฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน

- กรณี บทเรี ยนอีเลิร์น
นิงผ่านตามเกณฑ์จะได้
บทเรี ยนทีสมบูรณ์
-กรณี บทเรี ยนอีเลิร์
นนิงไม่ผา่ นนํา
ข้อบกพร่ อง ไป
ปรับปรุ งแก้ไข

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งแก้ไข

ผลการ
ประเมิน

ผ่าน

ได้ บทเรียนอีเลิร์นนิงฉบับสมบูรณ์
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใช้
ี
การวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั ใช้เครื องมือวิเคราะห์สถิติดว้ ยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูล ช่วยในการ
คํานวณข้อมูล ดังนี
1. สถิตทีใช้ในการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน
. สถิติทีใช้ในการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน ( (1 / ( 2 ) ตามเกณฑ์ / ( ชัยยงค์ พรหมวงศ์
: 136 )

¦&
สูตร

(1

1 u 100
$

¦F
(2

เมือ

ค่าประสิ ทธิภาพของกระบวนการคิดเป็ นร้อยละของ
คะแนนทีนักเรี ยนได้รับโดยเฉลียจากการกระทํา
แบบฝึ กหัดและกิจกรรม
( 2 หมายถึง ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์โดยคิดจากร้อยละของ
คะแนนเฉลียจากการสอบหลังเรี ยน
¦ & หมายถึง คะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างจากการทําแบบฝึ กหัดหรื อ
กิจกรรม
¦ F หมายถึง คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรี ยน
N หมายถึง จํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด
$ หมายถึง
คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรม
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
% หมายถึง
(1

หมายถึง

1 u 100
%
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. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์แบบทดสอบ
. วิเคราะห์ค่าดัชนีมีความสอดคล้อง ( IOC ) ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 43 : 117 )
โดยใช้สูตร
IOC =

6R
1

IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง
6R หมายถึง ผลรวมของค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
1 หมายถึง จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
1.2 การหาค่าความยากง่าย ( Difficulty) ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 3 : 129 )
สูตร
เมือ

5

R
N

หมายถึง ค่าความยากง่ายของคําถามแต่ละข้อ
R หมายถึง จํานวนผูต้ อบถูกในแต่ละข้อ
N หมายถึง จํานวนผูเ้ ข้าสอบทังหมด
5

1.3 การหาค่าอํานาจจําแนก ( Discrimination ) ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์
สูตร r = RU

เมือ

r
Ru
Re

1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

3 : 130 )

 Re
1
2

ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบรายข้อ
จํานวนผูท้ ีตอบถูกในข้อนันในกลุ่มเก่ง
จํานวนผูท้ ีตอบถูกในข้อนันในกลุ่มอ่อน
จํานวนนักเรี ยนในตัวอย่างทังหมด

. การหาค่าความเชือมัน ( Reliability ) ใช้สูตร KR 20 ของ Kuder –
Richardson ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 3 : 123 )
สูตร
เมือ

n

rtt =

n  ¦ pq ½
®1  2 ¾
n 1 ¯
St ¿

หมายถึง จํานวนข้อของเครื องมือวัด
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p

หมายถึง สัดส่ วนของผูท้ าํ ได้ในข้อหนึง ๆ นัน คือสัดส่ วนของ

คนทําถูกกับคนทังหมด
q
S t2

¦ pq

หมายถึง สัดส่ วนของผูท้ าํ ผิตในข้อหนึง ๆ หรื อ คือ - p
หมายถึง คะแนนความแปรปรวนของเครื องมือฉบับนัน ๆ
หมายถึง ความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ ( ในกรณี ให้

คะแนน กับ )
3. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิก่อนและหลังเรี ยนโดยบทเรี ยนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ใช้การทดลองแบบ
กลุ่มตัวอย่างเดียว ( one group pretest – posttest design ) โดยใช้สถิติแบบ t – test แบบ
Dependent group ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 3 : 165 )
สูตร

t=

¦D
n¦ D 2 

¦D

2

n 1

เมือ

t แทน ค่าสถิติทีจะใช้เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤต
¦ D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง

4. สถิติทีใช้วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
4. การหาค่าเฉลีย ( Mean )ใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์
สูตร
เมือ

&

¦&
1

&

¦&
1

หมายถึง คะแนนเฉลีย
หมายถึง ผลรวมของคะแนนทังหมด
หมายถึง จํานวนนักเรี ยนทังหมด

3 : 137)
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4. การหาค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviiation ) โดยใช้สูตร
( พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 3 : 143 )
สูตร
เมือ

S
n
¦ &2

S=

n ¦ &2  ¦ &2
n n 1

หมายถึง ความเบียงเบนมาตรฐาน
หมายถึง จํานวนนักเรี ยนทังหมด
หมายถึง ผลรวมของคะแนนทังหมด

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั งนี เป็ นการพัฒนาบทเรี ยนอี เลิร์นนิ งทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการเรี ยน
เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย สําหรั บนักเรี ยน ชันมัธยมศึ กษาปี ที 1 เป็ นการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ 1) เพือพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมี
ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2) เพือเปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังการใช้บทเรี ยนอี เลิร์นนิ งทีมีฐานความช่ วยเหลื อ
ทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 3) เพือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมี
ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งที
มีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที
1 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอน ดังต่อไปนี
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ตอนที 1 ผลการหาประสิ ทธิภาพบทเรียนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน เรือง
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ตามเกณฑ์ 80/80
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการทดลองกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1/2 จํานวน 30 คน โรงเรี ยน
จุ ฬ าภรณราชวิ ทยาลัย เพชรบุ รี อํา เภอชะอํา จัง หวัดเพชรบุ รี ที ยัง ไม่ ไ ด้ศึ ก ษาสาระการเรี ย นรู ้
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ผูว้ ิจยั นําผลคะแนนจากแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน
ทีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2
ได้ผลการทดลอง ดังนี
ตารางที 7 ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
กลุ่มทดลอง
คะแนน
ระหว่างเรี ยน (E1)
คะแนน
หลังเรี ยน (E2)

จํานวน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย
(X )

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ประสิ ทธิภาพ

30

60

48.52

4.89

80.87

30

30

24.30

2.32

80.99

จากตารางที 7 พบว่า ผลการหาประสิ ทธิภาพ (E1/E2 ) จากบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐาน
ความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้ค่าประสิ ทธิภาพ 82.56/82.67 แสดงให้
เห็ น ว่า บทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ ง ที มี ฐ านความช่ ว ยเหลื อ ทางการเรี ย น เรื องประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ทีตังไว้
ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ของนักเรียนทีเรียนด้ วยบทเรียน อีเลิร์นนิงท◌◌ี ่ มี
ฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน เรืองประวัติศาสตร์ สุโขทัย สํ าหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือศึกษาผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วย บทเรี ยน อีเลิร์นนิงทีมี
ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย มีรายละเอียดดังนี
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ตารางที 8 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงที
มีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
คะแนน
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t
p
X
การทดสอบก่อนเรี ยน
การทดสอบหลังเรี ยน

30
30

30
30

13.35
24.30

4.25
2.32

13.327*

0.00

* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
จากตารางที 8 พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนเฉลียผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทีเรี ยน
ด้วย บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยผลการเรี ยนหลัง
เรี ยน ( X = 24.30, S.D. = 2.32) สูงกว่าก่อนเรี ยน ( X = 13.35, S.D. = 4.25)
ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ บทเรียนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วย
บทเรี ยนอี เลิ ร์นนิ ง เรื อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย มาวิเคราะห์ ผลโดยใช้ค่าเฉลี ย ( X ) และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียดดังนี
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ตารางที 9 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
ระดับ
S.D. ความ ลําดับ
รายการประเมิน
X
ที
คิดเห็น
มาก
1
1. การนําเสนอเนือหา
4.18 0.62
. การนําเสนอเนือหาง่ายต่อการเข้าใจ
. ภาษาทีนําเสนอมีความเข้าใจง่าย
3.91 0.74
มาก
4
. การจัดลําดับเนือหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนเหมาะสม
4.12 0.68
มาก
2
. ความยากง่ายของเนือหาเหมาะสม
4.06 0.76
มาก
3
1.5 จํานวนข้อของแบบฝึ กหัดเหมาะสม
3.91 0.55
มาก
4
มาก
รวม
4.07 0.67
(3)
. การออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง
4.03 0.75
มาก
3
. การใช้งานจากปุ่ มต่างๆ มีความสะดวก
. มีการจัดวางองค์ประกอบบทเรี ยนเหมาะสมน่าสนใจ
4.03 0.66
มาก
3
. ตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม
4.25 0.75
มาก
2
. มีแหล่งสื บค้นข้อมูลเพิมเติม
4.03 0.80
มาก
3
. บทเรี ยนมีการตอบสนองโต้ตอบนักเรี ยนอย่างน่าสนใจ 4.29 0.78
มาก
1
มาก
รวม
4.10 0.75
(2)
. ความพึงพอใจในการเรียน
4.09 0.74
มาก
5
. นักเรี ยนกระตือรื อร้นและมีความสนุกในการเรี ยน
3.2 นักเรี ยนได้รู้ผลคําตอบด้วยตนเองได้ทนั ทีและสามารถ
3
4.47 0.93
ทบทวนได้รวดเร็ ว
มาก
3.3 นักเรี ยนพอใจกับการตอบสนองทีรวดเร็ วของบทเรี ยน
4.47 0.50
มาก
3
3.4 นักเรี ยนสามารถศึกษาบทเรี ยนด้วยตัวเองได้โดยง่าย
4.63 0.80 มากทีสุ ด 2
3.5 นักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยน
4.76 0.42 มากทีสุ ด 1
รวม
4.52 0.68 มากทีสุ ด (1)
มาก
เฉลียรวมทังหมด
4.22 0.70
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จากตารางที 9 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนอี เลิร์นนิ งทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย พบว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งในภาพรวม
อยูใ่ นระดับ มาก ค่าเฉลีย ( X = 4.22, S.D. = 0.70) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้าน
ความพึงพอใจในการเรี ยนเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.52, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ด้าน
การออกแบบบทเรี ยนอีเลิร์นนิงนักเรี ยนมีความพึงพอใจเฉลี ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.10, S.D. =
0.75) และด้านการนําเสนอเนือหามีความพึงพอใจเฉลียอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.07, S.D. =
0.67 ) ตามลําดับ
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นด้านความพึ งพอใจในการเรี ยน
เฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.52, S.D. = 0.68) โดยเรี ยงลําดับรายข้อจากมากไปหาน้อยดังนี
นักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยน อยูใ่ นระดับ มากทีสุ ด ( X = 4.76, S.D. = 0.42) นักเรี ยนสามารถ
ศึกษาบทเรี ยนด้วยตัวเองได้โดยง่าย อยูใ่ นระดับ มากทีสุ ด ( X = 4.63, S.D. = 0.80) นักเรี ยนได้รู้
ผลคําตอบด้วยตนเองได้ทนั ทีและสามารถทบทวนได้รวดเร็ ว อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.47, S.D. =
0.93) นักเรี ยนพอใจกับการตอบสนองทีรวดเร็ วของบทเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.47, S.D. =
0.50) และนักเรี ยนกระตือรื อร้นและมีความสนุกในการเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.09, S.D. =
0.74) ตามลําดับ
ด้านการออกแบบบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =
4.10, S.D. = 0.75) โดยเรี ยงลําดับรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี บทเรี ยนมีการตอบสนองโต้ตอบ
นักเรี ยนอย่างน่ าสนใจ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.78) ตัวอักษรมีความชัดเจน
เหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.75) การใช้งานจากปุ่ มต่างๆ มีความสะดวก อยู่
ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.75) มีการจัดวางองค์ประกอบบทเรี ยนได้เหมาะสมน่าสนใจอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.66) และมีแหล่งสื บค้นข้อมูลเพิมเติมอยูใ่ นระดับมาก ( X =
4.03, S.D. = 0.80) ตามลําดับ
ด้านการนําเสนอเนือหามีความพึงพอใจเฉลียอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.07, S.D. =
0.67 ) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี การนําเสนอเนือหาง่ายต่อการเข้าใจ เฉลียอยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.18, S.D. = 0.61 ) การจัดลําดับเนือหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนเหมาะสม เฉลียอยู่
ในระดับ มาก ( X = 4.12, S.D. = 0.68) ความยากง่ายของเนือหาเหมาะสมเฉลียอยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.06, S.D. = 0.76 ) ภาษาทีนําเสนอมีความเข้าใจง่าย เฉลียอยูใ่ นระดับ มาก ( X =
3.91, S.D. = 0.74 ) และ จํานวนข้อของแบบฝึ กหัดเหมาะสม เฉลียอยูใ่ นระดับ มาก ( X =
3.91, S.D. = 0.55 ) ตามลําดับ

บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยมี
รายละเอียด ดังนี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อพัฒ นาบทเรี ยนอี เ ลิ ร์ น นิ ง ที มี ฐ านความช่ ว ยเหลื อ ทางการเรี ยน เรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรในการศึกษาวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีกําลังเรี ยน
อยูใ่ นภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 4 ห้อง จํานวนนักเรี ยนทังหมด 120 คน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทีเรี ยนอยูใ่ นภาคเรี ยน
ที 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 1 ห้องเรี ยนจํานวน 30 คน
ทีได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรทีศึกษาสําหรับการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ
ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
1. ผลการเรี ยนรู ้ เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
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2. ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสร้างขึนประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญแบบมีโครงสร้ าง ด้านบทเรี ยนแบบบทเรี ยนอี เลิร์นนิ งทีมี
ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน และด้านเนือหาเกียวกับประวัติศาสตร์สุโขทัย
2. แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย ทีเรี ย นด้วยโดยบทเรี ยนอี เลิร์นนิ งทีมี
ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
3. บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
4. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีมีต่อการเรี ยนรู ้โดยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมี
ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ผูว้ ิจยั ปฐมนิ เทศนักเรี ยน เรื อง การใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
2. ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์
สุ โขทัย ก่อนเรี ยน ซึงเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด ตัวเลือก จํานวน ข้อ
3. ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื อหา เรื อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ทําแบบฝึ กหัด และทํา
แบบทดสอบในแต่ละหน่วย
4. ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์
สุ โขทัยหลังเรี ยน ซึงเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด ตัวเลือก จํานวน ข้อ
5. ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทําแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
6. นําผลทีได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือนําเสนอในงานวิจยั ต่อไป
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
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1. ประสิ ทธิ ภาพของ บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 80.87/80.99 ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจยั ข้อที 1 ทีว่าบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. ผลการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนอี เลิร์นนิ งทีมีฐานความช่ วยเหลือ
ทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน หลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ ( X =
24.30, S.D. = 2.32) ก่อนเรี ยนมีค่าเท่ากับ ( X = 13.36, S.D. = 4.25) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที 2 ทีว่า ผลการเรี ยนรู ้เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
ของนักเรี ยนหลังเรี ยนโดยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยนสู งกว่าผลการ
เรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน
3. นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.70)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 สามารถนําไปสู่ การอภิปรายผล
ดังต่อไปนี
1. ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพบทเรียนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการ
เรียน เรืองประวัติศาสตร์ สุโขทัยสํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ตามเกณฑ์ 80/80
ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนอี เลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 มีประสิ ทธิภาพ 80.87/80.99
ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที 1 ทีว่าบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีมี
ฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ทังนีเนื องจากบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีสร้างขึน ได้ทาํ การพัฒนาตาม
ขันตอน คื อมี การศึ กษาข้อมูลพืนฐาน มี การสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญด้านเนื อหา และด้านบทเรี ยน
อี เ ลิ ร์ น นิ ง ผูว้ ิ จ ัย ได้ล งศึ ก ษารวบรวมข้อมู ลจากสถานที จริ ง ได้ผ่า นการหาประสิ ท ธิ ภ าพตาม
กระบวนการ ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญ และทดลองใช้กบั นักเรี ยนตามขันตอน คือ แบบ
หนึ งต่อหนึ ง แบบกลุ่มย่อย และแบบภาคสนาม (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,
: 137 - 138) นอกจากนี
บทเรี ยนอี เลิ ร์นนิ งทีสร้ างขึนยังมี ส่วนของฐานความช่ วยเหลื อทางการเรี ยนซึ งนักเรี ยนสามารถ
ศึกษาความรู ้เพิมเติมจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆในฐานความช่ วยเหลือทางการเรี ยน ทําให้บทเรี ยนมี
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ประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมทีจะนําไปใช้ในการเรี ยนการสอน ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื อหาบทเรี ยนได้
ง่ายขึน การสร้างบทเรี ยนอี เลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ผูว้ ิจยั ได้จดั ลําดับเนือหาแบบต่อเนืองตามเวลาและสถานการณ์ทาํ ให้เอือต่อการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนสามารถ
จําและเข้าใจเนือหาทีเรี ยนได้ดี
ผลการประเมิ นตามสภาพจริ งของนักเรี ยน หลังเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนอี เลิ ร์นิง เรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ทัง 6 หน่วยการเรี ยนรู ้ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนพบว่านักเรี ยนมี
ความสนใจในการเรี ยน เมือนักเรี ยนสงสัย หรื อชอบบทเรี ยนส่ วนใดนักเรี ยนก็สามารถเข้าไปเรี ยน
ซําได้ และเมือนักเรี ยนต้องการหาความรู ้เพิมเติมนักเรี ยนก็สามารถ เข้าไปยังฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยนในแต่ ละหน่ วยได้ นอกจากนี เมื อนักเรี ยน มี ขอ้ สงสัย ที ไม่สามารถหาคําตอบได้
นักเรี ยนยังสามารถ ฝากคําถามไว้ในกระดาษข้อความ ได้อีกด้วย ผูว้ ิจยั สังเกตพบว่า นักเรี ยนมี
ความตังใจในการทําแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ เพราะนักเรี ยนสามารถรู ้ ผลได้ทนั ที จึงทําให้
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนมากยิงขึน จากการตรวจสอบการใช้งานบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
เรื อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัยของนักเรี ยน พบว่าหน่ วยการเรี ยนรู ้ทีนักเรี ยน เข้าไปใช้มากทีสุ ดคือ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที 1 และหน่วยการเรี ยนที 6 ทังนี อาจเป็ นเพราะภาพการนําเสนอทีมีภาพประกอบ
มาก และมีส่วนของฐานความช่วยเหลือทีน่าสนใจ นักเรี ยนสามารถเข้าไปเรี ยนได้ตามความสนใจ
ของตนเอง สอดคล้องกับ รัฐสาห์ เลาหสุ รโยธิน (2546 :1 ) ทีเสนอว่าการทําบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง
นันต้องสร้างสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ โดยการจัดแบ่งเนื อหาออกเป็ นตอน ๆ ให้มี
ความยาวเหมาะสมกับวุฒิภาวะทางการรับรู ้ของผูเ้ รี ยน มีลกั ษณะการนําเสนอเป็ นตอนสัน ๆ ที
เรี ยกว่า เฟรม ( frame ) หรื อกรอบ เรี ยงลําดับ เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถรับรู ้ และพัฒนาการเรี ยนรู ้อย่าง
เป็ นระบบ และถนอมพร เลาหจรัสแสง (
: 51-56) กล่าวว่าบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ทีออกแบบตาม
แนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยม จะมีโครงสร้างของบทเรี ยนในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear)
โดยผูเ้ รี ยนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื อหาในลําดับทีเหมือนกัน ซึ งเป็ นลําดับทีผูส้ อนหรื อผูว้ ิจยั
พิจารณาแล้วว่าเป็ นลําดับการสอนทีดีแล้วผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด การ
ทีผูว้ ิจยั ได้จดั ทําบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีเอือให้ผเู ้ รี ยนศึกษาได้ดว้ ยตนเอง และออกแบบให้มีการประเมิน
เป็ นระยะพร้ อ มทังทราบผลการประเมิ น ได้ท ัน ที เป็ นการกระตุ ้น ความสนใจ ทํา ให้ ผูเ้ รี ย น
กระตื อ รื อร้ น ในการเรี ยน มุ่ ง มันพัฒ นาตนเองตามบทเรี ย น ทํา ให้ มี ผ ลการเรี ยนดี ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนตามเกณฑ์ สอดคล้องกับ รัฐสาห์ เลาหสุ รโยธิ น (2546 :1) ทีกล่าวว่า
บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีแบบทดสอบให้นกั เรี ยนประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเอง เป็ นระบบทีผูเ้ รี ยน
สามารถรับทราบผลการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมทีทําโดยทันทีทีงานเสร็ จ จากการเฉลยคําตอบ จากการ
ประเมินผลออนไลน์ จะมีส่วนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน มีความสนใจมากขึน
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นอกจากนียังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของขวัญรัตน์ ว่องไว ( 2551 : 109 ) ได้ทาํ การ
วิจยั เรื อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านกระดาษสนทนา
เรื องประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุ งธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6
ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู ้เรื อง ประวัติศาสตร์ ชาติไทยสมัยกรุ งธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์ หลัง
เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านกระดาษสนทนา สู งกว่าก่อนเรี ยน
และ หทัยณัฐ แก้วบัวดี ( 2551 : 120) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนผ่านเว็บ โดยใช้วิธีการ
สอนตามแนววิถีพทุ ธ เรื อง อริ ยมรรค ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนผ่านเว็บโดยใช้
วิธีการเรี ยนการสอนตามแนววิถีพุทธ เรื องอริ ยมรรค เท่ากับ 81.25 / 82.25 ซึงมีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ และสอดคล้องกับ นวพล กาบแก้ว (2551 : 89) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนา
บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื องป่ าชายเลน ผลการวิจบั พบว่า บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื องป่ าชายเลน ทีสร้างขึน
มีคุณภาพด้านเนื อหาอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลีย ( X = 4.54 S.D. = 0.42 ) มีคุณภาพด้านเทคนิค
การผลิตสื ออยูใ่ นระดับดี ( X = 4.33 S.D. = 0.13 ) และมีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 76.12/ 72.90
เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
2. ผลการทดลองใช้ บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือเปรี ยบเทียบ ผลการเรียนรู้ ของนักเรี ยนที
เรียนด้ วยบทเรียนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน เรือง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ก่ อน
เรียนและหลังเรียน
การศึกษาผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน จากการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
พบว่า ผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนมีค่าเฉลีย ( X = 24.30, S.D. = 2.32) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( X =
13.36, S.D. = 4.25) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที
2 กําหนดไว้ สรุ ปได้ว่า นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย มีผลการเรี ยนรู ้สูงขึน ทังนีเนืองจากผูว้ ิจยั ได้ออกแบบบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
ทีมี การจัดลําดับเนื อหาเป็ นตอนตอนอย่างชัดเจน ตามช่ วงเวลาและสถานการณ์ ทําให้นักเรี ยน
สามารถเรี ยนรู ้โดยเชือมโยงความรู ้เก่ากับใหม่ได้อย่างต่อเนื องในบทเรี ยนแต่ละบทยังประกอบไป
ด้วยสื อ และกิจกรรมต่างๆ ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา ตามความสามารถและความ
สนใจของผูเ้ รี ยน เป็ นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง,
:51-56) เป็ นทฤษฎีซึงเชือว่า การเรี ยนเป็ นชุดของพฤติกรรมซึงจะต้องเกิดขึนตามลําดับทีแน่ชดั
การทีผูเ้ รี ยนจะบรรลุวตั ถุประสงค์ได้นนจะต้
ั
องมีการเรี ยนตามขันตอน เป็ นวัตถุประสงค์ ๆ ไป ผล
ทีได้จากการเรี ยนขันแรกนี จะเป็ นพืนฐานของการเรี ยนในขันต่อ ๆ ไป และการจัดหน่วยการเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์ แบบต่ อเนื องตามเวลาและสถานการณ์ ของผูว้ ิจยั สอดคล้องกับและเป็ นไปตาม
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ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Schema Theory) ทีกล่าวว่า การทีมนุษย์เรี ยนรู ้อะไรใหม่ ๆ นัน มนุษย์จะ
นําความรู ้ใหม่ ๆ ทีเพิงได้รับนันไปเชือมโยงกับกลุ่มความรู ้ทีมีอยูเ่ ดิม (Pre-Existingknowledge) ซึ ง
รู เมลฮาร์ ทและออโทนี (Rumelhart and Ortone) ได้ให้นิยามความหมายของคํา โครงสร้างความรู ้
ไว้วา่ เป็ นโครงสร้างข้อมูล (Perception) การรับรู ้ขอ้ มูลนันจะไม่สามารถเกิดขึนได้หาขาดโครงสร้าง
ความรู ้ (Schema) ทังนี ก็เพราะการรับรู ้ขอ้ มูลนันเป็ นการสร้างความหมายโยงการถ่ายโอนความรู ้
ใหม่เข้ากับความรู ้เดิ ม ภายในกรอบความรู ้เดิมทีมีอยู่และจากการกระตุน้ โดยเหตุการณ์หนึ ง ๆ ที
ช่วยให้เกิดการเชือมโยงความรู ้นนั ๆ เข้าด้วยกัน
บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็ น
สื อการเรี ยนรู ้ออนไลน์ทีนักเรี ยนสามารถเรี ยนได้ทุกเวลา สถานทีตามต้องการ อนุญาตให้ผเู ้ รี ยนทุก
คนสามารถทีจะมีอิสระในการควบคุมการเรี ยนของตน (Learner Control) ตามความสามารถ ความ
สนใจ ความถนัด และพืนฐานความรู ้ของตนได้อย่างเต็มทีเน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ให้อิสระผูเ้ รี ยนใน
การควบคุมการเรี ยนของตน การเรี ยนด้วยบทเรี ยนผ่านเว็บจึงเป็ นการเรี ยนทีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ดี ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจบทเรี ยนบทใด สามารถกลับมาเรี ยนทบทวนอีกได้ตามความ
ต้องการของนักเรี ยนเอง ดังที ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544 : 90) กล่าวว่า การสอนบนเว็บช่วย
ส่ งเสริ มแนวคิดในเรื องของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เนื องจากเว็บเป็ นแหล่งความรู ้ทีเปิ ดกว้างให้ผทู ้ ี
ต้องการศึกษาในเรื องใดเรื องหนึ งสามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู ้ได้อย่างต่อเนื องและตลอดเวลา
การสอนบนเว็บสามารถตอบสนองต่อผูเ้ รี ยนทีมีความใฝ่ รู ้ รวมทังมีทกั ษะในการตรวจสอบการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (meta-cognitive skills) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทีสําคัญบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง
ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ทีผูเ้ รี ยนสามารถใช้ในการเข้าไปยังแหล่งเรี ยนรู ้
อืนๆ ได้โดยเฉพาะการเข้าถึงเนื อหาสาระในปั จจุบนั ทีเกิ ดขึน ตลอดเวลาและมีมากกว่าในตําราที
สอน และบทเรี ยนยังสามารถช่วยให้นกั เรี ยนเชือมโยงกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายการเรี ยนรู ้
และเรี ยนรู ้ผ่านระบบออนไลน์ ตามศักยภาพและความสนใจ สอดคล้องกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง
(2545 : 16 -17) ทีกล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ อีเลิร์นนิง สามารถตอบสนองผูเ้ รี ยนได้
มากกว่าการจัดการศึกษาในห้องเรี ยนปกติ ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงเนื อหาสาระในปั จจุบนั ที เกิ ดขึน
ตลอดเวลา ทําให้การใช้อีเลิร์นนิง ตอบสนองผูเ้ รี ยนในการเชือมโยงองค์ความรู ้ต่างๆ ได้
นอกจากนัน ฐานความช่ วยเหลื อที แสดงตัวอย่าง เพือเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา
ทีผูเ้ รี ยนกําลังเผชิ ญอยู่ในขณะนันได้ช่วยสนับสนุ นให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาทีเกิ ดขึนจาก
การเรี ยนได้ จนส่ งผลให้มีผลการเรี ยนรู ้สูงขึน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พรรษา สารพล (2549 :
78) พบว่า การช่วยเหลือทีผูเ้ รี ยนได้จากการใช้ฐานความช่วยเหลือ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้าง
กรอบแนวคิด และเชือมโยงกรอบแนวคิดย่อย เพือใช้ในการแก้ปัญหาได้เร็ วขึน ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ
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ทางการเรี ยนสู ง เช่นเดียวกับ สมยศ ศรี บรรพต (2548 : 61) ทีได้ทาํ การวิจยั พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยน
โดยใช้ สแดฟโฟลดิ งของกิ มบอนส์ มีผลสัมฤทธิ ในการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจสู งกว่า
นักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นักเรี ยนมีความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจทีใช้สแคฟโฟนดิงของกิมบอนส์ ใน
ระดับเห็นด้วยโดยมีค่าเฉลีย 4.48 และสุ จิตรา เขียวศรี (2550: 64) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนา
รู ปแบบการสอนแบบสื บสอบบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การช่ วยเสริ มศักยภาพเพือพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึน ประกอบด้วย หน้า
หลัก วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมิน หลักการของรู ปแบบเน้น
การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการสงสัยกระบวนการสื บสวนช่วยเสริ มศักยภาพ ผลการใช้รูปแบบการ
สอนที พัฒนาขึน พบว่า นักเรี ยนมี ทกั ษะการแก้ปัญหาหลังการทดลองสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 6 ท่าน มีความเห็นว่า รู ปแบบทีพัฒนาขึนมี
ความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้กบั นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้
3. ผลจาการศึกษา ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีเรี ยนด้ วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐาน
ความช่ วยเหลือทางการเรียน แบ่ งออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี
นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก
ค่าเฉลีย ( X = 4.22, S.D. = 0.70) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านความพึงพอใจใน
การเรี ยนเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.52, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ด้านการออกแบบ
บทเรี ยนอีเลิร์นนิงนักเรี ยนมีความพึงพอใจเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.75) และ
ด้านการนําเสนอเนือหามีความพึงพอใจเฉลียอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.07, S.D. = 0.67 )
สรุ ปได้ว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยรวมมีค่าเฉลีย ( X = 4.20, S.D. = 0.70) อยูใ่ น
ระดับมากทังนี เนื องจากบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งสร้างจากสื อหลายชนิ ดในลักษณะสื อผสม
ตาม
หลักการของทฤษฎีความยืดหยุน่ ทางปั ญญา (Cognitive Flexiblity Theory) ทีเชือว่าความรู ้ แต่ละ
องค์ความรู ้นนมี
ั โครงสร้างทีแน่ชดั และสลับซับซ้อน การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพือตอบสนองต่อโครงสร้างขององค์ความรู ้ทีแตกต่างกัน จึงควรออกแบบบทเรี ยนแบบสื อหลายมิติ
(Hypermedia) บทเรี ยนจึ งมีความน่ าสนใจ สามารถสนองความต้องการเรี ยนรู ้ทีแตกต่างกันของ
นักเรี ยนได้ การเรี ยนรู ้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์
สุ โขทัยทีผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกเวลา สถานที เป็ นการสอนความต้องการรายบุคคล นักเรี ยน
สามารถควบคุมการเรี ยนของตนเองได้ทาํ ให้นกั เรี ยนพึ งพอใจ ดังทีไพโรจน์ ตีรณธนากุล ( 2546
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:11 ) ได้กล่าวถึงว่า Electronic - Learning สนองตอบต่อความต้องการของเอกัตบุคคล รวมทังการ
การศึกษา โดยผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จะเป็ นการศึกษาในสถานที ในห้องเรี ยน ทีบ้าน หรื อทีไหน ๆ ก็ได้
การอนุญาตให้ผเู ้ รี ยนทุกคนสามารถทีจะมีอิสระในการควบคุมการเรี ยนของตน (Learner Control)
ตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และพืนฐานความรู ้ของตน ได้อย่างเต็มที เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ ให้อิสระผูเ้ รี ยนในการควบคุมการเรี ยนของตน บทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน ทีนักเรี ยนสามารถเชือมโยงการเรี ยนรู ้สู่ แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ช่วย
กระตุน้ นักเรี ยนอยากเรี ยนรู ้ ช่วยให้นักเรี ยนกระตือรื อร้นและพึงพอใจกับการใช้บทเรี ยน และ
มนต์ชยั เทียนทอง (2545 : 266 - 267) กล่าวว่าบทเรี ยนอีเลิร์นนิง มีความสะดวกสบาย (Convenient)
ในการเรี ยนรู ้ สามารถเรี ยนได้ ทังทีอยู่ทีบ้านพักอาศัย หรื อสถานทีทํางาน เนื อหาสาระและข้อมูล
ต่าง ๆ ของอีเลิร์นนิง สามารถปรับเปลียนตามสถานการณ์ปัจจุบนั ได้ง่ายความเร็ วแบบทันทีทนั ใด
(Immediate) ผูเ้ รี ยนในระบบอีเลิร์นนิ ง เพียงแต่คลิกเมาส์เพือปฏิสัมพันธ์กบั บทเรี ยนทีปรากฏได้
ทันที ความเป็ นเลิศของระบบ (Excellent ) อีเลิร์นนิง ชวนติดตามมากกว่าระบบการเรี ยนการสอน
แบบปกติ สามารถจัดการบทเรี ยนได้ตงแต่
ั เริ มบทเรี ยนจนถึงรายงานผลการเรี ยนได้ครบสมบูรณ์
อี เลิ ร์ นนิ ง สามารถสร้ างสรรค์ปฏิ สั มพัน ธ์ กับ ผู ้เ รี ยนที อยู่ ต่ า งชุ ม ชนด้ว ยความสะดวกและมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพือร่ วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู ้ ในลักษณะของระบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือหรื อ
กลุ่ม ทําให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกันมากขึน
นอกจากนี การมีฐานความช่วยเหลือทีสามารถช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้บทเรี ยนได้อย่าง
ราบรื น ทําให้นกั เรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนด้วย ดังที ชินะพัฒน์ ชืนแดชุ่ม (2552.)ได้กล่าวถึง
Scaffolding ไว้วา่ ทําให้ผเู ้ รี ยน สนใจการเรี ยน และตังเป้ าหมายในการเรี ยน ด้วยการกระตุน้ ชักชวน
รวมทังการเลือกเรื องทีเหมาะสม และน่าสนใจมานําเสนอ ลดกิจกรรมทีไม่จาํ เป็ น และลดขนาดของ
งานลง รักษาความสนใจทีมีต่อเป้ าหมาย ด้วยการจัดงานทีจะทําให้ดูสนุกสนานน่าสนใจ การเอ่ยถึง
คุณค่าของงานทีกําลังทํา และความน่าสนใจของงานทีจะทําต่อไป ชีให้เห็นคุณสมบัติสาํ คัญทีแสดงว่า
งานนันสําเร็ จหรื อไปถูกทางแล้ว รวมถึงการให้ขอ้ มูลเกียวกับข้อบกพร่ อง หรื อคลาดเคลือน ในงาน
ทีกําลังทําอยู่ดว้ ย ป้ องกันอันตราย และความเครี ยดในการเรี ยน โดยการจัดเตรี ยมงานให้มีความ
ปลอดภัย และสะดวกพอเพียงสําหรับการทํากิจกรรมของผูเ้ รี ยน และป้ องกันไม่ให้ผเู ้ รี ยนต้องกลัว
ทําผิด วิตกกังวล หรื อต้องพึงพาผูส้ อนมากเกินไปในระหว่างการทํากิจกรรม ผลการศึกษาความ
คิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยบทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ ง ที มี ฐ านความช่ ว ยเหลื อ ทางการเรี ย น เรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ หทัยณัฐ แก้วบัวดี ( 2551 : 120)
ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนผ่านเว็บ โดยใช้วิธีการสอนตามแนววิถีพุทธ เรื อง อริ ยมรรค
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนผ่านเว็บโดยใช้วิธีการเรี ยนการสอนตาม
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แนววิถีพทุ ธ เรื องอริ ยมรรค นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ดี และความพึงพอใจของนักเรี ยน
ของชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีมีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนผ่านเว็บโดยใช้วิธีการเรี ยนการสอนตามแนว
วิถีพทุ ธ เรื องอริ ยมรรค พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และเอกริ นทร์ วิจิตต์พนั ธ์ (
2546 : 83 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนอิเลิร์นนิง แบบ WBI สําหรับเครื อข่าย KMITNB
Online วิชาการสื อสารข้อมูลสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง สาขาวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัวไป
ในการนําผลการวิจยั ไปใช้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี
1. การปฐมนิเทศนักเรี ยนก่อนเรี ยน ผูว้ ิจยั ควรเน้นให้นกั เรี ยนได้เข้าไปศึกษา คําแนะนํา
การใช้บทเรี ยนให้เข้าใจก่อน เพือให้นักเรี ยนเข้าใจขันตอนในการเรี ยนและปฏิบตั ิกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
2. ในการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง ควรมีการดูแลเรื อง ระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความ
พร้อมอยูอ่ ย่างเสมอ เพือความสะดวกในการเข้าไปใช้งานบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาการใช้บทเรี ยนอี เลิร์นนิ งทีมี ฐานความช่ วยเหลือทางการเรี ยน
ผสมผสานกับรู ปแบบการสอนรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning)
การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Learning) เป็ นต้น
2. ควรมีการนําบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยนมาใช้ในการ
พัฒนาความสามารถในการการคิด ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
.
ณัฐวี อุตกฤษฎ์. “การพัฒนาบทเรี ยนวิชาเขียนแบบเครื องกล โดยใช้รูปแบบของเวิลด์ ไวด์ เว็บเพจ
บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต”. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุ ศาสตร์เทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
.
ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์. แนวทางการสร้างและพัฒนาบทเรี ยน E – Learning. กรุ งเทพฯ : สถาบัน
พัฒนาผูบ้ ริ หารการศึกษา,
.
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพือการเรี ยนการสอน. กรุ งเทพฯ :
อรุ ณการพิมพ์,
.
ธงชัย ทองอยู.่ “การพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์ วิชาหลักการเบืองต้นของระบบรับส่ งด้วยเส้นใยแก้ว
นําแสง”. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ า ภาควิชา
ครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ,
.
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ธนากร สะอาดแก้ว. “การพัฒนาคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื องสุ โขทัย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที ”. สารนิพนธ์ กศม.
(เทคโนโลยีการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,
.
นวพล กาบแก้ว. “การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื องป่ าชายเลน”. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2551
นิธิ เอียวศรี วงศ์ และอาคม พัฒิยะ. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. กรุ งเพพ :
สํานักพิมพ์บรรณกิจเทรดดิง, 2552.
ปรัชญนันท์ นิลสุ ข. พืนฐานผูอ้ อกแบบการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ. วารสารวิทยบริ การ ปี ที
ฉบับที พฤษภาคม – สิ งหาคม,
.
บุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์ และคณะ. สื อมัลติมีเดียเพือการศึกษา. กรุ งเทพฯ : พิมพ์ทีโรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว,
.
บุญชม ศรี สะอาด. การพัฒนาการสอน. กรุ งเทพฯ สํานักพิมพ์ชมรมเด็ก,
.
บุญเกือ ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา. กรุ งเทพฯ : หจก. SR Printing,
บุญประเสริ ฐ แต้สวัสดิ. “บทเรี ยนบรรยายอิเล็กทรอนิกส์ เรื อง การสร้างภาพของเครื องรับ
โทรทัศน์”. วิทยานิพนธ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
เผชิญ กิจระการ. การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพสื อและเทคโนโลยีเพือการศึกษา ( E1 / E2 ) การ
วัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7(1) : 44 – 45 ; กรกฏาคม, 2544.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์
แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
.
พิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล. “การสร้างบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่าย วิชาการประเมินภาวะ
สุ ขภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”.
สารนิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
.
พัชราภรณ์ เพิมยินดี. “การพัฒนาชุดการเรี ยนรู ้อิเล็กทรอนิกส์ เรื องอาหารและโภชนาการ
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2”. รายงานการศึกษาอิสระปริ ญญา ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
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มนต์ชยั เทียนทอง. “การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียสําหรับฝึ กอบรม
ครู – อาจารย์และนักฝึ กอบรมเรื องการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน”.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร ภาควิชาบริ หารเทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
. เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล. กรุ งเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ,
.
ยิงลักษณ์ อนุศาสนะนันทน์. “เรื องการพัฒนาบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับวิชาระบบ
สารสนเทศทางอาชีวศึกษา”. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
รัฐสาน์ เลาหสุ รโยธิน. อาจารย์เตรี ยมทําอะไรใน E – Learning เอกสารเผยแพร่ กองเทคโนโลยี
การศึกษา Educational Technology Division of the University of The Tai of
Commerce, 2546.
ล้วน และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวัดผลการเรี ยนรู ้. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์ สวีริยาสาส์น,
.
วินิตย์ พิชพันธ์. “ผลการใช้ชุดการเรี ยนรู ้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื องเศษส่ วน สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 5”. รายงานการศึกษาอิสระปริ ญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
ศินุพล พิมพ์พก. “การพัฒนาบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ เรื องแรงและการเคลือนที สําหรับ
นักเรี ยนช่วงชันที ”. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
.
สมยศ ศรี บรรพด. “ผลของการใช้สแคฟโฟรดิงของกิมบอนส์ในการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6” วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2548
สากิยา แก้วนิมิต. “การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ และการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
บรรยาย”. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
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สิ ริพร ทิพย์สูงเนิน. “การสร้างและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน E – Learning เรื อง ความรู ้
เบืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
สั ง กั ด กรมสามัญ ศึ ก ษา”. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
.
สุ จิตรา เขียวศรี . “เรื อง การพัฒนารู ปแบบการสอนแบบสื บสอบบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การ
ช่วยเสริ มศักยภาพเพือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้น”.
วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
สุ ภาพรรณ พวงจันเพชร. กิจกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต หน่วย
ประวัติศาสตร์สมัยกรุ งศรี อยุธยา. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
สิ ริวรรณ ศรี พหล. การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา. กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2553
สื บแสง พรหมบุญ. สถานของวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523
หทัยณัฐ แก้วบัวดี. “เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนผ่านเว็บ โดยใช้วิธีการสอนตามแนววิถีพทุ ธ เรื อง
อริ ย มรรค สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 5” วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทยาลัยศิลปากร, 2551
อรรณพ บัวแก้ว. “การสร้างและหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยนแบบ E – Learning วิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน เรื องหลักการเขียนทัศนี ยภาพเบืองต้น หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ”. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
เอกชิต เกริ กไกวัล. “การพัฒนาบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ เรื องการลดอันตรายจากการใช้
ยาเสพติดชนิดฉี ด สําหรับฝ่ ายข้อมูลข่าวสารมูลนิธิลดอันตรายจากเชือเอชไอวี/เอดส์ จ.
เชียงใหม่”.
เอกริ นทร์ วิจิตรพันธ์. “การพัฒนาบทเรี ยน E – Learning วิชาการสื อสารข้อมูล สําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์”. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
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หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผศ. ดร.ธีรศักดิ อุ่นอารมย์เลิศ
อาจารย์ประจําภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย์อนัน ปั นอินทร์
ประธานสาขาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายนามผู้เชียวชาญทีให้ ข้อมูลในสั มภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง
ผูเ้ ชียวชาญด้านบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
1. อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมนั
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
ผูช้ ่วยคณะบดี ฝ่ ายกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย์ประชุม แรงกสิ กรณ์
รองผูอ้ าํ นายการสํานักงานพืนทีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี เขต 2
ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหาประวัติศาสตร์สุโขทัย
1. อาจารย์อนัน ปั นอินทร์
ประธานสาขาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารย์สุมา พ่วงมณี
ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
3. อาจารย์สมภพ ทองคงหาญ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร จังหวัด สมุทรสงคราม

