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The study objectives were (1) to develop an instructional model for an
e-Learning and (2) to examine the effectiveness of the model developed. The
samples were (1) ten professionals in the field of teaching development who
evaluated the effectiveness of the model; and (2) thirty undergraduate students as a
control group and another thirty as an experimental group. The research instruments
were (1) a survey for the professionals; (2) a survey for the undergraduate students;
(3) a model evaluation form; (4) an evaluation form for the e-Learning lessons; (5) an
evaluation form for ethics; and (6) an evaluation form for certifying the model.
The results of the research were revealed as follows:
1. The developed model consisted of eight important components:
1) to provide an orientation and plan for the learning; 2) to build motivation and
support self-evaluation; 3) to review and reconnect former knowledge by setting a
learning system based on the consideration of outcomes; 4) to present the content
and activities which promoted ethics in learning responsibility; 5) to build a habit of
being eager to seek information; 6) to support cooperation resulted from choosing
freely; 7) to promote feedbacks by means of self-consequences; and 8) to promote
learning responsibility characteristics.
2. The experimental group of the samples showed a score of ethics in
learning responsibility higher than that of the control group at a statistically significant
difference (p ≤ .01) The results also revealed a high level of the evaluation for
knowledge, attitude and behavior.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2540 : 65) มีแนวคิดในการเสริมสรางวัฒนธรรมเพื่อ
การพั ฒนาคน เนื่ องจากการพั ฒ นาคนจะนํ าไปสูก ารพั ฒนาที่ ส มดุ ลและยั่ งยื น “การพัฒนาคน”
หมายถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและสมรรถนะของคนใหมี ค วามคิ ดริ เ ริ่ มสร า งสรรค ที่ จะเพิ่ม ขี ด
ความสามารถของชุมชน สังคม และของชาติ การกําหนดยุทธศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาคนดาน
จิตใจ เพื่อมุงใหคนไดรับการพัฒนาอยางครบถวนใน 3 ดาน คือ เปนคนเกงที่มีปญญา มีคุณธรรม
จริยธรรม และเปนคนที่มีความสุขทั้งทางกาย ใจ และทางสังคม ซึ่งตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดมุงเนน “คนเปนศูนยกลาง” ยุทธศาสตรข องการ
พัฒนาคนจึงเนนการพัฒนาแบบบูรณาการในทุก มิติอ ยางเปนองครวม และใหความสําคัญกั บการ
พัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวตน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ ม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบ
บริหารจัดการที่ดี ใหเกิดขึ้นในทุกระดับ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มี “คน” เปนศูนยกลาง
ไดอยางแทจริง นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ยังไดกําหนดลักษณะ
ของสังคมไทยที่พึงประสงคเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐาน
ของการอนุรักษวัฒนธรรมและเอกลักษณของความเปนไทยโดยมุงพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็งและมี
ดุลยภาพ” ใน 3 ดาน คือ (1) สังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสรางคนทุกคน
ใหเปนคนดี คนเกง พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะ
พึ่งตนเองได คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีเ มืองและชุมชนนาอยู มี
ระบบดี มีประสิ ทธิภ าพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มี ค วามเขมแข็งและแขง ขันได ไดรับ การ
พัฒนาอยางยั่งยืนและสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมระบบการเมือง การปกครอง
โปรงใส เปน ประชาธิปไตย ตรวจสอบได และมีค วามเปนธรรมในสังคมไทย (2) สังคมแหงภู มิ
ปญญาและการเรียนรู ที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน มีเหตุผ ล มีความคิด
ริเ ริ่ มสร า งสรรค สามารถเรีย นรู ไดต ลอดชี วิต รู เ ทา ทั น โลก เพื่ อ พร อ มรับกั บการเปลี่ ย นแปลง
สามารถสั่ งสมทุน ทางป ญญา รั กษาและต อ ยอดภูมิปญ ญาท อ งถิ่ นได อยา งเหมาะสม (3) สัง คม
สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน ที่ดํารงไวซึ่งคุณธรรม และคุณคาของเอกลักษณสั งคมไทยที่พึ่งพา
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เกื้อ กูลกั น รู รั ก สามั คคี มีจารี ตประเพณีดี งาม มี ความเอื้อ อาทร รักภู มิใจในชาติแ ละท อ งถิ่ น มี
สถาบั น ครอบครั วที่ เ ข ม แข็ ง ตลอดจนเครื อ ข า ยชุ มชนทั่ วประเทศ (สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มปป.)
จนถึงปจจุบันที่เขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
ที่กลาวถึงประเทศไทยกํา ลังประสบป ญหาวิ กฤตคา นิยมที่ เปนผลกระทบจากการเลื่อ นไหลทาง
วัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมอันดีงาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง เนื่องจากวิถี
ชีวิตเปลี่ยนไปทําใหครอบครัว สถาบันการศึกษาการศึกษาที่มีบทบาทในการอบรม ใหความรูและ
ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณภาพและมีจริยธรรมลดนอยลง นําไปสูคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น ในดานยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไดมีการพัฒนาคุณภาพของคน
และสัง คมไทยสูสั งคมแหง ภูมิปญญาและการเรี ยนรู เพื่อ พัฒนาคนใหมีคุณ ธรรมนําความรู เ กิ ด
ภูมิคุมกัน สงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและสงเสริมใหคนไทยอยูรวมกันอยาง
มีความสุข นอกจากนี้ยังมีการกําหนดยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนละสังคมใหเปน
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ เพื่อ การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง สรางความมั่งคง
ของเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสรางศัก ยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล (สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
2551: ฝ-ฟ) สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2546 : 1) ที่กลาววาสถานการณและสภาพบานเมืองของ
ประเทศไทยในปจจุบันมุงพัฒนาเศรษฐกิจเปนอยางมาก แตความเจริญและการพัฒนานั้นก็มิไ ด
เปนไปอยางยั่งยืน โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาดานจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ซึ่ง
สงผลตอการเกิดปญหาทางสังคมที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนในประเทศจํานวนมาก ซึ่ง
กลาวไดวาเปนผลมาจากการขาดความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
ดังนั้นการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งสิ่งที่สามารถควบคุมพฤติกรรม
มนุษ ยใหอยู ในทิศทางที่ถูกตองไดคือจริยธรรม เนื่องจากจริยธรรมเปน ผลของสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมในปจจุบันที่จะนําไปสูการวิวัฒนาการตอไปในอนาคต จริยธรรมเปนสิ่งที่มีค วามสําคัญ
ตอ สังคมเปนอย างมาก ในการกําหนดความสงบสุข ความเจริญ ธรรมและความเสื่อมของสังคม
สังคมที่เจริญจะมีคนที่มีคุณธรรมอยูมาก คนในสังคมมีความประพฤติดี มีการประพฤติปฏิบัติตนที่
ไมเปนการเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เปนลักษณะของความมีจริยธรรมดี ทุกคนในสังคมมีความสุข
สังคมนั้นผาสุกและสงบสุข เมื่อ ประกอบการสิ่งใดก็มีแตความสํ าเร็จและกา วหนา สวนสังคมที่
เสื่อมคนมีคุณธรรม ศีลธรรม หรือจริยธรรมนอยลง มีการประพฤติปฏิบัติที่เบียดเบี ยนตนเองและ
ตอผูอื่นกันมาก สมาชิก ในสังคมจะขาดความสงบสุข และความผาสุก สังคมนั้น จะแตกสลายใน
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ที่สุด ในขณะเดียวกันหากคนในสังคมใดมีความบกพรองดานจิตใจ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม แม
สังคมนั้นจะมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก็ยอมจะหาความสงบสุขไดยาก ดังนั้น การพัฒนาจริยธรรม
ของคนในสังคมจึงมีความจําเปนและจะตองกระทําอยางตอเนื่องครอบคลุมประชากรทุกกลุม (สุทธิ
วงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ 2542: 2) สอดคลองกับแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2545-2549) ที่มีการให
ความสําคัญกับการพัฒนาคนเปนศูนยกลางกลาวไดวา “การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของ
คนไทย” โดยมุงเนนในการพัฒนาสังคมใหเ ขมแข็งและมีคุณภาพ มีการพัฒนาคนอยางรอบดาน
สรางสังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการเรียนรู และพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม ซึ่งสามารถสรุป
ไดวาแนวนโยบายเพื่อดําเนินการมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาใหคนมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู ปฏิรูป
การเรียนรูเพื่อผูเรียน ปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพึ่งพาตนเอง พัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรูเพื่อสรางความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
สรางสรรคประยุกตใชแ ละเผยแพรค วามรูและการเรียนรู สงเสริมสรางสรรคทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม จํากัด ลด ขจัดปญหาทางโครงสรางเพื่อความเปนธรรมในสังคม พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งจะ
เห็นไดวาจากแนวนโยบายมุงเนนในดานการสรางภูมิปญญาและการมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
พัฒนาการศึกษา
จะเห็นวาปจจุบันประเทศไทยตองการพัฒนาคนใหมีดานคุณธรรมและจริยธรรม บทบาท
ของผูที่เกี่ ยวขอ งในการที่จะต อ งรั บผิ ดชอบการปลูก ฝงคุณธรรมนั้ น เกี่ยวข องกัน หลายสถาบั น
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการศึกษาที่มีหนาที่ผลิตบัณฑิตเพื่อเขาสูตลาดวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ซึ่ง
เปนสวนสําคัญในการพัฒนาสังคมของประเทศในภาพรวม ในการพัฒนาสังคมจําเปนตอ งไดรับ
ขอมูลขาวสารการจูงใจและการศึก ษา เปนพื้น ฐานนําไปสูการเปลี่ ยนแปลงทางดานทัศนคติและ
พฤติกรรมการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาสังคมอยางยิ่ง การศึกษาจึงเปนกระบวนการใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจของการพัฒนาทั้งปวง การจัดการศึกษา
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพจึ ง เป น สิ่ ง สํ าคั ญ ต อ อนาคตของชาติ ดั งนั้ น หากต อ งการให ประเทศชาติ
เจริญกาวหนา จึงจําเปนตองมียุทธศาสตรทางการศึกษาที่ชัดเจนและเอื้ออํานวยตอ การพัฒนาความ
พรอมของคนไทยใหกาวหนาและสามารถแขงขันกับชาติอื่น ๆ ในยุค โลกาภิวัฒนไดอ ยางมั่นใจ
(สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2539:4)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของบัณฑิต
โดยมีใจความสําคัญดังนี้ สําคัญที่สุด ตองเขาใจความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบ” ใหถูกตอง
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ขอใหเขาใจวา “รับผิด” ไมใชการรับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไมใชรางวัลหรือรับคําชมเชย
การรูจักรับผิด หรือยอมรับวา อะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มี
ประโยชน ทําใหบุคคลรูจักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เปนทางที่จะชวย
แกไขความผิดได และใหรูวาจะตองปฏิบัติแกไขใหม สวนการรูจักรับชอบหรือรูวาอะไรถูก อัน
ไดแกถูกตามความมุงหมาย ถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชนทําใหทราบแจงวา จะทํา
ใหงานเสร็จสมบูรณไดอยางไร จักไดถือปฏิบัติตอไป ความรับผิดชอบ คือ หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ใหทํา จะหลีกเลี่ยง ละเลยไมได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2551) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรลักษณ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2548: 3 ที่กลาววาในสังคมปจจุบัน
พบวา ปญหาสวนใหญของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาเกิดจากเรื่องของอารมณและจริยธรรม ซึ่งไม
เกี่ยวของกับความรู ตัวอยางเชน นิสิตจบออกมาไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได ทําใหไม
สามารถเขากับคนอื่นในที่ทํางานตองเปลี่ยนงานบอย ๆ (กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร 2545) นอกจากนี้ แนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ควรรื้อฟน ควรสรางใหเกิดขึ้นใน
ตัวนิสิตนักศึกษา สําหรับความพรอมในโลกแหงการแขงขัน ของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
ซึ่งได กลาวไว 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ (ความสามารถบังคับ ควบคุมตนเอง
ใหอยูในวินัยได) และความอดทน อุตสาหะ
สํานัก มาตรฐานอุดมศึกษา (2543: 5) ไดก ลาวถึงคุ ณธรรม จริยธรรมสําหรับบั ณฑิตที่
เพื่อใหเกิดการอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งบุค คลในสังคมยอมตองไดรับการชี้นําใหมีคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อการมีปฏิสัมพันธระหวางมนุษย สิ่งแวดลอมแลธรรมชาติอยางมีความสุข แนวทางใน
การจัดการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อถายทอดและกระตุนใหเยาวชนของชาติเขาใจและยอมรับหลัก
คุณธรรม จริยธรรมนั้น ควรเปนการถายทอดที่เคารพสิทธิใ นการเลือ กและตรวจสอบ การสอน
คุณธรรม จริยธรรมจึงเปนความตองการที่คนรุนหนึ่งชี้นําคนอีก รุนหนึ่ง โดยผูสอนมีความเชื่อวา
ประสบการณของตนอาจสรางความเขาใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไดอยางถองแทในระดับหนึ่ง
(ความดี ความถูกตอง ความเหมาะสม) นอกจากนี้การสอนคุณธรรม จริยธรรมควรมุงเนนใหผูเรียน
สามารถพั ฒนาทางเลื อ กได อ ย า งถูก ต อ ง สามารถตอบสนองต อ ยุ ค สมั ย ตอ สภาวะสภาพการ
แปรเปลี่ยน การปรับดุลที่เกิดขึ้นในสังคม ธรรมชาติและอื่น ๆ ในอนาคต กลาวไดวา การศึกษามุง
ใหผู เรียนตอ งมีค วามรู ความเข าใจมนุ ษย ชีวิต โลก ธรรมชาติ จักรวาล สังคมโลก โลกาภิ วัตน
เทคโนโลยี และการรูจักเลือกคุณคาที่เ หมาะสมสําหรับตนเอง การพัฒนาจริยธรรมจึงควรเริ่มตน
จากหอ งเรี ย นไปสู สังคม โดยการพัฒ นาจริ ยธรรมสํ าหรับการเรี ยนจะทํ า ใหผู เ รีย นไดเ ข าใจถึง
บทบาทของตนเองวาควรปฏิบัติตนอยางไร สอดคลองกับสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได
กล า วถึ ง กรอบแนวคิ ด ด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเพื่ อ พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต อุ ด มคติ ไ ทย ในส ว นของ
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องคประกอบดานการเรียนการสอน ที่มุงเนนความรูคูคุณธรรม การกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเปนกรอบการดําเนินงานดานการเรียนการสอนที่ชัดเจน ในดานของหลักสูตรจะตอ ง
มีวัตถุประสงคที่เ น น คุณ ธรรม จริ ยธรรมในทุ กหลั ก สูตรที่เ ป ดสอน มี ก ารกํ าหนดรายวิ ชาด า น
คุณธรรม จริยธรรมในทุกหลัก สูตรที่เ ปดสอน และมีการกําหนดรายวิช าในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ในดานกระบวนการจัดการเรียนรู จะตองมี
การจั ด การเรี ย นรู โ ดยการบู ร ณาการคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในสาระการเรี ย นรู ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
ชีวิตประจําวัน มีการสงเสริมใหมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่เปดสอน มีการ
กําหนดใหคณาจารยทําแผนการสอนที่แสดงถึง “การใหความรูคูคุณธรรม” และมีการจัดบรรยากาศ
การเรียนรูในสถาบันที่เ อื้อตอการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การประเมินการสอนจะตอ งมีการ
กําหนดกระบวนการวัดและประเมินผลดานคุณธรรม จริยธรรม ไวในประมวลรายวิชาอยางชัดเจน
สํ า หรั บด านกิ จกรรมการในการพั ฒ นานิ สิ ตนั ก ศึ ก ษา จะต อ งมี แ ผนพั ฒนานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาดา น
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการทํางาน การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนตอสังคม
สวนรวมอยางตอเนื่อ ง มีการสง เสริ มสนับ สนุน ใหนิ สิตนั กศึกษาสร างเครือ ขายเพื่อ สรางสรรค
กิจกรรมเพื่ อพั ฒ นาคุ ณธรรม จริย ธรรม และมี กิ จกรรมเพื่อ ส งเสริ มการทํ าความดี ข องนิ สิ ตใน
สถาบัน(สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา มปป.)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (มปป. : 7-10) สามารถกลาว
โดยสรุปไดวา ผูเรียนในระดับอุดมศึกษามีพื้นฐานความรูแ ละทัก ษะ เพียงพอที่จะเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานไดแ ก ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดา นความรู ดา นทักษะทางปญญา ดานทัก ษะความสัม พันธ ระหว างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ดานคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงหวังใหนิสิตนักศึกษา มีค วามเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของ
ไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรมสามารถปฏิบัติตนไดอยางกลมกลืนกับความเชื่อและคานิยม
สวนตัวดวยความรับผิดชอบตอ ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทยมีความสามารถในการวิเคราะห
ประเด็นปญหาซึ่งเปนความขัดแยงทางคานิยม สามารถสรุปผลการโตแยงและยอมรับผิดชอบตอ
การตัดสิน ใจที่ไดทําลงไป ดานทัก ษะความสัมพันธระหวา งบุคคลและความรับผิดชอบ มีค วาม
มุงหวังใหนิสิตนักศึกษา มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะ
ริเริ่มและพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่น ๆ ของตนเองไดโดยมีการแนะนํา
บางเล็กนอย สามารถที่จะไววางใจใหทํางานไดอยางอิสระและทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดย
เสร็จ โดยอาศัย การแนะนําปรึกษาแตเพียงเล็กนอย สามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อจุดมุงหมายรวมกัน และดานทักษะการวิเคราะหเ ชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใชเ ทคโนโลยี
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สารสนเทศ มี ค วามมุ ง หวั ง ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสามารถใช ข อ มู ล สารสนเทศและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ตลอดจนใชทักษะทางคณิตศาสตรขั้นพื้นฐานในการแกไขปญหาในการศึกษาในการ
ทํางาน และในสภาพแวดลอมของสังคมสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สอดคลองกับ มนตรี แยมกสิกร (2546: 34-37) ที่กลาวถึงคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่มุงพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค คือการมีคุณธรรมจริยธรรมในตน ใน
วิช าชีพและในสั งคม สามารถทํ างานรวมกับผู อื่ น ได อ ย างสร างสรรค เช น การมี วินัยในตนเอง
เชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ข องตนเอง โดยลัก ษณะโดยทั่วไปของความ
รับผิดชอบมี 2 ประเภท คือ 1) ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน หมายถึง การปฏิบัติหนาที่การงาน
ของตนดวยความเอาใจใส ขยันหมั่ นเพียรอดทนตอ อุปสรรคไมยอทอ มี ค วามละเอียดรอบคอบ
ซื่อสัตย ตรงเวลา ไมล ะเลยทอดทิ้ง หลีกเลี่ยง พยายามปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รูจัก วางแผนงานและ
ปองกันความบกพรอง เสื่อมเสีย ในวงงานที่ตนรับผิดชอบ 2) ความรับผิดชอบในการกระทําของตน
หมายถึง การยอมรับผลของการกระทําของตนทั้งที่เปนผลดีและผลเสีย ไมปดความรับผิดชอบของ
ตนใหผูอื่น พรอมที่จะปรับปรุงแกไข เพื่อใหผลดียิ่งขึ้น ไตรตรอง ใหรอบคอบวาสิ่งที่ตนทําลงไป
นั้นจะเกิดผลเสียขึ้นหรือไมปฏิบัติแตสิ่งที่ทําใหเกิดผลดีและกลาเผชิญตอความจริง (พัชรา บุญลาโภ
2529)
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2546) ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยม โดยมีวิธีในการพัฒนาจริยธรรมหลากหลายวิธี ไดแก ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบการ
การกระทํา (Operant Conditioning) ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรม (Moral Development Theory)
การสังเกตตัวแบบตามทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory) วิธีการทํา
ความกระจางในคานิยม (Values Clarification) การใชระบบคูสัญญา การใชหลักการสอนดานจิต
พิสัย (Affective Domain) และการประยุกตใชพุทธวิธีในการสอน ซึ่งสอดคลองกับ ไพโรจน วิทูร
พณิชย จินตนา อุปดิสสกุล และญาดาพนิต พิณกุล, มปป. ไดกลาวถึงการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในรายวิชาตาง ๆ สามารถอธิบายไดวา การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเปนวิธีการสอน
แบบหนึ่ง เพื่อใหเกิดเจตคติในกระบวนการเรียนรู เปนการสรางพลวัตรของการเรียนการสอน ซึ่ง
จะตองมีวิธีการ และขั้นตอนที่สําคัญคือ การสรางแรงจูงใจในการเรียน เลือกใชวิธีการเรียนการสอน
และการปฏิบัติอยางถูกตอง การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน และการเรียนรูรวมกัน
สามารถสรุปไดวา จริยธรรมด านความรับผิดชอบเป นสิ่ งที่จําเปนและควรพัฒ นาใหกั บ
บัณฑิตโดยมีการมีวิธีการสอนและสอดแทรกโดยใชวิธีการสอนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหบัณฑิตมี
จริยธรรมและเขาใจบทบทของตนเอง ซึ่งบทบาทที่สําคัญของบัณฑิต คือ บทบาทของผูเรียนดังนั้น
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จริ ย ธรรมของผู เ รี ยนจึ ง หมายถึ งบทบาท หน า ที่ ข องผู เ รี ยนที่ พึง ประสงค สํ า หรั บ การเรี ย นที่
ผูเกี่ยวของควรพัฒนาใหกับผูเรียนอยางสอดคลองและเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ยุ ค เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาและมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหการติดตอสื่อสารมีความสะดวก และมีประสิทธิภ าพมากขึ้น
กวาในยุคอดีต เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ในปจจุบันมีการ
พัฒ นาและมี การเปลี่ ยนแปลงไปอยางรวดเร็ ว คอมพิวเตอร ซึ่งเป นระบบพื้น ฐานในการพัฒนา
เทคโนโลยี ทุ ก ๆ ด า น ทั้ ง ในระบบหน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ด วยเทคโนโลยี แ ละ
ประสิ ทธิภาพที่เ กิดจากคอมพิวเตอร นี้จึงไดรับการสนับสนุ นจากทางภาครัฐ ทํา ใหค อมพิวเตอร
ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ดังนั้นปจจุบันก็ไดมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรอยางตอเนื่องในทุก
วงการและมี ค วามจํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น ชี วิต ของมนุ ษ ย ใ นยุ ค ป จจุ บั น รวมทั้ ง ในวงการศึ ก ษา
สถาบันการศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาตางใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน และนับตั้งแตป
พ.ศ. 2528 เปนตนมา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งไดเห็น ความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรไดบรรจุ
วิชาคอมพิวเตอรไวในหลัก สูตรระดับมัธ ยมศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธ ยมศึก ษา
ตอนปลายดวยเล็งเห็นวา นักเรียนจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อจะไดใชประโยชนจาก
คอมพิ วเตอร ชว ยให ส ามารถก า วทั น เทคโนโลยี แ ละอยู ในสั ง คมสารสนเทศตอ ไปได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง และคณะ 2541: 90-101) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดย
การนําเทคโนโลยีอินเทอรเ น็ตมาชวยทําใหรูปแบบของการเรียนการสอนเปลี่ยนไป ชวยอํานวย
ความสะดวกในการเขาถึงแหลงความรูตาง ๆ ชวยสามารถทําใหขยายเวลาเรียนไดทั้ง 24 ชั่วโมง
ขยายสถานที่เรียนเปนที่ใดก็ได ขยายขอบเตของเนื้อหาไมมีจํากัด ขยายการเรียนการสอนไดตาม
ความตองการของผูเรียน ในลักษณะที่เรียกวาเรียนไดทุกที่ทุกเวลา มีการสรางระบบการเรียนรูแบบ
ออนไลนในที่ตาง ๆ มากขึ้น (ยืน ภูวรวรรณและสมชาย นําประเสริฐชัย 2546) อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันนักศึกษานักศึกษาในประเทศไทยไดมีโอกาสรูจัก และใชอินเทอรเ น็ตมากขึ้น อีก ทั้งการ
เรียนการสอนในบางรายวิชาไดกระทําผานอินเทอรเน็ ตเทานั้น ไมมีการเขาชั้นเรียนตามปกติและ
ตองขึ้นอยูกับความสามารถของผูเ รียนในการใชอินเทอรเน็ต จากการสํารวจผูใชอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 2544) พบวาประมาณรอ ย
ละ 81 ของผูใชที่กําลังศึกษาอยูเ ปนผูที่อ ยูในระดับปริญญาตรี และประมาณรอยละ 60 ของผูใชมี
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ซึ่งสามารถกลาวไดวานักศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศ
ไทยจัดไดวาเปนกลุมผูใชที่มีสัดสวนสูงสุด ซึ่งสามารถสรุปไดวาสําหรับการศึกษาในประเทศไทย
ในทุกระดับคอมพิวเตอรไดมีสวนสําคัญในการติดตอสื่อสารทางการศึกษาเพื่อ สรางการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศโดยรัฐบาลไดมีการ
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กําหนดกลยุทธการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญเพื่อการพัฒ นาดานการศึกษา (eEducation) เพื่อใหผูเรียนไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูแหลงและวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยจัดใหมีการพัฒนาสื่อ อิเ ล็กทรอนิก ส พัฒนาผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรใหเอื้อตอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การจัดการเรียนการสอน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนทางไกล จัดใหมีศูนยขอ มูล อิเล็ก ทรอนิกส (Courseware Center) ใหมีก าร
เรียนการสอนผานระบบอีเลิรนนิง (e-Learning) จัดใหมีหอ งสมุดอิเ ล็กทรอนิก ส (e-Library) เพื่อ
สง เสริ มให เกิ ด การเรี ยนรู ไดด วยตนเองอยา งตอ เนื่อ ง (Lifelong Learning) นํา ไปสู สัง คมแห ง
คุณธรรมและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียน (ปรัชญนันท นิล สุข 2542: 33-34) สอดคลองกับ
ฐาปนีย ธรรมเมธา 2540) ซึ่งไดกลาวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอรไววา
ในกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอรเปนกระบวนการที่ทั้งผูส อนจัดประสบการณ การดวย
เรื่องเกี่ ยวกับคอมพิวเตอรเพื่อให ผูเ รียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามจุ ดมุงหมายที่ตั้งไว ซึ่ งสมาคม
การศึ ก ษาและเทคโนโลยีน านาชาติ [The International Technology Education Association’s
(ITEA) Technology for All an Americans Project (TfAAP)] ไดพัฒนามาตรฐานเนื้อ หาสําหรับ
การศึกษาเทคโนโลยีและประกาศใชในป ค.ศ. 2000 มีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความเปนยอดใน
การศึกษาเทคโนโลยีดวยการกําหนดขอบขายของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการศึกษาเทคโนโลยีและ
มาตรฐานการศึกษาเทคโนโลยี (Technology Education)
การนําเทคโนโลยีมาประกอบการจัดการศึกษาจะทําใหหองเรียนดีที่สุดดวยการบูรณาการ
องคประกอบตาง ๆ ดังนี้ บรรยากาศมีผ ลตอ การเรียนรูข องนักเรียน แบบการเรียนที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน การเชื่อมโยงการเรียนรูใหมกับความรูเดิมดวยเทคโนโลยี การชวยใหผูเรียนเก็บความรูไวใน
ความจําระยะยาวแทนการจําเพื่อนําไปใชสอบ ความสําคัญของการสอนการคิดขั้นสูง เนนการเรียน
แบบรวมมือ การชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จทุกคน และการประเมินการเรียนรู สอดคลอ ง
กับ เพลกรั มและลอว (W.J. Pelgrum, N.Law 2003) ไดก ลา วถึง การจั ดหลัก สู ตรสํา หรั บ ICT
สามารถสรุปไดวา ในสถาบันการศึกษาสวนใหญ การจัดระบบกระบวนการเรียนรูสามารถแบงได
ตามลั ก ษณะที่มีบทบาทและควบคุ มโดยครู สํ า หรั บการเรี ยนการสอนตามปกติ แต ถ า มี ก ารจั ด
การศึกษาที่มีการเตรียมการอยางเพียงพอสําหรับอนาคต (ในสังคมยุคขอมูลขาวสาร) โรงเรียนตองมี
ผูเรียนที่มีพลังในการที่จะเปนผูที่ตื่นตัวและมีความรับผิดชอบในการจัดการและกระบวนการเรียน
ดวยตัวเอง การเรียนรูจะเปนการเรียนโดยผูเรียนเปนผูควบคุมตนเองมากกวา ในขณะที่มีการเรียนรู
ตองมีอยางไมสิ้นสุดไมเฉพาะแตในการเรียนภาคบังคับเทานั้นแตตองนําไปสูการศึกษาตลอดชีวิต
รูปแบบนัก เรียนจะเปนศูนยกลางในการเรียน ผูเ รียนจะมีทักษะทางการเรียนจากผลผลิตที่ไดมา
ทักษะในการคิดแกปญหา ทัก ษะการเรียนแบบอิสระ และ/หรือทัก ษะการเรียนรูตลอดชีวิต การ
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จัดการเรียนรูในแตละวิธีซึ่งผูเรียนสามารถที่จะเรียนถึงกระบวนการที่ไดมาของโครงสรางนั้น ๆ
ไดโดยการชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ (ครูและอื่น ๆ ) ทามกลางสภาพอื่น ๆ และพื้นฐานทั่วไปและ
ตามศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ไดมาจากการเปรียบเทียบการศึกษาในรูปแบบเดิม
นอกจากนี้ ฐาปนีย ธรรมเมธา (2552: 82-83) ไดกลาวถึงบทบาทของผูเรียนและผูสอนแบบ
อีเลิรนนิง สามารถอธิบายไดดังนี้
บทบาทผูสอนคือผูสนับสนุน คอยชวยเหลือแนะนําการเรียนแกผูเรียน ทั้งนี้ผูสอนอาจเปน
ผูออกแบบการสอนแบบอีเลิรนนิงจัดเตรียมไวใหกับผูเรียน
หาแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ
มี
ปฏิสัมพันธสื่อสารกับผูเรียนผานเครื่องมือสื่อสารทางอินเทอรเน็ต รวมทั้งอาจใชชองทางนี้เพื่อการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูดวย ซึ่งสามารถสรุปบทบาทผูสอนและผูเรียนในหองเรียนปกติและ
หองเรียนแบบอีเลิรนนิง สามารถแสดงเปนตารางไดดังนี้
ตารางที่ 1 บทบาทผูสอนและผูเรียนในหองเรียนปกติและหองเรียนแบบอีเลิรนนิง
หองเรียนปกติ
หองเรียนแบบอีเลิรนนิง
กอนเรียน
เตรียมแผนการสอน/การออกแบบการสอนเพื่อ เตรียมแผนการสอน/การออกแบบการสอนเพื่อ
สอนแบบปกติ
สอนแบบอีเลิรนนิง
ออกแบบและผลิตสื่อการสอนเพื่อใชในหอง
ออกแบบและผลิตสื่อการสอนแบบดิจิตอล
ปกติ
สามารถสงผานในระบบอินเทอรเน็ตได
เตรียมแหลงเรียนรู ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อแจงผูเรียน เตรียมแหลงเรียนรู ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหผูเรียน
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตภายนอกไดทันที
กําหนดพื้นฐานความรู และทักษะที่จําเปนทั่วไป กําหนดพื้นฐานความรู และทักษะที่จําเปนตอ
การใชคอมพิวเตอรและเครือ่ งมือทาง
อินเทอรเน็ต
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ตารางที่ 1 (ตอ)
หองเรียนปกติ

หองเรียนแบบอีเลิรนนิง

ระหวางเรียน
สอน และเรียน ในหองเรียนปกติ
สอน และเรียน โดยใชเครื่องมืออินเทอรเน็ต
ปฏิสัมพันธโดยการซักถามแบบเห็นหนา
ใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อสรางปฏิสัมพันธแบบ
โตตอบทันทีทันใด
ทันทีทันใด เชน chat, video conferencing และ
แบบหนวงเวลา เชน e-mail
ถาม ตอบแบบเห็นหนา ในหองเรียนปกติ
ตอบคําถาม โดยใชกระดานสนทนาเพื่อรวม
แสดงความคิดเห็นไดทุกที่ ทุกเวลา และโอกาส
สอน และเรียนโดยวิธีสอนที่หลากหลาย
สอนและเรียน โดยวิธีสอนที่หลากหลาย
สอนและเรียนตามเวลาที่กําหนด
สอน และเรียนในเวลา สถานที่ไมจํากัด
หลังเรียน
ติดตามผลการเรียนโดยการทดสอบในหองเรียน ติดตามผลการเรียนไดจากระบบ LMS ทั้งการ
และการสังเกตพฤติกรรม
ทดสอบ และการติดตามพฤติกรรมการเรียน
ตลอดเวลา
เก็บผลการเรียนในเอกสาร
เก็บขอมูลทุกดานอยางเปนระบบไวที่เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
จากบทบาทของสํ าหรับ ผูส อนและผู เรี ยนในการเรี ยนการสอนแบบอี เลิ รน นิงดังกล า ว
มีความสอดคลองกับพฤติกรรมดานจริยธรรมสําหรับผูเรียนที่ควรไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม
ซึ่งสอดคลองกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (IT 2010) ไดกําหนดใหการพัฒนา
ไอซีทีในดานการศึกษา (e-education) โดยที่รัฐ บาลตระหนัก วา ไอซีทีเ ปนเครื่องมือ สําคัญในการ
กาวสูยุคขาวสารขอมูล การใชไอซีทีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสูสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรีย นรูที่ ส นองตอ คุณ ภาพชี วิตโดยตรง เทคโนโลยีก ารเรี ยนรู จะช วยปรั บปรุง คุณ ภาพ
การศึกษาของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปาหมายหลักเพื่อชวยเปลี่ยนสังคมไทยไปสูสังคมการ
เรียนรู การประกันโอกาสโดยผูเรียนในการเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิตและเชื่อมโยงสังคมไทยเขา
กับสังคมเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู ตามแผนแมบทของการศึกษาแหงชาติ และการกําหนด
นโยบายของกระทรวงศึก ษาธิการเพื่อ ใหสอดคลอ งกับการปฏิรูปการศึกษา โดยการใชไอซีทีใน
สถาบันการศึกษาทั้งหมดและมีการวางเปาหมายสําคัญภายในป พ.ศ. 2548 ใหผูเรียนทุกคนมีโอกาส
ใชไอซีทีเพื่อการเรียนตามประสิทธิภาพที่พอเพียงอยางทั่วถึงกัน โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ การ
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กระตุ น ให ผู เ รี ยนพั ฒ นาคุ ณ ค า ทั ศ นคติ และจริ ยธรรมในเชิง บวกในการใช ไอซี ที ซึ่ง จะเป น
ประโยชน ใ นการเรี ยนรู ตลอดชี วิต และกระบวนการคิ ดอย า งวิ เ คราะห การจั ด การเรี ย นแบบ
อีเลิรนนิงหรืออิเล็กทรอนิก ส นับวาเปนการเรียนแบบผูเ รียนเปนสําคัญ เนื่องจากผูเรียนสามารถ
เลือกเรียนรูดวยตนเองตามความตอ งการ เมื่อมีค วามพรอม ในสถานที่ใด เวลาใดก็ได เนื่องจาก
เนื้ อ หาสาระการเรี ย นได ถู ก จั ด เก็ บ ไว ใ นเครื่ อ งคอมพิ วเตอร แ ม ข า ย (Server) สื่ อ สารโดยใช
อินเทอรเน็ต (ฐาปนีย ธรรมเมธา 2552 : 79)
จากที่กลาวมาขางตนการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงใหค วามสะดวกกับผูเรียนเปนอยาง
มาก แตสภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิงยังมีอุปสรรคจากงานวิจัยของคันนิงแฮม
และคณะ (Cunningham, et.al. 1998) และ ฟลู (Flew 1999: 34-41), ทาวเวลและทอมสัน(Elizabeth
Towell, J. Barrie Thompson 2002 : 224-228) ที่กลาววาปญหาที่สําคัญสําหรับการเรียนในระบบอี
เลิรนนิงคือ ผูเรียนสวนใหญยังขาดความรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเองซึ่งเปนลัก ษณะที่สําคัญ
ในการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนจริง ผูเรียนตองรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเอง ไมมี
ตารางสอนตารางเรียน บทเรียนจะอยูบนอินเทอรเน็ต 24 ชั่วโมง ผูเรียนตองเรียนเอง พึ่งตนเองเปน
หลัก ผูเรียนเปนผูกําหนดตารางเรียนดวยตนเอง สอดคลองกับ โอลิเวอร (Ron Oliver 2002), มันกา
เนียร (Penina Mungania 2003 : 9-10,) ที่กลาววาผูเรียนในระบบอีเลิรนนิงจะตองมีค วามสามารถ
ทางการเรียนในระดับสูงโดยพฤติกรรมที่สําคัญที่สุดทางการเรียนคือการมีความรับผิดชอบตอ การ
เรียนของตนเองอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดิเรก ธีระภูธร (2546 : 7) ไดก ลาวถึง
การเรียนดวยระบบเครือขายคอมพิวเตอรเกี่ยวกับผูเรียนไววา ผูเรียนจําเปนตองมีคุณลักษณะการนํา
และรูจักปกครองตนเอง มีลักษณะการเรียนการสอนที่ตื่นตัว มีวินัยในตนเอง รูจักบริหารเวลาของ
ตนเอง ตองเขาใจระบบการเรียนทางไกล โดยเฉพาะความมุงมั่น วา จะประสบความสําเร็จทางการ
เรียน แตในปจจุบันพบวา ผูเรียนดวยระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยเฉพาะอยางยิ่ งในระดับ
ปริญญาบัณฑิต ไมต้งั ใจเรียน ขาดแรงจูงใจและการนําตนเองในการเรียน ไมตื่นตัวในการเรียน การ
เรียนที่เรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรประสบความสําเร็จในการเรียนเรียนโดยมีคุณลักษณะการนํา
ตนและรูจักปกครองตนเอง มีลักษณะการเรียนการสอนที่ตื่นตัว การมีวินัยในตนเอง รู จักบริหาร
เวลาตนเอง สอดคลองกับ ศิริชัย นามบุรี (2549: 139) ไดกลาววาการเรียนในระบบอีเลิรนนิง ผูเรียน
มีบทบาทที่สําคัญในการควบคุมความกาวหนาทางการเรียนดวยตนเองผูเ รียนควรมีจริยธรรมที่จะ
สงเสริมใหตนเองประสบความสําเร็จทางการเรียนได เชนความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร
ความกระตือรือรน ฯลฯ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (Traditional Classroom) ผูเรียน
และผู ส อนมี โอกาสพบหน า กั น ทํ า กิ จกรรมร วมกั น ในชั้ น เรี ย นจริ ง แต ในระบบอี เ ลิ รน นิ ง (eLearning) ผูสอนและผูเรียนไมไดพบกันจริง เปนการจัดชั้นเรียนใหมีสภาพเหมือนชั้นเรียนจริงดวย
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เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เรียกวาหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ผูสอนไมสามารถติดตามและ
สังเกตพฤติกรรมดานจิตพิสัยของผูเรียนไดโดยตรง ซึ่งทําใหผลของการวัดและประเมินไมตรงกับ
พฤติกรรมจริงของผูเรียน
การจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิงไดมีขอกําหนดที่เกี่ยวขอ งกับคุณลัก ษณะดาน
จริยธรรมสําหรับผูเรียนแบบอีเลิรนนิงที่พึงประสงคโดยมีคุณลัก ษณะดานจริยธรรมสําหรับการ
เรียนการสอนดังนี้ ความรับผิดชอบ การมี สวนร วมในชั้ นเรียน การทํางานเปนทีม การเข าเรียน
ความซื่อสัตย และลิขสิทธิ์ทางปญญา เปน ตน (คาน Khan 2005, พอรตเตอรแ ละเลวิส Porter and
Lewis 2004, กัน เนล Colnerud Gunnel 1997) สอดคล องกับ ภาควิ ช าการศึก ษาผู ใหญแ หง
มหาวิทยาลัยจอเจียร (Georgia Department of Technical and Adult Education, 2008) ไดกลาวถึง
บทบาทของผูเรียนในระบบ
อีเลิรนนิง สามารถสรุปไดดังนี้
1. การเขาชั้นเรียน ผูเรียนจะตองมีการเขาชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ โดยจะตองสามารถสง
รายงานและแบบฝกหัดทางการเรียนไดตรงตามกําหนด
2. การมี บุค ลิ ก ของผู เ รี ย นในระบบอี เ ลิรน นิ ง คื อ แสดงถึ ง ความเป น วิช าการ มีค วาม
ซื่อตรง มีความเปนอิสระ มีความรับผิดชอบ มีการแสวงหาความรูอยูเสมอ
3. มีการทํางานที่เปนทีม ความซื่อสัตยตอตนเอง มีการยอมรับผูอื่น และรวมมือในการ
แสวงหาความรู และมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนในชั้นเรียนอีเลิรนนิง
4. ความมีมารยาท คือ เขาใจมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต เคารพสิทธิ์ผูอื่น
5. ทัศนคติ และวิจารณญาณ โดยสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทางการเรียนได
6. มีผลผลิต สามารถสรางผลงานที่ไดจากการเรียนในระบบอีเลิรนนิงได และมีการ
ติดตามและประเมินผลงานไดอยางเหมาะสม
7. มีทักษะการจัดระบบ มีก ารปรับระบบทางการเรียนรู ไดอยางเหมาะสม และมีค วาม
ยืดหยุน
8. การสื่อสาร ผูเรียนจะตองมีการสื่อสารและติดตอกับผูสอนเพื่อรายงานปญหา และการ
ตั้งคําถามกับผูสอนอยางเหมาะสม
9. การรวมมื อ มี ก ารแสดงความเปน ผู นํ า ทางการเรี ย น และมี วิสั ย ทั ศ น ใ นการเรี ย น
ตลอดจนการใหความชวยเหลือผูอื่นและเปลี่ยนแปลงตนเองไดตามความเหมาะสม
10. มีความเคารพ จะตองใหความเคารพตอผูสอน ผูใหความชวยเหลือ และผูเรียนในชั้น
เรียน ซึ่งจะไมกระทําการใหรายบุคคลดังกลาวไมวาจะเปนการเขียนหรือการพูด เปนตน
นอกจากนี้บอดิ (Sonia Bodi 1998) กลาวถึงจริยธรรมทางดานสารสนเทศสําหรับนัก ศึกษา
สามารถสรุปไดดังนี้ ผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ใชอินเทอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอน และการ
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สืบคนขอมูลจากแหลงสารสนเทศอันจะนําไปสูภูมิปญญาแหงการเรียนรูแบบอีเลิรนนิงจําเปนตอ ง
มีจริยธรมดานความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา ความนาเชื่อ ถือ และความเที่ยงธรรม
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งสอดคลอ งกับงานวิจัยของ คานูกาและแอนเดอรสัน (Kanuka and
Anderson 2007: 3-9) ที่ก ลาวถึงประเด็นดานจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับการเรียน
อีเลิรนนิง สามารถสรุปไดวาบทบาทของผูเรียนที่แสดงถึงจริยธรรมที่สําคัญและสามารถแสดงออก
ในลักษณะของความรับผิดชอบของผูเรียน การตัดสินใจสําหรับความรับผิดชอบ การแบงปนองค
ความรูแกผูอื่น การมีสวนรวมในชั้นเรียน โดยงานวิจัยดังกลาวไดอางถึงสมาคมจิตวิทยาของอเมริกา
ที่กลาวถึงพื้นฐานดานจริยธรรมที่ควรประกอบดวยความรับผิดชอบ ความซื่อ สัตยตอผูอื่น ความ
ถูกตอง ความเปนสวนตัวและความเชื่อมั่นซึ่งมีค วามสอดคลองกับการสื่อสารในยุค ปจจุบันที่ใช
อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสื่อสารเปนตน
ผูวิจัยเปนผูสอนในหมวดวิชาคอมพิวเตอรระดับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดพบวาผูเรียน
ที่เรียนดวยระบบการเรียนอีเลิรนนิงขาดจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียน เชน การขาด
การมีสวนรวมในชั้นเรียน การสงงานไมทันตามกําหนดเวลา ขาดการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
ไมมีแผนในการเรียน สอดคลอ งกับงานวิ จัยของ เอกนฤน บางทาไม (Eknarin 2008: 49) ที่ไ ด
ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส โดย
ผลการวิจัยพบวา จริยธรรมดานการเรียนแบบอีเลิรนนิงที่สําคั ญที่สุดคือความรับผิดชอบตอ การ
เรียน ความขยันหมั่นเพียร และความซื่อ สัตยตอการเรียนตามลําดับ โดยมีแ นวทางในการพัฒนา
จริยธรรมดวยวิธีการกํากับตนเอง และการสรางความกระจางในคานิยม
การพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนสามารถพัฒนาขึ้นไดโดยอาศัย
หลักการปรับพฤติกรรม จะตองนําจริยธรรมดานการเรียนมากําหนดใหเ ปนพฤติก รรมที่ประพฤติ
ปฏิบัติ แลวจัดเปนกิจกรรมใหนําไปปฏิบัติอยางตอ เนื่อง จริยธรรมที่ ดีงามจึงจะบังเกิดผลอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะจริยธรรมไมอาจทําดวยการสอนแตเพียงอยางเดียวกิจกรรมจึงเปนหัวใจของ
การพัฒนา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต 2526 :15, คาลิส (Kalish, H. I. 1981) ชัยพร วิชชาวุธ 2526: 28)
ซึ่งการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรี นับไดวามีค วามสําคัญ
มากเพราะผูเรียนมีความเปนผูใหญจึงควรมีการปลูกฝงใหผูเรียนไดมีความเขาใจและมีการสงเสริม
ใหมีการปรับพฤติกรรมไดดวยตนเอง ซึ่งอารมณ ฉนวนจิตร, 2550: 91 กลาววาความรับผิดชอบเปน
สิ่ ง ที่ ค วรปลู ก ฝ งไปควบคู กั บกระบวนการเรี ย นการสอน โดยเริ่ม ปลู ก ฝ ง ให เ ยาวชนมี ความ
รับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน ใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติได เกิดความเคย
ชินจนเปนนิสัยที่ฝงแนนตอไป สอดคลองกับวิจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาจริยธรรมดานการเรียนที่
กลาวถึงกํากับกับตนเองและการสรางความกระจางในคานิยม โดยการกํากับตนเองของผูเรียนจะ
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เป นการปรั บพฤติ ก รรมของตนเองในดานการเรี ยนชวยใหผู เรียนเกิ ดการเรี ยนรูแ ละจัด การกั บ
พฤติกรรมไดดวยตนเองโดยผูเรียนจะมีกระบวนการสังเกตตนเอง (Self Observation) กระบวนการ
ตัดสิน (Judgment Process) และการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self – Reaction) ซึ่งการกํากับตนเอง
จะสามารถพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียนดังจะเห็นจากงานวิจัยของ สุทธิพงศ
บุญผดุง (2541: 98) ที่กลาววา ความรับผิดชอบคือการยอมรับผลการกระทําของตนเอง และสามารถ
ควบคุ ม ตนเองได มี ค วามมุ ง มั่ น และเพี ย รพยายามในการเรี ย น และการปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ
วัตถุประสงคทันกําหนดเวลา มีการวางแผนการปฏิบัติงาน การใชเวลาอยางมีระบบและเหมาะสม
ตลอดทั้ ง ปฏิ บัติอ ย า งครบถวน โดยการคํ า นึ ง ถึ งความปลอดภั ย ต อ ตนเองและผู อื่ น และสั ง คม
สวนรวม ลัก ษณะการกํากับตนเองเพื่อใหเกิดจริยธรรมดานความรับ ผิดชอบจะมีลัก ษณะดังนี้ 1)
การติดตามและประเมินผลดวยตนเอง จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดตัดสินจากผลลัพธที่เกิดขึ้นจาการ
สังเกตตนเองและบันทึกพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอเพื่อประเมินความสามารถและผลลัพธที่เกิดขึ้น2)
เปาหมายและกลยุทธการวางแผน จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดวิเ คราะหภาระงานและกําหนดเปาหมาย
การเรียนรูและวางแผนกระบวนการเพื่อนําไปสูเปาหมาย 3) การติดตามผลการนําไปใช จะเกิดขึ้น
เมื่อผูเรียนไดทดลองใชกลยุทธจากโครงสรางของบริบทและการติดตามผลในการนําไปใช 4) การ
ติดตามผลลัพธ จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมุงความสนใจในการเชื่อมโยงระหวางผลลัพธทางการเรียน
และกลยุทธของกระบวนการนําไปสูผลสัมฤทธิ์ (ซิมเมอรแมน (Zimmerman 1996:11))
นอกจากนี้กระบวนการสรางความกระจางในคานิยมพัฒนาขึ้นโดยแรทและคณะ (Raths,
Harmin and Simom 1966) เปนเทคนิคที่สําคัญสําหรับการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาโดยกระบวนการดังกลาวมีหลักการปลูกฝงอยางมีเงื่อนไข โดยครูมี
หนาที่ในการปลูกฝงคานิยม คือ การชี้นํา หรือการจัดใหมีการชี้นําโดยการตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียน
เกิดการคิดขึ้นมาวา ความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรมและความรูสึกของตนที่มีตอสิ่งนั้น ๆ เปนไปตาม
เกณฑของกระบวนการของคานิยมหรือไม นิสิตนักศึกษาไดมีคานิยมที่ชัดเจนและเลือกคานิยมนั้น
ไดอยางอิสระจึงเปนแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมที่เหมาะสมสําหรับผูเรียน (วัลลภา จันทรเพ็ญ
2545, วรลัก ษณ ชุมสาย ณ อยุธยา 2548, พรพิพัฒน เพิ่มผล 2545) คานิยมเปนลักษณะทางจิตที่
นักวิ ชาการใหค วามหมายอย างนอย 4 ประการ ไดแ ก ประการแรก ค านิ ยม เป นสิ่งที่ สํา คัญ ซึ่ง
นัก วิช าการวัดคานิ ยมนี้ ได หลายรู ปแบบ เชน การให เรี ยงลํ า ดับความสํ า คัญ ของลัก ษณะต าง ๆ
(Rokeach, M. 1973, สุน ทรี โคมิน และสนิท สมัครการ 2522) การเปรียบเทียบลัก ษณะเปนคู ๆ
(เปรมสุรีย เชื่อมทอง 2536) และการวัดโดยมาตรประเมินรวมคา (อุบล เลี้ยววาริณ 2534) เปนตน
ประการที่ ส อง คา นิย ม หมายถึ ง การรวมกลุ มของความเชื่อ ความคิด และความรู สึก ต าง ๆ ที่ มี
อิทธิพลตอ บุค คลในการเลือ ก การประเมิน (คนอื่ น สถานการณ) และความคิ ด เห็ น ซึ่ งมี ผลต อ
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พฤติกรรมของบุคคล โรบินสันและเชฟเวอร(Robinson JP, Shaver PR, Wrightsman LS 1999)
ประการที่ส าม คานิยม หมายถึง สิ่งที่นาปรารถนาของบุคคล ในดานตาง ๆ เชน การเมือง สังคม
เศรษฐกิจ ศาสนา เปนตน และประการสุดทาย คานิยม หมายถึง สิ่งที่นาปรารถนา มีลักษณะที่ดีงาม
ถูกตอง ใกลเคียงกับคุณธรรมและจริยธรรม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน 2551: 5)
จากปญหาที่กลาวมาขางตนการเรียนในระบบอีเ ลิรนนิงที่ใหค วามอิสระในการเรียนกั บ
ผูเ รียนเปนอยางมาก จึ งสงผลตอจริ ยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียนของผู เรียนที่แสดง
ออกมาในรูปแบบพฤติกรรมของผูเรียนในลักษณะตาง ๆ ซึ่งบทบาทที่พึงประสงคสําหรับผูเรียนใน
ระบบอีเลิรนนิงตาง ๆ ไดมีการกําหนดเปนพฤติกรรมสําหรับผูเรียน ดังนั้นการเรียนการสอนจึง
จําเปนตองปลูกฝงใหผูเรียนเกิดจริยธรรมดานความรับผิดชอบในการเรียนผานกระบวนการที่จะ
ชวยใหผูเรียนเกิดจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนโดยการใชก ารกํากับตนเองและการ
สร า งความกระจ า งในค า นิ ย มเพื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถเข า ใจและควบคุ ม พฤติ ก รรมด า นความ
รับผิดชอบของตนเองไปพรอมกับมีความกระจางในคานิยมของตนเองอยางถูก ตองผานการเรียน
การสอนในระบบอีเลิรนนิงที่มีลัก ษณะที่สอดคลองกับการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ไดแกระบบการใหความชวยเหลือตางๆ เชน เครื่องมือดานอินเทอรเน็ตในการสรางประเด็นคําถาม
ระบบการจัดการแลกเปลี่ย นความคิดเห็ นรวมกัน การกําหนดสถานการณ การสื บคนขอมูล จาก
ภายนอก และการประเมินผลที่สอดคลอง ซึ่งคุณลักษณะของสื่อไอซีทีจะชวยสงเสริมการแสวงหา
และเรียนรูทางจริยธรรมมากที่สุด (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแหงแผนดินเชิงคุณธรรม 2551:306)
เพื่ อ ใหผู เรี ยนได มีก ารพัฒนาจริ ยธรรมด านความรั บผิ ดชอบทางการเรี ยนซึ่งเป นส วนสําคัญให
ผูเรียนเกิดความตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม การจัดการศึก ษาสําหรับ
ผูเ รีย นจึงควรบูรณาการการเรี ยนไปพรอ มกับการพัฒ นาจริ ยธรรมสํา หรับการเรียนเพื่อสร างให
ผูเรียนเปนบุคคลที่พรอมไปดวยความรูและคุณธรรมสําหรับบัณฑิต ผูวิจัยจึงมีความมุงหวังในการ
การพั ฒนารู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอนสํ า หรั บ การเรี ย นอีเ ลิ รน นิ ง เพื่ อ เสริ มสร า ง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบตอสําหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอ
การเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อสรางรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ปญหาการวิจัย
1. สภาพปญหา ความตองการและความคิดเห็นของอาจารยและนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบเปนอยางไร
2. รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการ
เรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีลักษณะอยางไร
3. ผลการทดลองใชรูปแบบกลวิธีการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดาน
ความรั บผิ ด ชอบต อ การเรี ย นสํ า หรั บนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จะทํ า ให ผู เ รี ย นมี ค ะแนน
พฤติกรรมความรับผิดชอบสูงหรือไม อยางไร
4. ความคิ ดเห็ นของผู เชี่ยวชาญที่มีตอ รูปแบบการเรีย นแบบอี เลิร นนิงเพื่ อเสริมสรา ง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีเปนอยางไร
สมมติฐานการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนแบบอีเ ลิรน นิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอ การ
เรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว สามารถแปลผลอยูในระดับ
ดีขึ้นไป
2. นิสิตนักศึกษาที่เรียนผานรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีค ะแนนจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก
1.1 อาจารย นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ในระบบอีเลิรนนิง ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอน ผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
1.2 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาที่เรียนดวยการเรียนแบบ
อีเลิรนนิง
2. กลุมตัวอยาง แบงเปน 3 กลุม ไดแก
2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการสอบถามความคิดเห็น ประกอบดวย
2.1.1 อาจารยหรือนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ในระบบอีเลิรนนิง ซึ่งแบงเปน 2 ดาน จํานวน 20 ทานไดแก ผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมสําหรับการ
เรียนการสอนและดานการเรียนแบบอีเลิรนนิง ดานละ 10 ทาน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบการเรียนอี
เลิรนนิง จํานวน 134 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงายโดยใชการจับสลาก (Simple Random
Sampling)
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ไดแก
2.2.1 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบการออกแบบการ
เรียนการสอน จํานวน 10 ทาน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
2.2.2 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินบทเรียนอีเลิรนนิง และแผน
กํากับกิจกรรม จํานวน 5 ทาน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.2.3 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือในการวัดผล
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ จํานวน 5 ทาน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2.2.4 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการรับรองรูปแบบ จํานวน 5 ทาน ซึ่ง
ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองรูปแบบกลวิธีกการเรียนแบบอีเลิรนนิง เพื่อ
สรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดแก นักศึก ษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 2 ที่ ล งทะเบี ยนเรี ยนในรายวิ ช า คอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร

18
มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร จํ านวน 60 คน ซึ่ ง ไดม าจากการสุม อยา งงา ยด วยการจั บสลาก (Simple
Random Sampling) โดยแบงเปนกลุมควบคุมที่เรียนดวยการเรียนแบบอีเ ลิรนนิงแบบปกติ จํานวน
30 คน และกลุมทดลองที่เ รียนดวยรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบ จํานวน 30 คน
3. การวิจัยนี้เปนการศึกษาการเสริมสรางจริยธรรมสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของรัฐในการเรียนแบบอีเลิรนนิงที่ครอบคลุมจริยธรรมในดานความรับผิดชอบตอการเรียน
4. การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ เฉพาะพฤติกรรมที่สังเกต
ไดในรูปแบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเทานั้น
5. การวิจัยครั้งนี้ใชหลักการเสริมสรางจริยธรรมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการ
เรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง โดยใชหลักการพัฒนาจิตพิสัย (Affective Domain) หลักการกํากับ
ตนเอง (Self Regulation) และการสรางความกระจางในคานิยม (Value Clarification)
6. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
6.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อ
เสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
6.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คะแนนจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ที่มีตอการเรียน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. จริยธรรม หมายถึ ง พฤติกรรมหรื อการแสดงออกที่ถู กตองตามเกณฑของผูเรี ยนใน
ระบบอีเลิรนนิง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดมุงเนนความรูและพฤติกรรมดานความรับผิดชอบที่มีตอ
การเรียน
2. การเรียนในระบบอีเลิรนนิง หมายถึง การเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เต็มรูปแบบโดยทดแทนการเรียนการสอนแบบปกติ
3. รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง หมายถึง องคประกอบ ขั้นตอน ที่อ ธิบายแสดงแนว
ทางการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอ การ
เรียนสําหรับผูเรียนในระดับปริญญาตรี
4. ประสิทธิภาพของรูปแบบ หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดขึ้นจากรูปแบบ
การเรียนโดยคิดจากคาคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่แสดงพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบใน
แตละองคประกอบ โดยคิดเปนคาเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป สามารถแปลผลอยูในระดับดีขึ้นไป
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5. จริยธรรมสําหรั บบั ณฑิ ต หมายถึ ง พฤติ กรรมดานความรับผิดชอบทางการเรี ยนใน
ระบบอีเลิรนนิงสําหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
6. จริยธรรมดานความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาที่
เรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง โดยแบงเปนความรูดานจริยธรรม ทัศนคติและพฤติกรรม
7. ความรูดานจริยธรรมความรับผิดชอบ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีผลตอการตัดสินใจทาง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิง
8. ทัศนคติจริยธรรมดานความรับผิดชอบ หมายถึง แรงจูงใจ ความคิดเห็น ความรูสึกดาน
ความรับผิดชอบที่มีตอการเรียนแบบอีเลิรนนิง
9. พฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความ
รับผิดชอบตอการงาน และความรับผิดชอบรับผิดชอบตอผูอื่น
10. นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูเรียนในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาที่
เรียนดวยการเรียนแบบอีเลิรนนิง
11. การกํากับตนเอง หมายถึง กระบวนการที่ผูเรียนสามารถวางแผน ควบคุม และกํากับ
พฤติกรรมของตนเองเพื่อใหเกิดจริยธรรมดานความรับผิดชอบที่พึงประสงค
12. การสร า งความกระจ า งในค า นิ ย ม หมายถึ ง กระบวนการสร า งค านิ ย มโดยเป น
กระบวนการที่ กํ า หนดและสร า งขึ้ น จากตั วผูเ รี ยน เพื่ อ เกิ ดค า นิ ย มและพฤติ ก รรมด า นความ
รับผิดชอบที่พึงประสงค
13. แบบวัดความรูจริยธรรมดานความรับผิดชอบ หมายถึง แบบประเมิน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ซึ่ง พั ฒ นาขึ้ น จากแนวคิด ของการกํ ากับตนเอง และการสรางความกระจา งในคา นิ ยมเป น แบบ
ประเมินสถานการณเพื่อ วัดความรูดา นความรับผิ ดชอบทางการเรียนแบบอีเลิรนนิง จํานวน 20
สถานการณ
14. แบบวัดทัศนคติจริยธรรมดานความรับผิดชอบ หมายถึง แบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ซึ่ง พั ฒ นาขึ้ น จากแนวคิด ของการกํ ากับตนเอง และการสรางความกระจา งในคา นิ ยมเป น แบบ
ประเมินความคิดเห็นดานรูสึกของผูเรียนผานระบบอีเลิรนนิง
15. แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ หมายถึง แบบประเมินพฤติก รรมที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของการกํากับตนเอง และการสรางความกระจางในคานิยม
16. คะแนนจริยธรรมดานความรับผิดชอบ หมายถึง ผลการประเมินความรูจริยธรรมดาน
ความรับผิ ดชอบ ผลการประเมิ น ทัศ นคติจริ ยธรรมดา นความรั บผิด ชอบ และผลการประเมิ น
พฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จริย ธรรมสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. ความรับผิดชอบ
2. ความมีวินัย
3. ความซื่อสัตย
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา (2537) ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (2531)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม(2547) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546), อังคณา สัมเภาประเสริฐ (2538)
สํานักมาตรฐานการศึกษา (2544)
จริยธรรมสําหรับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส
1. ความขยัน สนใจเรียน
2. ใหเกียรติผลงานของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ความมีสวนรวม
พอรตเตอร (Porter, 2004) มอร (Marina Moore, 2006) มหาวิทยาลัย
จอรเจียร (Georgia Department of Technical Deb Gearhar, 2001)
โคลเวลแลนดและเจงส (Joy L. Colwelland and Carl F. Jenks 2005)

การสรางความกระจางในคานิยม
1. การใหคุณคา
2.เลือกอยางเปดเผย
3. การเลือกจากหลายทางเลือก
4. การเลือกโดยพิจารณาผลลัพธ
5. การเลือกเปนการเลือกอยางอิสระ
6. กระทําหรือแสดงพฤติกรรม
7. การกระทําอยางสม่ําเสมอ
แรทส (Raths,1966) อัมพรรัตน วัฒนโชติ (2536)
พจนา ทรัพยสมาน (2549) นาตยา ปลันธนานนท
(2551) แทิศนา แขมมณี (2546)

องคประกอบการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส
1. เนื้อหา
2. องคประกอบดานมัลติมีเดีย
3. เครื่องมืออินเทอรเน็ต
4. ฐานชวยเหลือ
5. สวนบริหารบทเรียน (LMS)
6. กิจกรรมการเรียนการสอน
7. การประเมินผล
คาน (Khan, 2005) ซูซาน (Susan et al, 1996)
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) ถนอมพร เลาหจรัสแสง
(2545) แดเนียล (Daniel W Surry, 2002) คริสตี
(Christe ,1998) ใจทิพย ณ สงขลา (2547)

ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสัง คม
(Social Cognitive Theory)
โดยใชการกํากับตนเอง (Self -Regulation)
1.ประเมินตนเอง
2.จัดระบบและแปลงรูป
3.ตั้งเปาหมายและวางแผน
4.กลวิธีการ
5.การจัดสิ่งแวดลอม
6. แรงจูงใจ
7.การใหผลกรรมแกตนเอง
8.บันทึกและตรวจสอบเรียน
ซิมเมอรแมนและพอนส (Zimmerman and Martinez-Pons, 1986)
แบนดูรา (Bandura, 1986) เลยและยัง (Ley and Young ,2001) ไลนด
เนอรและแฮรริส (Lindner and Harris, 1993) คอลและคราสกา (Khul
and Kraska, 1994) ดิเรก ธีรภูธร (2546) เฉลิม ฟกออน (2550)

การพัฒนาจริยธรรมทางการเรียน

รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
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จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการ
เรียนแบบอีเ ลิ รนนิงเพื่อ เสริมสรางจริย ธรรมดานความรับผิดชอบตอ การเรี ยนสํ าหรั บ นัก ศึกษา
ปริญญาตรี เปนพื้นฐานในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับจริยธรรมของผูเรียนระดับปริญญาตรี
แนวคิ ด และทฤษฏี ที่เกี่ ยวกับจริ ยธรรมของผู เรี ย นในระดั บปริ ญญาตรี ผูวิจัย ได พัฒนา
แน วคิ ดข อ ง สํ า นั ก ม าต ร ฐานอุ ด มศึ กษ า ( 253 7) ไ ก รยุ ท ธ ธี ร ตย าคี นั นท (2531)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2547) เกรียงศัก ดิ์ เจริญวงศศัก ดิ์ (2541) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546),
อังคณา สัมเภาประเสริฐ (2538) สํานักมาตรฐานการศึกษา (2544) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ความรับผิดชอบ
2. ความมีวินัย
3. ความซื่อสัตย
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับจริยธรรมสําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิง
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับจริยธรรมสําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิง ผูวิจัยไดพัฒนาแนวคิด
ของ ซัมเมอร (Mary R. Summer 1996) พอรตเตอร (Porter 2004) มอร (Marina Moore 2006)
มหาวิทยาลัยจอรเจียร (Georgia Department of Technical Deb Gearhar 2001) โคลเวลแลนดและ
เจงส (Joy L. Colwelland and Carl F. Jenks 2005) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ความขยัน สนใจเรียน
2. ใหเกียรติผลงานของผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ความมีสวนรวม
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับจริยธรรมดานความรับผิดชอบของบัณฑิต
ผูวิจัยไดพัฒนาแนวคิดของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (2516) รัตนา ศรีเ หรัญ, วิภา
พงษพิจิตร 2529 วัฒนา สิงหสัมฤทธิ์ (2547) ประภัสสร ไชยชนะใหญ (2529)กฤษณา พันธุมวานิช
(2550) ภัสรา อรุณมีศรี (2533) อรทัย โสภา (2533) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. รับผิดชอบตอตนเอง
2. รับผิดชอบตอการงาน
3. รับผิดชอบตอสวนรวม
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แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาจริยธรรมผูเรียนทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสังคม
(Social Cognitive Theory) โดยใชการกํากับตนเอง (Self -Regulation)
ผูวิจัยไดพัฒนาจากแนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาจริยธรรมผูเรียน โดยใชก ารกํากับตนเอง
(Self -Regulation) จากแนวคิดของ ซิมเมอรแ มนและพอนส (Zimmerman and Martinez-Pons,
1986) แบนดู รา (Bandura 1986) เลยแ ละยัง (Ley and Young 2001) ไลนดเนอรและแฮรริส
(Lindner and Harris 1993) คอลและคราสกา (Khul and Kraska 1994) ดิเรก ธีรภูธร (2546) เฉลิม
ฟกออน (2550) มีขั้นตอนดังนี้
1. ประเมินตนเอง
2. จัดระบบและแปลงรูปแบบ
3. ตั้งเปาหมายและวางแผน
4. กลวิธีการ
5. การจัดสิ่งแวดลอม
6. แรงจูงใจ
7. การใหผลการกระทําแกตนเอง
8. บันทึกและตรวจสอบเรียน
แนวคิดและทฤษฏีการสรางความกระจางในคานิยม
ผูวิจัยไดพัฒนาจากแนวคิดและทฤษฎีการสรางความกระจางในคานิยม จาก แรทส (Raths
1966) อัมพรรัตน วัฒนโชติ (2536) พจนา ทรัพยสมาน (2549) นาตยา ปลัน ธนานนท (2551) แทิศ
นา แขมมณี (2546) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การใหคุณคา
2. เลือกอยางเปดเผย
3. การเลือกจากหลายทางเลือก
4. การเลือกโดยพิจารณาผลลัพธ
5. การเลือกเปนการเลือกอยางอิสระ
6. กระทําหรือแสดงพฤติกรรม
7. การกระทําอยางสม่ําเสมอ
แนวคิดในการพัฒนาและปลูกฝงจริยธรรม
ผูวิจัยไดพัฒนาจากแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาและปลูกฝงจริยธรรม จากโคลเบริ์ก
(Kohlberg 1976) ฮอฟแมน (Hoffman 1979) แบนดูรา (Bandura 1986)
1. เหตุผลดานคุณธรรม
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2. องคประกอบดานจริยธรรม
3. การควบคุมคุณธรรมจริยธรรม
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับระดับการพัฒนาจริยธรรม
ผูวิจัยไดพัฒนาจากแนวคิดและทฤษฏีระดับการพัฒนาจริยธรรม จากลาแมร (Yvonne L.
LaMar 2007)
1. ยึดถือประโยชนตนเองเปนหลัก
2. แยกแยะความดีจากความรับผิดชอบตอผูอื่น
3. การใหความสําคัญระหวางตนเองกับผูอื่น
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตพิสัย
ผูวิจัยไดพัฒนาจากแนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาจิตพิสัย จาก บลูม (Bloom Revised 2004)
บลูม แครทโวล และมาเซีย (Bloom, Benjamin S. David R. Krathwohl and Masia 1964)
1. ขั้นการรับรู
2. ขั้นการตอบสนอง
3. ขั้นการสรางคานิยม
4. ขั้นการจัดระบบ
5. ขั้นการสรางลักษณะนิสัย
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
ผูวิจัยไดพัฒนาจากแนวคิดและทฤษฏีจาก ลินชและฮอลตัน (Lynch and Horton 1999) ริชชี่
และฮอฟแมน (Ritchie and Hoffman (1997) แฮนแนนและมิลแฮลม HannanandMilheim (1997)
ใจทิพย ณ สงขลา (2547)
1. สรางแรงจูงใจในการเรียน
2. แจงวัตถุประสงคการเรียน
3. ทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิม
4. นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรม
5. สนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
6. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการเรียน
7. แนะนําใหขอมูลปอนกลับ
8. ทดสอบความรู
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แนวคิดดานองคประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
ผูวิจัยไดพัฒนาจากแนวคิด จาก คาน (Khan, 2005) ซูซาน (Susan et al 1996) ปทีป เมธา
คุณวุฒิ (2540) ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) แดเนียล (Daniel W Surry 2002) คริสตี (Christe
1998) ใจทิพย ณ สงขลา (2547)
1. เนื้อหา
2. องคประกอบดานมัลติมีเดีย
3. เครื่องมืออินเทอรเน็ต
4. ฐานชวยเหลือ
5. สวนบริหารบทเรียน (LMS)
6. กิจกรรมการเรียนการสอน
7. การประเมินผล
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของขั้นตอนการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิง
ผูวิจัยไดพัฒนาจากแนวคิดจาก เองเจลโล (Angelo 1993) ริทชีและฮอฟแมน (Ritchie and
Hoffman 1997) แฮนแนนและมิลเลียม (Hannan and Milheim 1997)
1. สรางแรงจูงใจในการเรียน
2. แจงวัตถุประสงคการเรียน
3. ทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิม
4. นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรม
5. สนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
6. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการเรียน
7. แนะนําใหขอมูลปอนกลับ
8. ทดสอบความรู
แนวคิดและทฤษฏีในการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ผูวิจัยไดพัฒนาจากแนวคิด จากจอยสและเวล (Joyce and Weil 1986)
1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
2. กําหนดหลักการเปาหมายและองคประกอบอื่น ๆ
3. กําหนดแนวทางในการนําเสนอรูป
4. ประเมินรูปแบบ
5. ปรับปรุงรูปแบบ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้มุงเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควาเรียบเรียงและ
นําเสนอสาระสําคัญจากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึก ษาครั้งนี้
โดยนําเสนอเนื้อหาตามลําดับ ดังนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม
1.1 ความหมายของจริยธรรม
1.2 องคประกอบของจริยธรรม
1.3 จริยธรรมดานความรับผิดชอบ
1.4 การสงเสริมและปลูกฝงจริยธรรม
1.5 การวัดและประเมินผลจริยธรรม
1.6 ผลการวิเคราะหสังเคราะหจริยธรรมสําหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
2. แนวคิดในการพัฒนานารูปแบบการเรียนการสอน
2.1 ความหมายของรูปแบบ
2.2 การพัฒนารูปแบบ
2.3 การนําเสนอรูปแบบ
3. การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
3.1 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
3.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
3.3 องคประกอบของการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
3.4 การออกแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
3.5 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
3.6 การประเมินผลการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
3.7 ผลการวิเคราะหสังเคราะหองคประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
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4. แนวคิดทฤษฏีการเรียนรูปญญาทางสังคม กลยุทธการกํากับตนเอง
4.1 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม
4.2 การกํากับตนเอง (Self – Regulation)
4.3 การกํากับตนเองในการเรียน
4.4 กลยุทธการกํากับตนเอง
4.5 ผลการวิเคราะหสังเคราะหกลยุทธการกํากับตนเอง
5. การทําความกระจางในคานิยม (Values Clarification)
5.1 ทฤษฎีการทําความกระจางในคานิยม (Values Clarification)
5.2 กระบวนการสรางความกระจางในคานิยม
5.3 การสงเสริมการสรางคานิยม
5.4 ผลการวิเคราะหสังเคราะหการสรางความกระจางในคานิยม
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบแบบอีเลิรนนิง
6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอน
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1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม
1.1 ความหมายของจริยธรรม
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยราชฐาน พุทธศักราช 2542 ไดใหความหมายของจริยธรรมไว
ดังนี้
จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติ ศีลธรรมอันดี ตามธรรมเนียมยุโรป อาจเรียก
จริยธรรมว า Moral philosophy หลัก จริยธรรม คือ ธรรมที่เป นขอประพฤติปฏิบัติ ศี ล ธรรม กฎ
ศีลธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 291)
คําวา จริย มีความหมายวา อันพึงปฏิบัติ (กีรติ บุญเจือ 2538:1) สวนคําวา ธรรม มี
ความหมายเดียวกับคําวา คุณากร ซึ่งหมายถึง บอเกิดแหงความดี ดังนั้น ผูที่มีจริยธรรมจึงอาจ
หมายความโดยสรุปไดวา ผูมีแนวทางอันพึงปฏิบัติดี นั่นเอง
จริยธรรม หมายถึง ปรัชญา หรือระบบที่เ กี่ยวเนื่อ งดวยศีลธรรม เปนหลัก ปฏิบัติสําหรับ
บุคคลในสังคมใดสังคมหนึ่ง หรือในแขนงวิช าชีพใดวิชาชีพหนึ่ง (สุกัญญา ตีระวานิช 2537:819)
สําหรับในสังคมพุทธ พุทธจริยธรรมกลาวถึง ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอผูอื่น แตทั้งนี้ทุก
อยางตองเปนไปดวยความสมัครใจ ไมมีการบังคับหรือตราบทลงโทษเชนกฎหมาย (สุกัญญา ตีระว
นิช 2537:818)
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต 2532:65-66) กลาววา จริยธรรม มาจากคําวา “จริยะ” หรือ
“จร” แปลวา การดําเนินไป คําวา “ธรรม” แปลวา หลักหรือระบบแนวทางของการปฏิบัติ รวมกัน
หมายถึง หลักหรือระบบการดําเนินชีวิตที่ถูก ตองดีงาม การดําเนินชีวิตที่ประเสริฐการนําความรู
ความจริงหือกฏธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต เพื่อใหเกิดประโยชนกับตนเอง
และสังคมซึ่งตองใชปญญาไตรตรอง
ทิศ นา แขมมณี (2542: 2) ไดให ค วามหมายของจริ ย ธรรมไวดัง นี้ “จริ ย ธรรมเป นการ
แสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสะทอนคุณธรรมภายในใหเห็นเปนรูปธรรม”
บราวน (Brown 1965: 411) กลาววา จริยธรรมหมายถึง ระบบหรือกฏเกณฑที่แยกความ
ถูกตองออกจากการกระทําผิด จริยธรรมของบุคคลมีความเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ ซึ่งสามารถแบง
ได 3 ประการ คือ เปลี่ยนแปลงจากภายในจิตใจของแตละบุคคล เปลี่ยนแปลงเพราะไดรับอิทธิพล
จากบุคคลอื่น และเปลี่ยนแปลงเพราะตกอยูภายใตส ถานการณใหม จริยธรรมจึงเปนสิ่งที่ควบคุม
การตัดสินความถูกตองเหมาะสมของพฤติกรรม
โคหลเบอรก (Kohlberg 1976: 34) ไดใหความหมายของจริยธรรมวา จริยธรรมหมายถึง
เกณฑหรือมาตรฐานของความประพฤติเพื่อตัดสินการกระทําในสิ่งที่ถูก หรือ ผิด โดยอาศัยเกณฑ
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ของสังคมเปนสิ่งตัดสินวาการกระทํานั้นถูกหรือผิด ซึ่งจริยธรรมจะหมายความรวมถึงสิ่งที่เลือก
กระทําในการตัดสินความขัดแยง
แบนดูรา (Bandura 1977: 24) กลาววา จริยธรรม เปนกฎสําหรับการประเมินพฤติก รรม
และถือวาการตัดสินทางจริยธรรมเปนกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกผิดของการกระทําตาม
กฏเกณฑ ต า ง ๆ ซึ่ง เกิด ขึ้ น ด วยการไตร ต รองจากการเรี ย นรู ด วยการสั งเกต การบอกเล า และ
ประสบการณตาง ๆ
ดุ จเดื อ น พั น ธุ มนาวิ น (2551: 6) ได ก ล า วว า “จริย ธรรม” (Morality) (Piaget 1932;
Kohlberg 1976) เปนระบบของการทําความดีละเวนความชั่ว มีทั้งปจจัยนําเขา (Input) ซึ่งเปนปจจัย
เชิงเหตุทั้งทางดานจิ ตใจและสถานการณ ข องจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม รวมทั้งมีปจจั ย
สงออก (Output) ซึ่งเปนผลของการมีจริยธรรมหรือมีพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งผลนี้อาจอยูในรูปแบบ
ทั้งจิตลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลผูกระทํา และผลตอบุคคลอื่น ตอกลุม ตอสิ่งแวดลอม และ
ตอโลก จริยธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อ คานิยม หรือคุณธรรม ตั้งแต 2 ตัว ขัดแยงกัน ทําใหบุคคลตองตกอยู
ในสภาพที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในการเลือกที่จะปฏิบัติตามคุณธรรมหรือคานิยมตัวใดตัว
หนึ่ง เชน ความกตัญูตอบุคคล ขัดแยงกับความรับผิดชอบตอ หนาที่ เปนตน บุคคลที่ตัดสินใจ
เลือกคุณธรรมหรือคานิยมตัวที่มีประโยชนแกสวนรวมมากกวาที่เปนประโยชนแ กเฉพาะตนหรือ
พวกพองในกลุมเล็ก ๆ จึงมักเปนบุคคลที่มีจริยธรรมสูง
เบอลัวรและเกรฟเวอร (Jacques Berleur and Marie Unekem-Gevers 1996:3-14) ได
กลาวถึงความสั มพันธ และความแตกต างระหวา งจริยธรรม กฎหมาย และจริยธรรมของวิ ชาชี พ
สามารถสรุปไดเปนตารางดังนี้
ตารางที่ 2 ความสัมพันธและความแตกตางระหวางจริยธรรม กฎหมาย และจริยธรรมของวิชาชีพ
รายการ
จริยธรรม
(Ethics)

ผูที่เกี่ยวของ
ทุกคน

ลักษณะ

หลักการ
คุณธรรม
คุณสมบัติทางสังคม
สมาคมวิชาชีพ พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
หลักการทางจริยธรรมเฉพาะ
สาขา และศักดิ์ศรีของวิชาชีพ