ภาคผนวก ข.
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
-

แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญแบบมีโครงร่ าง
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรี ยน
แบบประเมินบทเรี ยนอีเลิร์นนิงจากผูเ้ ชียวชาญ
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แบบสั มภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง
ส่ วนที 1 หลักการเบืองต้ น
หัวข้ อการวิจัย
การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์
สุ โขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
ความคิดรวบยอด
อาณาจักรสุ โขทัยเป็ นอาณาจักรของคนไทยทีมีความสําคัญมากทีสุ ด ก่อนทีจะเกิด
อาณาจักรอยุธยา

ส่ วนที 2 แบบสั มภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง
สํ าหรับผู้เชียวชาญด้ านเนือหา
1. ท่านคิดว่าการทีจะสอนวิชาสังคมศึกษาเพือให้สามารถเชือมโยงไปสู่เนือหาเรื อง ประวัติศาสตร์
สุ โขทัย ควรมีการนําเข้าสู่บทเรี ยนรู ปแบบใด
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. ท่านคิดว่าการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ควรใช้ กิจกรรมการเรี ยน
การสอน อย่างไรจึงจะมีประสิ ทธิภาพ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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3. ท่านคิดว่าควรมีแบบฝึ กหัดลักษณะรู ปแบบใด ทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจมากขึนในเรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลในเนือหาวิชา ประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัยที
เหมาะสมควรมีลกั ษณะอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. ท่านคิดว่าการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิงจะมีขอ้ ดี และข้อจํากัดสําหรับนักเรี ยนในการ
สอนวิชา ประวัติศาสตร์หรื อไม่ และ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
6. ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมอืนใดบ้าง
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ลงนาม…………………………………………….ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
(….………………………………….……)
ตําแหน่ง………………………………………….
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ส่ วนที 2 แบบสั มภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง
สํ าหรับผู้เชียวชาญด้ านการสร้ างบทเรียนอีเลิร์นนิง
1. ท่านคิดว่าลักษณะเนื อหาวิชาประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ทีควรนํามาสร้างเป็ น
บทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง แบบมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ควรมีหัวข้อที
เหมาะสมในการเข้าสู่เนือหาอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. ท่านคิดว่ารู ปแบบของบทเรี ยนอี เลิร์นนิ งทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการเรี ยน ทีเหมาะสมกับ
เนือหาวิชา ประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์อยุธยา ควรมีลกั ษณะอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. ท่านคิดว่าแบบฝึ กหัดในบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ทีเหมาะสมเรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ตามศักยภาพของสื อนัน ควรเป็ นรู ปแบบใด ทีจะทําให้กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนนันมีประสิ ทธิภาพ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….........
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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4. ท่านคิดว่าการนํารู ปแบบสื อผสม ( Multimedia) มาประกอบบทเรี ยน อีเลิร์นนิงเพืออธิบาย
เนือหาเรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ควรมีลกั ษณะรู ปแบบใดทีทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการ
เรี ยน
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ในบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย น่าจะใช้ลกั ษณะรู ปแบบใดเหมาะสมทีสุ ด
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
6. ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมเรื อง การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ด้านใดบ้าง
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ลงนาม…………………………………………….ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
(….………………………………….……)
ตําแหน่ง…………………………………………...
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน – หลังเรียน
เรือง ประวัตศิ าสตร์ สุโขทัย
ผูท้ ีขับไล่ขอมแล้วตังอาณาจักรสุ โขทัยขึน คือใคร
ก. พ่อขุนมังราย และพ่อขุนผาเมือง
ข. พ่อขุนรามคําแหง และพ่อขุนผาเมือง
ค. พ่อขุนผาเมือง และพ่อขุนบางกลางหาว
ง. พ่อขุนบางกลางหาว และพ่อขุนรามคําแหง
กษัตริ ยพ์ ระองค์แรกของอาณาจักรสุ โขทัย คือข้อใด
ก. พ่อขุนผาเมือง
ข. พ่อขุนมังราย
ค. พ่อขุนศรี นาวนําถุม
ง. พ่อขุนบางกลางหาว
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับพ่อขุนบางกลางหาว
ก. ทรงเป็ นปฐมกษัตริย์ของสุ โขทัย
ข. คือพระองค์เดียวกับพ่อขุนผาเมือง
ค. คือพระองค์เดียวกับพ่อขุนรามคําแหง
ง. ทรงเป็ นพระสหายของพ่อขุนศรี นาวนําถุม
ขันตอนแรกทีผูน้ าํ คนไทยได้กระทําในการสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ คืออะไร
ก. บูรณะฟื นฟูกรุ งสุโขทัย
ข. ขับไล่ อทิ ธิพลของพวกขอม
ค. ส่ งคณะทูตไปประเทศจีน
ง. ย้ายราชธานีไปสร้างใหม่
สาเหตุหนึงทีเกิดจากการสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ทาํ ให้ขอมเสื อมอํานาจลงจนเป็ นเหตุให้คน
ไทยสามารถตังอาณาจักรสุ โขทัยได้ คือข้อใด
ก. กองทัพอ่อนแอ
ข. กษัตริ ยอ์ ่อนแอ
ค. การเกิดโรคระบาด
ง. ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ
พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งอาณาจักรสุ โขทัยพระองค์ใด ทีเคยผนวช ขณะครองราชย์ คือ
ก. พระยาลิไทย
ข. พระยางัวนําถม
ค. พระยาเลอไทย
ง. พ่อขุนรามคําแหง
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7. ปัญหาสําคัญทางด้านการปกครองในสมัยของพระมหาธรรมราชาที 1 คือเหตุการณ์ใด
ก. ลาวแข็งเมือง
ข. คนไทยแตกแยกเป็ นก๊กเป็ นเหล่า
ค. แพร่ และน่านรวมกันเป็ นอาณาจักรล้านช้าง
ง. สุ พรรณภูมิและเมืองละโว้รวมกันประกาศอิสรภาพจากสุ โขทัย
8. หลักการปกครองของพ่อขุนศรี อินทราทิตย์ คือข้อใด
ก. ป้องกันประเทศเป็ นหลัก
ข. ขยายอาณาเขต เป็ นหลัก
ค. เผยแพร่ พระพุทธศาสนาเป็ นหลัก
ง. สร้างความเจริ ญทางศิลปกรรมเป็ นหลัก
9. พระราชกรณี ยกิจของพ่อขุนรามคําแหงในข้อใดทีเป็ นรากฐานสําคัญทางวัฒนธรรมของไทย
ด้านการสื อสาร
ก. การประดิษฐ์ อกั ษร
ข. การอุปถัมภ์หวั เมืองต่าง ๆ
ค. การเป็ นองค์พทุ ธศาสนูปถัมภก
ง. การแขวนกระดิงไว้หน้าประตูวงั
10. การกระทําเช่นใดของพ่อขุนรามคําแหงทีช่วยทําให้การค้าของสุ โขทัยขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว
ก. ให้ ขายสิ นค้ ากันอย่ างเสรี
ข. สร้างตลาดขึนทุกมุมเมือง
ค. ออกทุนให้พอ่ ค้าล่วงหน้า
ง. ไม่เก็บภาษีสินค้าบางชนิด
11. การปกครองแบบปิ ตุราชาธิปไตยสมัยสุ โขทัยเริ มมีขึนในรัชสมัยของกษัตริ ยพ์ ระองค์ใด
ก. พระยาลิไทย
ข. พ่อขุนบานเมือง
ค. พ่อขุนรามคําแหง
ง. พ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์
12. พระมหากษัตริ ยท์ รงส่ งผูใ้ ดไปปกครอง เมืองลูกหลวง
ก. ขุนนาง
ข. พระราชโอรส
ค. พระราชวงศ์ใกล้ชิด
ง. เชือสายของเจ้าเมืองเดิม
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13. เมืองลูกหลวง มีลกั ษณะสําคัญอย่างไร
ก. เป็ นเมืองขึนของอาณาจักรไทย
ข. เป็ นเมืองทีให้โอรสไปปกครองเท่านัน
ค. เป็ นเมืองทีสํ าคัญรองจากเมืองหลวง อยู่ประจํา ทัง 4 ทิศ
ง. เป็ นเมืองทีให้เจ้าเมืองปกครองตนเองโดยอิสระ
14. หลังสิ นสมัยพ่อขุนรามคําแหง ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุ โขทัยกับลาวเป็ นไปใน
ลักษณะใด
ก. ลาวเป็ นมิตรกับสุ โขทัย
ข. ลาวเป็ นศัตรู กบั สุ โขทัย
ค. ลาวเป็ นเมืองประเทศราชของสุ โขทัย
ง. ลาวคือส่ วนหนึงของอาณาจักรสุ โขทัย
15. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที พระมหาธรรมราชาที (ลิไท) ทรงส่ งเสริ มให้ประชาชนเลือมใส่ ใน
พระพุทธศาสนา
ก. ต้องการให้บา้ นเมืองสงบ
ข. ประชาชนเริ มไม่มนใจในกษั
ั
ตริ ย ์
ค. เห็นว่าใช้กาํ ลังทหารอย่างเดียวไม่ได้ผล
ง. ต้ องการสร้ างความมันคงในตําแหน่ งกษัตริย์ของตน
16. จากการทีทางราชการส่ งเสริ มให้มีระบบชลประทานในสมัยสุ โขทัย เป็ นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพใดมากทีสุ ด
ก. การค้าขาย
ข. การประมง
ค. การเพาะปลูก
ง. การเลียงสัตว์
17. ปั จจัยในข้อใดทีมีผลต่อลักษณะเศรษฐกิจสมัยสุ โขทัยมากทีสุ ด
ก. จํานวนราษฎร
ข. ขนาดของอาณาจักร
ค. ทําเลทีตังเหมาะสม ง. ระดับความเป็ นอยูข่ องราษฎร
18. การใช้เงินตราเป็ นสื อกลางมีผลดีต่อประชาชน อย่างไร
ก. ผูซ้ ือสิ นค้าได้เปรี ยบมากขึน
ข. มีความสะดวกในการซือขาย
ค. ช่วยสร้างอาชีพใหม่ให้คนในสังคม
ง. รัฐสามารถมีรายได้จากการผลิตเงินตรา
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19. กิจกรรมทางการเกษตรทีประชาชนสมัยสุ โขทัยนิยมทํากันมาก นัน มีสาเหตุมาจากปั จจัยใด
มากทีสุ ด
ก. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ข. ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติ
ค. ปัจจัยความสามรถของผูน้ าํ
ง. ปัจจัยความกว้างขวางของ อาณาจักร
20. การส่ งเสริ มการค้าแบบเสรี ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสมัยสุ โขทัยในเรื องใดมากทีสุ ด
ก. ทําให้ เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
ข. ทําให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน
ค. ทําให้เศรษฐกิจเกิดการคล่องตัว
ง. ทําให้เศรษฐกิจค่อย ๆหมุนเวียน
21โครงสร้างทางสังคมสมัยสุ โขทัยประกอบด้วยชนชันใด
ก. กษัตริ ย ์ ขุนนาง และพระสงฆ์
ข. กษัตริ ย ์ ขุนนาง และประชาชน
ค. กษัตริย์ ขุนนาง พระสงฆ์ ไพร่ ทาส
ง. กษัตริ ย ์ ขุนนาง พระสงฆ์ ประชาชน และชาวเมืองประเทศราช

22. เหตุการณ์ทีแสดงถึงพืนฐานความสามัคคีของประชาชนในสังคมสมัยสุ โขทัยคือข้อใด
ก. การสร้างสรรค์เครื องปันดินเผา
ข. การช่วยกันค้าขายกับต่างประเทศ
ค. การรวมพลังกันขับไล่ขอมได้ สําเร็จ
ง. การร่ วมใจกันประกอบอาชีพเกษตร

23. การทีพ่อขุนรามคําแหง ทรงนิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ทุก ๆ วันพระ แสดงให้เห็นลักษณะของ
สังคมสุ โขทัยตามข้อใดมากทีสุ ด
ก. เชือในความจริ ง
ข. เชือมันในประมุข
ค. เชือมันในความปรองดอง ง. เชือในพระพุทธศาสนา ร่ วมกัน
24. คํากล่าวเกียวกับสภาพสังคมในสมัยสุโขทัย ข้อใด ไม่ ถูกต้ อง
ก. ราษฎร์ทุกคนมีหน้าทีป้ องกันประเทศ
ข. การมีทาสเป็ นเรื องธรรมดาของคนไทยสมัยสุ โขทัย
ค. ทาสคือผูท้ ีขายตนแก่นายเงิน หรื อเป็ นเชลยศึกทีถูกกวาดต้อนมา
ง. ชาวสุ โขทัยยินดีต้อนรับชาวต่ างชาติให้ เข้ ามาอยู่ในสุ โขทัย แต่ ไม่ มีสิทธิในทรัพย์ สิน
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25. นักเรี ยนคิดว่า พระมหาธรรมราชาที 1(ลิไท) ทรงเป็ นแบบอย่างในการปกครองโดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยส่ งเสริ มให้ประชาชนยึดมันในพระพุทธนาศาสนาส่ งผลดี
ต่อคนไทย อย่างไร
ก. ทําให้มีฐานความเป็ นอยูท่ ีดีขนึ
ข. เป็ นการปูพนฐานการปกครองแบบประชาธิ
ื
ปไตย
ค. ทําให้ คนไทยมีพนฐานทางจิ
ื
ตใจทีดีงาม รักความสงบ
ง. ทําให้คนไทยมีความกล้าหาร มีความกล้าหาญพร้อมทีจะรบเสมอ
26. วัฒนธรรมทีเป็ นแนวปฏิบตั ิของชาวสุ โขทัย ส่ วนใหญ่ได้มาจากงานนิพนธ์ของใคร
ก. พ่อขุนบานเมือง
ข. พ่อขุนศรี อินทราทิตย์
ค. พ่อขุนรามคําแหงมหาราช ง. พระมหาธรรมราชาที 1 (ลิไทย)
27. ปั จจัยทีทําให้เกิดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญามีอยู่ ยกเว้ น ข้อใด
ก. เพือให้สังคมสงบสุ ข
ข. เพือให้อาณาจักรเกิดความมันคง
ค. เพือแก้ปัญหาทีเกิดจากธรรมชาติ
ง. เพือเป็ นเกียรติประวัติแก่คนรุ่ นหลัง
28. ถ้านักเรี ยนได้มีโอกาสได้ไปชมศิลปะ สมัยสุ โขทัยในสถานทีจริ ง นักเรี ยนควรปฏิบตั ิเช่นไรจึง
จะถือว่าเหมาะสม
ก. นําวัตถุทีมีค่ากลับมาเพือเป็ นทีระลึก
ข. จดบันทึกข้ อมูลทีสํ าคัญ และถ่ ายภาพประกอบ
ค. เขียนสลักชือตนเอง เพือแสดงให้เห็นว่าได้เดินทางมาแล้ว
ง. ชวนเพือนวิงเล่นอย่างสนุก สนานเพือให้คนทุกคนมีความสุ ข
29. วัฒนธรรมสมัยสุ โขทัยมีรากฐานสําคัญมาจาก ข้อใด
ก. ความเชือในศาสนาฮินดู ข. ความเชือเรื องผีสางเทวดา
ค. ความเชือในลัทธิพราหมณ์ ง. ความเชือในพระพุทธศาสนา
30. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับการประดิษฐ์อกั ษรไทยในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
ก. มีรูปวรรณยุกต์ครบถ้วน
ข. มีรูปสระวางไว้หน้าและใต้พยัญชนะ
ค. มีตน้ ตระกูลมาจากมอญและอักษรคฤนถ์
ง. ดัดแปลงมาจากอักษรขอมและอักษรมอญ
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมราย
วิชา ประวัติศาสตร์ ( ส 1104 )
ชัน มัธยมศึกษาปี ที
ภาคเรียนที
ปี การศึกษา
ชือหน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
เวลา คาบ
. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส . เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย
. ตัวชีวัด
ตัวชีวัดข้อที อธิบายเรื องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุ โขทัยในดินแดนของคนไทย
โดยสังเขป
. สาระสํ าคัญ
อาณาจักรสุ โขทัย เป็ นอาณาจักรแรกของคนไทย โดยมีผนู ้ าํ คนไทยรวบรวมกําลังคน ขับ
ไล่ขอม ออกไปจากอาณาจักร แล้วสถาปนาเป็ นอาณาจักรสุ โขทัย ซึงมี ปัจจัยสนับสนุนในการ
ก่อตังอาณาจักรทังภายใน และภายนอก
. สาระการเรียนรู้ (วิเคราะห์จากตัวชีวัดทังหมดของหน่วยฯ)
. ความรู้
มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการสถาปณาอาณาจักรสุ โขทัย
. ทักษะ/กระบวนการ
อธิบายเกียวกับการสถาปณาอาณาสุ โขทัย พร้อมทังวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ งผลในการ
ก่อตังอาณาจักรสุ โขทัยได้
. คุณลักษณะ
เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของชาติไทยทีร่ วมมือกันสถาปนาอาณาจักร
สุ โขทัย
. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
) รักความเป็ นไทย
. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
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1) ครู บอกจุดประสงค์ทีต้องให้นกั เรี ยนเรี ยนบทเรี ยนอีเลิร์นนิง 1 คน / 1 เครื อง
เพือจะได้เก็บข้อมูลสําหรับการนํามาประเมินผลได้สะดวกและชัดเจน
2) ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือให้เรี ยนเรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
) ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้
ขันการเรียนรู้
1) ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน สมัครเป็ นสมาชิก คือป้ อน
ชือนักเรี ยน รหัสนักเรี ยน ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื อง การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย ให้
ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนมีปัญหาเกียวกับบทเรี ยนสามารถ เข้าไปในระบบฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยนได้ (ใช้เวลา นาที )
3) ครู คอยให้คาํ แนะนํา ชีแนะข้อสงสัยกับนักเรี ยน
ขันสรุ ปผล
ครู สอบถามความรู ้ความเข้าใจเรื องทีนักเรี ยนศึกษาเกียวกับ การสถาปนาอาณาจักร
สุ โขทัย และเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
คาบที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1) ครู ให้นกั เรี ยนดูภาพแผนทีในสมัยสุ โขทัย แล้วสอบถามนักเรี ยนว่าอาณาจักร
สุ โขทัยสามารถสถาปนาขึนได้อย่างไร
) ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือให้เรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
ขันการเรียนรู้
1) ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน คือป้ อนชือนักเรี ยน
) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง เรื อง การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย ให้
ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้ (ใช้เวลา นาที )
3) ครู คอยให้คาํ แนะนํา ชีแนะข้อสงสัยกับนักเรี ยน
4) นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
ขันสรุ ป
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบ ฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน เรื อง การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
เพือเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน โดยทําลงในบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
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. สื อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
1) หนังสื อเรี ยนวิชา ประวัติศาสตร์ ชัน มัธยมศึกษาปี ที
2) เครื องคอมพิวเตอร์
3) บทเรี ยนอีเลิร์นนิง
4) แบบทดสอบก่อน – หลังเรี ยน
. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
) การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
) ตรวจแบบทดสอบ
) ตรวจแบบฝึ กหัด