จริยธรรมของ
วิชาชีพ
(Professional
Ethics)
กฎหมาย (Law) ทุกคน

สิ่งดีสําหรับทั่วไปใชปฏิบัติใน
สังคมใหถูกตองตามกฎหมาย

การกําหนด
มีการกําหนดบาง

การบังคับ
ไมมีการบังคับ

มีการกําหนด
แนวทางปฏิบัติซึ่ง
ขึ้นอยูกับสถาบัน
วิชาชีพนั้น ๆ
กําหนดไวชัดเจน

มีการบังคับบาง
เริ่มจากการเตือน
ไปสูการเพิกถอน
สิทธิ์
มีขอกฎหมายบังคับ
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จากความหมายของจริยธรรมที่ก ลา วมาขา งตน สามารถสรุปไดวา “จริยธรรม” คื อ การ
กระทํา หรือพฤติกรรมที่แสดงออกอยางถูกตองโดยอาศัยกระบวนการตัดสินใจจากกฏเกณฑของ
สังคมหรือขอตกลงรวมกันอันนํามาซึ่งจะเปนประโยชนตอตนเองและบุคคลในสังคม ทั้งนี้มีผูวิจัย
ขอสรุปขอความที่เกี่ยวของกับจริยธรรมดังนี้
ตารางที่ 3 นิยามศัพทที่เกี่ยวของกับจริยธรรม
นิยามศัพทที่เกี่ยวของ
ความหมาย
จริยธรรม (Ethics)
พฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกตองตามเกณฑ
คุณธรรม (Moral)
ความรูสึกคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษยที่เปนไป
ในทางที่ถูกตอง
คุณธรรมจริยธรรม (Moral คุณธรรมตามกรอบของจริยธรรม ปลูกฝงได ตอบสนองตอแรง
Virtues)
กดดันทางสังคม
จรรยาบรรณ (Professional พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับหลักการทางจริยธรรม
เฉพาะสาขา
Ethics)
กฎหมาย (Law)
ขอกําหนดสําหรับใชปฏิบัติในสังคมใหถูกตอง
จากความหมายของนิยามศัพทที่เกี่ยวของไดมีผูนิยามและนําเสนอในรูปแบบที่แตกตางกัน
โดยงานวิ จัยครั้ งนี้ ผู วิจัยจะใชค วามหมายจากคําว า จริ ยธรรม (Ethics) โดยผู วิจัย มุ ง หวัง ในการ
สงเสริมจริยธรรมใหกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีค วามรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนสําหรับ
การเรียนในระบบอีเลิรนนิงและแสดงผานพฤติกรรมอยางถูกตอง
1.2 องคประกอบของจริยธรรม
ในการศึกษาองคประกอบของจริยธรรมนั้น ผูวิจัยรวบรวมความคิดเห็นจากนักวิชาการโดย
จําแนกองคประกอบของจริยธรรมทั้ง 3 ประการ มีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 ด านความรู (Knowledge)ได แ ก ความรู ค วามเข า ใจในเหตุ ผ ลของความ
ถูกตองดีงาม การใชเหตุผลทางจริยธรรมการตัดสินแยกแยะความถูกผิด
1.2.2 ดานความรูสึก (Feeling) ไดแก ความพึงพอใจ ความศรัทธา ปฏิกริยาที่มีผล
ตอพฤติกรรมทางจริยธรรม เชน ความรูสึกทางจริยธรรม ทัศนคติทางจริยธรรม
1.2.3 ดานพฤติกรรม (Conduct) ไดแก พฤติกรรมที่บุคคลที่แสดงออกใหปรากฎ
จากสถานการณหรือสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน พฤติกรรมทางจริยธรรม การกระทําทางจริยธรรม
บราวน (Brown 1965 : 411; กรมวิชาการ 2523:3; ธีระพร อุวรรณโณ 2530:54)
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 3) ไดแบงจริยธรรมออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1.2.1 ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง การบอกไดวาการกระทําใดดีควรกระทํา และ
การกระทําใดควรงดเวน ความรูดานจริยธรรมจะมากหรือ นอยขึ้นอยูกับอายุ ระดับการศึกษาและ
สติปญญา
1.2.2 ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรูสึกเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวา
ชอบหรือไมชอบลักษณะนั้นเพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลสวนใหญจะสอดคลองกับ
คานิยมในสังคม ซึ่งทัศนคติอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาและสังคมนั้น ๆ
1.2.3 เหตุผ ลเชิง จริ ยธรรม หมายถึง การยกเหตุ ผ ลมาอา งอิ งการตัด สิน ใจที่จะ
กระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
1.2.4 พฤติก รรมจริ ยธรรม หมายถึ ง การที่บุค คลแสดงพฤติก รรมที่สั งคมนิย ม
ชมชอบ หรืองดเวนไมแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนคานิยมหรือกฏเกณฑในสังคมนั้น ๆ
นอกจากนี้ สุรางค โควตระกูล (2545:371) ไดกลาวถึงลักษณะของจริยธรรมไววา
1.2.1 จริยธรรมเปนสิ่งที่เรียนรู
1.2.2 ประกอบดวยองคประกอบ 3 อยาง คือ องคประกอบเชิงพุทธิปญญา หรือ
ความรูคิดองคประกอบเชิงความรูสึกและอารมณ และองคประกอบเชิงพฤติกรรม
1.2.3 พัฒนาการทางจริยธรรมเกิดคูควบกับพัฒนาการทางเชาวนปญญา
1.2.4 พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมบางอย า งเปลี่ ย นแปรไปตามสถานการณ
ตัวอยางเชน ความซื่อสัตย บุคคลบางคนอาจจะไมโกงเกี่ยวกับการเงิน แตอาจจะโกงเวลาสอบ เปน
ตน
1.2.5 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมอาจจะกลาวไดวา มี 3 ประเภท คือ
1.2.5.1 พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมที่ มี ลั ก ษณะสากล คื อ เหมื อ นกั บ
พฤติกรรมในวัฒนธรรมหรือสังคมอื่นทั่วโลก
1.2.5.2 พฤติ ก รรมเชิ งจริ ย ธรรมที่ เ หมื อ นกั บพฤติ ก รรมของกลุ มชน
ชุมชน หรือสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิก
1.2.5.3 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะคน ทําใหคนนั้น
ตางกับคนอื่นเปนปจเจกบุคคล
จากองค ประกอบของจริ ยธรรมสามารถสรุ ปได วา จริ ยธรรมจะมีอ งคประกอบหลั ก 3
ประการ คือ ความรูดานจริยธรรม ซึ่งหมายความรวมถึงความรูสําหรับการตัดสินใจ การใชเหตุผล
ที่เปนกระบวนการคิดภายในตนเอง ทัศนคติดานจริยธรรม หมายความรวมถึงความรูสึกนึก คิดใน
การที่จะนําไปสูการแสดงออกและพฤติกรรมดานจริยธรรม คือ พฤติกรรม การแสดงออกหรือ การ
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กระทํ า ที่ ก ลั่น กรองจากความรู และทั ศ นคติ ที่ อ ยู ในตนเองและแสดงออกมาในรู ปแบบของ
พฤติกรรม
1.3 จริยธรรมดานความรับผิดชอบ
1.3.1 ความหมายของความรับผิดชอบ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
บัณฑิตโดยมีใจความสําคัญดังนี้ สําคัญที่สุด ตองเขาใจความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบ” ให
ถูกตอง ขอใหเขาใจวา “รับผิด” ไมใชการรับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไมใชรางวัลหรือรับคํา
ชมเชย การรูจักรับผิด หรือยอมรับวา อะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มี
ประโยชน ทําใหบุคคลรูจักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เปนทางที่จะชวย
แกไขความผิดได และใหรูวาจะตองปฏิบัติแกไขใหม สวนการรูจัก รับชอบหรือรูวาอะไรถูก อัน
ไดแกถูกตามความมุงหมาย ถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชนทําใหทราบแจงวา จะทํา
ใหงานเสร็จสมบูรณไดอยางไร จักไดถือ ปฏิบัติตอไป .…….......... ความรับผิดชอบ คือ หนาที่ที่
ไดรับมอบหมายใหทํา จะหลีกเลี่ยง ละเลยไมได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 2551)
กฤษณา พัน ธุ มวานิ ช (2550) ได ก ล า วถึ ง คนมีคุ ณธรรมความรั บผิ ดชอบ ใน
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วา การทําใหเกิด "ความรูคูคุณธรรม" เปาหมายคือการ
พัฒ นาคนอยู ที่ก ารกระทํ าให ค นมี คุ ณภาพและคุณ ธรรม คนมี คุณภาพ หมายถึง คนที่ มีความรู
ความสามารถ ความชํ านาญ ในวิ ช าชี พจนสามารถเลี้ ยงตนเองและครอบครั ว คนมี คุ ณ ธรรม
หมายถึง เปนคนดี คิดดี และประพฤติดี ไมเบียดเบียนตนเอง และผูอื่นในสังคม และมีเมตตา กรุณา
ตนเอง และผูอื่น เปนคนใฝรูอยูเสมอ รูจักตนเอง เสียสละเพื่อสวนรวม มองการณไกล ไมประมาท
และมีศีลธรรม หลักการเสริมสรางคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสายพระเนตรของ
พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู หัว ในเรื่องของคุณธรรมความรับผิดชอบ ที่จะตองมีประจําอยูในตั ว
บุคคลที่มีคุณภาพ และคุณธรรม จะเห็นไดจากแบบอยาง พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจที่
สะทอนถึงคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงยึดเปนคุณธรรมประจําพระองค ทรงตั้ง
พระราชปณิ ธ านอั น แน ว แน ที่จะทรงกระทํ า หน า ที่ พ ระมหากษั ตริ ย โดยอาศั ย ธรรมะแห ง
พระพุ ท ธศาสนา โดยอาศั ย ธรรมะที่ เ รี ย กกั น ว า ราชธรรม หรื อ ธรรมะของพระราชา
(ทศพิธราชธรรม) คุณธรรมตางๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงย้ําและแสดงไวในพระบรม
ราโชวาท และพระราชดํ ารัส เป นคุณธรรมสํา คัญในชีวิต ทั้งในแง ของการทําใหปจเจกบุค คล
สามารถดํารงชีวิตอยูถูกตอ งตามทํานองคลองธรรม และสามารถค้ําจุนสนับสนุนใหดําเนินงาน
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ต า งๆ ในหน า ที่ สํ า เร็ จ ลุ ล วงไปด วยดี พระบาทสมเด็ จพระเจ า อยู หั วทรงมี คุ ณ ธรรม "ความ
รับผิดชอบ" ประจําพระองคในการทรงปฏิบัติภาระหนาที่ พระมหากษัตริยของแผนดินไทย
ความหมายของคุ ณธรรม "ความรั บผิ ดชอบ" คื อ สภาพที่ รูจัก ภาระหน า ที่ และ
ทํางาน หรือดําเนินการ ตามภาระหนาที่ ใหบังเกิดผลลัพธมากที่สุด และเงื่อนไขที่ตอ งมี คือ การรู
(เรียนรูและ/หรือรับรู) วาภารกิจที่ตองกระทําในหนาที่นั้นๆ มีอะไรบาง หรืออีกนัยหนึ่งคือ รูหนาที่
นั่นเอง การมีคุ ณธรรมความรับผิดชอบ การรูจักหนาที่ นั่น คือ การมีค วามสํานึ ก ในหนาที่ จาก
ความหมายของคุณธรรมตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเรื่องของการรูจัก
หนาที่แลว ยังประกอบไปดวยคุณธรรมความรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆ ดังนี้
ความรับผิดชอบกับการมีวินัย เปนเรื่องที่สําคัญ บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบจักตอง
เปนคนที่ "มีวินัย" คือ การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ และวิธีการที่ไดกําหนดไวสําหรับภารกิจใน
บทบาทหนา ที่ นั้น ๆ ถา มีก ารปฏิบัติต น ที่แ ตกต างไปจากวิ ธี การ และ/หรือ ระเบี ยบกฎเกณฑ ที่
กําหนดไวแลว โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการดําเนินการยอมมีนอย และไมสามารถสราง
ผลลัพธ ใหเปนไปตามคาดหวังไวในบทบาทหนาที่นั้นๆ การมีวินัยจึงมัก กลาวเชื่อมโยงกับ "ความ
อดทน" "ความพากเพียร" ที่จะดําเนินการใหบังเกิดผลตามที่ตองการ ความหมายของ "การมีวินัย"
จึงกินความไปถึงความเพียรพยายาม ความบากบั่น ตลอดจนความอดทนที่เ กิดขึ้นอยางอยูตัว และ
จริงจัง เพื่อใหบังเกิดผลงานที่คาดหวัง
ความรับผิดชอบกับการตรงตอเวลา ผูมีวินัยแลวจะเปนผูที่ "ตรงตอ เวลา" ในการ
ปฏิบัติงานใดๆ ไมวาจะเปนบทบาท/ หนาที่อะไรก็ตาม จะเกี่ยวกันกับเวลาเสมอ ทั้งแงเวลาที่ตองใช
ในการทํากิจกรรม และเวลาที่เปนตัวกําหนดการทํางานแตละขั้น ผูที่มีความรับผิดชอบเมื่อ ดําเนิน
ตรงตามเวลา ผลงานที่บังเกิดขึ้นก็จะเปนไปตามความตองการทั้งในแงปริมาณ คุณภาพ และเวลา
ความรับผิ ดชอบกั บความเป น เลิศ คนที่ มี ความรับผิ ดชอบ จั ก ตอ งเปน คนที่ มี
วิญญาณของการเรียกรอง "ความเปนเลิศ" (Pursuit of excellence) จากตัวเอง ขณะเดียวกัน ตองมี
ความพากเพียรพยายาม และตองมี "การเสียสละ" (ในรูปของเวลา แรงกาย พลังสมอง การพักผอน
หยอนใจ) กลาวคือไมใชก ารทํางานแบบ "เชาชามเย็นชาม" ทําเพื่อใหวันและเวลาผานไปเรื่อยๆ
เทานั้น แตทํางานดวยความกระตือรือรน การทุมเทพลังกายพลังสมอง เพื่อ ใหบังเกิดผลลัพธตามที่
ต อ งการ ขณะเดี ยวกั น ย อ มมี โอกาสทํ า ให เ กิ ดความริ เ ริ่ มใหม และการสร า งสรรค น วัต กรรม
(Innovation) ในบุคคลผูนั้น อันเปนผลจากความพยายาม การเรียกรองความเปนเลิศ จากตัวนี้เ อง ก็
จัดเปนสภาพหนึ่งของ "ความใฝสําเร็จ" (Need for achievement) การที่บุคคลยอมบากบั่น พากเพียร
เพื่อใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ยอมตองเรียกรองความเปนเลิศจากตัวเอง เพื่อนําไปสู
ความสําเร็จดังกลาว
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ความรับผิดชอบกับความกลาหาญ คนที่มีคุณธรรมความรับผิดชอบ จักมี "ความ
กลาหาญ" ที่จะดําเนินการใดๆ โดยไมรีรอ มีความเด็ดขาดแนวแนในการตัดสินใจอันเปนสวนหนึ่ง
ขององคประกอบในบุคลิกของผูที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งตรงกันขามกับการผัดวันประกันพรุง หรือ
การรี รอไมดําเนิน การในภารกิจนั้น ๆ ด วยความไมก ลา ตัดสิ นใจ การดําเนิ น งานไมสํ า เร็จตาม
วัตถุประสงค ความกลาหาญ จึงเปนองคประกอบหนึ่งในคุณธรรมความรับผิดชอบที่สําคัญเชนกัน
ความรับผิดชอบกับความซื่อสัตย ผูที่มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตัวเอง และมี
วิ นั ย ที่ จ ะปฏิ บั ติต ามระเบี ยบเกณฑ ที่ กํ า หนด กล าวคื อ การเป น ผู ที่ป ฏิ บั ติต นให เ ปน ไปตาม
จรรยาบรรณของอาชีพหรือการงานนั้นๆ ดังนั้นผูที่มีความรับผิดชอบจึงอยูในสภาพที่ซื่อสัตยสุจริต
ตอภาระหนาที่ของตนเอง ไมดําเนินการอื่นใดที่จะผิดแผกแปลกไปจากแนวปฏิบัติที่กําหนด โดย
จรรยาบรรณของอาชี พ และการงาน ไมหลอกลวงทั้งทางดานการใหบริการ ผลผลิ ตที่มีเจตนา
ดํา เนิน การทุ จริ ตย อ มให ผ ลผลิ ตมี คุณ ภาพต่ํ า กอ ให เกิ ดความเสี ยหาย การขาดคุ ณธรรมความ
รับผิดชอบกับความซื่อสัตย เปนเรื่องที่อันตรายมาก
ความรับผิดชอบกับการคํานึงถึงผูอื่น ในการดําเนินงานใดๆ ก็ตามจะตองเกี่ยวของ
กับผู อื่น การไม สรา งภาระหรือ ปญ หาใหแ กผูอื่ น โดยคํานึ งถึงผูอื่ น เปน คุณธรรมรับผิดชอบที่
ตระหนักถึงบุคคลซึ่งจะตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่โดยไมทาํ ใหผูอื่นเดือดรอน และ
กระทบกับงานที่กระทํา
ความรับผิดชอบเปนคุณธรรมที่สําคัญครอบคลุมความหมายของคุณธรรมความ
รับผิดชอบที่กลาวมาขางตน คือ การมีความรับผิดชอบตอหนาที่ การทํางาน ในเรื่องเวลา ฯลฯ ทั้งนี้
หากจะพิจารณาจากทรรศนะของตัวบุค คล และบทบาท/หนาที่ตางๆ ของบุคคลในสังคมแลวอาจ
จําแนกความรับผิดชอบของคนเราในเชิงกิจกรรมได 3 ประเภท คือ ความรับผิดชอบในการใชชีวิต
ความรับผิดชอบในการทํางาน ความรับผิดชอบในบทบาท/หนาที่อื่นๆ (กฤษณา พันธุมวานิช 2550)
บราวน Brown (1958: 58) กล าวว า ความรูสึก รับผิดชอบ ประกอบด วย ความ
ไววางใจ มีความคิดริเริ่ม ไมทอถอย ตอสูอุปสรรค ทํางานขันแข็ง เชื่อมั่นตนเอง และปรารถนาที่จะ
ทําใหดีกวาเดิม
ฟลิปโป Flippo (1966: 122) สรุปความหมายของความรับผิดชอบวา เปนความ
ผูกพันในการที่จะปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปได และความสําเร็จนี้เกี่ยวของกับปจจัย 3 ประการ
คือ พันธะผูกพันหนาที่การงานและวัตถุประสงค
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2531: 128) ใหความหมายวา ความรับผิดชอบ
หมายถึ ง การกระทํ า กิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ ไ ด รับมอบหมายอย า งสม่ํา เสมอด วยตนเอง โดยมี ก าร
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วางแผนนและเตรียมตัวลวงหนา และปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ จนงานสําเร็จเรียบรอย ทันเวลา
โดยไมตองมีผูใดคอยวากลาวตักเตือน พรอมทั้งยอมรับผลที่เกิดขึ้นทั้งผิดและชอบทุกครั้ง
สามารถสรุ ป ได วา ความรั บผิ ดชอบที่ พึงมี สํ าหรั บ บุ ค คลเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการดํารงชีวิตคือการรูจักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เปน
ทางที่จะชวยแกไขความผิดได และใหรูวาจะตองปฏิบัติแกไขใหม นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบ
ในด า นอื่ น ๆ เช น ความรั บ ผิ ด ชอบกั บการตรงต อ เวลา ความรั บผิ ด ชอบกั บ การมี วินั ย ความ
รับผิดชอบกับความเปนเลิศ ความรับผิดชอบกับความกลาหาญ ความรับผิ ดชอบกับความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบกับการคํานึงถึงผูอื่น เปนตน
1.3.2 ประเภทของความรับผิดชอบ
คณะอนุ ก รรมการจั ด ทํ า คู มื อ การปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มของกลุ ม นั ก บริ ห าร กลุ ม
สื่อมมวลชน กลุ มสมาคมมู ลนิ ธิ และกลุมพัฒนากํ าลั งคน (2526) โดยกลุมสื่อ มวลชนและกลุ ม
สมาคมมูลนิธิไดแบงความรับผิดชอบออกเปน 3 ประเภทคือ
1.3.2.1 ความรับผิดชอบตอตนเอง หมายถึง การรูจักหนาที่ของตนเองและ
ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงอยางดีที่สุด โดยทํางานในหนาที่ของตนใหลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ทันเวลาที่กําหนด ฝกตนใหเปนคนตรงตอเวลาอยูเนื่องนิจ
1.3.2.2 ความรับผิดชอบตอครอบครัว หมายถึง การรูจักฐานะและหนาที่
ของตนที่มีตอ ครอบครั วและปฏิบัติตนอยางเหมาะสม โดยสามารถปฏิบัติ ตนอยางเหมาะสมแก
ฐานะ และหนาที่ของตนในครอบครัวและรวมกิจกรรมของครอบครัว
1.3.2.3 ความรั บผิ ดชอบตอ สัง คม หมายถึง รูจัก ฐานะและหนาที่ค วาม
รับผิด ชอบของตนเองที่มีตอสังคม และปฏิบัติอยางถูกตอ งเหมาะสม ใหเกิดประโยชนแ กสังคม
สวนรวม โดยใหตระหนักและยอมรับวาประโยชนจะเกิดขึ้นไมไดถาขาดประโยชนสวนรวม และ
ไมละเลยที่จะเสียสละประโยชนสวนตน และกระทําในสิ่งที่จะรักษาหรือยังใหเกิดประโยชนแก
สวนรวม
วัฒนา สิงหสัมฤทธิ์ (2527) แบงความรับผิดชอบเปน 4 ประเภท คือ
1.3.2.1 ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
1.3.2.2 ความรับผิดชอบตอตนเอง
1.3.2.3 ความรับผิดชอบตอสวนรวม
1.3.2.4 ความรับผิดชอบในการกระทําของตน
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ประภัสสร ไชยชนะใหญ (2529) แบงความรับผิดชอบเปน 2 ประเภท คือ
1.3.2.1 ความรับผิดชอบตอตนเอง
1.3.2.2 ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
พัชรา บุญลาโภ (2529) กลาววาความรับผิดชอบมี 2 ประเภท คือ
1.3.2.1 ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน หมายถึง การปฏิบัติหนาที่การ
งานของตนดวยความเอาใจใส ขยันหมั่นเพียรอดทนตออุปสรรคไมยอทอ มีความละเอียดรอบคอบ
ซื่อสัตย ตรงเวลา ไมล ะเลยทอดทิ้ง หลีกเลี่ยง พยายามปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รูจัก วางแผนงานและ
ปองกันความบกพรอง เสื่อมเสีย ในวงงานที่ตนรับผิดชอบ
1.3.2.2 ความรับผิดชอบในการกระทําของตน หมายถึง การยอมรับผล
ของการกระทําของตนทั้งที่เปนผลดีและผลเสีย ไมปดความรับผิด ชอบของตนใหผูอื่น พรอ มที่จะ
ปรับปรุงแกไข เพื่อใหผลดียิ่งขึ้น ไตรตรอง ใหรอบคอบวาสิ่งที่ตนทําลงไปนั้นจะเกิดผลเสียขึ้น
หรือไม ปฏิบัติแตสิ่งที่ทําใหเกิดผลดีและกลาเผชิญตอความจริง
สามารถสรุปประเภทของความรับผิดชอบได 3 ประเภท ดังนี้
1.3.2.1 ความรับผิดชอบตอตนเอง หมายถึง การกระทําที่แสดงถึงการที่มี่
ตอตนเองเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองอยางมีประสิทธิภาพ เชน การกระกทําที่ทันเวลากําหนด
ตรงตอเวลา
1.3.2.2 ความรับผิดชอบตอการงาน หมายถึง ผูที่รูจักหนาที่หรือ เขาใจใน
บทบาทของตนเองที่เกี่ยวของกับการทํางาน และปฏิบัติงานนั้น ๆ ดวยความเรียบรอย ครบถวน
1.3.2.3 ความรับผิดชอบตอสังคมหรือสวนรวม หมายถึง รูจักฐานะหนาที่
ความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอสังคม อันไดแก ความรับผิดชอบตอ ครอบครัว โรงเรียน ชุ มชน
ประเทศชาติ แ ละบุค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยปฏิ บัติอ ย า งถู ก ตอ งเหมาะสม เกิ ดประโยชน แ ก สั ง คม
สวนรวม
1.3.3 พฤติกรรมดานความรับผิดชอบ
ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551:84) ไดกลาววา พฤติกรรมความรับผิดชอบคือ การ
กระทําตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหรือที่เกิดจากสถานะของตน เปนความรับผิดชอบที่
บุค คลพึง มี ตอ ตนเองและสั ง คม ถ าคนส วนใหญ ส ามารถกระทํ าได ตามนี้ สั งคมจะมี ค วามเป น
ระเบียบเรียบรอย และสงบสุข สอดคลองกับ รัตนา ศรีเหรัญ (2529) สามารถแสดงเปนพฤติก รรม
ไดดังนี้
1.3.3.1 มีวิธีการที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
1.3.3.2 วางแผนการใชเวลาไดอยางเหมาะสมและปฏิบัติงานไดทันเวลา
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1.3.3.3 มีความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ทุกดาน
1.3.3.4 ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพ
1.3.3.5 ปฏิบัติการทุกดานไดครบถวนตามความสามารถ
1.3.3.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
ภัสรา อรุณมีศรี (2533) ไดสรุปลักษณะของผูที่มีความรับผิดชอบไวดังนี้
1.3.3.1 ตั้งใจศึกษาเลาเรียน
1.3.3.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด
1.3.3.3 เขารวมกิจกรรมกับสถาบันตาง ๆ
1.3.3.4 เอาใจใสตอสุขภาพของตน
1.3.3.5 ตรงตอเวลา
1.3.3.6 ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
1.3.3.7 ชวยเหลือผูอื่นตามความสามารถ
1.3.3.8 เคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูปกครอง
1.3.3.9 ซี่อสัตยไวใจได
อรทัย โสภา (2533) กลาววาลักษณะของผูที่มีความรับผิดชอบมีดังนี้
1.3.3.1 ตรงตอเวลา
1.3.3.2 มีความละเอียดรอบคอบ
1.3.3.3 รูจักหนาที่และกระทําตามหนาที่เปนอยางดี
1.3.3.4 มีความเพียรพยายาม ใชความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่
1.3.3.5 เคารพตอระเบียบกฎเกณฑและมีวินัยในตนเอง
1.3.3.6 มีความซื่อสัตยตอหนาที่ โดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนตัว
1.3.3.7 ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
1.3.3.8 มีอารมณหนักแนนเมื่อเผชิญกับปญหา
1.3.3.9 ไมปดงานที่ไดรับมอบหมายไปใหผูอื่น
1.3.3.10 ชวยเหลือกลุมในการที่จะทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
สามารถสรุปไดวาบุคคลที่มีความรับผิดชอบไดวา จะตองเปนบุคคลที่มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองใหสําเร็จมีระเบียบวินัยตอตนเอง และสามารถชวยเหลือบุคคลอื่นจน
เปนที่ไววางใจของบุคคลอื่น เพื่อใหบรรลุกิจกรรมตามที่กําหนดเปาหมายไว
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1.4 การสงเสริมและปลูกฝงจริยธรรม
1.4.1 จริยธรรมสําหรับบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (ศูนยสงเสริมและพัฒนา
พลังแผนดินเชิงคุณธรรม 2551 : 170) ประกอบดวย 4 ดานดวยกัน โดยดานคุณธรรมจริยธรรม
จัดเปน 1 ใน 4 ดาน และจัดแบงไดเปน 4 ระดับ ดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม – พื้นฐาน (Ethics-Basic) กลาวคือ บัณฑิต
จะตองเปนคนที่มีวินัยในตนเอง รูจักหนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบตอตัวเองและผูอื่น มีความ
ซื่อสัตย เสียสละ มีศีลธรรม ฯลฯ
ระดับที่ 2 คุณธรรมจริยธรรม – กาวหนา (Ethics-Advance) กลาวคือ การ
เปน แบบอยา งที่ ดีใหกับสัง คม จะตอ งเขา ใจผูอื่ น คื อ มี ความคิดรอบคอบ มีก ารไตร ตรอง มี การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น และเขาใจโลก
ระดับที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม – เชิกรุก (Ethics-Proactive) กลาวคือ ตอ ง
สามารถชี้นําชักจูงใหผูอื่นคลอยตามในการทําความดี ใหเห็นถึงความดีที่จะนําพามาซื่อความสงบ
สุข เปนผูที่สามารถชี้นําสังคมได โดยที่จะชี้นําใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการที่จะตองมี
คุณธรรมจริยธรรม
ระดับที่ 4 คุณธรรมจริยธรรม – เปนเลิศ (Ethics-Excellent) กลาวคือ ตอ ง
มีความเสียสละ คําวา เสียสละในระดับนี้จะเปนไปในลักษณะที่อุทิศ ความสุขสวนตนเพื่อสังคม
โดยรวม ซึ่ง ผูที่จะมีคุณธรรมจริ ยธรรมในระดับนี้นั้น จะตอ งมีความพร อมทั้ งรา งกายและจิ ตใจ
เพราะจะตองเสียสละความสุขสวนตนเพื่อประโยชนของคนสวนใหญ
นฤมล โอสถานุเ คราะห (2549: ข) ไดทําการวิจัย แนวทางการพัฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สามารถสรุปไดดังนี้
คุณธรรมจริยธรรมหลักที่ควรปลูก ฝงใหเปนคุณลัก ษณะที่พึงประสงคข องนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คือ ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น อดทน
พากเพียร ความมีสติ รอบคอบ ความมีศรัทธาและความจริงใจ การมีทักษะชีวิต ความเสียสละ การมี
จิตของความเปนผูให การมีจิตประชาธิปไตยและจิตสาธารณะ รูรักสามัค คี การมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ความเขาใจผูอื่นและเขาใจโลก และการใชปรัชญาแบบพอเพียง โดยสรุปเปน ทิศทางการ
พัฒนาคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหแกนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึก ษาจากคุณธรรม
จริยธรรม ดังกลา ว 3 กลุม คือ กลุมจริย ธรรมประจําตัวหรื อคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต
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คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสําเร็จของการทํางานและการประกอบอาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมที่
มี่ตอสังคมสวนรวม (นฤมล โอสถานุเคราะห 2549: ข)
คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึก ษานอกชั้นเรียนเครือ ขายสถาบันอุดมศึกษา
เขตภาคกลางเพื่ อ พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต อุ ด มคติ ไ ทย 2551 ได ก ล า วถึ ง จริ ย ธรรมสํ า หรั บบั ณ ฑิ ต ใน
ระดับอุดมศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
แนวคิด คุณธรรม จริยธรรมสําหรับบัณฑิต จากการวิเคราะหเอกสารคุณลัก ษณะ
บัณ ฑิ ตที่พึง ประสงค ข องสถาบัน อุด มศึก ษาต าง ๆ ภายในประเทศ พบว า คุ ณธรรม จริย ธรรม
สําหรับบัณฑิต ควรประกอบไปดวย
1.4.1.1 คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย
1.4.1.1.1 มีวินัย
1.4.1.1.2. มีความรับผิดชอบ
1.4.1.1.3 ซื่อสัตย
1.4.1.1.4 เสียสละ
1.4.1.1.5 มีวัฒนธรรม
1.4.1.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.4.1.2 คุณธรรมจริยธรรมระดับกาวหนา ซึ่งประกอบดวย
1.4.1.2.1. การเปนแบบอยางที่ดี
1.4.1.2.2 เขาใจผูอื่น เขาใจโลก
1.4.1.3 คุณธรรม จริยธรรมเชิงรุก ซึ่งประกอบดวย ความสามารถในการ
ชี้นําและสงเสริมสังคมใหตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม
1.4.1.4 คุณธรรมจริยธรรมเปนเลิศ ซึ่งประกอบไปดวย
1.4.1.4.1 เปนผูอุทิศงานเพื่อสวนรวม
1.4.1.4.2 สละตนเพื่อสังคมทองถิ่น
1.4.1.4.3 สละตนเพื่อสังคมโลก
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นอกจากนี้แนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ควรรื้อฟน ควรสรางใหเกิดขึ้น
ในตัวนิสิตนักศึกษา สําหรับความพรอมในโลกแหงการแขงขัน ของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
ซึ่งไดกลาวไววา การพัฒนาจริยธรรมสําหรับบัณฑิต มี 3 ประการ คือ
1.4.1.1 ความซื่อสัตย
1.4.1.2 ความรับผิดชอบ คือ ความสามารถบังคับ ควบคุมตนเองใหอยูใน
วินัยได
1.4.1.3 ความอดทน อุตสาหะ
นอกจากนี้คานิยมที่พึงปลูกฝงแกนิสิตนักศึกษา ไดแก
1.4.1.1 การเรียนรูตลอดชีวิต
1.4.1.2 การเรียนรูเพื่อปวงประชา
1.4.1.3 ทัศนคติเชิงบวกตอวิชาชีพที่เรียน
1.4.1.4 ทัศนคติการสรางลักษณะนิสัยทีถ่ ูกตอง
1.4.1.5 การมีมนุษยสัมพันธ
1.4.1.6 การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.4.1.7 การมีทัศนคติเชิงประชาธิปไตย
1.4.1.8 การเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
มหาวิทยาลัยที่ทางแยก 2541 : 103-108)
สามารถสรุปไดวา คุณธรรมจริยธรรมหลัก ที่ควรปลูกฝงใหเปนคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนิสิตนักศึก ษาในสถาบันอุดมศึก ษา คือ จริยธรรมที่พึงมีตอตนเองที่มีตอ การเรียนรู
ตลอดชีวิต กลาวไดวานิสิตนักศึกษาควรมีความใฝหาความรูอยูเสมอและสามารถควบคุมตนเอง
ทางการเรียนได และจริยธรรมสําหรับสวนรวมในการใหความสําคัญตอผูอื่นเพื่อใหเกิดการเรียนรู
และอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
1.4.2 จริยธรรมของผูเรียนในระบบอีเลิรนนิง
ปญหาที่สําคัญสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิงคือ ผูเรียนสวนใหญยังขาดความ
รับผิดชอบในการเรียนดวยตนเองซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญในการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน
จริง ผูเรียนตอ งรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเอง ไมมีตารางสอนตารางเรียน บทเรียนจะอยูบน
อินเทอรเน็ต 24 ชั่วโมง ผูเรียนตองเรียนเอง พึ่งตนเองเปนหลัก ผูเรียนเปนผูกําหนดตารางเรียนดวย
ตนเอง คันนิงแฮม และคณะ (Cunningham et.al. 1998; ฟลู (Flew 1999: 34-41); กฤษณพล จันทร
พรหม 2548: 35-37)
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บอดิ (Sonia Bodi 1998) กลาวถึงจริยธรรมทางดานสารสนเทศสําหรับนัก ศึกษา
สามารถสรุปไดดังนี้ ผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ใชอินเทอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอน และการ
สืบคนขอมูลจากแหลงสารสนเทศอันจะนําไปสูภูมิปญญาแหงการเรียนรูแบบอีเลิรนนิงจําเปนตอ ง
มีจริยธรรมดานความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา ความนาเชื่อถือ และความเที่ยงธรรม
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งนับไดวาเปนสิ่งสําคัญซึ่งจริยธรรมจะไมไดครอบคลุมโดยกฏหมาย
เชน ลิขสิทธิ์ทางปญญา ดังนั้น พฤตกรรมทางจริยธรรมของผูเรียนจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความ
ซื่อสัตย รับผิดชอบ โดยจะคํานึ งถึงประเด็นตา ง ๆ สามารถแบงไดเ ป น 4 ประเด็นคือ สิทธิการ
ครอบครอง ความถูกตองของขอมูล ความรับผิดชอบตอสังคม และความซื่อสัตยตอตนเอง
ภาควิ ช าการศึ ก ษาผู ใ หญ แ ห ง มหาวิ ท ยาลั ย จอเจี ย ร (Georgia University,
Department of Technical and Adult Education 2008) ไดกลาวถึงจริยธรรมของผูเรียนในระบบ
อีเลิรนนิง สามารถสรุปไดดังนี้
1.4.2.1 การเขาชั้นเรียน ผูเรียนจะตองมีการเขาชั้นเรียนอีเลิรนนิงอยาง
สม่ําเสมอ โดยจะตองสามารถสงรายงานและแบบฝกหัดทางการเรียนไดตรงตามกําหนด
1.4.2.2 มีบุคคลิกของผูเรียนในระบบอีเลิรนนิง คือ แสดงถึงความเปน
วิชาการ มีความซื่อตรง มีความเปนอิสระ มีความรับผิดชอบ มีการแสวงหาความรูอยูเสมอ
1.4.2.3 มีการทํางานที่เปนทีม ความซื่อสัตยตอตนเอง มีการยอมรับผูอื่น
และรวมมือในการแสวงหาความรู และมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนในชั้นเรียนอีเลิรนนิง
1.4.2.4 ความมีมารยาท คือ เขาใจมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต เคารพ
สิทธิ์ผูอื่น
1.4.2.5 ทัศนคติ และวิจารณญาณ โดยสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นทางการเรียนได
1.4.2.6 มีผลผลิต สามารถสรางผลงานที่ไดจากการเรียนในระบบอีเลิร
นนิงได และมีการติดตามและประเมินผลงานไดอยางเหมาะสม
1.4.2.7 มีทักษะการจัดระบบ มีการปรับระบบทางการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม และมีความยืดหยุน
1.4.2.8 การสื่อสาร ผูเรียนจะตองมีการสื่อสารและติดตอกับผูสอนเพื่อ
รายงานปญหา และการตั้งคําถามกับผูสอนอยางเหมาะสม
1.4.2.9 การรวมมือ มีการแสดงความเปนผูนําทางการเรียน และมี
วิสัยทัศนในการเรียน ตลอดจนการใหความชวยเหลือผูอื่นและเปลี่ยนแปลงตนเองไดตามความ
เหมาะสม
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1.4.2.10 มีความเคารพ จะตองใหความเคารพตอผูสอน ผูใหความ
ชวยเหลือ และผูเรียนในชั้นเรียน ซึ่งจะไมกระทําการใหรายบุคคลดังกลาวไมวาจะเปนการเขียน
หรือการพูด เปนตน
พาลอฟและแพรต (Palloff and Pratt 2003) และไวท และเวท (White and Weight
2000) ไดก ลาวถึงความสําเร็จในการเรียนระบบอีเ ลิรนนิงไววา การเรียนในระบบอีเลิรนนิงอาจ
ไมไดมีความชัดเจนไดเทากับการเรียนแบบชั้นปกติ สิ่งที่จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ
เรียนการสอน ผูเรียนจะตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้
1.4.2.1 การแบงเวลาในการเรียนการสอนในแตละสัปดาหอยาง
เหมาะสม
1.4.2.2 มีความรับผิดชอบตอตนเองโดยมีการวางแผนการเรียนแบบนํา
ตนเอง
1.4.2.3 เลือกเนื้อหาทางการเรียนรูนอกหองเรียนอยางเหมาะสม
1.4.2.4 มีปฏิสัมพันธกับผูสอนและผูเรียนในระบบอื่น ๆ
1.4.2.5 หากรูสึกสับสนใหรูจักตั้งคําถาม
เพลกรัม และ ลอว (Pelgrum and Law 2003) ไดกลาวถึงบทบาทสําหรับผูเรียน
สําหรับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง สามารถสรุปไดดังนี้
1.4.2.1 ผูเรียนจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย
1.4.2.2 นักเรียนจะมีความเปนอิสระและเปนผูกําหนดทางการเรียน
1.4.2.3 นักเรียนจะมีความรับผิดชอบในสวนของตนเอง
1.4.2.4 นักเรียนจะมีการทํางานเปนระบบทีม
นอกจากนี้ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (IT 2010) ไดกําหนดให
การพัฒนาไอซีทีใ นภาคการศึก ษา (e-education) โดยที่รัฐ บาลตระหนั ก วา ไอซีทีเ ปนเครื่อ งมื อ
สําคัญในการกาวสูยุคขาวสารขอมูล การใชไอซีทีมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาสังคมไทยไปสูสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่สนองตอคุณภาพชีวิตโดยตรง เทคโนโลยีการเรียนรูจะชวยปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปาหมายหลักเพื่อชวยเปลี่ยนสังคมไทยไปสู
สังคมการเรียนรู การประกัน โอกาสโดยผูเรี ยนในการเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิตและเชื่อมโยง
สังคมไทยเขากับสังคมเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู ตามแผนแมบทของการศึกษาแหงชาติ และ
การกําหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา โดยการใช
ไอซีทีในสถาบันการศึกษาทั้งหมดและมีการวางเปาหมายสําคัญภายในป พ.ศ. 2548 ใหผูเ รียนทุก
คนมีโอกาสใชไอซีทีเพื่อการเรียนตามประสิทธิภาพที่พอเพียงอยางทั่วถึงกัน สรุปไดดังนี้
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ผูเ รีย น : ผูเ รีย นสามารถใชไอซีที เป นเครื่อ งมื อ ในการเรี ยนรูตลอดชี วิต โดยมี
จุดมุงหมาย คือ
1.4.2.1 การรูเทคโนโลยี (Technology literacy) และการรูสารสนเทศ
(Information literacy) ในระดับพื้นฐานเพื่อสารมารถเขาถึงและสามารถใชไอซีทีเพื่อการคนควา
รวบรวม และประมวลผลจากแหลงตาง ๆ และเพื่อการสรางองคความรูใหม
1.4.2.2 บู ร ณาการความรู ด า นเทคโนโลยี แ ละทั ก ษะการจั ด การ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหการคิดอยางสรางสรรค การแกปญหา และการ
ทํางานเปนทีม
1.4.2.3 กระตุนใหผูเรียนพัฒนาคุณคา ทัศนคติ และจริยธรรมในเชิงบวก
ในการใชไอซีทีซึ่งจะเปนประโยชนในการเรียนรูตลอดชีวิตและกระบวนการคิดอยางวิเคราะห
1.4.2.4 ผูเรียนทุกคนมีโอกาสเขาถึง ใช และเรียนรูทักษะไอซีทีใน
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหลักสูตรพื้นฐาน
1.4.2.5 ตองจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสในการใชและพัฒนาความรูไอซีทีใน
ทุกสาขาวิชาและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนมีการใชไอซีทีมากขึ้น
1.4.2.6 กระบวนการเรียนการสอนตองไมจัดเฉพาะในชั้นเรียนเทานั้ น
ผูเรียนควรมีโอกาสสัมผัสโลกภายนอกผานเครือขายไอซีที การรูไอซีที และมีการพัฒนาคติที่ดีตอ
ไอซีที
1.4.2.7 จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณอยางเพียงพอและเปดโอกาสให
ผูเรียนใชไอซีทีตามความตองการของแตละคน
1.4.2.8 นักเรียนทุกคนที่เรียนจบชั้นมัธยมปที่ 3 และปที่ 6 สามารถใช
โปรแกรมประมวลคําและตารางคํานวณได นักเรียนไมนอยกวารอยละ 5 สามารถเขียนโปรแกรม
ได
1.4.2.9 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 1,100 คนขึ้นไป ใช
อินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลได (สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ 2550)
สามารถสรุปไดวาสิ่งที่ผูเรียนจะประสบความสําเร็จจากการเรียนในระบบอีเลิร
นนิงจําเปนตองใชการสื่อสาร ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ที่จะเปนแนวทางในการเรียนรูอันทีจ่ ะ
นําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีการรับผิดชอบตอตนเองในการเรียน และ
การมี สวงนรวมในชั้น เรีย นในการชวยส งเสริ มและให โอกาสผูรวมชั้ นเรียนไดมีโอกาสเรีย นรู
รวมกันอยางเทาเทียม
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พฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนในชั้นเรียนปกติและ
พฤติกรรมสําหรับการเรียนอีเลิรนนิงสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 4 พฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนในชั้นเรียนปกติและพฤติกรรม
สําหรับการเรียนอีเลิรนนิง
ดานที่ 1 ความรับผิดชอบตอตนเอง หมายถึงความรับผิดชอบของผูเรียนที่มีตอตนเองในการเรียน
ลักษณะความรับผิดชอบ
1.1 การเขาชั้นเรียน

1.2 ความสนใจใฝรู
1.3 การมีวินัยตอตนเอง

ลักษณะความรับผิดชอบ

การเรียนปกติ
การเรียนอีเลิรนนิง
เขาชั้นเรียนตรงเวลา และ เขาชั้นเรียนในระบบอีเลิร
สม่ําเสมอ
นนิงสม่ําเสมอและใชเวลา
ในการเรียนเหมาะสม
อภิปรายเนื้อหาเพิ่มเติม
มีการนําเสนอความรู
นอกเหนือจากการเรียน นอกเหนือจากการเรียน
ทบทวนการเรียนอยาง
บันทึกการเรียนผานระบบ
สม่ําเสมอ
อีเลิรนนิง

การเรียนปกติ

1.4 มีทัศนคติตอการเรียนในเชิงบวก แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนอยางสรางสรรค

1.5 มีการวางแผนการเรียน

วางแผนการเรียนโดย
ผูสอน

การเรียนอีเลิรนนิง
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนหรือการ
บันทึกการเรียนอยางมี
เหตุผล
มีการอธิบายการวาง
แผนการเรียนตามลําดับ
ขั้นตอนที่ถูกตอง และมี
การประยุกตแผนการเรียน
ในลักษณะอื่น ๆ อยาง
เหมาะสม
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ดานที่ 2 ความรับผิดชอบตอการงาน หมายถึงความรับผิดชอบที่มีตอการทํางานในชั้นเรียน
ลักษณะความรับผิดชอบ
การเรียนปกติ
การเรียนอีเลิรนนิง
2.1 การสงงานตามกําหนดเวลา
สงงานตามกําหนดเวลา สงงานตามกําหนดเวลา
2.2 การมีสวนรวมในการเรียน
แสดงความคิดเห็นในชั้น แสดงความคิดเห็นผาน
เรียน
ทางเครื่องมืออินเทอรเน็ต
เชน Chat Room,
Webboard, Blog หรือ
ชองทางอื่น ๆ
2.3 การทํางานดวยความเรียบรอย
ทํางานดวยความเรียบรอย ทํางานดวยความเรียบรอย
ครบถวน
ครบถวน
ครบถวน
2.4 มีทักษะในการแกไขปญหาในการ ตอบคําถามไดอยาง
แกปญหาจากแหลงเรียนรู
เรียน
ชัดเจน หาขอมูลมา
อื่น ๆ มีการตั้งคําถาม
สนับสนุนไดอยางถูกตอง ปรึกษาผูสอน ผูเชี่ยวชาญ
และเพื่อนรวมชั้นเรียน
2.5 เลือกเนื้อหาการเรียนรูอยาง
เลือกเนื้อหาการเรียนรู
ผูเรียนเลือกเนือ้ หาการ
เหมาะสม
ตามผูสอน
เรียนรูอยางอิสระมีการบูร
ณาการเนื้อหาทั้งใน
หองเรียนและนอก
หองเรียน โดยใชแหลง
การเรียนรูที่หลากหลาย
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ดานที่ 3 ความรับผิดชอบตอผูอื่น หมายถึง ความรับผิดชอบที่มีตอเพื่อนรวมชั้นเรียนและบุคคลอื่น
นอกชั้นเรียน
ลักษณะความรับผิดชอบ
การเรียนปกติ
การเรียนอีเลิรนนิง
3.1 การแบงปนองคความรูกับผูอื่น
แนะนํา ชวยเหลือผูอื่น ให มีการแนะนําแหลงการ
คําปรึกษาภายในชั้นเรียน เรียนรูและวิธีการเรียนตอ
เพื่อนรวมชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียนอยาง
สม่ําเสมอ ดวยเครื่องมือ
ทางอินเทอรเน็ต
3.2 มีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ มีการติดตอเพื่อ
คิดเห็นตอเพื่อนในชั้น
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
เรียน
ในเรื่องอื่นๆ ระหวาง
ผูสอนเพื่อนสมาชิกในชั้น
เรียน - นอกชั้นเรียน
3.2 การใหเกียรติผลงานของผูอื่น
นําเสนอผลงานผูอื่น และ มีการเขียนและสรุป
ยกยองผลงานนั้นในชั้น บทความตาง ๆ ดวย
เรียน
ตนเอง และมีแหลงอางอิง
อยางถูกตองและนาเชื่อถือ
3.3 การเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
เปนผูที่เพื่อนรวมชั้นเรียน เปนผูที่เพื่อนรวมชั้นเรียน
ใหการยอมรับ
ใหการยอมรับแสดงออก
โดยมีผลงานที่ผูอนื่ อางอิง
3.5 มีความเคารพตอผูอื่น
แสดงความเคารพตอ
แสดงความเคารพตอ
ผูสอน และเพื่อนรวมชั้น ผูสอน ผูใหความ
เรียน
ชวยเหลือ เพื่อนรวมชั้น
เรียนแสดงไดจากผลงาน
ที่ผลิตขึ้น
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1.4.3 การพัฒนาและปลูกฝงจริยธรรม
ทฤษฎีที่ใชอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมมีหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีจิตวิเคราะห
ของฟรอยด ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม และทฤษฎีปญญานิยมของเพียเจตแ ละโคลเบอรก สําหรับ
ทฤษฎีของฟรอยดและทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมอธิบายวา บุค คลรับคานิยมและมาตรฐานทาง
จริยธรรมจากการสอนของบิดามารดา และโยงการเรียนแบบ สวนทฤษฎีปญญานิยมของเพียเจท
และโคลเบอรกถือวา พัฒนาการทางจริยธรรมเกิดควบคูกับการพัฒนาการทางเชาวปญญาและเปน
ผลของการปฏิสัมพัน ธของเด็ก ซึ่งอาจจะเปนบิดามารดา ครู อาจารย และเพื่อนรวมวัย( สุรางค
โควตระกูล 2545 : 47-53) ซึ่งพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอน สามารถสรุป
ไดวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอนคือการปลูกฝงความคิดตั้งแตเด็กจนถึง
วัยผูใหญตามบริบททางสังคม โดยมีสิ่งที่ตองคํานึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และ
กฏหมาย สําหรับในประเทศไทยเราจะคํานึงถึงการที่ผูเรียนไดเ รียนอยางมีความสุ ขและเกิด การ
เรี ยนรู ที่ดี สํา หรั บวั ต ถุ ประสงค หลั ก ของการพั ฒ นาคุณ ธรรมจริ ย ธรรมที่สํา คัญ คือ การพั ฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมอยางมีขั้นตอน การวิเคราะหบริบทที่เ หมาะสมกับยุคปจจุบันที่เปนยุคของ
ขอมูล จะประยุกตความรูเพื่อพัฒนาคุณธรรมสําหรับการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับการจัดการ
เรี ยนการสอนของอเมริ ก าในระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาจนถึ ง ในระดั บอุ ดมศึ ก ษาที่ มีน โยบายที่ จะให
โรงเรียนของรัฐบาลปลูกฝงความรับผิดชอบการเปนพลเมืองที่ดีเพื่อสรางสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งสิ่งที่
สําคัญในการอยูรวมกันในสังคมคือการปรับพฤติกรรมโดยเริ่มจากการพัฒนาภายในตัวบุคคลและ
กระบวนการกลุม ไอเซนเบิรก และ มัสเซน (Eisenberg and Mussen 1989:3) โดยทฤษฏีการพัฒนา
จริยธรรมโดยทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้
1.4.3.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของโคลเบิรก Kohlberg
(1976) ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนา 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การหลบหลีก การถูก ลงโทษ (Avoid punishment from
external authority) ขั้นนี้จะไมคํานึงถึงสิ่งที่ถูกหรือผิดแตจะนึกถึงประโยชนแกตัวเทานั้นจะกระทํา
เพราะตองการหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ
ขั้น ที่ 2 ขั้ น การแสวงหารางวั ล (Follow rules when in own
interest) ในขั้นนี้หมายถึงการกระทําสิ่งใดจะตอ งมีผลตอบแทนแลกเปลี่ยน ซึ่งจะเห็น ความสําคัญ
ของการไดรับรางวัลหรือคําชมเชย
ขั้นที่ 3 ขั้นทําตามที่ผูอื่นเห็ นชอบ (Gain approval from close
social groups) ซึ่งในขั้น ตอนนี้ คือ การตอ งการการยอมรั บจากคนอื่ นทํา ตามคนหมูมาก ทําตาม
กระแสนิยม โดยจะไมประเมินความเหมาะสมของตนเอง
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ขั้ น ที่ 4 ขั้ น ทํ า ตามกฏเกณฑ ข องสั ง คม (Good intentions
important/concerned with wholes society) เปนการเขาใจหนาที่ข องตนและยึดเอากฎของกลุมและ
สังคมเปนเกณฑ
ขั้นที่ 5 ขั้นการใชเหตุผ ลและวิจารณญาณ (Reasoning based on
principles underlying rules most rules malleable) ขั้นตอนของการใชเหตุผลในการกระทําและมี
อิสระในการคิดเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว
ขั้นที่ 6 ขั้นยึดอุดมคติสูงสุด (Theoretical endpoint) เปนขั้นตอนที่
สูงสุดกลาวไดวาเปนการเห็นแกมนุษยชาติมีความเจริญทางสติปญญา มีป ระสบการณและความรู
กวางขวางมีสายตาและความคิดกวางไกล มีอุดมคติและคุณธรรมประจําใจ
1.4.3.2 ทฤษฏีการเรียนรูเงื่อนไขผลการกระทํา (Operant Conditioning)
นําเสนอโดยสกินเนอร (สุรางค โควตระกูล 2545: 143) ไดกลาววามนุษยไมมีเสรีภาพแตประการใด
เพราะพฤติกรรมของมนุษยจะถูกควบคุมดวยเงื่อนไขแหงการเสริมแรง และเงื่อไขแหงการลงโทษ
โดยจะเปนผลจากการกระทําของตนเอง ผลการกระทําของคนเราที่ไดรับจะเปน 2 ลัก ษณะคือ ผล
การกระทําที่ทําใหเกิดความพึงพอใจจะเปนตัวทําใหคนเรากระทําพฤติกรรมเชนนั้นลดลง หรือหยุด
ไปในที่สุด ดังนั้นการควบคุมพฤติกรรมของตนเองของมนุษย ตามทฤษฏีการเรียนรูเงื่อนไขผลการ
กระทํากระทําไดดังนี้
1.4.3.2.1 ถามีความมุงหมายใหมนุษยปฏิบัติตนเองตามจริยธรรม
ที่พึงประสงคควรใหการเสริมแรงทางบวก เชน การยกยองชมเชย การใหรางวัล ใหความกาวหนา
ของชีวิต เปนตน
1.4.3.2.2 ถามีความมุงหมายใหมนุษยค วบคุมตนเอง โดยการลด
การกระทําที่สังคมไมพึงประสงค ก็จะตองใหผลกระทบทางลบ เชนการลงโทษ การตําหนิติเ ตียน
การตัดรายได การปรับไหม จําคุก ลงสถานภาพทางสังคม เปนตน
1.4.3.3 ทฤษฏี การสรางความกระจางในคานิยม (Value Clarification
Theory) นําเสนอโดย แรทส ฮามินและไซมอน (Raths, Harmin & Simon 1966:28) ซึ่งสามารถสรุป
ไดวา คือกระบวนการที่บุคคลสามารถเลือกคานิยมโดยอาศัยความรูสึกและการวิเคราะหพฤติกรรม
วาจะเลือกแสดงพฤติกรรมอยางไร เมื่ออยูในภาวะที่ตองเลือกและชวยในการกําหนดวาการเลือก
พฤติกรรมเชนนั้นมีเหตุผลหรือไม หรือเปนผลของการวางเงื่อนไขในครั้งกอน ๆ เพราะสรางความ
กระจางในคานิยมนี้เ ปนแนวคิดของกลุมมานุษยวิทยาที่มองวาคานิยมเปนตัวชี้นําพฤติกรรมของ
บุคคลจะสามารถตัดสินในเลือกสิ่งที่มี่ความหมาย และคุณคาสําหรับตน ถาผูนั้นมีคานิยมประจําตัว
อยางเดนชัดซึ่งเกณฑในการตัดสินคาความกระจางของคุลลมี 7 ขั้นตอนดังนี้
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1.4.3.3.1 การใหคุณคาและเทิดทูน (Prizing and cherishing)
1.4.3.3.2 ประกาศยืนยันอยางเปดเผยเมื่อมีโอกาส (Publicly
affirming when appropriate)
1.4.3.3.3 การเลือกจากตัวเลือกหลาย ๆ อยาง (Choosing from
alternatives)
1.4.3.3.4 การเลือกหลังจากไดพิจารณาผลตามหรือผลสืบเนื่อง
ของทางเลือกแตละทาง (Choosing after consideration of consequences)
1.4.3.3.5 การเลือกเปนการเลือกอยางอิสระ ไมมีการบังคับ
(Choosing freely)
1.4.3.3.6 กระทําหรือแสดงพฤติกรรม (Acting)
1.4.3.3.7 มีแบบแผนของการกระทําหรือพฤติกรรมที่สม่ําเสมอ
และทําซ้ํา (Acting with a pattern, consistency and repetition)
1.4.3.4 ทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม (Social Cognitive Theory) นําเสนอ
โดยแบนดู ร า (Bandura 1977: 24) ซึ่ งมี แ นวคิ ดพื้น ฐานที่วา จริ ย ธรรมเปนความเขาใจเกี่ ยวกับ
กฏเกณฑสําหรับการประเมิน ความถูกผิดของพฤติกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องโดยทั่วไป มี 3 สวน
ไดแก ประสบการณตรงของบุคคล การสังเกตผูอื่น และการฟงคําบอกเลาหรืออานบันทึก ของผูอื่น
ซึ่งองคประกอบสําหรับการตัดสินการกระทํา หรือพฤติกรรมของบุคคลคือ ความเขาใจ และความ
เชื่อในความสัมพันธระหวางพฤติกรรม และผลชของการกระทํานั้น ๆ โดยอธิบายถึงทฤษฏีการเรีนรู
ทางสังคมวา การเกิดจริยธรรมแบงออกเปน 4 ประการคือ
1.4.3.4.1 สิ่ งที่ เ รี ย นรู คื อ ความสั มพั น ธ ร ะหว างสิ่ ง ต า ง ๆ
ความสัมพันธระหวางเหตุการณกับเหตุการณ ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลที่เกิดขึ้นจาก
การกระทํา เมื่อ มนุษย เรีย นรู สิ่ งเหลานั้น จะกลายเปนความเชื่อมั่ นในการควบคุมพฤติ กรรม เมื่ อ
ประสบเหตุการณหนึ่งมนุษยก็มีความคาดหวัง (Expectancy)
1.4.3.4.2 วิธีการเรีย นรู การเรียนรูเกิดจากประสบการณตรงที่
เกิดขึ้นโดยตนเองหรือเกิดจากการสังเกตพฤติก รรมของผูอื่น และจากการอานสิ่งที่ผูอื่นบันทึกไว
ดวยวิธีการเรียนรูหลายรูปแบบทําใหมนุษยเรียนรูไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว
1.4.3.4.3 ความเชื่อ ผลของการเรียนรูของมนุษยจะพัฒนาเปน
ความเชื่อ ความเชื่อของมนุษยมีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษ ย จะเห็นไดจากตัวอยาง
การยอมอดทนตอความทุกขยากลําบากดวยความเชื่อวาจะทําใหมีความสุขในอนาคต
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1.4.3.4.4 การควบคุมพฤติกรรมดวยความคิด มนุษยสามารถคิด
ในเชิงประเมินวาพฤติกรรมหนึ่ง ๆ จะทําใหเกิดผลการกระทําอะไรบาง และผลการกระทําตาง ๆ มี
ความนาปรารถนามากนอยเพียงใด การคิดในเชิงประเมินจะนําไปสูการตัดสินใจ ที่จะทําหรือไมทํา
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และนําไปสูการบังคับตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามที่ตนเองตั้งใจไว
1.4.3.5 ทฤษฏี การพัฒนาจิตพิสั ยตามเปา หมายการเรีย นรูข องบลู ม
(Bloom’s taxonomy) ซึ่งทิศนา แขมมณี (2549: 21-22); แอทเธอรตัน (Atherton J S 2009); บลูม
(Bloom 1984); คลาก (Clark 2001)ไดแ บงเปาหมายในการเรีย นรู 3 ด าน คื อ ด านจิ ตพิสั ย
(affective domain) หมายถึง พฤติ ก รรมเกี่ยวกับการแสดงออกของสภาพจิ ตใจดานอารมณ และ
ความรูสึก ซึ่งเกี่ยวของกับการมีคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความสนใจ และความซาบซึ้ง เปาหมาย
ดานจิตพิสัยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ การรับรู (receiving or attention) การตอบสนอง (responding)
การสร า งคุ ณค า (valuing) การจั ดระบบคุ ณค า (organization) และ การสร างลั ก ษณะนิ สั ย
(characterization by a value)
งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกทฤษฏีก ารพัฒนาจริยธรรมโดยใชทฤษฏีก ารเรียนรูทาง
สังคม (Social Cognitive Theory) ด วยการกํ ากับตนเอง (Self Regulation) และการสร างความ
กระจางในคานิยม (Value Clearification) สําหรับเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการ
เรียนสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง ซึ่งสอดคลองกับ ณัฐพงศชัย ไทยพงษพันธุ (2550: 436438) ทําการสั งเคราะหรูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ เสริ มสร างจริย ธรรมสําหรับนั กศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ดวยการวิเคราะหอ ภิมาน โดยสามารถสรุปไดวา งานวิจัยในระดับปริญญาเอกที่
ศึก ษาตัวแปรที่ส งผลตอ พฤติก รรมทางจริ ยธรรมโดยสวนมากจะใชทฤษฏีจริยธรรมของเพียเจท
โคหลเบอรก ทฤษฏีการเรียนรูแบบเสริมแรงหรือการวางเงื่อนไขปฏิบัติการ ทฤษฏีก ารเรียนรูทาง
สังคม ทฤษฏีการกระจางคานิยม ทฤษฏีเ กี่ยวกับการกํากับตนเอง ทฤษฏีการเรียนรูทางปญญาเชิง
สังคม ทฤษฏีการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธ และทฤษฏีพฤติกรรมทางจริยธรรม
นอกจากนี้ คาราธานัส (Katya Karathanus 2008) อาจารยประจํามหาวิทยาลัย San
Jose State University ไดกลาวถึงการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมสําหรับการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาจริยธรรมสําหรับยุคปจจุบัน (Internet Age) ซึ่งมักจะมีคําถามวาจะพัฒนาผูเรียนในแตละวัย
อยางไรเมื่อ เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอการเรียนรูและการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาพฤติกรรมคือ
1.4.3.1 การขาดปฏิสัมพันธทางการสื่อสารในยุคสารสนเทศซึ่งกลาวไดวา
มนุษยไดรับขอมูลเพียงดานเดียวไมสามารถวิเคราะหไดซึ่งหากเกิดขึ้นกับผูเรียนในวัยเยาวจะทําให
ขาดการยั้งคิด
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1.4.3.2 การกลัวการถูกลงโทษมีนอยลง สงผลตอการยับยั้งชั่งใจในการ
กระทําสิ่งตาง ๆ
1.4.3.3 ความเปนจริงในโลกไมสามารถเขาไปถึงโลกของอินเทอรเน็ตได
กลาวไดวา โลกของอินเทอรเน็ตเปนโลกที่สมมติซึ่งผูใชงานจะไมสนใจความเปนจริงและไมสนใจ
ตอกฏเกณฑที่เกิดขึ้น
1.4.3.4 สังคมของอินเทอรเน็ตไมมีความยุติธรรมและมีแตก ารหลอกลวง
ไมมีความซื่อสัตยสงผลใหคนที่รับขอมูลขาวสารในลักษณะนี้มาก ๆ ไมสามารถคิดอะไรที่เ ปนจริง
ได สรุปไดวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับยุคของอินเทอรเน็ต สามารถแบงประเด็นไดเปน
3 สวน คือ
1.4.3.4.1 เหตุ ผ ลด านคุ ณธรรม (Moral Reasoning) ซึ่ งเป น
กระบวนการใช เ หตุ ผ ลทางความคิด โดยอ า งอิ ง ทฤษฏี ข อง Kohlberg และทฤษฏี ข อง Socialcognitive domain theory โดยการเรียนรูพฤติกรรมเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับผูที่ตองการจะแกใข
หรือสรางพฤติกรรมของบุคคลอื่นหรือของตนเอง ซึ่งในการแกไขหรือสรางพฤติกรรมควรจะไดรู
และเขาใจวิธีการตาง ๆ เพื่อวาตนเองจะไดนํามาใชใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณของตัวเอง ใน
การเรียนรูพฤติกรรมนั้น มนุษยเราเรียนรูแตกตางกันดวยวิธีการ 3 รูปแบบไดแ ก การเรียนรูแบบ
เชื่อมโยงความสัมพันธ การเรียนรูจากผลการกระทํา และการเรียนรูจากตัวอยางหรือตัวแบบ
1.4.3.4.2 องคประกอบดานจริยธรรม (ออฟแมน Hoffman 1979:
958-966) กลาวคือ จริยธรรมเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน (Internalization) ขององคประกอบ
จริยธรรม 3 ประการ ที่เปนอิสระจากกัน คือ ความคิดทางจริยธรรม (moral thought) ความรูสึกทาง
จริยธรรม (moral felling) และพฤติกรรมจริยธรรม (moral behavior)
1.4.3.4.3 การควบคุมคุณธรรม (Moral Control) โดยใชทฤษฏี
Social Cognitive Theory (Bandura 1977) กระบวนการที่สําคัญในการเรียนรูโดยการสังเกตหรือ
การเรี ย นรู โ ดยตั วแบบว า มี ทั้ ง หมด 4 รู ป แบบ คื อ กระบวนการความเอาใจใส (Attention)
กระบวนการจดจํ า (Retention) กระบวนการแสดงพฤติ ก รรมเหมื อ นตัว อย า ง (Reproduction)
กระบวนการการจูงใจ (Motivation) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มัน กาเนียร (Penina Mungania
2003: 10-11) ที่ ก ล า วถึ งการพั ฒ นาจริ ย ธรรมด า นความรั บ ผิด ชอบโดยให ห ลั ก ทฤษฏี Social
Cognitive Theory เพื่อใหประสบความสําเร็จดานการเรียนในระบบอีเลิรนนิง
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แนวคิดการพัฒนาคุณธรรมของคิทเชนเนอร (Kitchener 1986: 306-310) คิทชเชน
เนอรเชื่อวาหากปฏิบัติตามหลักทั้ง 5 ประการนี้ จะทําใหบุคคลตัดสินใจอยางมีคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งประกอบดวย
1.4.3.1 เคารพในความมีเสรีภาพ (Respect Autonomy) บุคคลมีสิทธิใน
การตัดสินใจในการดํารงชีวิตอยูอยางไร จึงเปนสิ่งที่ผูอื่นไมควรไปรบกวนความสุขหรือสวัสดิภ าพ
สวนตัวของคนอื่น สิ่งหนึ่งที่เขามีสิทธิที่จะกระทําการอยางอิสระมีเ สรีภ าพ เปนความคิดและการ
เลือกของเขา
1.4.3.2 ไมสรางความเดือดรอนใหผูอื่น (Do No Harm) เปนภาระผูกพันที่
จะหลีกเลี่ยงขอขัดแยงที่จะทํารายจิตใจของคนอื่นทั้งทางดานรางกายและดานจิตใจ สิ่งนี้เ ปนหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมขั้นตน
1.4.3.3 สรา งประโยชนใหผูอื่น (Benefit Others) เปนภาระผูกพันที่จะ
ปรับปรุงและยกระดับความผาสุกใหคนอื่น เปนความยากลําบากที่จะยกระดับหรือถูกจํากัดเสรีภ าพ
สวนบุคคลที่เสนอตัวเขามาชวยเหลือ
1.4.3.4 มีความยุติธรรม (Be Just) มีค วามยุติธ รรมในการปฏิบัติตอผูอื่น
โดยกระทําที่เทาเทียมกันทุก คนโดยทั่วไปควรปฏิบัติตามกฎเกณฑเ ดียวกัน ทั้งเรื่อ งการปฏิบัติใ ห
เปนไปตามกําหนดเวลาเหมือนกับทุกคน
1.4.3.5 มีความซื่อ สัตย (Be Faithful) สิ่งหนึ่งคือรักษาสัญญาตางๆ บอก
ขอเท็จจริง อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี รักษาไวซึ่งการเคารพตอผูอื่นเกี่ยวกับหนาที่ความเปนพลเมืองดี
รักษาไวซึ่งความยุติธรรม และสามารถใหความหวังในที่นาไววางใจตลอดไป
ลาแมร (Yvonne L. LaMar 2007) ไดนําเสนอระดับการพัฒนาจริยธรรม 3 ระดับ
สามารถสรุปไดดังนี้
ระดั บที่ 1 ยึ ดประโยชน ต นเองเป น หลั ก (Orientation Toward SelfInterest) เปนการผานจุดแรกจากความเห็นแกตัวไปสูความรับผิดชอบ
ระดับที่ 2 แยกแยะความดีจากความรับผิดชอบตอผูอื่น (Identification of
Goodness with Responsibility for Others) เปนการผานจุดที่ส องจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
สังคมไปยังความรูสึกขางในจิตใจในการตัดสินใจใหม
ระดับที่ 3 การใหค วามสําคัญระหวางตนเองกับผูอื่น (Focusing on The
Dynamics Between Self and Others) ทฤษฎีขั้นนี้มีขอเสนอแนะวา เพศชายหรือหญิงใหความสําคัญ
ในการพิจารณาแตกตางกัน เมื่อทําการประเมินการมีเ หตุผลดานคุณธรรมจริยธรรม การตัดสินใจ
และการกระทําตางๆ งานวิจัยของกิลลิแกนมีจุดเดนทางจิตวิทยา คือ สามารถนําไปประยุกตใชใน
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สาขาวิชาการตางๆ กวางขวางยิ่งขึ้นทั้งยังคลอบคลุมถึงการเปรียบเทียบในเรื่องเพศ ตามเนื้อหาของ
การศึกษา มีขอเสนอแนะวาเมื่อ รูปแบบพฤติกรรมของเด็กหญิง และเด็กชายมีความแตกตางกัน การ
สอนคุณธรรมจริยธรรมควรจัดใหเหมาะสมดวย
การประพฤติใน 3 ระดับ ระหวางตนเองกับผูอ ื่นสามารถแสดงเปนตารางดังนี้
ตารางที่ 5 ระดับการพัฒนาจริยธรรม
ระดับหนึ่ง
ระดับสอง
ระดับสาม
1. ยึดตนเองเปนหลัก
1. ยึดตนเองเปนหลักแตยัง 1. ยึดความสมดุลระหวางตนเอง
คํานึงถึงผูอื่น
และผูอื่น
2.มีความขัดแยงระหวางตนเอง 2. ยึดความดีคือการเสียสละ 2. ยึดความหวงใยเปนภาระหนาที่
กับผูอื่น
สวนตัว
ตอทุกคน
3. การเปลี่ยนแปลงความเห็น 3.มีการเปลี่ยนแปลงความดี
3. มีความเขาใจลึกซึ้งตอตนเอง
แกตัวไปสูความรับผิดชอบ
ไปสูการกระทําจริง
และผูอื่นและการพึ่งพาอาศัยกัน
ที่มา : Yvone L. Lamar. Cormell University HSS 691. Moral Development : Reasoning,
Judgment and Action. [Online], accessed 5 May 2007. Available from
http://www.socialresearchmethods.net/Gallery/lamar/lamar1.htm
การพัฒนาจริยธรรมสําหรับนิสิตนัก ศึกษาสามารถสรุปไดวาการพัฒนาจริธรรม
โดยการเรียนรูพฤติกรรมสําคัญตาง ๆ ทั้งที่เสริมสรางสังคม (Prosocial Behavior) และพฤติกรรมที่
เปน ภัยตอ สัง คม (Antisocial Behavior) ไดเ นน ความสําคัญของการเรี ยนรูแ บบการสั งเกตหรื อ
เลี ยนแบบจากตั วแบบ ซึ่งอาจจะเกิ ดขึ้ น ไดจากบุค คลหรื อ สื่ อ ต า ง ๆ การเรี ย นรู โ ดยการสั ง เกต
ประกอบดวย 2 ขั้น คือ ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรูเปนกระบวนการทางพุทธิปญญา และขั้นการ
กระทํา สําหรับตัวแบบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมีทั้งตัวแบบในชีวิตจริง และตัวแบบที่
เปนสัญลักษณ เชน บุค คลในครอบครัว ศิล ปน ดารา บุคคลสาธารณะ บทความในหนังสือ หรื อ
อินเทอรเน็ต ภาพยนตร ทั้งนี้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจึงตอ งตระหนักในการแสดงพฤติกรรม
ตาง ๆ ยอมมีผลตอพฤติกรรมของเยาวชนในสังคมนั้น ๆ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจึงจําเปนตอง
คํา นึง ถึง กระบวนการในการปรับความสมดุ ลทั้ ง ดา นความรู ดานการจดจํา และพฤติก รรม การ
สอดแทรกทฤษฏีเพื่อใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคทั้งในดานความรับผิดชอบ และความ
เปนระเบียบวินัย ผานสื่อที่ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีและความตองการเพื่อสงเสริมใหเยาวชนและผูเรียนมี
คุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนาไปสูสังคมและความเปนพลเมืองตอไป
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1.5 การวัดและประเมินผลจริยธรรม
การวัดเพื่อประเมินผลจริยธรรมของบุคคลเปนเรื่องที่ซับซอน และวัดไดยาก แตนัก วัดผล
การศึกษาก็ไดพยายามสรางเครื่องมือเพื่อวัดใหไดผลที่เปนมาตรฐานเชื่อถือได ซึ่งเทคนิควิธีการวัด
จริยธรรมโกศล มีคุณ (2533) ไดสรุปไว 3 วิธีดวยกัน คือ
1.5.1 การสังเกต เปนรากฐานของวิทยาศาสตรทุกแขนง ตั้งแตประสบการณอัน
ซับซอน เชน พฤติกรรมของตนซึ่งเปนสิ่งที่จะสังเกต พิจารณาใหไดเ รื่อ งราวละเอียดถี่ถวนไดยาก
การสังเกตอาจใชแบบสังเกตในสถานการณตา งที่ผูถูกสังเกตไมรูตัวตามธรรมชาติ หรือ ใชแบบ
สังเกตในสถานการณเฉพาะที่สรางขั้น เชน มอบหมายใหทํางานเปนกลุมแลวสังเกตการปฏิบัติ
1.5.2 ใหบอกเรื่องราวของตนเอง อาจทําไดหลายลักษณะ คือ
1.5.2.1 ใชแบบสอบวัด (Paper-pencil Test) เชน การตรวจสอบ (Check
List) มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบทดสอบเชิงสถานการณ (Situation Test) แบบ
เปรียบเทียบ ความชอบเปนรายคู (Paired Comparison Preference Test)
1.5.2.2 สัมภาษณ มีหลักการวา ผูถูกสัมภาษณตองไมรูวากําลังถูกทดสอบ
หรือถูกวัด จริยธรรมการอภิปรายกลุม
1.5.3 ให ผู อื่ น ช ว ยบอกเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ เด็ ก อาจใช สั ง คมมิ ติ (Sociometric)
สัมภาษณหรือใชแบบสอบถามผูปกครองและครูอื่นๆ
การประเมินโดยสรางสถานการณ
การประเมินโดยสรางสถานการณ ซึ่งกมล ภูประเสริฐ (2528:873) ไดอธิบายวา
เป น การประเมิ น ที่อ าศัยระดับพฤติก รรมด า นความรู สึ ก ซึ่งมี ก ารกํ า หนดขอ ความตามขั้ น ของ
ความรูสึกเพื่อใหนักศึกษาเลือก ดังนี้
วิธีการประเมิน
1.5.1 เลือกสถานการณโดยพิจารณาวาพฤติกรรมจริยธรรมที่จะประเมิน
นั้นเด็กจะแสดงออกในสถานการณอะไรบาง
1.5.2 สรางสถานการณนําสถานการณที่เลือกมาแตงเติมใหเปนเรื่องราวที่
บุคคลในสถานการณนั้นปฏิบัติคลอยตาม หรือขัดแยงกับจริยธรรม แลวถามถึงความเห็นดวยของ
นักเรียนตอตัวเลือกที่กําหนดไว
1.5.3 สรางตัวเลือก ซึ่งเปนขอความที่แสดงความรูสึก หรือความคิดเห็นที่
สะทอนถึงพฤติกรรมในแตละขั้นของความรูสึก โดยสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้
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ตารางที่ 6 การประเมินโดยสรางสถานการณ (ปรับปรุงจาก กมล ภูประเสริฐ 2528: 873)
ขั้นของความรูสึก
1. ขั้นรับรู

2. ขั้นตอบสนอง
2.1 ขั้นตอบสนองตามคําสั่ง

ลักษณะขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมในขั้นนี้
1. แสดงถึงความสนใจตอสิ่งของความคิด พฤติกรรม เรื่องราว
2. กลาวถึงความแยกแยะความแตกตางของสิ่งของความคิด
พฤติกรรม และเรื่องราว
3. กลาวถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งของความคิดพฤติกรรม
และเรื่องราว (ทั้งสิ่งของความคิดพฤติกรรม และเรื่องราวเกี่ยวของกับ
การณที่ผูกพันกับจริยธรรมอยางใดอยางหนึ่ง)

1. ระบุถึงการจะปฏิบัติหรือการปฏิบัติตามคําสั่ง คําสอน
คําแนะนํา กฎเกณฑ บทบาทและหนาที่ นโยบาย (อันแสดงถึงการเชื่อฟง
หรือการคลอยตาม)
2.2ขั้นตั้งใจและพอใจตอบสนอง
2. กลาวถึงการปฏิบัติดวยการอาสาสมัคร
3. กลาวถึงความพึงพอใจ ความยินดี ความสนุกสนานที่ปฏิบัติ
3. ขั้นเห็นคุณคา
3.1 ขั้นยอมรับคุณคา
1. กลาวถึงการยอมรับ ความซาบซึ้ง ความชื่นชม ตอสิ่งของ
ความคิด หรือการปฏิบัติ
2. กลาวแสดงการยกยอง ชมเชย ตอการปฏิบัติ
3. กลาวถึงความพยายามในการปฏิบัติใหบอยขึ้น
3.2 ขั้นแสดงความนิยม
1. กลาวถึงการสนับสนุน การชวยเหลือ การเขารวมการเขาไป
มีบทบาทเกี่ยวกับการปฏิบัติที่สอดคลองกับคุณคาที่ยึดถือ
2. กลาวถึงการเขารวมในกลุมบุคคลที่มีสิ่งยึดถือคลายกัน
3. กลาวถึงการปฏิบัติดวยความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความ
ซื่อตรงตอคุณคาที่ยึดถือ
4. กลาวถึงการคัดคานการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับคุณคาและ
การปกปองการปฏิบัติที่เห็นคุณคา (สําหรับขั้นจัดระบบคุณคาและขั้นเกิด
กิจนิสัยไมอาจนํามาใชได เพราะการเขียนตัวเลือกในแตละสถานการณ
ยากที่จะสะทอนความรูสึกในขั้นเหลานั้น และยากตอการประเมินโดยใช
กระดาษ และดินสอ)
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นอกจากนี้สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2550: 61) ไดก ลาวถึงการประเมินพฤติก รรม
สามารถสรุปไดดังนี้ในการปรับพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามสิ่งสําคัญประการแรกที่จะตองดําเนินการคือ
การประเมินพฤติกรรมขอมูลที่ไดจากการประเมินพฤติกรรมนี้ จะชวยทําใหสามารถวิเคราะหถึง
ความสัมพันธ ของตัวแบงตาง ๆ ในสภาพแวดลอม และสภาวะของอินทรียที่มีผ ลตอ พฤติก รรมที่
บุคคลแสดงออก ทําใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะห
พฤติกรรมนี้เองจะชวยทําใหสามารถกําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่เหมาะสม และเลือกเทคนิค การ
ปรับพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปาหมายดังกลาว (สมโภชน เอี่ยม
สุภาษิต 2550 : 61)
วิธีการประเมินพฤติกรรม (Methods of Behavioral Assessment)
วิธี ก ารประเมิ นพฤติก รรมสามารถแบ ง ออกไดเ ปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดวยกั น
(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต 2550 : 62-93) ไดแก
1.5.1 วิธีการประเมินโดยตรง (Direct Methods of Assessment) เปนวิธีที่
ไดรับความนิยมมากที่สุดสําหรับนักจิตวิทยา ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถบอกถึงลักษณะของพฤติกรรม
โดยไมตองผานกระบวนการตีความ ซึ่งประกอบดวย
1.5.1.1 การสังเกตพฤติกรรม (Observation)
การสังเกต
พฤติกรรมเปนวิธีหลักที่ใชในการประเมินพฤติกรรม ซึ่งการสังเกตพฤติกรรมสามารถดําเนินการได
2 สภาพการณ คือ สภาพการณที่เปนธรรมชาติ และสภาพการณที่จัดขึ้นในคลีนิก ไมวาจะทําการ
สั ง เกตในสภาพการณ ใดก็ ตามสิ่ งหนึ่ง ที่ ผูสัง เกตจะต อ งพึ ง ระวั ง ไว คื อ การเข า ไปเกี่ ยวข อ งกั บ
สภาพการณ นั้ น ๆเมื่ อ ผู ถู ก สั งเกตรูตั วว ากํ าลั ง ถูก สั งเกตและมี ความคุ น เคยต อ การถู ก สั ก เกต
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงก็อาจกลับคือสูลักษณะเดิมได ผูสังเกตจะตอ งพยายามทําการสังเกตโดย
ไมใหผูสังเกตรูตัว
1.5.1.2 การสั ง เกตและบั น ทึก พฤติ ก รรมตนเอง (Self –
Monitoring) การสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมตนเองผูถูกปรับพฤติกรรมจะตองเปนผูดําเนินการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองทั้งหมด โดยบันทึกเปนพฤติกรรม
1.5.1.3 การวัดผลที่เกิดขึ้น (Measurement of Product) เปนการ
นํ า ผลที่ เ กิ ดขึ้ น จากการกระทํ า พฤติก รรมของบุ ค ลที่ บั น ทึ ก รวบรวมโดยไม จํา เป น ต อ งเข า ไป
เกี่ยวของกับการกระทําของบุคคลเปาหมาย
1.5.1.4 การวั ดทางสรีระ (Physiological Measures) การวัดผล
ลักษณะนี้จะเปนการวัดผลเพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงของสรีระบุคคลเมื่อตองเผชิญกับสิ่งเราตาง ๆ
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1.5.2 วิธีการประเมินทางออม (Indirect Methods of Assessment) เปน
วิธีการประเมินที่นิยมสําหรับการประเมินทางจิตวิทยาทั่วไป ซึ่งตอ งผานกระบวนการตีความโดย
พิจารณาจาก ความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) เปน เครื่องมือหลักในการประเมิน
ซึ่งประกอบดวย
1.5.2.1 การสั ม ภาษณ (Interview) การสั ม ภาษณ นั บ ได วา มี
ความสําคัญอยางมากตอการประเมิน และวิเคราะหพฤติกรรมเนื่องจากจะทําใหทราบขอมูลเบื้องตน
ที่จะนําไปกําหนดพฤติกรรมเปาหมายเพื่อกําหนดขอบเขตในการรวบรวมขอมูลและเปนแนวทาง
ในการกําหนดพฤติกรรมในอนาคต โดยการสัมภาษณพฤติกรรมจะเปนการสัมภาษณเพื่อประเมิน
พฤติกรรม โดยเนนพฤติกรรมการกระทํา สภาพการณที่บุคคลกระทําและการตอบสนองของบุคคล
อื่น
1.5.2.2 การรวบรวมขอ มู ล จากบุ ค คลอื่ น (Information from
other people) การรวบรวมขอมูลจาก บุคลอื่นนับไดวามีความสคัญโดยบุคคลอาจไดแก ผูปกครอง
เพื่อน สามี ภรรยา หรือผูรวมงาน ซึ่งมักจะใชการสัมภาษณเปนหลัก โดยมีลักษณะการตั้งคําถาม คือ
“อะไร” “เมื่อไร” และ”อยางไร”
1.5.3 การรายงานตนเอง (Self Report) การรายงานตนเองเปนการบอกวา
เขาสนใจอะไร มีเ จตคติเ ชน ใด มี บุค คลิก ภาพอย างไร มี ค วามรูสึ กนึ ก คิดอยางไร โดยมี วิธี ก าร
รายงานตนเองจากการทดสอบทางจิตวิทยาจากแบสอบถามและจดบันทึกประจําวัน
สรุปไดวาการประเมิน พฤติก รรมสามารถแบงได 2 ลักษณะ ไดแกการประเมิน
พฤติกรรมทางตรงซึ่งจะเปนการวัดผลพฤติกรรมจากการทดลอง และการสังเกตพฤติกรรมทางตรง
และการวัดพฤติกรรมทางออมซึ่งจะเปนการวัดพฤตกรรมจากการสังเกต สอบถามและพิจารณาจาก
รายงาน โดยการประเมินพฤติกรรมนั้น ๆ จําเปนตองพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพการณตาง ๆ
และเลือกใชวิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสมเปนตน
ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะทําการประเมินพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ทางการเรียนโดยการแบงตามองคประกอบของจริยธรรม สามารถประเมินไดดังนี้
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ตารางที่ 7 การประเมินพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียนโดยการแบงตาม
องคประกอบของจริยธรรม
องคประกอบของจริยธรรม
แนวทางการประเมิน
ความรูดานจริยธรรม
ประเมินจากแบบประเมินเชิงสถานการณ
ความรูสึกทางจริยธรรม
พฤติกรรมทางจริยธรรม

ประเมินดวยแบบสังเกตตนเอง (มีลักษณะเปน Likert Scale)
- การบันทึกพฤติกรรมดวยตนเองของผูเรียน
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม (มีลักษณะเปนแบบ
ประเมินพฤติกรรม หรือ Rubric Score)





ผูวิจัย

สํานัก
มาตรฐาน

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์

จริยธรรม
สําหรับ

แนว
พระราชดําริ

สํานัก
มาตรฐาน

ตารางที่ 8 วิเคราะหสังเคราะหจริยธรรมของผูเรียนระดับอุดมศึกษา
จริยธรรม
สําหรับนิสิต
นักศึกษา
ความมีวินัย




ความ





รับผิดชอบ
ความละอาย 

ความอดทน


ความขยัน


ความเมตตา

ความ

สามัคคี
ความสนใจ

ใฝรู
ความ

ประหยัด
ความคิด

สรางสรรค

เจาพระยา
ธรรมศักดิ์

1.6 ผลการวิเคราะหสังเคราะหจริยธรรมของผูเรียนระดับอุดมศึกษา















จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

เจาพระยา
ธรรมศักดิ์

สํานัก
มาตรฐาน









ผูวิจัย

เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์

จริยธรรม
สําหรับ

แนว
พระราชดําริ

ตารางที่ 8 (ตอ)
จริยธรรม
สําหรับนิสิต
นักศึกษา
ทักษะทาง
สังคม
สิ่งเสพติด
เชื่อมั่นใน
ตนเอง
ความ
ซื่อสัตย
เสียสละ
วัฒนธรรม
จรรยาบรรณ
ความสุภาพ
ความสะอาด
ความมีน้ําใจ

สํานัก
มาตรฐาน
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คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับ
สังคมสารสนเทศ
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา (2537)
1. มีวินัย
2. ความรับผิดชอบ
3. ความละอาย
คุณธรรมดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไกร
ยุทธ ธีรตยาคีนันท (2531)
1. ความมีวินัย
2. ความอดทน
3.ขยันหมั่นเพียร
4. ความรับผิดชอบ
5. ความเมตตา
6. ความสามัคคี
7. ความละอาย

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541)
1. ความซื่อสัตย
2. ความรับผิดชอบ
3. ความอดทน อุตสาหะ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546)
1. มีวินัย
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีความซื่อสัตย
4. เสียสละ
5. มีวัฒนธรรม
6. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
แนวคิดจริยธรรมเจาพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี
อังคณา สัมเภาประเสริฐ (2538)
1. ความมีวินัย
2. ความอดทน
3.ความประหยัด
4. ความซื่อสัตย
5. ความละอาย

จริยธรรมที่พึงประสงคของผูเรียน
1. ความรับผิดชอบ
2. ความมีวินัย
3. ความซื่อสัตย

แผนภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหจริยธรรมของผูเรียนระดับอุดมศึกษา

คุณธรรมพื้นฐาน
สํานักมาตรฐาน
การศึกษา (2544)
1. ขยัน
2.ประหยัด
3.ซื่อสัตย
4. มีวินัย
5. สุภาพ
6. สะอาด
7. สามัคคี

จริยธรรมสําหรับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2547)
1. ดานวินัย
2. ความสนใจใฝรู
3. ความรับผิดชอบ
4. ขยัน
5. ประหยัดอดออม
6. ความคิดสรางสรรค
7. ทักษะทางสังคม
8. สิ่งเสพติด
9. ความซื่อสัตย
10. ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
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ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ
ความขยัน สนใจ
ความมีสวนรวม
ใหเกียรติงานผูอื่น
ไวรัส
ใชอยางมีวิจารณญาณ
ปฏิบัติตามขอตกลง
ทัศนคติ
รวมมือกันทํางาน
สรางผลงาน
มีวิจารณญาณ
เปนผูนําดานวิชาการ
ไมทุจริตในการสอบ
ความถูกตองของขอมูล


















































ผูวิจัย

Sonai Bodi 2008

Carl F. Jenks 2005

Joy L. Colwelland

Deb Gearhart :
2001

Georgia Department
of Technical

Marina Moore
2006

Porter 2004

จริยธรรมของผูเรียน
แบบอีเลิรนนิง

Mary R. Sumner
1996

ตารางที่ 9 การวิเคราะหสังเคราะหจริยธรรมของผูเรียนแบบอีเลิรนนิง
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Porter (2004)
1. รับผิดชอบ
2. ขยันหมั่นเพียร
3. มีสวนรวม
5. การเขาเรียน

(Sonia Bodi, 2008)
1. สิทธิการครอบครอง
2. ความถูกตองของขอมูล
3. ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง
4. ความรับผิดชอบตอผูอื่น

Georgia Department of
Technical and Adult
Education (2008)
1. ความมีสวนรวม
2. รับผิดชอบ
3. ขยันหมั่นเพียร
4.ทัศนคติ
5. การรวมมือกัน
6. การเอาใจใส
7.ประสานงานกับผูสอน
8. สรางผลงาน
9.วิจารณญาณ
10.ความเปนผูนํา

Marina Moore (2006)
1. ทํางานดวยตนเอง
2. อางอิงเอกสาร
3. รับผิดชอบงาน (การเขาชั้น
เรียน สงงาน รวมกิจกรรม)
4.ปฏิบัติตามขอตกลง

แผนภาพที่ 3 ผลการวิเคราะหจริยธรรมของผูเรียนแบบอีเลิรนนิง

Joy L. Colwelland Carl
F. Jenks (2005)
1.การทํางานเปนทีม
2.การคัดลอกผลงานผูอื่น
3.การคัดลอกขอสอบ
4. ขอความชวยเหลือ
ขณะทดสอบ
5.เปดหนังสือขณะสอบ
Deb Gearhart (2001)
1. การทําขอสอบ
2. อางอิงเอกสาร
3. ติดตอประสานงาน
4. รวบรวมขอมูล และ
คนควา
5.รับผิดชอบตองาน
6. จริยธรรมใน
คอมพิวเตอร
7. ชวยเหลือผูอื่น

จริยธรรมของผูเรียนที่
เรียนแบบอีเลิรนนิง
1. ความขยัน สนใจเรียน
2. ใหเกียรติงานผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
4. ความมีสวนรวม
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ผูวิจัย



ภัสรา อรุณมีศรี
(2533)
อรทัย โสภา
(2533)

ประภัสสร ไชย
ชนะใหญ (2529)



กฤษณา พันธุมวานิช
(2550)

วัฒนา สิงห
สัมฤทธิ์ (2547)

รับผิดชอบตนเอง
รับผิดชอบในการ
กระทําของตน
รับผิดชอบตอการงาน
รอบคอบระมัดระวัง
ประเมินผล
รับผิดชอบตอสวนรวม
มีวินัย
ตรงตอเวลา
มีความเปนเลิศ
กลาหาญ
ซื่อสัตย
มีความเพียร / ตั้งใจ
ศึกษา
เคารพผูปกครอง
มีความหนักแนนใน
การแกปญหา

รัตนา ศรีเหรัญ
(2529)

จริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ

พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหสังเคราะหจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
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พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
1. พิจารณาตนเอง
2. ยอมรับความผิดของตนเอง
3. รูวาจะตองปฏิบัติอยางไร
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551)

กฤษณา พันธุมวานิช (2550)
1. ความรับผิดชอบกับการมีวินัย
2. ความรับผิดชอบกับการตรงตอเวลา
3. ความรับผิดชอบกับความเปนเลิศ
4. ความรับผิดชอบกับความกลาหาญ
5. ความรับผิดชอบกับความซื่อสัตย
6. ความรับผิดชอบกับการคํานึงถึงผูอื่น

วัฒนา สิงหสัมฤทธิ์ (2527)
1.ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
2. ความรับผิดชอบตอตนเอง
3. ความรับผิดชอบตอสวนรวม
4. ความรับผิดชอบในการกระทําของตน

(รัตนา ศรีเหรัญ; วิภา พงษพ ิจิตร 2529)
1.มีวิธีการที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค
2 .วางแผนการใชเวลาไดอยางเหมาะสม
3. รอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่
4. ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จ
5. ปฏิบัติการทุกดานไดครบถวน
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม

ประภัสสร ไชยชนะใหญ (2529)
1. ความรับผิดชอบตอตนเอง
2. ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
อรทัย โสภา (2533)
1. ตรงตอเวลา
2. มีความละเอียดรอบคอบ
3. รูจักหนาที่และกระทําตามหนาที่
4. เพียรพยามทํางานไดเปนอยางดี
5. เคารพกฏเกณฑและมีวินัย
6. ซื่อสัตยไมคํานึงถึงประโยชนสวนตัว
7. ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
8. มีอารมณหนักแนนเมื่อเผชิญปญหา
9. ไมปดงานที่ไดรับมอบหมายใหผูอื่น
10. ชวยเหลือกลุมใหบรรลุเปาหมาย

ภัสรา อรุณมีศรี (2533)
1. การศึกษาตั้งใจเรียน
2. ปฏิบัติตามกฏระเบียบอยางเครงครัด
3. เขารวมกิจกรรมตาง ๆ
4. เอาใจใสตอสุขภาพของตน
5. ตรงตอเวลา
6. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ
7. ชวยเหลือผูอื่นตามความสามารถ
8. เคารพเชื่อฟงผูปกครอง
9. ซื่อสัตยไวใจได

แผนภาพที่ 4 ผลการวิเคราะหจริยธรรมดานความรับผิดชอบ

จริยธรรมดานความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบตอตนเอง
2. รับผิดชอบตอการงาน
3. รับผิดชอบตอสวนรวม
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สถานการณ
แกปญหา
การเขียน
อนุทิน
กลุม
สัมพันธ
วิถีพุทธ
การกํากับ
ตนเอง
พิจารณา
เหตุผล
อารมณ
สอนตนเอง
สรางความ
กระจางใน
คานิยม
การ
เสริมแรง

Elizabeth Towell, J. Barrie 2000 Thompson
ผูวิจัย

Stack 1991
Wilcox 1996

พรพิพัฒน เพิ่มผล 2547
วัลภา จันทรเพ็ญ 2544
วรลักษณ ชุมสาย ณ อยุทธยา 2548
Bladssand 1989
Etscheidt 1990

จรัญ ศรีบัวนํา 2550
อัมพรรัตน วัฒนโชติ 2536

ศิรินทรทิพย ประสิว 2540
ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2550

ชินพัฒน ชื่นแดชุม 2542
ศิริพร โอภาสวัตชัย 2543

ฐิติรัตน ศรีรัชตโภคิน 2550
วราพร ขาวสุทธิ์ 2542

บุษามินตรา 2550
ทิพยวัลย สุทิน 2538

วสันตทองไทย 2550
วรพร เกียริติศักดิ์โสภณ 2550

สิริวรรณ ศรีพหล2547
ณัฐพงศชัย ไทรพงษพันธ 2550

ตารางที่ 11 สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจริยธรรม สําหรับบัณฑิตระดับอุดมศึกษา

9

9
9 9

9
9
9

9
9
9

9 9

9

9 9

9 9

9 9 9

9 9 9

9

9
9
9
9

จากตารางสังเคราะหผูวิจัยเลือ กการพัฒนาจริยธรรมโดยใชวิธีก ารกํากับตนเอง และการ
สรางความกระจางในคานิยมโดยผูวิจัยตั้งขอสังเกตไววา การที่ผูวิจัยทานอื่นเลือ กใชวิธีการกํากับ
ตนเองและการสร างความกระจา งในคา นิย มเป นวิ ธีใ นการพัฒนาจริย ธรรมเพราะวิ ธีดังกลาวมี
ขั้น ตอนการบู รณาการเพื่อ พั ฒนาจริ ย ธรรมในรูปแบบต าง ๆ อย า งผสมผสานกัน ดั ง จะเห็ น ว า
กระบวนการกํากับตนอง จะมีการรวบรวบการเสริมแรง การใชส ถานการณ และการเขียนอนุทิน
เขาไวดวยกัน และการสรางความกระจางในคานิยมจะเปนการรวบรวมวิธีการกลุมสัมพันธ และการ
แกปญหาเขาไวดวยกัน เปนตน

9
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2. แนวคิดในการพัฒนานารูปแบบ
2.1 ความหมายของรูปแบบ
จอยสและเวล (Joyce and Weil 1996: 11) ไดใหความหมายของรูปแบบไววา รูปแบบ
หมายถึง แบบแผนที่นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนหรือการสอนในลักษณะกลุมยอย หรือการ
สอนพิเศษเพื่อจัดสื่อการสอน มีความหมายรวมถึง หนังสือ ภาพยนตร เทปบันทึก เสียง โปรแกรม
คอมพิวเตอร และหลักสูตรสําหรับรายวิชา ซึ่งแนวทางการออกแบบการสอนจะชวยใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่รูปแบบกําหนดจุดมุงหมายที่แตกตางกัน
เซเลอรและคณะ (Saylor and Other 1981:271) กลาวถึงรูปแบบการสอน หมายถึง แบบ
แผนหรือแผนของการสอน รูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งจะมีจุดเนนที่เฉพาะเจาะจงอยางใด
อยางหนึ่ง รูปแบบการเรียนการสอนแตละรูปแบบ
ทิศนา แขมมณี (2545:219) ไดใหความหมายของรูปแบบไววา รูปแบบการเรียนการสอน
หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัด
ไว อ ย า งเป น ระเบี ย บตามหลั ก ปรั ช ญา ทฤษฏี หลั ก การ แนวคิ ด หรื อ ความเชื่ อ ต า ง ๆ โดย
ประกอบดวยกระบวนการหรือขึ้นการเรียนการสอนรวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆที่จะ
ชวยใหสภาพกาเรียนการสอนนั้นเปนไปตามทฤษฏี หรือกลัการหรือ แนวคิดที่ยึดถึอ ซึ่งไดรับการ
พิ สู จ น ท ดสอบ ที่ ย อมรั บ ว า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถใช เ ป น แผนการเรี ย นการสอนให บ รรลุ
วัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2529:36) กลาววาในทางศึกษาศาสตร รูปแบบคือ ความสัมพันธของ
ตัวแปร เปนกรอบของความคิด เปนการแทนความคิดออกมาใหเปนรูปธรรม
วิชัย วงษใหญ (2537:41) กลาววารูปแบบหมายถึงลักษณะการจําลองสภาพความเปนจริง
วาถ าจะให บรรลุวัต ถุประสงคที่กํา หนดไวนั้ นจะมีสิ่ งใดบา งที่น าจะได นํามาศึก ษาและพิจารณา
เพราะรูปแบบเปนสิ่งที่ไดมาจากทางเลือกแตละทางที่มีระดับของการบรรลุวัตถุประสงค
อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2537) กลาววารูปแบบหมายถึง ชุดขององคประกอบของกลยุทธ เช น
วิธีการจัดลําดับความคิดของเนื้อหาสาระ การใช overviews การใชตัวอยาง การใชการฝกและการใช
กลยุ ทธ ก ารจู ง ใจ แบบพิ ม พ เ ขี ย วของสถาปนิ ก จะต อ งแสดงให เ ห็ น อย า งเดน ชั ด วา บ า นที่ เ ขา
ออกแบบหน า ตาเป น อย า งไร จึ ง จะได ผ ลผลิ ต ตามที่ ต อ งการภายใต เ งื่ อ นไขที่ ค าดหมาย
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537:206)
อุทุมพร จามรมาน (2541:22) ไดกลาวไววา รูปแบบหมายถึงโครงสรางของความเกี่ยวของ
ระหวางหนวยตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ ดังนั้นรูปแบบจึงนาจะมีมากกวา 1 มิติ หลายตัวแปร และตัว
แปรดังกลาวตางมีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน สามารถสรุปไดวา รูปแบบคือการออกแบบหรื อ
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แผนการสอนที่ค รอบคลุม องคประกอบ หรือ แนวความคิดที่ แ สดงออกมาเปนรู ปธรรมโดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะโดยจะแสดงความสัมพันธขององคประกอบและมีการลําดับองคประกอบตาง ๆ
อยางมีระบบ
2.2 องคประกอบของรูปแบบการสอน
จอยสและเวล (Joyce and Weil 1986: 5-14) ไดจัดกลุมของรูปแบบการเรียนการสอน เปน
4 กลุม ไดแก
2.2.1 กลุมที่ เน นการประมวลผลขอ มูล (The Information Processing Family)
รูปแบบการสอนในกลุ มนี้ เน นการคน หาและประมวลผลขอ มูล ใหรู ปญหาและหาคําตอบของ
ปญหา และใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดและสรางมโนทัศน รูปแบบการสอนในกลุมนี้บางรูปแบบ
เนนใหผูเรียนสรางมโนทัศนและทดสอบสมมติฐาน บางรูปแบบมุงที่การพัฒนาความคิดสรางสรรค
บางรูปแบบมุงสงเสริมความสามารถทางสติปญญาโดยทั่วไป ตัวอยางของรูปแบบการสอนในกลุม
นี้ เชน รูปแบบการสอนมโนทัศน (Concept Attainment Model) รูปแบบการสอนแบบสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร (Scientific Inquiry Model) รูปแบบการสอนกลยุทธการจํา (Memory Model)
2.2.2 กลุมที่เนนตัวบุคคล (The Personal Family) รูปแบบการสอนในกลุมนี้มุง
พัฒนาตัวบุคคล พัฒนาทัศนคติและคานิยมที่ดีงาม เพื่อใหบุคคลมีความเขาใจในตนเองดีขึ้น มีความ
รับผิดชอบตอ การกระทําตนเอง มีความสามารถในการสรางสรรค เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตให
สูงขึ้น ตัวอยางของรูปแบบการสอนในกลุมนี้ เชน รูปแบบการสอนแบบไมสั่งการ (Non Directive
Teaching Model) รูปแบบการฝกความตระหนักรู (Awareness Training Model)
2.2.3 กลุมที่เนนปฏิสัมพันธทางสังคม (The Social Family) รูปแบบการสอนใน
กลุมนี้มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่นและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
เนนการใหกระบวนการประนีประนอมในการแกปญหา เนนการมีสวนรวมกับผูอื่นโดยใชหลักการ
ประชาธิ ป ไตย ตั วอย า งรู ป แบบการสอนในกลุ ม นี้ เช น รู ปแบบการสอนแบบสื บ สอบทาง
สังคมศาสตร (Social Science Inquiry Model) รูปแบบการสอนแบบใหคนควาเปนกลุม (Group
Investigation Model)
2.2.4 กลุมที่เนนการปรับพฤติก รรม (The Behavioral Systems Family) รูปแบบ
การสอนในกลุมนี้มุงพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน และทักษะในการปฏิบัติ ทฤษฎีพื้น ฐานที่รองรับ
รูปแบบการสอนในกลุมนี้ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Cognitive Theory) ซึ่งเปนที่
รู จัก กั น ในนามของการปรั บพฤติ ก รรม (Behavior Modification) การรั ก ษาเยี ยวยาพฤติ ก รรม
(Behavior Therepy) การกํ า หนดงานและแจ ง ผลความก า วหน า ให ผู เ รี ยนทราบอย า งชั ด เจน
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ตัวอยางเชน รูปแบบการฝกความกลาแสดงออก (Assertive Training Model) รูปแบบการเรียนรูโดย
มีเงื่อนไข (Contingency Management Model)
รูปแบบการเรียนการสอนโดยทั่วไปมี องค ประกอบรวมที่สําคัญซึ่งผูพัฒนารู ปแบบการ
สอนควรคํานึงดังตอไปนี้
2.2.1 หลักการของรูปแบบการสอน เปนสวนที่กลาวถึงความเชื่อและแนวคิดของ
ทฤษฎี ที่ ร องรั บ รู ป แบบการสอน หลั ก การของรู ป แบบการสอนจะเป น ตั วชี้ นํ า การกํ า หนด
จุดประสงค เนื้อหากิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการในรูปแบบการสอน
2.2.2 จุดประสงคของรูปแบบการสอน เปนสวนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ตองการ
ใหเกิดขึ้น จากการใชรูปแบบการสอน
2.2.3 เนื้อหา เปนสวนที่ระบุถึงเนื้อ หาและกิจกรรมตาง ๆ ที่จะใชในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของรูปแบบการสอน
2.2.4 กิ จกรรมและขั้น ตอนการดํา เนิ นการ เปน สวนที่ ระบุถึ งวิ ธีก ารปฏิ บัติใน
ขั้นตอนหนึ่ง ๆ เมื่อนํารูปแบบไปใช
2.2.5 การวัดและการประเมินผล เปนสวนที่ประเมินถึงประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอน
ทิศนา แขมมณี 2545:2-3 กลาววา รูปแบบโดยทั่วไปจะตองมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้
2.2.1 รู ปแบบจะต อ งนํา ไปสูก ารทํ านาย (prediction) ผลที่ ตามมาซึ่ ง สามารถ
พิสูจน ทดสอบได กลาวคือสามารถนําไปสรางเครื่องมือเพื่อไปพิสูจนทดสอบได
2.2.2 โครงสรางของรูปแบบจําตองประกอบดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุ (causal
relationship) ซึ่งสามารถใชอธิบายปรากฏการณ/เรื่องนั้นได
2.2.3 รูปแบบจะตองสามารถชวยสรางจินตนาการ (imagination) ความคิดรวบ
ยอด (concept) และความสัมพันธ (interrelations) รวมทั้งชวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู
2.2.4 รู ป แบบควรจะประกอบด ว ยความสั ม พั น ธ เ ชิ ง โครงสร า ง (structural
relationships) มากกวา ความสัมพั นธเชิงเชื่อมโยง (associative relationships) คีฟส (Keeves J.
1997:386-387)
สรุ ปได วา การพั ฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนจะคํ า นึ ง ถึ ง องค ป ระกอบตา ง ๆ ดั ง นี้
หลักการของรูปแบบการสอน จุดประสงคข องรูปแบบการสอน เนื้อหา เปนสวนที่ระบุถึง เนื้อหา
และกิจกรรมตาง ๆ กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ การวัดและการประเมินผล โดยสามารถจัด
กลุมไดดังนี้ กลุมที่เนนการประมวลผลขอมูล กลุมที่เนนตัวบุคคล กลุมที่เนนปฏิสัมพันธทางสังคม
และกลุมที่เนนการปรับพฤติกรรม
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2.3 การพัฒนารูปแบบการสอน
อรจรี ย ณ ตะกั่ วทุ ง (2537) ได อ ธิ บายการออกแบบการสอนสามารถสรุป ได ว า การ
ออกแบบการสอน (Instructional design) เปนศาสตรของการสั่งการ (presciptives science) ทั้งนี้
จุดมุงหมายสําคัญก็เพื่อระบุวิธีการสอนที่ดีที่สุด ที่มีจุดมุงหมายเพื่อ อธิบายกระบวนการเรียนรูแต
ทว า หลั ก การหรื อ ทฤษฏี ก ารสอนกล า วในลั ก ษณะของการอธิ บ ายหรื อ การสั่ ง การก็ ไ ด
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537:207)
ในการพัฒนารูปแบบการสอนนั้น สามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนาไดดังนี้ (Joyce and Weil
1996: 11-12)
2.3.1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวขอเรื่องที่ตอ งการนํามาพัฒนาเปน
รูปแบบ
2.3.2 นํ าแนวคิ ดสํ า คั ญ ของข อ มู ล ที่ ไดจากการวิ เ คราะห มากํ า หนดหลั ก การ
เป า หมายและองค ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เ ห็ น ว า สํ า คั ญ และจํ า เป น อั น จะทํ า ให รู ป แบบการสอนมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ้ น รวมทั้ งกํ าหนดทิ ศ ทาง ลํ าดั บความสํา คั ญ รายละเอี ย ดขององคป ระกอบ
เหลานั้น
2.3.3 กํ าหนดแนวทางในการนํ ารูปแบบไปใชเ ปน การใหร ายละเอียดเกี่ ยวกั บ
วิธีการเงื่อนไขตาง ๆ ในการนํารูปแบบการสอนไปใช
2.3.4 การประเมิน รูปแบบ เป นขั้น ทดสอบความมีประสิทธิภ าพของรูปแบบที่
สรางขึ้น โดยกระทําดังนี้
2.3.4.1 การประเมินความเปนไปไดในเชิงทฤษฎีเ ปนการประเมินความ
สอดคลองภายในระหวางองคประกอบตาง ๆ โดยผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบและดานการเรียนการ
สอนทั้งในทฤษฎีและการนําไปปฏิบัติ
2.3.4.2 การประเมินความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติการ เปนการนํารูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้ นไปใช ในสถานการณจริง นํ า คะแนนผลสั มฤทธิ์ก อนและหลั งเรีย นของกลุม ที่ส อน
แบบเดิมและกลุมที่สอนโดยใชรูปแบบมาคํานวณคาประสิทธิภาพของรูปแบบหรือ คํานวณคาเมื่อ
เทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดขึ้น หรือคํานวณความแตกตางดานสถิติ
2.3.5 การปรับปรุงรูปแบบ แบง เปน 2 ระยะ คื อ ระยะก อ นการนํา รู ปแบบไป
ทดลองใช การปรับปรุงรูปแบบระยะนี้ ใชขอมูลจากการประเมินความเปนไปไดเชิงทฤษฎีของกลุม
ผูเชี่ยวชาญเพื่อใหมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากขึ้น ระยะที่สองเปนการปรับปรุงรูปแบบการ
สอนโดยใชขอมูลจากผลการทดลองใช ซึ่งการปรับปรุงรูปแบบการสอนและนําไปทดลองซ้ําอาจ
ทําไดหลายครั้งจนกวาจะไดผลเปนที่นาพอใจ
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สามารถสรุปไดวา การพัฒนารูปแบบการสอนเริ่มตนจากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน การ
จัดนําแนวคิดมากําหนดวัตถุประสงค กําหนดแนวทางเกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ และการประเมิน
รูปแบบ โดยประเมินความสอดคลองและความเปนไปไดของรูปแบบ และการปรับปรุงรูปแบบเพื่อ
นําไปใชจริง
2.4 รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย (Affective Domain)
รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้เปนรูปแบบที่มุงชวยพัฒนาผูเรียนใหเ กิดความรูสึก
เจตคติ คานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค ซึ่งเปนเรื่อ งที่ยากแกการพัฒนาหรือปลูกฝง
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่เพียงใหเกิดความรูความเขาใจ มักไมเพียงพอตอการ
ใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีได จําเปนตองอาศัยหลักการและวิธีการอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีรูปแบบที่สําคัญ
ดังนี้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม
(Instructional Model Based on Bloom’s Affective Domain)
ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
บลูม (Bloom 1956) ไดจําแนกจุดมุงหมายทางการศึกษาออกเปน 3 ดาน
คือ ดานความรู (cognitive domain) ดานเจตคติหรือความรูสึก (affective domain) และดานทัก ษะ
(psycho-motor domain) ซึ่งในดานเจตคติหรือ ความรูสึ ก นั้น บลูมไดจัดขั้น การเรียนรูไว 5 ขั้ น
ประกอบดวย
2.4.1 ขั้นการรับรู ซึ่งก็หมายถึง การที่ผูเ รียนไดรับรูคานิยมที่
ตองการจะปลูกฝงในตัวผูเรียน
2.4.2 ขั้นการตอบสนอง ไดแกการที่ผูเรียนไดรับรูและเกิดความ
สนใจในคานิยมนั้น แลวมีโอกาสไดตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2.4.3 ขั้นการเห็นคุณคา เปนขั้นที่ผูเรียนไดรับประสบการณ
เกี่ยวกับคานิยมนั้น แลวเกิดเห็นคุณคาของคานิยมนั้น ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอคานิยมนั้น
2.4.4 ขั้นการจัดระบบ เปนขั้นที่ผูเรียนรับคานิยมที่ตนเห็นคุณคา
นั้นเขามาอยูในระบบคานิยม
ของตน
2.4.5 ขั้นการสรางลักษณะนิสัย เปนขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติตนตาม
คานิยมที่รับมาอยางสม่ําเสมอและทําจนกระทั่งเปนนิสัย
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ถึ ง แม ว า บลู ม ได นํ า เสนอแนวคิ ด ดั ง กล า วเพื่ อ ใช ใ นการกํ า หนด
วัตถุประสงคในการเรียนการสอนก็ตาม แตก็สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ ชวย
ปลูกฝงคานิยมใหแกผูเรียนได
ข. วัตถุประสงคของรูปแบบ
เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความรูสึก/เจตคติ/คานิยม/คุณธรรมหรือ
จริยธรรมที่พึงประสงค อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนไปตามความตองการ
ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
การสอนเพื่อปลูกฝงคานิยมใด ๆ ใหแกผูเรียน สามารถดําเนินการ
ตามลําดับขั้นของวัตถุประสงคทางดานเจตคติของบลูมไดดังนี้
ขั้นที่ 1 การรับรูคานิยม
ผูสอนจัดประสบการณหรือสถานการณที่ชวยใหผูเรียนไดรับรู
คานิยมนั้นอยางใสใจ เชน เสนอกรณีตัวอยางที่เปนประเด็นปญหาขัดแยงเกี่ยวกับคานิยมนั้น คําถาม
ที่ทา ทายความคิดเกี่ ยวกับคานิ ยมนั้น เปนต น ในขั้ นนี้ผู สอนควรพยายามกระตุนใหผู เรี ยนเกิ ด
พฤติกรรมดังนี้
2.4.1 การรูตัว
2.4.2 การเต็มใจรับรู
2.4.3 การควบคุมการรับรู
ขั้นที่ 2 การตอบสนองตอคานิยม
ผูสอนจัดสถานการณใหผูเรียนมีโอกาสตอบสนองตอคานิยมนั้น
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน ใหพูดแสดงความคิดเห็นตอคานิยมนั้น ใหล องทําตามคานิยมนั้น
ใหสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูที่มีคานิยมนั้น เปนตน ในขั้นนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิด
พฤติกรรมดังนี้
2.4.1 การยินยอมตอบสนอง
2.4.2 การเต็มใจตอบสนอง
2.4.3 ความพึงพอใจในการตอบสนอง
ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาของคานิยม
ผูสอนจัดประสบการณหรือสถานการณที่ชวยใหผูเรียนไดเห็น
คุณคาของคานิยมนั้น เชน การใหลองปฏิบัติตามคานิยมแลวไดรับการตอบสนองในทางที่ดี เห็น
ประโยชนที่เกิดขึ้นกับตนหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติตามคา นิยมนั้น เห็นโทษหรือไดรับโทษจากการ
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ละเลยไมปฏิบัติตามคานิยมนั้น เปนตน ในขั้นนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติก รรม
ดังนี้
2.4.1 การยอมรับในคุณคานั้น
2.4.2 การชื่นชอบในคุณคานั้น
2.4.3 ความผูกพันในคุณคานั้น
ขั้นที่ 4 การจัดระบบคานิยม
เมื่อผูเรียนเห็นคุณคาของคานิยมและเกิดเจตคติที่ดีตอคานิยมนั้น
และมีความโนมเอียงที่จะรับคานิยมนั้นมาใชในชีวิตของตน ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนพิจารณา
คานิยมนั้นกับคานิยมหรือคุณคาอื่น ๆ ของตน ในขั้นนี้ผูสอนควรกระตุนใหผูเ รียนเกิดพฤติก รรม
สําคัญดังนี้
2.4.1 การสรางมโนทัศนในคุณคานั้น
2.4.2 การจัดระบบในคุณคานั้น
ขั้นที่ 5 การสรางลักษณะนิสัย
ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมนั้นอยางสม่ําเสมอ
โดยติดตามผลการปฏิบัติและใหขอ มูลปอ นกลับและการเสริมแรงเปนระยะ ๆ จนกระทั่งผูเรียน
สามารถปฏิบัติไดจนเปนนิสัย ในขั้นนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมดังนี้
2.4.1 การมีหลักยึดในการตัดสินใจ
2.4.2 การปฏิบัติตามหลักยึดนั้นจนเปนนิสัย
2.4.3 การดําเนินการในขั้นตอนทั้ง 5 ไมส ามารถทําได
ในระยะเวลาอันสั้น ตองอาศัยเวลา โดยเฉพาะในขั้นที่ 4 และ 5 ตองการเวลาในการปฏิบัติ ซึ่ง
อาจจะมากนอยแตกตางกันไปในผูเรียนแตละคน
2.5 การนําเสนอรูปแบบการสอน
การนํ าเสนอรูปแบบการสอนเปน ขั้น ตอนที่สํ าคั ญ เพราะการนํ าเสนอรูปแบบที่ชั ดเจน
เข าใจง า ย และช วยใหค รูผู ส อนเกิ ด ความเข า ใจและสามารถนํ า รูปแบบการสอนไปใช ได หรื อ
สามารถศึ ก ษาและฝก ฝนตนเอง ให ใช รู ปแบบได อย า งมีประสิทธิ ภ าพ ซึ่ง จะทํ า ให เ กิ ดผลตาม
จุดมุงหมายของรูปแบบ ในการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนนั้น จอยสแ ละเวล (Joyce and
Weil 1986) ไดเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการสอน (Orientation to the Model) เปนการอธิบาย
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ซึ่งเปนที่มาของรูปแบบการสอน ประกอบดวยเปาหมายของรูปแบบ
ทฤษฎี ขอสมมุติฐาน หลักการ และแนวคิดสําคัญที่เปนพื้นฐานของรูปแบบการสอน
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ตอนที่ 2 รูปแบบการสอน (The Model of Teaching) เปน การให รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับลําดับขั้นตอนการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.5.1 ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบ (Syntax หรื อ Phases) เปนการให
รายละเอียดเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.5.2 ระบบของการปฏิ สั ม พั น ธ (Social System) เป น การอธิ บายถึ ง
บทบาทของครู นัก เรียน ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับ
นักเรียน ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละรูปแบบ เชน บทบาทของครูอาจเปนผูนําในการทํากิจกรรม
เปนผูอํานวยความสะดวก เปนผูแนะแนว เปนแหลงขอมูล เปนตน
2.5.3 หลักการของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เปนการบอก
ถึงวิธีการแสดงออกของครูตอนักเรียน การตอบสนองการกระทําของนักเรียน เชน การใหรางวัลแก
ผูเรียนการใหอิสระในการแสดงความคิดเห็น การไมประเมินวาถูกหรือผิด
2.5.4 ป จจั ย สนั บสนุ น การเรี ย นการสอน (Support system) เน น การ
อธิบายถึง เงื่ อนไขหรื อสิ่ งจํ าเปน ที่จะทํ าใหก ารใช รูปแบบนั้น ได ผล เชน รู ปแบบการสอนแบบ
ทดลองในหองปฏิบัติการ ตองใชผูนําการทดลองที่ผานการฝกฝนมาอยางดีแลว รูปแบบการสอน
แบบฝ กทั ก ษะนั ก เรี ยนจะตอ งไดฝ กการทํ างานในสถานที่ แ ละใชอุ ปกรณที่ใกลเ คีย งสภาพการ
ทํางานจริง
ตอนที่ 3 การนํารูปแบบการสอนไปใช (Application) เปนการใหคําแนะนําและตั้ง
ขอสังเกตเกี่ยวกับการนํารูปแบบการสอนไปใชใหไดผลดี เชน ควรใชกับเนื้อหาประเภทใด ควรใช
กับผูเรียนระดับใด เปนตน
ตอนที่ 4 ผลที่ ไ ด จากการใช รู ป แบบการสอน ทั้ ง ผลทางตรงและทางอ อ ม
(Instructional and Nurturant Effects) เปนการระบุถึงผลของการใชรูปแบบการสอนที่คาดวาจะเกิด
แกผูเรียนทั้งผลทางตรงซึ่งจุดมุงหมายหลักของรูปแบบการสอนนั้น และผลทางออ ม ซึ่งเปนผล
พลอยไดจากการใชรูปแบบการสอนนั้น ซึ่งจะเปนแนวทางสําหรับครูในการพิจารณาและเลือ ก
รูปแบบการสอนไปใช
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สามารถสรุปไดวา การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนมีขั้นตอนการนําเสนอรูปแบบ 4
ขั้นตอน ดังนี้
2.5.1 ที่มาของรูปแบบการสอนเปนการนําเสนอแนวคิดการนําเสนอรูปแบบ
2.5.2 รูปแบบการสอนเปนการกําหนดองคประกอบและการดําเนินการสอน
2.5.3 การนํารูปแบบการสอนไปใชคือการนําไปใชกับผูเรียน
2.5.4 ผลที่ไดจากการใชรูปแบบการสอนซึ่งจะสอดคลองกับจุดมุงหมายและเปน
แนวทางในการพิจารณาแบบการสอนสําหรับการนําไปใช
3. การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
3.1 ความหมายของการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
ปจจุบันไดมีการใชเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งรูจักกันทั่วไปวาอินเทอรเน็ต (Internet) ในการ
แลกเปลี่ยนขาวสารข อมูล และสื่ อสารถึงกัน มากขึ้น โดยเฉพาะในดานการศึก ษา อิน เทอรเ น็ตมี
ประโยชน ต อ การศึ ก ษาโดยใช อิ น เทอร เ น็ ต ใช เ ป น ระบบสื่ อ สารส ว นบุ ค คล โดยการใช
อิเล็กทรอนิกสเมล (E-mail) ซึ่งเปนระบบทําใหการสื่อสารระหวางกันเกิดขึ้นไดงาย แตละบุคคล
จะมีตูจดหมายประจํา สามารถสงขอความถึงกันในระบบนี้สามารถนํามาประยุกตใชทางการศึกษา
ไดมาก เชน การแจง ผลการสอบ การสงการบาน การตอบโตเ รื่องในบทเรียนตาง ๆ ระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน ระบบขาวสาร บนอินเทอรเน็ตมีระบบขาวสารในลักษณะเหมือนกระดานขาวสาร
ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ทุกคนสามารถเปดกระดานขาวที่ตนสนใจ สามารถสงขาวสารผานกลุมขาว
บนกระดาน และโตตอบขาวสารไดใชคนหาขอมูล บนอินเทอรเ น็ตมีแ หลงขอมูลขนาดใหญที่
เชื่อมโยงกัน และติดตอกับหองสมุดทั่วโลก ทําใหก ารคน หาขอมูล ขาวสารตาง ๆ ทําไดรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสามารถคนหาตามคําหลักที่ตองการได ฐานขอมูลเครือขาย (World Wide Web)
เปนฐานขอ มูลแบบเอกสารและรูป ภาพ (Hypertext) ที่มีขอ ความและรูปภาพแบบมัลติ มีเดียที่
สามารถไดจากที่ตาง ๆ ทั่วโลกการพูดคุยแบบโตตอบหรือคุยเปนกลุม บนเครือขายอินเทอรเน็ต
สามารถเชื่อมตอกันและพูดคุยกันดวยเวลาจริง ผู พูดสามารถพิมพโตตอบกันไมวาจะอยูที่ใดบน
เครือขายอินเทอรเน็ตขอความการแลกเปลี่ยนขอมูล แบบ FTP (File Transfer Protocol) เปนการ
ยายโอนขอมูลระหวางกันเปนจํานวนมาก ทําใหสามารถสงขอมูลปริมาณมากบนเครือ ขายได ซึ่ง
ระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงไดมีผูใหความหมายไวดังนี้
คาน (Khan 1997:6) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง (WebBased Instruction) ไววา เปนการเรียนการสอน ที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอรมีเดียที่ชวยในการสอน
โดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของ อินเทอรเ น็ต (WWW) มาสรางใหเกิดการ
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เรียนรูอยางมีความหมาย โดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูอยางมีมากมาย โดยสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรูในทุกทาง
รีแลน และกิลลานิ (Relan and Gillani 1997: 43) ไดกลาวถึงการเรียนการสอนแบบอีเลิร
นนิงไววา เปนการกระทํา ของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุมคอนสตรัคติ
วิซึ่มและการเรียนรูในสถานการณรวมมือ กัน โดยใชประโยชนจากคุณลัก ษณะและทรัพยากรใน
เวิลดไวดเว็บ
พารสัน (Parson 1995) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงวา เปนการ
สอนที่นําเอา สิ่งที่ตองการสง ใหบางสวน หรือทัง้ หมดโดยอาศัยเว็บ โดยเว็บสามารถกระทําไดใน
หลากหลายรูปแบบและหลายหลายขอบเขตที่เ ชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมตอบทเรียน วัสดุชวยการ
เรียนรูและการศึกษาทางไกล
วิชุดา รัตนเพียร (2542: 31) กลาวถึงการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงสามารถสรุปไดวา
“เปนการนําเสนอโปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจโดยนําเสนอผานบริการเวิล ดไวดเ ว็บในเครือ ขาย
อินเทอรเน็ตซึ่งผูออกแบบและสรางโปรแกรมการสอนบนเว็บจะตองคําถึงถึงความสามารถและ
บริการที่หลากหลายของอินเทอรเน็ตและนําคุณสมบัติตางๆ เหลานั้นมาเพื่อประโยชนในการเรียน
การสอนใหมากที่สุด”
กิดานันท มลิทอง (2543: 344) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงวา
“เปนการใชเว็บในการเรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพื่อนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อ หลายมิติ
ของวิช าทั้ง หมดตามหลักสู ตรหรือ ใช เพีย งการเสนอข อมูล บางอย างเพื่อ ประกอบการสอนก็ไ ด
รวมทั้งใชประโยชนจากคุณลักษณะตางๆ ของการสื่อสารที่มีอ ยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การ
เขีย นโต ตอบกั น ทางไปรษณี ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และการพู ดคุ ยสดด วยข อ ความและเสี ย งมาใช
ประกอบดวยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
ถนอมพร เลาหจรัส แสง. (2545: 24) กลาวถึงการสอนแบบอีเ ลิรน นิงวาเปนรูปแบบการ
เรียนที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนในลักษณะทางไกล (Distance Learning) เพื่อลดปญหาใน
ด า นต น ทุ น การเรี ย นการสอนและการอบรม โดยผู เ รี ยนจะต อ งศึ ก ษาเนื้ อ หาจากคอร ส แวร
(Courseware) ซึ่งหมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรที่ไดรับการออกแบบและพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ
ฐาปนีย ธรรมเมธา. (2552: 79) กลาวถึงการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงไววา การเรียนการ
สอนอีเลิรนนิง หมายถึง การใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางการสื่อ สารการเรียนการสอน โดยมีก าร
กําหนดกิจกรรมการเรียน และการสอนที่ออกแบบดวยวิธีสอนหลากหลาย มีการนําเสนอเนื้อหา สื่อ
แบบดิจิตอล การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ และการวัดประเมินผลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
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สามารถสรุปไดวา การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงเปนการใชเว็บสําหรับการเรียนการ
สอนซึ่งมีการออกแบบในลักษณะของบทเรียนโดยการใชประโยชนจากลัก ษณะและทรัพยากรใน
ระบบเครือขายและสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดอ ยางสะดวกรวดเร็วสงผลใหเกิดการสื่อ สาร
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จากความหมายดังกลาวไดมีผูใหคํานิยามการเรียนการสอนไว
อยางหลากหลาย เชน การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส การเรียนแบบอิเลิรนนิง การเรียนบนเครือ ขาย
การเรียนออนไลน ทั้งนี้ผูวิจัยขอใชการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อใหมีความสอดคลองกับนิยามในการ
ปจจุบัน
3.2 ลักษณะการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
การจั ดการเรียนการสอนแบบอีเ ลิรนนิ งได มีทรัพยากรทางการเรียนรูที่หลากหลายโดย
สามารถแบงลักษณะของการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง ไดดังนี้
ดริสคอลล (Driscoll 1997: 5-6) ไดแ บงลักษณะของการสอนบนเว็บตามรูปแบบของ
เครื่องมือที่ใชบนอินเทอรเน็ต ซึ่งแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ
3.2.1 แบบที่เปนขอมูลอยางเดียว (text-only) เปนลักษณะของการเรียนการสอน
โดยอาศัยอินเทอรเน็ต ซึ่งมีขอจํากัดบางอยางในการเขาถึงขอมูล โดยมีลักษณะเปนขอความอยาง
เดียว เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (electronic mail: e-mail) กระดานขาวสาร (bulletin board) หอง
สนทนา (chat room) โปรแกรมดาวนโหลด (software downloading)
3.2.2 แบบที่เปนมัลติมีเดีย (multimedia) เปนแบบที่สองของอินเทอรเน็ตเพื่อ การ
เรียนการสอนที่มีลักษณะโครงสรางเปนกราฟก การสืบคนโดยใชภาพในรูปของเว็บ
พารสัน (Parson 1995) การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงสามารถใชไดกับทุกสาขาวิชา โดย
อาจะเปนการใชเว็บเพื่อสอนวิชานั้นทั้งหมดหรือใชประกอบเนื้อหาได การเรียนการสอนแบบอีเลิร
นนิงแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
3.2.1 วิชาเอกเทศ (stand-alone course หรือ web-based course) เปนวิช าที่เนื้อหา
และทรัพยากรทั้งหมดจะมีการนําเสนอบนเว็บ รวมถึงการสื่อ สารกันเกือบทั้งหมดระหวางผูสอน
และผูเรียนจะผานทางคอมพิวเตอร การใชลักษณะนี้สามารถใชไดกับวิช าที่ผูเรียนนั่งเรียนอยูใน
สถาบันการศึกษาและสวนมากแลวจะใชในการศึกษาทางไกลโดยผูเรียนจะลงทะเบียนเรียนและมี
การโตตอบกับผูสอนและผูเรียนรวมชั้นเรียนคนอื่น ๆ ผานทางการสื่อ สารบนอินเทอรเน็ต ดวย
วิธีการนี้จะทําใหผูเรียนในทุกสวนของโลกสามารถเรียนรวมกัน ไดโดยไมมีขีดจํากัดในเรื่องของ
สถานที่และเวลา
3.2.2 วิชาใชเว็บเสริม (web supported course) เปนการที่ผูสอนและผูเรียนจะพบ
กันใสถาบันการศึกษา แตทรัพยากรหลายๆ อยาง เชน การอานเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทเรียนและขอมูล
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เสริมจะอานจากเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของโดยการที่ผูสอนกําหนดมาใหหรือที่ผูเรียนหาเพิ่มเติม
สวนการทํางานที่สั่ง การทํากิจกรม และการติดตอสื่อสาร จะทํากันบนเว็บเชนกัน
3.2.3 ทรัพยากรการสอนบนเว็บ (web pedagogical resources) เปนการนําเว็บไซต
ตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชามาใชเปนสวนหนึ่งของวิชานั้น หรือใชเปนกิจกรรมการเรียน
ของวิชา ทรัพยากรเหลานี้จะอยูในหลากหลายรูปแบบ เชน ขอความ ภาพกราฟกภาพเคลื่อนไหว
เสียง การติดตอระหวางผูเรียนกับเว็บไซต ฯลฯ โดยจะดูไดจากเว็บไซตตางๆ
แฮนนัม (Hannum 1998) ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงออกเปน 4
ลักษณะใหญๆ คือ
3.2.1 รูปแบบการเผยแพร รูปแบบนี้สามารถแบงไดออกเปน 3 ชนิด คือ
3.2.1.1 รูปแบบหอ งสมุด (Library Model) เปนรูปแบบที่ใชประโยชน
จากความสามารถในการเขาไปยังแหลงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูหลากหลาย โดยวิธีการจัดหา
เนื้อ หาใหผูเรียนผานการเชื่อ มโยงไปยังแหลงเสริมตางๆ เชน สารานุกรม วารสาร หรือหนังสือ
ออนไลนทั้งหลาย ซึ่งถือไดวาเปนการนําเอาลักษณะทางกายภาพของหองสมุดที่มีทรัพยากรจํานวน
มหาศาลมาประยุกตใช สวนประกอบของรูปแบบนี้ ไดแก สารานุกรมออนไลน วารสารออนไลน
หนังสือออนไลน สารบัญการอานออนไลน (Online Reading List) เว็บหองสมุด เว็บงานวิจัย
รวมทั้งการรวบรวมรายชื่อเว็บที่สัมพันธกับวิชาตางๆ
3.2.1.2 รูปแบบหนังสือ เรียน (Textbook Model) การเรียนการสอนแบบ
อีเลิรนนิงรูปแบบนี้เปนการจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรในลักษณะออนไลนใหแ กผูเ รียน เชน คํา
บรรยาย สไลด นิยามคําศัพท และสวนเสริม ผูสอนสามารถเตรียมเนื้อหาออนไลนที่ใชเหมือนกับที่
ใชในการเรียนในชั้นเรียนปกติแ ละสามารถทําสําเนาเอกสารใหกับผูเ รียนได รูปแบบนี้ตางจาก
รูปแบบหองสมุด คือรูปแบบนี้จะเตรียมเนื้อหาสําหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ขณะที่รูปแบบ
หองสมุดชวยใหผูเรียนเขาถึงเนื้อหาที่ตองการจากการเชื่อมโยงที่ไดเตรียมเอาไว สวนประกอบของ
รูปแบบหนัง สือ เรีย นนี้ ประกอบด วย บัน ทึก ของหลั ก สู ตร บัน ทึ กคํ าบรรยาย ขอ แนะนํ าของ
หองเรียน สไลดที่นําเสนอ วิดีโอและภาพที่ใชในชั้นเรียน เอกสารอื่นที่มีความสัมพันธกับชั้นเรียน
เชน ประมวลรายวิชา รายชื่อในชั้น กฎเกณฑขอตกลงตางๆ ตารางการสอบ และตัวอยางการสอบ
ครั้งที่แลวความคาดหวังของชั้นเรียน งานที่มอบหมาย เปนตน
3.2.1.3 รูปแบบการสอนที่มีปฏิสัมพันธ (Interactive Instruction Model)
รูปแบบนี้จัดใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาที่ไดรับ โดยนํา
ลักษณะ
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ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มาประยุกตใช เปนการสอนแบบออนไลนที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธ มีการใหคําแนะนํา การปฏิบัติ การใหผลยอนกลับ รวมทั้งการใหสถานการณจําลอง
3.2.2 รูปแบบการสื่อสาร (Communication Model) การเรียนการสอนผานเว็บ
รู ป แบบนี้ เ ป น รู ป แบบที่ อ าศั ย คอมพิ วเตอร ม าเป น สื่ อ เพื่ อ การสื่ อ สาร (Computer-Mediated
Communications Model) ผูเรียนสามารถที่จะสื่อสารกับผูเรียนคนอื่นๆ ผูสอน หรือกับผูเชี่ยวชาญ
ได โดยรูปแบบการสื่อ สารที่หลากหลายในอินเทอรเน็ต ซึ่งไดแ กจดหมายอิเล็กทรอนิกส กลุม
อภิปราย การสนทนาและการอภิปรายและการประชุมผานคอมพิวเตอร เหมาะสําหรับการเรียนการ
สอนที่ตองการสงเสริม การสื่อสารและปฏิสัมพันธระหวางผูที่มีสวนรวมในการเรียนการสอน
3.2.3 รูปแบบผสม (Hybrid Model) รูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บรูปแบบนี้
เปนการนําเอารูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบการเผยแพรกับรูปแบบการสื่อสารมารวมเขาไวดวยกัน
เชน เว็บไซตที่รวมเอารูปแบบหองสมุดกับรูปแบบหนังสือเรียนไวดวยกัน เว็บไซตที่รวบรวมเอา
บันทึก ของหลัก สูตร รวมทั้งคําบรรยายไวกับกลุมอภิปราย หรือเว็บไซตที่รวมเอารายการแหลง
เสริมความรูตางๆ และความสามารถของจดหมายอิเล็กทรอนิกสไวดวยกัน เปนตน รูปแบบนี้มี
ประโยชนเปนอยางมากกับผูเรียน เพราะผูเรียนจะไดใชประโยชนของทรัพยากรที่มีในอินเทอรเน็ต
ในลักษณะที่หลากหลาย
3.2.4 รูปแบบหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom Model) รูปแบบหองเรียน
เสมือนเปนการนําเอาลักษณะเดนหลายๆ ประการของแตละรูปแบบ ฮิลทซ (Hiltz 1993) ทีน่ ิยามวา
หอ งเรี ยนเสมือ นเปน สภาพแวดล อมการเรียนการสอนที่ นํา แหลงทรัพยากรออนไลน มาใชใน
ลักษณะการเรียนการอสนแบบรวมมือ โดยการรวมมือระหวางนักเรียนดวยกัน นักเรียนกับผูสอน
ชั้นเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น และกับชุมชนที่ไมเปนเชิงวิชาการ คาน (Khan 1997) นอกจากนี้เท
อรอฟฟ (Turoff 1995) กลาวถึงหองเรียนเสมือนวา เปนสภาพแวดลอมการเรียนการสอนที่ตั้งขึ้น
ภายในระบบการสื่อสารผานคอมพิวเตอรในลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งเปนกระบวนการ
ที่เนน ความสําคั ญของกลุมที่จะรวมมือทํากิจกรรมรวมกัน นักเรียน และผูสอนจะไดรับความรู
ใหมๆ จากกิจกรรม การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ มูล ลักษณะเดนของการเรียนการ
สอนรูปแบบนี้ คือ ความสามารถในการลอกเลียนลักษณะของหองเรียนปกติมาใชในการออกแบบ
การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงโดยอาศัยความสามารถตางๆ ของอินเทอรเน็ต โดยมีสวนประกอบ
คือ ประมวลรายวิชา เนื้อหาในหลัก สูตร รายชื่อแหลงเนื้อหาเสริม กิจกรรมระหวางผูเรียนและ
ผูสอน คําแนะนําและการใหผลปอนกลับ การนําเสนอในลักษณะมัล ติมีเดีย การเรียนแบบรวมมือ
รวมทั้งการสื่อสารระหวางกันรูปแบบนี้จะชวยใหผูเ รียนไดรับประโยชนจากการเรียน โดยไมมี
ขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่
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ฐาปนีย ธรรมเมธา (2552: 79-80) ไดก ลาวถึงการเรียนแบบอีเลิรนนิงหรือการเรียนแบบ
อีเลิรนนิง ไววาการเรียนในลักษณะนี้เปนการใชการสื่อ สารผานอินเทอรเน็ต ลักษณะออนไลนทั้ง
แบบผานสาย (Local Area Network )และไรสาย (Wireless) มีความเหมือนหรือความแตกตางจา
การเรียนผานเว็บ (Web Based Instruction: WBI) กลาวโดยสรุปไดวาความเหมือนคือ ทั้งอีเลิรนนิง
และการเรียนผานเว็บใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลาง ดานความแตกตาง คือ การเรียนแบบอีเลิรนนิงได
ถูกออกแบบใหเปนเสมือน หรือใกลเคียงกับการสอนในหองเรียนปกติ โดยใชโปรแกรมระบบบ
จัดการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) เปนซอฟทแวรสําคัญ เพื่อ จําลอง
วิธีการสื่อสารการสอนจากการสอนปกติในหองเรียนมาใชรูปแบบเครื่องมือตางๆ ของระบบจัดการ
เรียนการสอน ซึ่ง องคประกอบของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย การเก็บขอมูล
พื้นฐานของผูเรียน สถิติก ารเขาเรียน การรวมกิจกรรมการเรียน การสื่อสารปฏิสัมพันธระหวา ง
ผูเรียนกับ ผูสอน และผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน รวมถึงการวัดและประเมิน ผล เปนตน โดยสรุป
ลักษณะระบบจัดการเรียนการสอน แสดงดังตาราง
ตารางที่ 12 กิจกรรมการเรียนแบบอีเลิรนนิงและเครื่องมือจากระบบบจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขอมูลพื้นฐานผูเรียน ความสนใจตอการเขา
เรียน
และความสนใจตอเนื้อหา และ
กิจกรรม
การเรียนจากเนื้อหาและสื่อแบบดิจิตอล
การรวมกิจกรรมการเรียน โดยการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
การสื่อสาร/ปฏิสัมพันธ

แนะนําแหลงเรียนรู แหลงขอมูลเพื่อ ศึกษา
เพิ่มเติมภายในอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของ
การวัดและประเมินผล แบบทันทีทันใดและ
การประเมินผลโดยรวม

1.
2.
3.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
1.

เครื่องมือ / วิธกี าร LMS
การเขาใชงาน ( log in)
โฟลเดอรขอมูลผูเรียน
โปรแกรมเก็บสถิติการเขาเรียน การใชงานจากระบบ
โฟลเดอรเนื้อหา และสื่อการสอนแบบดิจิตอล
กระดานสนทนา (web board) กระดานขาว
การสนทนาแบบทันทีทันใด (chat)
ประกาศรายวิชา (Bulletin Board )และกระดานสนทนา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
การประชุมทางไกล (video conference)
เชื่อมโยงไปเว็บไซตที่เกี่ยวของ (web link)

1. โปรแกรมแสดงผลการเรียน และใหผลยอนกลับ
2. โฟลเดอรเก็บคะแนน สถิติผลการเรียน
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นอกจากนี้ ใจทิพย ณ สงขลา (2542: 28-29) กลาวถึง การสรางเว็บที่ใชเพื่อการเรียนการ
สอน จะมีอยู 2 ลักษณะใหญๆ สามารถสรุปไดวา
3.2.1 ผูเรียนศึกษาดวยตนเอง (human to computer) เปนการสรางเนื้อหาที่มีก าร
เชื่อมโยงคําสําคัญ (key word) ไปยังเนื้อหารายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรืออาจเชื่อมโยงไปยังสื่อ
ชนิดอื่นๆ ที่ผูสอนเห็นวาจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีขึ้น
3.2.2 ผูเรียนศึกษารวมกับผูอื่น (human to human) การเรียนวิธีนี้มักพบในลักษณะ
ของการเรียนแบบเอาปญหาเปนตัวตั้ง คือผูสอนจะเปนผูกําหนดปญหาหรือโจทยขึ้นมาและใหกลุม
ผูเรียนรวมกันระดมความคิด หาสาเหตุและเสนอหนทางแกไข โดยผูสอนจะทําหนาที่กระตุนให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการแสวงหาคําตอบ และจะตองอาศัยความรวมมือจากผูเรียนอื่นๆ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการเรียนนั้นๆ
การเรียนอีเลิรนนิง (e-Learning)
สารสนเทศ
(Information)

Web

การเรียนรูบนเว็บ (Web-based learning)

การเรียนการสอนบนเว็บ
(Web-based Instruction)

การเรียนการสอนบนเว็บ กับการเรียนอีเลิรนนิง e-Learning

การจัดการความรู
(Knowledge Management)
- การฝกอบรมบนเว็บ
(Web-based Training--WBT)
- ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(Web/electronic performance support
system—W/EPSS)
- ชั้นเรียนเสมือนในมิติตางเวลา
(Web/Virtual Asynchronous Classroom—
W/VAC)
- ชั้นเรียนเสมือนในมิติประสานเวลา
(Web/Virtual Synchronous Classroom—
W/VSC)

แผนภาพที่ 5 การเรียนการสอนบนเว็บกับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
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สามารถสรุปไดวา ลักษณะการเรียนแบบอีเลิรนนิงสามารถจําแนกได 2 ลัก ษณะใหญ ๆ
ไดแกกการใชการเรียนแบบอีเลิรนนิงในการสืบคนขอมูลเพื่อทําการคนควาและการติดตอสื่อ สาร
ในการศึกษาโดยจะเปนการศึกษาในรายบุคคล และการใชการเรียนแบบอีเลิรนนิงสําหรับการเรียน
รวมกันในชั้นเรียน โดยการเรียนในลักษณะนี้จะเปนการเรียนในกลุมการเรียนเชื่อมโยงการเรียน
และการแกไขปญหารวมกัน ซึ่งสามารถแบงเปนเว็บที่นําเสนอดวยขอความ (Text Based) และเว็บที่
นํ า เสนอด วยรู ป ภาพและข อ ความในลั ก ณะสื่ อ ผสม (Multimedia) โดยการเรี ย นรู บ นเว็ บจะ
ประกอบดวยการเรียนการสอนบนเว็บและการจัดการความรู
3.3 องคประกอบของการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 30-40) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเรียนการสอนแบบ
อีเลิรนนิงซึ่งประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลักสามารถสรุปไดดังนี้
3.3.1 เนื้อหา (Content) เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณภาพของการ
เรียนการสอนผานแบบอีเลิรนนิงซึ่งการที่ผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคก ารเรียนหรือไมสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดก็คือเนื้อหาการเรียนซึ่งผูสอนไดจัดหาใหแกผูเรียนซึ่งผูเรียนมีหนาที่ในการใชเวลาสวนใหญ
ศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง
3.3.2 ระบบบริหารจัดการรายวิชา (Course Management System) เปนเสมือน
ระบบที่รวบรวมเครืองมือซึ่งออกแบบไวเพื่อใหความสะดวกแกผูใชในการจัดการกับการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร นนิง ซึ่ งผูใชไดแก ผู สอน (Instructors) ผูเรียน (Students) และผูบริหารระบบ
เครือขาย (Network Administrator) เครืองมือที่ระบบบริหารจัดการรายวิชาจัดเตรียมไวใหกับผูใช
ไดแก พื้นที่และเครื่องมือสําหรับชวยผูเรียนในการเตรียมเนื้อหา การทําแบบทดสอบ แบบสอบถาม
การจัดการกับแฟมขอมูลตางๆ เครื่องมือในการสื่อสาร (e-mail, Webboard, Chatroom) รวมถึงการ
ตรวจสอบผลคะแนนการทดสอบสถิติการเขาใชงานในระบบ ตารางเรียน ปฏิทินการเรียน เปนตน
3.3.3 ระบบบริ ก ารการติ ดต อ สื่อ สาร (Modes of Communication) เป น
องคประกอบสําคัญที่ขาดไมไดทําใหผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผูสอนวิทยากรและผูเชี่ยวชาญ
อื่นๆ รวมถึงผูเรียนดวยกันในลักษณะที่หลากหลายทําใหสะดวกตอ ผูใช ในระบบอาจมีเครื่องมือ
การสื่อสารมากกวา 1 รูปแบบและจะตองมีค วามสะดวกตอ การใชงาน ไดแก 1) การประชุมทาง
คอมพิวเตอรทั้งในลักษณะของการติดตอสื่อสารตางเวลา (Asynchronous) เชน Webboard หรือใน
ลักษณะของการติดตอสื่อสารแบบเวลาเดียวกัน (Synchronous) เชน การสนทนาออนไลน (Chat)
หรือการถายทดสัญญาณภาพและเสียงสด (Lice Broadcast) 2) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
เปนองคประกอบสําคัญเพื่อ ใหผูเรียนสื่อ สารกับผูสอน หรือ ผูเรียนดวยกันในลัก ษณะรายบุค คล
รวมถึงการสงงาน การใหคําปรึกษาและการใหผลปอนกลับกับผูเรียน
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3.3.4 แบบฝกหัด/แบบทดสอบ เปนองคประกอบที่จัดใหกับผูเรียนไดมีโอกาสใน
การโตตอบกับเนื้อหาในรูปแบบของการทําแบบฝก หัดและแบบทดสอบความรู เนื้อ หาที่นําเสนอ
จําเปน ตอ งมีก ารจัด หาแบบฝก หัดสํ าหรับ ผูเ รียนเพื่อ ตรวจสอบความเขาใจไวดวยเสมอ เพราะ
รูปแบบการเรียนการสอนมุงเนนการเรียนรูดวยตนเองเปนสําคัญ สวนแบบทดสอบอาจจะอยูในรูป
แบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียนก็ได ซึ่งผูส อนอาจออกแบบการประเมินผลใน
ลักษณะอัตนัย ปรนัย ถูกผิด หรือจับคูก็ได
ใจทิพย ณ สงขลา (2547: 15-17) ไดประมวลเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอนโดยทั่วไปซึ่งมี
องคประกอบ ดังนี้
3.3.1 โฮมเพจ (Home Page) หนาแรกที่ผูเรียนพบโดยมีสาระเกี่ยวกับเว็บไซตนั้น
ๆ หรื อ สถาบัน นั้น ที่ ผู เ รีย นควรทราบ เรี ยกว า โฮมเพจ โดยทั่ วไปจะเสนอสารสนเทศแนะนํา
หลัก สูตรและรายวิช านั้น ๆ มีภาพลักษณที่นาเชื่อถือ ชัก ชวนตอความสนใจ มีภ าพและขอความ
แสดงการตอนรับ โฮมเพจที่ดีจะตองสามารถสื่อสารถึงผูเยี่ยมชมไดวา เว็บนําเสนอเกี่ยวกับเรื่อ ง
อะไร มีความทันสมัยคือทําการสรางและปรับปรุงบอยเพียงใด สถาบันหรือผูใดที่มีความนาเชื่อ ถือ
เปนผูพัฒนา แนะนําแนวทางในการการศึกษาเว็บ และความรูหรือสิ่งที่สามารถคาดหวังไดจากเว็บ
นั้น (what when where how why)
3.3.2 เนื้อหาสาระของรายวิชาเพจสารบัญ (Index) มักจะทําหนาที่เ ชี่อมโยงไปยัง
เนื้อหาสาระในรายวิชาและกิจกรรมการเรียน บางครั้งก็จะรวมเพจของการแนะนําวิธีการเรียนและ
โฮมเพจอยูในเฟรมเดียวกัน
3.3.3 เพจบันทึก (Note page) ลักษณะของเพจเชนนี้ มักจะเปน เพจที่มีสารสนเทศ
ขอความเปนสวนใหญ
3.3.4 ประมวลรายวิชา (Course syllabus) เพจนี้ใหรายละเอียดของรายวิชาทั้งหมด
กําหนดเวลา กิจกรรมการเรี ยน งานมอบหมาย การสอบ การให คะแนนและเกณฑ อาจรวมทั้ง
หนั งสื อ หรื อเอกสารประกอบการเรี ยน ประมวลรายวิช าโดยทั่วไปจะคัด ลอกมาจากประมวล
รายวิชาที่ใชอยางเปนทางการในหองเรียนปกติจัดทําเปนเว็บเพจ
3.3.5 แหล งขอ มูล (Resource) มี การเชื่ อมโยงไปยังแหล งขอ มูล ในเว็บอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับวิชาที่เรียน โดยทั่วไปไดหเครื่องมือสืบคนเพื่อความสะดวกของผูเรียน
3.3.6 ขอบังคับของวิชา (Course requirement) บอกรายการสื่อ หนังสือ คูมือ แหลง
การเรี ยน การเชื่อ มโยงและเครื่ องมืออื่น ๆ ซึ่งอาจรวมอยู ในเนื้ อหาสาระรายวิช าหรือประมวล
รายวิชา
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3.3.7 แนะนําการเรียน (Study guide) เปนเพจที่ทําหนาที่แนะนําวาเรียนอยางไร
(How to learn) แนะนําวิธีการเรียนออนไลนในวิชานั้น ๆ รวมทั้งอธิบายวิธีก ารเรียนหรือการใช
ทรัพยากรการเรียนในเว็บไซตหรือเปนสวนที่อธิบายงานมอบหมายในรายวิชานั้น ๆ
3.3.8 หนาที่และความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) เปนสิ่งที่กําหนดให
ผูเรียนรับผิดชอบ เชน การสงงาน แนวทางการประเมินผูเรียน ซึ่งอาจอยูรวมกับการแนะนําวิธีการ
เรียน
3.3.9 ประกาศ (Announcement) เป น หน า ที่ แ จ ง ให ผู เ รี ย นทราบข า วสารใหม
เกี่ยวกับวิชา หรือบางครั้งเพื่อแจงการนัดพบหรือมอบหมายงาน
3.3.10 แผนผังวิชา (Course map/site map) เปนการใหภาพโครงสรางของวิชา ทํา
หนาที่คลายกับระบบนําทาง
3.3.11 การมอบหมายงานและกิจกรรม (Activities and assignments) แสดงรายการ
งานทั้งหมดที่ผูเรียนตองปฏิบัติ อาจแยกเปนเพจที่กําหนดกิจกรรมการเรียนบนเว็บแยกออกจากเพจ
ที่กําหนดกิจกรรมที่ตองปฏิบัติจากเพจอื่น ๆ ในรายการแสดงกิจกรรมควรมีวันและเวลากําหนดสง
และรายงานความกาวหนาของกิจกรรม
3.3.12 ตารางเรียน (Course Schedule) แสดงปฏิทินการเรียนตลอดภาคการศึกษา
แสดงกําหนดเวลาของกิจกรรมการเรียนที่เกิดขึ้น เชน วันสงงาน วันสอบยอย วันสอบปลายภาค
และกิจกรรมอื่น ๆ
3.3.13 ตัวอยางแบบทดสอบ (Sample Test) เพจนี้ทําหนาที่แสดงตัวอยางคําถามใน
แบบทดสอบ หรือการเชี่อมโยงไปยังตัวอยางงานที่เสร็จสมบูรณแลว
3.3.14 การประเมิ น ผลวิ ช าหรื อ โปรแกรม (Course or Program Evaluation)
แบบสอบถามใหผูเรียนประเมินรายวิชา
3.3.15 สารสนเทศที่ จํา เป น (Vital Information) ที่อ ยู ข องผูส อนที่ ส ามารถส ง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส พรอมที่อยู เบอรโทรศัพท โทรสาร ชั่วโมงทํางานบนออนไลน (e-office
hours) การเชื่อมโยงไปยังบริการอื่น ๆ เชน การลงทะเบียน การบริการ คําแนะนํา หองสมุด และ
นโยบายอี่น ๆ ของสถาบัน
3.3.16 ประวัติบุคคล (Biography) ประวัติของผูสอนโดยยอ และผูอื่นที่เกี่ยวของ
3.3.17 ดัชนีและคําศัพท (Glossary and index) คําศัพทที่เกี่ยวของซึ่งเรียงลําดับไว
ใหสืบคน
3.3.18 ส วนการประชุม (Conference Area) สํ าหรั บผูเ รี ย นและผูส อนสามารถ
อภิปรายรวมกันทั้งในแบบประชุมเวลาเดียวกัน และตางเวลา
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3.3.19 การดานชาว (Bulletin board) กําหนดเปนพื้นที่ใหผูเรียนผูสอนสามารถติด
ประกาศขาว หรือเปดประเด็นคําถามไวเปนสาธารณะใหผูอานทั่วไปทราบ
3.3.20 คําถาม (FAQ Page) คําถามที่มีผูถามบอย ๆ พรอมคําตอบ ทั้งนี้ผูเรียนอาจมี
คําถามเชนเดียวกัน ก็สามารถคนหาเพื่อใหไดคําตอบที่ตองการได
นอกจากนี้ วิชุดา รัตนเพียร (2545) ไดกลาวถึงองคประกอบของการจัดการเรียนการสอน
แบบอีเลิรนนิงในมหาวิทยาลัยแหงรัฐอิลลินอยส (2002) ไวดังนี้
3.3.1 Web Resources หรือแหลงความรูตางๆ จากเวิลดไวดเว็บ องคประกอบนี้
หมายถึงเนื้อหาบทเรียนบนเว็บที่ผูสอนออกแบบและพัฒนาไว หรือ อาจเปนแหลงขอมูล จากเว็บ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่ผูสอนแนะนํา หรือผูเรียนคนควาไวดวยตนเองก็ได การศึกษาเนื้อหาบทเรียนบท
เว็บนี้ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองในเวลาใดก็ไดที่เหมาะสม
3.3.2 Offline หรื อ การเรี ย นการสอนอื่ น ๆ ที่ ไ ม ไ ด เ กิ ดขึ้ น บนเครื อ ข า ย
องคประกอบนี้ถือวาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญเชนเดียวกัน โดยที่ผูสอนอาจจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนในชั้น ปกติ หรื อ อาจมอบหมายให ผูเ รี ยนศึก ษาเนื้อ หาเพิ่มเติมจากตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน หรือสื่อการสอนรูปแบบอื่นๆ เชน CD-ROM หรือ CAI (Computer- Assisted
Instruction) ซึ่งผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาตางๆ ไดดวยตนเอง ในเวลาที่สะดวก
3.3.3 Homework หรือ Assignment คือ งานที่ไดรับมอบหมายใหผูเรียนไดทําหรือ
ฝก ปฏิบัติซึ่งอาจเปนงานรายบุคคลหรือ กิจกรรมกลุมที่ตองร วมมือ กันหรื อชวยกันทํา ก็ได ทั้ง นี้
ขึ้นอยูกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของบทเรียน หากเปน กิจกรรมเดี่ยว ผูเรียนแตละคนสามารถ
ทํา งานที่ ไ ด รั บมอบหมายในเวลาที่ ต นสะดวกได เ อง และควรที่ จะสามารถจั ด ส งงานที่ ได รับ
มอบหมายผานทางอินเทอรเน็ตใหผูสอนไดเอง แตหากเปนกิจกรรมกลุมควรจะตองมีก ารบริหาร
จัดการรูปแบบของการสื่อสารระหวางผูเรียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึ้น ซึ่งอาจทําไดทั้งที่ตอ งให
ผูเ รียนเขาสูระบบเครือขายพรอ มๆ กัน (Synchronous) เพื่อ ประชุมกลุมหรือสนทนาระหวางกัน
แบบทันทีทันใด หรือในอีก ลักษณะหนึ่ง ผูเรียนอาจสื่อสารกันไดโดยไมจําเปนตอ งเขาสูระบบ
เครือขายพรอมๆ กันก็ได(Asynchronous)
3.3.4 Online Test and Quizzes หรือแบบทดสอบออนไลน เพื่อเปนการประเมิน
ความเขา ใจเนื้ อหาบทเรี ยน ผูเ รียนสามารถประเมิ นความรู ความสามารถของผูเรี ยนรายบุ ค คล
ออนไลน ผานเวิลดไวดเว็บได หลังจากที่ผูเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจนจบ นอกจากนั้นแลว ผูสอน
มักจะนําเสนอคําเฉลยของแบบทดสอบเพื่อใหผูเรียนไดรับทราบผลประเมินทันทีทันใดไดอีก ดวย
Discussion Forum การจัด การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง นั้น ผูเ รียนและผูส อนจะตอ งมีการ
สื่อสารระหวางกัน โดยอาศัยอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการสื่อสาร เชน การสื่อสารถึงกันผาน
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นผานกระดานสนทนา (Web
Board)เพื่อใหผูเรียนและผูสอนสามารถสื่อสารกันได ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนจะตอ งกําหนดตาราง
และวิธีการสื่อสารอยางชัดเจน เพื่อใหผูสอนไดรับทราบความคืบหนาหรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นได
นอกจากนี้คาน (Khan 1997) ไดอธิบายองคประกอบในกิจกรรมสําหรับการเรียนการสอน
แบบอีเลิรนนิงไว ดังนี้
3.3.1 การพัฒนาเนื้อหา
3.3.1.1 ทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีการสอน
3.3.1.2 การออกแบบระบบการสอน
3.3.1.3 การพัฒนาหลักสูตร
3.3.2 มัลติมีเดีย
3.3.2.1 ขอความและกราฟก
3.3.2.2 ภาพเคลื่อนไหว
3.3.2.3 การออกแบบการปฏิสัมพันธ
3.3.3 เครื่องมือในอินเทอรเน็ต
3.3.3.1 เครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
3.3.3.1.1 แบบเวลาไมพรอ มกัน (Asynchronous) เชน จดหมาย
อิเลคทรอนิกส , กลุมขาว ,Listservs เปนตน
3.3.3.1.2 แบบมีปฏิสัมพัน ธพรอมกัน (Synchronous) เชน แบบ
ตัวอัก ษร ไดแก Chat,IRC,MUDs แบบเสียงและภาพ ได แ ก Internet Phone, Net Meeting ,
Conference Tools เปนตน
3.3.3.2 เครื่องมือในการเชื่อมตอระยะไกล
3.3.3.2.1 Telnet, File Transfer Protocol เปนตน
3.3.3.3 เครื่องมือชวยนําทางในอินเทอรเน็ต (ฐานขอมูลและเว็บเพจ)
3.3.3.3.1 Gopher,Lynx เปนตน
3.3.3.4 เครื่องมือชวยคนและเครื่องมืออื่น ๆ
3.3.3.4.1 Search Engine
3.3.3.4.2 Counter Tool
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3.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณประกอบ และซอฟตแวร
3.3.4.1 ระบบคอมพิวเตอร เชน Unix ,Windows NT, Windows 98, Dos,
Macintosh
3.3.4.2 ซอฟตแวรใหบริการเครือขาย ฮารดดิสก ซีดีรอม เปนตน
3.3.5 อุปกรณเชื่อมตอเขาสูเครือขายและผูใหบริการอินเทอรเน็ต
3.3.5.1 โมเด็ม
3.3.5.2 รูปแบบการเชื่อมตอ ความเร็ว 33.6 Kbps ,56 Kbps ,สายโทรศัพท
,ISDN, T1 ,Satellite เปนตน
3.3.5.3 ผูใหบริการอินเทอรเน็ต,เกตเวร
3.3.6 เครื่องมือในการพัฒนา โปรแกรม
3.3.6.1 โปรแกรมภาษา (HTML : Hypertext Markup Language ,JAVA
,JAVA Script, CGI Script, Perl, Active X)
3.3.6.2 เครื่องมือชวยเขียนโปรแกรม เชน FrontPage 98, FrontPage
Express, Hotdog, Home Site เปนตน
3.3.7 ระบบใหบริการอินเทอรเน็ต
3.3.7.1 HTTP Servers, Web Site, URL
3.3.7.2 CGI (Common Gateway Interface)
3.3.8 เบราวเซอร (Brower)
จากองคประกอบดานการออกแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงสามารถสรุปไดวา การ
เรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงจะมีเครื่องมือที่ชวยในการเรียนโดยมีองคประกอบที่สามารถแบงได
เปนกลุมใหญ ๆ ไดแก
3.3.1 สวนแหลงเรียนรูเปนสวนที่ชวยใหผูเรียนไดมีแหลงสืบคนและการให
แนวทางในการเรียน
3.3.2 สวนเนื้อหา เปนสวนที่นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมตางๆในการเรียน
3.3.3 สวนบริหารรายวิชา เปนสวนของการจัดการสําหรับผูบริหารระบบและ
ผูเรียน เชนการสงงาน การตรวจสอบเวลาเรียน และ
3.3.4 สวนประเมินผล เปนสวนสําหรับการประเมินคะแนนของผูเรียน เชน
แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบทางการเรียน เปนตน
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3.4 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
3.4.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
การเรี ย นการสอนแบบอี เ ลิ รน นิ ง มี ลั ก ษณะการจั ด สภาพการเรี ยนการสอนที่
แตกตางจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ผูเรียนจะเรียนผานจอคอมพิวเตอรที่เชื่อ มโยงกับ
เครือขายอินเตอรเน็ตสามารถเขาสูระบบเครือขาย เพื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากที่ใดก็ไดในเวลาใด
ก็ไดและผูเรียนแตละคนยังสามารถติดตอสื่อสารกับผูสอนหรือกับผูเรียนคนอื่น ๆ ไดทันทีทันใด
เหมือนกับไดเผชิญหนากันจริง การเรียนการสอนผานเว็บมีสภาพและขั้นตอนการเรียนการสอน
สามารถสรุปไดดังนี้ วอลเตอร (Walther’ J B. 1993: 381-398; สุนทรี ธรรมสุวรรณ 2545:44)
3.4.1.1 ผูเรียนที่เปนสมาชิก อินเตอรเน็ตเขาสูระบบดวยการบันทึก เขา
(Login)
3.4.1.2 พิมพที่อยูของเว็บเพจที่ตองการเขาไปศึกษา
3.4.1.3 เมื่อเขาสูเว็บเพจที่ตองการแลว ผูเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนที่
นําเสนอผานทางหนาจอ คอมพิวเตอร
3.4.1.4 ในบางช วงบางตอนของบทเรีย นจะถูก กระตุ นให มีปฏิ กิริ ยา
สนองตอบเนื้อหาของบทเรียน โดยผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนผานเว็บ หรือสามารถโตตอบ
กับผูเรียนคนอื่น ๆ หรือแมแตผูสอนที่เขาสูบทเรียนในเวลาเดียวกันหรือคนละเวลาก็ได
3.4.1.5 ผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเทาที่กําหนดในเว็บเพจหนึ่ง ๆ หรือ
อาจเขาสูเว็บเพจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของก็ไดเพื่อเปนการขยายขอบเขตของความรู
เองเจลโล (Angelo 1993) ไดสรุปหลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอน
แบบอีเลิรนนิง 5 ประการดังนี้
3.4.1.1 ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป ควรสงเสริมใหผูเรียนและ
ผูสอนสามารถติดตอสื่อสารกันไดตลอดเวลา การติดตอระหวางผูเรียนและผูสอนมีสวนสําคัญใน
การสรางความกระตือรือรนกับการเรียนการสอน และยังชวยเสริมสรางความคิดและความเขาใจ
ผูเรียนที่เรียนบนเว็บสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งซักถามขอของใจกับผูสอนได
โดยทันทีทันใด
3.4.1.2 การจัดการเรียนการสอน ควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาความ
รวมมือระหวางผูเรียน ซึ่งจะชวยพัฒนาความคิดความเขาใจไดดีกวาการทํางานคนเดียว และการ
สรางความสัมพันธเปนทีมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะชวยใหเกิดการยอมรับ
ความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด
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3.4.1.3 ควรสนับสนุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง หลีกเลี่ยง
การใหผูสอนเปนผูใหคําคําตอบ ดังนั้นผูเ รียนจึงควรเปนผูหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ดวย
ตนเองหรือการแนะนําแหลงเรียนรูจากผูสอน
3.4.1.4 การใหผลปอนกลับแกผูเรียน การใหข อมูลปอนกับควรทําอยาง
ทันที จะชวยใหผูเรียนไดทราบถึงความสามารถของตนเอง และสามารถปรับแนวทางในการเรียน
หรือพฤติกรรมการเรียนใหถูกตองได นอกจากนี้ผูเรียนที่เรียนบนเว็บสามารถไดรับผลปอนกลับ
จากทั้งผูสอนเองหรือแมกระทั่งจากผูเรียนคนอื่นๆ ไดทันทีทันใด แมวาผูเรียนแตละคนจะไมไดนั่ง
เรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหนากันก็ตาม
3.4.1.5 ควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางไมมีขีดจํากัด การ
เรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงจะชวยใหเกิดการเรียนรูไดอยางตลอดเวลา ซึ่งเปนการขยายโอกาสทาง
การศึกษากับบุคคลที่สนใจศึกษา และสามารถเรียนรูไดในทุก สถานที่ และสามารถเรียนไดดวย
ตนเองในเวลาที่สะดวก
สามารถสรุปไดวา สภาพการจัดการเรียนการสอนสํา หรับการเรียนแบอีเ ลิรนนิง
ควรมีการจัดสภาพการเรียนใหมีความสอดคลองกับบริบทของเนื้อหาและตัวผูเรียนซึ่งผูสอนจะเปน
ผูแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม โดยมีการสื่อสารระหวงผูสอนและผูเรียน ผูเรียนและ
ผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่พึงประสงค
3.4.2 การออกแบบและขั้นตอนการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
ริทชีและฮอฟแมน (Ritchie and Hoffman 1997: 135-138) กลาวถึงการออกแบบ
และสรางโปรแกรมการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดอาศัยหลัก
กระบวนการสอน 7 ประการ ดังนี้
3.4.2.1 สรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน การออกแบบควรเราความสนใจโดย
การใชภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว สีและ/หรือเสียงประกอบเพื่อกระตุนผูเรียนใหอยากเรียนรู ควร
ใชกราฟกขนาดใหญไมซับซอน การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นตองนาสนใจ เกี่ยวของกับเนื้อหา
3.4.2.2 บอกวั ตถุ ประสงค ของการเรียน เพื่อ เป นการบอกใหผู เ รีย นรู
ลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเนื้อหาและเปนการบอกถึงเคาโครงของเนื้อหาซึ่งจะเปนผลใหการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพขึ้น อาจบอกเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือวัตถุประสงคทั่วไปโดยใชคํา
สั้น ๆหลี ก เลี่ย งคํ า ที่ไมเ ป น ที่รูจัก ใชก ราฟ ก งา ยๆ เชน กรอบ หรื อ ลูก ศร เพื่อ ใหก ารแสดง
วัตถุประสงคนาสนใจยิ่งขึ้น
3.4.2.3 ทบทวนและเชื่อมโยงความรูเ ดิมของผูเรียน เพื่อเปนการเตรียม
พื้นฐานผูเรียนสําหรับรับความรูใหม การทบทวนไมจําเปนตองเปนการทดสอบเสมอไป อาจใชการ
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กระตุนใหผูเรียนนึกถึงความรูที่ไดรับมากอนเรื่องนี้โดยใชเสียงพูด ขอ ความ ภาพ หรือใชหลายๆ
อยางผสมผสานกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหา มีการแสดงความเหมือนความแตกตาง
ของโครงสรางบทเรียน เพื่อที่ผูเรียนจะไดรับความรูใหมไดเ ร็ว นอกจากนั้นผูออกแบบควรตอง
ทราบภูมิหลังของผูเรียนและทัศนคติของผูเรียน
3.4.2.4 ใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู นักการศึก ษาเห็นพอง
ตองกันวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนมีความตั้งใจที่จะรับความรูใหม ผูเรียนจะจดจําไดดี ถามี
การนําเสนอเนื้อหาดี สัมพันธกับประสบการณเดิมของผูเ รียน ผูอ อกแบบบทเรียนควรหาเทคนิค
ตางๆเพื่อใชกระตุนผูเรียนใหนําความรูเดิมมาใชในการศึกษาความรูใหม รวมทั้งพยายามหาทางทํา
ใหการศึกษาความรูใหมของผูเรียนกระจางชัดมากขึ้น พยายามใหผูเรียนรูจักเปรียบเทียบ แบงกลุม
หาเหตุผล คนควา วิเคราะหหาคําตอบดวยตนเอง
3.4.2.5 ใหคําแนะนําและใหขอมูลปอนกลับ การใหคําแนะนําและให
ขอ มูลปอ นกลับในระหวางที่ผูเรียนศึกษาอยูในเว็บ เปนการกระตุนความสนใจของผูเ รียนได ดี
ผูเรียนจะทราบความกาวหนาในการเรียนของตนเอง การเปดโอกาสใหผูเรียนรวมคิดรวมกิจกรรม
ในสวนที่เกี่ยวของกับเนื้อหา การถาม การตอบ จะทําใหผูเรียนจดจําไดมากกวาการอานหรือลอก
ขอความเพียงอยางเดียว
3.4.2.6 ทดสอบความรู เพื่อใหแ นใจวาผูเรียนไดรับความรู ผูออกแบบ
สามารถออกแบบแบบทดสอบแบบออนไลน หรือ ออฟไลนก็ได เปนการเปดโอกาสใหผูเรียน
สามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได อาจจัดใหมีการทดสอบระหวางเรียน หรือ ทดสอบทาย
บทเรียนทั้งนี้ควรสรางขอสอบใหตรงกับวัตถุประสงคของบทเรียน ขอสอบ คําตอบและขอ มูล
ปอนกลับควรอยูในกรอบเดียวกันและแสดงตอเนื่องกันอยางรวดเร็ว ไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบ
ยาวเกิน ไปควรบอกผู เ รี ยนถึง วิธีตอบใหชั ด เจน คํ านึ งถึ งความแมน ยํา และความเชื่ อ ถื อไดข อง
แบบทดสอบ
3.4.2.7 นําความรูไปใชและเสริมความรู เปนการสรุปแนวคิดสําคัญ ควร
ใหผูเรียนทราบวาความรูใหมมีสวนสัมพันธกับความรูเดิมอยางไร ควรเสนอแนะสถานการณที่จะ
นําความรูใหมไปใชและบอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลที่จะใชอางอิงหรือคนควาตอไป
ลินชและฮอรตัน (Lynch and Horton 1999: 56-98) ไดแนะนําการออกแบบเนื้อหา
ในเว็บเพจ สรุปไดดังนี้
3.4.2.1 มีความคงเสนคงวา การออกแบบเว็บเพจแตละหนา จะตองใหมี
ความคงเสนคงวา ในประการตางๆ ตอไปนี้
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3.4.2.1.1 เปนเว็บไซตที่มีการวางแผนอยางมีตรรกะ
3.4.2.1.2 มีการวางรูปแบบเว็บเพจในแตละหนาอยางคงเสนคง
วา และมีตรรกะ
3.4.2.1.3 มีการวางจุดเชื่อมโยงเว็บเพจในแตละหนาใหมีความ
คงเสนคงวา
3.4.2.1.4 มีการใชภาพกราฟกในแตละหนาของเว็บเพจใหคง
เสนคงวา
3.4.2.1.5 มีการใชลักษณะตัวอักษร หัวขอหลัก และหัวขอยอย
ในเว็บเพจแตละหนาอยางคงเสนคงวา
3.4.2.2 มีเสนกํากับทางเดินและความเร็วที่เหมาะสม ทําใหผูใชสามารถ
ทอ งเว็ บด วยความสะดวกไม เ กิ ดความสั บสน การสรา งเส น ทางใหง า ยตอ ผู ใช ควรดํ าเนิน การ
ดังตอไปนี้
3.4.2.2.1 รักษาความคงเสนคงวา
3.4.2.2.2 สรางสารบัญของเนื้อหาสาระไวหนาแรก
3.4.2.2.3 วางการเชื่อมโยงกลับโฮมเพจไวทุกหนา
3.4.2.2.4 ตรวจดูวาจุดเชื่อมโยงทุกจุดทํางาน
3.4.2.2.5 วางจุดเชื่อมโยงที่สวนบนและสวนลางของหนา
3.4.2.3 มีการจัดรูปแบบการพิมพที่เหมาะสม เลือกลักษณะของตัวอักษร
และจัดแถววางแนวของอักษรในแตละหนาของเว็บเพจ โดยมีขอควรพิจารณาดังนี้
3.4.2.3.1 ขนาดของตัวอักษรมีความคงเสนคงวา
3.4.2.3.2 ไมควรใชตัวอักษรเกินกวา 2 รูปแบบในภาวะปกติ
3.4.2.3.3 ไมเจตนาเนนคําจนเกินควร
3.4.2.3.4 จัดขอความใหอยูในรูปแบบที่อานงาย
3.4.2.3.5 กําหนดชองวางหรือชองไฟใหเหมาะสม
นอกจากนี้ ใจทิพย ณ สงขลา (2547: 116-118) ไดกลาวถึงการออกแบบการเรียน
การสอนไดส ามารถสรุ ปไดดัง นี้ ในการออกแบบเว็บ ไซตนั้น นั กออกแบบการเรียนการสอน
(Instructional designer) จะทําหน าที่เป นผูดําเนินการหลัก ในการออกแบบและการวางแผนการ
พัฒนา ทั้งนี้ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงขนาดเล็กสามารถกระทําไดดวยผูออกแบบ
การเรียนการสอนหรือผูส อน โดยอาศัยความชวยเหลือบางสวนจากผูชํานาญการผลิตดานตาง ๆ
ผูออกแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงจึงมีภาระหนาที่หลัก ดังตอไปนี้
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3.4.2.1 การวิเคราะหงาน
ผูออกแบบตองวิเคราะหงานและแยกยอยออกเปนรายละเอียดที่ชัดเจน
3.4.2.2 การระบุเปาหมาย วัตถุประสงค
การกําหนดเปาหมายวัตถุประสงคทางการเรียน ทําใหผูออกแบบสามารถ
เฉพาะเจาะจงไดวาจะนําเสนอเนื้อหาและสรางกิจกรรมเพื่อการเรียนรูอยางไร
3.4.2.3 การออกแบบการสอน
ผูออกแบบจะตองสามารถออกแบบโดยอาศัยวิธีการสอนที่เหมาะสมใน
การประยุกตเขากับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง ที่ตองพึ่งพิงการเรียนรูดวยตนเอง
่ ในการสื่อสาร
3.4.2.4 การเลือกสื่อผสมหลายมิติและเครื่องมือทีใช
การเลือ กใชสื่ อและเครื่ องมือ การสื่ อ สารเป น สิ่ง ที่สํ าคั ญในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมในการเรียนรูดวยเว็บ
3.4.2.5 การเขียนสตอรี่บอรด
การเขียนสตอรี่บอรดเปนสวนสําคัญ ในการวางแผนกอนการผลิตไมวา
ผูออกแบบจะทําการผลิตบทเรียนดวยตนเอง หรือมอบใหผูชํานาญดานการผลิตก็ตามสตอรี่บอรด
เปนการแสดงรายละเอียดในขั้นสุดทาย เพื่อใหเห็นขอผิดพลาดและแกไขไดกอนลงมือสรางจริง
3.4.2.6 การออกแบบภาพ / ภาพเคลื่อนไหว
การออกแบบภาพและภาพเคลื่อนไหวแมวาจะเปนรายละเอียดปลีก ยอ ย
เชนเดียวกับการเขียนสตอรี่บอรด ผูออกแบบควรตอ งกําหนดแผนการผลิตเว็บและสื่อหลายมิติ
ทั้งนี้ผูออกแบบอาจไมสามารถลงในการผลิตไดทั้งหมด แตผูออกแบบจําเปนตองมีความรูค วาม
เขาใจ หรืออาจมีทักษะเบื้องตนในการผลิตเพียงพอที่จะออกแบบไดอยางเหมาะสม
3.4.2.7 การวัดและประเมิน
ผูอ อกแบบต องตระหนัก ถึงความสํา คัญในการวั ดและการประเมิน การ
เรียนรูบนเครือขาย และสามารถออกแบบการวัดประเมินใหเปนไปอยางเชื่อถือได
3.4.2.8 การใชเทคนิคการออกแบบคําถามและขอสอบ
ผูออกแบบตองมีทักษะในการใชเทคนิคคําถามและขอ สอบซึ่ งเปนสวน
สําคัญในการประเมินผูเรียนทั้งการประเมินความกาวหนาเพื่อการใหผลปอ นกลับในระหวางการ
เรียนรูและการประเมินผลรวมหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน
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3.4.2.9 การใชเทคนิคการวิเคราะหคําตอบ
ความสามารถในการวิเคราะหคําตอบมีสวนสําคัญในการออกแบบการ
โตตอบใหกับโปรแกรมเพื่อสรางใหโปรแกรมการเรียนการสอนสามารถตอบสนองความแตกตาง
ของผูเรียนเพื่อในการฝกปฏิบัติหรือการประเมินผลระหวางเรียน
สรรรัชต หอไพศาล (2543) กลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บวา
ประกอบดวยลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
3.4.2.1 กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
3.4.2.2 วิเคราะหนักเรียน
3.4.2.3 การออกแบบเนือ้ หารายวิชา
3.4.2.3.1 เนือ้ หาตามหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการ
ของนักเรียน
3.4.2.3.2 จัดลําดับเนือ้ หา จําแนกหัวขอตามหลักการเรียนรูและ
ลักษณะเฉพาะในแตละหัวขอ
3.4.2.3.3 กําหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแตละหัวขอ
3.4.2.3.4 กําหนดวิธีการศึกษา
3.4.2.3.5 กําหนดสือ่ ที่ใชประกอบการศึกษาในแตละหัวขอ
3.4.2.3.6 กําหนดวิธีการประเมินผล
3.4.2.3.7 กําหนดความรูและทักษะพืน้ ฐานที่จําเปนตอการเรียน
3.4.2.3.8 สรางประมวลรายวิชา
3.4.2.4 การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บโดยใชคุณสมบัติ
ของอินเทอรเน็ตที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ๆ เชน เวิล ด ไวด เว็บ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส
3.4.2.5 การเตรี ยมความพรอมสิ่งแวดลอม การเรีย นการสอนบนเว็ บ
ไดแก
3.4.2.5.1 สํารวจแหลงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่
นักเรียนสามารถเชือ่ มโยงได เชน เว็บไซต, วารสารอิเล็กทรอนิกส
3.4.2.5.2 กําหนดสถานทีแ่ ละอุปกรณทใี่ หบริการและที่ตองใช
ในการติดตอทางอินเทอรเน็ต
3.4.2.5.3 สรางเว็บเพจทีม่ ีเนือ้ หาความรูตามหัวขอของการเรียน
การสอนรายสัปดาห
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3.4.2.5.4 สรางแฟมขอมูลเนือ้ หาวิชาเสริมการเรียนการสอน
สําหรับการถายโอนแฟมขอมูล
3.4.2.6 การปฐมนิเทศนักเรียน
3.4.2.6.1 แจงวัตถุประสงค เนือ้ หาและวิธีการเรียนการสอน
3.4.2.6.2 สํารวจความพรอมของนักเรียนและเตรียมความพรอม
ของนั ก เรีย น โดยครูผู สอนอาจตอ งมี ก ารทดสอบหรือ สร า งเว็บเพจเพิ่ม ขึ้น เพื่อ ให นัก เรี ยนที่ มี
พื้นฐานไมเพียงพอไดศึกษาเพิ่มเติมในเว็บเพจเรียนเสริม หรือใหผูถายโอนขอมูลจากแหลงตางๆ
ไปศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง
3.4.2.7 การจัดการเรียนการสอนตามแบบทีก่ ําหนดไว
3.4.2.7.1 แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของรายวิชาหรือหัวขอ
ในแตละสัปดาห
3.4.2.7.2 สรุปทบทวนความรูเดิมหรือโยงไปหัวขอทีศ่ ึกษาแลว
3.4.2.7.3 เสนอสาระของหัวขอตอไป
3.4.2.7.4 เสนอแนะแนวทางการเรียนรู เชน กิจกรรมสนทนา
ระหวางครูผูสอนกับนักเรียนและระหวางนัก เรียนกับนักเรียนกิจกรรมการอภิปรายกลุม กิจกรรม
การคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมกิจกรรมการตอบ คําถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง และกิจกรรมการ
ถายโอนขอมูล
3.4.2.7.5 เสนอกิจกรรม แบบฝ กหั ด หนังสื อ หรื อบทความ
การบาน การทํารายงานเดี่ยวรายงานกลุม ในแตละสัปดาห และแนวทางในการประเมินผลใน
รายวิชานี้
3.4.2.7.6 นักเรียนทํากิจกรรม ศึกษา ทําแบบฝกหัดและการบาน
สง ครู ผู สอนทั้ ง ทางเอกสารทางเว็ บเพจและส งผลงานของนั ก เรี ย นเพื่อ ให นั กเรี ย นคนอื่ น ๆได
รับทราบดวยโดยสงผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
3.4.2.7.7 ครูผูสอนตรวจผลงานของนัก เรียน สงคะแนนและ
ขอมูลยอนกลับเขาสูเว็บเพจประวัติของนักเรียนรวมทั้งการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
ไปสูเว็บเพจผลงานของนักเรียนดวย
3.4.2.8 การประเมินผล ครูผูสอนสามารถใชการประเมินผลระหวางเรียน
และการประเมินผลหลังเรียน รวมทั้งการประเมินผลครูผูสอนและการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนทั้งรายวิชาเพือ่ ใหครูผูสอนนําไปปรับปรุงแกไขระบบการเรียนการสอนบนเว็บ
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ฐาปนีย ธรรมเมธา (2552:81) ไดกลาวถึงขั้นตอนการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
หรือ อีเลิรนนิง ไววาการเรียนแบบอีเลิรนนิงนั้นผูสอนและผูเรียนไมไดพบเผชิญหนากัน โดยตรง
จึงตองออกแบบการสื่อสารการเรียนการสอนเปนอยางดี มิใชการเรียนรูที่ผูเรียนเปลี่ยนจากการอาน
หนาหนั งสือมาอานจากหน าจอคอมพิวเตอร ซึ่งระบบบริ หารจัดการเรียนการสอนสามารถชวย
ผูส อนใหนํา วิ ธี ส อนที่ หลากหลายมาออกแบบในบทเรี ย นแบบอี เ ลิ รน นิ งได อาทิวิธีส อนแบบ
โครงงาน วิธีสอนแบบแกปญหา วิธีสอนแบบอภิปราย วิธีสอนแบบรวมมือกัน เปนตน
สามารถสรุ ปได วา การออกแบบการเรี ย นการสอนแบบอี เ ลิ รน นิ ง มี หลัก การ
ออกแบบโดยมี การสรา งแรงจูงใจใหกับผูเ รียน บอกวัตถุประสงคข องการเรีย น ทบทวนและ
เชื่อมโยงความรูเดิมของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู ใหคําแนะนําและ
ใหขอมูลปอนกลับ ทดสอบความรู สําหรับการออกแบบหนาบทเรียนอีเลิรนนิงควรคํานึงถึง ความ
เหมาะสมกับเนื้อหา กลุมเปาหมาย สภาพการเรียนรู การเลือกใชภาพ การใชแบบตัวอักษร และการ
ใชสีเปนตน
3.4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
แฮนแนน และ มิลเฮล Hannan and Milheim (1997: 13-21) ไดกลาวถึงกิจกรรมสําหรับการ
เรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง สามารถสรุปได 12 กิจกรรมดังนี้
3.4.3.1 การประกาศขอมูลขาวสาร
3.4.3.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส
3.4.3.3 การบันทึกแหลงการเรียนรู
3.4.3.4 การเชื่อมตอไปยังแหลงทรัพยากร
3.4.3.5 การเชื่อมโยงไปยังสวนชวยเหลือสนับสนุน
3.4.3.6 การประสานความชวยเหลือรวมกัน
3.4.3.7 สังคมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Community)
3.4.3.8 การบันทึกของสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3.4.3.9 ขอความแบบดิจิทัล
3.4.3.10 การสรางสรรคเว็บเพจ
3.4.3.11 การประชุมผานคอมพิวเตอร
3.4.3.12 การประกาศโครงการ (Posted Projects)
สิ่งที่สําคัญของการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ตที่เปนเว็บเพจนั้นผูสอนจะตองมีขั้น ตอน
ในการเรียนการสอนดังนี้
3.4.3.1 กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอน

94
3.4.3.2 วิเคราะหผูเรียน
3.4.3.3 การออกแบบเนื้อหารายวิชา
3.4.3.3.1 เนื้อหาตามหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
3.4.3.3.2 จัดลําดับเนื้อหา จําแนกหัวขอตามหลักการเรียนรูและ
ลักษณะเฉพาะของแตละหัวขอ
3.4.3.3.3 กําหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแตละหัวขอ
3.4.3.3.4 กําหนดวิธีการศึกษา
3.4.3.3.5 กําหนดสื่อที่ใชประกอบการศึกษาในแตละหัวขอ
3.4.3.3.6 กําหนดวิธีการประเมินผล
3.4.3.3.7 กําหนดความรู และทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียน
3.4.3.3.8 สรางประมวลรายวิชา
3.4.3.3.9 การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ต
3.4.3.4 การเตรียมความพรอมสิ่งแวดลอมการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ต
3.4.3.4.1 สํารวจแหล งทรั พ ยากรสนั บสนุ น การเรี ย นการสอน เช น
แหลงขอมูลจาก Gopher,Newgroups, Web Site, Electronic Journal ที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงได
3.4.3.4.2 กํา หนดสถานที่ แ ละอุปกรณที่ให บริ การและที่ ตอ งใชใ นการ
ติดตอทางอินเตอรเน็ต
3.4.3.4.3 สรางเว็บเพจเนื้อหาความรูตามหัวขอของการเรียนการสอนราย
สัปดาห
3.4.3.4.4 สร า งแฟ มข อ มู ล เนื้ อ หาวิ ช าเสริ ม การเรีย นการสอนสํ า หรั บ
โอนยาย (FTP)
3.4.3.5 การปฐมนิเทศผูเรียน
3.4.3.5.1 แจงวัตถุประสงคเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอน
3.4.3.5.2 สํารวจความพรอมของผูเรียนและเตรียมความพรอมของผูเรียน
ในขั้นตอนนี้ผูสอนอาจจะตองมีการทดสอบ หรือสรางเว็บเพจเพิ่มเพื่อใหผูเ รียนที่มีค วามรูพื้นฐาน
ไมเพียงพอไดศึกษาเพิ่มเติมในเว็บเพจ เรียนเสริมหรือใหผูเรียนถายโอนขอมูล จากแหลงตาง ๆ ไป
ศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง
3.4.3.6 จัดการเรียนการสอนตามแบบที่กําหนดไวโดยในเว็บเพจจะตองเริ่มดวย
ขั้นตอนดังนี้ไปจนถึงขั้นตอนการประเมินผล
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3.4.3.6.1 แจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของรายวิช า หรือ หัวขอในแตล ะ
สัปดาห
3.4.3.6.2 สรุปทบทวนความรูเดิม หรือโยงไปหัวขอที่ศึกษาแลว
3.4.3.6.3 เสนอสาระหัวขอตอไป
3.4.3.6.4 เสนอแนะแนวทางการเรียนรู เชน กิจกรรมสนทนาระหวาง
ผูสอนกับนัก ศึกษา และระหวางนัก ศึกษากับนักศึกษา กิจกรรมการอภิปรายกลุม กิจกรรมการ
คนควาหาขอมูลเพิ่มเติมกิจกรรมการตอบคําถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง กิจกรรมการถายโอน
ขอมูล
3.4.3.6.5 เสนอกิจกรรมดั งกลาวมาแลว แบบฝกหัด หนังสือหรื อ
บทความ การบาน การทํารายงานเดี่ยว รายงานกลุม ในแตละสัปดาห และแนวทางในการระเมินผล
ในรายวิชานี้
3.4.3.6.6 นักศึกษาทํากิจกรรม ศึกษา ทําแบบฝกหัด และการบาน สง
ผูสอนทั้งทางเอกสารทางเว็บเพจผลงานของตนเอง เพื่อใหนักศึกษาคนอื่น ๆ ไดรับทราบดวย และ
นักศึกษาสงผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
3.4.3.6.7 ผูสอนตรวจผลงานของนัก ศึกษา สงคะแนน และขอ มูล
ยอนกลับเขาสูเว็บเพจ ประวัติข องนักศึก ษา รวมทั้งการใหค วามคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ
ไปสูเว็บผลงานของนักศึกษาดวย
สอดคลองกับ อนิรุทธ สติมั่น (2550: 82-83) สามารถอธิบายไดดังนี้ กิจกรรมการ
เรียนการสอนในแตละเนื้อหา สามารถดําเนินการเรียนการสอนตามกิจกรรมดังนี้
3.4.3.1 สรางความสนใจในเนื้อ หาวิชาประจําหนวย ใชขอความ กราฟก
และรูปภาพประกอบที่เกี่ยวของเพื่อเราความสนใจ
3.4.3.2 แจงวัตถุประสงคประพฤติกรรมของหนวยความรูบนเว็บเพจ
3.4.3.3 ชี้แนวทางการเรียนรู ดวยการจัดกิจกรรมสนับสนุน และสราง
เสริมทักษะในเว็บเพจดวยกิจกรรมตางๆ เชน
3.4.3.3.1 กิ จกรรมการสนทนา (Chat) ระหว า งนั ก เรี ย นกั บ
นักเรียน และระหวางนักเรียนกับอาจารย
3.4.3.3.2 กิ จ กรรมอภิ ป รายกลุ ม ในเว็ บ เพจการอภิ ป ราย
(Discussion) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันผานเว็บบอรด (Web Board)
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3.4.3.3.3 กิจกรรมตอบปญหา ซึ่งสามารถถาม และตอบปญหา
ไดภายในเว็บเพจที่อ อกแบบไวสําหรับการถาม-ตอบ (FAQ) Webboard หรือ e-mail ซึ่งการตอบ
ปญหานั้น นักเรียนก็สามารถตอบคําถามที่ตนเองทราบคําตอบได
3.4.3.4 แนะนําใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรู
ดวยการคนพบและสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาศั กยภาพในการเรียนรูอยางเต็มที่โดยโยงไปสูการ
คนหาขอมูลในเว็บเพจที่เปนแหลงขอมูล (Resource) ซึ่งไดแก
3.4.3.4.1 โยงไปเว็ บไซท แ ละแหล ง ขอ มู ล ที่ ให บริ ก ารความรู
ขอมูล สารสนเทศ
3.4.3.4.2 โยงไปถายโอนแฟมขอมูลจากแหลงขอมูลที่ใหบริการ
ถายโอนขอมูล (FTP Server)
3.4.3.4.3 โยงไปหองสมุดเสมือน ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อดู
หนังสือสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสวีดิทัศนและสื่อการศึกษาประเภทตางๆ
3.4.3.5 เสนอกิจกรรม แบบฝกหัดและการบาน พรอ มทั้งจัดกิ จกรรม
เสริมทักษะการเรียนดวยตนเองการเรียนแบบรวมมือ การทํางานกลุม การเรียนรายบุคคล ใหผูเรียน
ไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางการเรียน โดยผูเรียนจะเกิดการเรียนรูดวยตัวของ
ผูเรียนเอง
3.4.3.6 ใหนักเรียนทํากิจกรรม และแบบฝกหัดตางๆ สงแฟมงานใหกับ
ผูสอนทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและนําเสนอในเว็บเพจนักเรียน เพื่อ ใหนักเรียนคนอื่นๆ ได
แลกเปลี่ยนความรู และความคิดเห็ น เกี่ ยวกั บผลงานที่ นํ า เสนอ เป น การขยายฐานความรูให
กวางขวางออกไปมากยิ่งขึ้น
3.4.3.7 อาจารยตรวจผลงานของนักเรียน แลวสงผลคะแนนและขอ มูล
ปอนกลับ ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเปนแหลงเรียนรูแ กผูเ รียนอยาง
หลากหลายครูผูสอน มีบทบาทในการเปนที่ปรึกษาปลุกเราและเสริมแรงผูเรียนใหไดคนพบคําตอบ
และแกปญหาดวยตนเอง รวมทั้งการรวมทํางานเปนกลุม ชี้แนะนําแนวทางการแสวงหาความรูที่
ถูก ตองใหแกผูเรียน เปนรายบุคคล จัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม ความมีวินัย รับผิดชอบในการ
ทํางาน