ตัวอย่างหน้าบทเรี ยนอีเลิร์นนิง หน่วยที 1 เรื อง การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมราย
วิชา ประวัติศาสตร์ ( ส 1104 )
ชัน มัธยมศึกษาปี ที
ภาคเรียนที
ปี การศึกษา
ชือหน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที พระมหากษัตริย์แห่ งอาณาจักรสุ โขทัย
เวลา คาบ
. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส . เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย
. ตัวชีวัด
ตัวชีวัดข้อที วิเคราะห์พฒั นาการของอาณาจักรสุ โขทัยในด้านต่าง ๆ
. สาระสํ าคัญ
พระมหากษัตริ ย ์ สมัยสุ โขทัย มีจาํ นวนทังสิ น 9 พระองค์ ปฐมกษัตริ ยอ์ งค์แรกของสุ โขทัย
คือ พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ ซึงพระพระราชกรณี ยกิจ และพระปรี ชาสามารถของพระมหากษัตริ ย ์ มี
ผลต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน เป็ นอย่างมาก
. สาระการเรียนรู้(วิเคราะห์จากตัวชีวัดทังหมดของหน่วยฯ)
. ความรู้
มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี ยวกั บ พระราชประวั ติ แ ละพระราชชกรณี ยกิ จ ของ
พระมหากษัตริ ยไ์ ทย สมัยสุ โขทัย
. ทักษะ/กระบวนการ
อธิบายเกียวกับพระราชกรณี ยกิจของพระมหากษัตริ ยใ์ นสมัยสุ โขทัย
. คุณลักษณะ
เกิดความภาคภูมิใจ และสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยทีมีต่อ
ชาติไทย
. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
) รักความเป็ นไทย
. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1) ครู บอกจุดประสงค์ทีต้องให้นกั เรี ยนเรี ยนบทเรี ยนอีเลิร์นนิง 1 คน / 1 เครื อง
เพือจะได้เก็บข้อมูลสําหรับการนํามาประเมินผลได้สะดวกและชัดเจน
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2) ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือให้เรี ยนเรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
3) ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้
ขันการเรียนรู้
1) ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน คือป้ อนชือนักเรี ยน รหัส
นักเรี ยน ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื อง พระมหากษัตริ ยแ์ ห่งอาณาจักรสุ โขทัย
ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้ (ใช้เวลา นาที )
) ครู คอยให้คาํ แนะนํา ชีแนะข้อสงสัยกับนักเรี ยน
ขันสรุปผล
ครู สอบถามความรู ้ความเข้าใจเรื องทีนักเรี ยนศึกษาเกียวกับ พระมหากษัตริ ย ์ แห่ ง
อาณาจักรสุ โขทัย และเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
คาบที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1) ครู ให้นกั เรี ยนดูภาพพ่อขุนรามคําแหงมหาราชแล้วถามนักเรี ยนว่าเป็ นภาพใคร
และพระองค์ท่านมีความสําคัญอย่างไร ต่ออาณาจักรสุ โขทัย และคนไทย
2) ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือให้เรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
ขันการเรียนรู้
1) ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน คือป้ อนชือนักเรี ยน
2) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง เรื อง พระมหากษัตริ ย ์ แห่ งอาณาจักรสุ โขทัย
ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถ เข้าไปในเมนู ระบบฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน (ใช้เวลา นาที )
3) ครู คอยให้คาํ แนะนํา ชีแนะข้อสงสัยกับนักเรี ยน
4) นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
ขันสรุ ป
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบ ฝึ กหัด ท้ายบทเรี ยน เรื อง พระมหากษัตริ ย ์ แห่งอาณาจักร
สุ โขทัย เพือเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
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. สื อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
1) หนังสื อเรี ยนวิชา ประวัติศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที
2) เครื องคอมพิวเตอร์
3) บทเรี ยนอีเลิร์นนิง
4) แบบทดสอบก่อน – หลังเรี ยน
5) แบบฝึ กหัด เรื อง พระมหากษัตริ ย ์ แห่งอาณาจักรสุ โขทัย
. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
) การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
) ตรวจแบบทดสอบ
) ตรวจแบบฝึ กหัด
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ตัวอย่าง บทเรี ยนอีเลิร์นนิง หน่วยที 2 เรื องพระมหากษัตริ ยไ์ ทยสมัยสุ โขทัย
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมราย
วิชา ประวัติศาสตร์ ( ส 1104 )
ชัน มัธยมศึกษาปี ที
ภาคเรียนที
ปี การศึกษา
ชือหน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที การปกครองสมัยสุ โขทัย
เวลา คาบ
. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส . เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย
. ตัวชีวัด
ตัวชีวัดข้อที วิเคราะห์พฒั นาการของอาณาจักรสุ โขทัยในด้านต่าง ๆ
. สาระสํ าคัญ
. สาระการเรียนรู้ (วิเคราะห์จากตัวชีวัดทังหมดของหน่วยฯ)
. ความรู้
มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการปกครองสมัยสุ โขทัย
. ทักษะ/กระบวนการ
อธิบายเกียวกับลักษณะของการปกครองในสมัยสุ โขทัย และสามารถบอกความแตกต่าง
ของการปกครองในสมัยสุ โขทัยกับสมัยปัจจุบนั
. คุณลักษณะ
เห็นความสําคัญของการปกครองในสมัยสุ โขทัย
. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
) รักความเป็ นไทย
. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1) ครู บอกจุดประสงค์ทีต้องให้นกั เรี ยนเรี ยนบทเรี ยนอีเลิร์นนิง 1 คน / 1 เครื อง
เพือจะได้เก็บข้อมูลสําหรับการนํามาประเมินผลได้สะดวกและชัดเจน
2) ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือให้เรี ยนเรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
3) ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้
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ขันการเรียนรู้
1) ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน คือป้ อนชือนักเรี ยน รหัส
นักเรี ยน ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื อง การปกครองสมัยสุ โขทัย ให้ละเอียด
รอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถเข้าไปในเมนู ระบบฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน (ใช้
เวลา นาที )
3) ครู คอยให้คาํ แนะนํา ชีแนะข้อสงสัยกับนักเรี ยน
ขันสรุ ป
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบ ฝึ กหัดเรื อง การปกครองสมัยสุ โขทัย เพือเป็ นการสรุ ป
บทเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนทําลงในบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
คาบที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1) ครู สอบถามนักเรี ยนว่าในสมัยสุ โขทัย กษัตริ ย ์ กับประชาชน มีความสัมพันธ์
กันเป็ นอย่างไร และลักษณะเช่นนันมีผลดีอย่างไร
2) ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือให้เรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
ขันการเรียนรู้
1) ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน คือป้ อนชือนักเรี ยน
2) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง เรื อง การปกครองสมัยสุ โขทัย ให้ละเอียด
รอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจ ให้นกั เรี ยนเข้าไปยังเมนู ระบบฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน (ใช้
เวลา นาที )
3) ครู คอยให้คาํ แนะนํา ชีแนะข้อสงสัยกับนักเรี ยน
4) นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
ขันสรุ ป
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบ ฝึ กหัดเรื อง การปกครองสมัยสุ โขทัย เพือเป็ นการสรุ ป
บทเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนทําลงในบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
. สื อ อุปกรณ์ และแหล่ งการเรียนรู้
1) หนังสื อเรี ยนวิชา ประวัติศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที
2) เครื องคอมพิวเตอร์
3) บทเรี ยนอีเลิร์นนิง
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4) แบบทดสอบก่อน – หลังเรี ยน
5) แบบฝึ กหัด
. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
) การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
) ตรวจแบบทดสอบ
) ตรวจแบบฝึ กหัด
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ตัวอย่างบทเรี ยนอีเลิร์นนิง หน่วยที 3 เรื อง การปกครองสมัยสุ โขทัย
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมราย
วิชา ประวัติศาสตร์ ( ส 1104 )
ชัน มัธยมศึกษาปี ที
ภาคเรียนที
ปี การศึกษา
ชือหน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที เศรษฐกิจสมัยสุ โขทัย
เวลา คาบ
. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส . เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย
. ตัวชีวัด
ตัวชีวัดข้อที วิเคราะห์พฒั นาการของอาณาจักรสุ โขทัยในด้านต่าง ๆ
. สาระสํ าคัญ
พืนฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจักรสุ โขทัยอยูท่ ีการเกษตร เช่นเดียวกับอาณาจักรอืน ๆ
ของคนไทยอาชีพหลักของประชาชน คือ การเพาะปลูกและเลียงสัตว์ อาชีพรองลงไป คือ หัตกรรม
และการค้าขาย
. สาระการเรียนรู้ (วิเคราะห์จากตัวชีวัดทังหมดของหน่วยฯ)
. ความรู้
มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
. ทักษะ/กระบวนการ
อธิบายเกียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจในสมัยสุ โขทัย
. คุณลักษณะ
เห็นคุณค่าและความสําคัญของเศรษฐกิจในสมัยสุ โขทัย
. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
) อยูอ่ ย่างพอเพียง
) รักความเป็ นไทย
. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1) ครู บอกจุดประสงค์ทีต้องให้นกั เรี ยนเรี ยนบทเรี ยนอีเลิร์นนิง 1 คน / 1 เครื อง
เพือจะได้เก็บข้อมูลสําหรับการนํามาประเมินผลได้สะดวกและชัดเจน
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2) ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือให้เรี ยนเรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
3) ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้
ขันการเรียนรู้
) ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน คือป้ อนชือนักเรี ยน รหัส
นักเรี ยน ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย ให้
ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้ (ใช้เวลา นาที )
3) ครู คอยให้คาํ แนะนํา ชีแนะข้อสงสัยกับนักเรี ยน
ขันสรุ ป
ครู สอบถามความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนเกียวกับเรื องลักษณะทางเศรษฐกิจสมัย
สุ โขทัย
คาบที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1) ครู ให้นักเรี ยนดูภาพเงินพดด้วงทีใช้ในสมัยสุ โขทัยแล้วสนทนาร่ วมกัน
เกียวกับความสําคัญของเงินพดด้วงทีใช้ในสมัยสุ โขทัย เพือเป็ นการนําเข้าสู่บทเรี ยน
2) ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือให้เรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
ขันการเรียนรู้
) ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน คือป้ อนชือนักเรี ยน
2.) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง เรื อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยสุ โขทัย ให้
ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจ ให้นกั เรี ยนเข้าไปยังเมนู ฐานความช่ วยเหลือทางการเรี ยน
(ใช้เวลา นาที )
) ครู คอยให้คาํ แนะนํา ชีแนะข้อสงสัยกับนักเรี ยน
) นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
ขันสรุ ป
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบ ฝึ กหัดเรื อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยสุ โขทัย เพือเป็ นการ
สรุ ปบทเรี ยน
. สื อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
1) หนังสื อเรี ยนวิชา ประวัติศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที
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2) เครื องคอมพิวเตอร์
3) บทเรี ยนอีเลิร์นนิง
4) แบบทดสอบก่อน – หลังเรี ยน
5) แบบฝึ กหัด เรื อง ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยสุ โขทัย
. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
) การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
) ตรวจแบบทดสอบ
) ตรวจแบบฝึ กหัด
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ตัวอย่างบทเรี ยนอีเลิร์นนิง หน่วยที 4 เรื อง เศรษฐกิจสมัยสุ โขทัย
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมราย
วิชา ประวัติศาสตร์ ( ส 1104 )
ชัน มัธยมศึกษาปี ที
ภาคเรียนที
ปี การศึกษา
ชือหน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที สั งคมไทย และพระพุทธศาสนา ในสมัยสุ โขทัย เวลา คาบ
. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส . เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย
. ตัวชีวัด
ตัวชีวัดข้อที วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัยและสังคม
ปัจจุบนั
. สาระสํ าคัญ
สุ โ ขทัย เป็ นอาณาจัก รที ก่ อ ตังขึ นภายหลัก การกํา จัด อิ ทธิ พ ลของอาณาจัก รขอม การที
สุ โขทัยสามารถกําจัดอิทธิ พลของขอมไปได้ ย่อมแสดงให้เห็ นว่าสังคมไทยในสมัยสุ โขทัยเป็ น
สังคมทีมีการสมัครสมานสามัคคีกนั เป็ นอย่างดี การได้ผูน้ าํ ทีเก่งกล้าสามารถย่อมก่อให้เกิ ดขวัญ
และกําลังใจแก่ ประชาชนพลเมือง จึ งทําให้มีการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริ ญรุ่ งเรื อง ประกอบกับ
สั ง คมสมัย สุ โ ขทัย ยึ ด มันในพระพุ ท ธศาสนา ประชาชนได้รั บ การขัด เกลาจิ ต ใจ ให้ มี ค วาม
ละเอียดอ่อนทังในแง่ของธรรมะ และในแง่ของศิลปกรรม ทําให้สามารถสร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการ
ซึงได้สงสมเป็
ั
นมรดกตกทอดมาจนถึงปั จจุบนั
. สาระการเรียนรู้ (วิเคราะห์จากตัวชีวัดทังหมดของหน่วยฯ)
. ความรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับลักษณะทางสังคม และพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย
. ทักษะ/กระบวนการ
อธิบายเกียวกับลักษณะทางสังคม และพระพุทธศาสนาในสมัยสุ โขทัยได้
. คุณลักษณะ
เห็นคุณค่าของลักษณะทางสังคม และเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาทีมีต่อ
สังคมไทย
. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
) อยูอ่ ย่างพอเพียง
) รักความเป็ นไทย
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. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1) ครู บอกจุดประสงค์ทีต้องให้นกั เรี ยนเรี ยนบทเรี ยนอีเลิร์นนิง 1 คน / 1 เครื อง
เพือจะได้เก็บข้อมูลสําหรับการนํามาประเมินผลได้สะดวกและชัดเจน
2) ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือให้เรี ยนเรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
3) ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้
ขันการเรียนรู้
1) ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน คือป้ อนชือนักเรี ยน รหัส
นักเรี ยน ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื อง สังคมไทยในสมัยสุ โขทัย และ
พระพุทธศาสนา ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจให้นกั เรี ยนเข้าไปใน เมนูระบบฐาน
ความช่วยเหลือทางการเรี ยน (ใช้เวลา นาที )
3) ครู คอยให้คาํ แนะนํา ชีแนะข้อสงสัยกับนักเรี ยน
ขันสรุ ป
ครู สอบถามความรู ้ความเข้าใจเรื องทีนักเรี ยนศึกษาเกียวกับสังคมไทยในสมัย
สุ โขทัย เพือเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
คาบที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1) ครู สนทนากับนักเรี ยนเกียวกับลักษณะทางสังคม และพระพุทธศาสนาในสมัย
สุ โขทัย เพือเป็ นการทบทวนความรู ้เดิมและเป็ นการนําเข้าสู่บทเรี ยน
2) ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยน อีเลิร์นนิ งเพือให้เรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย
ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
ขันการเรียนรู้
1) ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน คือป้ อนชือนักเรี ยน
) นัก เรี ย นศึ ก ษาบทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ ง เรื อง สั ง คมไทยในสมัย สุ โ ขทัย และ
พระพุทธศาสนา ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้ (ใช้เวลา
นาที )
3) ครู คอยให้คาํ แนะนํา ชีแนะข้อสงสัยกับนักเรี ยน
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4) นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
ขันสรุ ป
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบ ฝึ กหัด เรื อง สังคมไทยในสมัยสุ โขทัย และ
พระพุทธศาสนาเพือเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
. สื อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
1) หนังสื อเรี ยนวิชา ประวัติศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที
2) เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนอีเลิร์นนิง
4) แบบทดสอบก่อน – หลังเรี ยน
5) แบบฝึ กหัด เรื อง สังคมไทยในสมัยสุ โขทัย และพระพุทธศาสนา
. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
) การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
) ตรวจแบบทดสอบ
) ตรวจแบบฝึ กหัด
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมราย
วิชา ประวัติศาสตร์ ( ส 1104 )
ชัน มัธยมศึกษาปี ที
ภาคเรียนที
ปี การศึกษา
ชือหน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที ศิลปะและภูมิปัญญาสมัยสุ โขทัย
เวลา คาบ
. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส . เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย
. ตัวชีวัด
ตัวชีวัดข้อที วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัยและสังคม
ปัจจุบนั
. สาระสํ าคัญ
อาณาจัก รสุ โขทัย ได้สร้ า งแบบแผนของการดํา เนิ น ชี วิตอยู่ร่ ว มกัน และได้สร้ า งสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมไว้มากมาย เป็ นมรดกตกทอดแก่ อาณาจักรไทยในยุคหลัก ทังด้านศาสนา ด้าน
ศิลปกรรม ด้านตัวอักษร ด้านวรรณกรรม และด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ดังจะกล่าว
. สาระการเรียนรู้(วิเคราะห์จากตัวชีวัดทังหมดของหน่วยฯ)
. ความรู้
มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในสมัยสุ โขทัย
. ทักษะ/กระบวนการ
อธิบายเกียวกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในสมัยสุ โขทัย
. คุณลักษณะ
เห็นคุณค่าและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในสมัยสุ โขทัย
. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
) รักความเป็ นไทย
. กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1) ครู บอกจุดประสงค์ทีต้องให้นกั เรี ยนเรี ยนบทเรี ยนอีเลิร์นนิง 1 คน / 1 เครื อง
เพือจะได้เก็บข้อมูลสําหรับการนํามาประเมินผลได้สะดวกและชัดเจน
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2) ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือให้เรี ยนเรื อง ประวัติศาสตร์
สุ โขทัย ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
3) ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้
ขันการเรียนรู้
1) ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน คือป้ อนชือนักเรี ยน รหัส
นักเรี ยน ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เรื อง ศิลปกรรม และภูมิปัญญาสมัยสุ โขทัย
ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจให้นกั เรี ยนเข้าไปในเมนูระบบฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน (ใช้เวลา นาที )
3) ครู คอยให้คาํ แนะนํา ชีแนะข้อสงสัยกับนักเรี ยน
ขันสรุป
ครู สอบถามความรู ้ความเข้าใจเรื องทีนักเรี ยนศึกษาเกียวกับศิลปกรรม และภูมิ
ปัญญาสมัยสุ โขทัย เพือเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
คาบที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1) ครู ให้นกั เรี ยนดูภาพเกียวกับ เครื องสังคโลก ในสมัยสุ โขทัยพร้อมทังสนทนา
ร่ วมกับนักเรี ยน เกียวกับ ศิลปกรรม และภูมิปัญญาสมัยสุ โขทัย
2) ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิง เพือให้เรี ยน เรื องประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
ขันการเรียนรู้
) ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน คือป้ อนชือนักเรี ยน
2) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนอี เลิร์นนิ ง เรื อง ศิลปกรรม และภูมิปัญญาสมัยสุ โขทัย
ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าให้นกั เรี ยนเข้าไปในเมนูระบบฐานความช่วยเหลือทางการ
เรี ยน (ใช้เวลา นาที )
3) ครู คอยให้คาํ แนะนํา ชีแนะข้อสงสัยกับนักเรี ยน
4) นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
ขันสรุ ป
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบ ฝึ กหัด เรื อง ศิลปกรรม และภูมิปัญญาสมัยสุ โขทัย เพือ
เป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
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. สื อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
1) หนังสื อเรี ยนวิชา ประวัติศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที
2) เครื องคอมพิวเตอร์
3) บทเรี ยนอีเลิร์นนิง
4) แบบทดสอบก่อน – หลังเรี ยน
5) แบบฝึ กหัด เรื อง ศิลปกรรม และภูมิปัญญาสมัยสุ โขทัย
. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
) การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
) ตรวจแบบทดสอบ
) ตรวจแบบฝึ กหัด
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ตัวอย่างบทเรี ยนอีเลิร์นนิง หน่วยที 6 เรื อง ศิลปะและภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัย
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แบบสอบถามความคิดเห็น
(สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1)
แบบสอบถามความคิดเห็น หลังจากการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิ งทีมีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
คําชีแจง
แบบสอบถามฉบับนี
เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นภายหลังการเรี ยนด้วย
บทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ขอให้นกั เรี ยนทําเครื องหมาย / ในช่องว่างทีตรงกับความคิดเห็นของ
นักเรี ยนเพียงช่องเดียว แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น ตอน ดังต่อไปนี
ตอนที ความคิดเห็นภายหลังการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน
5 ข้อ
ตอนที ข้อเสนอแนะอืนๆ จํานวน ข้อ

ผูว้ ิจยั
นางสาวภัคจิรา รอดพ้น
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที ความคิดเห็นเกียวกับการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน
เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
คําชีแจง ให้ทาํ เครื องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นทีตรงกับความคิดเห็นของ
นักเรี ยนมากทีสุ ด
ระดับความคิดเห็นมี ระดับ ซึงใช้ตวั เลขระดับต่างๆ แทนความหมายดังนี
หมายถึง มากทีสุ ด