97
สามารถสรุปไดวา กิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิ งจะมีองคประกอบ
หลั ก ในการจัดทํ าสรา งปฏิสั มพัน ธทางการสื่ อสารระหวา งผู สอนและผู เรี ยนผา นเครื่อ งมื อ ทาง
อินเทอรเน็ต เชน การใชกระดานสนทนา (Webboard) การพูดคุยแบบประสานเวลา (Chat room)
การใช จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิก ส (E-mail) และแหล ง เรี ยนรู ภ ายนอก (External Link) ซึ่ งผู ส อน
จําเปนตองกระตุนใหผูเรียนเกิดการสื่อสารโดยมีการใหแนวทางการเรียน แจงวัตถุประสงคและการ
ประเมินผลของกิจกรม เปนตน
3.4.4 การประเมินผลการเรียนแบบอีเลิรนนิง
การประเมินผลการเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง มีลักษณะที่แตกตางกับ
การเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งขึ้นอยูกับพื้นฐานความตองการใหมีการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน สําหรับการประเมินในแงข องการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเว็บ ซึ่งจัดวาเปนการจัดการเรียนการสอนทางไกล วิธีในการประเมินผลสามารถทํา
ไดทั้งผูสอนประเมินผูเรียนหรือใหผูเรียนประเมินผลผูสอน ซึ่งองคประกอบที่ใชเปนมาตรฐานจะ
เปนคุณภาพของการเรียนการสอน วิธีประเมินผลที่ใชกันอยูในการประเมินผลมีหลายวิธีการ แตถา
จะประเมินผลมีการเรียนการสอนโดยใชเว็บก็ตองพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมและทันกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะกับเว็บซึ่งเปนการศึกษาทางไกลวิธีหนึ่ง การประเมินผลแบบ
ทั่วไป ที่ เป นการประเมิ นระหวา งเรี ยน (Formative Evaluation) กับการประเมิน รวมหลัง เรี ยน
(Summative Evaluation) เปนวิธีการประเมินผลสําหรับการเรียนการสอน โดยการประเมินระหวาง
เรียนสามารถทําไดตลอดเวลา ระหวางมีการเรียนการสอน เพื่อ ดูผลสะทอ นของผูเ รียนและดูผ ลที่
คาดหวังไว อันจะนําไปปรับปรุงการสอนอยางตอเนื่อ งขณะที่การประเมินหลังเรียนมักจะใชการ
ตัดสินในตอนทายของการเรียนโดยการใชแบบทดสอบเพื่อวัดผลตามจุดประสงคของรายวิชา การ
ประเมินบทเรียนอีเลิรนนิงตองมีทั้งการประเมินลักษณะสําคัญเบื้องตนคือ เปนเว็บที่มีวัตถุประสงค
เพื่อการศึกษา และเปนเว็บที่ออกแบบอยางเปนระบบและมีกระบวนการเพื่อการเรียนการสอน เพื่อ
ชวยในการตัดสินวาบทเรียนอีเลิรนนิงนั้นมีคุณภาพดี หรือมีประสิทธิภาพในการสอนหรือไมเพราะ
การแยกระหวางการเปนเว็บชวยสอนกับการเปนฐานขอมูลเปนเรื่องที่ตองประเมินกอน
การประเมินบทเรียนอีเลิรนนิงจึงมีทั้งการประเมินวา ลักษณะทั่วไปของบทเรียนอีเลิรนนิงที่
ดีควรจะเปน โดยการประเมินเบื้องตนของบทเรียนอีเลิรนนงจะตองพิจารณาถึงเนื้อหาที่ปรากฎอยู
ความนาสนใจของบทเรียน เครื่องมือที่ใชในการเชื่อมโยง และรูปแบบทั่วไปของบทเรียน สิ่งที่ตอง
ระลึ ก อยู เ สมอคื อ การออกแบบบทเรีย น จะตอ งเนน ที่ค วามต อ งการของผูเ รี ย น โดยสิ่ ง ที่ ตอ ง
พิจารณาอันเปนองคประกอบพื้นฐานโดย แลนเบอรเกอร (Landsberger 1998) ไดนําเสนอไวดังนี้
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3.4.4.1 หัวขอของบทเรียนอีเลิรนนิง
3.4.4.2 เนื้อหา
3.4.4.3 การสืบคน (การเชื่อมโยง, คําแนะนํา , แผนผัง, เครื่องมือสืบคน ฯลฯ)
3.4.4.4 ตําแหนงที่อยูของเว็บ (URL)
3.4.4.5 ผูรับผิดชอบดูแลเว็บ
3.4.4.6 ผูมีสวนเกี่ยวของ (สัญลักษณของสถาบัน)
3.4.4.7 เวลาที่ปรับปรุงครั้งลาสุด
3.4.4.8 หัวขอขาวสาร
นอกจากนี้ ทิลแมน (Tillman 1998) ได กําหนดเกณฑสําหรับการประเมินควรคํานึงถึง 6
องคประกอบคือ
3.4.4.1 ความเชื่อมั่นที่มีตอองคประกอบของขอมูล
3.4.4.2 ความนาเชื่อถือของผูเขียนหรือผูสรางเว็บ
3.4.4.3 การนําไปเปรียบเทียบหาความสัมพันธกับเว็บอื่น ๆ
3.4.4.4 เสถียรภาพของขอมูลภายในเว็บ
3.4.4.5 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช
3.4.4.6 ความตองการใชซอฟแวร, ฮารดแวร และมัลติมีเดียตาง ๆ
ในสวนแนวคิดการประเมินเว็บชวยสอนของ เฮนค (Henke 1997) เห็นวา ควรยึดหลัก การ
ในการออกแบบหนาจอสําหรับการสอนผานคอมพิวเตอร ที่โจเนส และโอคีย (Jones and Okey
1995) ใหแนวคิดในการประเมินเอาไว 5 ดานคือ
3.4.4.1 การอานและการเห็นของหนาจอภาพ
3.4.4.2 องคประกอบรวมของสื่อ
3.4.4.3 การใชสัญลักษณ
3.4.4.4 การเขาถึงขอมูล
3.4.4.5 ขอบเขตที่ตางไปจากปกติ
พอตเตอร (Potter 1998:29) ไดเสนอวิธีการประเมินการเรียนการสอนผ านเว็บ ซึ่งเป น
วิธีการที่ใชประเมินสําหรับการเรียนการสอนทางไกลผานเว็บของมหาวิทยาลัยจอรจ เมสัน โดย
แบงการประเมินออกเปน 4 แบบ คือ
3.4.4.1 การประเมิน ดวยเกรดในรายวิช า (Course Grades) เป นการประเมิน ที่
ผูสอนใหคะแนนกับผูเรียน ซึ่งวิธีการนี้กําหนดองคประกอบของวิชาชัดเจน เชน คะแนน 100 %
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แบงเปนการสอบ 30% จากการ มีสวนรวม 10% จากโครงงานกลุม 30% และงานที่มอบหมายในแต
ละสัปดาหอีก 30% เปนตน
3.4.4.2 การประเมินรายคู (Peer Evaluation) เปนการประเมินกันเองระหวางคูของ
ผูเรียนที่เลือก
จับคูกันในการเรียนทางไกลดวยกันไมเคยพบกันหรือทํางานดวยกัน โดยใหทําโครงงานรวมกันให
ติดตอกันผานเว็บและสรางโครงงานเปนเว็บที่เปนแฟมสะสมงาน โดยแสดงเว็บใหนักเรียนคนอื่น
ๆ ไดเห็น และจะประเมินผลรายคูจากโครงงาน
3.4.4.3 การประเมินตอเนื่อง (Continuous Evaluation) เปนการประเมินที่ผูเรียน
ตองสงงานทุก ๆ สัปดาหใหกับผูสอนโดยผูสอนจะใหขอเสนอแนะและตอบกลับในทันที ถามีสิ่งที่
ผิดพลาดกับผูเรียนก็จะแกไข
และประเมินตลอดเวลาในชวงระยะเวลาของวิชา
3.4.4.4 การประเมินทายภาคเรียน (Final Course Evaluation) เปนการประเมินผล
ปกติ ข องการสอนที่ ผู เ รี ย นต อ งผ า นการสอบ โดยการทํ าแบบสอบถามส ง ผ า นไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมืออื่นใด บนเว็บตามแตจะกําหนดเปนการประเมินตามแบบการสอนปกติ
ที่จะตองตรวจสอบความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์การเรียนของผูเรียน
โซวอรด (Soward 1997:48) ไดกลาวถึงการประเมินการเรียนการสอนโดยใชเว็บวา จะตอง
อยูบนฐานที่ผู ใช เปน ศูนย กลาง โดยใหนึ ก ถึง เสมอว าเว็ บไซตค วรเนนใหผูใชส ามารถเขาใชไ ด
สะดวก ไมประสบปญหาติดขัดใด ๆการประเมินเว็บไซตมีหลักการ ที่ตองประเมินคือ
3.4.4.1 การประเมินวัตถุประสงค (Purpose) จะตองกําหนดวัตถุประสงควา เพื่อ
อะไร เพื่อใคร และกลุมเปาหมายคือใคร
3.4.4.2 การประเมินลักษณะ (Identification) ควรจะทราบไดทันทีเมื่อเปดเว็บเขา
ไปวาเกี่ยวของกับเรื่องใด ซึ่งในหนาแรก (Homepage) จะทําหนาที่เปนปกในของหนังสือ (Title) ที่
บอกลักษณะและรายละเอียดของเว็บนั้น
3.4.4.3 การประเมินภารกิจ (Authority) ในหนาแรกของเว็บจะตองบอกขนาดของ
เว็ บ และรายละเอีย ดของโครงสร างของเว็ บ เช น แสดงที่ อ ยู แ ละเส น ทางภายในเว็ บ และชื่ อ
ผูออกแบบเว็บ
3.4.4.4 การประเมินการจัดรูปแบบและการออกแบบ (Layout and Design)
ผูออกแบบควรจะประยุกตแนวคิดตามมุมมองของผูใช ความซับซอน เวลา รูปแบบที่เปนที่ตองการ
ของผูใช

100
3.4.4.5 การประเมินการเชื่อมโยง (Links) การเชื่อมโยงถือ เปนหัวใจของเว็บ เปน
สิ่งที่จําเปนและมีผลตอการใช การเพิ่มจํานวนเชื่อมโยงโดยไมจําเปนจะไมเปนประโยชนตอผู ใช
ควรใชเครื่องมือสืบคนแทนการเชื่อมโยงที่ไมจําเปน
3.4.4.6 การประเมินเนื้อหา (Content) เนื้อหาที่เปนขอความ ภาพ หรือเสียง จะตอง
เหมาะสมกับเว็บและใหความสําคัญกับองคประกอบทุกสวนเทาเทียมกัน
นอกจากนี้ ใจทิพย ณ สงขลา (2547: 121-125) ไดกลาวถึงการประเมินผลการออกแบบเว็บ
สําหรับการเรียนการสอน สามารถสรุปไดดังนี้
3.4.4.1 ประเภทของการประเมิน
การประเมินเว็บไซตสามารถจําแนกตามหลักการประเมินไดใน 2 ลักษณะคือ
3.4.4.1.1 การประเมินเพื่อการปรับปรุงแกไข (Formative evaluation)
การประเมิ น ประเภทนี้ เป น การประเมิน ระหว า งการพั ฒนา เป น การ
ประเมินที่ตองการผลปอนกลับขณะทําการพัฒนา เพื่อใหรูปญหาที่สามารถแกไขไดกอนการนําแผย
แพร การประเมินสามารถกระทําไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดวยการใชแ บบสอบถาม กลุม
สนทนาผูเ ชี่ยวชาญ (Focus group) หรื อวิ ธีก ารสังเกต ซึ่งการประเมิน เพื่ อการปรั บปรุง แก ไขนี้
จะตองเนนความทันเวลาที่จะทําใหทีมงานสามารถปรับปรุงงานไดทันที ทั้งนี้ การประเมินเพื่อ การ
ปรับปรุงแกไขนี้ก็ยังอาจใชเปนกระบวนการที่ไมรูจบ เมื่อมีการปรับสวนใดสวนหนึ่งอาจทําใหมี
ผลกระทบถึงสวนอื่น ๆ
3.4.4.1.2 การประเมินผลรวม (Summative evaluation)
การประเมินประเภทนี้ เปนการประเมินที่เกิดขึ้นหลังจากการพัฒนาเสร็จ
สิ้นกระบวนการและนําเผยแพรใหกับผูเรียนไดใชเรียนจริงแลว โดยทั่วไปมักจะไดจากการสังเกต
สัมฤทธิ์ผลชองนักเรียนหรือจากการสัมภาษณ และมักจะมุงพิจารณาที่ประสิทธิภาพของการเรียนรู
ซึ่งอาจพบตัวบงชี้เหลานี้จากผูเรียน ไดแก
3.4.4.1.2.1 เวลาที่ผูเรียนใชในการทําความเขาใจวิธีการเรียนที่
กําหนดในโปรแกรม
3.4.4.1.2.2 เวลาที่ ผู เ รี ย นปกติ ส วนใหญส ามารถปฏิ บั ติ ต าม
กิจกรรมที่กําหนด
3.4.4.1.2.3 อัตราความผิดพลาดและประเภทของความผิดพลาด
ของผูเรียนระหวางการเรียน
3.4.4.1.2.4 ความรูแ ละความถาวรของความรูที่ได รับจากการ
เรียน
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3.4.4.1.2.5 ความพอใจของผูเรียนในการใชเว็บไซตนั้นเพื่อการ
เรียน
3.4.4.2 วิธีการประเมิน
การประเมินเว็บไซตสามารถกระทําได 2 วิธีหลัก คือ การประเมินจากผูเรียน และ
การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
3.4.4.2.1 การประเมินจากผูเรียนจริง การประเมินจากผูเรียนสามารถทํา
ไดใน 3 ลักษณะคือ การประเมินจากตนแบบ การทดสอบการใช การสืบถาม
3.4.4.2.1.1 การประเมินจากเคาโครงหรือจากตนแบบ
วิธีการประเมินเชนนี้มักใชในโครงการพัฒนาเว็บไซตขนาดใหญ
ที่มีการจางวานผูออกแบบ และกลุมทํางาน วิธีก ารคือ ใหผูออกแบบบรรยายรายละเอียดแสดงให
ทีมงานที่ เกี่ยวข องได แสดงความคิ ดเห็น เพื่ อการปรั บปรุ งแกไขในชวงต นของการพัฒ นา การ
ประเมินดวยวิธีนี้ที่สามารถทําไดทั้งที่เปนเคาโครง (Storyboard) เพื่อ แสดงความคิดรวบยอดหรือ
จากตนรูปแบบในคอมพิวเตอรที่บางสวนอาจยังใชงานไมไดจริง หรืออาจใชวิธีก ารนําตนแบบที่
เทียบเทาของจริงทําการทดสอบกับกลุมที่มีคุณสมบัติคลายกับกลุมเปาหมายหลัก
3.4.4.2.1.2 การประเมินจากการทดสอบการใช
ในการทดสอบการใชนี้มีแ นวปฏิบัติอยู 2 ทางคือ การทดสอบ
โดยอาศัยแนวทางของการทดสอบประสิทธิภาพในโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ
การทดสอบการใชดวยการสังเกต
3.4.4.2.1.2.1 วิธีการทดสอบประสิทธิภาพ ดวยแนวทาง
ของโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กรณี การพัฒนาโปรแกรมที่คลายคลึงกับโปรแกรม
บทเรียนชวยสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนที่เนนหลักการของการใหผลปอน กลับโตตอบระหวาง
ผูเ รี ย นกั บผู เรี ยน กล า วคื อ การใชวัต ถุ ประสงค เ ป นหลัก และสรา งกิ จกรรมการฝก ปฏิบัติ และ
ขอ สอบวัดผลการเรียน จึงมีผูพัฒนากลุมหนึ่งประยุก ตใชการทดสอบประสิทธืภาพเชนเดียวกั บ
โปรแกรมบทเรียนชวยสอน ดวยการใหผูเรียนไดทดลองใชบทเรียนจริง และผูออกแบบตรวจสอบ
ดวยการสังเกตและวิเคราะหจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยกระบวนการทดสอบ 3 ครั้ง คือ
3.4.4.2.1.2.1.1 การทดสอบดวยการสังเกตจาก
ผูเรียนทีละคน (แบบเดี่ยว)
3.4.4.2.1.2.1.2 การทดสอบกับกลุมยอยขนาด
กลาง (แบบกลุม)
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3.4.4.2.1.2.1.3 การทดสอบกับกลุมใหญ (แบบ
ภาคสนาม)
3.4.4.2.1.2.2 การทดสอบการใช ดวยการสั ง เกต การ
ทดสอบอีกแนวทางหนึ่งที่ปฏิบัติกันในสากลเปนในเชิงคุณภาพและปริมาณการทดสอบควรจัดขึ้น
เปนการทดลองในหองที่ไมถูกรบกวนและมีผูชวยสังเกตและบันทึก การทดสอบจากการสังเกตนี้
ควรทดสอบจากผู เ รี ย นไม เ กิ น 5 คน ทั้ ง นี้ นี ล เสนนั ก ออกแบบเว็ บ ไซต ท างการศึ ก ษา และ
นักวิชาการชาวสหรัฐอเมริกาไดทดลองประเมินดวยวิธีการนี้กับกลุมผูใชเว็บไซตและไดขอ สังเกต
วาคนแรกที่ไดทําการทดสอบจะใหขอมูลถึง 1 ใน 3 ของขอมูลทั้งหมดที่เก็บได สวนคนตอ ๆ ไปก็
มั ก จะให ขอ มู ล ซ้ํ า กั บคนแรก ๆ และเมื่อ เก็ บขอ มู ล เกิ น จากคนที่ 5 แล วสิ่ งที่ ค น พบก็ จะวนซ้ํ า
เหมือนเดิม
ในสวนของการทดสอบที่เกี่ยวของกับการปฏิสัมพัน ธ
ระหวางผูเรียนผูสอน จะตองมีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพื่อตรวจสอบตามตัวบงชี้
ที่กําหนด นอกจากวิธีการสังเกตแลว ผูออกแบบสามารถใชวิธีการอื่นชวยในการเก็บขอมูลเพิ่มเติม
ไดอีก เชน
3.4.4.2.1.2.2.1 กิจกรรมและเวลาที่ผูเรียนทํา
ไดสําเร็จตามที่กําหนด
3.4.4.2.1.2.2.2 เทคนิคการคิดดัง
(think
aloud) ใหผูเรียนเขียนหรือพูดสิ่งที่คิดออกมา
3.4.4.2.1.2.2.3 ตรวจสอบจากชิ้นงานที่
มอบหมายให
3.4.4.2.1.2.2.4 ตรวจสอบจากรายการ
ตรวจสอบที่ไดทําการศึกษากําหนดไวลวงหนา
3.4.4.2.1.2.2.5 ความพอใจของผูเรียน
เมื่อ ผูประเมิ นรวบรวมขอ มู ลที่ ได รับจากผู ถูก ทดสอบ
แลวจะประมวลขอคนพบที่คลายกันเพื่อหาขอแกไข
3.4.4.2.1.2.3 การประเมินจากการสื บถาม เปน วิธีการ
ประเมินที่ใชการเขาหาและสืบถามการใชงานโดยการเขาถึงตัวผูเรียนโดยตรง มีวิธีการเก็บขอ มูล
เชน
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3.4.4.2.1.2.3.1 การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการ
ที่ใช ก ารสํ ารวจกั บกลุมผู เ รี ยนดวยวิ ธี ก ารเลื อ กสุ มหรือ ตามความสมัค รใจของผู เ รี ยน เป น การ
สอบถามโดยทั่วไปซึ่งสามารถสงแบบสอบถามดวยกระดาษ แบบสอบถามผายเครือ ขายไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท หรือกระดานขาวแสดงความคิดเห็น
3.4.4.2.1.2.3.2 การให ผ ลป อ นกลั บออนไลน
วิธีการนี้เปนการประเมินแบบรวบยอดในตอนสุดทาย ผูประเมินหรือผูออกแบบใชวิธีการตั้งคําถาม
ขอรั บผลป อ นกลั บให ผู เ รียนตอบทั น ทีหลั ง จากผู เ รีย นไดศึ ก ษาเสร็ จสิ้ น ข อมู ล จะถู ก จั ดเก็ บใน
ฐานขอมูลทําใหทราบผลไดทันที
3.4.4.2.1.2.3.3 การสั ม ภาษณ การสั ม ภาษณ
สามารถทําไดโดยตรงกับผูเรียน โดยใชวิธีการเชนเดียวกับการสัมภาษณโดยทั่วไป ถามความเห็น
และคําถามสืบเนื่อง อาจจัดทําการสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยการตั้งประเด็นไวลวงหนา หรือ
แบบไมมีโครงสรางก็ได
3.4.4.2.1.2.3.4 การจัดทํ ากลุมสนทนา (Focus
group) ละอภิ ปรายกลุ ม จั ดให ผู อ ภิ ปรายในกลุ มประมาณ 6-8 คน มี ผู ดํา เนิ น การ มี ก ารสาธิ ต
ตนแบบและใหกลุมวิพากษตอบสนองกับโปรแกรมการประเมินดวยวิธีการนี้เปนการหาความเห็น
วาผูเรียนคิดอยางไรไมไดเปนการนั่งลงมือทดลองใชหนาจอ มัก จะมุงเนนการตรวจสอบหาความ
ตองการจากโปรแกรมของผูเรียน
3.4.4.2.1.2.3.5 การลงสํารวจภาคสนาม (Field
observation) ผูอ อกแบบตอ งเขาไปสํารวจการใชจริงประกอบดวยการสัมภาษณ การประเมินใน
ลักษณะนี้จะตองมีการวางแผนอยางดีแ ละมีคาใชจายสูง แตส ามารถใหคําตอบในการประเมินได
อยางลึกซึ้ง
3.4.4.2.2 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
แมวาการออกแบบเว็บไซตจะตองคํานึงถึงผูเรียนเปน หลัก ซึ่งโดยทั่วไป
ผูพัฒนาเว็บมักจะทําการประเมินจากผูเรียน อยางไรก็ตามการประเมินดวยการอาศัยผูเ ชี่ยวชาญก็
สามารถกระทําไดเชนกัน และในตางประเทศมักนิยมกระทําเนื่องจากความสะดวก ประหยัด และ
ใหผลการประเมินที่เชื่อถือไดเทากับการประเมินโดยตรงจากผูเรียนจริง
การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญเปนวิธีการประเมินที่เหมาะสมในระหวางการ
ออกแบบ การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมักใชวิธีการตรวจสอบโดยกําหนดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
3-5 คน สามารถใหผลไดเทียบเคียงกับการประเมินจากผูเรียนจริง และประหยัดเวลา คาใชจายมี
แนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย เชน
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3.4.4.2.2.1 การตรวจสอบตามแนวทาง (heuristic evaluation) ผู
ประเมินจะประเมินตามหลักการกวาง ๆ โดยอาจจัดทําเปนรายการตรวจสอบ โดยทั่วไปผูเชี่ยวชาญ
จะใช เวลาประมาณ 2 ครั้ง ครั้งแรกทํ าความคุนเคยกับระบบครั้งที่ สองเนนหลั กการที่เจาะจงมา
ตัวอยางเชน รายการตรวจสอบที่เนนสวนตอประสานกับผูใชในโปรแกรมที่ช ไนเดอรแมนไดวาง
หลักการไว 8 ประการ ไดแก
3.4.4.2.2.1.1 ความสม่ํ าเสมอ ของการออกแบบ เช น
ความสม่ําเสมอของระบบการนําทางที่ทําใหผุเรียนไมสับสน ตําแหนงขององคประกอบตาง ๆ บน
หนาจอ
3.4.4.2.2.1.2 ทางลัด มีการออกแบบใหผูเ รียนที่มีค วาม
ชํานาญหรือผูเรียนประจํามีเสนทางตัดลัดเขาถึงสวนที่ตองการไดโดยเร็ว
3.4.4.2.2.1.3 การตอบรับจากโปรแกรม โปรแกรมตอบ
รับผูเรียนใหผูเรียนรูวาไดกระทําการ ใด ๆ แลว โปรแกรมไดรับหรือ กําลังกระทําตามคําสั่งอยู
เชน ขอความตอบรับวาโปรแกรมไดรับขอมูล (ขอความ, คําสั่ง) ที่ผูเรียนสงมาแลว
3.4.4.2.2.1.4 การตอบรับสุ ดท าย กรณีที่ผูเรี ยนตอ ง
โตตอบกับโปรแกรมหลายครั้งตามขั้นตอนที่โปรแกรมกําหนด ในขั้นสุดทายโปรแกรมตองใหการ
ยืนยันใหผูเรียนทราบวากระบวนการโตตอบที่กําลังกระทํากับโปรแกรมนั้นเสร็จสิ้นแลว
3.4.4.2.2.1.5 การแนะนําเมื่อมีการผิดพลาด โปรแกรม
ตองคาดเดาความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และขี้แนะการแกไขใหกับผูเรียนได
3.4.4.2.2.1.6 การยกเลิกการกระทําได โปรแกรมตองมี
ความยืดหยุนใหผูเรียนสามารถยกเลิกสิ่งที่ไดกระทําลงไปแลวได
3.4.4.2.2.1.7 การสนั บ สนุน การควบคุ ม โดยผู เ รี ย น
โปรแกรมตองใหความยืดหยุนกับผูเรียนที่จะสามารถไปยังสวนตาง ๆ ของการเรียนไดโดยอิสระ
3.4.4.2.2.1.8 ลดภาระการคิ ดโปรแกรม ไม ควรมี
ขอมูลสาระเนื้อหากระจัดกระจายมากจนยากในการเขาใจและจดจํา ควรมีวิธีการจัดการสารสนเทศ
เช น จั ด สารสนเทศใหต รงไปตรงมานํ า เสนอบนเนื้ อ หาบนหน า จอไม ย าวเกิ น ไป ใช วิธี ก าร
เปรียบเทียบที่ผูเรียนสามารถคิดเชื่อมโยงไดงายกับการใชงานจริง
3.4.4.2.2.2 การตรวจสอบตามแนวทางที่ ส ถาบั น กําหนด ถ า
สถาบันไดกําหนดแนวทางไวก็ใหใชวิธีทบทวนตรวจสอบตามแนวทางที่กําหนดไว
3.4.4.2.2.3 การตรวจสอบแบบพหุ (Pluralistic walkthrough)
เป น การประเมิ นโดยกลุ มประเมิน ที่ มีมุมมองหลากหลายแตกต า งประกอบด วยผู พัฒนา ผู ใช
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ผูเชี่ยวชาญ การประเมินใชวิธีการจัดประชุม โดยใหผูประเมินรวมกันดูโปรแกรมและประเมินการ
ใชระบบ โดยมีผูดําเนินการประสานงานการอภิปรายและใหขอมูลกับผูรวมประชุม
3.4.4.2.2.4 การตรวจสอบความสม่ํ า เสมอ (Consistency
inspector) เปนการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญเพื่อ ดูความสม่ําเสมอทั่วไป เชน เรื่องสี โครงสราง
หนาจอ และระบบนําทาง
3.4.4.2.2.5 การตรวจสอบเชิ ง พุ ท ธิ พิ สั ย
(Cognitive
walkthrough)ในสวนนี้ผูเชี่ยวชาญจะทําหนาที่เสมือนผูเรียน ในการตรวจสอบเชนนี้ผูเชี่ยวชาญตอง
มีความรูเกี่ยวกับผูเรียนกลุมเปาหมายหลักเปนอยางดี พอที่จะวิเคราะหไดวาผูเรียนควรเรียนรูเนือ้ หา
ทํากิจกรรมหรือตองแบงแยกยอยเนื้อหาใหผูเรียนอยางไร โดยผูเชี่ยวชาญจะทําหนาที่ตรวจสอบไป
ตามเพจ และสวนตอประสานตาง ๆ
3.4.4.2.2.6 การตรวจสอบการใช (Formative Usability
Inspector) นับวาเปนการตรวจสอบที่มีโครงสรางมากที่สุด เปนวิธีการที่ศึกษาคนหาและบันทึก
ปญหาการใชอยางจริงจัง กระทําโดยกลุมผูรวมงานหลายคนทําหนาที่ตางกัน เชน ผูออกแบบ ผู
ตรวจสอบ ผูดําเนินการ
จากการประเมินการเรียนการสอนแบบอีเลิรน นิงสามารถสรุปไดวา การ
ประเมินสามารถแบงได 2 ลัก ษณะไดแกการประเมินโดยผูเรียน ซึ่งจะทําการประเมินจาก 1) เคา
โครงหรือจากตนแบบ2) การประเมินจากการทดสอบการใชงาน 3) การประเมินจากการสืบถาม
และการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจะทําการประเมินจาก 1) การตรวจสอบตามแนวทางการเรียน
การสอ 2) การตรวจสอบตามแนวทางที่สถาบันกําหนด 3) การตรวจสอบแบบพหุ (Pluralistic
walkthrough) เปน การประเมินโดยกลุ มประเมิน ที่มีมุมมองหลากหลายแตกตางองคประกอบ
รวมกัน 4) การตรวจสอบความสม่ําเสมอ 5) การตรวจสอบเชิงพุทธิพิสัย 6) การตรวจสอบการใช
ทั้งนี้จําเปนตองอาศัยปจจัยที่มีองคประกอบรวมกันจึงจะทําการประเมินไดอยางสมบูรณ
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Introduction
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ผูวิจัย






ปทีป เมธาคุณวุฒิ
2540
ใจทิพย ณ สงขลา 2547

Christe 1998

Daniel W. Surry 2002

ถนอมพร 2545

Multimedia
Component
Internet Tools



Susan et al. 1996

Instructional Design

Collis 2000

องคประกอบการ
เรียนการสอนแบบอี
เลิรนนิง

Khan 2005

ตารางที่ 13 องคประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
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Khan (2005)
1. Instructional Design
2. Multimedia Component
3. Internet Tools
4. Computer and Storage Devices
5. Connection & Service Providers
6. Management Program
7. Server & Related Applications
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540)
1. กําหนดวัตถุประสงค
2. วิเคราะหผูเรียน
3. ออกแบบเนื้อหารายวิชา
4. กําหนดกิจกรรม
5. เตรียมความพรอมสิ่งแวดลอม
6. ปฐมนิเทศผูเรียน
7. จัดการเรียนการสอน
8. ประเมินผล
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545)
1. Content
2. Course Management System
3. Modes of Communication
4. Assignment

องคประกอบการเรียน
การสอนแบบอีเลิรนนิง
1. เนื้อหา
2. องคประกอบดานมัลติมีเดีย
3. เครื่องมืออินเทอรเน็ต
4. ฐานชวยเหลือ
5. สวนบริหารบทเรียน (LMS)
6. กิจกรรมการเรียนการสอน

Susan et al (1996)
1. Online Syllabus
2. Content
3. My Home Page
4. Interactive
5. Assignment
6. News
7. Evaluation
8. Management
Daniel W Surry (2002)
Ripples Model
1. Resources
2. Infrastructure
3. People
4. Policies
5. Learning
6. Evaluation
7. Support
Christe (1998)
1. Online Syllabus
2. Study guide
3. Resource
4. Biography
5. E-mail
6. Group Discussions
7. Consulting
8. Evaluation

Collis (2000)
1. Introduction
2. Newsflash
3. Week by Week
4. Appendix

ใจทิพย ณ สงขลา (2547)
1. Homepage
2. Index
3. Note page
4. Course Syllabus
5. Resource
6. Course requirement
7. Study guide
8. Role and
Responsibility
9. Announcement
10. Course map
11. Course schedule
12. Course schedule
13. Sample test
14. Course or Program
Evaluation
15. Vital Information
16. Biography
17. Glossary and index
18. Conference Area
19. Bulletin board
20. FAQ page

แผนภาพที่ 6 ผลการวิเคราะหองคประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
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สรางแรงจูงใจ
บอกวัตถุประสงค
ทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิม
ใหผูเรียนมีความกระตือรือรน
ใหคําแนะนําและใหขอมูลปอนกลับ
ทดสอบความรู
การวางแผนและนําเสนอเนื้อหา
มีการวางจุดเชื่อมโยงเว็บเพจ
มีเสนกํากับทางเดินและความเร็วที่
เหมาะสม
มีการจัดรูปแบบการพิมพที่เหมาะสม
การวิเคราะหงาน
การใชเทคนิคการวิเคราะหคําตอบ
การเตรียมความพรอมสิ่งแวดลอมการ
เรียนการสอนทางอินเตอรเน็ต
























ผูวิจัย

ใจทิพย ณ สงขลา 2547

Hannan&Milheim
1997

Lynch and
Horton 1999

ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง

Ritchie and
Hoffman 1997

ตารางที่ 14 การวิเคราะหสังเคราะหขั้นตอนการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิง
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Ritchie and Hoffman (1997)
- สรางแรงจูงใจ
- บอกวัตถุประสงค
- ทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิม
- ใหผูเรียนมีความกระตือรือรน
- ใหคําแนะนําและใหขอมูล
ปอนกลับ
- ทดสอบความรู
- การวางแผนและนําเสนอเนื้อหา
Lynch and Horton, 1999
- การวางแผนและนําเสนอเนื้อหา
- มีการวางจุดเชื่อมโยงเว็บเพจ
- มีเสนกํากับทางเดินและความเร็ว
ที่เหมาะสม
- มีการจัดรูปแบบการพิมพที่
เหมาะสม
Hannan&Milheim (1997)
สรางแรงจูงใจ
บอกวัตถุประสงค
ทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิม
ทดสอบความรู
การเตรียมความพรอมสิ่งแวดลอม
การเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ต

ใจทิพย ณ สงขลา (2547)
- บอกวัตถุประสงค
- ทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิม
- ใหผูเรียนมีความกระตือรือรน
- ใหคําแนะนําและใหขอมูล
ปอนกลับ
- การวางแผนและนําเสนอเนื้อหา
- การวิเคราะหงาน
- การใชเทคนิคการวิเคราะห
คําตอบ
- การเตรียมความพรอม
- สิ่งแวดลอมการเรียนการสอน
ทางอินเตอรเน็ต

ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
1. สรางแรงจูงใจในการเรียน
2. แจงวัตถุประสงคการเรียน
3. ทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิม
4. นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรม
5. สนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
6. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการเรียน
7. แนะนําใหขอมูลปอนกลับ
8. ทดสอบความรู

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิง
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4. แนวคิดทฤษฏีการเรียนรูปญญาทางสังคม กลยุทธการกํากับตนเอง
4.1 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม
ตามแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura) ซึ่ง มี
ความเชื่ อ ว าพฤติ ก รรมของคนเรานั้ น ไม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น และเปลี่ ยนแปลงไปเนื่ อ งจากปจ จั ย ทาง
สภาพแวดลอ มแตเ พีย งอยา งเดีย ว หากแตวาจะตอ งมี ปจจัย สวนบุ ค คล (ป ญญา ชีวภาพ และสิ่ง
ภายในอื่น ๆ) รวมดวย และการรวมของปจจัยสวนบุคคลนั้นจะตองรวมกันในลักษณะที่กําหนดซึ่ง
กันและกัน (Reciprocal Determinism) กับปจจัยทางดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอม ซึ่งอาจจะ
เขียนไดดังภาพตอไปนี้
Person

Behavior

Enviorment

แผนภาพที่ 8 การกํ า หนดซึ่ง กัน และกั นของป จจัยทางพฤติ ก รรม (Behavior) สภาพแวดล อ ม
(Enviorment) และสวนบุคคล (Person)
การที่ปจจัยทั้ง 3 ทําหนาที่กําหนดซึ่งกันและกัน ก็ไมไดหมายความวาทั้งสามปจจัยนั้นจะมี
อิทธิพลในการกําหนดซึ่งกันและกันอยางเทาเทียมกัน บางปจจัยอาจมีอิทธิพลมากกวาอีกบางปจจัย
และอิทธิพลของปจจัยทั้ง 3 นั้น ไมไดเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน หากแตตองอาศัยเวลาในการที่ปจจัยใด
ปจจัยหนึ่งจะมีผลตอการกําหนดปจจัยอื่น ๆ (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต 2550:49)
นอกจากนี้การเสริมแรงมิไดทําหนาที่เพียงแตทําใหพฤติกรรมเพิ่มขึ้นเทานั้น หากแตวายังมี
หนาที่อื่น ๆ อีก ซึ่งเขาบอกวาการเสริมแรงนั้นทําหนาที่ 3 ประการดวยกัน คือ
4.1.1 ทํ า หน า ที่ เ ป น ข อ มู ล ให บุ ค คลรู ว า ควรจะกระทํ า พฤติ ก รรมอะไรใน
สภาพการณใดในอนาคต เพราะการเสริมแรงดวยตัวของมัน เองจะไมทําใหพฤติกรรมของบุค คล
เพิ่มขึ้นแมวาบุคคลนั้น จะเคยไดรับการเสริมแรงมากอนแลวก็ตาม ถาเขามีความเชื่อ จากขอมูลอื่น
ๆ วาการแสดงพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันนั้นจะไมไดรับการเสริมแรงในอนาคต
4.1.2 ทําหนาที่เปนสิ่งจูงใจเนื่อ งจากประสบการณในอดีตทําใหบุคคลเกิดความ
คาดหวังวาการกระทําบางอยางจะทําใหไดรับการเสริมแรง การที่บุคคลคาดหวังถึงผลการกระทําที่
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จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ก็จะกลายเปนแรงจูงใจตอ พฤติก รรมที่จะกระทําในปจจุบันทําใหบุคคลเพิ่ม
โอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมดังกลาวนั้นในเวลาตอ ๆ มา
4.1.3 ทําหนาที่เปนตัวเสริมแรง นั่นคือเพิ่มความถี่ของพฤติกรรม แตทวาการเพิ่ม
ความถี่ ข องพฤติ ก รรมได ดีนั้ น บุ ค คลจะต อ งตระหนั ก ถึ งการที่ จะได รับการเสริ มแรงนั้ น ด ว ย
(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต 2550 : 49-50)
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม แบนดูรา (Bandura 1977) แบงการเรียนรูออกเปน 2
แบบ คือ
4.1.1 การเรียนรูจากผลการกระทํา เปนการเรียนรูเบื้องตน ของบุคคลที่เรียนรูจาก
ประสบการณ
4.1.2 การเรียนรูจากตัวแบบเปนการเรียนรูของบุคคลที่เกิดขึ้นโดยทางออม คือ
การเรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรมผูอื่น สังเกตผูอื่นกระทํา และไดรับผลแหงการกระทํา การเรียนรู
จากการบอกเลา หรือการถายทอดประสบการณจากผูอื่น
จากแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura 1977B :22-29) ที่วา พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นได
จากการเรียนรูโดยผานตัวแบบ ซึ่งบุคคลสังเกตจากพฤติกรรมของตัวแบบ การเรียนรูจากตัวแบบ
ดั ง กล า วมี ก ระบวนการ 4 กระบวนการที่ สํ า คั ญ คื อ กระบวนการใส ใ จ (attentional process)
กระบวนการเก็บจํา (retention process) กระบวนการแสดงออก (motor reproduction process) และ
กระบวนการจูงใจ (motivational process) กระบวนการทั้ง 4 นี้ จําเปนตอการเรียนรูจากการสังเกต
หรือการเรียนรูจากตัวแบบ โดยทุกกระบวนการมีความสําคัญ ถาขาดกระบวนการใดไปกระทําตาม
ตัวแบบยอ มไม สมบู รณ เนื่อ งจากการเรี ยนรู จากกระบวนการทั้ง 4 นี้ เกิ ดจากการที่ก ระตุ นให ผู
สังเกตใสใจกับตัวแบบอยางแทจริงจนสามารถจดจําและนํามาสรางสัญลักษณได ตลอดจนสามารถ
ดัดแปลงสัญลักษณนั้นและนําออกมาใชไดในภายหลัง โดยมีกระบวนการสุดทายคือ กระบวนการ
จูงใจที่ทําใหผูสังเกตแสดงการตอบสนองออกมาคือ การกระทําตามตัวแบบในที่สุด
อิทธิพลของตัวแบบที่มีตอผูสังเกต Bandura ไดกลาวถึงอิทธิพลของตัวแบบที่มีตอผูสังเกต
ไว สรุปไดดังนี้
4.1.1 การสรางพฤติกรรมใหม ตัวแบบสามารถชวยใหผูสังเกตสรางพฤติกรรม
ใหมโดยผูสังเกตจะรวบรวมแบบแผนการกระทําที่ไดเห็นหรือไดยินมาแลวถายทอดเปนการกระทํา
4.1.2 การสรางกฎเกณฑหลักการใหม ในสภาพการณที่ผูสังเกตไดสังเกตการณ
กระทําของตัวแบบ ตัวแบบจะชวยใหผูสังเกตสรางกฎเกณฑหรือหลักการใหมขึ้นมาได
4.1.3 การสอนพฤติ ก รรมสร า งสรรค ตั วแบบจะช วยพั ฒ นาพฤติ ก รรมเชิ ง
สร างสรรคขึ้ น มาได ทั้ง นี้เ นื่ องจากการได เห็ น พฤติก รรมใดพฤติ ก รรมหนึ่งจากตั วแบบ มนุ ษ ย
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สามารถนําประสบการณที่ตนมีอยูประกอบกับการกระทําของตัวแบบพัฒนาขึ้นมาเปนพฤติกรรม
ใหม ๆ ได
4.1.4 การยับยั้งการกระทําและการไมกลาที่จะกระทํา ถาผูสังเกตไดเ ห็นตัวแบบ
ถูกลงโทษ ผุสังเกตมีแนวโนมที่จะไมกระทําตามตัวแบบนั้น
4.1.5 การสงเสริมการกระทํา ตัวแบบมีอิทธิพลตอการสงเสริมการกระทําทางบวก
และทางลบ ถาพฤติกรรมใดของตัวแบบไดรับการเสริมแรงผูสังเกตก็มีแนวโนมที่จะกระทําตาม
4.1.6 อิทธิพลดานอารมณ ตัวแบบมีอิทธิพลตอผูสังเกตดานอารมณ โดยตัวแบบ
จะกระตุนใหผูสังเกตเกิดความคิด ความรูสึก และอารมณคลอยตาม
4.1.7 การเผยแพรแนวคิดและการกระทํา นอกจากแนวคิดและการกระทําของตัว
แบบไดถูกเผยแพรออกมาแลว ตัวแบบยังอาจทําหนาที่เผยแพรแ นวคิดและการกระทําจากสังคม
หนึ่งไปสูสังคมหนึ่งไดอีกดวย
จากทฤษฏีการเรียนรูปญญาทางสังคมสามารถสรุปไดวา พฤติก รรมในแตละบุค คลไมได
เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัยทางสภาพแวดลอมแตเพียงอยางเดียว แตยังมีปจจัยอื่น ๆ
รวมอยูดวยซึ่งอาศัยปจัยทางพฤติกรรม 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยสวนบุค คล
และปจจัยดานปญญา โดยมีหนาที่ 3 ประการ คือ ทําหนาที่เปนขอมูลใหบุค คลรูวาควรจะกระทํา
พฤติ กรรมอะไรในสภาพการณใดทําหนา ที่เ ปน สิ่งจู งใจเนื่อ งจากประสบการณ ในอดี ต และทํ า
หนาที่เปนตัวเสริมแรง นั่นคือเพิ่มความถี่ของพฤติกรรม
4.2 การกํากับตนเอง (Self – Regulation)
ความหมายของการเรียนรูโดยการกํากับตนเองตามทฤษฎีการเรียนรูปญญาทางสังคม
ซิมเมอรแมน (Zimmerman 1989:329) ไดเสนอคําจํากัดความของการเรียนรูโดยการกํากับ
ตนเองบนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรูปญญาทางสังคมไววา การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง คือการที่
ผูเรียนใชกลยุทธเพื่อใหตนเองบรรลุเปาหมายการเรียนบนพื้นฐานของการรับรูความสามารถของ
ตนเอง
คําจํากั ดความนี้เนน ความสําคัญกับองค ประกอบ 3 สวน คือ กลยุทธ การเรี ยนรูโ ดยการ
กํากับตนเอง (Self-Regulated Learning Strategies) การรับรูค วามสามารถของตนเองในทักษะที่
จําเปน ตองใช เพื่อ ใหบรรลุ เปาหมาย (Self-Efficacy) และการมีค วามผูกพัน กับเปา หมายของการ
เรียน (Commitment to Academic Goals) ทั้งนี้ในภาพรวมเนนถึง วิธีที่ผูเ รียนแสดงพฤติกรรมอัน
เปนกลยุทธที่จะทําใหบรรลุถึงเปาหมาย โดยเชื่อวาการจูงใจใหผูเรียนใชกลยุทธในการเรียนคือ การ
รับรูความสามารถของตนเองอยางตอเนื่องขณะเรียน ดังนั้นการจะบอกวาการกระทําใดเปน การ
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เรียนรูโดยการกํากับตนเอง ตองรูเปาหมายการเรียนรูของผูเรียน และรูถึงการรับรูความสามารถใน
การเรียนรู
ซิมเมอรแมน Zimmerman (1989:330) กลาวถึงทฤษฏีปญญาทางสังคมวา การกํากับตนเอง
มีปจจัยที่เปนสาเหตุอยู 3 ประการ คือ บุคคล สิ่งแวดลอม และพฤติกรรม การเรียนรูโดยการกํากับ
ตนเองมิไดเกิดจากกระบวนการภายในตัวบุคคลเพียงอยางเดียวแตไดรับอิทธิพลจากเหตุการณใน
สิ่งแวดลอม และเหตุการณในดานพฤติกรรมดวย และขณะเดียวกันปจจัยดานบุคคล สิ่งแวดลอม
และพฤติกรรมตางก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน (Reciprocal) ดังแผนภาพของซิมเมอรแมนตอไปนี้

Person
(self)

Environment

Covert self-regulation

Behavior

Environmental
Self-regulation

------------

การใชกลยุทธ (Strategy use)
ขอมูลปอนกลับจากการกระทํา (Enactive Feedback)

แผนภาพที่ 9 การวิเคราะหอิทธิพลซึ่งกันและกันระหวางปจจัยของการกํากับตนเอง ดานบุคคล
สิ่งแวดลอมและพฤติกรรม
ที่มา: Zimmerman , B.J. A Social cognitive view of self-regulated learning. Journal of
Educational Psychology 81, (1989) : 3.

การกํากับตนเอง เปนแนวคิดที่สําคัญอีกแนวคิดหนึ่งของทฤษฎีการเรียนรุทางปญญาสังคม
ซึ่ง แบนดูรา (Bandura1986) มีความเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเรานั้นไมไดเปนผลพวงของการ
เสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว หากแตวามนุษยเราสามารถกระทําบางสิ่ง
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บางอยางเพื่อควบคุมความคิด ความรูสึกและการกระทําของตนเองดวยผลการกระทําที่เขาหามาเอง
เพื่อสําหรับตัวเขาซึ่งความสามารถในการดําเนินการดังกลาวนีเ้ รียกวาเปนการกํากับตนเอง
การกํา กับตนเองนี้ ไม สามารถจะบรรลุไดดวยอํ านาจทางจิต หากแต จะต องฝก ฝนและ
พัฒนา ความตั้งใจและความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมของคนเรานั้นยังไมเพียงพอตอ
การเปลี่ยนแปลง ถาขาดหนทางที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงนั้นบุคคลควรไดรับการฝกฝนกลไก
ของการกํากับตนเองซึ่งประกอบดวย 3 กระบวนการ
4.2.1 กระบวนการสัง เกตตนเอง (Self Observation) การสังเกตใครครวญโดย
ปราศจากอคติ หมายความวา บุคคลจะไมมีอิทธิพลใด ๆ ตอการกระทําของตนเองถาเขาไมสนใจวา
เขากําลังทําอะไรอยู ดังนั้นจุดเริ่มตนที่สําคัญของการกํากับตนเองคือ บุคคลจะตองรูวากําลังทําอะไร
อยู เพราะความสําเร็จของการกํากับตนเองนั้น สวนหนึ่งมาจากความชัดเจนความสม่ําเสมอและ
ความแมนยําของการสังเกตและบันทึกตนเอง ในกระบวนการสังเกตตนเองนั้น Bandura ไดเสนอวา
ควรมีดานตาง ๆ ที่ควรจะพิจารณาอยูดวยกัน 4 ดาน คือ ในดานของการกระทํา ซึ่งผูที่สังเกตตนเอง
ควรจะตัดสินใจวาควรจะสังเกตตนเอง ในมิติใดของการกระทําของตน ซึ่งมิติตาง ๆ ของพฤติกรรม
ที่ควรพิจารณาทําการสังเกต ไดแกมิติดานคุณภาพ อัตราความเร็ว ปริมาณ ความริเริ่ม ความสามารถ
ในการเขาสังคม จริยธรรม และความเบี่ยงเบน ทั้งนี้การที่จะเลือกสังเกตที่มิติใดของพฤติก รรมนั้น
ย อ มขึ้ น อยู กั บ เป า หมายของผู สั ง เกตและลั ก ษณะของพฤติ ก รรมเป น หลั ก เช น ถ า ต อ งการ
สังเกตการณวิ่งของนักกีฬา ก็คงจะตองทําการสังเกตในมิติของความเร็ว หรือถาจะสังเกตวาหลังการ
ฝ ก ทั ก ษะทางสั ง คมแล ว การปฏิ สั ม พั น ธ กั บ สั ง คมเป น เช น ใด ก็ อ าจจะสั ง เกตในมิ ติ ข อง
ความสามารถในการเข าสั ง คม เป น ต น นอกจากด านของการกระทํ า แลว ยั งมี ด านของความ
สม่ําเสมอ ความใกลเคียง และความถูกตองอีกดวย
การสังเกตตนเองนั้ นทําหน าที่อย างนอ ยที่สุด 2 ประการ คื อ เป นตัวให ขอ มูล ที่
จําเปนตอการกําหนดมาตรฐานของการกระทําที่มีความเปนไปไดจริง และประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมที่กระทําอยู แตก ารที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไมก็ยังขึ้นอยูกับปจจัย
หลาย ๆ อยาง อยางเชนการวินิจฉัยตนเอง ซึ่งมักจะพบวาคนเราไมคอ ยจะตระหนักกับสิ่งที่ตนเอง
กระทํ า เป น นิ สั ย การสั ง เกตตนเองจะทํ า ให บุค คลสามารถวิ นิจฉั ย ได ว าในเงื่ อ นไขใด ควรทํ า
พฤติ ก รรมใด การวิ นิ จฉั ยตนเองนั้ น จะนํ า ให บุคคลไปสู ก ารตั ดสิ น ใจว าพฤติ ก รรมใดควรจะ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ ไมยังขึ้ นอยูกับปจจัยทางดานการจูงใจ
ตนเองเนื่องจากพบวาบางครั้งการสังเกตตนเองก็นําไปสูการเพิ่มของพฤติกรรม การลดพฤติกรรม
และบางครั้งก็ไมมีผลตอพฤติกรรมที่สังเกตนั้นเลย ดังนั้นก็นาจะขึ้นอยูกับการจูงใจของตนเองดวย
กลาววา การที่คนเราจะเกิดแรงจูงใจตนเองนั้น นาจะขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปนี้
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ชวงเวลาระหวางการเกิดพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมตนเอง ถาชวงเวลา
ระหวางการเกิดพฤติกรรม และการบันทึกพฤติกรรมนั้นสั้น ก็ยอมจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมไดดีขึ้น การที่คนเราใหความสนใจตอสิ่งที่เกิดขึ้น จากการกระทําอยางทันทีทันใดจะทํา
ใหเกิดความรูสึกตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ ก็จะสงผลใหคนเราตัดสิน ใจวา
ควรจะเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมตนเองหรือ ไม อย า งเชน ความต อ งการลดความอวน การบัน ทึ ก
จํานวนแคลอรี่ของอาหารที่รับประทานแตล ะมื้อ อยางทันทีทันใด จะสงผลทําใหพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารอยางระมัดระวังเกิดขึ้นไดดีกวาบันทึกในตอนกอนนอนของแตละวัน
การใหขอ มูล ป อนกลับ ขอ มูลที่ปอนกลับนี้ ไดจากการสั งเกตตนเอง ซึ่ง ขอ มู ล
ปอนกลับที่จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้น ควรจะเปนขอ มูลปอ นกลับ ที่มี
ความชัดเจนว าพฤติก รรมเป าหมายนั้ นได กาวหนาไปแคไหนแลว เพราะถ าขอ มูลป อนกลับนั้ น
คลุมเครือก็ยอมจะไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ระดับของแรงจูงใจ คนที่มีแรงจูงใจสูงก็จะมีแนวโนม ที่จะตั้งพฤติกรรมเปาหมาย
ดวยตนเองและประเมินความกาวหนาดังกลาวดวยตนเอง ก็จะทําใหการสังเกตตนเอง มีผ ลตอ การ
พัฒนาพฤติกรรมของบุคคลมากกวาการที่บุคคลที่ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
คุณ ค าของพฤติ ก รรมที่สังเกต แนน อนถ าพฤติก รรมที่สั ง เกตนั้ นมี คุ ณ คา มาก
ปฏิ กิ ริย าการสนองตอบย อ มสูง เมื่ อ ไดเ ห็ น ข อ มูล ที่ ไ ด จากการสั ง เกตตนเอง จึ งจะนํา ไปสู ก าร
ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แตถาพฤติกรรมนั้นไมมีคุณคาบุคคลก็ยอมจะไมสนใจมาก
นักตอการพัฒนาพฤติกรรมดังกลาว
การเนนที่ความสําเร็จหรือความลมเหลว พฤติกรรมและการรับรูถึงความสามารถ
ของตนเองจะเปลี่ยนแปลง ถ าการเปลี่ยนแปลงนั้ นนํา ไปสู การไดรั บรางวัล การเน นการสังเกต
ความสําเร็จของการแสดงพฤติก รรม จะทําใหเ กิดการเพิ่มพฤติกรรมที่ปรารถนามากกวาที่จะไป
สังเกตความลมเหลวของการแสดงพฤติกรรม
ระดับความสามารถในการควบคุม พฤติกรรมที่สังเกตนั้น ถาบุคคลรับรูวาอยูใน
ความสามารถที่จะควบคุมได ก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไดดีกวาพฤติกรรมที่บุคคลมีความรูสึก
วาไมสามารถจะควบคุมได
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ในกระบวนการสังเกตตนเองจะมีองคประกอบที่เกีย่ วของ 2 องคประกอบคือ
4.2.1.1 การตั้งเปาหมาย (Goal setting) หมายถึง การกําหนดพฤติก รรม
เป า หมายหรื อ เกณฑ ในการแสดงพฤติ ก รรมใดพฤติ ก รรมหนึ่ ง ที่ ต อ งการเปลี่ ย นแปลง การ
ตั้งเปาหมายนี้ จะชวยใหบุคคลไดรูถึงพฤติกรรมทีตองการกระทําอยางชัดเจน และยังใชเปนเกณฑ
ในการประเมินเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเปาหมายที่กําหนดไว วาพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะเชนใด ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลยอนกลับในการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทั้งในทางบวกและทาง
ลบตอไป ซึ่งการตั้งเปาหมายสามารถจําแนกได 2 ลักษณะ คือ
4.2.1.1.1 การตั้งเปาหมายดวยตนเอง หมายถึง การที่บุคคลเปนผู
กําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการดวยตนเอง ซึ่งเปนขอดีที่จะทําใหผูที่ก ระทําไดกําหนดและ
ตัดสิน ใจดวยตนเองทํา ใหเกิ ดความรูสึ กผอนคลายและจะมีค วามพยายามกระทําพฤติก รรมตาม
เปาหมายที่กําหนด (Bandura 1986; Tysinger 1986)
4.2.1.1.2 การตั้งเปาหมายโดยบุคคลอื่น หมายถึง การที่บุคคลอื่น
เปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหกับบุคคล ซึ่งการตั้งเปาหมายโดยบุคคล
อื่นจะมีขอดี โดยอาจจะชวยแกไขใหบุคคลที่ไมสามารถตั้งเปาหมายดวยตนเองไดอยางเหมาะสม
สามารถกระทําพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม
4.2.1.2 การเตือนตนเอง (Self-Monitoring) หมายถึง กระบวนการที่
บุคคลสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเปาหมายที่เกิดขึ้นดวยตนเอง เพื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
ตนเองกระทําอีก ทั้งใชเ ปนขอ มู ลยอนกลับที่จะทําใหบุคคลทราบวา ตนเองกระทําพฤตกรรมใน
ลักษณะใด โดยการเตือนตนเองใหมีประสิทธิภาพควรคํานึงถึงปจจัยดังนี้
4.2.1.2.1 จําแนกพฤติกรรมเปาหมายใหชัดเจนวาจะตองสังเกต
พฤติกรรมอะไร
4.2.1.2.2 กําหนดเวลาที่จะสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
4.2.1.2.3 กําหนดวิธีการบันทึกและเครื่อ งมือที่ใชในการบันทึก
พฤติกรรม
4.2.1.2.4 ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง
4.2.1.2.5 แสดงผลการบันทึกพฤติกรรมของตนเองเปนกราฟหรือ
แผนภาพ
4.2.1.2.6วิเคราะหขอมูลที่บันทึกเพื่อใชเปนขอ มูลยอนกลับและ
เพื่อพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จอหนสันและไวท (Johnson and White 1971: 488-497)
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4.2.2 กระบวนการตัดสิน (Judgement Process) ขอมูลที่ไดจากการสังเกตตนเอง
นั้นจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมของคนไมมากนัก ถาปราศจากกระบวนการตัดสิน ถา
ขอมูลดังกลาวนั้นเปนที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ โดยอาศัยมาตรฐานสวนบุคคลที่ไดมาจากการถูก
สอนโดยตรง การประเมิน ปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคมตอพฤติกรรมนั้นๆ และจากการสังเกตตัว
แบบ ซึ่ง Bandura ใหความสําคัญอยางมากตอการถายทอดมาตรฐาน จากกระบวนการของตัวแบบ
นอกจากการตัดสิน ที่ต องอาศัยมาตรฐานสวนบุคคลแล ว ปจจัยอีก ปจจัยหนึ่ง ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสิน คือ การเปรียบเทียบกับกลุมอางอิงทางสังคม ที่ประกอบดวย การ
เปรียบเทียบกับบรรทัดฐานของสังคม การเปรียบเทียบทางสังคม การเปรียบเทียบกับตนเอง และ
การเปรียบเทียบกับกลุม
กระบวนการตัดสินใจจะไมสงผลใด ๆ ตอบุคคล ถาพฤติกรรมที่ตัดสินนั้นยังไมมี
คุณคาพอแกความสนใจของบุคคล แตถาพฤติกรรมนั้นมีคุณคา การประเมินตนเองก็จะสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติก รรมของบุ ค คลทัน ที แตอ ยา งไรก็ตามการที่บุคคลจะสนองตอบอย างไรต อ
กระบวนการตัดสินนั้น ก็ยอมขึ้นอยูกับการอนุมานสาเหตุในการกระทํา บุคคลจะรูสึกภูมิใจ ถาการ
ประเมินความสําเร็จของการกระทํามาจากความสามารถและการกระทําของเขา และจะรูสึก ไมพึง
พอใจเทาใดนัก ถาการกระทํานั้นขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก ในการประเมินการกระทําพฤติกรรมของ
ตนเองโดยการเปรียบเทียบกับผูอื่นนั้น บุคคลสามารถเลือกเกณฑในการเปรียบเทียบได 4 ลัก ษณะ
ดังนี้
4.2.2.1 การเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานที่เปนมาตรฐานของกลุม คือการที่
บุคคลเปรี ยบเทียบกระกระทําของตนเองกับรรทัดฐานที่เปนมาตรฐานของกลุมตาง ๆ เชน อายุ
ระดั บการศึ ก ษา เพศ หรื อ กลุมที่อ ยู อ าศั ย โดยบรรทัด ฐานตา ง ๆ ไดมาจากค าเฉลี่ย ของกลุ มที่ มี
ลักษณะคลายคลึงกัน
4.2.2.2 การเปรีย บเทียบกับตนเอง คือ การที่บุค คลเปรี ยบเทีย บผลการ
กระทํ า ของตนเองกั บ สิ่ งที่ เ คยได ก ระทํา มาแล วหรื อ เปรี ยบเที ย บเป า หมายที่ ต นตั้ ง ขึ้ น ซึ่ ง การ
เปรียบเทียบในลักษณะดังกลาวจะทําใหเกิดความทาทาย เพราะบุคคลนั้น ๆจะทําไดดีกวาครั้งที่ผาน
ๆ มา
4.2.2.3 การเปรียบเทียบกับสังคม คือการที่บุค คลใชผ ลการกระทําของ
ผูอื่นมาใชเปนเกณฑเปรียบเทียบกับผลการกระทําของตน ซึ่งการกระทําของผูอื่นที่นํามาเปนเกณฑ
จะตองเปนบุคคลที่อยูในสภาพการณคลายคลึงกัน

118
4.2.2.4 การเปรียบเทียบกับกลุม คือการที่บุคคลเปรียบเทียบผลการกระทํา
ของตนกับคาเฉลี่ยจากการกระทําของกลุมโดยบุคคลโดยจะเปรียบเทียบเปนลําดับ
4.2.3 การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self – Reaction) การพัฒนามาตรฐานในการ
ประเมินและทักษะในการตัดสินนั้น จะนําไปสูการแสดงปฏิกิริยาตอ ตนเอง ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสิ่ง
ลอใจในการที่จะนําไปสูผลทางบวก ทั้งในแงข องผลที่ไดเปนสิ่งของที่จับตองได หรือในแงของ
ความพึงพอใจในตนเอง สวนมาตรฐานภายในของบุคคล ก็จะทําหนาที่เปนตัวเกณฑที่ทําใหบุค คล
คงระดับการแสดงออก อีกทั้งเปนตัวจูงใจใหบุคคลกระทําพฤติกรรมไปสูมาตรฐานดังกลาวดวย ซึ่ง
กระบวนการแสดงปฏิก ริยาตอตอ ตนเปน กระบวนการสุดทายในกลไกของการกํากับตนเองของ
บุคคล โดยจะทําหนาที่ 2 ประเภท
4.2.3.1 ทําหนาที่ตอบสนองตอผลการประเมินพฤติกรรมของตนเองจาก
กระบวนการตัดสิน นั่นคือถาบุคคลกระทําพฤติกรรมเปาหมายไดเ ทาหรือ สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว
บุ ค คลก็ จะแสดงปฏิ กิ ริย าทางบวกต อ ตนเอง แตถ าบุค คลนั้ น ทํ า ได ต่ํา กว าเปา หมายก็ จะแสดง
ปฏิกริยาทางลบตอตนเอง
4.2.3.2 ทําหนาที่เปนตัวจูงใจสําหรับการกระทําพฤติกรรมของตนเอง คือ
การที่บุคคลตั้งเปาหมายวา ถาตนกระทําพฤติกรรมไดตามเปาหมายแลวจะใหสิ่งจูงใจกับตนเอง ซึ่ง
สิ่งจูงใจสิ่งนี้สามารถแบงได 2 ประเภท
4.2.3.2.1 สิ่งจูงใจตนเองจากภายนอก หมายถึงสิ่งจูงใจภายนอก
บุคคลใหรางวัลกับตนเองเมื่อทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดตามเปาหมาย
4.2.3.2.2 สิ่งจูงใจตนเองจากภายใน เปนผลการกระทําภายในตัว
บุคคลให กับตนเองหลังจากที่ประเมินการกระทํ าพฤติกรรมของตนเองแลว ซึ่ง แบงไดเ ปน การ
แสดงปฏิกริยาตอตนเองทางบวกและการแสดงปฏิกริยาตอตนเองทางลบ (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต
2550 : 54-57; ดิเรก ธีระภูธร 2547 : 16-21)
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การสังเกตตนเอง
(Self-Observation)
ดานของการกระทํา
- คุณภาพ
- อัตราคามเร็ว
- ปริมาณ
- ความริเริ่ม
- ความสามารถในการเขาสังคม
-จริยธรรม
- ความเบี่ยงเบน
ความสม่ําเสมอ
ความใกลเคียง
ความถูกตอง

กระบวนการตัดสิน
(Judgment Process)
มาตรฐานสวนบุคล
- ทาทาย
- ชัดแจง
- ความใกลชิด
- ทั่ว ๆไป
การกระทําเพื่ออางอิง
- บรรทัดฐานที่เปนมาตฐาน
- การเปรียบเทียบทางสังคม
- การเปรียบกับตนเอง
- การเปรียบเทียบกับกลุม
การใหคุณ คาของกิจกรรม
- ใหคุณคาสูงมาก
- กลาง
- ไมใหคุณคา
การอนุมานความสามารถในการกระทํา
- แหลงภายในตนเอง
- แหลงภายนอก

การแสดงปฏิกริยาตอตนเอง
(Self-Reaction)
การประเมินการแสดงปฏิกริยาตอ
ตนเอง
- ทางบวก
- ทางลบ
การแสดงปฏิกริยาตอตนเองใน
ลักษณะที่รับรูหรือจับตองได
- การใหรางวัล
- การลงโทษ
ไมมีปฏิกริยาตอตนเอง

แผนภาพที่ 10 กระบวนการกํากับตนเอง
ที่มา: Bandura. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory PrenticeHall , 1986.
จากกระบวนการกํากับตนเอง สามารถสรุปไดวา กระบวนการกํากับตนเองมีก ระบวนการ
3 ขั้นตอน คือ การสังเกตตนเอง คือกระบวนการรับรูพฤติกรรมของตนเองโดยจะมีการเปรียบเทียบ
กับการรับรูของตนเอง กระบวนการตัดสิน คือกระบวนการในการทําการอางอิงหรือเปรียบเทียบกับ
บรรทัด ฐาน และการแสดงปฏิกิ ริยาตอ ตนเอง คือการประเมิน การแสดงปฏิ กริยาและการแสดง
ปฏิกริยาตอตนเอง ทั้งทางบวกและทางลบ
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4.3 การกํากับตนเองในการเรียน
การกํากับตนเองของผูเรียนจะมีวัฏ จักรของการกํากับตนเอง ซิมเมอรแ มน (Zimmerman
1996:11) ไดนําเสนอเปนกระบวนการ 4 ระยะ ดังนี้

การติดตามและประเมินผลดวยตนเอง

กลยุทธการติดตามผลลัพธ

เปาหมายและกลยุทธการวางแผน

กลยุทธติดตามผลการนําไปใช

แผนภาพที่ 11 วัฏจักรการกํากับตนเอง
ที่มา : Zimmerman , B.J., Sebastian Bonner, and Robert Kovach. Developing self-regulated
learners: Beyond achievement to self-efficacy. Washington, D.C. :American
Psychological Association, 1996.
การติดตามและประเมินผลดวยตนเอง จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดตัดสินจากผลลัพธที่
เกิดขึ้นจาการสัง เกตตนเองและบั นทึกพฤติ กรรมอยางสม่ําเสมอเพื่อ ประเมิน ความสามารถและ
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
เปาหมายและกลยุทธการวางแผน จะเกิดขึ้นเมื่อ ผูเรียไดวิเคราะหภ าระงานและ
กําหนดเปาหมายการเรียนรูและวางแผนกระบวนการเพื่อนําไปสูเปาหมาย
กลยุทธการติดตามผลการนําไปใช จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดทดลองใชกลยุทธจาก
โครงสรางของบริบทและการติดตามผลในการนําไปใช
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กลยุทธการติดตามผลลัพธ จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมุงความสนใจในการเชื่อมโยง
ระหวางผลลัพธทางการเรียนและกลยุทธของกระบวนการนําไปสูผลสัมฤทธิ์
นอกจากนี้ซิมเมอรแมน (Zimmerman 1998: 83) ไดเสนอกระบวนการการกํากับตตนเอง
จะเกิดขึ้นมีลําดับเปน 3 ขั้นสามารถสรุปไดดังนี้
4.3.1 ขั้นการคิดลวงหนา (forethought) เปนการตั้งเปาหมาย เชนการตั้งเปาหมาย
ใฝสัมฤทธิ์ (achievement goal) และความสนใจของผูเรียน
4.3.2 ขั้นการแสดงออก (performance) เปนขั้นของการลงมือกระทํา
4.3.3 ขั้นการพิจารณาตนเอง (self-reflection) เปนขั้นตอนการประเมินตนเองและ
แสดงปฏิกริยาตอตนเอง
นักเรียนที่ขาดการกํากับตนเอง จะมีเปาหมายคุณภาพต่ําและไมชัดเจน การกํากับตนเองจะ
ทํา ให มีเ ป าหมายที่ มีความพอดี แ ละมี ลํ าดั บชั้ นของเปา หมายโดยจะทํ าใหผู เ รีย นมี ทัก ษะในการ
ประเมินมาตรฐานของตนเอง ซึ่งสามารถแสดงไดดังนี้
ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบของผูเรียนที่มีทักษะการกํากับตนเองและผูเรียนที่ขาดทักษะในการ
กํากับตนเอง
ขั้นตอน

ลักษณะของผูเรียน
ผูเรียนที่มีทักษะในการกํากับตนเอง ผูเรียนที่ขาดทักษะในการกํากับตนเอง

- มีจุดมุงหมายเปนไปตามลําดับขั้น
ที่จัดเจน
ขั้นการคิดลวงหนา (forethought) - มีจุดมุงหมายเพื่อการเรียนรู
- มีการรับรูความสามารถของตนเอง
สูง
- มีความสนใจภายใน
ขั้นการแสดงออก
(performance)

ขั้นการพิจารณาตนเอง
(self-reflection)

- ไมมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน
- เรียนเพื่อหวังสิ่งตอบแทนจาก
ภายนอก
- มีการรับรูความสามารถของตนเองต่ํา
- ขาดความสนใจในการเรียน

- สนใจที่จะกระทํา
- สอนตนเอง
- เตือนตนเอง

- ไมสนใจแผน
- พึ่งพาผูอื่น
- ขาดการเตือนตนเอง

- พยายามจะประเมินตนเอง
- อางสาเหตุที่กลวิธีการปฏิบัติ
- แสดงปฏิกริยาตอตนเองใน
ทางบวก
- มีการปรับตัว

- เลี่ยงการประเมินตนเอง
- อางสาเหตุที่ความสามารถ
- แสดงปฏิกริยาตอตนเองในทางลบ
-ไมมีการปรับตัว
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สามารถสรุ ปไดวา กระบวนการกํา กับตนเองทางการเรี ยนมีอ งค ประกอบไปด วย การ
ติดตามและประเมินผลดวยตนเอง เปามหมายและกลยุทธการวางแผน กลยุทธก ารติดตามผลการ
นําไปใช กลยุทธการติดตามผลลัพธ โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ ขั้นการคิดลวงหนา (forethought) ขั้น
การแสดงออก (performance) เปนขั้นของการลงมือกระทํา ขั้นการพิจารณาตนเอง (self-reflection)
4.4 กลยุทธการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง
Bandura (1986:454) กลาววา “การใชกลยุทธการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของผูเรียนเปน
สิ่งสําคัญมาก เพราะการใชกลยุทธชวยใหผูเรียนมีความรูที่ชวยใหตนเองมีก ารรับรูค วามสามารถ
ของตนเอง ความรู นี้ จะกลับไปใชในการเลือ กกลยุ ทธ แ ละลงมือ กระทํา ตามกลยุ ทธตอ ไปอี ก ”
Zimmerman และ Martinez-Pons (1986:614-628, 1988:284-290) ใหความหมายของกลยุทธการ
เรียนรูโดยการกํากับตนเองวา หมายถึง การกระทําที่มุงใหตนเองมีความรูหรือทักษะเพิ่มพูนขึ้นตาม
ความตองการ เปาหมาย และการรับรูตนเองของผุเรียน จากคําจํากัดความดังกลาว Zimmerman และ
Martinez-Pons ไดศึกษาวิจัยพบวากลยุทธการเรียนรูการกํากับตนเองที่ผุเ รียนใชอยูตามธรรมชาติ
นั้นมี 14 กลยุทธ ไดแก
4.4.1 การประเมินตนเอง (Self-evaluation)
4.4.2 การจัดระบบและการแปลงรูปแบบ (Organizing and transforming)
4.4.3 การตั้งเปาหมายและการวางแผน (Goal Setting and planning)
4.4.4 การแสวงหาขอมูล (Seeking information)
4.4.5 การบันทึกและตรวจสอบ (Keeping record and monitoring)
4.4.6 การจัดสิ่งแวดลอม (Environmental structuring)
4.4.7 การใหผลการกระทําแกตนเอง (Self-Consequences)
4.4.8 การฝกซ้ําและการจํา (Rehearsing and memorizing)
4.4.9 การแสวงหาความชวยเหลือจากเพื่อน (Seeking peer assistance)
4.4.10 การแสวงหาความชวยเหลือจากครู (Seeking teacher assistance)
4.4.11 การแสวงหาความชวยเหลือจากผูใหญ (Seeking adult assistance)
4.4.12 การทบทวนแบบฝกหัด (Review test)
4.4.13 การทบทวนสมุดบันทึก (Review notes)
4.4.14 การทบทวนตํารา (Review text)
เปาหมายของกลยุทธแตละกลยุทธคือเพื่อเพิ่มการกํากับตนเองในดานการทําหนาที่ของตัว
แปรดานบุคคล ดานพฤติกรรม การเรียน และดานสิ่งแวดลอมในการเรียนรู ตัวอยางเชน กลยุทธการ
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จัดระบบและการแปลงรูป การฝ กซ้ําและการจํา และการตั้งเปาหมายและวางแผน เนนไปที่การ
กํากับใหตัวแปรดานบุคคลเหมาะสม กลยุทธการประเมินตนเอง และการใหผลการกระทําแกตนเอง
ออกแบบมาเพื่อสงเสริมการทําหนาที่ดานพฤติกรรม กลยุทธการจัดสิ่งแวดลอม การแสวงหาขอมูล
การทบทวน และการแสวงหาความชวยเหลือ เปนกลยุทธที่ตั้งใจเพื่อจัดการใหสิ่งแวดลอมในการ
เรียนรูของตนเองเหมาะสม ในการพัฒนาการกํากับตนเอง (self-regulation) ไดมีผูใชเทคนิคมากมาย
เชน ตัวแบบ (modeling) การชี้แนะทางคําพูด (verbal tuition) การสอนตนเอง (Self-Instruction)
การเตือ นตนเอง (Self-Monitoring) การใหผลปอนกลับ (feedback) โครงสร างทางสังคม (social
structure) เพื่อนชวยสอน (peer teaching) การเรียนแบบรวมมือ (coorperative learning) การสอนซึ่ง
กัน และกัน (reciprocal teaching) ผูเ รีย นที่มีการกํา กั บตนเองจะปรั บปรุง กลวิ ธีให เหมาะสมกั บ
สถานการณตาง ๆ (Wolter 1998:233)
เฉลิม ฟก อ อน (2550) ไดนํ าเสนอขั้น ตอนการกํา กับตนเอง (Self-regulation) ซึ่ง แตล ะ
ขั้นตอน มีรายละเอียดที่นาสนใจ ดังนี้
4.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล(Gathering) อาจจะมีกิจกรรมดังตอไปนี้บางสวนหรือทั้งหมด
4.4.1.1 กําหนดประเด็นที่จะรวบรวมขอมูล
4.4.1.2 คนหาขอมูลจากแหลงขอมูลหลากหลาย
4.4.1.3 เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงที่เชื่อถือได
4.4.1.4 บันทึกขอมูลที่เก็บรวบรวม
4.4.1.5 เลือกขอมูลที่ตองการนํามาใชตามเปาหมายการคิด
4.4.2 การจัดกระทําขอมูล (Processing) อาจจะมีกิจกรรมดังตอไปนี้
4.4.2.1 จําแนกขอมูล
4.4.2.2 เปรียบเทียบขอมูล
4.4.2.3 จัดกลุม
4.4.2.4 จัดลําดับ
4.4.2.5 สรางขอสรุป
4.4.3 การประยุกตใชความรู( Applying) อาจจะมีกิจกรรมดังตอไปนี้
4.4.3.1 ประเมินทางเลือก
4.4.3.2 เลือกทางเลือก
4.4.3.3 ใชความรูอยางสรางสรรค
4.4.3.4 ขยายความรูใหรูจริงมากขึ้น
4.4.3.5 สังเคราะห
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4.4.4 การควบคุม กํากับตนเอง(Self-regulation) (คิดอยางมีสติ) อาจจะมีกิจกรรม
ดังตอไปนี้
4.4.4.1 ตรวจสอบและควบคุมการคิดของตนเอง
4.4.4.2 มีคานิยมที่ถูกตอง มีคุณธรรม
4.4.4.3 สรางนิสัยการคิด
4.4.4.4 เรียนรูดวยตนเอง
4.4.4.5 สรางคานิยมการคิดเพื่อสวนรวม
4.4.5 แนวทางในการพัฒนานักเรียนมีความสามารถในการคิดนั้น ดําเนินการ ดังนี้
4.4.5.1 เ ชื่อมโยงความสัมพันธ
4.4.5.2 ไตรตรองดวยเหตุผล
4.4.5.3 วิจารณ
4.4.5.4 ตรวจสอบ
4.4.5.5 ตัดสินใจ
4.4.5.6 การนําความรูไปปรับใช
4.4.5.7 การแกปญหา
4.4.5.8 การคิดวิเคราะหวิจารณ
4.4.5.9 การคิดสรางสรรค
4.4.5.10 ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
4.4.5.11 กําหนดมิติ
4.4.6 การประเมิน (Rubrics)
4.4.6.1 ประเมินผลงานของนักเรียน
4.4.6.2 สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาผลงานของตนเอง
คู ล และคราสกา (Khul and Kraska 1994) ได ก ล า วถึง กลยุ ท ธการกํ า กั บ ตนเองของ
ประกอบดวยการเลือกทําหรือไมทําดวยความใสใจ ซึ่งมี 4 ประการ คือ
4.4.1 การควบคุ ม แรงจู งใจ (Motivation Control) เป นความพยายามแยกการ
กระทําที่สัมพันธกับอารมณ เพื่อการประเมินความใสใจ ซึ่งเปนผลจากการเลือกกระทําดวยปญญา
4.4.2 การควบคุมความใสใจ (Attention Control) เปนการรักษาความใสใจใหคง
อยูเลือกกิจกรรมสนับสนุนความใสใจ โดยอาจเลือกกระทําสิ่งที่สัมพันธกับสารสนเทศที่มี
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4.4.3 การควบคุมอารมณ (Emotion Control) การควบคุมอารมณใหเ ขมแข็งเพื่อ
พบสิ่งยุงยากตระหนักในสิ่งแวดลอมที่ดึงดูดใจ เพื่อสรางทัศ นคติทางบวก ดวยความพึงพอใจและ
ความพรอม
4.4.4 การแก ปญ หาที่ ล มเหลว (Coping with Failure) ด วยทัศ นคติที่ส งเสริ ม
วิเคราะหสิ่งตาง ๆ เพื่อปรับปรุงความสามารถของบุคคลในโอกาสตอไป
เลยแ ละยัง (Ley and Young 2001: 93-103) แสดงไวในลัก ษณะของกิจกรรมการกํากับ
ตนเอง ใน 4 ลักษณะดวยกัน คือ
4.4.1 การเตรี ย มตั วและการจั ด สภาพแวดล อ มในการเรี ย น (Preparing and
structuring learning environment) เปนการเลือกหรือ จัดสิ่งแวดลอมเพื่อใหการเรียนทําไดงายขึ้น
โดยวิธีการที่ผูสอนแนะนําใหผูเรียนรูวา วิธีการจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพควรเปนอยางไร
4.4.2 การจัดรู ปแบบและการเปลี่ย นแปลงรู ปแบบอุปกรณก ารเรี ยนการสอน
(Organizing and transforming instructional materials) เปนการจัดใหมีการจัดการหรือเปลี่ยนแปลง
อุปกรณการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น โดยใหผูเรียนรางสวนหนึ่งที่ตอ งทํ า
รายงานลงในโครงการการทํารายงาน
4.4.3 การเก็บขอมูล และเฝาติดตาม (Keeping records and monitoring progress)
เปนการบันทึกเหตุก ารณและผลที่ไดรับจากเหตุ การณนั้น ๆ โดยสอนใหผูเรี ยนเก็บเปนรายงาน
ขั้นตอนของกิจกรรมแตละกิจกรรม
4.4.4 การประเมินคุณภาพ (Evaluating performance against a standard) เปนการ
ประเมินผลคุณภาพของงานที่แลวเสร็จ รวมถึงการอานซ้ําขอสอบ เพื่อ ที่จะเตรียมใชในหองเรียน
และการสอบครั้งตอไป โดยผูสอนทําการทบทวนผลการสอบกับผูเรียนเปนรายขอ วาทําไมจึงถูก
และวิธีการที่จะตอบใหถูกตอง
กิ จ กรรมการกํ า กั บ ตนเองของเลย แ ละยั ง ที่ ก ล า วถึ ง นี้ นํ า มาจากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า
องคประกอบของการกํากับตนเองมี 6 ขั้น ดังนี้
4.4.1 การตั้งเปาหมาย
4.4.2 การเตรียมสถานที่ที่ใชเรียน
4.4.3 การจัดการเครื่องมือ
4.4.4 การเฝาติดตามการเรียน
4.4.5 การประเมินผลกระบวนการและหาประสิทธิภาพ
4.4.6 การทบทวนจากขอสอบ
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สามารถสรุปไดวา กลยุทธการกํากับตนเองทางการเรียนจะเปนกลยุทธที่ขยายความจากการ
กํากับตนเองในลักษณะพื้นฐานโดยอางอิงจาก กระบวนการสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสินใจ
และกระบวนการแสดงปฏิกริยาตอตนเอง โดยการกํากับตนเองจําดําเนินการในดานการทําหนาที่
ของตัวแปรดานบุคคล ดานพฤติกรรม การเรียน และดานสิ่งแวดลอมในการเรียนรู ผานการรับรูได
ดวยตนเองผานสภาพแวดลอมการแสวงหาความรูการบันทึกและการทบทวนเปนตน

ประเมินตนเอง
จัดระบบและแปลงรูป
ตั้งเปาหมายและวางแผน
แสวงหาขอมูล
บันทึกและตรวจสอบ
การจัดสิ่งแวดลอม
การใหผลการกระทําแกตนเอง
การฝกและการจํา
การแสวงความชวยเหลือจากเพื่อน
การแสวงความชวยเหลือจากครู
การแสวงหาความชวยเหลือจากผูใหญ
การทบทวนแบบฝกหัด
การทบทวนสมุดบันทึก
การทบทวนตํารา
การรูคิด
กลวิธีการเรียน
ความรูสึกไวตอบริบท
ประเมินคุณภาพ
ควบคุมใสใจ
ควบคุมอารมณ
แกไขปญหา
แรงจูงใจ














































ผูวิจัย

เฉลิม ฟกออน 2550

ดิเรก ธีรภูธร 2546

Khul & Kraska 1994

Lindner & Harris 1993

Ley and Young 2001

Bandura 1986

กลยุทธการกํากับตนเอง

Zimmerman and
Martinez-Pons

ตารางที่ 16 กลยุทธการกํากับตนเอง
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Zimmerman & Martinez-Pons (1986)
1. ประเมินตนเอง
2.จัดระบบและแปลงรูป
3.ตั้งเปาหมายและวางแผน
4.แสวงหาขอมูล
5.บันทึกและตรวจสอบ
6.การจัดสิ่งแวดลอม
7.การใหผลการกระทําแกตนเอง
8.การฝกและการจํา
9.การแสวงความชวยเหลือจากเพื่อน
10.การแสวงความชวยเหลือจากครู
11.การแสวงหาความชวยเหลือจากผูใหญ
12.การทบทวนแบบฝกหัด
13.การทบทวนสมุดบันทึก
14.การทบทวนตํารา
Khul & Kraska (1994)
1. การควบคุมแรงจูงใจ
2. การควบคุมความใสใจ
3. การควบคุมอารมณ
4. การแกปญหาที่ลมเหลว
เฉลิม ฟกออน (2550)
1.ตรวจสอบและควบคุมการคิดของ
ตนเอง
2. มีคานิยมที่ถูกตอง มีคุณธรรม
3. สรางนิสัยการคิด
4. เรียนรูดวยตนเอง

Linder & Harris (1993)
1. ความเชื่อในความรูที่มีอยู
2. แรงจูงใจ
3. การรูคิด
4. กลวีธีการเรียน
5. ความรูสึกตอบริบท
6. การควบคุมสิ่งแวดลอมทางการเรียน

Bandura (1986)
1.ประเมินตนเอง
2. จัดระบบและแปลงรูป
3. ตั้งเปาหมายและวางแผน
4. บันทึกและตรวจสอบ
5. การจัดสิ่งแวดลอม
6. การใหผลการกระทําแกตนเอง
ดิเรก ธีระภูธร (2546)
1.การประเมินตนเอง
2.ตั้งเปาหมายและวางแผน
3. การจัดสภาพแวดลอม
4. การจัดรูปแบบการเปลี่ยนแลปง
รูปแบบ
5. การจดบันทึกและเฝาติดตาม
6. การมีแรงจูงใจใหตนเอง
7. การทบทวนขอสอบ

กลยุทธการกํากับตนเอง
1.ประเมินตนเอง
2.จัดระบบและแปลงรูป
3.ตั้งเปาหมายและวางแผน
4.กลวิธีการ
5.การจัดสิ่งแวดลอม
6. การสรางแรงจูงใจ
7.การใหผลการกระทําแกตนเอง
8.บันทึกและตรวจสอบเรียน

แผนภาพที่ 12 ผลการวิเคราะหกลยุทธการกํากับตนเอง

Ley & Young (2001)
1. การเตรียมตัวและการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียน
2. การจัดรูปแบบและการเปลี่ยน
รูปแบบอุปกรณการสอน
3.การเก็บขอมูลและเฝาติดตาม
4. การประเมินคุณภาพ
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5. การทําความกระจางในคานิยม (Values Clarification)
5.1 ทฤษฎีการทําความกระจางในคานิยม (Values Clarification)
นักจิตวิทยาและนักการศึ กษาหลายคนไดใหแนวคิ ด และพยายามสรางทฤษฎีที่เกี่ยวกั บ
จริ ยธรรมขึ้ น แนวคิ ดเกี่ยวกั บจริย ธรรมวิช าชี พนั้นเริ่มตั้งแต สมั ยพลาโตมาจนถึงสมั ยกลาง ซึ่ง
ศาสนาเริ่มมีบทบาทในชีวิตของมนุษย ซึ่งในอดีตกาลนั้น จริยธรรมเปนเรื่องคานิยมที่แ นนอน ซึ่ง
พัฒนามาจากศาสนา เชน ศาสนาคริสตเชื่อวากฎของจริยธรรม คือ พระประสงคข องพระผูเปนเจา
ศาสนาพุทธเชื่อ วากฎของ จริ ยธรรมคื อ กฎธรรมชาติ และทั้งสองศาสนาเชื่ อวากฎจริ ยธรรมไม
ขึ้นกับยุคสมัย หรือสภาพของสังคม จริยธรรมในสมัยปจจุบันเนนหนักในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย
มากกวารูประบบ จริยธรรมที่ตายตัว เชน อัลเบิต ชไวทเซอร มีความเชื่อวาจริยธรรมมิใชสิ่งอื่นใด
ยิ่งไปกวาความคารวะตอชีวิตหรือความคารวะตอชีวิตคือจริยธรรมสากล นอกจากแนวความคิดทาง
จริยธรรม นัก จิตวิทยาหลายคนไดพยายามสรางทฤษฎี ทางจริยธรรมขึ้น แรทส และคณะ (Raths,
Hamin and Simon 1966) ไดพัฒนาแนวคิดทฤษฎีนี้ ซึ่งสามารถอธิบายไดวา คานิยมคือ หลักการ
ประพฤติปฏิบัติตนตอสิ่งตางๆ ที่บุคคลถือวาดีงามถูกตอ งและควรแกการยึดถือ โดยมีจุดมุงหมาย
ใหผูเ รียนคนพบดวยตัวเองวา หลักการประพฤติ ปฏิ บัติของตนเองต อสิ่ง ตางๆ เป นอยา งไร และ
หลักการที่ดี ที่ถูกที่ควรตามทัศนะของตนเปนอยางไร ซึ่งการเรียนรูของแตละบุคคลจะแสดงออกมา
ในรูปของความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรมและความรูสึ กของแตล ะบุค คล ทั้งนี้ค วามเชื่อ ทั ศ นคติ
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาในชีวิตประจําวันยอมมีมากมาย (ชัยพร วิชชาวุธ, ธีระพร อุวรรณ
โณ และพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย 2531:13-14, ระวี ภาวิไล 2526:26-27)
ดุ จเดื อ น พั น ธุ มนาวิ น (2551:30) ได ก ล า วถึ ง โครงสร า งค า นิ ยมสามารถสรุป ได ดั ง นี้
โครงสรางของคานิยม ประกอบดวย คานิยมที่สําคัญ 10 ประการ ซึ่งคาดวาแกนของคานิยมที่อาจ
เปนสากล (Saroglou, Delpierre & Dernalle 2004) ไดแ ก ประการที่หนึ่ง ความเปนตัวของตัวเอง
(Self-direction) เปนคานิยมของบุคคลที่แสดงถึงความเปนอิสระทางความคิด และการกระทํา การมี
ความคิดสรางสรรค ไมยึดติดในกรอบหรือแบบแผน ประการที่สอง ความกลาทาทาย (Stimulation)
เป น ค านิ ย มเกี่ย วกั บการท า ทายความเสี่ ย ง หรื อ มองหาสิ่ง ที่ ทา ทายในชี วิต ความตื่ น เต น เร า ใจ
ประการที่สาม ความสุข (Hedonism) เปนคานิยมของบุคคลที่จะแสวงหาความสุข สนุกสนาน ใหแก
ตนเอง ประการที่สี่ ความใฝสัมฤทธิ์ (Achievement) เปนคานิยมเกี่ยวกับความสําเร็จในการกระทํา
ประการที่หา ความใฝอํานาจ (Power) เปนคานิยมเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม ความีอภิสิทธิ์ และ
ความสามารถในการควบคุม บุคคลหรือ ทรัพยากร ประการที่ หก ความปลอดภัย (Security) เป น
คานิยมที่แสดงถึงความเปนอยูรวมกันอยางสงบ มีความมั่นคง และมีสัมพันธภาพอันดี ประการที่
เจ็ด ความคลอยตาม (Conformity) เปนสิ่งที่บุคคลเห็นความสําคัญวาจะตองทําตามที่ผูอื่นหรือสังคม
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เห็ น ชอบ หรื อ กระทํ า กั น เป น ส วนใหญ ประการที่ แ ปด การทํ า ตามแบบแผนขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีและศาสนา (Tradition) ซึ่งไดรับการถายทอดมาจากครอบครัวหรือ ชุมชน ประการที่เกา
ความเป น กั ล ยาณมิ ตร (Benevolence) ซึ่ งบุ ค คลเห็ น ความสํ า คั ญ ในการช วยเหลือ เกื้อ กู ล บุ ค คล
ใกลชิดตน และประการที่สิบ ความเปนสากล (Universalism) การที่บุคคลใหความสําคัญกับสิ่งที่
แสดงถึงความอยูดีมีสุขของมวลมนุษย เชน ความเสมอภาค ความยุติธรรม เปนตน

Openness to change
Self-direction

Self-transcendence

Universalism

(ความเปนตัวของ
(ความเปนสากล)
-ตัวเอง)
Stimulation

(ความทาทาย)

Benevolence

(กัลยาณมิตร)

Hedonism

Conformity

(ความสุข)

(คลอยตาม)
Tradition

Achievement

(ธรรมเนียม)

(ความใฝสัมฤทธิ์)
Power

(ความใผอํานาจ)
Self-enhancement

Security

(ความปลอดภัย)
Conservation

แผนภาพที่ 13 ทฤษฏีโครงสรางคานิยมของ ชวาสซ
ที่มา : Schwartz, S. H.. Universals in the content and structure of values: Theory and empirical
tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology 25
(1992) : 1-65. New York: Academic Press. [Online], accessed 18 July 2008. Available
from: www.jungedenkmusik.net/study2_rall.html
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จากทฤษฏีการทําความกระจางในคานิยมสามารถสรุปไดดังนี้ การสรางคานิยมที่เกิดขึ้นจะ
ทําใหบุค คลนั้น ๆ สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติตา ง ๆ จากการคน พบดวยตนเองและสามารถ
คนพบจุดมุงหมายในการปฏิบัติตนเองตอสิ่งตาง ๆ อยางเหมาะสม และแสดงออกมาในลักษณะของ
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมในแตละบุคคล
5.2 กระบวนการสรางความกระจางในคานิยม
แรทส (Raths 1966) ซึ่ ง ได ค วามคิด มาจากจอห น ดิ ว อื้ ได เ น น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
กระบวนการที่ทําใหเกิด ความกระจางในคานิยมของตนเอง ไดแบงกระบวนการกระจางคานิย ม
ออกเปน 7 กระบวนการ ดังตอไปนี้
การใหคุณคาความเชื่อ และพฤติกรรมของตน (Prizing One’s Beliefs and Behaviors)
5.2.1 การใหคุณคาและเทิดทูน (Prizing and Cherishing)
5.2.2 ประกาศยืนยันอยางเปดเผยเมื่อมีโอกาส (Publicly Affirming When
Appropriate)
การเลือกความเชื่อและพฤติกรรมของตน (Choosing One’s Beliefs and Behaviors)
5.2.3 การเลือกจากตัวเลือกหลาย ๆ อยาง (Choosing From Alternatives)
5.2.4 การเลือกหลังจากไดพิจารณาผลตามหรือผลสืบเนื่องของทางเลือกแตละทาง
(Choosing After Consideration of Consequences)
5.2.5 การเลือกเปนการเลือกอยางอิสระ ไมมีการบังคับ(Choosing Freely)
การแสดงพฤติกรรมหรือการกระทํา (Acting on One’s Beliefs)
5.2.6 กระทําหรือแสดงพฤติกรรม (Acting)
5.2.7 มีแบบแผนของการกระทําหรือพฤติกรรมที่สม่ําเสมอและทําซ้ํา
จากกระบวนการสรางความกระจางในคานิยมทั้ง 7 ขั้นตอน สามารถอธิบายไดดังนี้ (ทิศนา
แขมมณี 2546:25; นาตยา ปลันธนานนท 2526:36)
5.2.1 การเลือกคานิยม (Choosing)
ขั้น ที่ 1 เป น การเลื อ กกระทํ าอย า งอิ ส ระ ไม บัง คั บ คือ การที่ บุค คลได
สํารวจวามีทางเลือกที่จะปฏิบัติอะไรบาง แลวคอยๆ พิจารณาเลือกตัดทางเลือกที่ไมตองการปฏิบัติ
ออกจนเหลือทางที่จะเลือกปฏิบัติเพียงทางเดียว
ขั้นที่ 2 เลือ กจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง คือก อนปฏิบัติพิจารณาถึงผลที่
เกิดขึ้นจากทางเลือกที่จะปฏิบัติวามีผลเปนอยางไรถาเปนผลดีที่เกิดจากความพอใจเปนอยางไร และ
ถาเปนผลไมดีที่ไมพอใจเปนอยางไร
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ขั้นที่ 3 เปนการเลือกที่เกิดจากการพิจารณาผลของทางเลือกแตละทางแลว
คือการที่บุคคลเลือกดวยความเต็มใจ พอใจในการเลือก ไมไดเลือกเพราะถูก บังคับจากใครทั้งสิ้น
ไมไดหวังผลตอบแทนไมไดกลัวถูกลงโทษ ไมไดกลัวถูกวิพากษวิจารณที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการที่
บุ ค คลนํ า ทาง ที่ จะเลื อ กปฏิ บั ติ ทั้งหมดที่ น า จะเป น ไปได พ รอ มทั้ ง พิ จารณาถึ ง ผลที่ จะเกิด จาก
ทางเลือกที่จะปฏิบัติแตละทางนั้นอยางละเอียดดวยเหตุและผลแลวจึงเลือกปฏิบัติ จึงจะเรียกวามี
อิสระในการคิดและเลือก
5.2.2 การเห็นคุณคา (Prizing)
ขั้นที่ 4 ผูเลือกรูสึกภูมิใจและมีความยินดีที่ไดเ ลือกกระทําสิ่งนั้น ความ
ภาคภูมิใจในสิ่งทีเ่ ลือกนั้น คือ เมื่อบุคคลตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติใดแลวสิ่งนั้นเปนสิ่งที่ทําใหเขามี
ความสุข รูสึกภาคภูมิใจ เพราะมันเปนสิ่งที่ดี
ขั้น ที่ 5 ผู เ ลื อ กยื น ยั น การตัด สิ น ใจเลือ กอย างเป ด เผย คื อ เมื่ อ บุ ค คลมี
ความสุข รูสึก ภาคภูมิใจในสิ่ งที่ตนได เลือ ก ก็อ ยากจะบอกใหบุค คลอื่น ไดรั บรูดวยพยายามที่จะ
ประกาศใหบุคคลอื่นไดทราบถึงการตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติของตน
5.2.3 การปฏิบัติตามคานิยม (Action)
ขั้นที่ 6 ผูเลือกกระทําตามทางเลือกที่ตนตัดสินใจเลือ ก คือ การที่บุค คล
เลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว ปฏิบัติหรือกระทําในสิ่งที่ตนไดเลือก อีกทั้งพยายามลงทุนดวยการเดินทาง
ยอมเสียเงิน เสียเวลา เสียกําลังทุกอยางในการถายทอดทัศนะของตนใหบุคคลอื่นไดปฏิบัติตาม เปน
การยืนหยัดสนับสนุนหรือสงเสริมคานิยมของตน
ขั้นที่ 7 ผูเลือกกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีก คือ เมื่อบุคคลมีคานิยมใดแลวก็
มี ก ารปฏิ บั ติ ห รื อ กระทํ า อยู เ สมอจนเป น ลั ก ษณะนิ สั ย ปกติ ที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น นั่ น คื อ
กระบวนการพัฒนาคานิยม
การปลูกฝงจริยธรรมตามแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการกระจางในคานิยม คือ การชวยให
นักศึ กษาเกิ ด ความกระจา งในความเชื่ อ ในทั ศ นคติ ในพฤติ กรรม และในความรู สึก ของตนเอง
หนาที่ของครูในการปลูกฝงคานิยมคือการชี้นํา หรือจัดการใหมีการชี้นําโดยการตั้งคําถาม เพื่อให
นักเรียนเกิดการฉุกคิดขึ้น และทายสุดก็จะเปนไปตามเงื่อนไขทั้ง 7 ขอที่ไดกําหนดไว
วิธีการทําความกระจางในคานิยม เปนวิธีการที่จะชวยใหบุค คลไดคิดพิจารณาและสํารวจ
คานิ ยมของตนเองตามเกณฑ ของคานิย มแท แลเปนวิธีส รา งเสริมใหบุคคลดํ าเนิ นชี วิตดวยการ
พิจารณาอยูตลอดเวลาวาคานิยมอะไรบางที่มีความหมายตอชีวิตของตนเอง ควรเสริมสรางและยึด
ไวเปนหลักในการดําเนินชีวิต ในกระบวนการการสรางเสริมคานิยมใหกระจาง การพัฒนาคานิยมนี้
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ตองการเพียงใหบุคคลไดรูจักตัวของตัวเอง ไดรูจักผูอื่น รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอมของเขา สิ่งที่
คาดหวังไวในการใชกระบวนการนี้ (ทิศนา แขมมณี 2546:25; นาตยา ปลันธนานนท 2526:36)
นอกจากนี้กระบวนการสรางคานิยมเปนกระบวนการในการจัดการเรียนรูโดยผูเรียนจะทํา
การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองซึ่งกระกบวนการสรางคานิยมไดเปนกระบวนการหนึ่งซึ่ง
จะสามารถพัฒนาจริยธรรมของผูเรียนในการสรางคานิยมและการนําไปปฏิบัติจนเกิดเปนลัก ษณะ
นิสัย ซึ่งพจนา ทรัพยสมาน (2549:157-160) ไดนําเสนออยางนาสนใจ สามารถสรุปไดดังนี้
5.2.1 ขั้นตอนการเรียนรู
5.2.1.1 สังเกต ตระหนัก
5.2.1.2 ประเมินเชิงเหตุผล
5.2.1.3 กําหนดคานิยม (ชื่นชมพอใจที่จะปฏิบัต)ิ
5.2.1.4 วางแผนการปฏิบัติ
5.2.1.5 ปฏิบัติดวยความชื่นชม
5.2.2 จุดประสงคการพัฒนาผูเรียนดานจิตพิสัย
5.2.3 กิจกรรมการเรียนรู
5.2.3.1 สัง เกต ตระหนั ก สั งเกตรวบรวมข อมู ล ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บสิ่ง ที่ จะ
พั ฒ นา นํ า เสนอวิ เ คราะห อ ภิ ป รายสรุ ปถึ ง เหตุ ผ ลความจํ า เป น ในการพั ฒ นา เช น การพั ฒ นา
คุณลัก ษณะดานความรับผิ ดชอบ สร างความตระหนัก โดยเสนอกรณีตัวอย างใหรวมกันสั งเกต
วิเคราะหจําแนกพฤติกรรมของตัวละคร เปนพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบหรือไมรับผิดชอบ
โดยวิ เ คราะห กั น ถึ ง ลั ก ษณะของพฤติ ก รรม และผลที่ เ กิ ด ทั้ งต อ ผู ป ฏิ บั ติ ผู อื่ น และต อ สั ง คม
สภาพแวดลอมตาง ๆ ดวยการใชคําถามดังตอไปนี้
5.2.3.1.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบไดแกอะไรบาง
เพราะอะไร
5.2.3.1.2 พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความไม รั บ ผิ ด ชอบได แ ก
อะไรบาง เพราะอะไร
5.2.3.1.3 ความรับผิดขอบทําใหเกิดผล อยางไรบาง เพราะอะไร
5.2.3.1.4 ความไมรับผิดชอบทํ าใหเกิ ดผล อยางไรบาง เพราะ
อะไร
5.2.3.1.5 ความรับผิดชอบ มีความสําคัญจําเปนอยางไร
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5.2.3.2 ประเมินเชิงเหตุผล วางแผนการสังเกต บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมที่ศึกษาสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน ทั้งขอ มูลผลของการปฏิบัติและไมปฏิบัติ ที่มี
ตอตนเอง ครอบครัวและสังคม ลงมือสังเกตบันทึกผลนําเสนอขอมูลวิเคราะห วิจารณอธิบายเหตุผล
กันถึงความรู ความคิดที่ไดจากการศึกษาสังเกต สรุปขอคิดรวมกัน จากการตอบคําถามตอไปนี้
5.2.3.2.1 จากการศึกษาสังเกตไดขอมูลอะไรบาง
5.2.3.2.2 บุคคลที่มีความรับผิดชอบ กับผูไมมีค วามรับผิดชอบ
ตางกันอยางไร
5.2.3.2.3 ความรั บผิ ด ชอบทํ า ให เ กิ ด ผลต อ ตนเอง ครอบครั ว
และสังคมอยางไร เพราะอะไร
5.2.3.2.4 ความไมรับผิดชอบทําใหเกิดผลตอ ตนเอง ครอบครัว
และสังคมอยางไร เพราะอะไร
5.2.3.2.5 สรุ ปข อ คิ ด ที่ ไ ด จากการศึ ก ษาสั ง เกตและอภิ ป ราย
รวมกันไดวาอยางไร
5.2.3.3 กํ าหนดค านิ ย ม (ชื่ น ชม พอใจที่ จ ะปฏิ บัติ ) อภิ ป รายกั น เพื่ อ
วิเคราะหคุณคาความสําคัญ ประโยชนของการพัฒนาตนเองและแสดงความรูสึกนึก คิด ความเชื่อ
ความพึงพอใจที่จะปฏิบัติโดยใชแนวคําถามตอไปนี้
5.2.3.3.1 ความรับผิดชอบมีความสําคัญอยางไร
5.2.3.3.2 ทุกคนจําเปนตองมีความรับผิดชอบหรือไม เพราะอะไร
5.2.3.3.3 การฝกตนเองใหมีความรับผิดชอบมีประโยชนอยางไร
บาง เพราะอะไร
5.2.3.4 วางแผนการปฏิบัติ วางแผนกําหนดรายการพฤติ กรรมอัน พึง
ประสงค กําหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติกําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ กติกาการเสริมแรง
สําหรับตนเอง ตามแนวคําถามตอไปนี้
5.2.3.4.1 พฤติ ก รรมด า นความรั บผิ ด ชอบของตนเองที่ ยั งไม
เหมาะสมจําเปนตองไดรับการพัฒนาคืออะไร เพราะอะไร
5.2.3.4.2 พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ดชอบที่ ตอ งการพัฒ นาได แ ก
อะไรบาง (กําหนดรายการพฤติกรรมอันพึงประสงค)
5.2.3.4.3 การเสริมสรางพฤติกรรมที่ตองการมีขั้นตอนอยางไร
(กําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ)
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5.2.3.4.4 จะบันทึก ผลการปฏิบัติและประเมินความสําเร็จของ
การปฏิบัติอยางไร (กําหนดวิธีการบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติ)
5.2.3.4.5 รางวัลความสําเร็จที่จะใหกับตนเอง จากความพยายาม
ในการสรางลักษณะนิสัยที่ดีของตนเองคืออะไร (กําหนดกติกาการเสริมแรงสําหรับตนเอง)
5.2.3.5 ปฏิ บัติดวยความชื่ น ชม ปฏิบัติ ต ามแผนด วยความยิ น ดี เต็ มใจ
ประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติอยางตอเนื่อ ง สรุปผลการปฏิบัติ นําเสนอเพื่อความภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จรวมกัน
5.2.4 ตัวอยางการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
5.2.4.1 วิเคราะหประเมินเจตคติ คานิยมของตนเอง ตระหนัก ในปญหา
สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาเจตคติ คานิยมเพื่อสรางคุณลักษณะที่ดีงามใหเกิดขึ้นกับตนเอง
ไดตรงปญหาความจําเปนในชีวิตประจําวัน
5.2.4.2 มีเจตคติ คานิยมที่เหมาะสม สอดคลอ งกับหลัก ศาสนา กฎหมาย
วัฒนธรรม ประเพณีไทย
5.2.5 ตัวอยางเนื้อหาที่สอดคลอง
การพัฒนาเจตคติคานิยมในเรื่องตางๆ เชน ความซื่อสัตย คานิยมตออาชีพสุจริต
การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง การเรียนและครอบครัว ฯลฯ (พจนา ทรัพยสมาน 2549:
157-160)
จากกระบวนการสรางความกระจางในคานิยมสามารถสรุปไดดังนี้ การกระจางในคานิยม
จะมีคุณลักษณะ 7 ประการคือ เปนคานิยมที่บุคคลนั้น เลือกอยางเสรีไมมีการบังคับใหเลือก เลือก
จากตัวเลือกหลายตัว เลือกโดยผานการพิจารณาผลที่ตามมาทั้งทางบวกและลบ เลือ กแลวสามารถ
ยอมรับไดอยางเปดเผย เลือกแลวปฏิบัติตามคานิยมนั้น ๆ อยางแทจริง และปฏิบัติตามคานิยมอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้กระบวนการสรางความกระจางในคานิยมตองมีคุณลัก ษะของการสังเกและมี
ความตระหนัก มีการประเมินเชิงเหตุผล กําหนดคานิยม วางแผนการปฏิบัติและปฏิบัติดวยความชื่น
ชม
5.3 การสงเสริมการสรางคานิยม
การสงเสริมคานิยมดวยวิธีการกระจางในคานิยม เปนกิจกรรมที่จะนํามาใชในการสงเสริม
วิธีการสงเสริม ดังนี้
5.3.1 เรื่องราวเกี่ยวกับคานิยม (Value Sheets) เปนเรื่องราวที่ยั่วยุใหนักเรียนไดคิด
หรือเปนขอความ หรือคําถามที่เกี่ยวของกับคานิยมที่จะใหนักเรียนไดแสดงปฏิกิริยาดวยการแสดง
ความคิดเห็น เขียน หรืออภิปรายเกี่ยวกับคานิยมเหลานั้น
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5.3.2 การจัดลําดับที่ (Rank-Ordering) เทคนิคนี้เปนการถามนักเรียนไดบอกความ
แตกตางเกี่ยวกับตัวเลือกตางๆ ที่เกี่ยวของกับความดี ความเลว และใหนักเรียนไดตรวจสอบ และทํา
ความกระจางในดานความชอบของเขาวานัก เรียนชอบอะไรกอน-หลัง ตัวเลือ กตางๆ ที่นํามาให
นักเรียนเลือกนี้จะจัดลําดับจากสิ่งที่งาย ๆ ไปสูสิ่งที่ยาก จากสิ่งที่ไมคอยสําคัญไปสูสิ่งที่สําคัญมาก
5.3.3 การลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับคานิยม (Values Voting) วิธีนี้ครูจะอานคําถาม
ใหนักเรียนฟงทีละขอ แตละคําถามจะขึ้นตนดวยขอความวา “มีใครบางที”่ เชน “มีใครบางที่เก็บเงิน
ไดแลวไมคืนเจาของ” จากนั้นใหนักเรียนตอบดวยการยกมือถายืนยันวาคืน นักเรียนที่ไมคืนให ชู
นิ้วหัวแมมือ และพวกที่ยังตัดสินใจไมถูกใหโบกมือ สวนนักเรียนที่ไมสนใจตอบคําถามนี้ใหอยูเฉย
ๆ เมื่ออาจารยถามความถามหมดทุกขอแลว ใหนักเรียนทั้งชั้นอภิปรายคําตอบแตละขอ
5.3.4 มาตราส วนค า นิ ย ม (Value Continuum) เป น การถามเพื่ อ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า
นักเรียนมีความคิดเห็นตอปญหาหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในระดับใด โดยใหทําเครื่องหมายเพื่อเลือก
คําตอบซึ่ งเรี ยงลํ าดับจากมากที่สุด ไปหานอ ยที่ สุด จากนั้นใหอ ภิ ปรายเหตุผ ลที่ตนเลือ กรวมกั น
ทั้งหมด เชน ถามีเงิน จะทําอะไรกับเงินจํานวนนั้นไมใชมันเลยหรือใชมันจนหมด ไมจําเปนตอ ง
เหลือเก็บไว
5.3.5 การเลือกอยางใดอยางหนึ่ง (Either-or Choices) ครูจะถามความถามนักเรียน
โดยมีตัวเลือก 2 อยาง และใหเลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่ง อาจเปนการพูดปากเปลาหรือเขียนตอบก็
ได เชน การบันทึกการเขาเรียนของนักเรียนเปนสิ่งจําเปนหรือไม
5.3.6 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) มีลักษณะเปนการกําหนดสถานการณ
เหตุการณ หรือปญหาใดปญหาหนึ่ง การใชวิธีการทําคานิยมใหกระจางดวยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี
ทําไดดวยการนําเอาเหตุการณ หรือปญหามาใหนักเรียนวิเคราะหประเด็นสําคัญๆ จากเรื่องราวนั้น
ตรวจสอบหาเหตุ ผ ล เจตคติ และค า นิ ย มจากบุค คลในเรื่ อ งที่ จะนํ าไปสู ขอ เสนอแนะ เพื่ อ การ
ประยุกตนําไปใช และรูจัก การวิเคราะห และพิ จารณาตนเองเพื่อ ใหเ กิดความคิดรวบยอดที่ดีตอ
ตนเองตอไป
5.3.7 สิ่งที่ฉันรักที่จะทํา (Things I Love to do) ใหนักเรียนบอกรายชื่อสิ่งตาง ๆ
มา 10 อยาง เขียนลงบนกระดาษ จากนั้นใหนัก เรียนเขียนรายการสิ่งที่เขารักที่จะทําจริง ๆ มา 10
อยาง เขียนใหเร็วที่สุดที่จะทําได โดยชี้แจงใหนักเรียนเขาใจวาสิ่งที่นักเรียนเขียนไวในกระดาษนี้จะ
ไมมีการรวบรวมไว และจะไมมีก ารตรวจดูวาของใครถูก ของใครผิด เนนใหนักเรียนเห็นวา การ
สอนเพื่อพัฒนาคานิยมจําเปนตองใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ในขั้นแรกอาจใหผูเรียน
เขียนแตครูตองใหเวลาแกผูเรียนพอสมควร ในการที่แจกแจงสิ่งที่เขารักที่จะทําจริง
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ขั้นตอนและวิธีการสงเสริมเพื่อพัฒนาจริยธรรมโดยวิธีการสรางเสริมคานิยมใหกระจางจะ
ดําเนินไปตามขั้นตอน ดังที่ ทวีป อภิสิทธิ์ (2527: 369-371) เสนอไว ดังนี้
ขั้นที่ 1 ใหผูเรียนทํากิจกรรม เพื่อใหเกิดความรูนึกคิดและตัดสินใจดวยตนเอง
กิจกรรมที่ใหทําจะใชหลายรูปแบบ เชน เรื่องราวเกี่ยวกับคานิยม (Value Sheet)
การจัดลําดับที่ (Rank-Ordering) สิ่งที่ฉันรักที่จะทํา (Things I love to do) และการศึกษาเฉพาะกรณี
(Case Study) ที่ทิ้งประเด็นคําถามปลายเปดไวใหผูเกี่ยวของขบคิดและตัดสินใจโดยอาจใหเรื่องราว
และเหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติงาน ปญหาที่เกี่ยวของกับคานิยมทางจริยธรรม
ตามที่ตองการจะปลูกฝงมาเปนปญหาตุกตา และตั้งประเด็นคําถามปลายเปดใหผูเรียนแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจก็ได
ขั้นที่ 2 ใหผูเรียนแตละคนคิดหาเหตุผ ลและตัดสินใจตามประเด็นคําถามที่ตั้งไว
ดวยตนเอง โดยใหผูเรียนหาเหตุผลดวยตนเองแลวจดบันทึกความคิดเห็นพรอ มดวยเหตุผลในการ
ตัดสินใจของตนเองไวใน กระดาษหรือจําไวในใจกอนก็ได
ขั้นที่ 3 ผูเรียนแบงกลุมยอยและอภิปราย โดยขั้นตอนนี้จะเปนการอภิปรายคิดหา
เหตุผลในประเด็น เดิม และใหสรุปออกมาเปนความคิดเหตุผลและการตัดสิน ใจของกลุมอีก ครั้ง
หนึ่งแลวใหผูเรียนแตละคนนําไปเปรียบเทียบกับความคิดเห็นเหตุผลและการตัดสินใจของตนเองวา
ความคิดเห็นเหตุผลและการตัดสินใจของตนเองที่ตัดสินใจไวแ ตแรก สอดคลองกันหรือไมเพราะ
เหตุใด ถาไมสอดคลองจะปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองหรือไมอยางไร ซึ่งจะเปนการคาดหวังจาก
การอภิปรายของผูเรียนและการใหเหตุผลเพื่อชวยในการติดสินใจจากแนวทางตาง ๆ
ขั้นที่ 4 ใหผูเรียนทั้งหมดกลับเขาไปเรียนกลุมใหญเ พื่อตัดสินใจ เพื่อใหตัวแทน
ของกลุมยอยนําความคิดเหตุผลและการตัดสินใจของแตละกลุมมาเสนอตอที่ประชุมกลุมใหญอีก
ครั้งหนึ่ง โดยใหครูหรือตัวแทนผูเรียนทําหนาที่จดบันทึกขอยุติพรอมดวยเหตุผลและการตัดสินใจ
ของกลุ มใหญไ วด วย ซึ่ ง ในกิ จกรรมขั้ นนี้ เรามุ งหวั ง ให เกิ ด การปรั บความคิดเหตุ ผ ล และการ
ตัดสินใจของกลุมยอยตอกลุมใหญอีกครั้งหนึ่ง ถามีความคิดเห็นเหตุผลและการตัดสิน ใจที่ขัดแยง
กันระหวางกลุมใหญกับกลุมยอ ย หรือกลุมยอยกับกลุมยอย นอกจากนี้ยังเปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนแตละคนไดปรับเปลี่ยนความคิดและการตัดสินใจของตนเองใหสอดคลองกับกลุมใหญไดอีก
ครั้งหนึ่งดวย ทั้งนี้ก็เพราะวา ถาไดมีการอภิปรายกันดวยความคิดและเหตุผลตางๆ อยางกวางขวาง
แล วก็ เ ป น ที่ เ ชื่ อ มั่ น ได ว า การตัด สิ น ใจของคนสวนใหญนา จะถูก ต อ งและไมเ บี่ ยงเบนไปจาก
เปาหมายของคานิยมทางจริยธรรมที่ตองการปลูกฝงสรางเสริมมากนัก
ขั้นที่ 5 การตัดสินใจของผูเรียนในการยอมรับคานิยมจริยธรรมอยางใดอยางหนึ่ง
ในขั้ น ตอนนี้ ผูเ รี ยนจะทราบด วยตนเองว าการตัด สิ น ใจของผู เ รี ยนเป นอย า งไร ดีหรื อ ไม ชอบ
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หรื อ ไม เห็ น คุ ณ ค า หรือ ไมเ ห็ น คุ ณ ค า โดยขั้ น นี้ผู ส อนจะกระตุน เตื อ นให ผู เ รี ยนช วยกั น แสดง
ความคิ ดหรือเสนอแนะแนวทางที่จะนํ าไปสูก ารปฏิ บัติ เพื่ อผูเ รีย นจะได นํ าไปใชเ ป นแนวทาง
ปฏิบัติ และผูสอนจะใชเปนแนวทางในการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนไดตอไป
การสงเสริ มการสรา งคานิย มสามารถสรุปไดวา การสงเสิ รมคานิ ยมต องมีก ารทํ าความ
เข า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ค านิ ย ม (Value Sheets) การจั ดลํ า ดั บ ที่ (Rank-Ordering) การ
ลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับคานิยม (Values Voting) มาตราสวนคานิยม (Value Continuum) การเลือก
อย า งใดอยา งหนึ่ง (Either-or Choices) การศึ กษาเฉพาะกรณี (Case Study) สิ่ งที่ ฉัน รั ก ที่จะทํ า
(Things I Love to do) โดยการกําหนดกิจกรรมสําหรับผูเรียนโดย ใหผูเรียนทํากิจกรรม เพื่อใหเ กิด
ความรูนึกคิดและตัดสินใจดวยตนเอง มีการคิดหาเหตุผ ลและตัดสินใจตามประเด็นคําถามที่ตั้งไว
ดวยตนเองเปนรายบุคคล แบงกลุมยอยและอภิปรายและนําเสนอผานกลุมใหญ และกระบวนการ
ตัดสินใจของผูเรียนในการยอมรับคานิยมจริยธรรมอยางใดอยางหนึ่ง
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พจนา ทรัพย
สมาน 2549

การใหคุณคา
ประกาศยืนยันอยางเปดเผย
การเลือกจากหลายตัวเลือก
พิจารณาผลตามหรือผลสืบเนื่องของทางเลือก
เลือกอยางอิสระ ไมมีการบังคับ
กระทําหรือแสดงพฤติกรรม
กระทําหรือพฤติกรรมที่สม่ําเสมอ
สังเกต ตระหนัก ไตรตรอง
ประเมินเชิงเหตุผล
กําหนดคานิยม
วางแผนการปฏิบัติ

อัมพรรัตน วัฒน
โชติ 2536

กระบวนการสรางความกระจางในคานิยม

Raths,1966

ตารางที่ 17 การสรางความกระจางในคานิยม
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ทิศนา แขมมณี ( 2546)
1. เลือกอยางเสรีไมมีใครบังคับ
2. เลือกจากหลายตัวเลือก
3. เลือกโดยผานการพิจารณาทั้ง
ทางบวกและทางลบ
4. เลือกแลวภูมิใจในสิ่งที่เลือก
5. เลือกแลวยอมรับอยางเปดเผย
6. เลือกแลวลงมือปฏิบัติตามคานิยมนั้น
7. ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง

Raths (1966)
1. การใหคุณคาและเทิดทูน
2. ประกาศยืนยันอยางเปดเผยเมื่อมีโอกาส
3. การเลือกจากตัวเลือกหลาย ๆ อยาง
4. การเลือกหลังจากไดพ ิจารณาผลตามหรือผล
สืบเนื่องของทางเลือกแตละทาง
5. การเลือกเปนการเลือกอยางอิสระ ไมมีการบังคับ
6. กระทําหรือแสดงพฤติกรรม
7. มีแบบแผนของการกระทําหรือพฤติกรรมที่
สม่ําเสมอและทําซ้ํา

นาตยา ปลันธนานนท ( 2551)
1. เลือกอยางอิสระ
2. เลือกจากหลายตัวเลือก
3. เลือกจากการพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้น
4. เห็นคุณคายินดีกับความสุขที่เลือก
5. เห็นคุณคายินดีที่จะยึดมั่นอยาง
เปดเผย
6. ปฏิบัติในสิ่งที่เลือก
7. ปฏิบัติซ้ํา ๆ ในสิ่งที่เลือก

อัมพรรัตน วัฒนโชติ (2536)
1. คิดอยางอิสระ
2. กําหนดทางเลือกหลายทาง
3. พิจารณาไตรตรอง
4. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
5. ปฏิบัติตามทางเลือก
6. ปฏิบัติซ้ําจนเปนประจํา
พจนา ทรัพยสมาน (2549)
1. สังเกต ตระหนัก ไตรตรอง
2. ประเมินเชิงเหตุผล
3. กําหนดคานิยม
4. วางแผนการปฏิบัติ
5. ปฏิบัติอยางตอเนื่อง

การสรางความกระจางในคานิยม
1. การใหคุณคา
2.เลือกอยางเปดเผย
3. การเลือกจากตัวเลือกหลาย ๆ ทางเลือก
4. การเลือกโดยพิจารณาผลลัพ ธ
5. การเลือกเปนการเลือกอยางอิสระ
6. กระทําหรือแสดงพฤติกรรม
7. มีแบบแผนของการกระทําหรือพฤติกรรมที่สม่ําเสมอ

แผนภาพที่ 14 ผลการวิเคราะหการสรางความกระจางในคานิยม

139
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอน
งานวิจัยในประเทศไทย
ชินะพัฒน ชื่นแดชุม (2542) ไดศึกษาผลของการใชกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูข องไวกอตสกีที่มีตอทัก ษะดานภาษาไทย ความคงอยูของ
ทั ก ษะทางภาษาไทย การกํ า กั บ ตนเองและความคงอยู ข องการกํา กับ ตนเองของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 162 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมกลุมทดลองโดยรวมมีการกํากับ
ตนเองหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนการสอนดังกลาว ทั้งจากการประเมินตนเองและการประเมิน
โดยอาจารยผูสอนสูงกวากอนเรียน นักเรียนกลุมทดลองโดยรวมประเมินตนเองเกี่ยวกับการกํากับ
ตนเองและความคงอยูข องการกํ า กั บตนเองหลั งเรีย นด วยกระบวนการเรี ยนการสอนดังกล า ว
แตกตางจากกลุมควบคุมและกลุมทดลองยอยทั้ง 3 กลุม พบวากลุมแบบยืดหยุนประเมินความคงอยู
ของการกํากับของตนเองแตกตางจากกลุมควบคุมแตไมแตกตางจากกลุมทดลองอื่น ๆ สวนอาจารย
ผูส อนประเมิ นกลุ มแลกเปลี่ ยนบทบาทช วงหลั งเรีย นด วยกระบวนการเรี ยนการสอนดังกล า ว
แตกตางจากกลุมอื่น
ทิพย วัล ย สุ ทิน (2538: 109-110) ทํ าการลดพฤติ ก รรมก า วรา วของนัก เรีย นวัยรุ น โดย
รูปแบบการปรับพฤติกรรมดวยปญญา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการปรับพฤติกรรมดวย
ปญญาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตอพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนวัยรุน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายชั้น
มัธ ยมศึกษาโรงเรียนโยธินบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอายุระหวาง 13 – 15 ป
จํานวน 30 คน สุม เข ารั บการทดลองจํ า แนกตามเงื่ อนไขการทดลอง 3 กลุ มดั งนี้ คือ กลุมปรั บ
พฤติกรรมดวยปญญาฝกการวิเคราะหพฤติกรรมจัดการกับความโกรธ พูดเตือนตนเอง และคิดถึงผล
การกระทําที่ตามมา ในระยะทดลอง 6 สัปดาห จํานวน 10 ครั้ง ในขณะที่กลุมกํากับตนเอง ฝก การ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง และกลุมควบคุมไดรวมกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยบันทึกจํานวนชวงเวลาการเกิดพฤติกรรมกาวราวในชั้น
เรียน จากการสังเกตนักเรียนแตละคนในระหวางระยะเสน ฐาน ระยะทดลอง และระยะติดตามผล
และใหนั ก เรี ยนตอบแบบวัด พฤติ กรรมก าวรา วกอ นการทดลอง หลังการทดลอง และหลั งการ
ทดลอง 3 สั ปดาห การวิ เคราะหข อ มู ลโดยการวิเคราะหค วามแปรปรวน แบบวัด ซ้ํา และทํา การ
ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี Tukey-Test ผลการวิจัยพบวานักเรียนในกลุมปรับพฤติกรรม
ดวยปญญามีค ะแนนพฤติก รรมกาวราวจากแบบวัดในระยะทดลองและระยะติดตามผลนอยกว า
ระยะเสนฐานอยางมีนัยสําคัญ (p<.05) แตจํานวนชวงเวลาการเกิดพฤติกรรมกาวราวจากการสังเกต
ในระยะทดลองเทานั้นที่นอยกวาระยะเสนฐาน (p<.05) นักเรียนในกลุมปรับพฤติก รรมดวยปญญา
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มีพฤติกรรมกาวราวนอยกวานักเรียนกลุมกํากับตนเอง และกลุมควบคุมทั้งพฤติกรรมกาวราวที่ได
จากการสังเกต และคะแนนพฤติกรรมกาวราวจากการตอบแบบวัดในระยะทดลองอยางมีนัยสําคัญ
(p<.05) แตไมพบความแตกตางในระยะติดตามผล
บุบผา เมฆศรีทองคํา (2545) ไดทําการวิจัยพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจ
ทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพสําหรับนักศึก ษาวารสารศาสตร โดยมีความมุงหมายในการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษา สามารถสรุปไดวา จริยธรรมควร
มีอ งคประกอบ 2 ลักษณะคือ ดานความรูแลเจตคติที่เปนองคประกอบภายในตัวบุคคลและดาน
พฤติกรรมซึ่งเปนองคประกอบภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมีการออกแบบเนื้อหาในการบูรณา
การที่เนนเนื้อหารายวิชาเปนหลัก และมีใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักโดยใช
ปญ หาเปน กระบวนการกระตุ น ให เกิด การคิ ด ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองมี คะแนนเฉลี่ ย
มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความเหมาะสมของการใชหลักสูตรอยู
ในระดับมาก และหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2545) ไดทําการการพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนสาขา
คอมพิวเตอร ศาสตรที่บูรณาการจริยธรรมทางคอมพิวเตอร ไดทําการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร
พัฒนารูปแบบ และทําการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอรศาสตรที่บูรณาการ
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร โดยมีผลการวิจัยดังนี้ นัก ศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอนรายวิชาของ
หลั ก สู ตรสาขาคอมพิวเตอร ศ าสตร ที่บูรณา การจริ ยธรรมทางคอมพิ วเตอร มีความสามารถคิ ด
วิเคราะหจริยธรรมทางคอมพิวเตอร มีคุณลักษณะ การคิดอยางมีวิจารณญาณ และมีก ารยอมรับนับ
ถือตนเองสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตร มีปฏิสัมพันธระหวาง
รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรศาสตรที่ บูรณาการจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร ความสามารถพื้นฐานทางคอมพิวเตอร กับการคิดวิเคราะหจริยธรรมทางคอมพิวเตอร
คุณลักษณะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการยอมรับนับถือตนเอง โดยภายหลังการเรียนการสอน
นักศึกษารอยละ 90 ไดใหขอมูลย อ นกลับในทางบวกตอการจัด เนื้อ หาและการเรียนการสอนที่
บูรณาการจริยธรรมทางคอมพิวเตอรและเนนการเรียนรูเชิงความรวมมือ
ปยวรรณ พันธุมงคล(2542) ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรมการกํากับตนเองที่มีตอการมี
วินัยในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลการใชโปรแกรมการกํากับตนเองที่มีตอการมีวินัยในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 50 คน โดยผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองคะแนนการ
มีวินัยในตนเอง ของกลุมนักเรียนที่ไดรับโปรแกรมการกํากับตนเองสูงกวากอนการทดลองและสูง
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กวานักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรม แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองกลุมไมแ ตกตางกัน โดย
คะแนนความมีวินัยของกลุมควบคุมกอนและหลังเรียนไมมีความแตกตางกัน
พิเชษฐ รุงลาวัลย นิดาพรรณ สุรีรัตนันท และวัชนีย เชาวดํารง 2551: 168) ไดทําการศึกษา
ความตองการดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับหลักสูตรดานคอมพิวเตอรในระดับอุดมศึกษานี้ มุง
สํ า รวจความคิ ดเห็ น ของผู บริ หารการศึก ษา อาจารย นั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิต และผู ใช บัณ ฑิ ต โดยมี
วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนดานจริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอร
ระดับอุดมศึก ษาในปจจุบัน 2) เพื่อ ศึกษาความตองการดานจริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอร
ระดั บอุ ดมศึ ก ษา 3) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนด านจริย ธรรมใน
หลักสูตรคอมพิวเตอรระดับอุดมศึกษาในอนาคต ผลการวิจัยพบวามีเ พียงบางหลักสูตรเทานั้น ที่มี
รายวิช าที่ วาดวยเรื่ องของคุณธรรมจริย ธรรมโดยเฉพาะ เชนรายวิ ชา กฎหมายและจรรยาบรรณ
จริยธรรมคอมพิวเตอร โดยจัดสอนในระดับปริญญาตรี บางสถาบันไดจัดการเรียนการสอนแลว แต
บางสถาบันก็กําลังดําเนินการเพื่อเปดสอน (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแหงแผนดินเชิงคุณธรรม
2551: 168)
พรพิพัฒน เพิ่มผล (2545: ง) ไดการพัฒนารูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึก ษาเพื่อสงเสริม
จริยธรรมวิชาชีพของนัก ศึกษาคณะครุ ศาสตร สถาบั นราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ วิเคราะห
ลัก ษณะจริย ธรรมวิ ชาวิช าชีพของนัก ศึ ก ษาครุศ าสตร สถาบัน ราชภั ฏ และเปรียบเทียบลั กษณะ
จริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาทุกชั้นป ดานความมีวินัย ความ
ซื่ อ สั ต ย อยู ในขั้ น ตอบสนอง ด า นความรั บ ผิ ด ชอบ เมตตา ความศรั ท ธาในวิ ช าชี พ ความ
ขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความยุติธรรม อยูในขึ้นเห็นคุณคา และผลการพัฒนาพบวานักศึกษา
ที่เ ขาอบรมโดยใชวิธีก ารกระจา งค านิ ยมและการฝ ก ปฏิบัติมี คา เฉลี่ย ของกลุ มควบคุมและกลุ ม
ทดลองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วรพร เกี ยรติศั ก ดิ์โสภณ (2550) ไดทํ าการการศึ ก ษาผลการพัฒ นาคุ ณ ลั กษณะความ
รับผิดชอบของนักเรียนดวยการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ ในวิช าจริยธรรมในอาชีพ
คอมพิวเตอร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาคุณลัก ษณะความรับผิดชอบของนัก เรียน
ดวยการสอนแบบ กระบวนการกลุมสัมพันธ ในวิชาจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร กลุมประชากร
เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน
161 คน กลุมประชากรเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ ตามแผนการจัดการการเรียนรูวิชาจริยธรรมใน
อาชี พคอมพิ วเตอร จํ า นวน 18 สั ป ดาห สั ป ดาห ล ะ 2 ชั่ วโมง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จัย เป น
แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความรับผิดชอบ จํานวน 48 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอย
ละ ค า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิ จัย พบว า กลุม ประชากรมี ค ะแนน
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คุณลักษณะความรับผิดชอบสูงขึ้นกวากอนเรียนวิชาจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร ตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยการสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธ (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแหงแผนดิน
เชิงคุณธรรม 2551: 168)
วรลักษณ ชุมสาย ณ อยุทธยา (2548 : ง) ไดทําการพัฒนารูปแบบหลัก สูตรและการสอน
เพื่อ เสริมสรางดุล ยภาพของสมรรถนะทางปญญา อารมณแ ละจริยธรรมของนิสิ ตนักศึก ษา โดย
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบหลักสูตรและการสอนฯ ควรเปนแบบบูรณาการที่เนนกิจกรรมใหผูเรียน
เกิ ดสมาธิ แ ละการตระหนั ก รูใ นตนเป น สํ า คัญ โดยรู ปแบบการบูร ณาการหลั ก สูตรจะเป น การ
ผสมผสานแนวคิ ดของตะวัน ตกกั บตะวัน ออก ผลการตรวจสอบและทดลองใชหลัก สู ตรพบว า
คะนนหลังการใชรูปแบบสูงขึ้นทุกดาน คะแนนกอนและหลังการาเรียนผกผันกั นและในดานเพศ
พบวาเพศมีสมรรถนะทางปญญาและจริยธรรมสูงกวาเพศชายในขณะที่เพศชายมีสมรรถนะทาง
อารมณสูงกวา
วัลภา จันทรเพ็ญ (2544) ไดทําการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาจริยธรรมของ
นักศึกษาชางอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรม
ทางป ญ ญาและเพื่ อ นํ า รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปทดลองใช กั บ นั ก ศึ ก ษาช า ง
อุตสาหกรรมโดยเปรีย บเที ยบพฤติกรรมจริ ยธรรมของนั กศึก ษาชา งอุตสาหกรรมระหว างกลุ ม
ควบคุมและกลุมทดลองโดยมีผ ลการวิจัย ดังนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ พัฒนาขึ้นมี รูปแบบการ
ดําเนินกิจกรรม 3 ระยะ ไดแ ก ระยะเสนฐาน ระยะทดลอง ระยะติ ดตามผล โดยนัก ศึกษากลุ ม
ทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมในระยะเสนฐาน ระยะทดลองและระยะติดตามผล
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนักศึก ษากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติก รรม
จริยธรรมแตกตางจากนักศึกษากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศิริพร โอภาสวัตชัย (2543) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนที่อิงตัวแปรคัดของการ
เรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักเรียนพยาบาล. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดสรรตัวแปรของการ
เรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักเรียนพยาบาลและศึกษาผลของการเรียนการสอนที่อิงตัวแปรคัด
สรรของการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาพยาบาล สามารถสรุปผลไดดังนี้ กลุมตัวแปร
ที่มีอิทธิพลต อการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึ กษาพยาบาลอย างมีนั ยสําคั ญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักศึกษากลุมทดลองมีการเรียนรูโดยการกํากับตนเองและการรับรูความสามารถในการ
กํากับตนเองหลังการเรียน สูงกวานักศึก ษากลุมควบคุม นักศึก ษากลุมทดลองและนัก ศึกษากลุม
ควบคุมมีความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวยจิตเวช เจตคติตอผูปวยจิตเวช เจตคติตอการดูแลผูปวยจิตเวช
และการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชหลังการเรียนไมแตกตางกัน

143
สุพิน ดิษฐสกุล (2547) ไดทําการศึก ษาผลของการใชก ระบวนการเรียนรูเพื่อ เสริมสราง
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาชั้นปที่ 6 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค เพื่อ ศึกษา
ผลของการใช ก ระบวนการเรี ยนรูเ พื่ อเสริมสร า งความี วินั ยในตนเอง กลุ มตั วอย า งที่ศึก ษาเป น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคปลายปการศึกษา 2547
จํานวน 47 คน ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบประเมินความมีวินัยในตนเอง บันทึก
การเรียนรูของนักเรียน บันทึกภาคสนามของผูวิจัย ใชเวลา 7 สัปดาหในการทดลอง โดยนัก เรียน
กลุมทดลองเรียนดวยกระบวนการเรียนรูใหม และนักเรียนกลุมควบคุมเรียนดวยกระบวนการเรียนรู
เดิม ผลการวิจัยพบวาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนกลุมทดลองไมแ ตกตางกับนักเรียนกลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองดานรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่นของนักเรียนกลุมทดลองแตกตางกับนักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของความมีวินัยในตนเองดานรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นสูงกวา (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแหงแผนดินเชิงคุณธรรม 2551: 369)
งานวิจัยในตางประเทศ
บุชนัน (Buchanan 1999) ไดมองความเปนมาของการศึกษาทางไกลวาปจจุบัน อยูในชวงที่ 3
แลวไลตั้งแตชวงที่ 1 เปนการศึกษาซึ่งผูเรียนตองมาเขาชั้น เรียน ชวงที่ 2 เปน การศึกษาจากวิดีทัศ น
และในปจจุบันเปนการศึกษาผานเว็บหรืออินเตอรเนท คําถามของงานวิจัยนี้มีอยู 3 ขอคือ 1) อธิบาย
ลั ก ษณะการเรี ยนผ านเว็ บ โดยศึ ก ษาจากระบบเว็ บที่ ใช ใ นวิ ช า "จริ ย ธรรมทางคลิ นิ ก " (Clinical
Bioethics) 2) ลักษณะที่แตกตางกันระหวางการศึกษาผานเว็บและระบบเดิม เปนอยางไรบาง 3) การ
ใช ก ารสื่อ สารผ า นเว็ บ (web-based dialogue) มี ผ ลต อ สภาพแวดล อ มในการเรี ยนรู อ ยา งไร วิ ธี
การศึกษาใชการศึกษาเชิงพรรณา และการวิเคราะหเชิงคุณภาพจากกรณีศึกษาซึ่งเปนผูสอนเพศชาย 1
คน และผู เ รี ย นที่ เ ป น ผู ใ หญอี ก 12 คนที่ ล งทะเบี ยนเรี ย นวิ ช า "จริ ยธรรมทางคลิ นิ ก " (Clinical
Bioethics) ที่สถาบัน Midwestern medical/academic โดยวิชานี้สามารถนําไปนับเครดิตสําหรับระบบ
การศึกษาตอเนื่องในวิชาชีพที่เกี่ยวของได ผลการศึกษา ไดขอมูลหลายอยางที่แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของการศึ ก ษาผ า นเว็ บ สํ า หรั บ ประโยชน ข องผลการศึ ก ษาที่ จ ะนํ า ไปใช ไ ด ก็ คื อ การนํ า เอา
ประสิ ทธิภ าพหรื อ จุ ดเด น ที่ แ ท จริ งของการศึ ก ษาผ า นเว็ บไปใช ใ ห เ ป น ประโยชน ใ นการพั ฒ นา
โปรแกรมลักษณะนี้ตอไป
คลาส และ ครุ ทลิ (Class and Krütli 2004) งานวิจัย จะนําเสนอถึ งความสํ า เร็ จในการ
ประยุกตการสอนจริยธรรมจากการสัมมนา ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นที่เ กี่ยวขอ งกับสารสนเทศ ซึ่ง
ในแตละวิธีจะประเมินถึงความสอดคลองกับผลกระทบของผูสัมมนา เปาหมายความสําเร็จ และมิติ
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ตาง ๆ เพื่อนําไปประยุกตสําหรับวิธีสอน ประเด็นคําถามและเหตุผลในการเลือกในการตัดสินใจใน
จริย ธรรม และเหตุ ก ารณอื่ น ๆ ที่อ าจเกิดขึ้นบนพื้น ฐานของกรณีศึก ษา ซึ่งจะนํ าไปสูก ารนํ าไป
ประยุกตใชตามทัศนคติของผูเขารวม การบรรจุหลักสูตรเพื่อพัฒนาจริยธรรมจึงสิ่งที่สําคัญสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งบอยครั้งถูกละเลย การสัมมนาจะชวยใหผูเขารวมสามารถบูรณาการ จัดการ
ความคิ ด ตามความสนใจของนั ก ศึ ก ษา โดยทุ ก ๆ วิ ธี นั บได วา ประสบผลสํ า เร็ จในการนํ า ไป
ประยุกตใชจากการสัมมนาวิจัยในครั้งนี้ ทําใหไดเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางตอเนื่อง โดย
จะตองมีการสัมมนาซ้ําเพื่อศึกษาความแตกตางตามแนวโนมที่เกิดขึ้นในแตละป วาสิ่งใดเปลี่ยนได
หรือลมเหลว โดยอาจใชแบบสอบถามเพื่อติดตามผลลัพธตาง ๆ หลังจากสัมมนาเพื่อ ที่จะไดทราบ
วาสวนใดประสบความสําเร็จ และสอดคลองกับชีวิตจริง นอกจากนี้จะมีก ารสําเสนอหัวขอตาง ๆ
บทสรุปของแตละบุคคล นําไปสูบุคคลภายนอกเพื่อใหเกิดการอภิปรายรวมกัน
เอทชิ ดท (Etscheidt 1990: 107-115) ไดวิจัย เพื่อ ตรวจสอบวา การปรับพฤติ กรรมทาง
ปญญาจะมีประสิทธิผลในการลดพฤติกรรมกาวราวและเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองได
หรื อ ไม โดยทํ า การศึ ก ษากั บกลุ ม ตั วอย า งประกอบด วยวัย รุน ที่ มีป ญ หาทางพฤติ ก รรมที่ ไม พึง
ประสงค กลุมอายุระหวาง 12 – 18 ป โดยมีสมมติฐ านวา ผูรับการทดลองในกลุมทดลอง จะลด
พฤติ กรรมก าวราวลงไดมากกวากลุมควบคุม ผลการวิเ คราะหพบว านัก เรี ยนในกลุ มทดลองลด
พฤติกรรมกาวราวลงและเพิ่มการควบคุมตนเองขึ้นมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<.05)
สแตค (Stack 1991) ไดทําการวิจัย เพื่อประเมินโปรแกรมการควบคุมของตนเองตามแนว
พฤติกรรมปญญานิยมที่มีตอ พฤติก รรมกระทําผิดของผูมีพฤติกรรมกาวราว เปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุมโดยใชกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนชายที่มีพฤติกรรมกาวราวจํานวน 48 คน ที่มีอายุระหวาง 11
-12 ป ผลของการทดลองสามารถสรุปอางอิงไปสูสถานการณในโรงเรียนและที่พักอาศัย โดยใชการ
ประเมินจากครูและพอแมพบวากลุมทดลองมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ขอ คนพบ
ในงานวิจัยนี้ ไดใหการสนั บสนุนกรอบแนวคิดในการวิ จัยแนวพฤติกรรมป ญญานิยมในการลด
พฤติ ก รรมก า วร า วและพฤติ ก รรมที่ มี ป ญ หาอื่ น ๆ ทั้ ง ในสถานการณ ที่ บ า นและที่ โ รงเรี ย น
นอกจากนี้ในงานวิจัยยังไดคนพบสาระที่เ ปนประโยชนอ ยางยิ่งที่จะอนุมานวากระบวนการตาม
กรอบพฤติก รรมปญญานิยม มีความสัมพัน ธในการประสานระหวางภายในและภายนอก เพราะ
ผูรับการทดลองไมเพียงแตแสดงพฤติกรรมกาวราวลดลงเพียงอยางเดียว แตเขามีการเปลี่ยนแปลง
ภายในในดานความคิด ความรูสึกไปดวย
ฮีออกซ (Heeok 1998) ไดออกแบบและพัฒนากลยุทธการสอนที่สงเสริมกลยุทธการเรียน
ดวยการกํากับตนเองแลวศึกษา 1) ผลการใชกลยุทธการสอนที่พัฒนาขึ้นตอความสามารถในการ
แกปญหาและการรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอการเรียนของนักเรียน 2) เปรียบเทียบผลการใชกล
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ยุทธการสอนที่พัฒนาขึ้นกับนักเรียนที่มีการกํากับตนเองสูงและต่ํา กลุมทดลองมี 2 กลุม คือ กลุมที่
มีความสามารถในการกํากับตนเองสูงและต่ํา โดยทั้ง 2 กลุมไดรับการสอนดวยกลยุทธการสอนที่
พัฒนาขึ้น สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ เก็บรวบรวมขอมูล ดานความสามารถในการ
แกปญหาโดยสังเกตจากการปฏิบัติงานของนักเรียนและเก็บรวบรวมขอมูลดานความรับผิดชอบตอ
การเรี ยนของตนเอง โดยใช แ บบสอบถามชนิ ดประเมิ นตนเอง และรายงานเกี่ย วกั บตนเอง ผล
การศึกษาพบวา 1) นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถในการแกปญหาไมแตกตาง
กัน 2) นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีการรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเองแตกตางกันโดยกลุมทดลองรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองสูงกวา
ทาวเวลและทอมสัน (Elizabeth Towell, J. Barrie Thompson 2003) โดยศึก ษาความ
เหมาะสมในการจั ด การที่ มีสว นสํ า พั น ธ ในด า นจริ ยธรรมสํ า หรั บนั ก วิ ช าชี พโดยมี ก ารพั ฒนา
หลัก สูตรอ างอิงภายใตก ารควบคุ มขององค ก ร IEEE Computer Society และ Association for
Computer Machinery (ACM) การศึกษาเกี่ยวกับการผลิตซอฟแวรทั้งหมดของนักศึกษาจําเปนตอง
ใหนักศึกษามีประสบการณในการผลิตและบรรลุผลลัพธในภาพรวม เชน การใชประเด็นที่นาสนใจ
ในปจจุ บัน กิ จกรรมที่ เกี่ ย วข องกั บป ญ หา การบริหารจั ด การ จริย ธรรมและส วนที่ เกี่ ยวข องกั บ
ลิขสิทธิ์ การศึกษาครั้งนี้จะใชแบบสอบถามแบบสํารวจจากทั้งหมด 752 ตัวอยาง จากการประชุม
การผลิตซอฟแวรในป 2003 โดยจะมีขอคนพบตาง ๆ จากประเด็นหัวขอดานจริยธรรมการแบงแยก
ประเด็นโดยจากการสํารวจพบวา มากกวา 40 เปอรเซ็นตถูกเพิกเฉยไปจากหลัก สูตร และประมาณ
30 เปอรเซ็นตจะมีการเรียนการสอน 2-3 หลักสูตร 24 เปอรเซ็นต อาจมีการกลาวถึงเพียงหลักสูตร
เดียว และมีเปนจํานวนนอยที่จะกลาวถึงแบบผสมผานกันไปในรายวิชา ซึ่งความคิดเห็นสวนมาก
เห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหเกิดความเขาใจและเปนสิ่งที่สําคัญและควรไดรับ
การพัฒนาอยูเสมอ ๆ ในทุก ๆ หลักสูตร สําหรับอนาคตควรมีก ารจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมที่ไดจากผู
ปฏิบัติในดานการผลิตซอฟแวรในวิชาชีพ เพื่อปรับมุมมองและเลือ กทางที่ดีที่สุด ในภาพรวมและ
กําหนดขอบเขตของจริยธรรมในการผลิตซอฟแวรเ พื่อใหชัดเจนมากกวานี้ นอกจากนี้ยังใหค วาม
สนใจในการพัฒนารูปแบบเพื่อการทดสอบ ผลลัพธข องความแตกตางในแตละรูปแบบของการ
เรียนการสอนจริยธรรมสําหรับวิศวกรรมซอฟแวร
ชั้งคแ ละแฮนสัน (Schunk and Hanson 1989: 431-434) ทําการวิจัยพบวาการรับรูค วาม
คลายคลึงในคุณสมบัติสําคัญระหวางตัวแบบกับผูสังเกต สามารถจะเพิ่มการรับรูความสามารถของ
ผู สั ง เกต และจู ง ใจให ผู สั ง เกตพยายามทํ า งาน โดยใช เ พื่ อ นเป น ตั วแบบที่ ประสบความสํ า เร็ จ
(Mastery Models) แสดงการแกปญหาการลบอยางถูกตอง มีคําพูดแสดงการรับรูความสามารถของ
ตนเอง แสดงความสามารถในการลบออกมาไดอยางราบรื่น และมีทัศนคติในทางบวก เปรียบเทียบ
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กับเพื่อนที่เปนตัวแบบที่สามารถจัดการกับความเครียดไดสําเร็จ (Coping Models) ซึ่งแสดงความ
ลมเหลวและมีคําพูดในทางลบตอตนเองในตอนแรก ตอมามีคําพูดแสดงความสามารถจัดการกับ
ความเครียดไดสําเร็จ ผลการเปรียบเทียบพบวาเพื่อนเปนตัวแบบที่ชวยเพิ่มการรับรูค วามสามารถ
ของผูสังเกต และชวยเพิ่มทักษะไดดีกวาตัวแบบที่เปนครูหรือไมมีตัวแบบ นอกจากนี้ครูยังสามารถ
เปนตัวแบบสอนทักษะการกํากับตนเองใหเด็กนักเรียนไดดวย เนื่องจากครูตัวแบบชวยเพิ่มทัก ษะ
และการรับรูความสามารถของตนเองไดดีกวาไมมีตัวแบบ ดังนั้นการรับรูความสามารถที่จะเรียน
ของผูสังเกตจึงเพิ่มขึ้นไดดีกวาถาไดสังเกตเพื่อนที่มีความคลายคลึงกับตนเองเปนตัวแบบ และการ
รับรูความสามารถของตนเองชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูทักษะเพิ่มขึ้น (Schunk 1989)
ชั้งคและซิมเมอรแมน (Schunck และ Zimmerman 1997) ศีกษาเกี่ยวกับความสามารถใน
การกํากับตนเองของนักเรียน พบวาการพัฒนาทักษะในการกํากับตนเองของนักเรียนมีจุดเริ่มตนมา
จากสังคมโดยการสังเกตและเรียนรูจากตัวแบบ เป นการควบคุมตนเองจากภายนอกและคอย ๆ
เปลี่ยนไปเปนการควบคุมตนเองจากภายใน Schunck และ Zimmerman กลาวถึงขั้นตอนของการ
กํากับตนเองวามี 4 ขั้นตอน คือ สังเกตตัวแบบ เลียนแบบ ควบคุมตนเองจากภายนอก และกํากับ
ตนเอง สวนตัวแบบจะมีอิทธิพลตอผูสังเกตหรือนักเรียนมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
อยาง เชน การรับรูเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง การใหขอมูลปอนกลับ เปนตน
วิลคอกส (Wilcox 1996) ไดคนพบวาเด็กวัยรุนที่มีปญหายาเสพติดมักจะมีประสบการณ
ดา นการควบคุมอารมณ ไม ได และพฤติ กรรมก าวรา วซึ่ งเป นผลที่จะเกิ ดขึ้น วิ ลคอกส จึงได ใช
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปญญาซึ่งประกอบดวย 1. การลดแรงกระตุนอารมณ 2. การกํากับ
ตนเอง 3. ฝกปองกันความเครียด 4. การเสริมแรงตนเอง โดยใชโปรแกรมการฝก ดวยการใช 4
เทคนิครวมกัน และกลุมตัวอยางเปนวัยรุนที่มีปญหาพฤติกรรมติดยาเสพติด การออกแบบการวิจัย
เปนแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองเพียงกลุมเดียว และวัดตัวแปรตามดวยแบบสํารวจความ
โกรธของ โนวาโค (Novaco) รวมกัน แบบสํารวจการแสดงความโกรธ ทั้ง แบบสถานการณและ
แบบถาวร ผลการวิจัยพบวา เงื่อนไขการทดลองนี้มีผลตอตัวแปรตามทั้งสองตัวอยางมีประสิทธิผล
จากงานวิจัยที่เ กี่ยวขอ งกับการพัฒนาจริยธรรม สามารถสรุปไดวา การพัฒนาจริยธรรม
สําหรับการเรียนการสอน ควรพัฒนาใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกและควรมีการปลูกฝงทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน ซึ่งวิธีการที่สําคัญในการพัฒนาจริยธรรมที่ผูวิจัยไดรวบรวมไว คือการกํากับตนเองซึ่ง
เปนกระบวนการที่จะทําใหผูเรีย นเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองและสามารถแสดงออกไดอยางมี
เหตุผล โดยลักษณะการจัดการเรียนการสอนจะมีลักษณะกําหนดสถานการณ เพื่อ ใหผูเรียนเกิด
ความคิดวิเคราะหและแสดงออกมาซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค
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6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
งานวิจัยในประเทศไทย
จารุณี มณีกุล (2547) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การใชการเรียนการสอนออนไลนเพื่อสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ
สอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารของผูเรีย นหลังการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน กลุ มประชากร นั ก ศึ ก ษาระดั บบั ณฑิ ต ศึ ก ษา สาขาการสอนภาษาอัง กฤษ คณะ
ศึก ษาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย เชี ย งใหม ที่ ศึ ก ษาในรายวิ ช า คอมพิวเตอร เ พื่ อ การเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ จํานวน14 คนโดยใชเครื่องมีในการวิจัย ไดแก แผนการสอนที่ใชในการเรียนการสอน
แบบออนไลน จํานวน 3 แผน แบบวัดความคิดเห็นของผูเรียนจากการใชบทเรียนออนไลน และ
แบบทดสอบวั ดความสามารถด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ผลการวิ จัย พบว า
ความสามารถดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของผูเ รียนจากการประเมินชิ้นงานโดย
รวมอยูในระดับดี และผา นเกณฑขั้ นต่ําทุก คน (คะแนนเฉลี่ยร อยละ92.39) ความสามารถดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบยูในระดั บดี และผา น
เกณฑ ขั้น ต่ํ าทุกคน (คะแนนเฉลี่ ยรอ ยละ 82.04) ความคิดเห็น ของผู เรียนที่มีตอการสอนแบบ
ออนไลนในระดับมาก
จุฑารัตน ศราวณะวงศ (2544) ไดศึกษาผลของการเรียนบนเครือขายตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อ งการใชเครื่อ งมือชวยคนสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยก อนเรียนไดใหทํา แบบทดสอบกอนเรียน แลวทดลองให เรียนจาก
โฮมเพจรายวิ ช า และเมื่ อ เรี ย นจบบทเรี ย นก็ ใ ห ทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น พร อ มทั้ ง ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนบนเครือขาย ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยตางกันรอยละ 27.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และความ
พึงพอใจของการเรียนบนเครือขายอยูในระดับมาก
วรนุ ช เนตรพิ ศ าลวนิ ช (2544) การวิ จัย ครั้ งนี้ มี วัตถุ ประสงค เ พื่ อ พั ฒ นารู ปแบบการ
ฝกอบรมผานเว็บดวยการเรียนแบบรวมมือ เพื่อการคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
ประชากรคือ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยแพทยศาสตร กทม. และวชิรพยาบาล กลุมตัวอยาง
จํานวน 42 คน ที่ มีประสบการณ อ ยางน อ ย 1 ป รู ปแบบการเรี ย นใชก ารติ ดต อ สื่อ สารกั บกลุ ม
ผูเชี่ยวชาญ และสั่งงานที่ไดรับมอบหมายผานเว็บ โดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กระดานขาว การ
พูดคุยสนทนา การคนหาบนเครือขาย การถายโอนแฟมขอมูล การคิดแบบวิจารณญาณมี 8 แบบที่
พัฒนาขึ้นประกอบดวย 3 สวนคือ 1. องคประกอบการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม กิจกรรมการอบรม
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ผลการทดลองปรากฏวา หลังการฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพมีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอน
การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมตัวอยางรวมมือทํางานผานเว็บในสัปดาห
แรกและสัปดาหที่ 10 ของการฝกอบรมในระดับปานกลาง และไมแตกตางกัน
สมสิทธิ์ จิตรสถาพร (2545) ไดทําการศึก ษารูปแบบปฏิสัมพันธก ารเรียนรูบนเครือขาย
คอมพิวเตอรตามลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีแ บบการเรียนและ
บุคลิกภาพที่แตกตางกัน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึก ษารูปแบบปฏิสัมพันธก ารเรียนรูบน
เครือขายคอมพิวเตอรของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีแบบการเรียนและบุคลิกภาพที่แตกตางกันตาม
ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งมีระดับความงายไปถึงระดับยากจํานวน 6 ระดับตามลําดับ ไดแ ก
ระดับความรู ความจํา ระดับความเขาใจ ระดับการนําไปใชระดับการวิเคราะห ระดับการสงเคราะห
และระดับการประเมินคา โดยผลการวิจัยพบวา เกิดรูปแบบปฏิสัมพันธการเรียนรูทั้งสิ้น 30 รูปแบ
ผูเ รีย นที่มีแบบการเรียนและบุคลิก ภาพแตกตางกันเมื่อ ไดรับงานที่ ไดรับมอบหมาย ระดับการ
สังเคราะหมีรูปแบบปฏิสัมพันธการเรียนรูบนเครือขายคอมพิวเตอรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ มีแบบการเรียนและบุคลิกภาพแตกตางกันเมื่อไดรับงานที่ไดรับมอบหมาย
ระดับความรูความจําระดับความเขาใจ ระดับการนําไปใช ระดับการวิเคราะห และระดับประเมินคา
มีรูปแบบปฏิสัมพันธการเรียนรูบนเครือขายคอมพิวเตอรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี
ลักษณะบุคลิกภาพตางกันเมื่อไดรับมอบหมายระดับตางกัน มีรูปแบบปฏิสัมพันธก ารเรียนรูบน
เครือขายคอมพิวเตอรไมแตกตางกัน มีแบบการเรียนตางกันเมื่อไดรับงานที่ไดรับมอบหมายระดับ
การสังเคราะห มีรูปแบบปฏิสัมพันธการเรียนรูบนเครือขายคอมพิวเตอรแตกตางกันและมีแบบการ
เรียนตางกันเมื่อไดรับงานที่ไดรับมอบหมาย ระดับความรูความจํา ระดับความเขาใจ ระดับการ
นําไปใช ระดับการวิเคราะห และระดับประเมินคา มีรูปแบบปฏิสัมพันธก ารเรียนรูบนเครือขาย
คอมพิวเตอรไมแตกตางกัน
สรรรัชต หอไพศาล (2544) ไดทําการศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเว็บวิชา
ศึกษาทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเ รียน. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนผานเว็บวิชาศึกษาทั่วไป เปรียบเทียบความสามารถของนักศึก ษาระหวาง กลุมที่ใช
ระบบการเรียนการสอนผานเว็บและกลุมที่ใชระบบการเรียนการสอนแบบปกติในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การเรียนรูแบบนําตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ และความมีคุณธรรมจริยธรรม
วิเคราะหคาใชจายในการดําเนินการของสถาบัน คาใชจายสวนของผูเรียน รวมถึงผลที่ไดรับดานอื่น
ในการใชการเรียนการสอนผานเว็บกับการเรียนการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่
เรี ยนวิช าศึ กษาทั่วไปกลุ มทดลองมีค ะแนนรวมเฉลี่ย คุณ ลั ก ษณะการเรีย นรู แ บบนํา ตนเองและ
คุณลักษณะความมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกวากลุมควบคุม แตมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะการคิดอยาง
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มีวิจารณญาณ และผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นต่ํ า กว ากลุมควบคุม และเมื่ อทดสอบความแตกต าง
ระหวางคาเฉลี่ยพบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถทั้ว 4 ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ภายหลัง
การสอนพบวานักศึกษาที่เรียนวิชาศึก ษาทั่ วไปกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยขอคุณลักษณะการ
เรี ยนรู แ บบนํ า ตนเอง คุ ณลั ก ษณะการเรี ย นรู แ บบมี วิจารณญาณ คุณ ลัก ษณะความมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระบบการเรียนการสอน
ผานเว็บที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาความสามารถของนักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาทั่วไปไมแ ตกตาง
จากการเรียนแบบปกติ
สรวงสุดา ปานสกุล (2545) ไดศึก ษาวิจัย การนําเสนอรูปแบบการเรียนรูก ระบวนการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคแบบรวมมือในองคกรบนเครือขายอินเทอรเ น็ต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึ ก ษารู ปแบบการเรี ย นรู ที่ ใช ก ารเรี ย นแบบร วมมื อ ส งเสริ มให บุค ลากรมี ทัก ษะกระบวนการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค สรางรูปแบบการเรียนรูกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคแบบรวมมือ
ในองคกรบนเครือขายอินเทอรเน็ตนําเสนอรูปแบบการเรียนรูกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
แบบรวมมือในองคกรบนเครือขายอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยพบวา การศึกษารูปแบบการเรียนรู การ
แกปญหาเชิงสรางสรรค มี 5 ขั้นตอนไดแก การคนหาความจริง การคนหาปญหา การคนหา
ความคิด การคนหาคําตอบ และการคนหาคําตอบที่เ ปนที่ยอมรับ ผลการทดลองใชรูปแบบพบวา
กลุ มตั วอย า งมี ทัก ษะกระบวนการแก ปญ หาเชิ ง สรา งสรรค ห ลั ง เรี ย นสู ง กว า กอ นเรีย นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศิริพจน มะโนดี (2544) ไดศึก ษาผลของการจัดการสอนบนเว็บ เรื่องการนําทฤษฎีก าร
พยาบาลมาใชในการดูแลสุขภาพของบุค คล ตอความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จํานวน50 คน สุมเปนกลุม
ควบคุม และกลุมทดลองโดยการจับคูคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และจับฉลากแบงเปนกลุมละ 25
คน ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมของนักศึกษา
พยาบาลกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (2542) ไดทําการศึกษาความสัมพัน ธระหวางรูป แบบการเรียน
พฤติกรรมการเรียน ของการเรียนในมหาวิทยาลัยเสมือ นที่มีตอ สัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง รูปแบบการเรียน
พฤติกรรมการเรียนของการเรียนในมหาวิ ทยาลัยเสมื อ นที่มีตอ สัมฤทธิผลในการเรียนของนิสิ ต
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ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผลการวิจัยสรุปวาการวิ เคราะหเบื้องตนเพื่อหาความแตกตางของขอ มู ล
พื้นฐานของผูเรียน ไดแก ระดับการศึกษา ชวงอายุ ความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรวามีผ ลสัมฤทธิ
ตอการเรียนหรือไม พบวา ความแตกตางของขอมูลพื้นฐานของผูเรียนไมมีอิทธิพลตอสัมฤทธิผล
การเรียนที่ระดับนัยสําคัญ .05
อักษรา แสงอราม (2543) ไดทําการพัฒนาเกณฑการประเมินโปรแกรมการเรียนการสอน
ผานเว็บเพื่อศึกษาเกณฑการประเมินโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
พัฒนาเกณฑการประเมินโปรแกรมการเรียนการสอนผาเว็บใหมีประสิทธิภ าพ และมีมาตรฐานให
เหมาะสมกับการเรีย นการสอน เกณฑ ก ารประเมิ นดานการออกแบบควรมีค วามสอดคล องกั บ
เป า หมาย วั ต ถุ ประสงค และเนื้อ หาวิ ชา ขนาดของไฟลที่ ใช ขนาดวัต ถุตา ง ๆ ที่ปรากฏ ความ
แตกตางของสีพื้น หนา และหลัง และความเร็วในการแสดงผล โดยผลการวิ จัยพบวาเกณฑการ
ประเมินดานการนําเสนอเนื้อหา ควรมีความถูกตอง ชัดเจน ทันสมัยและเชื่อถือ ได ตําแหนงและ
ปริมาณของเนื้ อหา การเชื่อ มโยงที่ ถูก ตองและเชื่ อมโยงตอ เนื้อ หาที่มีค วามสัม พันธกับ บทเรียน
เกณฑ ก ารประเมิ น ด า นกิ จกรรมการเรี ย นรูค วรมี ความสอดคล อ งของกิ จกรรมต อ เป า หมาย
วัตถุประสงค และเนื้อหาวิชา กิจกรรมที่จัดคํานึงถึงประเภทและระดับของผูเรียน และการเปนผู
แนะนําและแกไขปญหาตาง ๆ ของครูระหวางจัดกิจกรรม ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนและ
การแสวงหาความรูเพิ่มเติม
อนิรุทธ สติมั่น (2550) ไดศึกษาผลการใชรูปแบบการจั ดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงานบนเครือขายอินเทอรเน็ต การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึก ษา 2) เพื่อ เปรียบเทียบการเรียนรูแบบนําตนเองและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษากลุมไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงานบนเครือขายอิน เทอรเน็ต 3) เพื่อ เปรียบเทียบการเรียนรูแบบนํ าตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนัก ศึกษากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงานบนเครือขายอินเทอรเน็ต กับกลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ในหองเรียนแบบปกติ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดย
ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีตอการเรียนรูแบบนําตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึก ษา ผลการวิจัยพบวารูปแบบการจัดการเรียนรู
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานบนเครือ ขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นซึ่งประกอบดวย 5
องค ประกอบหลั ก การเรี ย นรู แ บบนํ าตนเองของนั ก ศึก ษาที่ ใช รูปแบบการจั ด การเรี ยนรู แ บบ
โครงงานบนเครือขายอินเทอร็เน็ตหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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.01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบนเครือขายอินเทอรเน็ต
หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน นักศึก ษากลุมทดลองมีค วามพึงพอใจในระดับมากตอรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น
งานวิจัยในตางประเทศ
อวอรัส (Avouris 2000: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย เรื่อง การทดสอบซอฟตแ วร (Software
Usability) พบว า การทดสอบซอฟตแ วร ดวยการทดลองใช ง านทํา ใหคุ ณ ภาพของซอฟต แ วร
สอดคลองกับการใชงานจริงและพบปญหาที่จะเกิดขึ้นจริงได โดยใชการทดสอบ 5 ประการ ไดแ ก
ความเขาใจในการใชโปรแกรม ความนาสนใจ การทํางานของโปรแกรม การดึงดูดความสนใจของ
ผูใชและการเอื้อตอการเรียนรู
คูเ ปอร (Cooper 2000) ไดทําการทดลองจัดการเรียนโดยใชเว็บกับนักศึก ษา จํานวน 200
คนในวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน เพราะขอดีของการเรียนการสอนบนเว็บมีขอดีหลายประการ คือ
ชวยเพิ่มปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับนักศึก ษาหรือ ผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น ใหโอกาสผูเรียนใน
การศึกษาหาความรู และเรียนรูไดมากขึ้น และชวยเพิ่มความพึงพอใจในการเรียน การศึกษาของเขา
ไดขอสรุปวา การเรียนออนไลนหรือการเรียนการสอนบนเว็บนี้เปนโอกาสของความทาทายในการ
เรียนการสอน และเปนความทาทายนาสนใจทั้งตัวครูผูสอน และนักศึกษาหรือ ผูเรียนเชนเดียวกัน
ถาในหลักสูตรวิชานั้นไดมีการวางแผนการสอนและปฏิบัติตามแผนการสอนอยางดีและเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดใหขอมูลยอนกลับ อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอนบนเว็บใหดี
มีประสิทธิภาพ และเปนสิ่งแวดลอมที่ดีสําหรับการศึกษา อีกทั้งเปนทางเลือกใหมที่แตกตางจากการ
เรียนแบบเดิม
ลิม (Joan Bernice Lim 2000) การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงคเ พื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนที่ใชสําหรับการศึกษาผูใหญในมหาวิทยาลัย เนื้อหาที่ทดลองเปน
สวนหนึ่งของการเรียนทางไกลทางกระบวนการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นประกอบดวย 1) วิจัยและ
จัดหาเอกสารที่เกี่ยวของ 2) วางแผน 3) พัฒนาเครื่องมือ 4) ทดลองขั้นแรกและปรับปรุง 5) ทดลอง
กับกลุมตัวอยางขนาดใหญ และรายงานสรุปผล กลุมตัวอยางในการทดลองครั้งแรกเปนนัก ศึกษา
คณะศึ ก ษาศาสตร ชั้ น ป ที่ 3 ส วนการทดลองกั บกลุ มตั วอย า งขนาดใหญ ดํา เนิ น การผ า นทาง
อินเทอรเน็ตกับนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 25 คนซึ่งมี 8 คนไดเรียนและสอบผานทาง
อินเทอรเน็ต ผลของการวิจัยนี้สามารถยืนยันไดวารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนมี
ความเหมาะสมตามทฤษฎีการเรียนของการศึกษาผูใหญ
แมททิวและวารากัวร (Matthew and Varagoor 2001) ไดทําการวิจัยเรื่อ ง การตอบสนอง
ของผูเรียนตอ บทเรียนออนไลน ( Student Response to online Course Materials ) กับนัก ศึกษา
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ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะหถึงผลกระทบตาง ๆ กับการประสบความสําเร็จ
ในการเรียนและสั่งงานผานอินเทอรเน็ต พบวา ผูเรียนสวนมากมีประสบการณและความรูสึกที่ดีใน
การใชอินเทอรเน็ตและเรียนผานบทเรียนออนไลน
ชไนเดอร ( Schneider 1999) ไดทําการศึก ษารูปแบบการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต
และพบวา การจัดใหสื่อการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต เปนสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเปนการ
เรียนที่เกิดความรูความเขาใจ เปนการจัดอุปกรณ เพื่อสงเสริมความรูแบบโครงสรางของความรูตาม
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ฟลลิปและลูค า (Phillips and Luca 2000) ไดทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบการเรียนทาง
online วัตถุประสงคข องการวิจัย คือ การรวมมือกันในการเรียนรูแ ละการทํางานเปนกลุม กลุม
ตัวอยางไดแกนักศึกษาที่ลงเรียนในวิชาธุรกิจและอุตสาหกรรม ในประเทศออสเตรเลีย กิจกรรม
กรรมการเรี ยนจะเนนการวิเ คราะหและการวางแผน การออกแบบ และผลงานขั้ นสุดท ายของ
นัก เรี ยนซึ่งในแต สวนดั งกล าวนัก เรี ยนจะตอ งเขียนวั ตถุประสงคแ ละผลงานขั้ นสุ ดทา ย เขี ยน
รายงานการสะทอนความคิดเกี่ยวกับความคิดของกลุมและหัวขอที่จะนําเสนอ โดยระหวางกิจกรรม
นักเรียนจะทําการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับเพื่อน ครู และทําการปฏิสัมพันธกับโลก
ภายนอก เนนการทํางานเปนกลุม เนนการเชื่อมโยงระหวางมโนมติหรือแนวคิดไปสูการปฏิบัติจริง
การนําเสนอผลงานจะเนนการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีทักษะในการ
ทํางานเปนกลุมมากขึ้น มีการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการเรียนรูแ ละการนําเสนอมากขึ้น มี
การใชเครื่องมือในการสื่อสารในลักษณะ online ในการสื่อสารกับบุคคลตางๆ มีทักษะในการ
แกปญหามากขึ้น
ชูต (Schutte 1996) ไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการสอนแบบชั้นเรียนเสมือ น โดยได
ทําการศึกษาผูเรียนจํานวน 33 คนในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย โดยสุมแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุม
ทดลองจัดการสอนในแบบชั้น เรียนเสมือ น และกลุมควบคุมเรียนในรูปแบบปกติ และทํ าการ
ทดสอบวัดผลและนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกันระหวางสองกลุมผลการวิจัยพบวา คะแนนการสอบ
ของกลุมผูเรียนที่เรียนแบบชั้นเรียนเสมือนมีคะแนนสูงกวากลุมผูเรียนที่เ รียนแบบปกติรอยละ 20
และผูเรีย นที่เรียนแบบชั้นเรีย นเสมือ นมี ความพึงพอใจในการเรียน และมีค วามยืดหยุ นในเรื่อ ง
ระยะเวลาในการทําความเขาใจบทเรียนมากกวาการจัดการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน
เชอรลและคณะ (Sharma Sheryl et al 2008) ไดทการศึกษาการกํากับตนเองในการเรียน
แบบอีเลิรนนิง โดยใชแบบสอบถามศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและกลุมนัก ศึกษาที่เ รียนดวย
การเรียนการสอบแบบอีเลิรนนิง ที่มหาวิทยาลัย New South Wales โดยศึก ษาจากทฤษฎีแ ละการ
ปฏิบัติจากผูจัดการเรียนการสอนและผูเรียน พบวาการเรียนการแบบอีเลิรนนิงไดมีการพัฒนาจาก
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การจัด การเรียนรูแ บบดั้ งเดิมและขยายมุมกวา งจากการศึ กษาจนถึงการฝก อบรม อยางไรก็ ตาม
นักศึกษาที่เรียนดวยการเรียนในรูปแบบนี้จะตองมีคุณลักษณะเฉพาะคือลักษณะความเปนผูนําเมือ
พบกับสภาพแวดลอมทางการเรียนที่ไมชัดเจน การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจสภาพปญหาของการ
เรี ยนการสอนแบบอี เ ลิ รน นิ ง ในมิ ติข องการกํ า กั บตนเอง โดยมี รู ปแบบการกํ า หนดสมมติ ฐ าน
ทางการเรียน ทักษะทางการเรียนที่จะนําไปสูศักยภาพของผูเรียนประกอบดวย 7 มิติ ดังนี้ การนําเขา
สูเปาหมาย การรับรูความสามารถทางการเรียน การรับรูความสามารถดานคอมพิวเตอร การบริหาร
จัดการเวลา การเรียนในระบบ อีเ ลิรนนิง การบริหารจัดการดา นสังคมการเรี ยน และการให
ความชวยเหลืออื่น ๆ
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง สามารถสรุปไดวาการจัดการ
เรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิงจะมีผลใหผูเรียนไดมีก ารศึก ษาดวยตนเองมากขึ้นและยังชวยใน
การสงเสริมทักษะในการแกปญหา นอกจากนี้การเรียนในระบบอีเลิรนนิงยังสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูรวมกันมากขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเพื่อนรวมชั้นเรียน นอกจากนี้ใน
ระบบการเรี ย นแบบอี เ ลิ รน นิง ยั งมี จุดเด น ในการนํ าภาพนิ่ง และภาพเคลื่ อ นไหวต า ง ๆ เข ามา
ประกอบเพื่อ ช วยใหเ กิด การเรียนรูที่เสมื อนจริ งและสามารถเชื่อ มโยงเพื่ อสืบคน ขอมูลไดอยาง
สะดวกซึ่งเหมาะสมกับเรียนการสอนในยุคปจจุบัน
จากการสังเคราะหทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
อีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่ง
ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหหลักการและทฤษฏีตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 18 ผลการสังเคราะหทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
เพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
การกํากับ
ตนเองในการ
เรียน
ซิมเมอรแมน
และพอนส
(Zimmerman
and MartinezPons 1986)
แบนดูรา
(Bandura
1986)
การติดตามผล
ดวยตนเอง

การกํากับ
ตนเอง
ซิมเมอรแมน
และพอนส
(Zimmerman
and MartinezPons 1986)

กระบวน การ
สังเกตตนเอง

เปาหมายและ
กลยุทธการ
วางแผน

กลยุทธการ
ติดตามผล
นําไปใช

กลยุทธการ
ติดตามผลลัพธ

กระบวน การ
ตัดสิน

การสรางความ
กระจางใน
คานิยม
แรทส (Raths
1966)

การเรียนแบบ
อีเลิรนนิง
คาน (Khan 2005)
เองเจลโล (Angelo
1993) ริทชีและฮอฟ
แมน (Ritchie &
Hoffman 1997) แฮน
แนนและมิลเลียม
(Hannan&Milheim
1997)

การใหคุณคา

สรางแรงจูงใจ

การยืนยัน
เปดเผย

ศึกษาวัตถุประสงค

เลือกจาก
ตัวเลือก

เชื่อมโยงความรู

พิจารณา
ผลลัพธ
การเลือกอยาง
อิสระ

สรางความกระตือ
รอลน

การนําไปใช

รูปแบบการ
พัฒนาจิต
พิสัย
บลูม แครท
โวล และมา
เซีย (Bloom,
Benjamin S.
David R.
Krathwohl
and Masia
1964)

การพัฒนา
ทักษะพิสัย
บลูม (Bloom
1956)

การรับรู

ขั้นเลียนแบบ

การ
ตอบสนอง

ขั้นกระทําตาม

เห็นคุณคา
จัดระบบ
คานิยม

การแสดง
พฤติกรรม
กระบวน การ
แสดงปฏิกิริยา
ตอตนเอง

ใหขอมูลปอนกลับ
มีแผนการ
กระทํา

ทดสอบความรู

ขั้นกระทํา
อยางมีคุณคา

ขั้นผสมผสาน
สรางลักษณะ
นิสัย

ขั้นปรับตัว
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การศึกษาการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ โดยผูวิจัยจะทําการศึก ษาการพัฒนา
จริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียน ไดแ ก คุณลักษณะของความรั บผิดชอบ การพัฒนา
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ โดยผูวิจัยไดศึก ษาทฤษฏีและหลัก การการกํากับตนเอง และการ
สรางความกระจางในคานิยม สามารถสรุปไดวา การพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับ
นักศึกษาสามารถสรุปเปน 9 ขั้นตอน ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 การประเมินตนเอง
ขั้นที่ 2 การเลือกและใหคุณคากับสิ่งที่ทํา
ขั้นที่ 3 จัดระบบ โดยพิจารณาจากทางเลือกที่หลากหลาย
ขั้นที่ 4 การกําหนดเปาหมาย และการใหเหตุผล
ขั้นที่ 5 การกําหนดวิธีการโดยพิจารณาแนวทางการดําเนินการ
ขั้นที่ 6 การรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น
ขั้นที่ 7 การนําเสนอผลงานและตรวจสอบตนเอง
ขั้นที่ 8 บันทึกพฤติกรรมของตนเอง
ขั้นที่ 9 มีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
การศึ ก ษากระบวนการจั ด การเรีย นการสอนแบบอี เ ลิรน นิ ง โดยผู วิจัยจะทําการศึ ก ษา
ขั้นตอนการวิเคราะหบทเรียน เครื่องมือตาง ๆ ในระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง ขั้น ตอน
การเรียนแบบอีเลิรนนิง วิธีการการสรางบทเรียนอีเลิรนนิง สามารถสรุปเปนขั้นตอน ประกอบดวย
องคประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
1. เนื้อหา
2. องคประกอบดานมัลติมีเดีย
3. เครื่องมืออินเทอรเน็ต
4. ฐานชวยเหลือ
5. สวนบริหารบทเรียน (LMS)
6. กิจกรรมการเรียนการสอน
7. การประเมินผล
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิง
ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู
ขั้นที่ 2 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียน
ขั้นที่ 3 ผูสอนทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิม
ขั้นที่ 4 นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรม
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ขั้นที่ 5 สนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
ขั้นที่ 6 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
ขั้นที่ 7 แนะนําใหขอมูลปอนกลับ
ขั้นที่ 8 ทดสอบความรู
ศึกษาทฤษฏีการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูใน
ลักษณะเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และการบูรณาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบสําหรับการเรียนอีเลิรนิง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการเรี ยนแบบอีเ ลิร นนิง โดยขั้น ตอนนี้จะเปน การศึก ษาและ
วิเคราะหความเหมาะสมกับบทเรียนระบบอีเลิรนนิงกับหลักสูตรรายวิช า ผูวิจัยจึงทําการออกแบบ
โดยผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิงและการบูรณาการเพื่อพัฒนาจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบ นํ าเสนอเนื้ อหาเพื่อ พัฒนาจริย ธรรมดานความรับผิด ชอบทั้ง ทางตรงและ
ทางออมโดยบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ โดยสงเสริมใหผูเรียนมีกิจกรรมกลุม การศึกษาจากตัวแบบ
การศึกษาดวยกรณีศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียน
ในระบบอีเลิรนนิง
การวิเคราะหหลักการกระบวนการประเมินผล ในขั้นตอนนี้จะเปนการศึกษากระบวนการ
ประเมิน ผลในระบบอี เ ลิ ร น นิ งทั้ง ข อ มู ล เชิง ปริ มาณและเชิ งคุณ ภาพ ซึ่ ง ผู วิ จัย จะทํ า การศึ ก ษา
กระบวนการวัดพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ โดยประเมินผลความรูดานจริยธรรมจาก
สมุดบันทึกกิจกรรมในระบบอีเลิรนนิง แบบวัดความทัศนคติเชิงจริยธรรม และแบบวัดพฤติกรรม
ดานจริยธรรม
การวิเคราะหผูเรียนผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหผูเรียนใน 2 ลักษณะไดแก 1) การสังเคราะห
ทฤษฏีที่เกี่ยวของพบวาผูเรียนในระบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงที่ประสบความสําเร็จคือ การมีค วาม
รับผิดชอบตอการเรียน โดยตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอการทํางาน และตอผูอื่น
ขั้ น การประเมิ น ผลผู วิจัยจะทํา การสั งเคราะหท ฤษฏี โดยประเมิ น ผลรู ปแบบตามที่ไ ด
ออกแบบไว ซึ่งผูวิจัยจะประยุกตตามหลักการการกํากับตนเองและการสรางความกระจางในคานิยม
โดยมี การประเมิ นดังนี้ ประเมินผลการเรียนการสอน เป นการเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ทางการเรี ย นโดยสามารถแบ งได ดัง นี้ 1) ความรู ดา นจริ ยธรรม ประเมิ น โดยใช แ บบวั ด เชิ ง
สถานการณ 2) ความรูสึกทางจริยธรรม ประเมินดวยแบบสังเกตตนเองดานความรับผิดชอบทางการ
เรียนอิเล็กทรอนิกสโดยมีขอคําถามที่ประยุกตจากหลักการและทฤษฏีของการกํากับตนเอง และการ
สรางความกระจางในคานิยมมีลักษณะการประเมินเปนแบบมาตราสวน 5 ระดับ 3) พฤติกรรมทาง
จริยธรรม ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียนอีเลิรนนิง และจาก
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การบันทึกพฤติกรรมดวยตนเองของผูเรียน และระบบ สนับสนุนการเรียน (LMS) เชน ระบบการ
เขาชั้นเรียน การสงการรายงาน การนําเสนอผลงานโดยมีลักษณะเปนแบบประเมินพฤติกรรมแบบรู
บิกส
ประเมินรูปแบบการเรียนการสอน เปน การประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ โดยผูวิจัยได
สังเคราะหการประเมินดวยแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยมีลักษณะการประเมินเปนแบบ
มาตราสวน 5 ระดับ และการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบฯ หลังจากผานการทดลองในภาคสนาม
แลวเปนการประเมินความเหมาะสม (Index of Item Object Congruence, IOC)
ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถสรุปหลักการและทฤษฏีเพื่อนําไปพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
เพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีดังนี้
ตารางที่ 19 ผลการสังเคราะหทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อ
เสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทฤษฏีที่เกี่ยวของ
- ขั้นตอนการเรียนการสอน
แบบอีเลิรนนิง
- การพัฒนาจิตพิสัย (ขั้นการ
รับรู)
- การกํากับตนเอง (ขั้นสราง
แรงจูงใจ, การตั้งเปาหมาย
และวางแผน)
- การสรางความกระจางใน
คานิยม (ขั้นการใหคุณคาใน
สิ่งที่ทํา)
- การพัฒนาจิตพิสัย (ขั้นการ
รับรู และขั้นการตอบสนอง)

สื่อ / เครื่องมือ
ที่สําคัญ
- เอกสารการเรียน
อิเล็กทรอนิกส
- เครื่องมือสื่อสารในระบบ
อินเทอรเน็ต
- แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ
- เครื่องมือสื่อสารในระบบ
อินเทอรเน็ต

รูปแบบการ
กิจกรรมหลักใน
ออกแบบฯ
การเรียนการสอน
- แนะนําการเรียน
ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศ
- ตกลงทําความเขาใจซึ่ง การเรียนและวาง
แผนการเรียนรู
กันและกัน
- แจงวัตถุประสงคการ
เรียน
- ประเมินตนเองในการ
เรียน
- กระตุนใหมีการ
ตั้งเปาหมายทางการ
เรียน
- สรางแรงจูงใจจาก
ขาวสารตาง ๆ

ขั้นที่ 2 ผูสอน
สรางแรงจูงใจใน
การเรียนและ
สนับสนุนใหมี
การประเมิน
ตนเอง
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ตารางที่ 19 (ตอ)
ทฤษฏีที่เกี่ยวของ

สื่อ / เครื่องมือ
ที่สําคัญ
- การเรียนในระบบอีเลิรนนิง - สมุดบันทึกการเรียน
(ขั้นการทบทวน เชื่อมโยง)
- แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ
- การพัฒนาจิตพิสัย (ขั้นการ - เครื่องมือสื่อสารในระบบ
สรางคานิยม และขั้น
อินเทอรเน็ต
ตอบสนอง)
- การกํากับตนเอง (ขั้น
จัดระบบและเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ)
- การสรางความกระจางใน
คานิยม (ขั้นการพิจารณา
ผลลัพธ และการเลือก)
- การเรียนในระบบอีเลิรนนิง - บทเรียนอีเลิรนนิง
- แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ
(ขั้นการนําเสนอเนื้อหา)
- การพัฒนาจิตพิสัย (ขั้นการ - เครื่องมือสื่อสารในระบบ
จัดระบบ)
อินเทอรเน็ต
- การกํากับตนเอง (ขั้นกลวิธี
การ การจัดการสิ่งแวดลอม)
- การสรางความกระจางใน
คานิยม (ขั้นการพิจารณา
ผลลัพธ และการเลือก

กิจกรรมหลักใน
การเรียนการสอน
- อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นรวมกัน
- กําหนดประเด็นคําถาม
ในการเรียน

รูปแบบการ
ออกแบบฯ
ขั้นที่ 3 ผูสอน
ทบทวนและ
เชื่อมโยงความรู
เดิมโดยการ
จัดระบบการ
เรียนรูโดยให
หลักการพิจารณา
จากผลลัพธ

- กรณีศึกษา /
สถานการณตัวอยาง
- กิจกรรมรวมอภิปราย
การใหเหตุผล

ขั้นที่ 4 นําเสนอ
เนื้อหาและ
กิจกรรมที่
สงเสริมจริยธรรม
ดานความ
รับผิดชอบ
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ตารางที่ 19 (ตอ)
ทฤษฏีที่เกี่ยวของ

สื่อ / เครื่องมือ
ที่สําคัญ
- การเรียนในระบบอีเลิรนนิง - แหลงเรียนรูภายนอก
(ขั้นการแสวงหาความรูดวย (External Link)
ตนเอง ขั้นการสนับสนุนและ - สมุดบันทึกการเรียน
รวมมือ)
อิเล็กทรอนิกส
- การพัฒนาจิตพิสัย (ขั้นการ - เครื่องมือสื่อสารในระบบ
จัดระบบ และขั้นสราง
อินเทอรเน็ต
ลักษณะนิสัย)
- การกํากับตนเอง (ขั้นการ
จัดการสิ่งแวดลอม)
- การสรางความกระจางใน
คานิยม (ขั้นการแสดง
พฤติกรรม และขั้นการกระทํา
อยางสม่ําเสมอ)
- การเรียนในระบบอีเลิรนนิง - สมุดบันทึกการเรียน
(ขั้นการสนับสนุนและ
อิเล็กทรอนิกส
- เครื่องมือสื่อสารในระบบ
รวมมือ และขั้นแนะนําให
อินเทอรเน็ต (กระดาน
ขอมูลปอนกลับ)
- การพัฒนาจิตพิสัย (ขั้นการ สนทนา)
จัดระบบ และขั้นสราง
- แหลงเรียนรูนอกชั้นเรียน
- การประชุมทางไกล
ลักษณะนิสัย)
- การกํากับตนเอง (ขั้นการ
ใหผลการกระทําตอตนเอง
แรงจูงใจ)
- การสรางความกระจางใน
คานิยม (ขั้นการแสดง
พฤติกรรม และขั้นการกระทํา
อยางสม่ําเสมอ)

กิจกรรมหลักใน
การเรียนการสอน
- แนะนําวิธีการแสวงหา
ความรู
- การใชปญหาในการ
เรียนรู
- กระตุนใหเหตุผล
ทางการเรียนรู

รูปแบบการ
ออกแบบฯ
ขั้นที่ 5 สราง
ลักษณะนิสัยโดย
สนับสนุนให
ผูเรียนแสวงหา
ความรู

ขั้นที่ 6 สนับสนุน
ตอบปญหาทางการเรียน ใหเกิดความ
- สรุปการเรียนรูดวย
รวมมือโดย
ตนเอง และอภิปราย
พิจารณาทางเลือก
แนวทาง หรือเหตุผลใน อยางอิสระ
การสรุปจากแหลงเรียนรู
ตาง ๆ
- การระดมสมองเพื่อ
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ตารางที่ 19 (ตอ)
ทฤษฏีที่เกี่ยวของ

สื่อ / เครื่องมือ
ที่สําคัญ
- การเรียนในระบบอีเลิรนนิง - แฟมสะสมงาน
(ขั้นแนะนําใหขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (e-Portfolio)
ปอนกลับ)
- เครื่องมือสื่อสาร
- การพัฒนาจิตพิสัย (ขั้นสราง อินเทอรเน็ต สําหรับเรียนรู
ลักษณะนิสัย)
เพิ่มเติม (กระดานเสวนา
หองสนทนา)
- การกํากับตนเอง (ขั้นการ
ใหผลการกระทําตอตนเอง
ขั้นการบันทึกตรวจสอบการ
เรียน)
- การสรางความกระจางใน
คานิยม (ขั้นการแสดง
พฤติกรรม และขั้นการกระทํา
อยางสม่ําเสมอ)
- การเรียนในระบบอีเลิรนนิง - แบบประเมินจริยธรรม
- แฟมสะสมงาน
(ขั้นการทดสอบ)
- การพัฒนาจิตพิสัย (ขั้นสราง อิเล็กทรอนิกส (e-Portfolio)
ลักษณะนิสัย)
- เครื่องมือสื่อสาร
- การกํากับตนเอง (ขั้นการ
อินเทอรเน็ต สําหรับเรียนรู
ใหผลการกระทําตอตนเอง
เพิ่มเติม (กระดานเสวนา
ขั้นการบันทึกตรวจสอบการ หองสนทนา)
เรียน)
- การสรางความกระจางใน
คานิยม (ขั้นการแสดง
พฤติกรรม และขั้นการกระทํา
อยางสม่ําเสมอ)