หมายถึง มาก

หมายถึง ปานกลาง

หมายถึง น้อย

ประเด็นคําถาม
. การนําเสนอเนือหา
. การนําเสนอเนือหาง่ายต่อการเข้าใจ
. ภาษาทีนําเสนอมีความเข้าใจง่าย
. การจัดลําดับเนือหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนเหมาะสม
. ความยากง่ายของเนือหาเหมาะสม
1.5 จํานวนข้อของแบบฝึ กหัดเหมาะสม
. การออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง
. การใช้งานจากปุ่ มต่างๆ มีความสะดวก
. มีการจัดวางองค์ประกอบบทเรี ยนได้เหมาะสมน่าสนใจ
. ตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม
. มีแหล่งสื บค้นข้อมูลเพิมเติม
. บทเรี ยนมีการตอบสนองโต้ตอบนักเรี ยนอย่างน่าสนใจ
. ความพึงพอใจในการเรียน
. นักเรี ยนกระตือรื อร้นและมีความสนุกในการเรี ยน
3.2 นักเรี ยนได้รู้ผลคําตอบด้วยตนเองได้
ทันทีและสามารถทบทวนได้รวดเร็ ว
3.3 นักเรี ยนพอใจกับการตอบสนองทีรวดเร็วของบทเรี ยน
3.4 นักเรี ยนสามารถศึกษาบทเรี ยนด้วยตัวเองได้โดยง่าย
3.5 นักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยน
ตอนที 2 ข้ อเสนอแนะอืนๆ

หมายถึง น้อยทีสุ ด

ระดับความคิดเห็น
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แบบประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่ วยเหลือทางการเรียน
เรือง ประวัตศิ าสตร์ สุโขทัยสํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
สํ าหรับผู้เชียวชาญ
……………………………………………………………………………………………………….
คําชีแจง ท่านเห็นว่าสื อบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยนทีท่านกําลังประเมิน
อยูใ่ นมาตราส่วนการประเมินช่องใด โดยท่านทําเครื องหมาย ( / ) ลงในช่องทีท่านเห็นด้วย
ข้ อ
รายการประเมิน
ระดับการประเมิน
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด
1 ส่ วนนําของบทเรียน
เร้าความสนใจ ให้ขอ้ มูลทีจําเป็ น
(วัตถุประสงค์ เมนูหลัก ส่ วน
ช่วยเหลือ ฯลฯ )
2 เนือหาบทเรียน
2.1 โครงสร้างของเนือหามีความ
กว้าง ความลึก เชือมโยงความรู ้เดิม
กับความรู ้ใหม่
2.2 มีความถูกต้องตามหลักวิชา
2.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที
ต้องการนําเสนอ
2.4 สอดคล้องกับการประยุกต์ในการ
เรี ยนการสอน มีความสัมพันธ์
ต่อเนือง
2.5 ความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
2.6 ไม่ขดั ต่อความมันคงของชาติและ
คุณธรรมจริ ยธรรม
3 การใช้ ภาษา
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
วัยของผูเ้ รี ยน สื อความหมายได้
ชัดเจนถูกต้องเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
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ข้ อ

รายการประเมิน

4

การออกแบบระบบการเรียนการสอน
4.1 ออกแบบด้วยระบบตรรกะทีดี
เนือหามีความต่อเนือง
4.2 ส่ งเสริ มการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
4.3 มีความยืดหยุน่ สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ควบคุมลําดับ
เนือหา ลําดับการเรี ยนและ
แบบฝึ กหัดได้
4.4 ความยาวของการนําเสนอแต่ละ
หน่วย / ตอนเหมาะสม
4.5 กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเนือหา
น่าสนใจ
4.6 มีกลยุทธ์ประเมินผลให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสมมี
ความหลากหลายและปริ มาณเพียงพอ
ทีสามารถตรวจสอบความเข้าใจ
บทเรี ยนด้วยตนเองได้
ส่ วนประกอบด้ าน Multimedia
5.1 ออกแบบหน้าจอเหมาะสมงาน
การใช้ สัดส่ วนเหมาะสม สวยงาม
5.2 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร
ชัดเจนสวยงามอ่านง่ายเหมาะสมกับ
ระดับผูเ้ รี ยน
5.3 ภาพกราฟิ กเหมาะสม ชัดเจน
สอดคล้องกับเนือหา และมีความ
สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบสร้างภาพ

5

ระดับการประเมิน
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด
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ข้ อ

รายการประเมิน

ระดับการประเมิน
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด

6

การออกแบบปฏิสัมพันธ์
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธ์ให้
โปรแกรมใช้ง่ายสะดวก โต้ตอบกับ
ผูเ้ รี ยนอย่างสมําเสมอ การควบคุม
เส้นทางเดินบทเรี ยน ( Navigation )
ชัดเจนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
สามารถย้อนกลับไปยังจุดต่าง ๆ ได้
ง่ายรู ปแบบปฏิสมั พันธ์เช่นการพิมพ์
การใช้เมาส์เหมาะสมมีการควบคุมทิศ
ทางการช้าเร็ วของบทเรี ยน
6.2 การให้ผลป้ อนกลับเสริ มแรงให้
ความช่วยเหลือเหมาะสมตามความจํา
เป็ นมีขอ้ มูลป้ อนกลับทีเอือให้ผเู ้ รี ยน
ได้วิเคราะห์และแก้ปัญหา
ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชือ.........................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................................)

ภาคผนวก ค.
ผลการวิเคราะห์ เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
-

ตารางสรุ ปค่าดัชนีความสอดคล้องด้านเนือหาของแบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
ตารางทีสรุ ปค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ตารางทีสรุ ปค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็น
ตารางทีผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิทางการเรี ยน
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ตารางที 10 สรุปค่ าดัชนีความสอดคล้องด้ านเนือหาของแบบวัดผลสั มฤทธิทางการเรียน
ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง

ข้ อ

ประเภท

1. นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับการสถาปนาอาณาจักร
สุ โขทัย

1

ความจํา

ผู้เชียวชาญ
1
2
3
+
+
+

2

ความจํา

+

+

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความจํา
ความจํา
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
วิเคราะห์
ความจํา
ความจํา
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความจํา
ความจํา
ความจํา
ความจํา
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
การวิเคราะห์

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+

. นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับพระมหากษัตริ ยใ์ นสมัย
สุ โขทัย สามารถนําวิเคราะห์
ความสําคัญของพระมหากษัตริ ยต์ ่อ
การปกครองบ้านเมือง

3. นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับการปกครองสมัยสุ โขทัย

IOC

แปลผล

.00

สอดคล้อง

+

.00

สอดคล้อง

+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0

.00
.00
1.00
.00
1.00
.00
.67
1.00
.00
.00
1.00
1.00
1.00
.00
.00
0.67
.00
0.67
.00
.00
.00
.00
.00
.00
1.00
0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที 10 (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง
4. นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับเศรษฐกิจสมัยสุ โขทัย

5. นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับ สังคมไทยในสมัยสุ โขทัย
ตลอดจนเห็นคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาทีมีผลต่อการดําเนิน
ชีวิตของคนในสมัยสุ โขทัย

6. นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับศิลปกรรมและภูมิปัญญาสมัย
สุ โขทัยตลอดจนเห็นคุณค่าของ
ศิลปกรรมและภูมิปัญญาสมัยสุ โขทัย

ข้ อ

ประเภท
การวิเคราะห์
ความจํา

ผู้เชียวชาญ
1
2
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ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง

ข้ อ

ประเภท
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์

ผู้เชียวชาญ
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ตารางที 11 สรุ ปค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
รายการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที 1 ( คาบที )
. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของขันนํา
. ความเหมาะสมของขันสอน
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
. สื อการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู้
. ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู้
. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที 1 ( คาบที )
. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของขันนํา
. ความเหมาะสมของขันสอน
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป

. สื อการเรี ยนรู ้
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้
. ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้

ผู้เชียวชาญ
1
2
3

IOC

แปลผล
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ตารางที 11 (ต่อ)
ผู้เชียวชาญ
2
3

รายการประเมิน
. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที 2 ( คาบที )
. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของขันนํา
. ความเหมาะสมของขันสอน
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
. สื อการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู้
. ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู้
. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที 2 ( คาบที )
. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
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รายการประเมิน
. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของขันนํา
. ความเหมาะสมของขันสอน
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
. สื อการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู้
. ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู้
. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที 3 ( คาบที )
. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของขันนํา
. ความเหมาะสมของขันสอน
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
. สื อการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู้
. ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู้
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ตารางที 11 (ต่อ)
รายการประเมิน
. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที 3 ( คาบที )
. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของขันนํา
. ความเหมาะสมของขันสอน
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
. สื อการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู้
. ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู้
. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที 4 ( คาบที )
. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของขันนํา
. ความเหมาะสมของขันสอน
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดกรเรี ยนรู้
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รายการประเมิน
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
. สื อการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู้
. ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู้
. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที 4 ( คาบที )
. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของขันนํา
. ความเหมาะสมของขันสอน
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
. สื อการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู้
. ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู้
. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที 5 ( คาบที )
. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
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ตารางที 11 (ต่อ)
รายการประเมิน
. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของขันนํา
. ความเหมาะสมของขันสอน
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
. สื อการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู้
. ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู้
. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที 5 ( คาบที )
. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของขันนํา
. ความเหมาะสมของขันสอน
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
. สื อการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู้
. ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู้
. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
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ตารางที 11 (ต่อ)
รายการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที 6 ( คาบที )
. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของขันนํา
. ความเหมาะสมของขันสอน
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
. สื อการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู้
. ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู้
. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที 6 ( คาบที )
. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของขันนํา
. ความเหมาะสมของขันสอน
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
. สื อการเรี ยนรู้
. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู้
. ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู้
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ตารางที 11 (ต่อ)
รายการประเมิน
. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
. ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
. ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
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ตารางที 12 สรุ ปค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้เชียวชาญ
ประเด็นคําถาม
. ด้านเนือหาประวัติวตั ิศาสตร์สุโขทัย
1.1 ข้อคําถามมีจาํ นวนเพียงพอ
. ข้อคําถามสื อความหมายได้ชดั เจน
. ข้อคําถามครอบคลุมสิ งทีต้องการรู ้
. ด้านการออกแบบบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
2.1 ข้อคําถามมีจาํ นวนเพียงพอ
. ข้อคําถามสื อความหมายได้ชดั เจน
. ข้อคําถามครอบคลุมสิ งทีต้องการรู ้
. ด้านการเรี ยนจากบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
3.1 ข้อคําถามมีจาํ นวนเพียงพอ
. ข้อคําถามสื อความหมายได้ชดั เจน
. ข้อคําถามครอบคลุมสิ งทีต้องการรู ้
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ตารางที 13 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิทางการเรี ยนเรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ข้อที

ความยากง่าย

อํานาจจําแนก

ข้อที

ความยากง่าย

อํานาจจําแนก

1

0.50

0.46

16

0.56

0.46

2

0.60

0.53

17

0.40

0.53

3

0.53

0.53

18

0.50

0.46

4

0.53

0.40

19

0.46

0.40

5

0.56

0.60

20

0.53

0.40

6

0.56

0.46

21

0.43

0.46

7

0.53

0.40

22

0.46

0.40

8

0.46

0.40

23

0.56

0.46

9

0.46

0.40

24

0.63

0.46

10

0.43

0.46

25

0.53

0.40

11

0.66

0.40

26

0.60

0.40

12

0.53

0.40

27

0.66

0.40

13

0.46

0.40

28

0.53

0.40

14

0.40

0.53

29

0.63

0.46

15

0.50

0.46

30

0.50

0.33

ภาคผนวก ง.
ตารางค่ าประสิ ทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิง
-

แสดงคะแนนทดลองกับนักเรี ยนรายบุคคล ( 1 : 1 : 1 ) One to One Tryout
แสดงคะแนนทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มย่อย ( 3 : 3 : 3 ) small group Tryout
แสดงคะแนนนักเรี ยนกลุ่มภาคสนามทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ( 10 : 10 : 10 ) Field Group
แสดงคะแนนของนักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างจริ ง
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ตารางที 14 แสดงคะแนนทดลองกับนักเรี ยนรายบุคคล ( 1 : 1 : 1 ) One to One Tryout
คนที หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย รวม X 2 หลัง
1
(X)
เรียน
8
6
6
5
6
8
39 1521 20
6
9
8
8
8
7
46 2116 19
2
7
5
7
7
9
37 1369 23
รวม
ค่าเฉลีย
ประสิ ทธิภาพE /E
E = 67.78 S.D. = 4.726
E = 68.89 S.D. = 2.082

¦X

X2

400
361
529

¦X
122

¦ X ¦X
5006 62
290

X

X

2

2

40.67 4.726 20.67 2. 82
67.78
8.89
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ตารางที 15 แสดงคะแนนทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มย่อย ( 3 : 3 : 3 ) small group Tryout
คนที หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย รวม X 2 หลัง
1
(X)
เรียน
8
8
9
8
9
9
51 2601 25
7
9 7
10
8
10
51 2601 25
3
9
8
9
9
7
10
52 2704 27
4
8
7
7
10
9
9
50 2500 26
5
9
8
9
10
9
10
55 3025 23
6
8
7
9
8
7
10
49 2401 21
7
6
8
7
8
7
9
45 2025 24
8
6
6
7
6
6
6
37 1369 21
9
7
6
6
5
6
6
36 1296 19
รวม
ค่าเฉลีย
ประสิ ทธิภาพE /E
E = 78.89 S.D. = 6.690
E = 78.15 S.D. = 2.651

¦X

X2

625
625
729
679
529
441
576
441
361

¦X
426

¦ X ¦X
20522 211 5003

X

X

2

2

47.33 6.690 23.44 2.651
78.89
78.15
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ตารางที16 แสดงคะแนนนักเรี ยนกลุ่มภาคสนามทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ( 10 : 10 : 10 ) Field Group
คนที หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย รวม X 2 หลัง X 2
1
(X)
เรียน
5
8
9
10
8
9
49 2391 25 625
3
8
7
10
7
4
39 1490 23 529
3
10
8
9
8
8
8
51 2591 25 625
4
9
8
5
9
8
8
47 2209 27 729
5
9
9
9
9
6
7
50 2470 21 441
6
9
6
7
8
3
9
42 1756 26 676
7
8
7
8
6
5
6
40 1600 24 576
8
8
10
10
8
9
53 2798 24 576
4
9
9
4
7
9
42 1756 25 625
3
8
5
9
3
7
35 1211 19 361
9
8
9
8
9
9
52 2673 27 625
8
8
9
8
9
9
51 2601 25 625
8
9
9
8
8
9
51 2570 25 620
8
8
9
8
9
9
51 2601 26 676
8
8
4
8
9
3
40 1576 21 441
8
8
9
8
9
9
51 2581 26 676
10
10
9
9
7
8
53 2809 22 484
8
9
9
9
9
8
52 2704 23 529
8
10
9
6
7
9
49 2381 20 400
5
9
9
6
5
10
44 1918 21 441
8
8
6
8
8
9
47 2228 26 676
8
7
8
10
7
8
48 2285 26 676
8
8
9
8
9
9
51 2601 27 729
8
8
9
9
8
10
52 2735 25 625
8
9
9
9
8
9
52 2725 22 848