กิจกรรมหลักใน
การเรียนการสอน
- ผูเรียนแสดงความ
คิดเห็นรวมกัน
- ผูเรียนไดมีการประเมิน
ความรับผิดชอบของ
ตนเองผานผลงาน
- ผูเรียนใหเหตุผลความ
รับผิดชอบในการเรียน
ของตนเอง

รูปแบบการ
ออกแบบฯ
ขั้นที่ 7 แนะนําให
ขอมูลปอนกลับ
โดยการแสดง
ปฏิกิริยาตอตนเอง

- การเชื่อมโยงหรือการ
ตอยอดความรูนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันตอไป
- รวมกันสรุป
คุณลักษณะสําคัญของ
ความรับผิดชอบที่ดีที่มี
ตอการเรียนเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติ
ตนตอไป
- ประเมินผลจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบ

ขั้นที่ 8 สงเสริม
คุณลักษณะดาน
ความรับผิดชอบที่
พึงประสงคและ
ประเมินจริยธรรม
ดานความ
รับผิดชอบ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงคเ ฉพาะ 1) เพื่อ
สรางรูปแบบการเรียนแบบอีเ ลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดา นความรับผิดชอบตอการเรียน
สําหรับนักศึก ษาปริญญาตรี 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อ
เสริ มสร างจริย ธรรมดา นความรับ ผิดชอบตอ การเรีย นสํา หรั บนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี โดยผู วิจัย
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการเรียนการสอนดานจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอนแบบ
อีเลิรนนิง สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอยไดดังนี้
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดานจริยธรรมสําหรับผูเรียน วิธีการพัฒนาจริยธรรม รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงและ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2. วิเคราะหสังเคราะหเอกสารและหลักการทฤษฏีที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
3. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบสําหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมและดาน
การเรียนแบบ อีเลิรนนิงเพื่อนํามาพัฒนารูปแบบ
ขั้น ตอนที่ 2 สร างรู ปแบบการเรี ย นแบบอีเ ลิ รน นิ ง เพื่ อ เสริ มสร า งจริ ย ธรรมด านความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอยไดดังนี้
1. กําหนดจากกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ ลักษณะจริยธรรมที่นักศึกษา
ควรพัฒนา ในการเรียนแบบอีเลิรนนิง กําารกํากับตนเอง การสรางความกระจางในคานิยมและการ
ประเมินผล
2. รางรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ โดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ และ
สรางรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
3. ประเมินรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการ
เรียนการสอน
4. พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตามรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
5. ประเมินคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงที่พัฒนาตามรูปแบบการเรียนแบบ
อีเลิรนนิง
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6. พัฒนาเครื่องมือสําหรับการประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการ
เรียนแบบอีเลิรนนิง
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอยไดดังนี้
1. ดําเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบจากกลุมตัวอยางรายบุคคล และทํา
การสัมภาษณเพื่อปรับปรุงรูปแบบ
2. หาประสิทธิภาพของรูปแบบจากกลุมตัวอยางแบบกลุมยอย และทําการ
สัมภาษณเพื่อปรับปรุงรูปแบบ
3. ทดลองใชรูปแบบจากกลุมตัวอยางในขั้นภาคสนาม โดยดําเนินการทดลองโดย
โดยให ก ลุมควบคุมเรียนแบบอีเลิรน นิงปกติ และกลุมทดลองที่เรียนผานรูปแบบการเรี ยนแบบ
อี เ ลิ ร น นิ ง โดยทํ า การประเมิ น ก อ นการทดลองการใช รู ปแบบการเรี ย นแบบอี เ ลิ รน นิง และ
เปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ขั้นตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบ และ นําเสนอรูปแบบ สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอ ยได
ดังนี้
1. นํารูปแบบที่ผานการทดลองแลวรับรองโดยผูทรงคุณวุฒิและทําการแกไข
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนแบบรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง และนําเสนอรูปแบบการเรียนแบบ
อีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการเรียนการสอนดานจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิรน นิง
วัตถุประสงค
เพื่อ ศึกษาสภาพการเรียนการสอนดานจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอนแบบ
อีเลิรนนิง
กลุมตัวอยาง
1. อาจารย ผู สอนในระดับอุ ดมศึ ก ษาที่ส อนโดยระบบการเรี ย นการสอนแบบ
อีเลิรนนิง และอาจารย หรือนักวิชาการอุดมศึกษาที่มีประสบการณในดานจริยธรรมสําหรับการ
เรี ยนการสอน และด า นอี เ ลิ ร น นิ ง ด า นละ 10 ท าน โดยใช ก ารเลื อ กอย า งเจาะจง (Purposive
Sampling)
2. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบการเรียนอีเลิรนนิง
จํานวน 134 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามการวิจัยสําหรับผูเชี่ยวชาญ (Questionnaire) เพื่อศึกษาสภาพการ
เรียนการสอนและแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิงที่สงเสริมจริยธรรดาน
ความรับผิดชอบตอการเรียน โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1.1 ผูวิจัยไดกําหนดการสอบถามการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิง
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 คน โดยกําหนดเปนดานจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอนจํานวน 10
คน และดานการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงจํานวน 10 คน (ดังรายละเอียดภาคผนวก ก) โดยมี
ประเด็นคําถาม 2 ประเด็นคือ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิง และสภาพ
ทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียน
ในระบบอีเ ลิรนนิง โดยสังเคราะหเนื้อ หาจากกรอบแนวคิ ดดานจริ ยธรรม การพัฒนาจริยธรรม
สําหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง และ รูปแบบ/องคประกอบเกี่ยวกับดานนั้นๆ โดยผูวิจัย
กําหนดประเด็นคําถามตามขั้นตอนตอไปนี้
1.2 ศึกษาวิธีการสรางประเด็นคําถามจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่
เกี่ยวของและแบบสอบถามที่มีผูวิจัยคนอื่น ๆ ไดสรางขึ้นในลักษณะที่คลายคลึงกัน
1.3 สังเคราะหทฤษฏีและเนื้อหาที่เกี่ยวของในการสรางแบบสอบถามการ
วิจัย (Content Analysis)
1.4 วางโครงสรางคําถามหรือแนวประเด็นการถาม และสรางคําถามให
ตรงกับวัตถุประสงคที่ระบุไว
1.5 กํ าหนดประเด็ นในการสอบถามสํา หรั บการจั ดการเรี ยนการสอน
อีเลิรนนิงเพื่อสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบ ซึ่งมีประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1.5.1 สภาพการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงในปจจุบันลัก ษณะ
จริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคสําหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
1.5.2 ลัก ษณะการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสํา หรับการ
สรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
1.5.3 แนวทางการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับ
การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
1.5.4 การประเมินผลจริยธรรมที่เ หมาะสมสําหรับการเรียนการ
สอนแบบอีเลิรนนิง
1.6 รางประเด็ นการสัม ภาษณเ พื่ อศึ ก ษาสภาพการเรี ยนการสอนแบบ
อีเลิรนนิง ไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําไปแกไข
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1.7 นําประเด็นการสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว
ไปตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมือ โดยนํ า ไปตรวจสอบค า ความเที่ ย งตรงโดยหาดั ช นี ค วาม
สอดคลอง (IOC) ของขอคําถามจาก ผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมและการวัดและประเมินผล จํานวน 3
ทาน โดยมีคาความสอดคลองแตละขอคําถามมากกวา 0.5 ขึ้นไป (ดังรายละเอียดภาคผนวก จ)
1.8 แกไขแบบสอบถามกอนนําไปใชจริงและมีการสัมภาษณเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่เกี่ยวของ
2. แบบสอบถามการวิจัยสําหรับนิสิตนักศึกษา (Questionnaire) เพื่อสํารวจสภาพ
การเรียนการสอน โดยทําการสํารวจความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่เรียนแบบอีเ ลิรนนิง โดยมี
ประเด็นคําถามที่เกี่ยวของกับ การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง พฤติกรรมการเรียนในระบบ
อีเลิรนนิง การประเมินผลและความคิดเห็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามขั้นตอนตอไปนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับจริยธรรมและ
การพัฒนาจริยธรรมสําหรับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา คุณลักษณะของผูเ รียนในระบบอีเ ลิรนนิง
รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
2.2 สังเคราะหทฤษฏีแ ละเนื้ อหาที่เกี่ยวของในการสรางแบบสอบถาม
(Content Analysis)
2.3 วางโครงสรางคําถามหรือแนวประเด็นการถาม และสรางคําถามให
ตรงกับวัตถุประสงคที่ระบุไว
2.4 รางแบบสอบถามเพื่อสํารวจสภาพการเรียนการสอน (Questionnaire)
เพื่อ ศึกษาสภาพการเรียนการสอนแบบอีเ ล็กทรอนิกส ที่สงเสริ มการพัฒนาจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบตอการเรียนไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําไปแกไข
2.5 นํา แบบสอบถามที่ ผา นการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึ กษาแล วไป
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนําไปตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอ คําถาม
จาก ผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมและการวัดและประเมินผล จํานวน 3 ทาน โดยมีคาความสอดคลอง
แตละขอคําถามมากกวา 0.5 ขึ้นไป (ดังรายละเอียดภาคผนวก จ)
2.6 แกไขแบบสอบถามกอนนําไปใชจริง
วิธีการดําเนินการ
1. ศึก ษาเอกสาร ตํ ารา งานวิ จัยที่ เ กี่ยวข อง เพื่ อ กํ าหนดแนวทางในการพั ฒนา
จริยธรรมสําหรับนิสิตนักศึกษาในรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
1.1 การคัดเลือกเอกสาร
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1.1.1 เป น หนั ง สื อ บทความ วารสาร ผลการวิ จั ย ผลการ
ประชุมสัมมนา วิทยานิพนธและเอกสารอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศที่ปรากฏเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ทางดานจริยธรรมสําหรับ นิสิตนัก ศึกษา คุณลักษณะของผูเ รียนในระบบอีเลิรนนิง ขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอนและรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
1.1.2 ข อ ความหรื อ เกณฑ ที่ บ ง ชี้ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะด า น
จริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับผูเรียนในระบบอีเลิรนนิง
1.2 นําเอกสารที่คัดเลือกมาแจกแจงเพื่อทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อจําแนก
จริยธรรมหรือพฤติกรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนที่ควรไดรับการพัฒนาสําหรับการเรียน
การสอนแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
2. ศึกษาสภาพการเรียนการสอนเพื่อ สรางจริยธรรมสําหรับการเรียนอีเ ลิรนนิง
โดยนําแนวทางในการพัฒ นาจริ ยธรรมสําหรั บการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง โดยเป นขอ มู ล
เกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนในปจจุบัน เรียงลําดับความสําคัญดานจริยธรรมสําหรับการเรียน
การสอนแบบอีเลิรนนิงและใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อนํามาสรางแนวทางในการพัฒนาจริยธรรม
สําหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
3. นําแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอบแบบอีเลิรนนิงเพื่อ
สรางกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงโดยใชวิธกี ารดังนี้
3.1 สอบถามและสั มภาษณผูเชี่ย วชาญโดยใชแ บบสอบถามเพื่ อ ศึกษา
สภาพการเรียนการสอนทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญไว ดังนี้
3.1.2 เปนอาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษาที่สอนโดยระบบการ
เรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง โดยมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 5 ป
3.1.3 เปนอาจารย หรือ นักวิชาการอุดมศึกษาที่มีประสบการณ
ในดานจริยธรรม โดยมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 5 ป
3.2 การสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาที่เรียนดวยการเรียนอีเลิรนนิงโดย
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อ สอบถามนิสิตนัก ศึกษาที่เ รียนดวย
ระบบอี เ ลิ ร น นิ ง จากโครงการมหาวิ ทยาลัย ไซเบอรไ ทย จํ า นวน 384 คน และได รับการตอบ
แบบสอบถามกลับมาจํานวน 134 คน
4. สรุปประเด็นการสัมภาษณและการสอบถามความคิดเห็น เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อสรางจริยธรรมสําหรับนิสิตนัก ศึกษาในการเรียน
การสอบแบบอีเลิรนนิง
การวิเคราะหขอมูล
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ทั้ง นี้ประเด็น คํา ถามและเครื่ องมือ ในการวิจัย ไดแ กแ บบสัมภาษณในการเก็บรวมรวม
ขอมูลผูวิจัยไดศึกษาสรางเครื่องมือโดยใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา และดานเนื้อหา เครื่องมือโดยการ
ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลจาก ตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) เพื่อนํามาสรางรูปแบบสําหรับการพัฒนาจริยธรรมในการเรียนการสอนแบบอี
เลิรนนิง
2. วิเคราะหขอมูลจากการสั มภาษณผู เชี่ยวชาญจากการสัมภาษณโดยวิ เคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อนํามาสรางรูปแบบสําหรับการพัฒนาจริยธรรมในการเรียนการสอน
แบบ อีเลิรนนิง
3. การวิเคราะหขอมูลจาการสรางประเด็นการสอบถามและสัมภาษณเพื่อ ศึกษา
สภาพการเรียนการสอนโดยวิเคราะหคาความสอดคลองกอนนําไปทดสอบ และทําการปรับปรุง
แบบทดสอบใหส อดคลองกับวั ตถุประสงค (IOC) โดยผูเ ชี่ยวชาญเห็น ดวยก็ให ลงความเห็นว า
สอดคลอง ได 1 คะแนน ไมแนใจ ได 0 คะแนน ไมเ ห็นดวยกับขอความได –1 คะแนน โดยนําคา
IOC ที่ไดตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการที่เ กี่ยวขอ งกับจริยธรรมและการ
พัฒ นาจริ ยธรรมสํ า หรั บผู เรี ย นในระดั บปริญ ญาตรี คุณ ลั ก ษณะของผู เ รี ยนในระบบอีเ ลิ รน นิง
รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
วิเคราะหขอมูล โดยสรางตารางเนื้อหาผลการวิเคราะหเ นื้อหามาสังเคราะห
โดยจําแนกตามประเด็น เพื่อนํามาสรางเปนประเด็นการสอบถาม
2. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานจริยธรรมและผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน
แบบอีเลิรนนิงโดยมีขั้นตอนการสอบถาม ดังนี้
2.1 ติดตอประสานงานผูเชี่ยวชาญเพื่อนัดวันสอบถามหรือสัมภาษณ
2.2 สงหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังผูเชี่ยวชาญ พรอมประเด็น การ
สอบถามและการสัมภาษณเพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดศึกษาคําถามกอนตอบแบบสอบถาม
2.3 ดําเนินการสอบถามและสัมภาษณกับกลุมผูเชี่ยวชาญตามวันเวลาที่
นัดหมาย พรอมบันทึกเสียงระหวางการสอบถาม
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2.4 นําแบบสอบถามและหากมีการสัมภาษณผูวิจัยจําดําเนิน การบันทึก
การสัมภาษณพรอมเทปบันทึกเสียงมาวิเคราะหขอ มูล โดยการสรางตารางวิเ คราะหเนื้ อ หา นําผล
การวิเคราะหเนื้อหามาสรุปประเด็นจากการสัมภาษณในระหวางการสนทนาผูวิจัยจะตั้งประเด็น
คําถามต าง ๆ ตามบริ บทการวิจัย และชัก ชวนใหผูเ ขารวมการสัมภาษณไ ดพูดคุย ซึ่งมุงเนน การ
เจาะลึกลงไปในรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวขอ งกับการวิจัย หรือประเด็ นอื่น ๆ ซึ่งอาจเกี่ยวของกับ
ผูใหสัมภาษณ เหตุการณหรือสถานการณแวดลอมขณะนั้น เพื่อสรางบรรยากาศในเชิงความคุนเคย
ความเปนกันเองและความไววางใจกันในระหวางการสัมภาษณ (ปาริชาต สถาปตานนท 153: 2546)
2.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหขอมูล โดยการสรางตาราง
วิเคราะหเนื้อหา และการแจงขอมูลเปนความ ความถี่นําผลการวิเคราะหเนื้อหามาสรุปประเด็น จาก
การสอบถามความคิดเห็น
3. การสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีขั้น ตอน
การสอบถามความคิดเห็น ดังนี้
3.1 ติดตอประสานกับสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนอีเลิรนนิง
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใชการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ รียนที่เรียนในระบบอีเลิรนนิงจากโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย (Thailand Cyber University)
3.2 สงหนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อในการติดตอประสานงานในการ
สอบถามความคิดเห็นกับนักศึกษาในระบบอีเ ลิรน นิงโดยสงไปที่โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร
ไทย (Thailand Cyber University) ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการประสานงานสําหรับการเรียนการ
สอนในระบบอีเลิรนนิง
3.3 ผู วิจั ย ได ส ร า งแบบสอบถามแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โ ดยให ผู ต อบ
แบบสอบถามโดยผูวิจัยไดสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เรียนในระบบอีเลิรนนิงจํานวน 134 คนตั้งแต
แต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2553 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน
ในการจัดการเรียนการสอน โดยใหผูตอบแบบสอบถามเขาไปที่เว็บไซต
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dExmY3YzLTZTRTVCYmhCTGdo
OE5EeWc6MA..
3.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหขอมูล โดยการสรางตาราง
วิเคราะหเนื้อหา และการแจงขอมูลเปนความ ความถี่นําผลการวิเคราะหเนื้อหามาสรุปประเด็น จาก
การสอบถามความคิดเห็น
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการเรียนการสอนดานจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
ศึกษาศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี
หลักการที่เกี่ยวของกับจริยธรรมและการ
พัฒนาจริยธรรมสําหรับผูเรียนในระดับ
ปริญญาตรี

นําขอมูลที่คัดเลือกมาแจกแจงเพื่อทําการ
วิเคราะหขอมูล เพื่อจําแนกจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบที่ควรไดรับการพัฒนา
สําหรับการเรียนการสอนแบบการเรียนแบบ
อีเลิรนนิง

ศึกษาสภาพการเรียนการสอนเพื่อสรางจริยธรรมสําหรับการเรียน
อีเลิรนนิง และการสังเคราะหทฤษฏีโดยนําแนวทางในการพัฒนา
จริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนการสอนแบบ
อีเลิรนนิง และกําหนดประเด็นคําถาม
สัมภาษณนิสิตนักศึกษาที่เรียนแบบอีเลิรนนิง

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนาจริยธรรมสําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิง

เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับองคประกอบตาง ๆในการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ อีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบตอการเรียน
แผนภาพที่ 15 ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลพื้นฐาน
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ขั้นตอนที่ 2 สรางรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอ
การเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
วัตถุประสงค
เพื่ อ สร า งรู ปแบบการเรี ยนแบบอี เ ลิ ร น นิ งเพื่ อ เสริม สร า งจริย ธรรมด านความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
กลุมตัวอยาง
อาจารยหรือนักวิชาการอุดมศึกษาที่มีประสบการณในดานจริยธรรมและดานการ
เรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง จํานวน 10 คน โดยใชการเลือกอยางเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เอกสาร (ราง) กรอบแนวคิดการสรางจริยธรรมสําหรั บนัก ศึกษาในการเรียน
การสอนแบบอีเลิรนนิง ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1.1 นําผลที่ไดจากการสอบถามจากเชี่ยวชาญในแตละดาน มาสรุปเปน
เอกสาร (ราง) กรอบแนวคิดการสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนัก ศึกษาในการเรียน
การสอนแบบอีเลิรนนิง
1.2 รางกรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบการเรี ยนแบบอีเ ลิรนนิ งเพื่ อ
ตรวจสอบตอไป
2. แบบประเมินเอกสาร (ราง) กรอบแนวคิดการสรางจริยธรรมสําหรับนัก ศึกษา
ในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
2.1 นําเอกสารเอกสาร (ราง) กรอบแนวคิดการสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบสําหรับนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเ ลิรนนิงไปใหอาจารยที่ปรึก ษาตรวจสอบ
เพื่อขอคําแนะนํา
2.2 แกไขเอกสารเอกสาร (ราง) กรอบแนวคิ ดการสรา งจริยธรรมดา น
ความรับผิดชอบสําหรับนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงและนําไปใช
2.3 นําเอกสารเอกสารเอกสาร (ราง) กรอบแนวคิดการสรางจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบสําหรับนักศึกษา ฯ ไปประเมินกับผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการเรียนแบบอีเลิร
นนิง การเรียนการสอนในระบบอีเ ลิรนนิง และดานจริยธรรม จํานวน 10 ทานเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีผลการประเมินดานผูสอนเทากับ 4.79
ดานผูเรียนเทากับ 4.76 ซึ่งสามารถแปลผลในระดับมากที่สุด
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วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารางานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําการสังเคราะหทฤษฏีโดย
ใชตารางวิเคราะหสังเคราะหขอมูลและความถี่ กําหนดลักษณะ รูปแบบ องคประกอบจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบสําหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงที่ควรไดรับการพัฒนา
2. นําผลการวิเ คราะห จากการสอบถามผู เรียนอีเลิ รนนิ ง ผู สอนอี เลิร นนิง และ
ผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมเพื่อกําหนดรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน ฯ
3. รางรูปแบบการสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนักศึกษาในการ
เรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงนํารางรูปแบบการสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนิสิต
นักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม
4. ประเมิ น (ร า ง) รู ป แบบโดยผู เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ ง ได แ ก อ าจารยห รื อ นั ก วิ ช าการ
อุดมศึกษาที่มีประสบการณในดานจริยธรรมและดานการเรียนการสอนแบบอีเ ลิรน นิง จํานวน 10
ทาน
5. ปรับปรุงแกไขรูปแบบตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ กอนนําไปออกแบบ
รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
6. นํารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนที่ปรับปรุ งตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญไปออกแบบการเรียนการสอนโดยวิเคราะหตามหลักการดังนี้
6.1 ขั้นการศึก ษาผูวิจัยไดกําหนด การศึกษาจริยธรรมความรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง การออกแบบระบบการเรียนการสอน ทฤษฏีการสื่อ สาร
เนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวของ กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล
6.2 ขั้นการวิเคราะหผูวิจัยไดวิเคราะห หลักสูตร ผูสอน ผูเรียน โครงสราง
พื้นฐาน นโยบายการสงเสริมการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
6.3 ขั้นออกแบบการสอน ผูวิจัยไดจัดเตรียมเนื้อหารายวิชาที่จะใหสอน
ออกแบบบทเรียนในระบบอีเลิรนนิง กําหนดกิจกรรมใหสอดคลอ งกับรายวิช า และกําหนดการ
ประเมินผล
6.4 ขั้นการพัฒ นา ผู วิจัย ไดพัฒ นารูปแบบการเรียนแบบอีเ ลิรนนิ งเพื่ อ
สงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ การพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิงตามที่ได
กําหนดรูปแบบไว การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และเครื่องมือสําหรับการวัดผล
6.5 ขั้นนําไปใชในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะนํารูปแบบไปใชตามการออกแบบ
การเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
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6.6 ขั้นการประเมินผล ผูวิจัยไดทําการออกแบบการประเมินรูปแบบการ
เรียนแบบอีเลิรนนิง ประเมินผลคุณภาพของบทเรียน ประเมินผลจากการเรียนดวยรูปแบบ และแบบ
ประเมินเพื่อรับรองรูปแบบ
7. ผูวิจัยกําหนดการออกแบบการเรียนกาสอนและทําการพัฒนาโดยดําเนิน การ
ออกแบบรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง (Instructional Mode) จากหลักการกํากับตนเองและการ
สรางความกระจางในคานิยม (ดังรายละเอียดภาคผนวก ข)
8. ผูวิจัยได ทํา การสอดแทรกรู ปแบบการเรี ยนแบบอีเ ลิรนนิงเขาไปในรายวิช า
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาโดยมีการบูรณาการหลักการการกํากับตนเองและการสรางความกระจาง
ในคานิยมและสรางรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงในรายวิชาคอมพิวเตอรศึก ษา (ดังรายละเอียด
ภาคผนวก ข)
9. นํา (ราง) รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ ในรายวิชาคอมพิวเตอรศึกษาไปพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลจาก ตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบสําหรับนักศึกษาโดยวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)
2. วิเคราะหขอมูลจากการประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ โดยมีก ารวิเคราะห
ดังนี้
2.1 วิเคราะหโดยคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ของความเห็นในแตละขอคําถาม โดยมีเกณฑในการแปลผลดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด
ถาคํานวณคาเฉลี่ยไดตั้งแต 3.51 คะแนนขึ้นไปถือ วาใชได ขอใดที่ได
คะแนนต่ํากวานี้จะพิจารณาเปนรายขอตามเหตุผ ลของผูเชี่ยวชาญแตละทานเพื่อนํามาปรับปรุงง
รูปแบบตอไปและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1 ถือวารูปแบบมีความเหมาะสม
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2.2 ค า ความสอดคล อ งโดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จรู ป คํ า นวณค า ความ
สอดคลองกอนนําไปทดสอบ และทําการปรับปรุงแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดย
ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยก็ใหลงความเห็นวาสอดคลอง ได 1 คะแนน ไมแนใจ ได 0 คะแนน ไมเห็นดวย
กับขอความได –1 คะแนน โดยนําคาความสอดคลอง (IOC) ที่ไดตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลจากกําหนดลักษณะทางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียน
การสอนแบบอีเลิรนนิงที่ควรไดรับการพัฒนา
2. ขอมูลซึ่งประกอบดวยองคประกอบ ขั้น ตอนและวิธีก ารเรียนการสอนในการ
พั ฒ นารู ปแบบการเรี ยนแบบอี เ ลิ ร น นิ งเพื่ อ สร า งจริย ธรรมด านความรั บผิ ด ชอบสํ าหรั บนิ สิ ต
นักศึกษา
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ขั้นตอนที่ 2 สรางรูปแบบการสรางจริยธรรมสําหรับนิสิตนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
ศึกษาขอมูลและสังเคราะห เอกสาร ตํารา งานวิจัย ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
วิเคราะหจากการสอบถามผูเรียนอีเลิรนนิง ผูสอนอีเลิรนนิง ผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมเพื่อ
กําหนดรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
รางรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
ผูเ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
ปรับปรุงแกไข
วิเคราะหรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักการการกํากับตนเอง และการสรางความกระจางในคานิยม
นําหลักการไปบูรณาการออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
รูปแบบการสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
นําไปรูปแบบการเรียนไปออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิง

แผนภาพที่ 16 ขั้นตอนการสรางรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
วัตถุประสงค
1. เพื่อหาประสิทธิภ าพรูปแบบการสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับ
นิสิตนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
2. เพื่อ ทดลองใชรูป แบบการสรา งจริ ยธรรมดานความรับผิ ดชอบสํา หรับนิสิ ต
นักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
การหาประสิทธิภาพรูปแบบ
1. ผูวิจัยนํา (ราง) รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง และรูปแบบการเรียนแบบอีเลิร
นนิงในรายวิชาคอมพิวเตอรศึกษา นําไปออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงในรายวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
2. พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง ตามรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง ไปประเมินเพื่อ
หาคุณภาพของบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนอีเลิรนนิง จํานวน 5 ทานเพื่อประเมิน
ความสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู โดยมีผลการประเมินคิดเปนคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.20 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 โดยแปลผลระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3. ผูวิจัยดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพกับตัวแทนกลุมตัวอยางตามขั้นตอนของ
เลสฮิน โพลล็อก และริกูลุธ (Leshin Pollock and Reigeluth 1992) ซึ่งกําหนดใหมีการทดลองแบบ
หนึ่งตอหนึ่งและแบบกลุมเล็กตัวแทนกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบประสิทธิภาพ ไดแก ผูเรียนจากกลุม
ประชากรที่ไมใชกลุมเปาหมาย จํานวน 21 คน การทดสอบประสิทธิภาพทั้ง 2 แบบ มีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 การทดลองหนึ่ งตอ หนึ่ ง (One–on-one evaluation) ลั ก ษณะการ
ประเมินเพื่อประเมินการเรียนแบบอีเลิรนนิง ผูวิจัยใหตัวแทนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน เรียนดวย
รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง แลวทําการสอบถามเพื่อปรับปรุงแกไข ดังนี้
3.1.1 ผูวิจัยเลือกตัวแทนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คนที่มีคุณสมบัติ
เชน เดี ยวกั บกลุ มตั วอย า งโดยเลื อ กแบบเจาะจงจากนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปที่ 2 ของคณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร แบงเปนนักศึกษาที่มีผ ลการเรีย นสูง (GPA มากกวาหรือเทากับ 3.25) 1 คน
ผลการเรียนปานกลาง (GPA 2.20-3.25) 1 คนและผลการเรียนต่ํา (GPA นอยกวา 2.20) 1 คน
3.1.2 ผู วิจัย อธิ บายรายละเอี ยดการเรี ย นและวิ ธี ใช เ ครื่ อ งมื อ
สําหรับการเรียนทั้งหมด
3.1.3 ผูเรียนทดลองเรียนจริงตามแผนการเรียนของสัปดาหที่ 1-4
โดยผูเรียนตองทําแบบจริยธรรมจากสถานการณตัวอยาง, แบบประเมินตนเองสําหรับการเรียนแบบ
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อีเลิรนนิง, แบบประเมินทัศ นคติ แบบวัดความคิดเห็นบทเรียน และผูวิจัยทําการสัมภาษณผูเรียน
หลังจากเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง ทั้งนี้ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางการเรียน
และการใชเครื่องมือทั้งหมด
3.1.4 หลังจากที่ผูเรียนไดเ รียนบทเรียนอีเลิรนนิงทั้ง 4 สัปดาห
แลว ผูวิจัยใหผูเรียนซักถามขอสงสัยตาง ๆ ที่พบในระหวางการเรียน ซึ่งผูวิจัยไดอธิบาย รวมทั้ง
แลกเปลี่ย นความคิ ดเห็น กั บผูเ รี ยน ซึ่ งพบว า ผูเ รี ยนทั้ง 3 คนสามารถเข าใจวิ ธีก ารเรี ยนและทํ า
กิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี โดยมีผลการประเมินดานความรูเทากับ 2.76 ซึ่งแปลผลอยู
ในระดับมาก ผลการประเมินด านทัศ นคติ เทา กับ 3.88 ซึ่ งแปลผลอยูในระดั บมากที่สุด ผลการ
ประเมินดานพฤติกรรมเทากับ 3.08 ซึ่งแปลผลอยูในระดับมากที่สุด และผลการประเมินการกํากับ
ตนเองเทากับ 3.44 ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)
3.1.5 ผูวิจัย บั นทึ ก คํ าแนะนําและสิ่ งที่ ค วรปรับปรุ งเครื่ องมื อ
ทั้งหมด แลวนําเครื่องมือสําหรับการวิจัยไปปรับปรุงเพื่อนําไปใชทดสอบประสิทธิภาพขั้นตอไป
3.2 การทดลองกลุมเล็ก (Small group evaluation) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทดสอบเครื่องมือที่ไดปรับปรุงแกไขแลวกับผูเรียนกลุมเล็ก
3.2.1 ผู วิ จั ย เลื อ กตั ว แทนกลุ ม ตั ว อย า ง จํ า นวน 18 คน ที่ มี
คุณสมบัติเดียวกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบหนึ่งตอหนึ่ง แบงเปนผูเรียนที่มีผลการเรียนสูง 6
คน ผลการเรียนปานกลาง 6 คน และผลการเรียนต่ํา 6 คน
3.2.2 ผู วิจัย อธิ บายรายละเอี ย ดการเรี ยนและวิ ธี ใช เ ครื่ อ งมื อ
สําหรับการเรียนทั้งหมด
3.2.3 ผูเรียนทดลองเรียนจริงตามแผนการเรียนของสัปดาหที่ 1-4
โดยผูเรียนตองทําแบบจริยธรรมจากสถานการณตัวอยาง, แบบประเมินตนเองสําหรับการเรียนแบบ
อีเลิรนนิง, แบบประเมินทัศ นคติ แบบวัดความคิดเห็นบทเรียน และผูวิจัยทําการสัมภาษณผูเรียน
หลังจากเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง ทั้งนี้ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางการเรียน
และการใชเครื่องมือทั้งหมด
3.2.4 หลังจากที่ผูเรียนไดเ รียนบทเรียนอีเลิรนนิงทั้ง 4 สัปดาห
แลว ผูวิจัยใหผูเรียนซักถามขอสงสัยตาง ๆ ที่พบในระหวางการเรียน ซึ่งผูวิจัยไดอธิบาย รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกั บผู เรี ยน ซึ่ง พบว าผู เรียนทั้ ง 18 คนสามารถเขาใจวิ ธีก ารเรียนและทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
3.2.5 ผูวิจัยไดทํา ทดลองรู ปแบบการเรียนแบบอิเลิร นนิงจาก
ผูเรียนทั้ง 18 คน โดยมีผลการประเมินดานความรูเทากับ 3.02 ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก ผลการ
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ประเมินดานทัศนคติเทากับ 3.64 ซึ่งแปลผลอยูในระดับมากที่สุด ผลการประเมิน ดานพฤติก รรม
เทากับ 2.54 ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก และผลการประเมินการกํากับตนเองเทากับ 3.56 ซึ่งแปลผล
อยูในระดับมากที่สุด (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)
3.2.6 ผูวิจัย บัน ทึก คํ าแนะนํ าและสิ่ งที่ค วรปรั บปรุง เครื่ องมื อ
ทั้งหมด แลวนําเครื่องมือสําหรับการวิจัยไปปรับปรุงเพื่อนําไปทดลองตอไป
4. ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง โดยผูวิจัยใช
แบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอบทเรียนอีเ ลิรน นิงสําหรั บผูเ รียนเปนแบบประเมินคา 5 ระดั บ
(Rating scale) ซึ่งประกอบดวยหัวขอการประเมิน ดังนี้ หลักการและวัตถุประสงคการเรียน ลักษณะ
ของเนื้อหา ลักษณะของบทเรียนแบบอีเลิรนนิง การประเมินผล และระยะเวลาในการเรียนรู โดย
ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นกับผูเรียนที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 37 คน
หลังจากที่ไดทดลองใชบทเรียนเปนเวลา 4 สัปดาห โดยมีผลความคิดเห็นในภาพรวมเทากับ 3.93
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 (ดังรายละเอียดภาคผนวก จ)
การทดลองใชรูปแบบ
ทดลองใชผูวิจัยดําเนินการทดลองใชรูปแบบกับนักศึกษาครั้งนี้ใชแ บบแผนการวิจัย แบบ
Randomized Control Group Pretest-Posttest Design มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 468102 คอมพิวเตอรศึกษา ภาคเรียนตน ปการศึกษา 2553 จํานวน
60 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) และไดแบงกลุมควบคุมจํานวน 30
คน และกลุมทดลองจํานวน 30 คน
2. ดําเนินการทดลองโดยใหกลุมควบคุมเรียนดวยการเรียนอีเลิรนนิงแบบปกติและ
กลุมทดลองเรียนตามแผนการเรียนและผูสอนดําเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
เพื่ อ เสริ มสร า งจริย ธรรมด านความรับผิ ดชอบต อ การเรียนสํ า หรั บนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี รวม 9
สัปดาห
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การออกแบบการทดลอง
การทดลองที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดย
มีแ บบแผนการทดลองแบบสุ มกลุมควบคุม กลุ มทดลองและมี การทดสอบก อ นและหลัง เรี ยน
(Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) โดยมีกลุมควบคุมที่เรียนดวยระบบการเรียน
แบบอีเลิรนนิง 1 กลุม และกลุมทดลอง 1 กลุม โดยใหกลุมทดลองเรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบ
อีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมจริยธรรม และทําการวัดความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ โดยมีแบบการทดลองดังนี้
_______________________________________________________________________
กลุม
ทดสอบกอนเรียน ดําเนินการทดลอง
ทดสอบหลังเรียน
RE
TE1
X
TE2
RC
TC1
~X
TC2
_______________________________________________________________________
R
C
E
TE1, TC1
TE2, TC2
X
~X

=
=
=
=
=
=
=

ผูเรียนทั้งสองกลุมไดมาโดยการสุม
กลุมที่เรียนดวยการเรียนแบบอีเลิรนนิงแบบปกติ
กลุมทดลองที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
การทดสอบความรูดานจริยธรรมกอนการทดลอง
การทดสอบความรูดานจริยธรรมหลังการทดลอง
การสอนแบบอีเลิรนนิงแบบปกติ
การทดลองโดยรูปแบบแบบอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริม

จริยธรรม
กลุมตัวอยาง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในระดับ ปริญญาตรี กลุมควบคุม ที่เ รียนดวยการเรียน
อีเ ลิรน นิงแบบปกติ จํานวน 30 คน และกลุมทดลองที่ เ รียนผานรูปแบบการเรียนแบบอีเ ลิรนนิง
จํานวน 30 คน โดยทั้งกลุมใชการสุมอยางงายดวยการจับสลาก
วิธีดําเนินการ
1. ติดตอประสานงานกับผูสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในระบบการ
เรียนแบบอีเลิรนนิง
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2. ทําหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหเพื่อเปนกลุมตัวอยางในการทดลองรูปแบบ
การออกแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
3. ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการออกแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
4. เก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการดําเนินการทดลองการใช รูปแบบ
การออกแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
5. ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การทดลองใช รูปแบบการออกแบบการเรี ย นแบบ
อีเลิรนนิง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประกอบไปดวย
1.1 คําชี้แจงเกี่ยวกับการใชงานรูปแบบการเรียนแบบ
อีเลิรนนิง
1.2 องคประกอบและขั้นตอนของการเรียนแบบอีเลิรนนิง
1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
1.4 ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
2. บทเรียนอีเลิรนนิงที่พัฒนาขึ้นจากรูปแบบการเรียนแบบอิเลิรนนิง ประกอบไป
ดวย
2.1 คําชี้แจงเกี่ยวกับการใชงานรูปแบบการเรียนแบบ
อีเลิรนนิง
2.2 บทเรียนในแตละสัปดาห
2.3 กิจกรรมที่สงเสริมจริยธรรมความรับผิดชอบ
2.4 ระบบการสงรายงานและการบาน
2.5 เครื่องมือสือ่ สารบนอินเทอรเน็ต
2.6 แบบประเมินจริยธรรมความรับผิดชอบทางการเรียน
3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับผูเชี่ยวชาญเปนแบบประเมินคา
5 ระดับ (Rating scale) ซึ่งประกอบดวยหัวขอการประเมิน ดังนี้ หลักการและวัตถุประสงคการเรียน
ลักษณะของเนื้อหา ลักษณะของบทเรียนแบบอีเลิรนนิง การประเมินผล และระยะเวลาในการเรียนรู
โดยผูวิจัยไดออกแบบประเมินแลวนําไปหาคาความเที่ยงตรงโดยมีคาดัช นีความสอดคลอง (Index
of Item Object Congruence, IOC) กับผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และกําหนดคาความสอดคลองของ
ขอคําถามที่มีคามากกวา 0.5 ขึ้นไป (ภาคผนวก จ)
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4. แบบสอบถามความคิ ดเห็นที่ มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงสํา หรับผู เรียนเปน แบบ
ประเมิ น ค า 5 ระดั บ (Rating scale) ซึ่ ง ประกอบดว ยหั วข อ การประเมิ น ดั ง นี้ หลัก การและ
วัตถุประสงคการเรียน ลักษณะของเนื้อหา ลักษณะของบทเรียนแบบอีเลิรนนิง การประเมินผล และ
ระยะเวลาในการเรียนรู โดยผูวิจัยไดออกแบบประเมินแลวนําไปหาคาความเที่ยงตรงโดยมีคาดัชนี
ความสอดคลอ ง (Index of Item Object Congruence, IOC) กับผูเชี่ ยวชาญจํานวน 3 ทา น และ
กําหนดคาความสอดคลองของขอคําถามที่มีคามากกวา 0.5 ขึ้นไป (ภาคผนวก จ)
5. แบบประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบ ซึ่งผูวิจัยซึ่งผูวิจัยสรางขั้นโดยใช
หลักการกํากับตนเองจากแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura 1977) ซิมเมอรแมน (Zimmerman 1989)
และการสรางความกระจางในคานิยมจากแนวคิดของแรทส (Raths 1966) โดยมีเกณฑในการวัดผล
ตามหลักการพัฒนาจิตพิสัยโดยของ บลูม (Bloom Revised 2004) ซึ่งแอทเทอรตัน (Atherton J S
2010) ไดจัดอันดับขั้นของการเรียนรูไว 5 ขั้น ประกอบดวย
5.1 ขั้นการรับรู (receiving or attending) หมายถึง การที่ผูเรียนไดรับรู
คานิยมที่ตองการจะปลูกฝงในตัวผูเรียน
5.2 ขั้นการตอบสนอง (responding) ไดแ ก การที่ผูเรียนไดรับรูและเกิด
ความสนใจในคานิยมนั้น แลวมีโอกาสไดตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
5.3 ขั้ น การเห็ น คุ ณ ค า (valuing) เป น ขั้ น ที่ ผูเ รี ยนได รั บประสบการณ
เกี่ยวกับคานิยมนั้น แลวเกิดเห็นคุณคาของคานิยมนั้น ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอคานิยมนั้น
5.4 ขั้นการจัดระบบ (organizing and conceptualising) เปนขั้นที่ผูเรียนรับ
คานิยมที่ตนเห็นคุณคานั้นเขามาอยูในระบบคานิยมของตน
5.5 ขั้ น การสร า งลั ก ษณะนิ สั ย (Characterising by values or value
concept) เปนขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมที่ตนรับมาอยางสม่ําเสมอและทําจนกระทั่งเปนนิสัย
ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดแบบวัดจริยธรรมดานความรับผิดชอบ ประกอบไปดวยแบบวัด
ทั้งหมด 4 แบบวัดดังนี้
5.1 แบบวั ด ความรู ดา นจริ ยธรรมความรั บ ผิ ด ชอบ เป น สถานการณ
ตัวอยาง จํานวน 20 สถานการณ โดยใชแบบวัดเปนแบบคูขนาน (Parallel Form) เพื่อทําการวัดผล
กอ นและหลังการเรียน นําไปหาคาความเที่ย งตรงโดยมีคาดัชนีค วามสอดคลอง (Index of Item
Object Congruence, IOC) กับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และกําหนดคา ความสอดคลอ งของข อ
คํ า ถามที่ มี ค า มากกวา 0.5 ขึ้ น ไป และมี ค า ความเชื่ อ มั่ น โดยหาค า สั มประสิ ทธิ์ แ อลฟา (α Coefficient) ของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ 0.83 (ภาคผนวก จ)
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5.2 แบบวั ดทัศนคติดานจริ ยธรรมความรับผิดชอบ เปนแบบประเมิ น
ตนเองจํานวน 25 ขอ เพื่อทําการวัดผลกอนและหลังการเรียน นําไปนําไปหาคาความเที่ยงตรงโดยมี
คาดัช นีความสอดคลอง (Index of Item Object Congruence, IOC) กับผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
และกําหนดคาความสอดคลองของขอคําถามที่มีคามากกวา 0.5 ขึ้นไป และมีคาความเชื่อมั่น โดยหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ 0.81 (ภาคผนวก จ)
5.3 แบบวัดการกํากับตนเองในการเรียนจากสมุดบันทึกการเรียนแบบอี
เลิรนนิง เพื่อศึกษากระบวนการกํากับตนเองในการเรียนเพื่อนํามาวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนโดย
ใหผูสอนเปนผูประเมิน นําไปหาคาความเที่ยงตรงโดยมีคาดัช นีความสอดคลอง (Index of Item
Object Congruence, IOC) กับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และกําหนดคา ความสอดคลอ งของข อ
คํ า ถามที่ มี ค า มากกวา 0.5 ขึ้ น ไป และมี ค า ความเชื่ อ มั่ น โดยหาค า สั มประสิ ทธิ์ แ อลฟา (α Coefficient) ของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ 0.61 (ภาคผนวก จ)
5.4 แบบวั ด พฤติ ก รรมและบั น ทึ ก พฤติ ก รรมจริ ย ธรรม เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการความรับผิดชอบของผูเรียน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเกณฑเพื่อใหผูสอนไดทําการประเมิน
โดยแบงความรับผิดชอบเปน 3 ดานไดแก ความรับผิดชอบตอตนเอง ความรับผิดชอบตอการงาน
และความรับผิดชอบตอผูอื่น นําไปหาคาความเที่ยงตรงโดยมีคาดัชนีความสอดคลอ ง (Index of
Item Object Congruence, IOC) กับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และกําหนดคาความสอดคลองของขอ
คํ า ถามที่ มี ค า มากกวา 0.5 ขึ้ น ไป และมี ค า ความเชื่ อ มั่ น โดยหาค า สั มประสิ ทธิ์ แ อลฟา (α Coefficient) ของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ 0.84 (ภาคผนวก จ)
ทั้งนี้แบบวัดความรูแ ละทัศนคติจริยธรรมดานความรับผิ ดชอบจะเปนการวัดจิต
พิสัยตามหลักการของบลูม (Bloom Taxonomy 1956) และแครทโวล (Krathwohl Taxonomy 1964)
ในขั้นการรับรู การตอบสนอง และขั้นการเห็นคุณคา (เกิดคานิยม) สําหรับขั้นการจัดระบบและการ
เกิดลัก ษณะนิสั ยผูวิจัยจะทําการวั ดพฤติก รรมโดยใชแ บบสังเกตพฤติกรรมและจากแบบวัด การ
กํากับตนเองที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
ซึ่งเครื่องมือสําหรับประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบไดมีวิธีในการสราง ดังนี้
1. ศึกษาเนื้อหาความรับผิดชอบจากหนังสือ วารสาร และงานวิจัย เพื่อวิเคราะห
พฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะดานรับผิดชอบ
2. กํ า หนดนิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารด า นความรู ด า นทั ศ นคติ และด า นพฤติ ก รรม
จริยธรรมดานความรับผิดชอบที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจน
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3. สร า งแบบความรู แบบวั ดทั ศ นคติ แบบวั ด การกํ า กั บตนเองและแบบวั ด
พฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบตามแนวคิดการกํากับตนเองและการสรางความกระจางใน
คานิยม
4. นําแบบประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบไปตรวจสอบคาความเที่ยงตรง
ใชดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
5. นํ าแบบประเมิ น จริ ยธรรมด า นความรั บผิ ดชอบที่ ผ า นการประเมิ น ความ
สอดคลองจากผูเชี่ยวชาญที่มีความสอดคลองของขอ คําถามที่มีคามากกวา 0.5 ไปใชกับผูเ รียนที่มี
ลัก ษณะใกลเ คียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
6. รวบรวมผลการประเมินจริยธรรมดานรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาและระบุ
พฤติกรรมที่แสดงถึงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
7. ทําการเก็บขอมูลความรู ทัศนคติและพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ของนิสิตนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงและวิเคราะหผลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลจากการหาคาความเที่ยงตรงของประเมินจริยธรรม ไดแก แบบ
ประเมินบทเรียนอีเลิรนนิง แบบวัดความรู แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบโดยผูเชี่ยวชาญ โดยมีการวิเคราะหคาความสอดคลอ งกอนนําไปทดสอบ และทํา
การปรับปรุง แบบทดสอบใหสอดคลองกั บวัตถุประสงค (IOC) โดยผู เชี่ยวชาญเห็ นดวยก็ใหล ง
ความเห็นวาสอดคลอง ได 1 คะแนน ไมแนใจ ได 0 คะแนน ไมเห็นดวยกับขอความได –1 คะแนน
โดยนําคา IOC ที่ไดตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
2. วิเคราะหขอมูลจากการหาคาความเชื่อมั่นของประเมินจริยธรรม ไดแกแบบวัด
ความรู แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบโดยผูเรียนที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 18 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แ อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
3. วิ เคราะหขอ มูลจากแบบประเมินความรู จากสถานการณตัวอยางจํานวน 20
สถานการณ เปนลักษณะ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย
( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในแตละขอคํ าถามจากการทดลองภาคสนามจากนัก ศึกษา
จํานวน 30 คนโดยมีเกณฑในการแปลผลดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.00 หมายถึง ระดับความรูจริยธรรมอยูในระดับมาก
ที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.20 หมายถึง ระดับความรูจริยธรรมอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความรูจริยธรรมอยูในระดับปาน
กลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความรูจริยธรรมอยูในระดับนอย
4. วิ เคราะห ขอ มูล แบบประเมิน บทเรียนอีเ ลิรนนิง แบบประเมิน ทัศ นคติ เป น
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับโดยคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) ในแตละขอคําถามจากการทดลองภาคสนาม โดยมีเกณฑในการแปลผลดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด
ถาคํานวณคาเฉลี่ยไดตั้งแต 3.50 คะแนนขึ้นไปถือวามีความเหมาะสม
5. การวัดความรูและทัศนคติกอ นและหลังการทดลอง โดยเปรียบเทียบคะแนน
ความรูและทัศนคติความรับผิดชอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย t-test dependent และวิเคราะหใน
เชิงการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
6. วิ เ คราะห ขอ มู ล จากแบบบั น ทึ ก พฤติ ก รรมจริ ย ธรรมด า นความรั บผิ ด ชอบ
สํา หรับ นิ สิ ตนั ก ศึ กษาเพื่อ ศึก ษาพฤติ ก รรมการพั ฒ นาจริ ยธรรมด า นความรับผิ ด ชอบของนิ สิ ต
นักศึ กษาในแต ล ะสั ปดาหโดยการบัน ทึก พฤติ กรรมเพื่อ อธิบายพฤติ กรรมที่สั งเกตเห็นไดอ ยา ง
ชัดเจน โดยผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากสมุดบันทึกการเรียนและทําการแปลผลเปน
ขอมูลโดยใชแบบวัดพฤติกรรมเปนลักษณะรูบริค (Scoring Rubrics) โดยมีลักษณะคําตอบเปนมา
ตราสวนประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.51 –4.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด ปฏิบัติเปนประจําจน
เปนนิสัย
คะแนนเฉลี่ย 2.51 –3.50 หมายถึง ระดับมาก ปฏิบัติเปนประจํา
คะแนนเฉลี่ย 1.51 –2.50 หมายถึง ระดับปานกลาง ปฏิบัติบอยครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.50 –1.50 หมายถึง ระดับนอย ปฏิบัติเปนบางครั้ง
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คะแนนเฉลี่ย 0.00 –0.49 หมายถึง ระดับนอยมาก ไมเคยปฏิบัติ
7. วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินการกํากับตนเองในการเรียนโดยผูวิจัยทําการ
วิเ คราะห ข อ มูล เชิ ง คุ ณ ภาพจากสมุดบั น ทึ ก การเรี ยนและทํ าการแปลผลเป น ขอ มู ล โดยอ า งอิ ง
หลัก การประเมินเชิงคุณภาพจาก ซิมเมอรแมน (Zimmerman 1998: 83) และนํามาประเมินเป น
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการกํากับตนเองในการเรียนระดับมาก
ที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีการกํากับตนเองในการเรียนระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการกํากับตนเองในการเรียนระดับปาน
กลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีการกํากับตนเองในการเรียนระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการกํากับตนเองในการเรียนระดับนอย
ที่สุด
ถาคํานวณคาเฉลี่ยไดตั้งแต 3.50 คะแนนขึ้นไปถือวามีความเหมาะสม
8. เปรี ยบเที ยบผลการประเมิ น จริ ยธรรมด า นความรั บผิ ดชอบในด า นความรู
ทัศ นคติ กอ นและหลั ง การทดลองใช รูปแบบการออกแบบกาเรี ยนการสอน โดยใช สถิ ติ t-test
(Dependent) และเปรียบเทียบความรับผิดชอบดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม จากการทดลอง
ระหวางกลุมซึ่งไดแก กลุมควบคุมที่เรียนดวยการเรียนแบบอีเลิรนนิงแบบปกติกับกลุมทดลองที่
เรียนตามรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง ดวย t-test (Independent)
การเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและนํามาปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนํา
รูปแบบการเรี ยนแบบอีเ ลิรนนิ งไปหาประสิ ทธิภาพของรูปแบบด วยการนําไปทดสอบกับกลุ ม
ตัวอยางกอนทดสอบจริง เพื่อตรวจคุณภาพของรูปแบบ ตามเกณฑที่กําหนดไวข องบทเรียน โดย
ทดลองกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
1. นําขอมูลที่ไดจาการการปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองกับกลุมที่มีลัก ษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง โดยเปนนักศึกษาที่ไมเคยเรียนเนื้อหาวิชานี้มากอน
1.1 การทดลองหนึ่ง ต อ หนึ่ ง (One–on-one evaluation) ลั ก ษณะการ
ประเมินเพื่อประเมินการเรียนแบบอีเลิรนนิง ผูวิจัยใหตัวแทนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน เรียนดวย
รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง หาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวแ ลวทําการสัมภาษณเพื่อ
ปรับปรุงแกไข
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1.2 การทดลองกลุมเล็ก (Small group evaluation) มีวัตถุประสงคเพื่ อ
ทดสอบเครื่องมือที่ไดปรับปรุงแกไขแลวกับผูเรียนกลุมเล็กผูวิจัยเลือกตัวแทนกลุมตัวอยาง จํานวน
18 คน ที่มีคุณสมบัติเดียวกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบหนึ่งตอหนึ่ง แบงเปนผูเรียนที่มีผลการ
เรียนสูง 6 คน ผลการเรียนปานกลาง 6 คน และผลการเรียนต่ํา 6 คนทําการทดลองนําผลที่ไดมา
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาสื่อ ใหดีขึ้น นําขอมูล จากการประเมิน ผล หาประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดไว จากนั้นนําไปทดลองใชจริง
2. ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล จากกลุมทดลองในภาคสนาม ไดแก นิสิตนัก ศึกษา
ระดับ ปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษา จํานวน 30 คน ที่เรียนผานรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบสําหรับนิสิตนักศึก ษาในการเรียนการสอนแบอีเลิรนนิงทั้งในเชิงคาสถิติ ตัวเลข
และการประเมินเนื้อหา และทําการเปรียบเทียบผลการทดลองกอนและหลังทดลองใชรูปแบบ และ
การเปรียบเทียบจริยธรรมกอนเรียน หลังเรียน และเปรียบเทียบจริยธรรมระหวางกลุมควบคุมและ
กลุมทดลอง
.
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนิสิตนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตามรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
ประเมินผลจริยธรรม
ประเมินคุณภาพบทเรียน / และเครื่องมือสําหรับการประเมินผล

หาประสิทธิภาพโดยการ
ทดสอบรายบุคคล สอบถาม
และทําการปรับปรุงแกไข

หาประสิทธิภาพโดยการทดสอบกลุมยอย
สอบถามความคิดเห็นและทําการปรับปรุง
แกไขพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวัดและ

ขั้นหาประสิทธิภาพรูปแบบ
ไดบทเรียนที่ออกแบบตามรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามเกณฑ
ประเมินกอนการทดลองโดย
การประเมินลักษณะทาง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ตอการเรียนแบบอีเลิรนนิง

กลุมทดลองเรียนดวยรูปแบบ
การเรียนแบบ
อีเลิรนนิง

ประเมินหลังการทดลอง
โดยประเมินทัศนคติ และ
พฤติกรรมดานจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบ

วิเคราะหและเปรียบเทียบผลการใชรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
สําหรับนิสิตนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
ขั้นทดลองใชรูปแบบ

แผนภาพที่ 17 ขั้นตอนการทดลองรูปแบบ

สรุปผลการทดลอง
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ขั้นตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบ และ นําเสนอรูปแบบ
วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอรูปแบบการสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนิสิตนักศึกษา
ในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
กลุมตัวอยาง
ผูทรงคุ ณวุ ฒิ ดานการเรี ยนการสอนแบบอีเ ลิ รน นิ งและด านจริ ยธรรมด านความ
รับผิดชอบสําหรับนิสิตนักศึกษา จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกอยางเจาะจง (Purposive Sampling)
วิธีดําเนินการ
1. นํ า ผลการประเมิ น การสร า งจริ ย ธรรมด า นความรั บ ผิ ดชอบสํ าหรั บ นิ สิ ต
นักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงโดยการเขียนนําเสนอเปนเอกสาร (ราง) รูปแบบการ
สรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนิสิตนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
2. นํา (ราง) รูปแบบการสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนิสิตนักศึกษา
ในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานพิจารณา เพื่อตรวจสอบและ
รับรอง ทั้งนี้ไดกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญไวดังนี้
2.1 เปนอาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษาที่สอนโดยระบบการเรียนการ
สอนแบบอีเลิรนนิง โดยมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 5 ป
2.2 เปน อาจารย หรื อนัก วิช าการอุดมศึก ษาที่มี ประสบการณ ในดา น
จริยธรรม โดยมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 5 ป
3. ปรั บ (ร า ง) รู ป แบบการสร างจริ ย ธรรมด า นความรั บผิ ดชอบสํา หรั บนิ สิ ต
นักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงตามขอเสนอแนะ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เอกสาร(ราง) รูปแบบการสร างจริ ยธรรมด านความรับผิดชอบสํ าหรับนิสิ ต
นักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
2. แบบประเมินการานําเสนอรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลจากการรับรองรูปแบบโดยผูเ ชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาอีก ครั้ง
และทําการปรับปรุงรูปแบบใหสอดคลองกับความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญเห็นดวย
ก็ใหลงความเห็นวาเห็นดวยวารูปแบบมีค วามเหมาะสม ได 1 คะแนน ไมแนใจ ได 0 คะแนน ไม
เห็ น ดวยกับ รู ปแบบได –1 คะแนน โดยคํา นวณผลและนํ าคา IOC ที่ ค วามเหมาะสมในแตล ะ
องคประกอบที่มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ซึ่งแปลความหมายวารูปแบบมีความเหมาะสม
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. สงหนังสือขอความอนุเคราะหและ (ราง) รูปแบบการสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบสํา หรับนิสิ ตนัก ศึ กษาในการเรียนการสอนแบบอี เลิรนนิ งใหผู ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
พิจารณาและรับรองไปยังผูทรงคุณวุฒิพรอมแนบตนแบบรางรูปแบบใหพิจารณา
2. ขอสั มภาษณ ผู ทรงคุ ณวุฒิ ตามขั้น ตอน เพื่อ ตรวจสอบ พิ จารณาและรับรอง
รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
3. ปรับ (ราง) รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิกอนนําเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ขั้นตอนที่ 4 รับรองรูปแบบ และ นําเสนอรูปแบบ
ผลการประเมินการสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนิสิตนักศึกษา
ในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
นําเสนอเปนเอกสาร (ราง) รูปแบบการสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนิสิต
นักศึกษาในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง

ผูทรงคุณวุฒิดานการเรียนการสอนพิจารณา เพื่อตรวจสอบและรับรองรูปแบบ
ปรับปรุง (ราง) รูปแบบ

ตนแบบรูปแบบการสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนิสิตนักศึกษา
สําหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง

รูปแบบการสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนิสิตนักศึกษาสําหรับ
การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง

แผนภาพที่ 18 ขั้นตอนการรับรองรูปแบบและนําเสนอรูปแบบ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ อีเลิรนนิงเพื่อ
เสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนัก ศึกษาปริญญาตรี ผูวิจัยไดจัดแบง
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดยนําเสนอผลเปน 2 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการสรางรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอยไดดังนี้
1.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการเพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบ โดยแบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้
1.1.1 ผลการศึ ก ษาความเห็ น ของผู เ รี ยนแบบอี เ ลิ ร น นิ งที่เ กี่ ยวกั บ การพั ฒนา
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1.2 ผลการศึกษาความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
และดานการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
1.1.2.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญดานจริยธรรมสําหรับ
การเรียนการสอน
1.1.2.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการเรียนอีเลิรนนิง
1.2 ผลการประเมินการหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรน นิงเพื่อเสริมสราง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
1.3 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการเรียนแบบ
อีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
1.4 ความคิดเห็นของผูเ รียนจากการเรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อ
เสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
1.5 ผลการหาประสิทธิภาพจากการเรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสราง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
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ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอยไดดังนี้
2.1 การวิเคราะหผลจริยธรรมดานความรับผิดชอบหลังจากเรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบ
อีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นรับรองรูปแบบการเรียน
ตอนที่ 1 ผลการสรางรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
1.1.1 ผลการศึกษาความเห็นของผูเรียนแบบอีเลิรนนิงที่เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นผูเรียนในระบบอีเลิรนนิงสามารถจําแนกออกเปน 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของผูเ รียนแบบอีเลิรนนิงจํานวน 134 คน สามารถจําแนก
ผูเรียนเปนเพศชาย จํานวน 68 คน เพศหญิงจํานวน 66 คน อายุผูตอบแบบสอบถามมีอายุมากกวา
22 ป ผู ตอบแบบสอบถามเรี ย นจากมหาวิทยาลัยรั ฐบาลจํานวน 55 คน มหาวิ ทยาลั ย เอกชน
จํานวน 10 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 10 คน และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นจํานวน 59
คน ประสบการณดานการเรียนในระบบอีเลิรนนิง พบวา ผูเรียนไมมีประสบการณจํานวน 6 คน
มีประสบการณ 1-2 ป จํานวน 64 คน มีประสบการณ 3-4 ป จํานวน 26 คน มีประสบการณ 4 ป
ขึ้นไปจํานวน 38
ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิง
ความคิดเห็ นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเรีย นการสอนในระบบอีเลิ รนนิง ผูวิจัย
อธิบายไดนําเสนอจํานวนความคิดเห็นที่มีผูตอบใน 2 ลําดับแรกมากที่สุด สามารถเสนอในรูปแบบ
ตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 20 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิง (n=138)
รายการ
จํานวน
บทบาทของผูเรียนในระบบอีเลิรนนิงที่สําคัญที่สุด
เขาชั้นเรียนสม่ําเสมอและใชเวลาในการเรียนเหมาะสม
62
มีการแสดงความคิดเห็นระหวางเรียนเพื่อกระตุนใหเพื่อนใน
ชั้นเรียนไดคิด
16
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจกอนเรียนเพื่อใหเกิดความ
กระตือรือรนในการเรียน
คิดถึงผลงานที่ไดหลังจากเรียนจบ
83
คิดถึงความลมเหลวหากเรียนไมสําเร็จ
15
แบบอยางที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนดวยตนเอง
ผูที่ประสบความสําเร็จในการเรียน
45
ครู ผูสอน
31
วิธีการตั้งเปาหมายทางการเรียน
การใหแรงจูงใจกอนเรียน
69
มีการวางแผนลวงหนากอนเรียน
33
การเสริมแรงในระหวางการเรียน
การไดนําเสนอผลงานของตนเอง
75
จากคําชมเชยของผูอื่น
50
ประเภทของสื่อการสอนในการเรียนแบบอีเลิรนนิง
เอกสาร หนังสือและตําราอิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียน
110
101
สไลดประกอบการบรรยายบนเว็บ
ลักษณะของการนําเสนอกรณีศึกษา (Case study) มาใชสําหรับการ
เรียนแบบอีเลิรนนิง
กรณีศึกษาจากขาวสารทั่วไป และผูสอน ทําการสรุปเปน
51
ประเด็น
49
กรณีศึกษาจากเหตุการณสมมติทผี่ ูสอนกําหนดขึ้น

รอยละ
48.43
12.50

61.94
11.19
33.58
23.13
51.49
24.63
26.98
17.98
18.27
16.78

38.06
36.57

191

ตารางที่ 20 (ตอ)
รายการ
การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ที่อาจารยผูสอนเคยใชในการจัดการ
เรียนการสอน
การกําหนดแนวทางในการเลือกตอบโดยการอภิปรายรวมกัน
การกําหนดแนวทางในการเลือกตอบจากหลาย ๆ แนวทาง
การสงงานและการเขาเรียนในชั้นเรียนอีเลิรนนิง
ผูเรียนตองเขาเรียนและมีการบันทึกการเรียนอยางสม่ําเสมอ
ผูเรียนไมจําเปนตองเขาเรียนอยางสม่ําเสมอแตตองมีการบันทึก
การเรียนทุกครั้งที่เขาเรียน
การควบคุมตนเองในการเรียน
ควบคุมการเรียนโดยพิจารณาจากตั้งเปาหมายของการเรียนที่
เคยตั้งไว
ควบคุมการเรียนโดยการกําหนดจากผูสอน
วิธีในการทํางานเมื่อไดรับมอบหมาย
ทํางานอยางรอบคอบที่สุดหากจะตองสงงานชากวาที่กําหนดก็
ไมเปนไร
ทํางานอยางรอบคอมที่สุดหากจะตองสงงานชากวากําหนดก็
ไมเปนไร
ลักษณะการทํารายงานของผูเรียนแบบอีเลิรนนิง
ทํางานใหเสร็จดวยตนเองกอนแลวจึงสอบถามความคิดเห็นของ
เพื่อนรวมชั้นเรียน
ทํางานไปพรอม ๆ กันกับเพื่อนรวมชั้นเรียน
วิธีการสรุปการเรียนในระบบอีเลิรนนิง
สรุปการรับรูที่ไดเรียนมาดวยตนเอง
แลกเปลี่ยนการรับรูกับเพื่อนในชั้นเรียน
การกําหนดปญหาของอาจารยในการเรียนที่สอดคลองกับปญหา
ในปจจุบัน
กรณีศึกษา
สถานการณจําลอง

จํานวน

รอยละ

57
40

42.18
29.85

77

57.46

23

17.16

79
37

58.46
27.38

70

52.24

38

28.36

46

31.34

42

34.33

104
99

45.76
43.56

117
71

47.75
28.98
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ตารางที่ 20 (ตอ)
รายการ
การอธิบายปญหาของอาจารย
กําหนดกรณีหรือสถานการณปญหาใหอาน
บอกเลาปญหาในลักษณะสรุปความใหผูเรียนไดทราบ
การแนะนําของผูที่เคยสอนโดยการใหคนหาและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ
แหลงเรียนรูที่ผูสอนแนะนํา (External Link)
แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตจากการสืบคน(Search engine)
การนําเสนอผลงานจากประสบการณในการเรียน
นําเสนอผานกระดานสนทนา (web board)
นําเสนอหนาชั้นเรียนอีเลิรนนิง (ในระบบ LMS)
ลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคําถามในระบบการ
เรียนอีเลิรนนิง
นําทฤษฏีมาสรุปและตอบคําถามโดยใชภาษาของตนเอง
อางถึงทฤษฏี และใหเหตุผลกอนตอบคําถาม
การกําหนดโครงงาน (Project) สําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง
อาจารยกําหนดหัวขอโครงงานอยางชัดเจน
ใหนักศึกษากําหนดหัวขอของโครงงานอยางอิสระ
ลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนของผูเรียน
การตั้งเปาหมายและการวางแผน
การประเมินตนเอง

จํานวน

รอยละ

101
65

41.56
26.75

116
101

44.08
38.38

57
32

42.18
23.68

67
27

50.00
20.15

94
25

70.15
18.66

92
84

13.80
12.60

จากตารางที่ 20 บทบาทของผูเรียนในระบบอีเลิรนนิงที่สําคัญที่สุด พบวา การเขาชั้นเรียน
สม่ําเสมอและใชเวลาในการเรียนเหมาะสม จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 48.43
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจกอนเรียนเพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน
พบวา การคิดถึงผลงานที่ไดหลังจากเรียนจบ จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 61.94
วิธีในการเสริมแรงในระหวางการเรียน พบวา การไดนําเสนอผลงานของตนเอง จํานวน 75
คน คิดเปนรอยละ 26.98
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ประเภทของสื่อการสอนในการเรียนแบบอีเลิรนนิง พบวา การใชเอกสาร หนังสือและ
ตําราอิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียน จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 18.27
ลัก ษณะของการนําเสนอกรณีศึกษา (Case study) มาใชสําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิง
พบวา กรณีศึกษาจากขาวสารทั่วไป และผูสอนทําการสรุปเปนประเด็น จํานวน 51 คน คิดเปนรอ ย
ละ 38.06
การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ที่อาจารยผูสอนเคยใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา การ
กําหนดแนวทางในการเลือกตอบโดยการอภิปรายรวมกัน 57 คน คิดเปนรอยละ 42.18
การสงงานและการเขาเรียนในชั้นเรียนอีเลิรนนิง พบวา ผูเรียนตอ งเขาเรียนและมีการ
บันทึกการเรียนอยางสม่ําเสมอ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 57.46
การควบคุมตนเองในการเรียน พบวา การควบคุมการเรียนโดยพิจารณาจากตั้งเปาหมาย
ของการเรียนที่เคยตั้งไว จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 58.46
วิธีในการทํางานเมื่อไดรับมอบหมาย พบวา การทํางานอยางรอบคอบที่สุดและสงใหตรง
เวลาที่กําหนด หากไมเสร็จก็สงเทาที่ทําได จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 52.24
ลักษณะการทํารายงานของผูเรียนแบบอีเลิรนนิง พบวา การทํางานใหเสร็จดวยตนเองกอน
แลวจึงสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนรวมชั้นเรียน จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 31.34
วิธีการสรุปการเรียนในระบบอีเลิรนนิง พบวา การสรุปการรับรูที่ไดเรียนมาดวยตนเอง
จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 45.76
การกํ าหนดป ญ หาของอาจารยใ นการเรี ย นที่ ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาในป จจุ บัน พบว า
กรณีศึกษา จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 47.75
การอธิ บายป ญหาของอาจารย พบวา การกํ า หนดกรณี หรื อ สถานการณ ปญ หาให อา น
จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 41.56
การแนะนําของผูที่เคยสอนโดยการใหคนหาและรวบรวมขอมูลสารสนเทศ พบวา
แหลงเรียนรูที่ผูสอนแนะนํา (External Link) จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 44.08
การนําเสนอผลงานจากประสบการณในการเรียน พบวา การนําเสนอผานกระดานสนทนา
(web board) จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 42.18
ลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคําถามในระบบการเรียนอีเลิรนนิง พบวาการ
นําทฤษฏีมาสรุปและตอบคําถามโดยใชภาษาของตนเอง จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 50
การกําหนดโครงงาน (Project) สําหรับการเรียนในระบบอีเ ลิรนนิงจากประสบการณของ
ผูเรียน พบวา การอาจารยกําหนดหัวขอโครงงานอยางชัดเจน จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 70.15
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ลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนของผูเ รียน พบวา การตั้งเปาหมายและการวางแผน
จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 13.80
ตอนที่ 3 สภาพทั่ วไปและความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บการเสริม สร า งจริ ยธรรมด านความ
รับผิดชอบสําหรับการเรียนการสอนอีเลิรนนิง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสรางจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบสําหรับการเรียนการสอนอีเลิรนนิง ผูวิจัยอธิบายไดนําเสนอจํานวนความคิดเห็นที่
มีผูตอบใน 2 ลําดับแรกมากที่สุด สามารถเสนอในรูปแบบตาราง ดังนี้
ตารางที่ 21 สภาพทั่วไปและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
สําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิง (n=138)
รายการ
จํานวน รอยละ
ความรับผิดชอบทางการเรียนในระบบอีเลิรนนิงที่สําคัญที่สุด
รับผิดชอบตอตนเอง ในการเรียน (การวางแผนการเรียน การ
ทบทวนบทเรียน)
76
56.72
รับผิดชอบตอการทํางาน (การสงงาน การเขาชั้นเรียน)
42
31.34
ประสบการณของผูเรียนที่มีตอการใชวิธีการสอนที่จะสามารถสราง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง
กรณีศึกษา
39
29.25
การสรางประเด็นปญหา
33
24.63
ผูที่มีจะมีสวนชวยเสริมสรางคุณลักษณะผูเรียนในระบบอีเลิรนนิง
การเสริมสรางความรับผิดชอบของผูเรียนที่ดีควรจะมีการเสริมสราง
สรางรวมกันหลาย ๆ ฝาย
60
44.78
การเสริมสรางความรับผิดชอบของผูเรียนที่ดีควรจะเสริมสรางดวย
ตนเอง
32.84
44
กําหนดแนวทางการเรียนหรือกิจกรรมการเรียนในแตละสัปดาห
มีการกําหนดทางเลือกจากการคนควาดวยตนเอง
59.70
48
มีการอภิปรายรวมกันกอนกําหนดทางเลือก
34.33
46
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ตารางที่ 21 (ตอ)
รายการ
การสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียนที่ผูสอนควร
สอดแทรก
สอดแทรกในกิจกรรมการเรียน
สอดแทรกภายในเนื้อหาทางการเรียน
แหลงเรียนรูภายนอกชั้นเรียนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบที่มีบทบาทตอการเรียนมากที่สุด
เว็บไซต
เว็บบล็อก
รายงานที่จะชวยเสริมสรางจริยธรรมสําหรับการเรียนในระบบ
อีเลิรนนิง
หัวขอรายงานที่สงเสริมใหมีการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
หัวขอรายงานที่กลาวถึงการพัฒนาจริยธรรมโดยกระตุนใหคิดดวย
ตนเอง
การเสริมสรางคุณลักษณะนิสัยใหผูเรียนมีพฤติกรรมดานความ
รับผิดชอบที่ดีและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ผูสอนตองมีการประเมินและใหผลยอนกลับในระหวางเรียนอยาง
ตอเนื่อง
ใหผูเรียนไดประเมินตนเอง ตามทางเลือกที่ผูสอน หรือ ผูเรียน
กําหนดรวมกัน
การประเมินผลดานจริยธรรมทางการเรียน
ประเมินผลจากการรวมกิจกรรมทางการเรียน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
ความรับผิดชอบทางการเรียนที่สําคัญที่สุด
ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพ
มีวิธีการที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
คานิยมที่เกิดขึ้นจากจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
คานิยมที่เกิดจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสําเร็จในการกระทํา
คานิยมที่เกิดจากอิสระทางความคิด

จํานวน

รอยละ

73
37

54.75
27.61

62
36

46.27
26.86

63
36

47.25
34.33

59

44.03

30

22.39

64
59

19.87
18.32

57
25

52.30
22.93

50
35

45.45
31.82
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จากตารางที่ 21 ความรับผิดชอบทางการเรียนในระบบอีเลิรนนิงที่สําคัญที่สุด พบวา การ
รับผิดชอบตอตนเอง ในการเรียน (การวางแผนการเรียน การทบทวนบทเรียน) จํานวน 76 คน คิด
เปนรอยละ 56.72
ประสบการณข องผูเรียนที่มีตอการใชวิธีการสอนมี่จะสามารถสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบสําหรับการเรียนในระบบอีเลิ รนนิง พบวา กรณีศึ กษาจํานวน 39 คน คิดเปน รอยละ
29.25
ผูที่มีจะมีสวนชวยเสริมสรางคุณลัก ษณะเพื่อ ใหผูเรี ยนในระบบอีเลิรนนิงเปนผูเ รียนที่มี
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ พบวา การเสริมสรางความรับผิด ชอบของผูเรียนที่ดีควรจะมีการ
เสริมสรางสรางรวมกันหลาย ๆ ฝายจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 44
กําหนดแนวทางการเรีย นหรื อกิ จกรรมการเรียนในแตล ะสัปดาห พบวา มี การกํา หนด
ทางเลือกจากการคนควาดวยตนเอง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 59.70 มีการอภิปรายรวมกันกอน
กําหนดทางเลือก จํานวน 46 คน
การสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียนที่ผูสอนควรสอดแทรก พบวา ควรมี
การสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 54.75
แหล งเรี ยนรู ภ ายนอกชั้น เรี ยนอีเ ลิรน นิ งเพื่อ สง เสริมจริยธรรมดา นความรับผิ ดชอบที่ มี
บทบาทตอการเรียนมากที่สุด พบวา เว็บไซตจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 46.27
รายงานที่จะช วยเสริมสรางจริยธรรมสํ าหรั บการเรีย นในระบบอีเ ลิรนนิง พบว า การ
กําหนดหัวขอรายงานที่สงเสริมใหมีการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน จํานวน 63 คน คิดเปนรอ ยละ
47.25
การเสริมสรางคุณลักษณะนิสัยใหผูเ รียนมีพฤติกรรมดานความรับผิดชอบที่ดีและมีการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง พบวา การที่ผูสอนตองมีการประเมินและใหผลยอนกลับในระหวางเรียนอยาง
ตอเนื่องจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 44.03
ความคิดเห็นที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ การประเมินผลดานจริยธรรมทางการเรียน พบวา การ
ประเมินผลจากการรวมกิจกรรมทางการเรียนจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 19.87
ความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบทางการเรี ย นที่ สํ า คั ญ ที่สุ ด พบว า การ
ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 52.30
ลักษณะคานิยมที่เกิดขึ้นจากจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนในระบบอีเ ลิรนนิง
พบวา คานิยมที่เกิดจากอิสระทางความคิดจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 31.82
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบตอการเรียน
1. สอดแทรกเนื้อหา ตัวอยาง ทางดานจริยธรรมในบทเรียนที่สอนอยางกลมกลืน
พัฒนาศักยภาพดานตางๆ และติดตามการประเมินผล ของผูเรียนพัฒนาศักยภาพดานตางๆ และ
ติดตามการประเมินผล ของผูเรียนอยางตอเนื่อง
2. การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนที่ชัดเจนและกิจกรรมที่ผูสอน
ออกแบบมาเปนอยางดี จะสามารถเสริมสรางจริยธรรมความรับผิดชอบได การสงงานตรงเวลา การ
เขากลุมแสดงความคิดเห็น การยอมรับเสียงสวนใหญ
3. การเรียนการสอนดานจริยธรรม ควรมีการยกตัวอยางบุคคลที่เปนคนดี มีวิถี
ชีวิตที่เปนไปตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนา มีหลัก ปฏิบัติงายๆ เพื่อ ใหเ ปนแรงบันดาลใจ เปน
กําลังใจใหแกผทู ี่ทําความดีอยูแตอาจขาดพลังใหเขาปฏิบัติความดีอยางตอเนื่อง เพื่อใหการเรียนการ
สอนนําไปสูการปฏิบัติจริง
4. การเรียนการสอนอีเลิรนนิง ผูสอนจะตองใหโอกาสผูเรียนในดานเวลา มีความ
ยืดหยุนโดยกําหนดเปาหมายและจุดประสงคการเรียนรูเปนสําคัญ (Outcome) สวนผูเรียนจะตองเอา
ใจใสและมีความรับผิดชอบในการเขาเรียนและการทํากิจกรรมอยางครบถวนของรายวิช า การให
คะแนนผูเรียนควรใหคะแนนโดยสภาพยืดหยุนตอผูเรียน
5. ผูสอนควรไมมอบหมายงานมาก และยากจนเกินไปเพราะความสามารถในการ
เรียนรูของผูเรียนแตกตางกัน เวลาเขาเรียน เขาสูระบบแตกตางกัน เพราะเปนการแนะนําไมใชการ
สอนปฏิบัติจริง จึงทํ าใหผูเรียนเหนื่อย ทอแท กับกิจกรรมที่มาก ๆ ทําใหมีเ จตคติทางลบตอ การ
เรียนออนไลน
6. มีความยืดหยุนในการใหสงงาน ปญหาสําคัญของการเรียนการสอนอีเ ลิรนนิง
คือการหยุดเรียน ขาดความตอเนื่อง แตการหยุดเรียนและการขาดความตอเนื่อ งในการเรียน ไมได
หมายถึง ผูเรียน ขาดจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียน
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1.1.2 ผลการศึกษาความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมและผูเชี่ยวชาญดานการเรียน
แบบอีเลิรนนิง
1.1.2.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมสําหรับการเรียนแบบ
อีเลิรนนิงสามารถแบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ สภาพทั่ วไปและความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
เสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนแบบอีเ ลิรนนิง ผูวิจัยอธิบายไดนําเสนอ
จํานวนความคิดเห็นที่มีผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมใหความคิดเห็นใน 2 ลําดับแรกมากที่สุด สามารถ
เสนอในรูปแบบตาราง ดังนี้
ตารางที่ 22 สภาพทั่ วไปเกี่ ยวกั บ การเรี ย นการสอนในระบบอี เ ลิ ร น นิ ง จากความคิ ดเห็ น ของ
ผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรม (n=10)
รายการ
จํานวน
รอยละ
บทบาทของผูเรียนในระบบอีเลิรนนิงที่สําคัญที่สุด
เขาชั้นเรียนสม่ําเสมอและใชเวลาในการเรียนเหมาะสม
9
45
มีการแสดงความคิดเห็นระหวางเรียนเพื่อกระตุนใหเพื่อนใน
ชั้นเรียนไดคิด
4
20
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจกอนเรียนเพื่อใหเกิดความ
กระตือรือรนในการเรียน
คําชมเชยของผูสอน
6
54.55
คะแนนหลังจากเรียนจบ
3
27.27
แบบอยางที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนดวยตนเอง
ครู ผูสอน
5
35.71
เพื่อน และตัวผูเรียนเอง
3
21.43
วิธีการตั้งเปาหมายทางการเรียน
มีการวางแผนลวงหนากอนเรียน
10
76.92
มีการบันทึกกอนการเรียน
2
15.38
การเสริมแรงในระหวางการเรียน
การไดนําเสนอผลงานของตนเอง
6
25.00
การใหรางวัลกับตนเอง
5
20.83
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ตารางที่ 22 (ตอ)
รายการ
ประเภทของสื่อการสอนในการเรียนแบบอีเลิรนนิง
การเรียนอีเลิรนนิง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่นําเสนอบนเว็บ
ลักษณะของการนําเสนอกรณีศึกษา (Case study) มาใชสําหรับการ
เรียนแบบอีเลิรนนิง
กรณีศึกษาที่ผูเรียนรวมกําหนดขึ้น
กรณีศึกษาจากเหตุการณสมมติที่ผูสอนกําหนดขึ้น ขาวสาร
ทั่วไปผานกระดานสนทนา
การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ที่อาจารยผูสอนเคยใชในการจัดการ
เรียนการสอน
การกําหนดแนวทางในการเลือกตอบโดยการอภิปรายรวมกัน
และ การกําหนดแนวทางในการเลือกตอบจากหลาย ๆ แนวทาง
ควรใหผูเรียนกําหนดแนวทางดวยตนเอง
การสงงานและการเขาเรียนในชั้นเรียนอีเลิรนนิง
ผูเรียนตองเขาเรียนและมีการบันทึกการเรียนอยางสม่ําเสมอ
อื่น ๆ ความซื่อสัตยของผูเรียน
การควบคุมตนเองในการเรียน
ควบคุมการเรียนโดยพิจารณาจากตั้งเปาหมายของการเรียนที่
เคยตั้งไว
ควบคุมการเรียนจากการตกลงรวมกัน
ลักษณะการทํารายงานของผูเรียนแบบอีเลิรนนิง
ทํางานไปพรอม ๆ กันกับเพื่อนรวมชั้นเรียน
ทํางานใหเสร็จดวยตนเองกอนแลวจึงสอบถามความคิดเห็นของ
เพื่อนรวมชั้นเรียน
วิธีการสรุปการเรียนในระบบอีเลิรนนิง
แลกเปลี่ยนการรับรูกับเพื่อนในชั้นเรียน
สรุปการรับรูที่ไดเรียนมาดวยตนเอง

จํานวน

รอยละ

10
7

20.41
14.29

6

42.86

3

21.43

6

46.15

1

7.70

9
1

90.00
10.00

6
4

50.00
33.33

5

35.71

3

21.43

9
5

56.25
31.25
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ตารางที่ 22 (ตอ)
รายการ
การกําหนดปญหาของอาจารยในการเรียนที่สอดคลองกับปญหา
ในปจจุบัน
กรณีศึกษา
ขาวสารปจจุบัน
การอธิบายปญหาของอาจารย
กําหนดกรณีหรือสถานการณปญหาใหอาน นําเสนอเปน
ขาวสาร
บอกเลาปญหาในลักษณะสรุปความใหผูเรียนไดทราบ นําเสนอ
ดวยวีดิทัศน
การแนะนําของผูที่เคยสอนโดยการใหคนหาและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ
แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตจากการสืบคน(Search engine)
แหลงเรียนรูที่ผูสอนแนะนํา (External Link) และฐานขอมูล
ของมหาวิทยาลัย
การนําเสนอผลงานจากประสบการณในการเรียน
การนําเสอนผานเว็บสวนตัวของตนเอง (Weblog)
นําเสนอหนาชั้นเรียนอีเลิรนนิง (ในระบบ LMS)
ลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคําถามในระบบการ
เรียนอีเลิรนนิง
นําทฤษฏีมาสรุปและตอบคําถามโดยใชภาษาของตนเอง
อางถึงทฤษฏี และใหเหตุผลกอนตอบคําถาม
การกําหนดโครงงาน (Project) สําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง
อาจารยกําหนดหัวขอโครงงานอยางชัดเจน
ใหนักศึกษากําหนดหัวขอของโครงงานอยางอิสระ
ลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนของผูเรียน
การประเมินตนเอง
การตั้งเปาหมายและวางแผน

จํานวน

รอยละ

7
5

43.75
31.25

5

29.41

3

17.65

7

33.33

6

28.57

7
6

29.16
25.00

6
3

50.00
25.00

5
4

38.46
30.77

10
9

14.96
13.43

201

จากตารางที่ 22 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิงจากความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรม พบวา บทบาทของผูเรียนในระบบอีเลิรนนิงที่สําคัญที่สุด คือ การเขา
ชั้นเรียนสม่ําเสมอและใชเวลาในการเรียนเหมาะสม จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจกอนเรียนเพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน
คือ คําชมเชยของผูสอน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 54.55
แบบอยางที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนดวยตนเอง คือ ครู ผูสอน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ
45 เพื่อน
วิธีการตั้งเปาหมายทางการเรียน มีการวางแผนลวงหนากอนเรียน จํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 35.71
การเสริมแรงในระหวางการเรียน การไดนําเสนอผลงานของตนเอง จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 76.92
ประเภทของสื่อการสอนในการเรียนแบบอีเลิรนนิง ไดแก การเรียนอีเลิรนนิงจํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 25.00 ภาพนิ่ง
ลัก ษณะของการนําเสนอกรณีศึกษา (Case study) มาใชสําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิง
ไดแก กรณีศึกษาที่ผูเรียนรวมกําหนดขึ้น จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20.41
การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ที่อ าจารยผูสอนเคยใชในการจัดการเรียนการสอน ไดแกการ
กํ า หนดแนวทางในการเลื อ กตอบโดยการอภิ ปรายร วมกั น และ การกํ า หนดแนวทางในการ
เลือกตอบจากหลาย ๆ แนวทาง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 42.86
การสงงานและการเขาเรียนในชั้นเรียนอีเลิรนนิง ผูเรียนตองเขาเรียนและมีก ารบันทึก การ
เรียนอยางสม่ําเสมอ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 41.15
การควบคุมตนเองในการเรียน ควบคุมการเรียนโดยพิจารณาจากตั้งเปาหมายของการเรียน
ทีเ่ คยตั้งไว จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 50.00
ลักษณะการทํารายงานของผูเรียนแบบอีเลิรนนิง ทํางานไปพรอม ๆ กันกับเพื่อนรวมชั้น
เรียน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 35.71
วิธีการสรุปการเรียนในระบบอีเลิรนนิง แลกเปลี่ยนการรับรูกับเพื่อนในชั้นเรียน จํานวน 9
คน คิดเปนรอยละ 56.25
การกําหนดปญหาของอาจารยในการเรียนที่สอดคลอ งกั บปญหาในปจจุบัน กรณีศึกษา
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 43.75
การอธิบายปญหาของอาจารย กําหนดกรณีหรือสถานการณปญหาใหอาน นําเสนอเป น
ขาวสาร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 29.41
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การแนะนําของผูที่เคยสอนโดยการใหคนหาและรวบรวมขอมูลสารสนเทศ แหลงขอ มูล
ทางอินเทอรเน็ตจากการสืบคน (Search engine) จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.33
การนําเสนอผลงานจากประสบการณในการเรียน การนําเสอนผานเว็บสวนตัวของตนเอง
(Weblog) จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 29.16
ลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคําถามในระบบการเรียนอีเ ลิรนนิง นําทฤษฏี
มาสรุปและตอบคําถามโดยใชภาษาของตนเอง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 50.00
การกําหนดโครงงาน (Project) สําหรับการเรียนในระบบอีเ ลิรนนิง อาจารยกําหนดหัวขอ
โครงงานอยางชัดเจน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 38.46
ลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนของผูเรียน การประเมินตนเอง จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 14.96
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ตอนที่ 2 สภาพทั่ วไปและความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บการเสริม สร า งจริ ยธรรมด านความ
รับผิดชอบสําหรับการเรียนการสอนอีเลิรนนิง
ตารางที่ 23 สภาพทั่วไปและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
สําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิง จากผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรม (n=10)
รายการ
จํานวน รอยละ
ความรับผิดชอบทางการเรียนในระบบอีเลิรนนิงที่สําคัญที่สุด
รับผิดชอบตอตนเอง ในการเรียน (การวางแผนการเรียน การ
9
60.00
ทบทวนบทเรียน)
รับผิดชอบตอการทํางาน (การสงงาน การเขาชั้นเรียน)
3
20.00
ประสบการณของผูเรียนที่มีตอการใชวิธีการสอนที่จะสามารถสราง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง
การนําเสนอขาวสารและอภิปราย
8
30.77
การสรางประเด็นปญหา และสถานการณตัวอยาง
4
15.38
ผูที่มีจะมีสวนชวยเสริมสรางคุณลักษณะผูเรียนในระบบอีเลิรนนิง
การเสริมสรางความรับผิดชอบของผูเรียนที่ดีควรจะมีการเสริมสราง
สรางรวมกันหลาย ๆ ฝาย
7
46.67
การเสริมสรางความรับผิดชอบของผูเรียนที่ดีควรจะเสริมสรางดวย
ตนเอง
3
20.00
กําหนดแนวทางการเรียนหรือกิจกรรมการเรียนในแตละสัปดาห
มีการอภิปรายรวมกันกอนกําหนดทางเลือก
7
58.33
มีการกําหนดทางเลือกจากการคนควาดวยตนเอง
3
25.00
การสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียนที่ผูสอนควร
สอดแทรก
สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนและสอดแทรกภายในเนื้อหาทางการ
เรียน
6
30.00
การสอดแทรกกอนเรียน
4
20.00
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ตารางที่ 23 (ตอ)
รายการ
แหลงเรียนรูภายนอกชั้นเรียนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบที่มีบทบาทตอการเรียนมากที่สุด
เว็บไซต
กระดานสนทนา และ ขาวสารทั่วไป
การติดตามรายงานที่จะชวยเสริมสรางจริยธรรมสําหรับการเรียนใน
ระบบอีเลิรนนิง
ควรมีการติดตามการสงงานอยางสม่ําเสมอ
ควรกําหนดการสงรายงานกอนเรียนอยางชัดเจนเพียงครั้งเดียว
รายงานที่จะชวยเสริมสรางจริยธรรมสําหรับการเรียนในระบบ
อีเลิรนนิง
หัวขอรายงานที่สงเสริมใหมีการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
หัวขอรายงานที่กลาวถึงการพัฒนาจริยธรรมโดยตรง
การเสริมสรางคุณลักษณะนิสัยใหผูเรียนมีพฤติกรรมดานความ
รับผิดชอบที่ดีและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ใหผเู รียนไดประเมินตนเอง ตามทางเลือกที่ผูสอน หรือ ผูเรียน
กําหนดรวมกัน
ผูสอนตองมีการประเมินและใหผลยอนกลับในระหวางเรียนอยาง
ตอเนื่อง
การประเมินผลดานจริยธรรมทางการเรียน
ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียนและรวมกิจกรรมทางการเรียน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
ความรับผิดชอบทางการเรียนที่สําคัญที่สุด
ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพ
มีวิธีการวางแผนการใชเวลาอยางเหมาะสม ปฏิบัติการทุกดานอยาง
ครบถวน

จํานวน

รอยละ

5
4

25.00
20.00

4
3

36.36
27.27

8
4

53.33
26.67

7

38.89

4

22.22

5
4

21.74
17.39

6

35.29

3

17.65
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ตารางที่ 23 (ตอ)
รายการ
ลักษณะนิสัยทางการเรียนที่ดี และวิธีการที่ควรไดรับการปลูกฝง
คอย ๆ ปลูกฝงจนเกิดเปนคานิยม และการกําหนดประเด็นเพื่อ
กระตุนใหผูเรียนไดเกิดความคิด
อื่น ๆ การเปนแบบอยางที่ดีตอผูเรียน
คานิยมที่เกิดขึ้นจากจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
คานิยมที่เกิดจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสําเร็จในการกระทํา
คานิยมที่เกิดจากอิสระทางความคิด และคานิยมที่เกิดจากความเสมอ
ภาค

จํานวน

รอยละ

4
2

36.36
18.18

6

31.58

3

15.79

จากตารางที่ 23 พบว า ความรั บผิ ด ชอบทางการเรี ยนในระบบอี เ ลิ รน นิ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด
รับผิดชอบตอตนเอง ในการเรียน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 60.00
ประสบการณข องผูเรียนที่มีตอ การใชวิธีการสอนที่จะสามารถสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง การนําเสนอขาวสารและอภิปราย จํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 30.77
ผูที่มีจะมีสวนชวยเสริมสรางคุณลักษณะผูเรียนในระบบอีเลิรนนิง การเสริมสรางความ
รับผิดชอบของผูเรียนที่ดีควรจะมีการเสริมสรางสรางรวมกันหลาย ๆ ฝาย จํานวน 7 คน คิดเปนรอย
ละ 46.67
กําหนดแนวทางการเรียนหรือกิจกรรมการเรียนในแตล ะสัปดาห มีก ารอภิปรายรวมกั น
กอนกําหนดทางเลือก จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 58.33
การสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียนที่ผูสอนควรสอดแทรก สอดแทรกใน
กิจกรรมการเรียนและสอดแทรกภายในเนื้อหาทางการเรียน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30.00
แหล งเรี ยนรู ภ ายนอกชั้น เรี ยนอีเ ลิรน นิ งเพื่อ สง เสริมจริยธรรมดา นความรับผิ ดชอบที่ มี
บทบาทตอการเรียนมากที่สุด เว็บไซต จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25.00
การติดตามรายงานที่จะชวยเสริมสรางจริยธรรมสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง ควรมี
การติดตามการสงงานอยางสม่ําเสมอ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 36.36
รายงานที่จะชวยเสริมสรางจริยธรรมสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง หัวขอ รายงานที่
สงเสริมใหมีการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 53.33
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การเสริมสรางคุณลักษณะนิสัยใหผูเ รียนมีพฤติกรรมดานความรับ ผิดชอบที่ดีและมีการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องใหผูเรียนไดประเมินตนเอง ตามทางเลือกที่ผูสอน หรือ ผูเ รียนกําหนดรวมกัน
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 38.89
การประเมิ น ผลด านจริย ธรรมทางการเรี ยน ประเมิ น ผลจากการเข า ชั้ น เรีย นและรว ม
กิจกรรมทางการเรียน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 21.74
ความรับผิดชอบทางการเรียนที่สําคัญที่สุด ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพ
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 35.24
ลักษณะนิสัยทางการเรียนที่ดี และวิธีการที่ควรไดรับการปลูกฝง ไดแก คอย ๆ ปลูก ฝงจน
เกิดเปนคานิยม และการกําหนดประเด็นเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดเกิดความคิด จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 36.36
คานิยมที่เกิดขึ้นจากจริยธรรมดานความรับผิดชอบ คานิยมที่เกิดจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ความสําเร็จในการกระทํา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 31.58
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบตอการเรียน จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสามารถสรุปไดวา
การพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบควรมีการศึกษาและออกแบบตามหลักการพัฒนา
จิตพิสัย ควรมีการสงเสริมใหมีการแบงปนองคความรูรวมกัน มีก ารสรางเครือ ขายแหงการเรียนรู
เพื่ อ ให ผู เ รี ยนเกิ ด ความสั มพั น ธ ช วยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น การประเมิ น ผลควรเน น การ
ประเมินผลในรูปแบบที่สังเกตไดชัดในระบบเชนการเขาชั้นเรียน สงงาน สวนในดานคุณภาพควร
ใชวิธีการประเมินจากสมุดบันทึกการเรียน
ควรศึกษาวิธีการประเมินและมีการอางอิงหลักการพัฒนาจิตพิสัย และควรมีการ
ประเมินผลจริยธรรมอยางรอบดาน เชนการประเมินระหวางเพื่อนรวมชั้นเรียนและมีระยะเวลาใน
การประเมินอยางเหมาะสมและมีความตอเนื่องการสรางแรงจูงใจ โดยใหผูรวมชั้นเรียนอีเลิรนนิงมี
การประเมิ น ร วมกั น โดยผู ส อนควรบัน ทึก การเรี ยนอย า งสม่ํ าเสมอเพื่ อ ที่ จะสามารถทราบถึ ง
พัฒนาการที่เกิดขึ้นได
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1.1.2.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานอีเลิรนนิงสําหรับการเรียนการสอน
สามารถแบงเปน 3 ตอนดังนี้
ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสรางจริยธรรมด าน
ความรับผิดชอบสําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิง ผูวิจัยอธิบายไดนําเสนอจํานวนความคิดเห็นที่มี
ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนแบบอีเลิรนนิง ใหความคิดเห็นใน 2 ลําดับแรกมากที่สุด สามารถเสนอใน
รูปแบบตาราง ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบอีเ ลิรนนิงจากความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานอีเลิรนนิง
ตารางที่ 24 สภาพทั่ วไปเกี่ ยวกั บ การเรี ย นการสอนในระบบอี เ ลิ ร น นิ ง จากความคิ ดเห็ น ของ
ผูเชี่ยวชาญดานอีเลิรนนิง (n=10)
รายการ
จํานวน
รอยละ
บทบาทของผูเรียนในระบบอีเลิรนนิงที่สําคัญที่สุด
เขาชั้นเรียนสม่ําเสมอและใชเวลาในการเรียนเหมาะสม
6
27.27
มีการแสดงความคิดเห็นระหวางเรียนเพื่อกระตุนใหเพื่อนใน
ชั้นเรียนไดคิด
5
22.73
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจกอนเรียนเพื่อใหเกิดความ
กระตือรือรนในการเรียน
อื่น ๆ (การเห็นแบบอยางที่ดีในการเรียน และชีวิตประจําวัน)
6
42.86
คําชมเชยของครู ผูสอน
3
35.71
แบบอยางที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนดวยตนเอง
ผูที่ประสบความสําเร็จในการเรียน
6
42.86
ครู / ผูสอน
4
28.57
วิธีการตั้งเปาหมายทางการเรียน
มีการวางแผนลวงหนากอนเรียน
9
69.23
อื่น ๆ ศึกษาแผนการสอน และการตั้งเปาหมายรวมกัน
2
15.38
การเสริมแรงในระหวางการเรียน
คําชมเชยของผูสอน
8
21.05
การนําเสนอผลงานของตนเอง และคําชมเชยของผูอื่น
7
18.42
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จากตารางที่ 24 (ตอ)
รายการ
ประเภทของสื่อการสอนในการเรียนแบบอีเลิรนนิง
เอกสาร ตํารา สไลดประกอบการเรียน และหองสนทนากลุม
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่นําเสนอบนเว็บ
ลักษณะของการนําเสนอกรณีศึกษา (Case study) มาใชสําหรับการ
เรียนแบบอีเลิรนนิง
กรณีศึกษาที่ผูสอนกําหนดขึ้น
กรณีศึกษาจากเหตุการณสมมติที่ผูสอนกําหนดขึ้น ขาวสาร
ทั่วไปผานกระดานสนทนา
การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ที่อาจารยผูสอนเคยใชในการจัดการ
เรียนการสอน
การกําหนดแนวทางในการเลือกตอบโดยการอภิปรายรวมกัน
การกําหนดแนวทางในการเลือกตอบจากหลาย ๆ แนวทาง
การสงงานและการเขาเรียนในชั้นเรียนอีเลิรนนิง
ผูเรียนตองเขาเรียนและมีการบันทึกการเรียนอยางสม่ําเสมอ
อื่น ๆ ตามการกําหนดของผูสอน และความซื่อสัตยของผูเรียน
การควบคุมตนเองในการเรียน
ควบคุมการเรียนจากการตกลงรวมกันและจากผูสอน
ควบคุมการเรียนโดยพิจารณาจากตั้งเปาหมายของการเรียนที่
เคยตั้งไว
ลักษณะการทํารายงานของผูเรียนแบบอีเลิรนนิง
ทํางานใหเสร็จดวยตนเองกอนแลวจึงสอบถามความคิดเห็นของ
เพื่อนรวมชั้นเรียน
ทํางานไปพรอม ๆ กันกับเพื่อนรวมชั้นเรียน
วิธีการสรุปการเรียนในระบบอีเลิรนนิง
แลกเปลี่ยนการรับรูกับเพื่อนในชั้นเรียน และสรุปการรับรูที่ได
เรียนมาดวยตนเอง
นําเสนอผลงานทางการเรียน

จํานวน

รอยละ

10
8

16.95
13.56

7

50.00

3

21.43

7
4

58.33
33.33

7
3

58.33
25.00

4

33.33

2

16.67

4
1

44.44
11.11

8
5

36.36
22.73
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จากตารางที่ 24 (ตอ)
รายการ
การกําหนดปญหาของอาจารยในการเรียนที่สอดคลองกับปญหา
ในปจจุบัน
กรณีศึกษา
ขาวสารปจจุบัน
การอธิบายปญหาของอาจารย
กําหนดกรณีหรือสถานการณปญหาใหอาน
บอกเลาปญหาในลักษณะสรุปความใหผูเรียนไดทราบ นําเสนอ
ผานขาวสารใหศึกษา
การแนะนําของผูที่เคยสอนโดยการใหคนหาและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ
แหลงเรียนรูที่ผูสอนแนะนํา (External Link)
แหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตจากการสืบคน(Search engine)
การนําเสนอผลงานจากประสบการณในการเรียน
การนําเสอนผานกระดานสนทนา
นําเสนอผานเว็บสวนตัว และสงงานอาจารยโดยตรง
ลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคําถามในระบบการ
เรียนอีเลิรนนิง
นําทฤษฏีมาสรุปและตอบคําถามโดยใชภาษาของตนเอง
อางถึงทฤษฏี และใหเหตุผลกอนตอบคําถาม
การกําหนดโครงงาน (Project) สําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง
อาจารยกําหนดหัวขอโครงงานอยางชัดเจน
ใหนักศึกษากําหนดหัวขอของโครงงานอยางอิสระ
ลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนของผูเรียน
การตั้งเปาหมายและวางแผน
การแสวงหาขอมูล

จํานวน

รอยละ

7
5

45.00
35.00

5

29.41

3

17.65

9
8

28.13
25.00

9
7

25.71
20.00

6
3

26.09
21.74

5
4

35.71
28.57

10
9

13.16
11.84
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จากตารางที่ 24 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิงจากความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรม พบวา บทบาทของผูเรียนในระบบอีเลิรนนิงที่สําคัญที่สุด คือ การเขา
ชั้นเรียนสม่ําเสมอและใชเวลาในการเรียนเหมาะสม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 27.27
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจกอนเรียนเพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน
คือ คําชมเชยของผูสอน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 35.71
แบบอยางที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนดวยตนเอง คือ ผูสําเร็จดานการเรียน จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 42.86
วิธีการตั้งเปาหมายทางการเรียน มีการวางแผนลวงหนากอนเรียน จํานวน 9 คน คิดเปนรอย
ละ 69.23
การเสริมแรงในระหวางการเรียน จากคําชมเชยจากผูสอน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ
21.05
ประเภทของสื่ อ การสอนในการเรี ย นแบบอี เ ลิ ร น นิ ง ได แ ก เอกสาร ตํ า รา สไลด
ประกอบการบรรยาย หองสนทนากลุม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 16.95
ลัก ษณะของการนําเสนอกรณีศึกษา (Case study) มาใชสําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิง
ไดแก กรณีศึกษาจากเหตุการณสมมติที่ผูสอนกําหนดขึ้น จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 50.00
การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ที่อ าจารยผูสอนเคยใชในการจัดการเรียนการสอน ไดแกการ
กําหนดแนวทางในการเลือกตอบโดยการอภิปรายรวมกัน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 58.33
การสงงานและการเขาเรียนในชั้นเรียนอีเลิรนนิง ผูเรียนตองเขาเรียนและมีก ารบันทึก การ
เรียนอยางสม่ําเสมอ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 58.33
การควบคุมตนเองในการเรีย น ควบคุ ม การเรี ยนจากการตกลงร วมกั น และจากผู ส อน
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 33.33
ลัก ษณะการทํารายงานของผูเ รียนแบบอีเลิรนนิง ทํางานใหเสร็จดวยตนเองกอ นแลวจึง
สอบถามความคิดเห็นของเพื่อนรวมชั้นเรียน แยกการทํางานเปนสวน ๆ และรวมกลุมกันทํา จํานวน
4 คน คิดเปนรอยละ 44.44
วิ ธี ก ารสรุ ปการเรี ยนในระบบอีเ ลิ รน นิ ง สรุป การรับรู ที่ได เ รี ย นมาด วยตนเองและ
แลกเปลี่ยนการรับรูกับเพื่อนในชั้นเรียน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 36.36
การกําหนดปญหาของอาจารยในการเรียนที่สอดคลอ งกั บปญหาในปจจุบัน กรณีศึกษา
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45.00
การอธิบายปญหาของอาจารย กําหนดกรณีหรือสถานการณปญหาใหอาน นําเสนอเป น
ขาวสาร จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 33.33
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การแนะนําของผูที่เคยสอนผูสอนแนะนํา (External Link) และฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 28.13
การนํา เสนอผลงานจากประสบการณ ในการเรียน การนํา เสนอผลงานผา นเว็ บบอร ด
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 25.71
ลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคําถามในระบบการเรียนอีเ ลิรน นิง นําทฤษฏี
มาสรุปและตอบคําถามโดยใชภาษาของตนเอง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 26.09
การกําหนดโครงงาน (Project) สําหรับการเรียนในระบบอีเ ลิรนนิง อาจารยกําหนดหัวขอ
โครงงานอยางชัดเจน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 35.71
ลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนของผูเรียน การตั้งเปาหมายและวางแผน จํานวน 10
คน คิดเปนรอยละ 13.16
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ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบสําหรับการเรียนการสอนอีเลิรนนิง
ตารางที่ 25 สภาพทั่วไปและความคิดเห็น เกี่ยวกั บการเสริมสรา งจริยธรรมดานความรั บผิดชอบ
สําหรับการเรียนการสอนอีเลิรนนิง จากผูเชี่ยวชาญดานการเรียนอีเลิรนนิง (n=10)
รายการ
จํานวน รอยละ
ความรับผิดชอบทางการเรียนในระบบอีเลิรนนิงที่สําคัญที่สุด
รับผิดชอบตอตนเอง ในการเรียน (การวางแผนการเรียน การ
6
46.15
ทบทวนบทเรียน)
รับผิดชอบตอการทํางาน (การสงงาน การเขาชั้นเรียน)
5
38.46
ประสบการณของผูเรียนทีม่ ีตอการใชวิธีการสอนที่จะสามารถสราง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง
การสรางประเด็นปญหา
7
23.33
การนําเสนอขาวสารและอภิปรายและสถานการณตัวอยาง
6
20.00
ผูที่มีจะมีสวนชวยเสริมสรางคุณลักษณะผูเรียนในระบบอีเลิรนนิง
การเสริมสรางความรับผิดชอบของผูเรียนที่ดีควรจะมีการเสริมสราง
สรางรวมกันหลาย ๆ ฝาย
6
60.00
การเสริมสรางความรับผิดชอบของผูเรียนที่ดีควรจะเสริมสรางดวย
ตนเอง
2
20.00
กําหนดแนวทางการเรียนหรือกิจกรรมการเรียนในแตละสัปดาห
มีการอภิปรายรวมกันกอนกําหนดทางเลือก
5
50.00
มีการกําหนดทางเลือกโดยครู
4
40.00
การสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียนที่ผูสอนควร
สอดแทรก
สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนเรียน
8
44.44
สอดแทรกภายในเนื้อหาทางการการสอดแทรกกอนเรียน
3
16.67
แหลงเรียนรูภายนอกชั้นเรียนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบที่มีบทบาทตอการเรียนมากที่สุด
เว็บไซต
4
30.77
กระดานสนทนา
3
23.08
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ตารางที่ 25 (ตอ)
รายการ
การติดตามรายงานที่จะชวยเสริมสรางจริยธรรมสําหรับการเรียนใน
ระบบอีเลิรนนิง
ควรมีการติดตามการสงงานอยางสม่ําเสมอ
ควรกําหนดการสงรายงานกอนกําหนด 2-3 วัน
รายงานที่จะชวยเสริมสรางจริยธรรมสําหรับการเรียนในระบบ
อีเลิรนนิง
หัวขอรายงานที่กลาวถึงการคิดดวยตนเอง
หัวขอรายงานที่สงเสริมใหมีการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
การเสริมสรางคุณลักษณะนิสัยใหผูเรียนมีพฤติกรรมดานความ
รับผิดชอบที่ดีและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ผูสอนตองมีการประเมินและใหผลยอนกลับในระหวางเรียนอยาง
ตอเนื่อง
ใหผูเรียนไดประเมินตนเอง ตามทางเลือกที่ผูสอน หรือ ผูเรียน
กําหนดรวมกัน
การประเมินผลดานจริยธรรมทางการเรียน
ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียนและการสงงาน
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม การบันทึกพฤติกรรม และการ
มีสวนรวมของผูเรียน
ความรับผิดชอบทางการเรียนที่สําคัญที่สุด
ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการบรรลุ
วัตถุประสงค
ปฏิบัติการทุกดานอยางครบถวน
ลักษณะนิสัยทางการเรียนที่ดี และวิธีการที่ควรไดรับการปลูกฝง
คอย ๆ ปลูกฝงจนเกิดเปนคานิยม
การกําหนดประเด็นเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดเกิดความคิด
คานิยมที่เกิดขึ้นจากจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
คานิยมที่เกิดจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสําเร็จในการกระทํา
คานิยมที่เกิดจากการยอมรับและมีมนุษยสัมพันธที่ดี

จํานวน

รอยละ

6
4

54.55
36.36

8
3

72.72
27.27

8

44.44

4

22.22

5

45.45

2

18.18

5
1

45.45
9.09

7
4

58.33
33.33

5
3

45.45
27.27
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จากตารางที่ 25 พบว า ความรั บผิ ด ชอบทางการเรี ยนในระบบอี เ ลิ รน นิ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด
รับผิดชอบตอตนเอง ในการเรียน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 46.15
ประสบการณข องผูเรียนที่มีตอ การใชวิธีการสอนที่จะสามารถสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง การสรางประเด็นปญหา จํานวน 7 คน คิดเปนรอ ย
ละ 23.33
ผูที่มีจะมีสวนชวยเสริมสรางคุณลักษณะผูเรียนในระบบอีเลิรนนิง การเสริมสรางความ
รับผิดชอบของผูเรียนที่ดีควรจะมีการเสริมสรางสรางรวมกันหลาย ๆ ฝาย จํานวน 6 คน คิดเปนรอย
ละ 60.00
กําหนดแนวทางการเรียนหรือกิจกรรมการเรียนในแตล ะสัปดาห มีก ารอภิปรายรวมกั น
กอนกําหนดทางเลือก จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 50.00
การสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียนที่ผูสอนควรสอดแทรก สอดแทรกใน
กิจกรรมการเรียน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 44.44
แหล งเรี ยนรู ภ ายนอกชั้น เรี ยนอีเ ลิรน นิ งเพื่อ สง เสริมจริยธรรมดา นความรับผิ ดชอบที่ มี
บทบาทตอการเรียนมากที่สุด เว็บไซต จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 30.77
การติดตามรายงานที่จะชวยเสริมสรางจริยธรรมสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง ควรมี
การติดตามการสงงานอยางสม่ําเสมอ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ54.556
รายงานที่จะชวยเสริมสรางจริยธรรมสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง หัวขอ รายงานที่
สงเสริมการคิดดวยตนเอง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 72.72
การเสริมสรางคุณลักษณะนิสัยใหผูเรียนมีพฤติกรรมดานความรับผิดชอบที่ดี ผูสอนมีการ
ปะรเมินผลยอนกลับในระหวางเรียนอยางตอเนื่อง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 44.44
การประเมินผลดานจริยธรรมทางการเรียน ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียนและและการสง
งาน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.45
ความรับผิดชอบทางการเรียนที่สําคัญที่สุด ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพ
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.45
ลักษณะนิสัยทางการเรียนที่ดี และวิธีการที่ควรไดรับการปลูกฝง ไดแก คอย ๆ ปลูก ฝงจน
เกิดเปนคานิยม จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 58.33
คานิยมที่เกิดขึ้นจากจริยธรรมดานความรับผิดชอบ คานิยมที่เกิดจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ความสําเร็จในการกระทํา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.45
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบตอการเรียน จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสามารถสรุปไดวา
รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงควรมีลักษณะที่มีการบันทึกการเขาเรียนไดอยางสมบูรณ มี
บทเรียนอีเลิรนนิง (Courseware) ที่มีลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ ระบบบริหารบทเรียนที่สามารถเรียนรู
ไดอยางงายและมีเครื่องมือสื่อสารบนเว็บที่ครบถวน โดยมีการแสดงการเรียนครั้งละสัปดาห มี
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย และมีรูปแบบในลักษณะเดียวกัน มีคําชี้แ จงและกระตุนใหผูเรียนทราบ
ถึง บทบาทการเรี ย น มี กิ จกรรมที่หลากหลายและสอดคล อ งกั บสภาพการณ ปจจุ บัน ซึ่ งอาจใช
สถานการณสมมติเพื่อใหมีความสอดคลองกับความรับผิดชอบทางการเรียนไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
ควรมีการกลาวถึงระบบประเมินที่มีความชัดเจนเพื่อ ใหผูเรียนไดรับทราบกอน ระบบการบันทึก
การเรียนควรมีสองรูปแบบทั้งรูปแบบการบันทึกที่สงตรงถึงผูสอนโดยตรงและระบบที่สามารถเปด
ใหผูเรียนคนอื่นในชั้นเรียนไดเห็นทั้งหมด ควรมีแฟมสะสมผลงานสวนตัวหรือเว็บบล็อกสําหรับ
การสื่อสาร ทั้งนี้ควรมีการกระตุนและสรางแรงจูงในการเรียนและเสริมแรงโดยครูผูสอนเมื่อจําเปน
แตควรปลูกฝงใหผูเรียนเกิดคานิยมและแสดงออกดวยตนเองเปนพื้นฐานในการเรียนการสอน
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1.2 ผลการประเมินการหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสราง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
1. ผลการประเมิน รู ปแบบการเรีย นแบบอีเ ลิ รน นิ งเพื่อ เสริ มสร างจริย ธรรมดานความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ตารางที่ 26 ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู
รายการประเมิน
1. แนะนําการเรียนแบบอีเลิรนนิง (บทบาทผูสอน บทบาท
ผูเรียน)
2. ผูสอนตกลงวิธีการเรียนกติกาในการเรียนการสอนรวมถึง
การทําความเขาใจในการเรียนรวมกัน
3. แนะนําขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน (คูมือการ
เรียน เครื่องมือการสื่อสารบนเว็บ)
4. อธิบายรายวิชาที่จะทําการเรียนการสอน (ประมวลรายวิชา
กําหนดการเรียนการสอน การบันทึกพฤติกรรมการเรียน)
5. อธิบายวิธีการกํากับตนเองในการเรียน
6. ใหผูเรียนทดลองใชระบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงและ
เครื่องมือสื่อสารบนเว็บ เชน หองสนทนา กระดานสนทนาฯลฯ
7. อธิบายถึงการบันทึกกิจกรรมและใหผูเรียนไดทดลองใชสมุด
บันทึกการเรียนผานเว็บบล็อก (Weblog)
ผูสอนจัดเตรียมแหลงการรับรูที่เกี่ยวของกับการเรียน
8. ผูสอนกระตุน ใหผูเรียนตระหนักถึงบทบาทของผูเรียนใน
ระบบอีเลิรนนิง
9. เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม
เฉลี่ยรวม

ผลการประเมินคุณภาพ
การสอน
การเรียน
X แปลผล X แปลผล
4.90 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
4.70 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
4.70 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
4.90 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด
4.90 มากทีส่ ุด 4.90 มากที่สุด
4.80 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด

4.90 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด
4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
4.82 มากที่สุด 4.78 มากที่สุด
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จากตารางที่ 26 ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญไดป ระเมิน
คุณภาพของรูปแบบ ในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 แปลผลอยูในระดับมาก
ที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด โดยหัวขอที่ผูเชี่ยวชาญให
ความคิดเห็นอยูในระดับมากทีส่ ุดในดานการสอนคือ แนะนําการเรียนแบบอีเลิรนนิง อธิบายวิธีการ
กํากับตนเองในการเรียน ใหผูเรียนทดลองใชระบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงและเครื่องมือสื่อสารบน
เว็บ เชน หองสนทนา กระดานสนทนา ฯลฯ ผูสอนกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงบทบาทของผูเรียน
ในระบบอีเลิรนนิง ในดานการเรียนคือ อธิบายวิธีการกํากับตนเองในการเรียนใหผูเรียนทดลองใช
ระบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงและเครื่องมือสื่อสารบนเว็บ เชน หองสนทนา กระดานสนทนา ฯลฯ
ผูสอนกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงบทบาทของผูเรียนในระบบอีเลิรนนิง
ตารางที่ 27 ขั้นที่ 2 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุนใหมีการประเมินตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพ
รายการประเมิน
การสอน
การเรียน
X แปลผล X แปลผล
4.90 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด
1. ผูสอนแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการเรียน
2. ผูสอนใหการรับรูความเขาใจถึงประโยชนที่ไดจากการเรียน 4.70 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
ในระบบอีเลิรนนิง
3. ผูสอนสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการประเมินตนเองผานสมุด 4.70 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
บันทึกแบบอีเลิรนนิง
4.80 มากที่สุด 4.40 มาก
4. นําเสนอสถานการณ หรือ เหตุการณประจําวันในการสราง
แรงจูงใจสําหรับการเรียน
5. ผูสอนดําเนินการวัดพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ 4.70 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
4.80 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
6. ผูสอนสนับสนุนใหผูเรียนไดตั้งเปาหมายทางการเรียน
เฉลี่ยรวม

4.76 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด

จากตารางที่ 27 ขั้นที่ 2 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุนใหมีการประเมิน
ตนเองผูเชี่ยวชาญไดประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.76 แปลผลอยูในระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 แปลผลอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยหัวขอที่ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดในดานการสอนคือ ผูสอนแจงให
ทราบถึงวัตถุประสงคของการเรียน ในดานการเรียนคือ แจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการเรียน
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ตารางที่ 28 ขั้นที่ 3 ผูสอนทบทวนและเชื่อมโยงการรับรูเดิมโดยการจัดระบบการเรียนรูโดยให
หลักการพิจารณาจากผลลัพธ
ผลการประเมินคุณภาพ
รายการประเมิน
การสอน
การเรียน
แปลผล
แปลผล
X
X
1. ผูสอนตั้งคําถามเพื่อทบทวนการรับรูเดิม
4.80 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด
2. ใหผูเรียนเลา อธิบาย ถึงวิธีการเรียน การทํางานของ
4.90 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
นักศึกษา โดยใหมีการกําหนดการตั้งเปาหมายทางการเรียน
การสรางแรงจูงใจในการเรียน และการจัดการสิ่งแวดลอม
ทางการเรียน
3. ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหาเดิมกับองคการรับรูใหม โดย
4.80 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
กระตุนใหผูเรียนกลาวถึงการเชื่อมโยงการรับรูดวยวิธีของ
ตนเอง โดยใหนําเสนอจากหลายประเด็น มีการกําหนด
ทางเลือก การใหเหตุผล
4. อภิปรายรวมกันผานเครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
4.90 มากที่สุด 4.40
มาก
5. ผูสอนตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบโดยแบง 4.90 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
ประเด็นเปน ความรับผิดชอบตอตนเอง ความรับผิดชอบตอ
การงาน ความรับผิดชอบตอผูอื่น โดยใหผูเรียนนําเสนอผาน
ตัวอยางของชิ้นงานที่มีความเกี่ยวของ
6. ผูสอนกําหนดวันและเวลาในการสงงาน
5.00 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.83 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
จากตารางที่ 28 ขั้นที่ 3 ผูสอนทบทวนและเชื่อมโยงการรับรูเดิมเดิมโดยการจัดระบบการ
เรียนรูโดยใหหลักการพิจารณาจากผลลัพธ ผูเชี่ยวชาญไดประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในภาพรวม
ดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 แปลผลอยูในระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.70 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด โดยหัวขอที่ผูเ ชี่ยวชาญใหความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุดในดานการสอนคือ ผูสอนกําหนดวันและเวลาในการสงงาน ในดานการเรียนคือ ตอบคําถาม
คําถามเพื่อทบทวนการรับรูเดิม
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ตารางที่ 29 ขั้นที่ 4 นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่เสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการ
เรียน
ผลการประเมินคุณภาพ
รายการประเมิน
การสอน
การเรียน
X แปลผล X แปลผล
1. ผูสอนแนะนําเกณฑในการประเมินผลงาน
4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
2. นําเสนอเนื้อหาตามแผนการเรียนรูในแตละหนวย
4.80 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
3. ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหาที่มีความเกี่ยวของกับสถานการณ 4.90 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
ในปจจุบัน เชน การนําเสนอขาว ชิ้นงานตัวอยาง กรณีศึกษา
ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ดําเนินการเรียนการสอน
4.ผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดการวิเคราะห ดวยการตั้ง
4.90 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด
ประเด็นคําถามผานกระดานสนทนา และใหผูเรียนไดมีการ
จัดระบบทางการเรียน สรุป อภิปราย หาเหตุผลทางการเรียน
ดวยตัวผูเรียนเอง
5. ผูสอนกําหนดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความ
4.90 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด
รับผิดชอบโดยใหผูเรียน นําเสนอดวยการวิเคราะห สรุป
และอภิปรายผลดวยตนเอง
6. ผูสอนกระตุนใหเกิดการตัดสินใจทางจริยธรรม
4.70 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.83 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
จากตารางที่ 29 ขั้ น ที่ 4 นํ า เสนอเนื้ อ หาและกิ จกรรมที่ เ สริ ม สร า งจริย ธรรมด านความ
รับผิดชอบทางการเรียน ผูเชี่ยวชาญไดประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในภาพรวมดานการสอนโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.83 แปลผลอยูในระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 แปลผลอยู
ในระดับมากที่สุด โดยหัวขอที่ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดในดานการสอนคือ
ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหาที่มีความเกี่ยวของกับสถานการณในปจจุบัน เชน การนําเสนอขาว ชิ้นงาน
ตัวอยาง กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ดําเนินการเรียนการสอน ผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดการ
วิเคราะห ดวยการตั้งประเด็นคําถามผานกระดานสนทนา และใหผูเ รียนไดมีการจัดระบบทางการ
เรียน สรุป อภิปราย หาเหตุผลทางการเรียนดวยตัวผูเรียนเอง ผูสอนกําหนดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
จริยธรรมดานความรับผิดชอบโดยใหผูเรียน นําเสนอดวยการวิเ คราะห สรุป และอภิปรายผลดวย
ตนเอง ในดานการเรียนคือ ผูเรียนเกิดการวิเคราะห ดวยการตั้งประเด็นคําถามผานกระดานสนทนา
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และไดมีก ารจัดระบบทางการเรียน สรุป อภิ ปราย หาเหตุผ ลทางการเรียนดวยตั วผูเรียนเอง ทํ า
กิจกรรมเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบโดยใหผูเรียน นําเสนอดวยการวิเคราะห สรุป
และอภิปรายผลดวยตนเอง
ตารางที่ 30 ขั้นที่ 5 สรางลักษณะนิสัยโดยสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาการรับรู
ผลการประเมินคุณภาพ
รายการประเมิน
การสอน
การเรียน
X แปลผล X แปลผล
1. ผูสอนกระตุนใหผเู รียนไดทบทวนการรับรูที่ไดจากการ 4.60 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
เรียนในแตละหนวยการเรียน
2. ผูสอนแนะแนวทางในการสืบคนขอมูลตาง ๆ นอกชั้น
4.70 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
เรียนอีเลิรนนิง
3. ผูสอนแนะนําการแสวงหาการรับรูที่ถูกตองกับผูเรียน
4.70 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
โดยแนะนําใหผูเรียนไดมีการพิจารณาทางเลือกและมีการให
เหตุผลในแตละทางเลือก
4. ผูสอนตั้งประเด็นคําถามที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางการ
4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
เรียน ตามความสนใจของผูเรียนโดยยกตัวอยางจาก
สถานการณ
5. ผูสอนใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนเกิดปญหา
4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
6. ผูสอนแนะนําการกํากับการเรียนของผูเรียน โดยใหผูเรียน 4.90 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
สังเกตตัวแบบจากผูสอนโดยมีการแสดงผังความคิด การ
กําหนดแนวทางการเรียนใหผูเรียนไดเห็นภาพการวางแผนที่
ชัดเจนผานเครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต เชนเว็บบล็อก
และกระดานสนทนา
7. ผูสอนตรวจสอบความถูกตองและสังเกตพฤติกรรมดาน 4.80 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด
ความรับผิดชอบของผูเรียน
8. ผูสอนกระตุนใหผูเรียนไดเหตุผลกับงานตามคานิยมของ 4.80 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด
ผูเ รียน
เฉลี่ยรวม
4.76 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
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จากตารางที่ 30 ขั้ น ที่ 5 สรา งลัก ษณะนิสั ยโดยสนั บสนุน ให ผู เรี ยนแสวงหาการรั บรู
ผูเชี่ยวชาญไดประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 แปล
ผลอยูในระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด โดย
หัวขอที่ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดในดานการสอนคือ ผูสอนแนะนําการกํากับ
การเรียนของผูเรียน โดยใหผูเรียนสังเกตตัวแบบจากผูสอนโดยมีการแสดงผังความคิด การกําหนด
แนวทางการเรียนใหผูเรียนไดเห็นภาพการวางแผนที่ชัดเจนผานเครื่อ งมือ สื่อสารบนอินเทอรเน็ต
เชนเว็บบล็อกและกระดานสนทนา ในดานการเรียนคือ ผูเรียนใหเหตุผลกับงานตามคานิยมของ
ผูเรียน แสดงพฤติกรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียน
ตารางที่ 31 ขั้นที่ 6 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยพิจารณาทางเลือกอยางอิสระ
ผลการประเมินคุณภาพ
รายการประเมิน
การสอน
การเรียน
X แปลผล X แปลผล
1. ผูสอนกําหนด กิจกรรม ประเด็นคําถาม หรือสถานการณ 4.70 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด
ตัวอยาง ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางการเรียน และใหผเู รียน
แสวงหาคําตอบ
2. ผูสอนกําหนดเกณฑ หรือขอกําหนดของลักษณะงานและ 4.70 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
ขั้นตอนการเรียน หรือการปฏิบัติตัวของผูเรียนที่พึงประสงค
และแจงใหกับผูเรียน
3. ผูสอนกําหนด หรือ นัดกับผูเรียนในการใชเครื่องมือ
4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
สื่อสารบนอินเทอรเน็ตเพื่อทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแสวงหาคําตอบ เชน กระดานสนทนา หองสนทนา เว็บ
บล็อก ลิงคเชื่อมโยงแหลงเรียนรู
4. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น หรือ
4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
ตอบขอซักถามระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน
และผูเรียนกับบุคคลอื่น ๆ
5. กระตุนใหผูเรียนมีการสรุปดวยตนเอง จากแหลงเรียนรู 4.80 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด
ตาง ๆ
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ตารางที่ 31 (ตอ)
รายการประเมิน
6. กระตุนใหผูเรียนเปรียบเทียบโดยพิจารณาผลลัพธที่ได
จากการเรียนกับเปาหมายที่ตั้งไวดวยตนเองและใหอธิบาย
ถึงขั้นตอนการเรียน สรางชิ้นงาน และการแสวงหาการรับรู
และนําเสนอตอเพื่อนรวมชั้น
7. ผูสอนใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนเกิดปญหา
8. ผูสอนตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบพฤติกรรม
เฉลี่ยรวม

ผลการประเมินคุณภาพ
การสอน
การเรียน
X แปลผล X แปลผล
4.70 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด

4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
4.80 มากทีส่ ุด 4.80 มากที่สุด
4.76 มากทีส่ ุด 4.77 มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 31 ขั้นที่ 6 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยพิจารณาทางเลือกอยางอิสระ
ผูเชี่ยวชาญไดประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 แปล
ผลอยูในระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 แปลผลอยูในระดับมากที่สุดโดย
หัวขอที่ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดในดานการสอนคือ ผูสอนกําหนด หรือ นัด
กับผู เ รี ย นในการใช เ ครื่ อ งมื อ สื่อ สารบนอิน เทอรเ น็ ตเพื่ อ ทํา การแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น และ
แสวงหาคําตอบ เชน กระดานสนทนา หองสนทนา เว็บบล็อ ก ลิงคเชื่อ มโยงแหลงเรียนรู ผูสอน
เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น หรือตอบขอซักถามระหวางผูสอนกับผูเ รียน ผูเ รียนกับ
ผูเรียน และผูเรียนกับบุค คลอื่น ๆ กระตุนใหผูเรียนมีการสรุปดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูตาง ๆ
ผูสอนตรวจสอบความถูกตอ งและตรวจสอบพฤติกรรม ผูสอนใหความชวยเหลือ เมื่อ ผูเรียนเกิด
ปญหา ในดานการเรียนคือ ดําเนินการทํ า กิจกรรม ประเด็นคําถาม หรือสถานการณตัวอยาง ที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาทางการเรียน และแสวงหาคําตอบ
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ตารางที่ 32 ขั้นที่ 7 แนะนําใหขอมูลปอนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพ
รายการประเมิน
การสอน
การเรียน
แปลผล
แปลผล
X
X
1.ผูสอนใหผูเรียนสงผลงานที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้ง
4.90 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด
อธิบายเกณฑ เหตุผล ขอสรุปตาง ๆ ตามหลักการที่ไดศึกษา
มา
2.ใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นที่มีตอลักษณะการเรียน 4.90 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด
ลักษณะของงานของผูเรียนรวมชั้น ในแตละคน
3. ผูสอนสรุปผลงานในภาพรวมของนักศึกษา ใหการ
4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
เสริมแรงกับนักศึกษาที่ทําผลงานไดตรงตามเกณฑ
4. แนะนําแหลงเรียนรูเพิ่มเติม
4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
5. ใหผูเรียนมีการนําเสนอ (โหวต) ผูเรียนที่มีวิธีการทํางาน 4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
ดีเดน งานที่ดีเดน หรือผูเรียนที่มีมนุษยสัมพันธดีเดนประจํา
สัปดาห
6. ผูสอนสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการประเมินความรับผิ
4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
ชอบของตนเองผานผลงานและทัศนคติในการเรียน
7. ผูสอนสนับสนุนใหผูเรียนใหเหตุผลความรับผิดชอบใน 4.60 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด
การเรียนของตนเอง
8. ผูสอนติดตามพฤติกรรมจาการเรียน
4.70 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด
9. ผูสอนติดตามพฤติกรรมหลังจาการเรียนนอกชั้นเรียนเล็ก 4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด
ทรอนิกส
เฉลี่ยรวม
4.76 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด
จากตารางที่ 32 ขั้น ที่ 7 แนะนํ า ให ข อ มู ล ป อ นกลั บโดยการแสดงปฏิ กิ ริย าต อ ตนเอง
ผูเชี่ยวชาญไดประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 แปล
ผลอยูในระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด โดย
หัวขอที่ผูเชี่ยวชาญใหค วามคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดในดานการสอนคือ ใหผูเรียนรวมแสดง
ความคิดเห็นที่มีตอลัก ษณะการเรียน ลักษณะของงานของผู เรียนรวมชั้น ในแตละคน ผูสอนให
ผูเรียนสงผลงานที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งอธิบายเกณฑ เหตุผล ขอสรุปตาง ๆ ตามหลักการที่ได

224

ศึกษามา ในดานการเรียนคือ สงผลงานที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งอธิบายเกณฑ เหตุผล ขอสรุป
ตาง ๆ ตามหลักการที่ไดศึกษามา รวมแสดงความคิดเห็นที่มีตอลักษณะการเรียน ลักษณะของงาน
ของผูเรียนรวมชั้น ในแตละคน
ตารางที่ 33 ขั้นที่ 8 ทดสอบการรับรูและประเมินพฤติกรรมดานความรับผิดชอบ
ผลการประเมินคุณภาพ
รายการประเมิน
การสอน
การเรียน
แปลผล
แปลผล
X
X
1. ผูสอนดําเนินการทดสอบการรับรูในเนื้อหาการเรียนแต 4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
ละหนวย
2. ผูสอนดําเนินการวัดการรับรูจากสมุดบันทึกพฤติกรรม
4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
การเรียน วัดทัศนคติ และพฤติกรรมของผูเรียน
3. ผูสอนแนะนําการเชื่อมโยงหรือการตอยอดการรับรูเพื่อ 4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
นําไปใชในชีวิตประจําวัน
4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปคุณลักษณะสําคัญของความ 4.90 มากที่สุด 4.90 มากที่สุด
รับผิดชอบที่ดีที่มีตอการเรียนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตนตอไป
5. ติดตามพฤติกรรมการเรียนอยางสม่ําเสมอ โดยตรวจสอบ 4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด
การบันทึกพฤติกรรมการเรียนและแนะนําใหผูเรียนมีการ
เสริมแรงดวยตนเองจนจบการเรียน
เฉลี่ยรวม
4.82 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด
จากตารางที่ 33 ขั้น ที่ 8 ทดสอบการรั บรู แ ละประเมิน พฤติ กรรมด า นความรับผิ ดชอบ
ผูเชี่ยวชาญไดประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 แปล
ผลอยูในระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด โดย
หัวขอที่ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดในดานการสอน และการเรียน คือ ผูสอน
และผูเรียนรวมกันสรุปคุณลักษณะสําคัญของความรับผิดชอบที่ดีที่มีตอการเรียนเพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติตนตอไป
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1.3 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
เพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ตารางที่ 34 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนจากรูปแบบการเรียนสําหรับการเรียนแบบอีเลิร
นนิง
ลําดับ

ผลการประเมินคุณภาพ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตรฐาน

รายการ

1

หลักการและวัตถุประสงคการเรียน
หลักการและเหตุผลของกระบวนการเรียนรูมีความเหมาะสม
4.40

0.54

มาก

2

วัตถุประสงคของกระบวนการเรียนรูมีความเหมาะสม

4.20

0.44

มาก

ลักษณะของเนื้อหา
3
4

เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค
การลําดับเนื้อหาเหมาะสมตอเนื่องงายแกการเรียน

4.60

0.54

มากที่สุด

4.40

0.54

มาก

5

การดําเนินเนื้อหามีความกระชับเหมาะสม

4.00

0.70

มาก

6

เนื้อหาการเรียนในเว็บมีความยืดหยุน

4.40

0.54

มาก

4.40

0.54

มาก

4.60

0.54

มากที่สุด

4.40

0.54

มาก

4.40

0.54

มาก

4.20

0.44

มาก

4.40

0.54

มาก

วิธีการเรียน สื่อและกิจกรรม
7
8
9
10
11
12

วิธีการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับหัวขอการ
เรียน
สื่อที่ใชในการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับระดับความสามารถของ
ผูเรียน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา
กิจกรรมในการเรียนรูออกแบบไดนาสนใจ สรางแรงจูงใจ
ใหกับผูเรียน
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
สอดคลองกับเนื้อหา
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ตารางที่ 34 (ตอ)
ผลการประเมินคุณภาพ
ลําดับ
รายการ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตรฐาน
ลักษณะของบทเรียนแบบอีเลิรนนิง
13 การออกแบบหนาเว็บเพจ
4.40
0.54
มาก
14 ความเหมาะสมของกราฟก
4.20
0.44
มาก
15 ความเหมาะสมของตัวอักษร
4.40
0.54
มาก
16 ความเหมาะสมของภาพประกอบ
4.40
0.54
มาก
17 ลักษณะเฉพาะตามประเภทสื่อการเรียนแบบอีเลิรนนิง
4.40
0.54
มาก
สอดคลองกับการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
18 สื่อการเรียนแบบอีเลิรนนิงตอบสนองความแตกตางระหวาง
4.40
0.54
มาก
บุคคลได
19 เครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ตสามารถสืบคนการรับรูได
4.60
0.54
มากที่สุด
อยางกวางขวางสะดวก ไดแก กระดานสนทนา หองสนทนา
และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
20 สะดวก รวดเร็ว และงายในการติดตอสื่อสารแบบประสาน
4.60
0.54
มากที่สุด
เวลาและไมประสานเวลา
21 ความสะดวกในการปรึกษาระหวางสมาชิกกลุมได
ตลอดเวลาบนเว็บ
4.60
0.54
มากที่สุด
22
23

24

25

ความถูกตอง / ชัดเจนในการใหขอมูลปอนกลับ
ความพรอมดานสภาพแวดลอมระบบสนับสนุนทางการ
เรียน
การประเมินผล
รูปแบบมีกระบวนการพัฒนาความรับผิดชอบตามหลักการ
กํากับตนเองและการสรางความกระจางในคานิยม
รูปแบบการประเมินผลมีความเหมาะกับลักษณะของการ
เรียน
การประเมินจากสมุดบันทึกการเรียนอิเล็กทรอนิกส

4.60

0.54

มากที่สุด

4.60

0.54

มากที่สุด

4.20

0.83

มาก

4.40

0.52

4.20
4.40

0.44
0.52

ระยะเวลาในการเรียนรู
26

ระยะเวลาในการเรียนรูเ หมาะสม
ผลรวมคาเฉลี่ย

มาก
มาก
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จากตารางที่ 34 ผูเชี่ยวชาญไดประเมินคุณภาพบทเรียนพบวาหัวขอที่ ผูเชี่ยวชาญมีค วาม
คิดเห็นเหมาะสมมากที่สุดคือ เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค สื่อที่ใชในการเรียนรูเหมาะสมกับ
เนื้อ หาและกิ จกรมการเรี ยนรู เครื่อ งมือ สื่อสารบนอิน เทอรเ น็ ตสามารถสื บคน การรับรู ไดอ ยาง
กวางขวางสะดวก ความสะดวก รวดเร็ว และงายในการติดตอ สื่อ สารแบบประสานเวลาและไม
ประสานเวลา ความสะดวกในการปรึกษาระหวางสมาชิกกลุมไดตลอดเวลาบนเว็บ ความถูกตอง /
ชัดเจนในการใหขอมูลปอนกลับ และความพรอมดานสภาพแวดลอมระบบสนับสนุนทางการเรียน
โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.20 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 ผลการประเมินคุณภาพอยูใน
ระดับมาก (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)
นอกจากนี้ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา บทเรียนควรมีการปรับปรุง
ในสวนของการคลิกเมาสในสวนของการบรรยายทฤษฏีที่มีค วามถี่มากจนเกินไปอาจทําใหผูเรียน
เกิดความเบื่อ หนายได ควรปรับความเร็วในการดาวนโหลดขอ มูลสําหรับไฟล วีดิทัศน ใหแสดง
ผลไดเ ร็วขึ้น ควรมี ก ารเสริ มแรงจากระบบ LMS อย างสม่ํ า เสมอ ในสวนของการสอนใชงาน
โปรแกรมควรมีแหลงดาวนโหลดโปรแกรมสําหรับผูเรียนเพื่อความสะดวกในการเรียน นอกจากนี้
ควรมีหัวขอการดาวนโหลดคูมือสําหรับผูเรียนและการปฏิบัติตัวในการเรียน
1.4 ความคิดเห็นของผูเรียนจากการเรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสราง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (n=37)
ตารางที่ 35 ผลความคิดเห็นของผูเรียนจากการเรียนดวยรูปแบบการเรียนสําหรับการเรียนแบบ
อีเลิรนนิง
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
รายการ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน

หลักการและวัตถุประสงคการเรียน
1 วัตถุประสงคของการเรียนมีความเหมาะสม

4.24

0.64

มาก

3.95
3.78
3.76

0.66
0.63
0.60

มาก
มาก
มาก

ลักษณะของเนื้อหา
2
3
4

การลําดับเนื้อหาเหมาะสมตอเนื่องงายแกการเรียน
การดําเนินเนื้อหามีความกระชับเหมาะสม
เนื้อหาการเรียนในเว็บมีความยืดหยุน
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ตารางที่ 35 (ตอ)
ลําดับ

รายการ

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน

5
6
7

วิธีการเรียน สื่อและกิจกรรม
สื่อที่ใชในการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจ
4.11
กรมการเรียนรู
กิจกรรมในการเรียนรูออกแบบไดนาสนใจ สราง
3.81
แรงจูงใจใหกับผูเรียน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา
3.94

0.66

มาก

0.66

มาก

0.68

มาก

ลักษณะของบทเรียนแบบอีเลิรนนิง
8

การออกแบบหนาเว็บเพจ

3.89

0.57

มาก

9

ความเหมาะสมของกราฟก

3.78

0.63

มาก

10
11
12

ความเหมาะสมของตัวอักษร
ความเหมาะสมของภาพประกอบ
สื่อการเรียนแบบอีเลิรนนิงตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลได
เครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ตสามารถสืบคนการ
รับรูไดอยางกวางขวางสะดวก ไดแก กระดาน
สนทนา หองสนทนา และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
เครื่องมือสื่อสารมีการใชงานที่งาย สะดวก รวดเร็ว
ความสะดวกในการปรึกษาระหวางสมาชิกกลุมได
ตลอดเวลาบนเว็บ
ความพรอมดานสภาพแวดลอมระบบสนับสนุน
ทางการเรียน

4.02
3.91
3.86

0.44
0.68
0.59

มาก
มาก
มาก

4.11

0.70

มาก

3.89
3.86

0.77
0.67

มาก
มาก

3.92

0.68

มาก

13

14
15
16
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ตารางที่ 35 (ตอ)
ลําดับ

รายการ

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน

17
18
19
20

การประเมินผล
ลักษณะการประเมินผล กับกิจกรรมมีความ
สอดคลอง
ลักษณะของการประเมินผลการเรียนเหมาะสม
ระยะเวลาในการเรียนรู
ระยะเวลาในการเรียนรูเหมาะสม
ความพึงพอใจในภาพรวม
ความพึงพอใจในภาพรวม
ผลรวมคาเฉลี่ย

3.92

0.60

มาก

3.86

0.63

มาก

3.75

0.73

มาก

4.14
3.93

0.68
0.66

มาก
มาก

จากตารางที่ 35 ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนในภาพรวมเทากับ 3.93 และ
คาบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 โดยความคิดเห็นใน 3 อันดับแรกคือ วัตถุประสงคของการเรียนมี
ความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก สื่อที่ใชในการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
สามารถสื บค น การรั บรูไ ด อ ย า งกว า งขวางสะดวก ได แ ก กระดานสนทนา ห อ งสนทนา และ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 ระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)
นอกจากนี้ผูวิจัยไดส อบถามความคิดเห็นของผูเรียนโดยการสัมภาษณ พบวา ควรมีการ
ปรับในสวนของคําอธิบายในสวนหนาบทเรียนใหมีรายละเอียดมากกวานี้ ระบบการบัน ทึกขอ มูล
ใหสามารถแสดงผลความคิ ดเห็นของผูเ รียนคนอื่น ใหส ามารถเห็น ไดหมด และระบบการดาวน
โหลดโปรแกรมประยุกตตอบสนองไดชา เปนตน
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1.5 ผลการหาประสิทธิภาพจากการเรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสราง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ขั้นการทดลองแบบเดี่ ยว ในการทดลองแบบเดี่ยว การวิ เคราะหหาประสิ ทธิภ าพของ
รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรี ยนสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี โดยแสดงผลดังนี้
ตารางที่ 36 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดลองรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
ขั้นการทดลองแบบเดี่ยว
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยการ
ผูเรียน
ความรู
ทัศนคติ
พฤติกรรม
กํากับตนเอง
จํานวน
คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล
3 คน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
คะแนน
มาก
2.76
มาก
3.88
มาก
3.08 มากที่สุด 3.44
เฉลี่ยรวม
คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.18

-

1.01

-

0.73

-

0.64

-

จากตารางที่ 36 แสดงใหเห็นวาการทดลองแบบเดี่ยว พบวาผลการประเมินจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบ ดานความรูจริยธรรม คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.76 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 1.18 สามารถแปลผลอยูในระดับมาก ผลการประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ดานทัศ นคติ คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.88 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.01 สามารถ
แปลผลอยูในระดับมาก ผลการประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบดานพฤติกรรม คาเฉลี่ย ( X )
เทากับ 3.08 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.73 สามารถแปลผลอยูในระดับมากที่สุด
การประเมินการกํากับตนเองคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
0.64 สามารถแปลผลอยูในระดับมาก สามารถสรุปไดวารูปการเรียน มีประสิทธิภ าพตามเกณฑที่
กําหนดไว
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ขั้นการทดลองแบบกลุมยอย ในการทดลองแบบกลุมยอ ย การวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรี ยนแบบอี เลิ รน นิง เพื่ อ เสริมสรา งจริยธรรมดา นความรั บผิ ดชอบตอ การเรียน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยแสดงผลดังนี้
ตารางที่ 37 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดลองรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
ขั้นการทดลองแบบกลุมยอย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ผูเรียน
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ความรู
พฤติกรรม
การกับตนเอง
จํานวน
18 คน
คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล
คะแนนเฉลี่ย
รวม
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.02

มาก

3.64

มาก

2.54

มาก

3.56

มากที่สุด

0.83

-

0.92

-

0.73

-

-

1.15

จากตารางที่ 37 แสดงใหเห็นวาการทดลองกลุมยอย พบวาผลการประเมินจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบ ดานความรูจริยธรรม คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 0.83 ประสิทธิภาพถึงตามเกณฑที่กําหนดไว ผลการประเมินจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบดานทัศนคติ คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.64 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.92
ประสิทธิภาพถึงตามเกณฑที่กําหนดไว การประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบดานพฤติกรรม
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.54 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.73 การประเมินการกํากับ
ตนเองคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.15 ประสิทธิภาพถึง
ตามเกณฑที่กําหนดไว
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ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชรูป แบบการเรี ยนแบบอี เ ลิ รน นิ งเพื่ อ เสริมสรา งจริ ยธรรมด า นความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอ ยได
ดังนี้
2.1 การวิเคราะหผลจริยธรรมดานความรับผิดชอบหลังจากเรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบ
อีเ ลิรน นิงเพื่อเสริมสรา งจริยธรรมดานความรั บผิดชอบตอการเรียนสํ าหรับนัก ศึกษาปริญญาตรี
ไดผลการทดลอง ดังนี้
ตารางที่ 38 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดลองรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
ขั้นการทดลองภาคสนาม (n=30)

ผูเรียน
จํานวน
30 คน
คาเฉลี่ย
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ย
ความรู

คะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติ

คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรม

คะแนนเฉลี่ย
การกับตนเอง

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล
3.37 มากที่สุด 4.23
มาก
2.90
มาก
3.61
มาก
0.97

0.88

0.61

0.80

จากตารางที่ 38 แสดงให เห็น วา การทดลองแบบภาคสนาม พบวาผลการประเมิ น
จริยธรรมดานความรับผิดชอบดานความรู คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.37 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 0.97 แปลผลไดอยูในระดับมากที่สุดผลการประเมิน จริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ดานทัศนคติมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.23 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.88 แปลผลได
อยูในระดับมาก ผลการประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบดานพฤติกรรม คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ
2.90 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.57 แปลผลไดอยูในระดับมาก ผลการกํากับตนเอง
ในการเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.61 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.80 แปลผลได
อยูในระดับมาก
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5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4.23 / 5.00
3.61 / 5.00

3.37 / 4.00
2.90 / 4.00

ความรู

ทั ศนคติ

พฤติ กรรม

กํากับตนเอง

แผนภาพที่ 19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดลองรูปแบบ
จากแผนภาพที่ 19 แสดงใหเห็น วาการทดลองแบบภาคสนาม พบวาผลการประเมิน
จริยธรรมดานความรับผิดชอบดานความรู คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.37 จากคะแนนเต็ม 4.00 แปล
ผลไดอยูในระดับมากที่สุดผล การประเมิน จริยธรรมดานความรับผิดชอบดานทัศนคติมีคาเฉลี่ย
( X ) เทากับ 4.23 จากคะแนนเต็ม 5.00 แปลผลไดอยูในระดับมาก ผลการประเมิน จริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบดานพฤติกรรม คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.90 จากคะแนนเต็ม 4.00 แปลผลไดอ ยูใน
ระดับมาก ผลการกํากับตนเองในการเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.61 จากคะแนนเต็ม 5.00 แปล
ผลไดอยูในระดับมาก
ตารางที่ 39 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมของกลุมทดลองหลังจากเรียนดวยรูปแบบ
จํานวนผูเรียน ความรับผิดชอบตอ ความรับผิดชอบตอ ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง
การงาน
ผูอื่น
กลุมทดลอง
ที่เรียนดวย
S.D. แปล
แปล
แปล
S.D.
S.D.
X
X
X
รูปแบบ
ผล
ผล
ผล
30
3.02 0.54 มาก 2.90 0.55 มาก 2.76 0.69 มาก
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จากตารางที่ 39 แสดงให เห็น วา การทดลองแบบภาคสนาม พบวาผลการประเมิ น
จริยธรรมดานความรับผิดชอบในดานพฤติกรรมสามารถแบงได 3 คุณลักษณะสามารถอธิบายดังนี้
ความรับผิดชอบตอตนเองมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
0.54 สามารถแปลผลอยูในระดับมาก ความรับผิดชอบตอการงานมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.90 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.55 ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก ความรับผิดชอบตอผูอื่นมี
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.76 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.69 ซึ่งแปลผลอยูในระดับ
มาก
4
3.5

3.02

3

2.90

2.76

2.5
2
1.5
1
0.5
0
ตนเอง

การงาน

ผู อื่ น

แผนภาพที่ 20 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมของกลุมทดลองหลังจากเรียนดวยรูปแบบ
จากแผนภู มิ ที่ 20 พบว า ผลการประเมิ น จริ ย ธรรมด า นความรั บ ผิ ด ชอบในด า น
พฤติกรรมสามารถแบงได 3 คุณลักษณะสามารถอธิบายดังนี้ ความรับผิดชอบตอตนเองมี คาเฉลี่ย
( X ) เทากับ 3.02 สามารถแปลผลอยูในระดับมาก ความรับผิดชอบตอการงานมีคาเฉลี่ย ( X )
เทากับ 2.90 ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก ความรับผิดชอบตอผูอื่นมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 2.76 ซึ่งแปล
ผลอยูในระดับมาก
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สรุปบันทึกการสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบที่มีตอการเรียนของกลุม
ทดลองจากการเรียนดวยรูปแบบ
ผูวิจัย ได ทําการสัง เกตพฤติ ก รรมจริย ธรรมด านความรั บผิ ดชอบในการเรี ยนในระบบ
อีเลิรนนิงเปนเวลา 9 สัปดาหจากสมุดบันทึกการเรียน เว็บสวนตัวและจากระบบสนับสนุนการเรียน
(LMS) ทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง (ดังรายละเอียดภาคผนวก ฉ) โดยสามารถสรุปเปนประเด็น
ตาง ๆ ไดดังนี้
จากการเรียนทั้ง 9 สัปดาหพบวาในชวงสัปดาหที่ 1-2 ของการเรียนผูเรียนสวนมากจะมีการ
เขาชั้นเรียนในระบบอีเลิรนนิง 1 ครั้งตอสัปดาหและเรียนครั้งเดียวจนจบบทเรียน แตในชวงสัปดาห
ที่ 3 เปนตนมาผูเรียนไดเขาเรียนอยางสม่ําเสมอโดยจะไมไดเรียนเนื้อหาซ้ําแตจะเขาในหองแหลง
เรียนรูและตอบคําถามผานกระดานสนทนา แตในชวงสัปดาหที่มีการเรียนในภาคปฏิบัติผูเรียนมี
การเขาเรียนในสวนของเนื้อหามากกวาสัปดาหล ะ 3 ครั้งเพื่อทบทวนการเรียน โดยในการเรียน
ผูเรียนมักจะเสนอการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูที่ผูสอนแนะนําไวใหแตในชวงหลังผูเรียนไดมีการ
นําเสนอนอกชั้นเรียนมากขึ้นจะสังเกตไดจากผูเ รียนไดมีการนําเสนอผานแหลงอางอิงตามเว็บที่
ผูเรียนสนใจแตยังเปนการนําเสนอผานเว็บประเภทสืบคนทั่วไป (Search engine) การบันทึก การ
เรียนผูเรียนมักจะบันทึกการเรียนผานสมุดบันทึกแบบอีเลิรนนิงเพียงอยางเดียวแตในชวงที่ผูเรียน
ไดผานการกับกับตนเองในขั้นตอนที่ 3 ผูเรียนไดมีการบันทึกการเรียนผานเว็บสวนตัวของตนเอง
มากขึ้นซึ่งในการบันทึกการเรียนผูเรียนสวนมากจะแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกโดยมักจะกลาวถึง
อิสระในการเรียนการเลือกเนื้อหาและการนําเสนอผลงาน ผูเรียนบางคนไดมีการประเมินตนเองวา
การทํางานทําใหมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทํางานเปนกลุมแตยังมีผูเรียนจํานวน
หนึ่งที่ยังขาดความเขาใจในการเรียนในระบบอีเลิรนนิงในการทํางานกลุม การวางแผนการเรียน
ผูเรียนสวนมากยังไมสามารถแสดงแผนการเรียนของตนเองไดอยางชัดเจน ซึ่งผูเรียนจํานวนหนึ่งมี
การศึกษาแผนการสอนกอนเรียนและวางแผนการเรียนไดซึ่งจะสังเกตไดจากการบันทึกลงในสมุด
บันทึกการเรียน การสงงานผูเรียนสวนมากไดสงงานผานระบบการเรียนไดตรงตามเวลาเรียนและมี
ผูเ รียนจํ านวนหนึ่ งที่แมจะสงงานแลวก็ยั งเขามาชวยเพื่อ นในชั้น เรียนตอบคําถาม มีเพีย งผูเรียน
จํานวนนอยที่สงชา ซึ่งงานที่ผูเรียนสงมักจะทําดวยความเรียบรอยครบถวนตามที่ผูสอนกําหนดไว
การมีสวนรวมในชั้นเรียนผูเรียนทุกคนจะมีสวนรวมในการเรียนโดยการนําเสนอแหลงเรียนรูนอก
ชั้นเรียนและการประกาศขาวสารตาง ๆ อยางสม่ําเสมอมีความหลากหลาย แตยังไมมีการนําเสนอ
ความรูจากตางประเทศหรือผูเชี่ยวชาญจากภายนอก การชวยเหลือเพื่อนรวมชั้นเรียนผูเรียนมีค วาม
เต็มใจในการชวยเหลือเพื่อนรวมชั้นเรียนเปนอยางดีแตผูเรียนมักจะแนะนําเพียงแหลงเรียนรูเทานั้น
การแสดงความคิดเห็นสวนตัวยังมีนอ ย การมีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนในชั้นเรียนผูเ รียนไดแสดง
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ผานระบบการเรียนอยางชัดเจนแตในการทํางานเปนกลุมผูเรียนมักจะทําเฉพาะกลุมของตนเทานั้น
ซึ่งผูสอนสามารถกระตุนผูเ รียนโดยการนําขอ ความการเรียนนําเสนอผานกระดานเสวนาเพื่อให
ผูเรียนไดเห็นความแตกตางระหวางกลุมมากขึ้น การใหเกียรติผลงานของผูอื่นในชวงสัปดาหที่ 1-2
ผูเรียนไมสามารถแสดงออกไดอยางชัดเจนอาจจะเปนเพราะผูเรียนไมเขาใจหลักการอางอิง แตใน
สัปดาหที่ 3 เปนตนมาผูเรียนไดอางอิงอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในชวงสัปดาหหลังผูเรียนไดมีการ
สรุปสิ่งที่ไดอางอิงไดอยางชัดเจน การเปนแบบอยางที่ดีในการเรียนผูเรียนสวนมากไมไดรับการ
อางอิงจากเพื่อรวมชั้นซึ่งจะสังเกตไดวาผูเรียนสวนมากจะสนใจแตการเรียนของตนเองจากการ
สอบถามผูเรียนผานระบบหองสนทนาพบวาผูเรียนมีความเขาใจที่ไมถูกตองวาการอางอิงเพื่อนเปน
การคัดลอกจึงไมสามารถแสดงออกไดอยางชัดเจน การเคารพตอผูอื่นผูเ รียนไดแสดงความเคารพ
ตอผูสอนเปนสวนมากแตในระหวางเพื่อนรวมชั้นเรียนผูเรียนมักจะแสดงความคิดเห็นตอ เพื่อนใน
ชั้นเรียนที่เปนหัวหนากลุมหรือผูที่ไดรับการยกยองวามีมนุษยสัมพันธที่ดีเทานั้น
ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมดานความรับผิดชอบจากการทดสอบกอนเรียนหลังเรียน และ
ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ตารางที่ 40 การเปรียบเทียบและทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนของกลุมทดลองดวย t-test dependent
ผลการทดสอบ
จริยธรรมความ
คาสถิติ
Pair Sample t-test
รับผิดชอบ
ตัวแปรที่ศึกษา
ดานความรู
ดานทัศนคติ
ดานพฤติกรรม

**p < .01

S.D.

ผลคะแนนสอบกอนเรียน

X

2.77

1.06

ผลคะแนนสอบหลังเรียน

3.38

0.97

ผลคะแนนสอบกอนเรียน

3.22

0.95

ผลคะแนนสอบหลังเรียน

4.23

0.88

ผลคะแนนสอบกอนเรียน

1.17

0.70

ผลคะแนนสอบหลังเรียน

2.90

0.61

t-test

Sig.

-8.19

.00**

-13.50

.00**

-30.60

.00**
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จากตารางที่ 40 แสดงใหเ ห็นวา ผลการประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบจากการ
ทดลองใชรูปแบบกอนเรียนและหลังจากการเรียนของกลุมทดลองพบวา คะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
ความรับผิดชอบดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดย
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
ตารางที่ 41 การเปรียบเทียบและทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนของกลุมควบคุมดวย t-test dependent
จริยธรรมความ
รับผิดชอบ
ดานความรู
ดานทัศนคติ
ดานพฤติกรรม

คาสถิติ

ตัวแปรที่ศึกษา

S.D.

ผลคะแนนสอบกอนเรียน

X

2.83

1.12

ผลคะแนนสอบหลังเรียน

3.05

1.11

ผลคะแนนสอบกอนเรียน

3.33

0.94

ผลคะแนนสอบหลังเรียน

3.76

1.06

ผลคะแนนสอบกอนเรียน

1.25

0.67

ผลคะแนนสอบหลังเรียน

2.07

0.64

ผลการทดสอบ
Pair Sample t-test
t-test

Sig.

-2.38

.02

-7.31

.00**

-14.53

.00**

**p < .01
จากตารางที่ 41 แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบจากการ
ทดลองใชรูปแบบกอนเรียนและหลังจากการเรียนของกลุมควบพบวา คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมความ
รับผิดชอบดานความรู ไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถติที่ระดับ .01 แตดานทัศนคติ
และพฤติกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยคะแนนจริยธรรมทั้ง 3 ดานหลังเรียนสูง
กวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
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ตารางที่ 42 การเปรียบเทียบและทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบของกลุมควบคุม
และกลุมทดลองดวย t-test independent
จริยธรรมความรับผิดชอบ
ดานความรู
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
ดานทัศนคติ
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
ดานพฤติกรรม
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
**p < .01

N

X

S.D.

t-test

Sig.

30
30

3.04
3.37

1.11
0.97

-4.85

.00**

30
30

3.76
4.23

1.06
0.88

-5.37

.00**

30
30

2.07
2.90

0.64
0.61

-16.37

.00**

จากตารางที่ 42 จากการเปรียบเทียบผลจริยธรรมดานความรับผิดชอบระหวางกลุมควบคุม
และกลุ มทดลองหลั งจากเรีย นดวยรู ปแบบ พบวา จริ ย ธรรมความรับ ผิ ดชอบดา นความรู ด า น
ทัศนคติ และดานพฤติกรรม คะแนนเฉลี่ยกลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม
5
4.5 คะแนนเต็ม 4.00
4
3.37
3.5
3.04
3
2.5 2.83 2.77
2
1.5
1
0.5
0

ความรู

คะแนนเต็ม 5.00
4.23

คะแนนเต็ม 4.00

3.76
3.33

2.90
3.22

กลุ มควบคุ มกอ นเรี ยน
กลุ มควบคุ มหลั งเรี ยน

2.07

กลุ มทดลองกอ นเรี ยน
1.25

ทั ศนคติ

1.17

พฤติกรรม

กลุ มทดลองหลั งเรี ยน
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แผนภาพที่ 21 การเปรียบเทียบจริยธรรมดานความรับผิดชอบระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
กอนเรียนและหลังเรียนจากรูปแบบ
จากแผนภาพที่ 21 พบวา กลุมควบคุมความรับผิดชอบดานความรู กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 2.83 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 3.04 ความรับผิดชอบดานทัศ นคติกอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.33 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ความรับผิดชอบดานพฤติกรรมกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ
1.25 และหลังเรียนเทากับ 2.07 กลุมทดลองความรับผิดชอบดานความรู กอ นเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 2.77 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 3.37 ความรับผิดชอบดานทัศ นคติกอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.22 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ความรับผิดชอบดานพฤติกรรมกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ
1.27 และหลังเรียนเทากับ 2.90 ซึ่งจะพบวากอนเรียนทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับเดียวกัน แตหลังจากเรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง คะแนนเฉลี่ยของกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม ซึ่งจริยธรรมทั้ง 3 ดาน สามารถแปลผลอยูในระดับมาก
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นรับรองรูปแบบการเรียน
ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงรูปแบบการเรียน หลังจากที่ผานการทดลองจากกลุมตัวอยางใน
ภาคสนาม และไดทําการรับรองรูปแบบจากผูทรงคุณวุฒิโดยมีผลการรับรองดังนี้
ตารางที่ 43 ผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ
รายการประเมิน
ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู

ระดับความคิดเห็น
การสอน
การเรียน
IOC แปลผล IOC แปลผล
1.00 เหมาะสม 1.00 เหมาะสม

ขั้นที่ 2 สรางแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุนใหมีการ
ประเมินตนเอง
ขั้นที่ 3 ทบทวนและเชื่อมโยงการรับรูเดิมเดิมโดยการ
จัดระบบการเรียนรูโดยใหหลักการพิจารณาจากผลลัพธ

1.00 เหมาะสม 1.00 เหมาะสม

ขั้นที่ 4 นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่เสริมสรางจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบทางการเรียน
ขั้นที่ 5 สรางลักษณะนิสัยโดยสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหา
การรับรู
ขั้นที่ 6 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยพิจารณาทางเลือก
อยางอิสระ
ขั้นที่ 7 แนะนําใหขอมูลปอนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาตอ
ตนเอง
ขั้นที่ 8 ทดสอบการรับรูและประเมินพฤติกรรมดานความ
รับผิดชอบ
เฉลี่ยรวม

1.00 เหมาะสม 1.00 เหมาะสม

1.00 เหมาะสม 1.00 เหมาะสม

1.00 เหมาะสม 1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม 1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม 1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม 1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม 1.00 เหมาะสม

จากตารางที่ 43 ผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศการ
เรียนและวางแผนการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญไดรับรองรูปแบบในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม ดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผลอยูใน
ระดั บเหมาะสม ขั้น ที่ 2 สรางแรงจูง ใจในการเรียนและสนับสนุ นให มีก ารประเมินตนเอง ใน
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ภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม ดานการเรียนโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม ขั้นที่ 3 ทบทวนและเชื่อมโยงการรับรูเดิมเดิมโดย
การจัดระบบการเรียนรูโดยใหหลักการพิจารณาจากผลลัพธ ในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม ดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผลอยูใน
ระดับเหมาะสม ขั้นที่ 4 นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่เสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ทางการเรียน ในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม ดาน
การเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม ขั้นที่ 5 สรางลัก ษณะนิสัยโดย
สนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาการรับรูในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผลอยู
ในระดับเหมาะสม ดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม ขั้นที่ 6
สนับสนุนใหเ กิ ดความร วมมื อโดยพิจารณาทางเลื อกอยางอิ สระในภาพรวมดานการสอนโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม ดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผล
อยู ใ นระดั บเหมาะสม ขั้ น ที่ 7 แนะนํา ให ขอ มู ล ปอ นกลับโดยการแสดงปฏิกิ ริย าต อ ตนเองใน
ภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม ดานการเรียนโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสมขั้นที่ 8 ทดสอบการรับรูและประเมินพฤติก รรม
ดา นความรับ ผิดชอบ ในภาพรวมดา นการสอนโดยมีค า เฉลี่ยเทา กับ 1.00 แปลผลอยู ในระดั บ
เหมาะสม ดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม สามารถสรุปไดวา
รูปแบบการเรียน ทั้ง 8 ขั้นตอนมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชสําหรับการพัฒนาจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบได

บทที่ 5
การนําเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีโดยรายละเอียดในการนําเสนอรูปแบบครั้งนี้ ประกอบดวย
1. รูปแบบการเรียนแบบอี เลิรนนิงเพื่ อเสริมสรางจริยธรรมด านความรับผิ ดชอบตอ การ
เรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2. องคประกอบของรูปแบบการเรียนแบบอี เลิรนนิง เพื่อเสริ มสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
3. แผนกํากับกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนแบบอีเ ลิรน นิงเพื่อเสริมสรา ง
จริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
4. เงื่ อ นไขการใช รู ปแบบการเรีย นแบบอี เ ลิ ร น นิ งเพื่อ เสริ ม สร า งจริย ธรรมด านความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
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1. รู ปแบบการเรี ยนแบบอี เลิ รน นิงเพื่อเสริ มสรา งจริ ยธรรมดา นความรับ ผิด ชอบตอการเรี ยน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี

หมายถึง การลําดับขั้นตอนของรูปแบบ
หมายถึง การพิจารณาทางเลือกในแตละขั้นตอนของรูปแบบอยางอิสระ
หมายถึง การพิจารณาทางเลือกในการลําดับในแตละขั้นตอนที่ปฏิบัติ
หมายถึง ขั้นตอนของรูปแบบ
หมายถึง องคประกอบของรูปแบบ

แผนภาพที่ 22 รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการ
เรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
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2. องคประกอบรูปแบบการเรียนแบบอีเ ลิรน นิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิด ชอบตอ
การเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
องค ประกอบของรูป แบบการเรี ย นแบบอีเ ลิ รน นิง เพื่ อ เสริ มสร า งจริ ย ธรรมด านความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการพัฒนารูปแบบการเรียน
บนพื้นฐานการพัฒนาจิตพิสัยโดยมีการประยุก ตจากรูปแบบการกํากับตนเอง และการสรางความ
กระจางในคานิยม มีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบสามารถอธิบายไดดังนี้
2.1 รูปแบบการดังกลาวผูที่จะนําไปออกแบบการเรียนการสอนสําหรับรายวิชาในลําดับ
ตอไปควรมีการกําหนดการออกแบบและทําการพัฒนา จากหลักการพัฒนาจิตพิสัย หลักการกํากับ
ตนเองและการสรางความกระจางในคานิยม (ดังรายละเอียดภาคผนวก ข)
2.2 รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง ดังกลาว ผูสอนจะตองดําเนินการบูรณาการรูปแบบ
ไปสู รายวิ ช าต าง ๆ โดยรู ปแบบการเรี ยนที่พั ฒนาขึ้ น เป น การออกแบบในระดับ ที่ 1 ซึ่ งผู ส อน
จําเปนตองนําไปออกแบบการเรียนการสอนสําหรับรายวิชาในระดับที่ 2 ตอไป
2.3 องคประกอบของรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ การเรี ย นสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ที่ ผู ส อนจะนํ า ไปออกแบบการสอน
(Instructional Model) โดยสามารถแสดงรายละเอียด ไดดังนี้
ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู
1. แนะนําการเรียนแบบอีเลิรนนิง โดยผูสอนแจงใหผูเรียนรับทราบถึงบทบาทของ
ผูสอนและบทบาทของผูเรียนสําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิง
2. ผูสอนตกลงวิธีการเรียนกติกาในการเรียนการสอนรวมถึงการทําความเขาใจใน
การเรียนรวมกัน เชน การนํา เสนอเนื้ อหา กิจกรรม การประเมิน ผลในการเรียนการสอนตลอด
รายวิชา
3. แนะนําขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละสัปดาห โดยแนะนําการ
เรียนแหลงเรียนรู แหลงใหค วามชวยเหลือ เชน คูมือ การเรียน เครื่องมือ การสื่อ สารบนเว็บ การ
บันทึกการเรียนแบบอีเลิรนนิง แฟมสะสมผลงานแบบอีเลิรนนิง
4. อธิบายรายวิชาที่จะทําการเรียนการสอน มีแหลงสําหรับดาวนโหลดเอกสาร
ตาง ๆ เชน ประมวลรายวิชา ประกาศ กําหนดการเรียนการสอน การบันทึกพฤติกรรมการเรียนแบบ
อีเลิรนนิง
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5. ผูสอนกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงบทบาทของผูเรียนในระบบอีเลิรนนิง โดย
ใหผูเรียนไดทราบถึงหนาที่ของผูเรียน นําเสนอแหลงเรียนรูที่จะใหผูเรียนมีค วามเขาใจถึงบทบาท
ในการเรียน โดยผูสอนหรือแหลงเรียนรูอื่น ๆ
6. อธิบายวิธีการกํากับตนเองในการเรียน โดยมีการระบุขั้น ตอนการกํากับตนเอง
ไดแก การประเมินตนเอง การตัดสิน และการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
7. ใหผูเรียนทดลองใชระบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงและเครื่องมือสื่อ สารบนเว็บ
เชน ระบบสนับสนุนการเรียน หองสนทนา กระดานเสวนา เว็บบล็อก แหลงเรียนรูเพิ่มเติม ฯลฯ
8. อธิบายถึงการบันทึกกิจกรรมสําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิง และใหผูเรียนได
ทดลองใชสมุดบันทึกการเรียนผานเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อบันทึกเปาหมาย พฤติกรรมวิธีการเรียน
9. เปดโอกาสใหผูเรียนซักถามผานเครื่องมือสื่อ สารบนอินเทอรเน็ต โดยผูสอน
แนะนําและใหขอมูลสําหรับการติดตอเมื่อผูเรียนเกิดปญหา
ขั้นที่ 2 สรางแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุนใหมีการประเมินตนเอง
1. ผูสอนแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคยอยในแตละหนวยการเรียนวิธีการเรียน
กิจกรรมที่เกิดขึ้น และการประเมินผล
2. ผูสอนระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค หรือ ประโยชนที่ไดจาการเรียนอีเลิรนนิง
ในแตละหนวยการเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม โดยผูสอนตั้งเปาหมายในการประเมินในแต
ละสัปดาหและทําความเขาใจรวมกันใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น
3. ผู ส อนสนั บสนุน ให ผู เ รี ย นได มี ก ารประเมิ น ตนเองผ า นสมุ ด บัน ทึ ก แบบ
อีเลิรนนิง โดยมีลักษณะประเมินจากเปาหมายที่เคยตั้งไวและการทําไดตามแผนการที่กําหนด
4. นําเสนอสถานการณ หรือ เหตุการณประจําวันที่สรางแรงจูงใจในการเรียน โดย
การนําเสนอเหตุการณ สถานการณสมมติ ขาวสารประจําวัน ฯลฯ
5. ดําเนินวัดความรูดานความรับผิดชอบ และทัศนคติ ดานความรับผิดชอบของ
ผูเรียนผานแบบวัดจริยธรรมแบบอิเล็กทรอนิกส และสอบถามความคิดเห็น
6. ผูส อนสนับสนุนใหผูเ รี ยนไดตั้งเปาหมายทางการเรียนโดยนําเสนอผานเว็ บ
สวนตัว (Weblog) โดยมีก ารอธิบายวิธีก ารในการตั้ งเป าหมายในการเรีย นเพื่อใหมีค วามเข าใน
แนวทางรวมกัน
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ขั้น ที่ 3 ทบทวนและเชื่อมโยงความรู เ ดิ มโดยการจั ด ระบบการเรี ยนรู โ ดยให หลั ก การ
พิจารณาจากผลลัพธ
1. ผูสอนตั้งคําถามเพื่อทบทวนความรูเดิม ในแตละหนวยการเรียนผูสอนจะทําการ
ทบทวนความรูเดิมใหผูเรียนผานคําถามและใหมีการแสดงความคิดเห็นในกระดานสนทนา
2. ใหผู เรี ยนเลา อธิ บาย ถึง วิธี การเรี ยน การทํางานของนัก ศึกษา โดยใหมี การ
กําหนดการตั้งเปาหมายทางการเรียน การสรางแรงจูงใจในการเรียน และการจัดการสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนผานเครื่องมือสื่อสารบนเว็บ
3. ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหาเดิมกับองคความรูใหม โดยกระตุนใหผูเรียนกลาวถึงการ
เชื่อมโยงความรูดวยวิธีของตนเอง โดยใหนําเสนอจากหลายประเด็น มีการกําหนดทางเลือก การให
เหตุผลในการเลือกเนื้อหาสําหรับการเรียนรู
4. อภิปรายรวมกันผานเครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
5. ผูสอนประเมินความคิดเห็นของนัก ศึกษาเพื่อ จําแนกความรับผิดชอบทางการ
เรียน โดยพิจารณาความคิดเห็น ซึ่งสามารถแบงเปน 3 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบตอตนเอง ความ
รับผิดชอบตอการงานและความรับผิดชอบตอผูอื่น
6. ผูสอนตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบโดยแบงประเด็น เปน ความ
รับผิดชอบตอตนเอง ความรับผิดชอบตอการงาน ความรับผิดชอบตอ ผูอื่น โดยใหผูเรียนนําเสนอ
ผานตัวอยาง ลักษณะของชิ้นงานที่มีความเกี่ยวของในแตละหนวยการเรียนรู
7. ผูสอนกํ าหนดวั นและเวลาในการส งงาน โดยแจงให ทราบถึ งวิธี ก ารสง งาน
เกณฑในการตรวจผลงาน เปนตน
ขั้นที่ 4 นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่สงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
1. ผูสอนแนะนําเกณฑในการประเมินผลงาน
2. ผูสอนนําเสนอเนื้อหาตามแผนการเรียนรูในแตละหนวย โดยมีวิธีการนําเสนอ
เพื่อกระตุนจริยธรรมทั้งทางตรง และทางออม
3. ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหาใหมีความเกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน เชื่อมโยงผาน
แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร มารยาทการใช
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
4. ผูสอนกระตุนใหผูเรียนวิเคราะห สรุป อภิปรายและหาเหตุผลดานเนื้อ หาการ
เรียนดวยตนเองผานระบบการสื่อ สารบนเว็บ ทั้งนี้ก ารพิจารณาจากการใหเหตุผ ล การอางอิงตาม
หลักวิชาการ
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5. ผูสอนกําหนดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ โดยใหผูเรียน
วิเคราะห สรุป อภิปรายผลดวยตนเอง
6. ผูสอนกระตุนใหเกิดการตัดสินใจทางจริยธรรม
ขั้นที่ 5 สรางลักษณะนิสัยโดยสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรู
1. ผูสอนใหผู เรียนไดทบทวนความรูที่ไดจากการเรี ยน โดยใหผู เรียนนําเสนอ
ผลงานจากการสรุปจากการเรียนที่ผานมา
2. ผูสอนแนะแนวทางในการใชเครื่องมือทางอินเทอรเน็ตในการศึกษาหาความรู
นอกหองเรียนอีเลิรนนิง โดยแนะนําแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของสําหรับการใชงานในแตละหนวยยอ ย
เชนหนวยการเรียนนี้สงงานผานกระดานเสวนา หรือหองประชุมสนทนา วีดิทัศน เปนตน
3. ผูสอนแนะนําวิธีการแสวงหาความรูที่ถูกตองกับผูเ รียน นําเสนอแหลงเรียนรู
วิธีการหาขอมูล
4. ผู ส อนสร า งประเด็ น คํ า ถาม เพื่ อ กระตุ น ให เ กิ ด การคิ ด โดยกํ า หนดจาก
สถานการณตัวอยาง หรือขาวสารปจจุบัน
5. ผูสอนใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนเกิดปญหาผานเครื่อ งมือ สื่อสาร และมีก าร
ถามนําเพื่อกระตุนผูเรียน
6. ผูสอนสนับสนุนกํากับตนเองในการเรียนของผูเรียน
7. ผูสอนตรวจสอบความถูกตองและบันทึกพฤติกรรมผูเรียน
8. ผูสอนกระตุนใหผูเรียนไดเหตุผลกับงานตามคานิยมของผูเรียน
ขั้นที่ 6 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยพิจารณาทางเลือกอยางอิสระ
1. ผู สอนกํ าหนด กิจกรรม ประเด็ น คําถาม หรื อ สถานการณ ที่เ กี่ยวข องกั บ
บทเรียนเพื่อใหผูเรียนแสวงหาคําตอบ
2. ผูสอนกําหนดเกณฑ หรือขอกําหนดของลักษณะงานที่พึงประสงค และแจงกับ
นิสิตนักศึกษา
3. ผูสอนกําหนดเครื่องมือทางอินเทอรเ น็ตสําหรับการระดมสมอง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยมีลักษณะเปนรายงานกลุมหรือรายงานเดียว
4. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิ ดเห็น หรือ ตอบขอซัก ถามระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับบุคคลอื่น ๆ
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5. ผูสอนกระตุนใหผูเรียนสรุปการเรียนรูดวยตนเอง และอภิปรายแนวทาง หรือ
เหตุผลในการสรุปจากแหลง เรียนรูตาง ๆ
6. ผูสอนใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนเกิดปญหา และมีแนวทางแกปญหาลวงหนา
หากผูเรียนมีปญหา
7. ผูสอนตรวจสอบความถูกตองและบันทึกพฤติกรรมผูเรียน
ขั้นที่ 7 แนะนําใหขอมูลปอนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
1. ผูสอนใหผูเรียนสงผลงานที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งอธิบายเหตุผล ขอสรุป
ตาง ๆ ตามหลักการที่ไดศึกษา
2. ผูสอนกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกันผานเครื่องมือสื่อสาร
3. ผูสอนสรุปผลงานของนิสิตนักศึก ษาและอธิบายตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
โดยใหการเสริมแรงทางการเรียน และการใหเหตุผลซึ่งเปนการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
4. ผูสอนแนะนําแหลงการเรียนรูเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ
5. ผูสอนสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการประเมินความรับผิดชอบของตนเองผาน
ผลงานและทัศนคติในการเรียน
6. ผูสอนสนับสนุนใหผูเรียนใหเหตุผลความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง
7. ผูสอนตรวจสอบการบันทึกพฤติกรรมของผูเรียน
8. ผูสอนติดตามพฤติกรรมหลังจาการเรียนนอกชั้นเรียนเล็กทรอนิกส
ขั้นที่ 8 สงเสริมคุณลักษณะดานความรับผิดชอบที่พึงประสงคและประเมินจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบ
1. ผูสอนดําเนินการทดสอบวัดความรูในเนื้อหาจาการเรียนแบบอีเ ลิรน นิง เชน
แบบทดสอบ หรือกิจกรรมยอยตาง ๆ
2. ผูสอนวัดพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบโดยมีการประเมิน ตนเอง
ผูอื่นประเมิน ผูสอนประเมิน เปนตน
3. ผูสอนตรวจสอบแบบบันทึกพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา
4. ผู ส อนแนะนํ า การเชื่ อ มโยงหรื อ การต อ ยอดความรูนํา ไปประยุ ก ต ใชใ น
ชีวิตประจําวันตอไป
5. ผูสอนและผูเ รียนรวมกันสรุปคุณลักษณะสําคัญของความรับผิดชอบที่ดีที่มีตอ
การเรียนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนตอไป
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เริ่ม
ตน
ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู
1) แนะนําการเรียนแบบอีเลิรนนิง (บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน)
2) ผูสอนตกลงวิธีการเรียนกติกาในการเรียนการสอนรวมถึงการทําความเขาใจในการเรียนรวมกัน
3) แนะนําขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน (คูมือการเรียน เครื่องมือการสื่อสารบนเว็บ)
4) อธิบายรายวิชาที่จะทําการเรียนการสอน (ประมวลรายวิชา กําหนดการเรียนการสอน การบันทึก
พฤติกรรมการเรียน)
5) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงบทบาทของผูเรียนในระบบอีเลิรนนิง
6) อธิบายวิธีการกํากับตนเองในการเรียน
7) ใหผูเรียนทดลองใชระบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงและเครื่องมือสื่อสารบนเว็บ เชน หองสนทนา
กระดานสนทนา ฯลฯ
8) อธิบายถึงการบันทึกกิจกรรมและใหผูเรียนไดทดลองใชสมุดบันทึกการเรียนผานเว็บบล็อก (Weblog)
9) เปดโอกาสใหผูเรียนซักถามผานเครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต

คําแนะนําการเรียน
1. บทบาทของผูสอน และผูเรียน
2. Home Page รายวิชา และ Internet Tool
3. วิธีการจัดการเรียนการสอน
4. วิธีการกํากับตนเองในการเรียน
5. เอกสารอิเล็กทรอนิกสประกอบการ เรียน
(ประมวลรายวิชา, กําหนดการ
สอน, แบบบันทึกพฤติกรรม , แบบประเมิน
ตนเอง)

เครื่องมือในระบบอีเลิรนนิง
1. เอกสารอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด
2. บทเรียนอีเลิรนนิง
3. เครื่องมือสื่อสารอินเทอรเน็ต (กระดาน
เสวนา หองสนทนา)
4. เว็บบล็อก (Weblog)
5. ระบบสนับสนุนการเรียน (LMS)

แผนภาพที่ 23 ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู
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ถามคําถาม
ผูสอน

มี

ติดตอผูสอน

ไมมี
ขั้นที่ 2 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุนใหมีการประเมินตนเอง
1) ผูสอนแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคยอยในแตละหนวยการเรียน
2) ผูสอนระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค หรือ ประโยชนที่ไดจาการเรียนอิเล็กทรอนิกสในแตละหนวยการ
เรียน เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม
3) ผูสอนสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการประเมินตนเองผานสมุดบันทึกแบบอีเลิรนนิง
4) นําเสนอสถานการณ หรือ เหตุการณประจําวันที่สรางแรงจูงใจในการเรียน
5) ดําเนินวัดความรูดานความรับผิดชอบ และทัศนคติดานความรับผิดชอบของผูเรียนผานแบบวัด
อิเล็กทรอนิกส
6) ผูสอนสนับสนุนใหผูเรียนไดตั้งเปาหมายทางการเรียนโดยนําเสนอผานเว็บสวนตัว (Weblog)

การกํากับตนเอง (Self -Regulation)
1. ประเมินตนเองผานสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส
2. ตั้งเปาหมายและวางแผน
3. แรงจูงใจโดยใหผลปอนกลับ
การสรางความกระจางในคานิยม
1. การใหคุณคาในสิ่งทําผานเว็บบล็อก
การพัฒนาจิตพิสัย
1. ขั้นการรับรู (รับฟงและสังเกต)
2. ขั้นการตอบสนอง (ประเมินตนเอง)

เครื่องมือในระบบอีเลิรนนิง
1. สมุดบันทึกการเรียนอิเล็กทรอนิกส
2. บทเรียนอีเลิรนนิง
3. เครื่องมือสื่อสารอินเทอรเน็ต (กระดาน
เสวนา หองสนทนา)
4. เว็บบล็อก (Weblog)
5. ระบบสนับสนุนการเรียน (LMS)
6. แบบประเมินจริยธรรมดานควารม
รับผิดชอบในระบบอีเลิรนนิง

แผนภาพที่ 24 ขั้นที่ 2 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุนใหมีการประเมินตนเอง
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ขั้นที่ 3 ผูสอนทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิมโดยการจัดระบบการเรียนรูโดยใหหลักการพิจารณาจากผลลัพธ
1) ผูสอนตั้งคําถามเพื่อทบทวนความรูเดิม
2) ใหผูเรียนเลา อธิบาย ถึงวิธีการเรียน การทํางานของนักศึกษา โดยใหมีการกําหนดการตั้งเปาหมายทางการเรียน การสรางแรงจูงใจ
ในการเรียน และการจัดการสิ่งแวดลอมทางการเรียน
3) ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหาเดิมกับองคความรูใหม โดยกระตุนใหผูเรียนกลาวถึงการเชื่อมโยงความรูดวยวิธีของตนเอง โดยให
นําเสนอจากหลายประเด็น มีการกําหนดทางเลือก การใหเหตุผล
4) อภิปรายรวมกันผานเครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
5) ผูสอนประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อจําแนกความรับผิดชอบทางการเรียน
6) ผูสอนตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบโดยแบงประเด็นเปน ความรับผิดชอบตอตนเอง ความรับผิดชอบตอการงาน
ความรับผิดชอบตอ ผูอื่น โดยใหผูเรียนนําเสนอผานตัวอยางของชิ้นงานที่มีความเกี่ยวของ
7) ผูสอนกําหนดวันและเวลาในการสงงาน