185
ตารางที 16 (ต่อ)
คนที หน่ วย หน่ วย
1
9
8
8
8
9
8
8
7
9
8
รวม
ค่าเฉลีย
ประสิ ทธิภาพE /E
E = 80.17 S.D. = 4.897
E = 80.21 S.D. = 2.752

หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย รวม
(X)
9
9
9
7
51
9
8
9
9
51
8
8
8
9
50
8
10
9
9
51
8
9
8
8
50

2601
2601
2500
2601
2540

หลัง
เรียน
26
26
16
27
28

¦X

¦X

¦ X ¦X

1443

70103

X

X2

2

122

X2

676
676
256
729
784
2

17591

X

48.1 4.897 24.06 2.752
80.17
80.21
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ตารางที 17 แสดงคะแนนของนักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างจริ ง
คนที หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย รวม
1
(X)
8
9
9
9
4
9
48
4
8
9
8
7
9
45
3
9
8
9
8
9
9
52
4
7
8
9
8
8
9
49
5
9
7
4
6
5
9
40
6
10
8
9
8
9
9
53
7
5
9
9
10
9
10
52
8
9
9
8
9
9
52
8
8
9
8
9
9
51
8
9
9
8
9
9
52
8
8
9
8
9
9
51
3
8
5
7
8
8
39
8
7
6
7
8
8
44
8
8
9
8
9
9
51
8
8
9
8
9
9
51
8
5
4
3
9
4
33
8
8
9
8
9
9
51
8
6
9
8
8
9
48
8
9
10
9
7
9
52
9
8
7
10
4
9
47
10
10
10
10
9
9
58
3
8
9
8
9
9
46
8
8
9
8
9
7
49
8
8
9
8
9
9
51
8
8
8
8
9
8
50

X2

2275
2025
2704
2401
1600
2809
2704
2704
201
2704
2601
1521
1927
2601
2601
1089
2601
2301
2704
2200
3341
2116
2401
2601
2500

หลัง
เรียน
24
25
25
21
24
25
19
25
25
25
25
21
28
26
26
19
24
26
24
23
26
27
27
26
20

X2

576
625
625
441
576
625
361
625
625
625
625
441
778
676
676
361
576
676
576
529
676
729
729
676
400
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ตารางที 17 (ต่อ)
คนที หน่ วย หน่ วย
1
8
8
27
8
8
28
6
8
29
9
8
30
3
8
รวม
ค่าเฉลีย
ประสิ ทธิภาพE /E
E = 80.87 S.D. = 4.892
E = 80.99 S.D. = 2.316

หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย รวม
(X)
9
8
9
9
51
9
8
9
9
51
9
8
9
9
49
8
8
4
9
46
8
9
8
8
44

2601
2601
2440
2116
1936

หลัง
เรียน
24
26
26
25
22

¦X

¦X

¦ X ¦X

156

71329

X2

2

X

729

X2

576
676
676
625
484
2

17865

X

48.523 4.892

24.30

80.87

80.99

2.316

ภาคผนวก จ.
ตารางคะแนนผลการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังเรี ยน

189

ตารางที 18 แสดงคะแนนผลการเรี ยนรู ้ เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ก่อนและหลังเรี ยน
นักเรี ยนคนที
คะแนนก่อนเรี ยน
คะแนนหลังเรี ยน
( เต็ม 30 คะแนน)
( เต็ม 30 คะแนน )
1.
15
24
2.
11
25
3.
14
25
4.
5
21
5.
21
24
6.
14
25
7.
13
19
8.
14
25
9.
13
25
10.
18
25
11.
12
25
12.
13
21
13.
12
28
14.
12
26
15.
17
26
16.
8
19
17.
19
24
18.
22
26
19.
7
24
20.
17
23
21.
14
26
22.
9
27
23.
13
27
24.
15
26
25.
13
20
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ตารางที 18 (ต่อ )
นักเรี ยนคนที
26.
27.
28.
29.
30.
รวม
เฉลีย
ร้อยละ

คะแนนก่อนเรี ยน
( เต็ม 30 คะแนน)
17
13
12
3
14
400
13.35
44.44

คะแนนหลังเรี ยน
( เต็ม 30 คะแนน )
24
26
26
25
22
729
24.30
81.10

ภาคผนวก ฉ.
- ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อบทเรี ยนอิเลิร์นนิงทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน
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ตารางที 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อบทเรี ยนอิเลิร์นนิงทีมีฐานความ
ช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
รายการประเมิน
S.D.
ค่าระดับ
X
1. ส่ วนนําของบทเรียน
4.33
0.94
มาก
เร้าความสนใจ ให้ขอ้ มูลทีจําเป็ น
เนือหาบทเรียน
2.1 โครงสร้างของเนือหามีความกว้าง ความลึก เชือมโยง
ความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่
2.2 มีความถูกต้องตามหลักวิชา
2.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีต้องการนําเสนอ
2.4 สอดคล้องกับการประยุกต์ในการเรี ยนการสอน มี
ความสัมพันธ์ต่อเนือง
2.5 ความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
2.6 ไม่ขดั ต่อความมันคงของชาติและคุณธรรมจริ ยธรรม
3. การใช้ ภาษา
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน สื อความหมาย
ได้ชดั เจนถูกต้องเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน
4.1 ออกแบบด้วยระบบตรรกะทีดีเนือหามีความต่อเนือง
4.2 ส่ งเสริ มการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
4.3 มีความยืดหยุน่ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ควบคุม
ลําดับเนือหา ลําดับการเรี ยนและแบบฝึ กหัดได้
4.4 ความยาวของการนําเสนอแต่ละหน่วย / ตอนเหมาะสม
4.5 กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเนือหาน่าสนใจ
4.6 มีกลยุทธ์ประเมินผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่าง
เหมาะสมมีความหลากหลายและปริ มาณเพียงพอทีสามารถ
ตรวจสอบความเข้าใจบทเรี ยนด้วยตนเองได้

4.33

0.47

มาก

4.33
3.67

0.47
0.47

4.00

0.82

มาก
มาก
มาก

4.67
4.33

0.47
0.47

มากทีสุ ด
มาก

4.33

0.47

มาก

4.33

0.47

4.00

0.82

4.00

0.82

4.33
5.00

0.47
0.00

มาก
มาก
มากทีสุ ด

4.33

0.47

มาก

มาก
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ตารางที 19 (ต่อ)
รายการประเมิน
5. ส่ วนประกอบด้ าน Multimedia
5.1 ออกแบบหน้าจอเหมาะสมงานการใช้ สัดส่ วนเหมาะสม
สวยงาม
5.2 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษรชัดเจนสวยงามอ่านง่าย
เหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
5.3 ภาพกราฟิ กเหมาะสม ชัดเจนสอดคล้องกับเนือหา และมี
ความสวยงามมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสร้างภาพ
5.4 ขนาดของภาพประกอบบทเรี ยน
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ์
6.1 ออกแบบปฏิสมั พันธ์ให้โปรแกรมใช้ง่ายสะดวก โต้ตอบกับ
ผูเ้ รี ยนอย่างสมําเสมอ การควบคุมเส้นทางเดินบทเรี ยน
( Navigation )ชัดเจนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสามารถ
ย้อนกลับไปยังจุดต่าง ๆ ได้ง่ายรู ปแบบปฏิสมั พันธ์เช่นการพิมพ์
การใช้เมาส์เหมาะสมมีการควบคุมทิศทางการช้าเร็ วของบทเรี ยน
6.2 การให้ผลป้ อนกลับเสริ มแรงให้ความช่วยเหลือเหมาะสม
ตามความจําเป็ นมีขอ้ มูลป้ อนกลับทีเอือให้ผเู ้ รี ยนได้วิเคราะห์และ
แก้ปัญหา
รวม

X

S.D.

ค่าระดับ
มาก

3.67

0.47

3.67

0.47

4.00

0.00

4.33

0.47

4.67

0.47

4.00

0.82

มาก

4.22

0.66

มาก

มาก
มาก
มาก

มากทีสุ ด
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ภาคผนวก ช.
สรุ ปผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
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สรุ ปผลการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างผู้เชียวชาญด้ านเนือหา
ข้ อคําถาม
1. ท่านคิดว่าการทีจะสอนวิชาสังคมศึกษาเพือให้สามารถเชือมโยงไปสู่เนือหาเรื อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ควรมีการนําเข้าสู่บทเรี ยนรู ปแบบใด
2. ท่านคิดว่าการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ควรใช้ กิจกรรม
การเรี ยนการสอน อย่างไรจึงจะมีประสิ ทธิภาพ
3. ท่านคิดว่าควรมีแบบฝึ กหัดลักษณะรู ปแบบใด ทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจมากขึน
ในเรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
4. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลในเนือหาวิชา ประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์
สุ โขทัยทีเหมาะสมควรมีลกั ษณะอย่างไร
5. ท่านคิดว่าการใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิงจะมีขอ้ ดี และข้อจํากัดสําหรับนักเรี ยนในการสอน
วิชา ประวัติศาสตร์หรื อไม่ และ อย่างไร
6. ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมอืนใดบ้าง
สรุปข้ อคิดเห็นจากผู้เชียวชาญด้ านเนือหาประวัติศาสตร์ สุโขทัย
1. ควรนําเสนอภาพโบราณสถานหรื อ ภาพโบราณวัตถุ สภาพถ่ายเสมือนจริ ง หรื ออาจ
เป็ นวีดีทศั น์ในการนําเข้าสู่บทเรี ยน
2. การสอนประวัติศาสตร์ควรใช้กิจกรรมทีหลากหลาย เช่นเกมส์ นําเสนอเป็ นการ์ตูน
หรื อใช้สือประเภทบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
3. แบบฝึ กหัดควรมีลกั ษณะทีหลากหลาย เช่นถามตอบ ปรนัย จับคู่
4. การวัดการประเมินควรให้สอดคล้องหรื อเหมาะสมกับกิจกรรมทีเรี ยนมีความ
หลากหลายเหมาะสมกับนักเรี ยนระดับชันม.1
5. ข้อดีของบทเรี ยนอีเลิร์นนิงคือนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างอิสระตามความสนใจ
และความสามารถ ข้อจํากัดคือ การเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิงอาจทําให้ครู และนักเรี ยนมี
ปฏิสมั พันธ์กนั น้อย
6. ครู ผสู ้ อนควรไปศึกษาสถานทีจริ งก่อน เพือรวบรวมข้อมูล เช่นภาพถ่ายจากสถานที
จริ ง
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สรุ ปผลการสั มภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง ผู้เชียวชาญด้ านการสร้ างบทเรียนอีเลิร์นนิง
ข้ อคําถาม
1. ท่านคิดว่าลักษณะเนื อหาวิชาประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ทีควรนํามา
สร้างเป็ นบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ควรมีหวั ข้อ
ทีเหมาะสมในการเข้าสู่เนือหาอย่างไร
2. ท่ า นคิ ด ว่ า รู ป แบบของบทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ ง ที มี ฐ านความช่ ว ยเหลื อ ทางการเรี ย น ที
เหมาะสมกับเนือหาวิชา ประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์อยุธยา ควรมีลกั ษณะอย่างไร
3. ท่านคิดว่าแบบฝึ กหัดในบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยน ที
เหมาะสม
4. ท่านคิดว่าการนํารู ปแบบสื อผสม ( Multimedia) มาประกอบบทเรี ยนอีเลิร์นนิงเพือ
อธิบายเนือหาเรื อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ควรมีลกั ษณะรู ปแบบใดทีทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจใน
การเรี ยน
5. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ในบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐานความช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน เรื อง ประวัติศาสตร์อยุธยา น่าจะใช้ลกั ษณะรู ปแบบใดเหมาะสมทีสุ ด
6. ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมเรื อง การพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิงทีมีฐาน
ความช่วยเหลือทางการเรี ยน เรื องประวัติศาสตร์สุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ด้าน
ใดบ้าง
สรุ ปข้ อคิดเห็นจากผู้เชียวชาญด้ านบทเรียนอิเลิร์นนิง
1. นําเข้าสู่บทเรี ยนควรใช้ภาพกราฟฟิ ก หรื อตัวอย่างทีน่าติดตาม
2. ไม่ควรเป็ นลักษณะสอนเนือหาอย่างเดียว ควรมีภาพประกอบ แสดงภาพตัวอย่าง ทํา
ให้แตกต่างไปจากรู ปแบบเดิม ๆ ของสื อสิ งพิมพ์การดําเนินเรื องแบ่งเป็ นหัวข้อชัดเจน
3. แบบฝึ กหัดควรใช้รูปแบบทีหลากหลาย เช่น จับคู่ เติมคํา และปรนัย
4. พยามใช้สือมัลติมีเดียให้ครบองค์ประกอบ เช่นภาพนิง ภาพกราฟฟิ ก เสี ยงบรรยาย
เสี ยงดนตรี และ วีดีโอคลิป
5. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ควรใช้หลากหลายรู ปแบบผสมผสานกัน ทังปรนัย จับคู่ เติม
เป็ นปรนัย หรื อถามอบแบบสัน ๆ
6. การสร้างฐานความช่วยเหลือทางการควรสร้างให้เหมาะสมกับลักษณะของสื อ
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ประวัติผู้วจิ ัย

ชือ – สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน

นางสาวภัคจิรา รอดพ้น
บ้านเลขที 107 หมู่ที 1 ตําบลหนองศาลา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติการศึกษา
- ปี 2541 - 2545 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรี
- ปี 2549 – ปัจจุบนั ศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
- ปี 2545-2552 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
- ปี 2552-2553 โรงเรี ยนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกลู ราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร
- ปัจจุบนั โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