การกํากับตนเอง (Self -Regulation)
1. จัดระบบและแปลงรูปแบบทางการเรียน
2. ตั้งเปาหมายและวางแผน
3. การจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียน
การสรางความกระจางในคานิยม
1.เลือกอยางเปดเผย (จากประเด็นที่ผูสอนนําเสนอ)
2. การเลือกจากหลายทางเลือก (จากความคิดเห็นผูอื่น
ผานกระดานสนทนาและแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ)
3. การเลือกโดยพิจารณาผลลัพธที่เกิดขึ้น
4. การเลือกเปนการเลือกอยางอิสระ
การพัฒนาจิตพิสัย
1. การตอบสนอง (โดยการเชื่อมโยงความรู)
2.การสรางคุณคา (ใหเหตุผลในการตัดสินใจ)
3. การจัดระบบคุณคา (วางแผนการเรียน)

เครื่องมือในระบบอีเลิรนนิง
1. สมุดบันทึกการเรียนอิเล็กทรอนิกส
2. บทเรียนอีเลิรนนิง
3. เครื่องมือสื่อสารอินเทอรเน็ต สําหรับ
เรียนรูเพิ่มเติม (กระดานเสวนา หองสนทนา)
4. เว็บบล็อก (Weblog)
5. ระบบสนับสนุนการเรียน (LMS)
6.นําเสนอชิ้นงานผานแฟมสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส (e-Portfolio)
7. กระดานเสวนา (สําหรับตั้งประเด็น
คําถาม)
8. แหลงเรียนรูภายนอก (External Link)

แผนภาพที่ 25 ขั้นที่ 3 ผูสอนทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิมโดยการจัดระบบการเรียนรูโดยให
หลักการพิจารณาจากผลลัพธ
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ขั้นที่ 4 นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่สงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
1) ผูสอนแนะนําเกณฑในการประเมินผลงาน
2) ผูสอนนําเสนอเนื้อหาตามแผนการเรียนรูในแตละหนวย
3) ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหาใหมีความเกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน
4) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนวิเคราะห สรุป อภิปรายและหาเหตุผลดานเนื้อหาการเรียนดวยตนเอง
5) ผูสอนกําหนดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ โดยใหผูเรียนวิเคราะห สรุป อภิปรายผล
ดวยตนเอง
6) ผูสอนกระตุนใหเกิดการตัดสินใจทางจริยธรรม

การพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ขั้นที่ 1 การประเมินตนเองผานสมุดอิเล็กทรอนิกส
ขั้นที่ 2 การเลือกและใหคุณคากับสิ่งที่ทํา
ขั้นที่ 3 จัดระบบ โดยพิจารณาจากทางเลือก
ที่หลากหลายผานกระดานสนทนา
ขั้นที่ 4 การกําหนดเปาหมาย และการให
เหตุผลผานเว็บบล็อกสวนตัว
ขั้นที่ 5 การกําหนดวิธีการโดยพิจารณาแนว
ทางการดําเนินการผานสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส
ขั้นที่ 6 การรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นผาน
กระดานเสวนา และหองสนทนา
ขั้นที่ 7 การนําเสนอผลงานและตรวจสอบ
ตนเองผานเว็บบล็อกและหองแสดงผลงาน
ขั้นที่ 8 บันทึกพฤติกรรมของตนเองผานสมุด
บันทึกอิเล็กทรอนิกส

เครื่องมือในระบบอีเลิรนนิง
1. สมุดบันทึกการเรียนอิเล็กทรอนิกส
2. บทเรียนอีเลิรนนิง
3. เครื่องมือสื่อสารอินเทอรเน็ต สําหรับ
เรียนรูเพิ่มเติม (กระดานเสวนา หองสนทนา)
4. เว็บบล็อก (Weblog)
5. ระบบสนับสนุนการเรียน (LMS)
6.นําเสนอชิ้นงานผานแฟมสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส (e-Portfolio)
7. กระดานเสวนา (สําหรับตั้งประเด็น
คําถาม)
8. แหลงเรียนรูภายนอก (External Link)
9. หองแสดงผลงาน

แผนภาพที่ 26 ขั้นที่ 4 นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่สงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
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ขั้นที่ 5 สรางลักษณะนิสัยโดยสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรู
1) ผูสอนใหผูเรียนไดทบทวนความรูที่ไดจากการเรียน
2) ผูสอนแนะแนวทางในการใชเครื่องมือทางอินเทอรเน็ตในการศึกษาหาความรูนอกหองเรียนอีเลิรนนิง
3) ผูสอนแนะนําวิธีการแสวงหาความรูที่ถูกตองกับผูเรียน
4) ผูสอนสรางประเด็นคําถาม เพื่อกระตุนใหเกิดการคิดโดยกําหนดจากสถานการณ
5) ผูสอนใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนเกิดปญหา
6) ผูสอนสนับสนุนกํากับตนเองในการเรียนของผูเรียน
7) ผูสอนตรวจสอบความถูกตองและบันทึกพฤติกรรมผูเรียน
8) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนไดเหตุผลกับงานตามคานิยมของผูเรียน

การกํากับตนเอง (Self -Regulation)
- จัดระบบและแปลงรูปแบบทางการเรียน
- ตั้งเปาหมายและวางแผน
-.การใหผลการกระทําแกตนเอง
- บันทึกและตรวจสอบเรียน
การสรางความกระจางในคานิยม
1. การใหคุณคาจากการประเมินตนเอง
2.เลือกอยางเปดเผยโดยใหเหตุผลจากสมุดบันทึก
อิเล็กทรอนิกส
3. การเลือกจากหลายทางเลือกสมุดบันทึก อิเล็กทอร
นิกส
4. การเลือกโดยพิจารณาผลลัพธจากแหลงเรียนรู
ตางๆ (Internet Tools)
5. การเลือกเปนการเลือกอยางอิสระ
6. กระทําหรือแสดงพฤติกรรมผานระบบอีเลิรนนิง
7. การกระทําอยางสม่ําเสมอ

เครื่องมือในระบบอีเลิรนนิง
1. สมุดบันทึกการเรียนอิเล็กทรอนิกส
2. บทเรียนอีเลิรนนิง
3. เครื่องมือสื่อสารอินเทอรเน็ต สําหรับ
เรียนรูเพิ่มเติม (กระดานเสวนา หองสนทนา)
4. เว็บบล็อก (Weblog)
5. ระบบสนับสนุนการเรียน (LMS)
6.. กระดานเสวนา (สําหรับตั้งประเด็น
คําถาม)
7. แหลงเรียนรูภายนอก (External Link)

แผนภาพที่ 27 ขั้นที่ 5 สรางลักษณะนิสัยโดยสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรู
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ขั้นที่ 6 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยพิจารณาทางเลือกอยางอิสระ
1) ผูสอนกําหนด กิจกรรม ประเด็นคําถาม หรือ สถาน การณ ที่เกี่ยวของกับบทเรียนเพื่อใหผูเรียน
แสวงหาคําตอบ
2) ผูสอนกําหนดเกณฑ หรือขอกําหนดของลักษณะงานที่พ ึงประสงค และแจงกับนิสิตนักศึกษา
3) ผูสอนกําหนดเครื่องมือทางอินเทอรเน็ตสําหรับการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4) ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น หรือตอบขอซักถามระหวางผูสอนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับบุคคลอื่น ๆ
5) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนสรุปการเรียนรูดวยตนเอง และอภิปรายแนวทาง หรือเหตุผลในการสรุป
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ
6) ผูสอนใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนเกิดปญหา
7) ผูสอนตรวจสอบความถูกตองและบันทึกพฤติกรรมผูเรียน

การพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับ
นิสิตนักศึกษา
ขั้นที่ 1 การประเมินตนเอง
ขั้นที่ 2 การเลือกและใหคุณคากับสิ่งที่ทํา
ขั้นที่ 3 จัดระบบ โดยพิจารณาจากทางเลือก
ที่หลากหลาย
ขั้นที่ 4 การกําหนดเปาหมาย และการใหเหตุผล
ขั้นที่ 5 การกําหนดวิธีการโดยพิจารณาแนว
ทางการดําเนินการ
ขั้นที่ 6 การรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น
ขั้นที่ 7 การนําเสนอผลงานและตรวจสอบตนเอง
ขั้นที่ 8 บันทึกพฤติกรรมของตนเอง

เครื่องมือในระบบอีเลิรนนิง
1. สมุดบันทึกการเรียนอิเล็กทรอนิกส
2. เครื่องมือสื่อสารอินเทอรเน็ต สําหรับ
เรียนรูเพิ่มเติม (กระดานเสวนา หองสนทนา)
3. เว็บบล็อก (Weblog)
4. ระบบสนับสนุนการเรียน (LMS)
5. แหลงเรียนรูภายนอก (External Link)

แผนภาพที่ 28 ขั้นที่ 6 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยพิจารณาทางเลือกอยางอิสระ
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ไมเขาใจ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
ผูเรียนกับผูเชี่ยวชาญหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อหาคําตอบ
เขาใจ

ขั้นที่ 7 แนะนําใหขอมูลปอนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
1) ผูสอนใหผูเรียนสงผลงานที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งอธิบายเหตุผล ขอสรุปตาง ๆ ตามหลักการที่ไดศึกษา
2) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกัน
3) ผูสอนสรุปผลงานของนิสิตนักศึกษาและอธิบายตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
4) ผูสอนแนะนําแหลงการเรียนรูเพิ่มเติม
5) ผูสอนสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการประเมินความรับผิดชอบของตนเองผานผลงานและทัศนคติในการเรียน
6) ผูสอนสนับสนุนใหผูเรียนใหเหตุผลความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง
7) ผูสอนตรวจสอบการบันทึกพฤติกรรมของผูเรียน
8) ผูสอนติดตามพฤติกรรมหลังจาการเรียนนอกชั้นเรียนเล็กทรอนิกส

การพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับ
นิสิตนักศึกษา
ขั้นที่ 1 การประเมินตนเอง
ขั้นที่ 2 การเลือกและใหคุณคากับสิ่งที่ทํา
ขั้นที่ 3 จัดระบบ โดยพิจารณาจากทางเลือก
ทีห่ ลากหลาย
ขั้นที่ 4 การกําหนดเปาหมาย และการใหเหตุผล
ขั้นที่ 5 การกําหนดวิธีการโดยพิจารณาแนว
ทางการดําเนินการ
ขั้นที่ 6 การรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น
ขั้นที่ 7 การนําเสนอผลงานและตรวจสอบตนเอง
ขั้นที่ 8 บันทึกพฤติกรรมของตนเอง

เครื่องมือในระบบอีเลิรนนิง
1. สมุดบันทึกการเรียนอิเล็กทรอนิกส
2. บทเรียนอีเลิรนนิง
3. เครื่องมือสื่อสารอินเทอรเน็ต สําหรับ
เรียนรูเพิ่มเติม (กระดานเสวนา หองสนทนา)
4. เว็บบล็อก (Weblog)
5. ระบบสนับสนุนการเรียน (LMS)
6.นําเสนอชิ้นงานผานแฟมสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส (e-Portfolio)
7. แหลงเรียนรูภายนอก (External Link)

แผนภาพที่ 29 ขั้นที่ 7 แนะนําใหขอมูลปอนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
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ตรวจสอบผลงานที่มอบหมายตามเกณฑที่
กําหนดไว
ไมผาน
ผาน
ขั้นที่ 8 สงเสริมคุณลักษณะดานความรับผิดชอบที่พึงประสงคและประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
1) ผูสอนดําเนินการทดสอบวัดความรูในเนื้อหาจาการเรียนแบบอีเลิรนนิง
2) ผูสอนวัดพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
3) ผูสอนตรวจสอบแบบบันทึกพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา
4) ผูสอนแนะนําการเชื่อมโยงหรือการตอยอดความรูนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป
5) ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปคุณลักษณะสําคัญ ของความรับผิดชอบที่ดีที่มีตอการเรียนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนตอไป

การพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนิสิต
นักศึกษา
1. การนําเสนอผลงานและตรวจสอบตนเอง
2. บันทึกพฤติกรรมของตนเอง
ลักษณะของจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียน
การการ สอนแบบอีเลิรนนิง
1. รับผิดชอบตอตนเอง
2. รับผิดชอบตอการงาน
3. รับผิดชอบตอสวนรวม

เครื่องมือในระบบอีเลิรนนิง
1. สมุดบันทึกการเรียนอิเล็กทรอนิกส
2. เครื่องมือสื่อสารอินเทอรเน็ต สําหรับเรียนรู
เพิ่มเติม (กระดานเสวนา หองสนทนา)
4. เว็บบล็อก (Weblog)
5. ระบบสนับสนุนการเรียน (LMS)
6.นําเสนอชิ้นงานผานแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส
(e-Portfolio)
7. แบบประเมินจริยธรรมอิเล็กทรอนิกส

ประเมินผลจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
1.ความรูดานจริยธรรม
2. ทัศนคติทางจริยธรรม
3. พฤติกรรมทางจริยธรรม
การพัฒนาจิตพิสัย
1. การสรางคุณคา
2. จัดระบบคุณคา
3. สรางลักษณะนิสัย

แผนภาพที่ 30 ขั้นที่ 8 สงเสริมคุณลักษณะดานความรับผิดชอบที่พึงประสงคและประเมิน
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ
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3. แผนกํากับกิจกรรมการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการ
เรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ตารางที่ 44 แผนกํากับกิจกรรมการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
คาบที่
1
กิจกรรม
นอกชั้น
เรียน
/
การบาน
/ รายงาน

จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม

ขั้นตอน
รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน

กิจกรรมการสอน
1. แนะนําการเรียนแบบอี
ขั้นที่ 1
1. ผูเรียน
อธิบายขั้นตอน ปฐมนิเทศ เลิรนนิง (บทบาทผูสอน
การเรียนแบบอี การเรียน บทบาทผูเรียน)
และวาง 2. ผูสอนตกลงวิธีการเรียน
เลิรนนิงได
แผนการ กติกาในการเรียนการสอน
อยางถูกตอง
2. ผูเรียนบอก เรียนรู
รวมถึงการทําความเขาใจ
ภาพรวม
ในการเรียนรวมกัน
เกี่ยวกับ
3. แนะนําขั้นตอนและ
รายวิชาที่จะทํา
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนการ
(คูมือการเรียน เครื่องมือ
สอน
การสื่อสารบนเว็บ)
3. ผูเรียน
4. อธิบายรายวิชาที่จะทํา
อธิบายถึงการ
การเรียนการสอน
กํากับตนเองใน
(ประมวลรายวิชา
การเรียนได
กําหนดการเรียนการสอน
อยางถูกตอง
การบันทึกพฤติกรรมการ
4. ผูเรียน
เรียน)
สามารถใช
5. ผูสอนกระตุนใหผูเรียน
เครื่องมือ
ตระหนักถึงบทบาทของ
สื่อสารบน
ผูเรียนในระบบอีเลิรนนิง
อินเทอรเน็ตได
อยางถูกตอง

กิจกรรมการเรียน
1. ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการเรียนแบบอี
เลิรนนิง
2. ตกลงวิธีการเรียน
กติกาในการเรียนการ
สอนรวมกัน
3. ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนแบบอีเลิรนนิงและ
เครื่องมือสื่อสารบนเว็บ
4. ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับรายวิชาที่จะทํา
การเรียนและกิจกรรม
ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
5. แสดงความคิดเห็น
ผานกระดานสนทนาที่
เกี่ยวของกับบทบาท
ทางการเรียนของตนเอง

การวัดและ
ประเมินผล
1. จากการบอก
ขั้นการเรียน
แบบอีเลิรนนิง
ไดอยางถูกตอง
2. จากการบอก
ภาพรวม
เกี่ยวกับรายวิชา
ที่เรียนได
3. จากการบอก
ถึงหลักการ
สําคัญเกี่ยวกับ
การกํากับตนเอง
ไดอยางถูกตอง
4. จากการ
ปฏิบัติการใช
เครื่องมือสื่อสาร
บนเว็บ
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ตารางที่ 44 (ตอ)
คาบที่

จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม

ขั้นตอน
รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน
กิจกรรมการสอน
6. อธิบายวิธีการกํากับ
ตนเองในการเรียน
7. ใหผูเรียนทดลองใช
ระบบการเรียนแบบอีเลิร
นนิงและเครื่องมือสื่อสาร
บนเว็บ เชน หองสนทนา
กระดานสนทนา ฯลฯ
8. อธิบายถึงการบันทึก
กิจกรรมและใหผูเรียนได
ทดลองใชสมุดบันทึกการ
เรียนผานเว็บบล็อก
(Weblog)
9. เปดโอกาสใหผูเรียน
ซักถามผานกระดานเสวนา
หรือ หองสนทนา

กิจกรรมการเรียน
6. ทําความเขาใจวิธีการ
กํากับตนเองในการ
เรียน เชน หองสนทนา
กระดานสนทนา ฯลฯ
7. ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการบันทึกการ
เรียนและทดลองใช
สมุดบันทึกการเรียน
ผานเว็บบล็อก
(Weblog)
8. ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการบันทึก
กิจกรรมการเรียนและ
ทดลองใชสมุดบันทึก
การเรียน
9. ซักถามผูสอนหากมี
ขอสงสัยทางการเรียน
ผานกระดานเสวนาหรือ
หองสนทนา

การวัดและ
ประเมินผล

259
ตารางที่ 44 (ตอ)
คาบที่
2

จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม

ขั้นตอน
รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน

กิจกรรมการสอน
ขั้นที่ 2
1. ผูสอนแจงใหทราบถึง
1. ผูเรียน
วัตถุประสงคยอยในแตละ
สามารถอธิบาย ผูสอน
หนวยการเรียน
วัตถุประสงค สราง
ทางการเรียน แรงจูงใจ 2. ผูสอนระบุพ ฤติกรรมที่
ในการ
พึงประสงค หรือ
ได
เรียนและ ประโยชนที่ไดจาการเรียนอี
2. ผูเรียน
สนับสนุน เลิรนนิงในแตละหนวยการ
สามารถ
ใหมีการ เรียน เปดโอกาสใหผูเรียน
แนะนํา
ประเมิน ซักถาม
เครื่องมือที่
สามารถสราง ตนเอง
3. ผูสอนสนับสนุนให
แรงจูงใจใน
ผูเรียนไดมีการประเมิน
การเรียนกับ
ตนเองผานสมุดบันทึกแบบ
เพื่อนรวมชั้น
อีเลิรนนิง
ได
4. นําเสนอสถานการณ
3. ผูเรียน
หรือ เหตุการณประจําวันที่
สามารถอธิบาย
สรางแรงจูงใจในการเรียน
ความ
5. ดําเนินวัดความรูดาน
รับผิดชอบใน
ความรับผิดชอบ
การเรียนได
6. ผูสอนสนับสนุนให
ผูเรียนไดตั้งเปาหมาย
ทางการเรียน

กิจกรรมการเรียน
1. ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค
ยอยในแตละหนวยการ
เรียน
2. ซักถามเมื่อมีขอ
สงสัยหรือสอบถาม
ความรูเพิ่มเติมในสิ่งที่
ตองการเรียนรู
3. ทําการประเมิน
ตนเองผานแบบ
ประเมิน
4. ศึกษาตนแบบ
ทางการเรียนในการ
สรางแรงจูงในและ
กําหนดการวางแผน
ทางการเรียน
5. ทําแบบแบบวัด
ความรูดานความ
รับผิดชอบทางการเรียน
จากสมุดบันทึก
กิจกรรมโดยใชเว็บ
บล็อก
6. เขียนรายละเอียดการ
ตั้งเปาหมายทางการ
เรียนดวยตนเอง

การวัดและ
ประเมินผล
1. บอก
วัตถุประสงค
การเรียนยอยได
อยางครบถวน
2.แนะนําแหลง
เรียนรูผาน
เครื่องมือสื่อสาร
บนอินเทอรเน็ต
เกี่ยวกับการ
สรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง
(ขาว เหตุการณ
บุคคล)
3. วัดผลจาก
ความรูดาน
ความรับผิดชอบ
ทางการเรียน
และทัศนคติ
ดานความ
รับผิดชอบ
ทางการเรียน
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คาบที่
3
กิจกรรม
นอกชั้น
เรียน
/
การบาน
/ รายงาน

จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม

ขั้นตอน
รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน

กิจกรรมการสอน
1. ผูสอนตั้งคําถามเพื่อ
ขั้นที่ 3
1. ผูเรียน
ทบทวนความรูเดิม
สามารถอธิบาย ผูสอน
ทบทวน 2. ใหผเู รียนเลา อธิบาย ถึง
ขั้นตอนการ
วิธีการเรียน การทํางานของ
และ
เรียนใน
บทเรียนที่ผาน เชื่อมโยง นักศึกษา โดยใหมีการ
กําหนดการตั้งเปาหมาย
มากับเพื่อรวม ความรู
เดิมโดย ทางการเรียน การสราง
ชั้นได
แรงจูงใจในการเรียน และ
การ
2. ผูเรียนเขา
ชั้นเรียนอยาง จัดระบบ การจัดการสิ่งแวดลอม
การเรียนรู ทางการเรียน
สม่ําเสมอ
3. ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหา
โดยให
3. ผูเรียน
สามารถสรุป หลักการ เดิมกับองคความรูใหม โดย
พิจารณา กระตุนใหผูเรียนกลาวถึง
และอธิบาย
การเชื่อมโยงความรูด วยวิธี
ความรูเดิมใน จาก
แตละสัปดาห ผลลัพธ ของตนเอง โดยใหนําเสนอ
ได
จากหลายประเด็น มีการ
4. ผูเรียน
กําหนดทางเลือก การให
สามารถอธิบาย
เหตุผล
ความ
4. อภิปรายรวมกันผาน
รับผิดชอบที่
เครื่องมือสื่อสารบน
พึงประสงค
อินเทอรเน็ต
ผานเครื่องมือ
5. ผูสอนประเมินความ
สื่อสารบน
คิดเห็นของนักศึกษาเพื่อ
อินเทอรเน็ตได
จําแนกความรับผิดชอบ
ทางการเรียน

กิจกรรมการเรียน
1. ตอบคําถามผูสอน
จากประสบการณของ
ตนเอง
2. เลาถึงวิธีการทํางาน
ของตนเอง บอกสิ่งที่จะ
สรางใหตนเองเกิด
แรงจูงใจ และความ
ตองการในการเรียน
3. บันทึกพฤติกรรมการ
เรียนของตนเองผานเว็บ
บล็อก โดยเลาใหฟงถึง
ประเด็นตาง ๆ ที่นํามา
พิจารณา มีการเขียน
แผน หรือ เลาถึงการ
วางแผนทางการเรียน
4. มีการอภิปราย ปญหา
ทางการเรียน หรือ
กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน
5. อภิปรายเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบ
ทางการเรียน และ
นําเสนอโดยยกตัวอยาง
ลักษณะดานความ
รับผิดชอบของผูเรียน
โดยจําแนกเปนความ
รับผิดชอบตอตนเอง
ความรับผิดชอบตอการ
งาน และความ
รับผิดชอบตอผูอื่น

การวัดและ
ประเมินผล
1. อธิบายวิธีการ
ทํางานของ
ตนเอง และ
นําเสนอ
กระบวนการ
เรียนรู การสราง
แรงจูงใจ ผาน
เว็บบล็อกและ
นําเสนอให
เพื่อนรวมชั้น
2. การแบงปน
ความรู ตอบ
คําถามชวยเหลือ
เพื่อนรวมชั้น
เรียน
3. อธิบายถึง
ความรับผิดชอบ
ที่พึงประสงคใน
ดานตาง ๆ ผาน
เครื่องมือสื่อสาร
บนอินเทอรเน็ต
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คาบที่

4-5

จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม

ขั้นตอน
รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน

กิจกรรมการสอน
6. ผูสอนตั้งประเด็นคําถาม
เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
โดยแบงประเด็นเปน ความ
รับผิดชอบตอตนเอง ความ
รับผิดชอบตอการงาน
ความรับผิดชอบตอผูอื่น
โดยใหผูเรียนนําเสนอผาน
ตัวอยางของชิ้นงานที่มี
ความเกี่ยวของ
7. ผูสอนและผูเรียนรวมกัน
กําหนดวันและเวลาในการ
สงงาน
1. ผูสอนแนะนําเกณฑใน
ขั้นที่ 4
1. ผูเรียน
สามารถอธิบาย นําเสนอ การประเมินผลงาน
2. นําเสนอเนื้อหาตาม
การเรียนรูผาน เนื้อหา
แผนการเรียนรูในแตละ
สมุดบันทึกการ และ
กิจกรรมที่ หนวย
เรียนของ
เสริมสราง 3. ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหาที่
ตนเองได
จริยธรรม มีความเกี่ยวของกับ
2. ผูเรียน
สามารถอธิบาย ดานความ สถานการณในปจจุบัน เชน
รับผิดชอบ การนําเสนอขาว ชิ้นงาน
ถึงเหตุผลใน
การทํารายงาน ทางการ
ตัวอยาง กรณีศึกษาที่
เรียน
ได
เกี่ยวของกับเนื้อหาที่
3. ผูเรียนแสดง
ดําเนินการเรียนการสอน
พฤติกรรม
ทางการเรียนที่
พึงประสงคตอ
เพื่อนรวมชั้น
ได

กิจกรรมการเรียน
6. บันทึกและเตือน
ตนเองผานเว็บบล็อก
เกี่ยวของกับการสงงาน
7. ทําความเขาใจและ
ตกลงวันและเวลาใน
การสงงาน

1. บันทึกเกณฑในการ
ประเมินผลงานในแต
ละหนวยยอย
2. วางแผนในการจัดทํา
แผนการเรียนรูในแตละ
หนวย
3. พิจารณาและเลือก
สถานการณตาง ๆ โดย
ใหเหตุผลจาก
สถานการณนั้น ๆ
4. ตอบคําถามผูสอน
และแสดงความคิดเห็น
กับผูสอนตามกิจกรรม
ที่ผูสอนออกแบบไว ทั้ง
งานเดี่ยวและงานกลุม

การวัดและ
ประเมินผล

1. การจัดทํา
แผนการเรียนรู
ผานสมุดบันทึก
กิจกรรม
2. การบันทึก
การเรียนและ
เหตุผลในการ
เลือก
สถานการณ
3. การตอบ
คําถาม อภิปราย
ชวยเหลือเพื่อน
รวมชั้นเรียน
4. ประเมินผล
จากชิ้นงาน
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คาบที่

จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม

ขั้นตอน
รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน

กิจกรรมการสอน
4. ผูเรียน
4.ผูสอนกระตุนใหผูเรียน
สามารถผลิต
เกิดการวิเคราะห ดวยการ
ชิ้นงานและ
ตั้งประเด็นคําถามผาน
อธิบาย
กระดานสนทนา และให
หลักการสราง
ผูเรียนไดมีการจัดระบบ
ชิ้นงานได
ทางการเรียน สรุป อภิปราย
หาเหตุผลทางการเรียนดวย
ตัวผูเรียนเอง
5. ผูสอนกําหนดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบโดยให
ผูเรียน นําเสนอดวยการ
วิเคราะห สรุป และ
อภิปรายผลดวยตนเอง
6. ผูสอนกระตุนใหเกิดการ
ตัดสินใจทางจริยธรรมและ
ใหเหตุผลผานเครื่องมือ
สื่อสารทางอินเทอรเน็ต
ขั้นที่ 5
6
1. ผูเรียน
1. ผูสอนกระตุนใหผูเรียน
กิจกรรม สามารถอธิบาย สราง
ไดทบทวนความรูที่ไดจาก
นอกชั้น หลักการเรียนรู ลักษณะ การเรียนในแตละหนวย
เรียน ของตนเองตอ นิสัยโดย การเรียน
เพื่อนรวมชั้น สนับสนุน 2. ผูสอนแนะแนวทางใน
/
ใหผูเรียน การสืบคนขอมูลตาง ๆ
การบาน เรียนได
แสวงหา นอกชั้นเรียนอีเลิรนนิง
/ รายงาน 2. ผูเรียน
ความรู
สามารถ
3. ผูสอนแนะนําการ
แนะนําแหลง
แสวงหาความรูที่ถูกตองกับ
เรียนรูในชั้น
ผูเรียน โดยแนะนําให
เรียนได
ผูเรียนไดมีการพิจารณา

กิจกรรมการเรียน
5. นําเสนอผลงานและ
บอกวิธีการที่ไดมาซึ่ง
ชิ้นงาน (เชนการเลา
วิธีการคิด การทํางาน
การสรางแรงจูงใจ การ
พิจารณาผลลัพธ) มี
การสรุป และการ
อภิปรายผลดวยตนเอง
6. ใหเหตุผลในการ
ตัดสินใจทางจริยธรรม
ดวยความคิดเห็นและ
แสดงความคิดเห็นผาน
เครื่องมือสื่อสารทาง
อินเทอรเน็ต

1. ทบทวนความรูเดิม
และเชื่อมโยงความรูใน
แตละหนวยการเรียน
2. ศึกษาวิธีการสืบคน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การเรียนในแตละหนวย
3. แสวงหาความรูตามที่
ผูสอนแนะนํา และ
พิจารณาทางเลือกตามที่
เห็นวาเหมาะสมและให
เหตุผลในการเลือกทุก
ครั้ง

การวัดและ
ประเมินผล

1. การสรุป
บันทึกกิจกรรม
การเรียน
2. การแนะนํา
แหลงการเรียนรู
กับผูอื่น การมี
สวนรวมในชั้น
เรียน
3. วิธีการกํากับ
ตนเองในการ
เรียน
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คาบที่

จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม
3. ผูเรียน
สามารถอธิบาย
การกํากับ
ตนเองในการ
เรียนได
4. ผูเรียน
สามารถสรุป
ผลลัพธ
ทางการเรียน
ได

ขั้นตอน
รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน
กิจกรรมการสอน
ทางเลือกและมีการให
เหตุผลในแตละทางเลือก
4. ผูสอนตั้งประเด็นคําถาม
ที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ทางการเรียน ตามความ
สนใจของผูเรียนโดย
ยกตัวอยางจากสถานการณ
5. ผูสอนใหความชวยเหลือ
เมื่อผูเรียนเกิดปญหา
6. ผูสอนแนะนําการกํากับ
การเรียนของผูเรียน โดยให
ผูเรียนสังเกตตัวแบบจาก
ผูสอนโดยมีการแสดงผัง
ความคิด การกําหนดแนว
ทางการเรียนใหผูเรียนได
เห็นภาพการวางแผนที่
ชัดเจนผานเครื่องมือ
สื่อสารบนอินเทอรเน็ต
เชนเว็บบล็อกและกระดาน
สนทนา
7. ผูสอนกระตุนใหผูเรียน
ไดเหตุผลกับงานตาม
คานิยมของผูเรียน
8. ผูสอนตรวจสอบความ
ถูกตองและสังเกต
พฤติกรรมดานความ
รับผิดชอบของผูเรียน

กิจกรรมการเรียน
4. เชื่อมโยง / สืบคน
ความรูจากสถานการณ
ตัวอยางที่ผูสอนแนะนํา
และตอบคําถาม /
ปรึกษา /แสดงความ
คิดเห็นกับผูเรียน และ
ผูสอน
5. แสวงหาความ
ชวยเหลือเมื่อมีปญหา
จากเพื่อนและ / หรือ
ผูสอน
6. กํากับการเรียนตาม
คําแนะนําของผูสอน
โดยแสดงผังความคิด
การกําหนดการเรียน
ผานเครื่องมือสื่อสาร
บนอินเทอรเน็ต เชน
เว็บบล็อก กระดาน
สนทนา
7. แสดงพฤติกรรม
ความรับผิดชอบผาน
เรียนแบบอีเลิรนนิง
8. สังเกต ติดตาม
พฤติกรรมดานความ
รับผิดชอบของผูเรียน
คนอื่นๆ

การวัดและ
ประเมินผล
4. ผลการ
พิจารณาผลลัพ ธ
กับเปาหมาย
ทางการเรียน
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ตารางที่ 44 (ตอ)
คาบที่
7
กิจกรรม
นอกชั้น
เรียน
/
การบาน
/ รายงาน

จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม

ขั้นตอน
รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน

กิจกรรมการสอน
1. ผูสอนกําหนด กิจกรรม
1. ผูเรียนมีการ ขั้นที่ 6
อภิปรายและ สนับสนุน ประเด็นคําถาม หรือ
สถานการณตัวอยาง ที่
การแสดงความ ใหเกิด
เกี่ยวของกับเนื้อหาทางการ
ความ
คิดเห็นผาน
เรียน และใหผูเรียน
เครื่องมีสื่อสาร รวมมือ
โดย
แสวงหาคําตอบ
พิจารณา 2. ผูสอนกําหนดเกณฑ
2. ผูเรียน
สามารถอธิบาย ทางเลือก หรือขอกําหนดของลักษณะ
อยาง
งานและขั้นตอนการเรียน
วิธีการเรียน
อิสระ
หรือการปฏิบัติตัวของ
ผานสมุด
ผูเรียนที่พึงประสงค และ
บันทึกการ
แจงใหกับผูเรียน
เรียนได
3. ผูสอนกําหนด หรือ นัด
กับผูเรียนในการใช
3. ผูเรียน
เครื่องมือสื่อสารบน
สามารถอธิบาย
อินเทอรเน็ตเพื่อทําการ
การพิจารณา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผลลัพธ
และแสวงหาคําตอบ
ทางการเรียน
กระดานสนทนา หอง
ได
สนทนา เว็บบล็อก ลิงค
เชื่อมโยงแหลงเรียนรู
4. ผูสอนเปดโอกาสให
ผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น หรือตอบขอซักถาม
ระหวางผูสอนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูเ รียน และกับ
บุคคลอื่น ๆ

กิจกรรมการเรียน
1. เรียนจากกิจกรรม
ประเด็นคําถาม
สถานการณตัวอยาง
และแสวงหาคําตอบ
รวมกัน
2. รับฟงขอกําหนดของ
ลักษณะงานและ
ขั้นตอนการเรียน หรือ
การปฏิบัติตัวของ
ผูเรียนที่พึงประสงค
3. นัดกับผูสอนและ
ผูเรียนรวมชั้นเรียนและ
ใชเครื่องมือสื่อสารบน
อินเทอรเน็ตเพื่อทําการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแสวงหา
คําตอบ เชน กระดาน
สนทนา หองสนทนา
เว็บบล็อก ลิงคเชื่อมโยง
แหลงเรียนรู
4. แสดงความคิดเห็น
ชวยรับฟงและตอบขอ
ซักถามระหวางผูสอน
กับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูเรียน และผูเรียนกับ
บุคคลอื่น ๆ

การวัดและ
ประเมินผล
1. การชวยเหลือ
เพื่อนรวมชั้น
เรียน จากการ
ถาม – ตอบ /
อภิปราย
2. การใช
เครื่องมือสื่อสาร
บนอินเทอรเน็ต
เชน ความ
กระตือรือรนใน
การเรียนรู การ
สืบคนขอมูล
ความครบถวน
การตอบคําถาม
3. การบันทึก
การเรียนและ
วิธีการกํากับ
ตนเองในการ
เรียน
4. ผลการ
พิจารณาผลลัพ ธ
กับเปาหมาย
ทางการเรียน
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ตารางที่ 44 (ตอ)
คาบที่

จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม

ขั้นตอน
รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน
กิจกรรมการสอน
5. กระตุนใหผูเรียนมีการ
สรุปดวยตนเอง จากแหลง
เรียนรูตาง ๆ
6. กระตุนใหผูเรียน
เปรียบเทียบโดยพิจารณา
ผลลัพธที่ไดจากการเรียน
กับเปาหมายที่ตั้งไวดวย
ตนเองและใหอธิบายถึง
ขั้นตอนการเรียน สราง
ชิ้นงาน และการแสวงหา
ความรู และนําเสนอตอ
เพื่อนรวมชั้น
7. ผูสอนใหความชวยเหลือ
เมื่อผูเรียนเกิดปญหา
8. ผูสอนตรวจสอบความ
ถูกตองแลตรวจสอบ
พฤติกรรม

กิจกรรมการเรียน
5. สรุปองคความรูต าง
ๆ ดวยตนเองพรอมให
เหตุผลตาง ๆ เพื่อ
ตรวจสอบตนเอง
6. เปรียบเทียบผลลัพธ
กับเปาหมายที่ผูเรียนได
ตั้งไวดวยตนเอง และ
อธิบายขั้นตอนการ
เรียนของตนเอง การ
สรางชิ้นงาน และ
วิธีการแสวงหาความรู
และนําเสนอตอเพื่อน
รวมชั้น
7. สืบคนขอมูล และ
แสวงหาความชวยเหลือ
เมื่อเกิดปญหา
8. ตรวจสอบพฤติกรรม
ในการเรียนของตนเอง
7. แนะนํา 1.ผูสอนใหผูเรียนสง
8
1. ผูเรียน
1. สงผลงานที่ไดรับ
กิจกรรม สามารถอธิบาย ใหขอมูล ผลงานที่ไดรับมอบหมาย มอบหมาย พรอมทั้ง
ปอนกลับ พรอมทั้งอธิบายเกณฑ
นอกชั้น ขั้นตอนการ
อธิบายเกณฑ เหตุผล
เหตุผล ขอสรุปตาง ๆ ตาม ขอสรุปตาง ๆ ตาม
เรียน
ผลิตผลงาน
หลักการที่ไดศึกษามา
/
ของตนเองได
หลักการที่ไดศึกษา
2.ใหผูเรียนรวมแสดงความ 2. แสดงความคิดเห็นที่
การบาน 2. ผูเรียน
คิดเห็นที่มีตอลักษณะการ มีตอลักษณะการเรียน
/ รายงาน สามารถอธิบาย
การกํากับ
เรียน ลักษณะของงานของ ลักษณะของงานของ
ตนเองในการ
ผูเรียนรวมชั้น ในแตละคน ผูเรียนรวมชั้น ในแตละ
เรียนได
คน

การวัดและ
ประเมินผล

1. ผลงานที่
ไดรับมอบหมาย
2. การบันทึก
การเรียนและ
วิธีการกํากับ
ตนเองในการ
เรียน
3. การมีสวน
รวมในชั้นเรียน
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ตารางที่ 44 (ตอ)
คาบที่

จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม
3. ผูเรียน
สามารถอธิบาย
การแสดง
พฤติกรรม
ความ
รับผิดชอบผาน
การแสดงความ
คิดเห็นในชั้น
เรียน

ขั้นตอน
รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน
กิจกรรมการสอน
3. ผูสอนสรุปผลงานใน
ภาพรวมของนักศึกษา ให
การเสริมแรงกับนักศึกษาที่
ทําผลงานไดตรงตามเกณฑ
4. แนะนําแหลงเรียนรู
เพิ่มเติม
5. ใหผูเรียนมีการนําเสนอ
(โหวต) ผูเรียนที่มีวิธีการ
ทํางานดีเดน งานที่ดีเดน
หรือผูเรียนที่มีมนุษย
สัมพันธดีเดนประจํา
สัปดาห
6. ผูสอนสนับสนุนให
ผูเรียนไดมีการประเมิน
ความรับผิดชอบของตนเอง
ผานผลงานและทัศนคติใน
การเรียน
7. ผูสอนสนับสนุนให
ผูเรียนใหเหตุผลความ
รับผิดชอบในการเรียนของ
ตนเอง
8. ผูสอนตรวจสอบการ
บันทึกพฤติกรรมของ
ผูเรียน
9. ผูสอนติดตามพฤติกรรม
หลังจากการเรียนนอกชั้น
เรียนอีเลิรนนิง

กิจกรรมการเรียน
3. รับฟงผูสอนสรุปผล
งานในภาพรวม
ตรวจสอบผลงานกับ
เกณฑที่กําหนดไว
4. ศึกษาแหลงเรียนรู
เพิ่มเติม
5. นําเสนอ (โหวต)
ผูเรียนที่มีวิธีการทํางาน
ดีเดน งานที่ดีเดน หรือ
ผูเรียนที่มีมนุษยสัมพันธดีเดนประจํา
สัปดาหเพื่อศึกษาตัว
แบบทางการเรียน
6. บันทึกพฤติกรรม
ทางการเรียนของตนเอง
7. รับฟงและใหเหตุผล
ในการตัดสินใจใน
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง
8. ตรวจสอบพฤติกรรม
ทางการเรียนของตนเอง
9. สังเกต ติดตาม
พฤติกรรม และศึกษา
ผลงานของผูอื่น

การวัดและ
ประเมินผล
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ตารางที่ 44 (ตอ)
คาบที่
9

จุดประสงคเชิง
พฤติกรรม

ขั้นตอน
รูปแบบ

1. ผูเรียน
สามารถ
อธิบายความรู
จริยธรรมดาน
ความ
รับผิดชอบ
2. ผูเรียน
สามารถสรุป
การเรียนใน
รายวิชาได
3. ผูเรียนแสดง
พฤติกรรม
ความ
รับผิดชอบใน
การเรียนได
อยางครบถวน

ขั้นที่ 8
ทดสอบ
ความรูและ
ประเมิน
พฤติกรรม
ดานความ
รับผิดชอบ

กิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน
กิจกรรมการสอน
1. ผูสอนดําเนินการ
ทดสอบความรูในเนื้อหา
การเรียนแตละหนวย
2. ผูสอนดําเนินการวัด
ความรูจากสมุดบันทึก
พฤติกรรมการเรียน วัด
ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของผูเรียน
3. ผูสอนแนะนําการ
เชื่อมโยงหรือการตอยอด
ความรูเพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
4. ผูสอนและผูเรียน
รวมกันสรุปคุณลักษณะ
สําคัญของความรับผิดชอบ
ที่ดีที่มีตอการเรียนเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติตน
ตอไป
5. ติดตามพฤติกรรมการ
เรียนอยางสม่ําเสมอ โดย
ตรวจสอบการบันทึก
พฤติกรรมการเรียนและ
แนะนําใหผูเรียนมีการ
เสริมแรงดวยตนเองจนจบ
การเรียน

กิจกรรมการเรียน
1. ทําแบบทดสอบ
ความรูจากเนื้อหาการ
เรียนในแตละหนวย
การเรียน
2. ทําแบบวัดทัศนคติ
ดานความรับผิดชอบที่
มีตอการเรียนแบบอี
เลิรนนิง
3. รับฟง สรุปและ
เชื่อมโยงความรูเพื่อ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
4. รวมกันสรุป
คุณลักษณะสําคัญของ
ความรับผิดชอบที่ดีที่มี
ตอการเรียนเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติ
ตน
5. ติดตามพฤติกรรม
การเรียนดวยตนเอง
อยางสม่ําเสมอ จาก
การบันทึกพฤติกรรม
การเรียน การเสริมแรง
ดวยตนเองจนเกิดเปน
ลักษณะนิสัย

การวัดและ
ประเมินผล
1. แบบทดสอบ
ความรู
2. แบบวัด
ทัศนคติดาน
ความรับผิดชอบ
3. แบบสังเกต
พฤติกรรมดาน
ความรับผิดชอบ
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4. เงื่อนไขการใชรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอ
การเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สําหรับผูสอน
4.1 มีทักษะในการใชงานคอมพิวเตอร เครื่องมืออินเทอรเน็ตและระบบการเรียน
แบบอีเลิรนนิงไดเปนอยางดี
4.2 มี ความเขา ใจหลัก การพั ฒนาจิ ตพิ สั ยสํ าหรั บการเรีย นการสอน การกํ า กั บ
ตนเอง และการสรางความกระจางในคานิยม
4.3 สามารถบูรณาการหลักการกํากับตนเองในการเรียนของผูเรียนและสามารถ
ปรับปรุงตามสถานการณทางการเรียนไดอยางเหมาะสม
4.4 ผู ส อนควรประยุ ก ต ตั ว อย า งในด า นรั บ ผิ ด ชอบ หรื อ สถานการณ ใ น
ชีวิตประจําวันสอดแทรกเขาไปในเนื้อหาระหวางจัดการเรียนการสอน
4.5 ผูสอนควรมีการติดตามและประเมินพฤติกรรมผูเรียนอยางตอเนื่อง
สําหรับผูเรียน
4.1 ผู เ รี ย นจะต อ งมี ทัก ษะพื้ น ฐานการใช ง านคอมพิ วเตอร เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
อินเทอรเน็ตและระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงได
4.2 ทํ า ความเขา ใจเกี่ ย วกับวิ ธี การเรียนการสอนแบบอีเ ลิ รนนิ ง และวิ ธี การใช
เครื่องมือสื่อสารบนเว็บ
4.3 ทําความเขาใจเกี่ยวกับรายวิชา แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ ดําเนินเรียนตามรูปแบบ
ที่ผูสอนไดออกแบบและทํากิจกรรมตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
4.4 แสดงความคิดเห็น ผานกระดานสนทนาที่เกี่ยวของกับบทบาททางการเรียน
ของตนเองผ า นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารแบบประสานเวลา (Synchronous) และไม ป ระสานเวลา
(Asynchronous) เปนตน
ขอจํากัดในการใชรูปแบบ
4.1 รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเหมาะสําหรับการนําไปใชสําหรับหมวดวิชา
คอมพิวเตอรเทานั้น
4.2 รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเปนรูปแบบสําหรับการพัฒนาจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบเทานั้น
4.3 รูปแบบการเรียน นี้ เปนรูปแบบเรียนแบบอีเลิรนนิง (Instructional Model) ใน
ระดับที่ 1 ผูส อนตอ งนําไปออกแบบการเรียนในระดับที่ 2 (Instructional Model) ตามเนื้อ หาวิชา
ตอไป

บทที่ 6
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความ
รับผิ ดชอบตอ การเรี ยนสํ าหรั บนัก ศึ ก ษาปริญ ญาตรี ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัย ตามลํา กั บหั วข อ
ดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงคการวิจัย
2. ขอบเขตการวิจัย
3. การดําเนินการวิจัย
4. สรุปผลการวิจัย
5. อภิปรายผลการวิจัย
6. ขอเสนอแนะ
1.วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
วัตถุประสงคเฉพาะ
1.1 เพื่อสรางรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
1.2 เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2. ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก
2.1.1 อาจารย นักวิชาการหรื อ ผูเชี่ยวชาญในสถาบันอุ ดมศึกษาที่มีก ารเรียนการ
สอนในระบบอีเลิรนนิง ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอน ผูเ ชี่ยวชาญดาน
การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
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2.1.2 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของรัฐที่เรียนดวยการเรียนแบบอีเลิรนนิง
2.2 กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม ไดแก
2.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ไดแก
2.2.1.1 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบการเรียนแบบอีเลิร
นนิง จํานวน 10 ทาน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.2.1.2 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินบทเรียนอีเลิรนนิง และ
แผนกํ ากั บกิจกรรม จํ านวน 5 ท าน ซึ่ง ได มาจากการเลือ กกลุมตัวอยา งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
2.2.1.3 กลุมตัวอยางผูเ ชี่ ยวชาญในการประเมินเครื่อ งมือ ในการวั ดผล
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ จํานวน 5 ทา น ซึ่งไดมาจากการเลื อกกลุ มตัวอยา งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2.2.1.4 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการรับรองรูปแบบ จํานวน 5 ทาน ซึ่ง
ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.2.2 กลุ มตั ว อย า งที่ ใช ในการทดลองรู ป แบบการเรี ย นแบบอี เ ลิ ร น นิ ง เพื่ อ
เสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดแก นิสิต
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 2 ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นในรายวิ ช า คอมพิ วเตอร ศึก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling)
2.3 การวิจัยนี้เปนการศึกษาการเสริมสรางจริยธรรมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
รัฐในการเรียนแบบอีเลิรนนิงที่ครอบคลุมจริยธรรมในดานความรับผิดชอบตอการเรียน
2.4 การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความรูดานจริยธรรม ทัศนคติและพฤติกรรมจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ เฉพาะพฤติกรรมที่สังเกตไดในรูปแบการเรียนแบบอีเลิรน นิงเทานั้น
2.5 การเสริ มสรางจริยธรรมสําหรับนิสิตนักศึก ษาในการเรียนการสอนแบบอี เลิรนนิง
พัฒนาโดยใชหลักการพัฒนาจิตพิสัย (Affective Domain) การกํากับตนเอง (Self Regulation) และ
การสรางความกระจางในคานิยม (Value Clarification)
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการเรียนการสอนดานจริยธรรมสําหรับการเรียนการสอนแบบ
อีเลิรนนิง สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอยไดดังนี้
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1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดานจริยธรรมสําหรับผูเรียน วิธีการพัฒนาจริยธรรม รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงและ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2. วิเคราะหสังเคราะหเอกสารและหลักการทฤษฏีที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
3. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบสําหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมและดาน
การเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อนํามาพัฒนารูปแบบ
ขั้น ตอนที่ 2 สร างรู ปแบบการเรี ย นแบบอีเ ลิ รน นิ ง เพื่ อ เสริ มสร า งจริ ย ธรรมด านความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอยไดดังนี้
1. กําหนดจากกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ ลักษณะจริยธรรมที่นักศึกษา
ควรพัฒนา ในการเรียนแบบอีเลิรนนิง กําารกํากับตนเอง การสรางความกระจางในคานิยมและการ
ประเมินผล
2. รางรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ โดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ และ
สรางรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
3. ประเมินรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการ
เรียนการสอน
4. พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตามรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
5. ประเมินคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงที่พัฒนาตามรูปแบบการเรียนแบบ
อีเลิรนนิง
6. พัฒนาเครื่องมือสําหรับการประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการ
เรียนแบบอีเลิรนนิง
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอยไดดังนี้
1. ดําเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบจากกลุมตัวอยางรายบุคคล และทํา
การสัมภาษณเพื่อปรับปรุงรูปแบบ
2. หาประสิทธิภาพของรูปแบบจากกลุมตัวอยางแบบกลุมยอย และทําการ
สัมภาษณเพื่อปรับปรุงรูปแบบ
3. ทดลองใชรูปแบบจากกลุมตัวอยางในขั้นภาคสนาม โดยดําเนินการทดลองโดย
โดยให ก ลุมควบคุมเรียนแบบอีเลิรน นิงปกติ และกลุมทดลองที่เรียนผานรูปแบบการเรี ยนแบบ
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อี เ ลิ ร น นิ ง โดยทํ า การประเมิ น ก อ นการทดลองการใช รู ปแบบการเรี ย นแบบอี เ ลิ รน นิง และ
เปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ขั้นตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบ และ นําเสนอรูปแบบ ผูวิจัยนํารูปแบบที่ผานการทดลอง
แลวรับรองโดยผูทรงคุ ณวุฒิแ ละทําการแกไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาตน แบบรูปแบบการเรียนแบบ
อี เ ลิ ร น นิ ง และนํ า เสนอรู ป แบบการเรี ยนแบบอี เ ลิ รน นิ ง เพื่ อ เสริ ม สร า งจริ ยธรรมด า นความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
4. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัย ผูวิจัยขอสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
4.1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนสําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถอธิบายไดดังนี้
4.1.1 การพัฒนารูปแบบรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้นซึ่งประกอบดวย 8
องคประกอบหลัก มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สามารถจําแนกไดดังนี้
ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรูในภาพรวมดานการสอนโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.82 แปลผลอยูในระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 แปลผลอยู
ในระดับมากที่สุด
ขั้นที่ 2 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุนใหมีการประเมินตนเองใน
ภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 แปลผลอยูในระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.70 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด
ขั้นที่ 3 ผูสอนทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิมโดยการจัดระบบการเรียนรูโดยให
หลักการพิจารณาจากผลลัพธในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 แปลผลอยูในระดับ
มากที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด
ขั้นที่ 4 นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่สงเสริมจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด
ขั้นที่ 5 สรางลักษณะนิสัยโดยสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรู ในภาพรวมดาน
การสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 แปลผลอยูในระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.80 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด
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ขั้ น ที่ 6 สนั บ สนุ น ให เ กิ ด ความร วมมือ โดยพิ จารณาทางเลื อ กอย า งอิ ส ระใน
ภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 แปลผลอยูในระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.77 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด
ขั้นที่ 7 แนะนําใหขอมูลปอนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองในภาพรวมดาน
การสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 แปลผลอยูในระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.75 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด
ขั้ น ที่ 8 ส ง เสริ มคุ ณ ลั ก ษณะด า นความรั บผิ ด ชอบที่ พึง ประสงค แ ละประเมิ น
จริยธรรมดานความรับผิดชอบในภาพรวมดานการสอนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 แปลผลอยูใน
ระดับมากที่สุดดานการเรียนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด
4.1.2 คุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิงที่พัฒนาตามรูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง โดย
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญผลปรากฏวาเว็บไซตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดโดย
มีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.20 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 สามารถแปลผลอยูในระดับ
มาก
4.2 ผลการศึก ษาจริยธรรมดา นความรั บผิ ดชอบของกลุมทดลองทั้ง 3 ด าน ไดแ ก ดา น
ความรู ดานทัศนคติ ดานพฤติกรรม สามารถอธิบายไดดังนี้
4.2.1 ผลการประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบจากการทดลองใชรูปแบบ
กอนเรียนและหลังจากการเรียนของกลุมทดลองพบวา คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมความรับผิดชอบดาน
ความรูกอนเรียนคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 คะแนนเฉลี่ยกอนและหลัง
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียน สรุปไดวารูปแบบสงผลใหจริยธรรมดานความรับผิดชอบสูงขึ้น
4.2.2 คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมความรับผิดชอบดานทัศนคติกอนเรียนคาเฉลี่ยเทากับ
3.22 หลัง เรียนมีค าเฉลี่ ยเทา กับ 4.23 คะแนนเฉลี่ ยก อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต างกัน อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
4.2.3 คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมความรับผิดชอบดานพฤติก รรมก อนเรี ยนคา เฉลี่ ย
เทากับ 1.17 หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 คะแนนเฉลี่ยกอ นและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว าคะแนนเฉลี่ยกอ นเรียน นอกจากนี้หาก
จําแนกพฤติกรรมทั้ง 3 ดานไดแก ดานความรับผิดชอบตอตนเอง ความรับผิดชอบตอการงาน ความ
รับผิดชอบตอผูอื่น โดยมีผลการประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับมาก
4.2.4 คะแนนเฉลี่ยการกํากับตนเองของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ ยเทากับ 3.61 มีค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก
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4.2.5 การเปรียบเที ยบการทดลองระหว า งกลุ มควบคุมและกลุ มทดลองพบวา
จริยธรรมความรับผิดชอบดานความรูกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 กลุมทดลองคาเทากับ 3.37
คะแนนเฉลี่ยกลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ย
ของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม จริยธรรมความรับผิดชอบดานทัศ นคติก ลุม
ควบคุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 กลุมทดลองคาเทากับ 4.23 คะแนนเฉลี่ยกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมควบคุม จริย ธรรมความรับผิดชอบดา นพฤติ กรรมกลุมควบคุมมี คาเฉลี่ยเท ากับ 2.07 กลุ ม
ทดลองคาเท ากับ 2.90 คะแนนเฉลี่ยกลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่
ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม
4.2.6 ผลการรั บ รองรู ป แบบจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พบว า รู ป แบบการเรี ย นแบบ
อี เ ลิ รน นิ ง ทั้ ง 8 องค ประกอบหลั ก มี ค า เฉลี่ ยเทา กับ 1.00 สามารถอธิ บายได วา รู ปแบบมีค วาม
เหมาะสมสามารถนําไปใชสําหรับการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบได
5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 การสรางรูปแบบการเรียนสําหรับแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รูปแบบการเรียนแบบอีเ ลิ รนนิง ที่ผูวิจัยพั ฒนาขึ้นสามารถส งเสริมจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบที่มีตอการเรียนจะชวยใหผูเรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีตอการเรียนทั้งตอตนเอง ตอ การ
งานและตอผูอื่น โดยรูปแบบการเรียนการสอนดานการพั ฒนาจิตพิสัย การสรางความกระจางใน
คา นิ ยม และการกํา กั บตนเองที่มีลั กษณะการบูร ณาการกั บการเรี ยนแบบอี เลิร นนิ ง ซึ่งมี การใช
เครื่ อ งมือ สื่อ สารในระบบสารสนเทศชวยอํา นวยความสะดวกให กั บผูเ รี ยนในด า นการพั ฒนา
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ ซึ่ งขั้นตอนการจัด การเรียนการสอนแบบ อีเ ลิรนนิงตั้งแตการ
ปฐมนิเทศการเรียนจนจบบทเรียนเครื่องมือสื่อ สารในระบบอีเลิรนนิงจะชวยใหผูเ รียนสามารถ
ติดตอสื่อสารทั้งแบบประสานเวลาและไมประสานเวลาไดอ ยางสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับ
ขั้นตอนการจั ดการเรียนการสอนที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้ น รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง เพื่อสงเสริ ม
จริ ยธรรมด านความรั บผิ ดชอบนี้ ผูเ รีย นจํ า เป นต องมีก ารบั นทึ กการเรีย นและมีก ารตั้ งเปา หมาย
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนซึ่งการเรียนแบบอีเลิรนนิงจะสามารถชวยใหผูเรียนไดมีการ
บันทึก การเรียนของตนเองไดอ ยา งสะดวกจากสมุด บันทึก การเรียน และในลักษณะแฟ มสะสม
ผลงานแบบอิเล็กทรอนิกส (e-portfolio) นอกจากนี้ยังมีก ารเผยแพรผลงานของตนเองกับผูอื่นทั้ง
ภายในชั้นเรียนแบบอีเลิรนนิงและการประสานงานกับบุคคลภายนอกทั้งผูสอนและผูเชี่ยวชาญที่

275
เกี่ยวของในหนวยการเรียนตาง ๆ ในรูปแบบของสังคมออนไลน (social media) เพื่อใหผูเรียนไดมี
ทางเลือกที่หลากหลายซึ่งสอดคลองหลักการสรางความกระจางในคานิยม
นอกจากนี้การประเมินตนเองและการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองนับไดวาเปนสวนที่สําคัญใน
การกํากับตนเองในการเรียนแบบอีเลิรนนิงเนื่องจากผูเรียนในระบบดังกลาวจะตองเรียนดวยตนเอง
จนจบบทเรียนการสรางแรงจูงใจและการตระหนักในคุณคาของตนเองจึงเปนสวนสําคัญในการ
เรียนดวยตนเองทั้งนั้นจุดเดนของการเรียนในระบบอีเลิรนนิงที่มีเครื่องมือสื่อสารจะชวยใหผูเรียน
และผูสอนไดมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน การตั้งประเด็นการเรียนสถานการณ
และการถกเถียงอภิปรายจึ งมี ความสํา คัญ ตอ การตั ดสิ นใจทางจริยธรรมเปน อย างยิ่ง ตอบสนอง
จริ ย ธรรมด า นความรั บผิ ดชอบต อ ผู อื่ น ซึ่ งผู วิจัยได อ อกแบบให ผู เ รี ยนได ใช เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
ประเภทกระดานสนทนา (Web board) หองสนทนา (Chat room) และแหลงเรียนรูภายนอกชั้นเรียน
(Exteral Link) ดวยคุณลักษณะของการเรียนแบบอีเลิรนนิงจึงมีความสอดคลองกับการจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกกระบวนการ
เรียนรู โดยเฉพาะระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (Learning Management System) เปนระบบที่
จะชวยใหผูสอนไดติดตามผูเรียนไดเปนอยางดีเนื่องจากระบบดังกลาวจะเปนการติดตามการเรียน
วามีคุณลักษณะนิสัยทางการเรียนอยางไร (Learning Logging) โดยระบบจะทําการบันทึกเวลาใน
การเขาชั้นเรียน เครื่องมือสื่อสารที่ผูเรียนเลือกใช ระบบการจัดการเนื้อหาทางการเรี ยนและการทํา
แบบทดสอบ บันทึกตางๆ
ในการนําเสนอทางการเรียนที่มีลักษณะสถานการณตัวอยาง (Case Based Learning) ระบบ
อีเลิรนนิงจะชวยใหผูเรียนไดมีความเขาใจไดเปนอยางดีจากการนําเสนอดวยขาวสาร ภาพ เสียง
วีดิทัศน ในรู ปแบบต างๆ การนําเสนอผลงานผา นห อ งนํ าเสนอผลงานแบบอิ เล็ก ทรอนิกส ของ
นักศึกษาจะชวยใหผูเรียนเกิดคานิยมที่ดีในการประเมินคุณคาของผลงานตาง ๆ ที่เ พื่อรวมชั้นเรียน
ไดนําเสนอและมีการอภิปรายรวมกัน นอกจากนี้ตนแบบทางการเรียนซึ่งเปนหลักการสําคัญในการ
พิจารณาผลลัทธทางการเรียนเพื่อเสริมสรางจริยธรรมโดยมีเครื่องมือสื่อสารในระบบอินเทอรเน็ตที่
สําคัญ ไดแกกระดานเสวนา (web board) และเว็บบล็อก (weblog) ซึ่งจะชวยใหผูเรียนรวมชั้นเรียน
ไดติดตามผลงานของผูอื่นไดอยางตอเนื่องผานระบบอีเลิรนนิง การประเมินผลจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบผานการเรียนแบบอีเลิรนนิงที่มีเครื่องมือสื่อสารทางสารสนเทศจะชวยใหผูเรียนไดมีการ
ทบทวนทั้ง การประเมิน ตนเอง และประเมิน ผู อื่น ทั้งในเชิงคุณ ภาพ และเชิ งปริ มาณผา นระบบ
อีเลิรนนิงไดอยางชัดเจนมีการเก็บบันทึกขอ มูลตาง ๆ เพื่อ ที่ผูประเมินและผูเ รียนจะไดสืบค นได
อยางสะดวกและเปนหลักฐานทางการเรียนไดเปนอยางดีนอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนไดทบทวนใน
การการตัดสินใจทางจริยธรรมในชวงตาง ๆ ของการเรียนรูทั้งของตนเองและผูอื่นไดอ ยางอิสระ
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รูปแบบการเรี ยนแบบอีเ ลิรน นิงเพื่อ ส งเสริ มจริ ยธรรมด านความรั บผิดชอบจึงมีค วามเหมาะสม
สําหรับการจัด การเรียนการสอนที่ สอดคลอ งกับความต องการในการจัด การศึ กษาเพื่ อสงเสริ ม
จริยธรรมในระดับอุดมศึกษาในปจจุบัน
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยและ
ทํา การสัง เคราะห ทฤษฏี เ พื่ อ การวิ จัย โดยผู วิจัย จะทํ าการศึ ก ษาการพั ฒ นาจริ ย ธรรมด านความ
รับผิดชอบทางการเรียน ได แก คุณลั กษณะของความรับผิดชอบ การพัฒนาจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ โดยผูวิจัยไดศึกษาทฤษฏีและหลักการการพัฒนาจิตพิสัย การกํากับตนเอง และการสราง
ความกระจางในคานิยม นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูเรียนใน
ระบบอี เ ลิ ร น นิ ง ด ว ยการตอบแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ อ ย า งมี โ ครงสร า ง (Structure
Interview) สามารถสรุปไดวา รูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อพัฒนาจริยธรรมความรับผิดชอบ
ในการเรียนแบบอีเลิรนนิง ควรมีก ารจัดกิ จกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนได ทราบถึงบทบาททางการ
เรี ย นด วยตนเอง โดยมี ค รู ผู ส อนเป น ต น แบบ นอกจากนี้ ยั งควรออกแบบกิ จกรรมให มี ค วาม
สอดคลองกับจริยธรรมความรับผิดชอบ ควรมีเนื้อหาที่สอดความรับผิดชอบทางการเรียนโดยตรง
และทางออม มีการกําหนดสถานการณตาง ๆ ใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและการกระตุน เตือน
ผูเรียนผานระบบการทํางานแบบกลุม สิ่งที่ควรคํานึงถึงสําหรับการเรียนการสอนคือการบันทึก การ
เรียน เชน การตั้งเปาหมายทางการเรียน การอธิบายวิธีการเรียน และการประเมินตนเองในการเรียน
ซึ่งสิ่งตาง ๆ ควรจะแสดงผานเครื่องมือบนอิน เทอรเน็ตใหผูเรียนรวมชั้นเรียนแลกเปลี่ยนรวมกัน
เปนตน
รูปแบบที่ ผู วิจัยพั ฒ นาขึ้น สามารถนํ าไปประยุ ก ต ใชสํ า หรั บการเรี ยนการสอนได อ ย าง
เหมาะสม เปนเพราะรูปแบบไดมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งผูวิจัยไดทําการหาคุณภาพ
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 ทาน ซึ่งคุณภาพของรูปแบบทั้ง 8 องคประกอบหลักอยูในระดับมากที่สุด
และบทเรียนอีเลิรนนิงที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ โดยมีการะประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก และผูวิจัยไดทําการทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางทั้งใน
การทดลองแบบเดียวจํานวน 3 คน และกลุมเล็ก จํานวน 18 คน โดยใชการทดลอง 4 สัปดาหพบวา
รูปแบบ มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหรูปแบบโดยใชหลัก การ
จอยซและเวล (Joyce and Weil 1996 : 11-12) ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวขอเรื่องที่
ตอ งการนํ า มาพั ฒนาเปน รู ปแบบ นํ า แนวคิ ดสํ าคั ญ ของขอ มู ลที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห มากํ า หนด
หลักการเปาหมายและองค ประกอบอื่น ๆ ที่เห็นวาสําคัญและจําเปน อันจะทําใหรูปแบบการสอนมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ้ น รวมทั้ งกํ าหนดทิ ศ ทาง ลํ าดั บความสํา คั ญ รายละเอี ย ดขององคป ระกอบ
เหลานั้น โดยกําหนดแนวทางในการนํารูปแบบไปใชเปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเงื่อนไข
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ต า ง ๆ ในการนํ า รู ป แบบการสอนไปใช และมี ก ารประเมิ น รู ปแบบ เป น ขั้ น ทดสอบความมี
ประสิ ทธิภ าพของรูป แบบที่ส ร างขึ้น โดยผูวิจัยจะประยุก ต การเรี ยนการสอนใหส อดคล องกั บ
รายวิชาและประยุกตเพื่อใหการเรียนการสอนมีความสมบูรณมากที่สุด ซึ่งเนื้อหารายวิชาในการวิจยั
ครั้งนี้ คือวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา และออกแบบบทเรียนในระบบอีเลิรนนิง กําหนดแนวทาง
การออกแบบสําหรับการสรางเว็บไซตรายวิชา และกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการเรียน
ตาง ๆ เชน ระบบอํานวยความสะดวกทางการเรียน ระบบการสืบคนขอมูล ระบบการติดตอใหความ
ชวยเหลือ ระบบการประเมินผล และเครื่องบนอินเทอรเน็ตเปนตน กําหนดกิจกรรมใหสอดคลอ ง
กับรายวิชา โดยผูวิจัยจะทําการกําหนดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ และมี
ความสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนตามลักษณะรายวิชา โครงสรางพื้นฐาน และหลักสูตร
รวมทั้งการประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ กําหนดการประเมินผล เปนการกําหนดการประเมินผลการ
เรียนในระบบอีเลิรนนิง ซึ่งการประเมินผลจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนในระบบ
อีเลิรนนิง จะกําหนดจากการประเมินผลความรูดานจริยธรรม ซึ่งมีเครื่องมือ ในการประเมินผลคือ
แบบประเมินสถานการณดานความรับผิดชอบ สมุดบันทึกกิจกรรมในระบบอีเลิรนนิงของผูเรียน
การประเมินทัศนคติดานจริยธรรมจะประเมินโดยแบบวัดความทัศนคติเชิงจริยธรรมเปนแบบการ
วัดในลั กษณะประมาณคา (Rating Scale) และการประเมิน พฤติก รรมจริ ยธรรมโดยใช แบบวั ด
พฤติก รรมดานจริ ยธรรมซึ่งมีลั ก ษณะเป นแบบสั งเกตพฤติ ก รรม ซึ่ง สอดคล อ งกั บ อรจรีย ณ
ตะกั่วทุง (2543) ที่ก ลาววา การวิเคราะหเนื้อหาเปนวิธีการแยกแยะแจกแจงเนื้อ หาหรือแนวคิดที่
ปรากฏในเอกสาร ขาวสาร คําพูดหรือภาพ ทําใหทราบโครงสรางและขอบเขตเนื้อหาอยางละเอียด
รวมทั้งทําใหผูสอนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในแตละชวงเวลาที่ทําการวิเคราะหดวยและผล
จากการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาชวยใหสามารถแบงเนื้อหาวิช าออกเปนหัวเรื่องหัวเรื่องยอยและ
หัวขอยอย ผูสอนตอ งทําความเข าใจกับเนื้อหาสาระเพื่อกําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียน เรียน
เนื้อหาอะไรบางเรียนอะไรกอนอะไรหลัง ไมใหสิ่งที่ตองเรียนนั้นมากหรือนอยเกินไป ยากหรืองาย
เกินไป และอํานวย เดชชัยศรี กลาววา การวิเคราะหเนื้อหา เปนขั้นตอนที่สําคัญโดยตองยอยเนื้อหา
เปนเนื้อหาเล็ก ๆ มีการเรียงลําดับจากงายไปหายาก มีการวิเคราะหภารกิจ (Task Analysis) วาจะ
เริ่มตนตรงไหนและดําเนินการไปทางใด สอดคลอ งกับ ดริสคอล (Driscoll 2002) กลาววาการที่
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอน หรือ กับกลุมผูเ รียนดวยกันเอง ชวยทําใหก ารจัดการเรียนการสอน
นาสนใจมากยิ่งขึ้น เกยลและจาย (Gayle & Jay 1998) ไดศึกษา การใชเว็บสนับสนุนการเรียนการ
สอนพบวา การปฏิสัมพันธโตตอบกันชวยสนับสนุนนักศึกษาในการใชทักษะการตัดสินใจมากขึ้น
สอดคลองกับ ฟลลิปและซู (Philip &Sue 1998) กลาววาการปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับเนื้อหา
ความรูกอใหเกิดประโยชนในการสอนสามารถสรางทีมการเรียนรู ซึ่งสวนใหญการเรียนการสอน
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ในปจจุบันจะเนนไปที่การเสนอความรูควบคูไปกับการเรียนรูในลักษณะของการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการ
เรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนนั้นจึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง ดังที่ สรรรัชต หอไพศาล (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผาน
เว็บวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเ รียนพบวา รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในดานตางๆ เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอยางมีวิจารณญาณ คุณธรรม
จริยธรรมของผูเรียนได โดยผูวิจัยไดทําการสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนดังนี้เพื่อพัฒนา
จริ ย ธรรมด า นความรั บผิ ด ชอบดั ง นี้ ขั้น ที่ 1 ปฐมนิ เ ทศการเรีย นและวางแผนการเรี ย นรู ซึ่ ง
สอดคลองกับ ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) ที่กลาวถึงการปฐมนิเทศทางการเรียนในระบบอีเลิรนนิงวา
ผูสอนควรแจงวัตถุประสงค เนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนสํารวจความพรอ มของนัก เรียนและ
เตรียมความพรอมของนักเรียน โดยครูผูสอน อาจตองมีการทดสอบหรือสรางเว็บเพจเพิม่ ขึน้ เพื่อให
นักเรียนที่มีพื้นฐานไมเพียงพอไดศึกษาเพิ่มเติมในเว็บเพจเรียนเสริม หรือใหผูถายโอนขอมูลจาก
แหลงตางๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง ขั้นที่ 2 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุนให
มีการประเมินตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ แบนดูรา (Bandura 1986) ซิมเมอรแมน (Zimmerman 1998:
83) และคูล และคราสกา (Khul and Kraska 1994) ที่กลาวตรงวากระบวนการสังเกตตนเองและ
ใครครวญ (Self Observation) บุคคลจะไมมีอิทธิพลใด ๆ ตอการกระทําของตนเองถาเขาไมสนใจวา
เขากําลังทําอะไรอยู ดังนั้นจุดเริ่มตนที่สําคัญของการกํากับตนเองคือ บุคคลจะตองรูวากําลังทําอะไร
อยู เพราะความสําเร็จของการกํากับตนเองนั้น สวนหนึ่งมาจากความชัดเจนความสม่ําเสมอและ
ความแม น ยํ าของการสั ง เกตและบั น ทึก ตนเอง และการมี แ รงจู งใจสู งก็จะมี แ นวโน ม ที่ จะตั้ ง
พฤติกรรมเปาหมายดวยตนเองและประเมินความกาวหนาดังกลาวดวยตนเอง ก็จะทําใหการสังเกต
ตนเองและใครครวญ มีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลมากกวาการที่บุคคลที่ขาดแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเอง ขั้นที่ 3 ผูสอนทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิมโดยการจัดระบบการเรียนรูโดยให
หลัก การพิจารณาจากผลลัพธ ซึ่งสอดคลองกับ ริทชีแ ละฮอฟแมน (Ritchie and Hoffman 1997:
135-138) ที่กลาววาผูสอนในระบบอีเลิรนนิงควรสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน การออกแบบควรเรา
ความสนใจ บอกวัตถุประสงคของการเรียน ทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิมของผูเ รียน และให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู ขั้นที่ 4 นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่สงเสริมจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับ บลูม (Bloom 1956) ที่กลาววาผูส อนควรจัดประสบการณหรือ
สถานการณ ที่ช วยให ผู เ รี ย นไดรั บรูค านิย มนั้ น อย า งใส ใจ จั ด สถานการณ ให ผู เ รี ยนมี โ อกาส
ตอบสนองตอคานิยมนั้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และจัดประสบการณหรือสถานการณที่ชวยให
ผูเ รียนไดเห็นคุณคาของคานิยมนั้น ขั้นที่ 5 สรางลัก ษณะนิสัยโดยสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหา
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ความรู ซึ่งสอดคลองกับซิมเมอรแมนและพอนส (Zimmerman and Martinez-Pons 1988:284-290)
ใหความหมายของกลยุทธการเรียนรูโดยการกํากับตนเองวา หมายถึง การกระทําที่มุงใหตนเองมี
ความรูหรือทักษะเพิ่มพูนขึ้นตามความตองการ เปาหมาย และการรับรูตนเองของผูเ รียน โดยการ
แสวงหาความชวยเหลือจากเพื่อน (Seeking peer Assistance) การแสวงหาความชวยเหลือ จากครู
(Seeking teacher Assistance) และการแสวงหาความช ว ยเหลื อ จากผู ใ หญ (Seeking adult
Assistance) ขั้นที่ 6 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยพิจารณาทางเลือกอยางอิส ระ ซึ่งสอดคลอง
กับเฉลิม ฟกออน (2550) ที่กลาววาแนวทางในการพัฒนานักเรียนมีความสามารถในการคิดนั้น
ดําเนินการ โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ ไตรตรองดวยเหตุผล วิจารณ ตรวจสอบ ตัดสินใจ การนํา
ความรูไปปรับใช การแกปญหา การคิดวิเคราะหวิจารณ การคิดสรางสรรค ตรวจสอบผลงานของ
นักเรียน กําหนดมิติ ขั้นที่ 7 แนะนําใหขอมูลปอนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง สอดคลอ ง
กับ แบนดูรา (Bandura 1986) กลาววาการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self – Reaction) การพัฒนา
มาตรฐานในการประเมินและทักษะในการตัดสินนั้น จะนําไปสูการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง ขั้นที่ 8
สงเสริมคุณลักษณะดานความรับผิดชอบที่พึงประสงคและประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ซึ่งหลัก การดัง กล าวสอดคลอ งกับ บราวน (Brown 1965 : 411; กรมวิ ชาการ 2523:3; ธีระพร
อุ ว รรณโณ 2530:54) ที่ ก ล า วถึ ง การประเมิ น จริ ย ธรรมว า ควรมี ก ารประเมิ น ด า นความรู
(Knowledge) ดานความรูสึก (Feeling) ดานพฤติกรรม (Conduct) โดยมีการประเมินที่สอดคลองกับ
งานวิจัยของพรพิพัฒน เพิ่มผล (2545: 16) ที่กลาววาควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม และรูปแบบการเมินตามสภาพการเรียนรูจริง เฉลิม ฟกออน (2550) กลาววาควรมีก าร
การประเมิน ในลั ก ษณะรู บริ ค (Scoring Rubrics) ประเมิ นผลงานของนั กเรี ย นและส งเสริ มให
นักเรียนพัฒนาผลงานของตนเองการประเมินโดยสรางสถานการณ ซึ่งกมล ภูประเสริฐ (2528:873)
กล าวถึ ง หลั ก การประเมิ น จริ ยธรรมว า ควรมี ก ารเลื อ กสถานการณ โดยพิ จารณาว า พฤติ ก รรม
จริยธรรมที่จะประเมินนั้น เด็กจะแสดงออกในสถานการณอ ะไรบาง เทคนิค วิธีก ารวัดจริยธรรม
โกศล มี คุ ณ (2533) ได ส รุ ป ได ว า วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ สํ า คั ญ คื อ การสั ง เกต เป น รากฐานของ
วิทยาศาสตรทุกแขนง ตั้งแตประสบการณอันซับซอน นอกจากนี้สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2550: 61)
ไดกลาวถึงการประเมินพฤติกรรมสามารถสรุปไดดังนี้ ในการปรับพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามสิ่งสําคัญ
ประการแรกที่จะตองดําเนินการคือ การประเมินพฤติกรรมขอมูลที่ไดจากการประเมินพฤติก รรมนี้
จะชวยทําใหสามารถวิเคราะหถึงความสัมพันธ ของตัวแบงตาง ๆ ในสภาพแวดลอม และสภาวะ
ของอินทรียที่มีผลตอพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหพฤติกรรมจะชวยทํา
ให ส ามารถกํ า หนดพฤติ ก รรมเป าหมายที่ เ หมาะสม และเลื อ กเทคนิ ค การปรั บพฤติก รรมที่ มี
ประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปาหมายดังกลาว
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5.2 เมื่อ ทํ าการทดลองใชรูปแบบการเรี ยนแบบอี เ ลิรน นิ ง ปรากฏวา ผลการทํ าลองใช
รู ป แบบสามารถส ง เสริ ม จริ ย ธรรมด า นความรั บ ผิ ด ชอบได สามารถอธิ บ ายได ซึ่ ง ผู วิ จัย ได
ทําการศึกษาจากกลุมทดลอง 30 คน ซึ่งไดแบงการศึกษาออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก ดานความรู
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ ทัศนคติ และพฤติกรรม สอดคลองกับ บราวน (Brown 1965 : 411;
กรมวิช าการ 2523:3; ธีร ะพร อุวรรณโณ 2530:54) ที่ กลาววา องคประกอบของจริ ยธรรมทั้ ง 3
ประการ คือ 1) ดานความรู (Knowledge)ไดแก ความรูความเขาใจในเหตุผลของความถูก ตองดีงาม
การใชเหตุผลทางจริยธรรมการตัดสินแยกแยะความถูกผิด 2) ดานความรูสึก (Feeling) ไดแก ความ
พึงพอใจ ความศรัท ธา ปฏิกิริยาที่มีผลตอพฤติ กรรมทางจริ ยธรรม เชน ความรูสึกทางจริ ยธรรม
ทัศนคติทางจริยธรรม 3) ดานพฤติกรรม (Conduct) ไดแก พฤติกรรมที่บุคคลที่แสดงออกใหปรากฏ
จากสถานการณหรือสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน พฤติกรรมทางจริยธรรม การกระทําทางจริยธรรม
ซึ่งจากการทดลองพบวา ผูเรียนมีจริยธรรมความรับผิดชอบดานความรูอยูในระดับมากทั้งนี้ผูวิจัยได
ใชแบบประเมิน เชิงสถานการณแ บบคู ขนาน ซึ่งสอดคลองกับ กมล ภูประเสริฐ (2528:873) ได
อธิบายวา เปนการประเมิน เชิงสถานการณอ าศัยระดับพฤติกรรมดานความรูสึก ซึ่งมีการกําหนด
ขอความตามขั้นของความรูสึกเพื่อใหนักศึกษาเลือกสถานการณโดยพิจารณาวาพฤติกรรมจริยธรรม
ที่จะประเมินนั้นเด็กจะแสดงออกในสถานการณอะไรบาง มีก ารแตงสถานการณนําสถานการณที่
เลือกมาแตงเติมใหเปนเรื่อ งราวที่บุคคลในสถานการณนั้น โดยกําหนดใหมีการปฏิบัติค ลอยตาม
หรือขัดแยงกับจริยธรรม แลวถามถึงความเห็นดวยของนักเรียนตอตัวเลือกที่กําหนดไว โดยแตงตัว
เลือก ตัวเลือกเปนขอความที่แสดงความรูสึก หรือความคิดเห็นที่สะทอนถึงพฤติกรรม ดานทัศนคติ
จริยธรรมซึ่งผูวิจัยไดสรางแบบวัดทัศนคติในลักษณะการประเมินตนเองโดยจากการทดลองพบวา
ผูเรียนมีจริยธรรมความรับผิดชอบดานทัศนคติอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับ อัลพอรท (Allport
1962) ไดกลาวถึงปจจัยที่กอใหเกิดเจตคติของบุคคล วา เจตคติเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ
ของบุคคล ภายใตเงื่อนไข 4 ประการ คือ 1) การเพิ่มพูน หรือ การบูรณาการ (Integration) ของการ
ตอบสนองซึ่งเกิดจากการเรียนรูในแนวคิดตาง ๆ 2) ความแตกตางของบุคคลซึ่งมีประสบการณที่
แตกตางกัน 3) อิทธิพลของประสบการณที่เกิดขึ้นอยางกระทันหัน หรือความตกใจจะเปนผลทําให
จดจําประสบการณนั้นไดนาน ๆ ซึ่งกอใหเกิดทัศนคติตอสิ่งเหลานั้น 4) การถายทอดทัศนคติไดมาก
จาการเลียนแบบทัศนคติของบุคคลอื่น ๆ ที่ตนพอใจ สอดคลองกับ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546)
ไดกลาวถึงกลไกที่ทําใหคนเราเกิดทัศนคติขึ้นมา ไดแก 1) การเกิดทัศ นคติจากการเรียนรูแบบโยง
สัมพันธ (Classical Condition) เปนการนําเอาสิ่งเราที่เปนกลางไปเขาคูกับสิ่งเราที่มีอํานาจ ทําใหเรา
ตองตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง ในที่สุดสิ่งเราที่เปนกลางนั้นก็จะมีอํานาจทําใหเกิดการตอบสนอง
อยางนั้นตามไปดวยเชนกัน 2) การเกิดทัศนคติเพราะหลักการเรียนรูจากผลการกระทํา คนเราเรียนรู
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จากผลกการกระทําในอดีต ถาผลการกระทํานั้นนาพึงพอใจ เราจะมีแนวโนมจะทําอยางนั้นอีกเมื่อมี
สิ่งเราเดิมปรากฏ และถาผลการกระทํานั้นไมนาพึงพอใจ เราจะหาทางหลีก เลี่ยงไมทําอยางนั้น อีก
เมื่อสิ่งเราเดิมปรากฏ จากหลัก การนี้ ทําใหบุคคลที่แสดงทัศ นคติอ อกมาเปนภาษาแลวไดรับแรง
เสริมยอมจะทําใหทัศ นคตินั้น มั่นคงยิ่งขึ้น แตถาไดรับ ผลการกระทําที่ไมพึงพอใจ เขาจะเปลี่ยน
ทัศนคติ ไปในทิศทางอื่น 3) การเกิ ดทั ศ นคติจากการเรียนรูโ ดยการสัง เกตจากตัวแบบ บางครั้ง
ทัศนคติที่เรามีอยูเกิดมาจากการเลียนแบบจากผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีคุณสมบัตินาเลื่อมใสผล
การประเมินจริยธรรมความรับผิดชอบดานพฤติก รรมซึ่งจากการทดลองพบวา ผูเรียนมีจริยธรรม
ความรับผิดชอบดานพฤติกรรมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2550: 61)
ไดกลาวถึงการประเมินพฤติกรรมสามารถสรุปไดดังนี้ในการปรับพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามสิ่งสําคัญ
ประการแรกที่จะตองดําเนินการคือ การประเมินพฤติกรรมขอมูลที่ไดจากการประเมินพฤติก รรมนี้
จะชวยทําใหสามารถวิเคราะหถึงความสัมพันธ ของตัวแบงตาง ๆ ในสภาพแวดลอม และสภาวะ
ของอิน ทรียที่มีผ ลต อพฤติก รรมที่ บุคคลแสดงออก ทําให เกิดความเขาใจในพฤติ ก รรมที่บุค คล
แสดงออก ซึ่ งผลที่ได จากการวิเคราะหพฤติกรรมนี้เ องจะช วยทํ าให สามารถกําหนดพฤติก รรม
เปาหมายที่เหมาะสม และเลือ กเทคนิ คการปรับพฤติ กรรมที่มีประสิ ทธิภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเปาหมายดังกลาว สอดคลองกับ สุรางค โควตระกูล (2545: 143) ไดกลาววามนุษ ยไมมี
เสรีภาพแตประการใด เพราะพฤติกรรมของมนุษยจะถูกควบคุมดวยเงื่อนไขแหงการเสริมแรง และ
เงื่อนไขแหงการลงโทษ โดยจะเปนผลจากการกระทําของตนเอง ผลการกระทําของคนเราที่ไดรับ
จะเป น 2 ลั ก ษณะคื อ ผลการกระทํ าที่ทํ า ให เ กิ ดความพึ ง พอใจจะเป น ตั วทํ า ให ค นเรากระทํ า
พฤติกรรมเชนนั้นลดลง หรือหยุดไปในที่สุด สอดคลอ งกับพรทิพย นิ่มแสง (2549: บทคัดยอ)
กระบวนการกลุมจะชวยใหผู เรียนมีจริ ยธรรมดานความรั บผิดชอบ เพราะมี การคิดในการแกไ ข
ปญหารวมกันการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสูงกวาเกณฑ
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ทั้ง ในแต ละระดับและภาพรวม ยกเวน ดานการชอบการ
นําเสนองานหนาชั้นเรียนของผูเรียนอยูในระดับปานกลาง
จากผลการทดลองทั้ง 3 ดานจะพบวาผลจริยธรรมดานความรับผิดชอบอยูในระดับมากซึ่ง
สอดคลอ งกับ พาลอฟและแพรต (Palloff and Pratt 2003) และไวท และเวท (White, Ken E. and
Weight Bob H. 2000) ไดกลาวถึงความสําเร็จในการเรียนระบบอีเลิรนนิงไววา การเรียนในระบบอี
เลิ รน นิ ง อาจไมได มีความชั ดเจนได เ ท า กั บการเรี ย นแบบชั้ น ปกติ สิ่ ง ที่ จะทํ า ใหผู เ รีย นประสบ
ความสําเร็จในการเรียนการสอน ผูเรียนจะตองมีคุณสมบัติตาง ๆ การแบงเวลาในการเรียนการสอน
ในแตล ะสัปดาหอยางเหมาะสม มีค วามรั บผิด ชอบตอ ตนเองโยมีก ารวางแผนการเรียนแบบนํ า
ตนเอง เลือกเนื้อหาทางการเรียนรูนอกหองเรียนอยางเหมาะสม มีปฏิสัมพันธกับผูสอนและผูเรียน
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ในระบบอื่น ๆ นอกจากนี้ผูวิจัยไดใชหลักการสรางความกระจางในคานิยมซึ่งจะเปนผลใหผูเรียน
ไดมีความกระจางในการเรียนและเลือกเปาหมายทางการเรียนดวยตนเองและสามารถเรียนรูไดอยาง
ประสบผลสําเร็จและมีจริยธรรมที่สงผลถึงคุณลักษณะนิสัยทางการเรียนที่ดี สอดคลองกับงานวิจัย
ของพรพิพัฒน เพิ่มผล (2545: ง.) ที่ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึก ษาเพื่อ
สงเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏ ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักศึกษา
ทุกชั้นป ดานความมีวินัย ความซื่อ สัตย อยูในขั้นตอบสนอง ดานความรับผิดชอบ เมตตา ความ
ศรัทธาในวิชาชีพ ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความยุติธ รรม อยูในขึ้น เห็นคุณคา และผล
การพัฒนาพบวานักศึกษาที่เขาอบรมโดยใชวิธีการกระจางคานิยมและการฝกปฏิบัติมีคาเฉลี่ยของ
กลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ผูวิจัยได
ทํา การวั ด การกํ า กั บตนเองกั บกลุ มทดลองซึ่ ง แปลผลอยู ในระดั บมาก สอดคลอ งกับวอร เ ตอร
(Wolter 1998:233) ที่กลาววาเปาหมายของกลยุทธแตละกลยุทธคือเพื่อเพิ่มการกํากับตนเองในดาน
การทําหนาที่ข องตัวแปรดานบุคคล ดานพฤติกรรม การเรียน และดานสิ่งแวดลอมในการเรียนรู
ตั วอย างเช น การแสวงหาข อ มู ล การทบทวน ผู เ รี ยนที่ มีก ารกํ า กั บ ตนเองจะปรั บปรุ งกลวิ ธีใ ห
เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดิเรก ธีระภูธร (2546 : บทคัดยอ) ซึ่ง
ไดทําการศึกษาการใชกลวิธี ก ารกํากับตนเองในการเรีย นบทเครือ ขายคอมพิว เตอรสํ าหรับนิสิ ต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยพบกวา กลวิธีก ารกํากับตนเองทั้ง 9 ขั้น และกลวิธีการ
เรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร 8 ขั้นตอน สงผลใหผูเรียนมีคะแนนการกํากับตนเองและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ผูวิจัยไดเปรียบเทียบความแตกตางกอนทดลองใชรูปแบบและหลังใชรูปแบบโดยจาก
การทดลองพบวาผลคะแนนจริยธรรมความรับผิดชอบดานความรูแ ละทัศนคติหลังการทดลองใช
รูปแบบ สูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบ อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา รูปแบบ
การเรีย นแบบอี เ ลิร น นิ ง ที่ ผู วิจัยพัฒนาขึ้ นสามารถที่ จะใช สํา หรั บส งเสริ มจริย ธรรมด านความ
รับผิดชอบไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัคและแฮนสัน (Schunk และ Hanson 1989:
431-434) ทําการวิจัยพบวาการรับรูความคลายคลึงในคุณสมบัติสําคัญระหวางตัวแบบกับผูสังเกต
สามารถจะเพิ่มการรับรูความสามารถของผูสังเกต และจูงใจใหผูสังเกตพยายามทํางาน โดยใชเพื่อน
เปน ตัวแบบที่ ประสบความสําเร็จ (Mastery Models) แสดงการแกปญ หาการลบอย างถู กตอ ง มี
คําพูดแสดงการรับรูความสามารถของตนเอง แสดงความสามารถในการลบออกมาไดอยางราบรื่น
และมีทัศนคติในทางบวก ผลการรับรูความสามารถที่จะเรียนของผูสังเกตจึงเพิ่มขึ้นไดดีกวาถาได
สังเกตเพื่อนที่มีความคลายคลึงกับตนเองเปนตัวแบบ และการรับรูความสามารถของตนเองชวยเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียนรูทักษะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เชอรล และคณะ (Sharma Sheryl et al. 2008:392)
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ไดทําการศึกษาการกํากับตนเองในการเรียนแบบอีเลิรนนิง โดยทําการสํารวจผูเ รียนที่เปนผูทํางาน
แลวพบวา ผูเรียนแบบอีเลิรนนิงจะตองมีการบริหารจัดการเวลาในการทํางาน เรียน และครอบครัว
โดยผลการศึกษาพบวา ผูเรียนมีทัศ นคติในเชิง บวกในระหวางการทดลองการกํ ากับตนเอง โดย
ผูเรียนจะตองมีการจัดการสิ่งแวดลอมของตนเอง โดยจะตองระบุเปาหมายทางการเรียน การคนพบ
วิธีในการควบคุมตนเองในการเรียนจากสภาพแวดลอ มในการเรียนแบบอีเลิรนนิง และสามารถ
ตั้งเปาหมายถึงผลการเรียนรูของตนเองกอนเรียนได โดยผานการรายงานตอตนเอง ดังนั้นการกํากับ
ตนเองในการเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและมีเปาหมาย ผูเรียนแบบอีเลิรนนิงควร
จะจดจําการกํากับตนเองในการเรียนแบบชั้น เรียนปกติและนําไปประยุก ตใชเมื่อ เรียนแบบอีเลิร
นนิง ซึ่ง แบนดูรา (Bandura 1986); ไทซินเจอร (Tysinger 1986) ไดเ สนอการกํากับตนเองใน
กระบวนการตัด สิ น (Judgment Process) ข อ มู ล ที่ ได จ ากการสั ง เกตตนเองนั้ น จะมี ผ ลตอ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไมมากนัก ถาปราศจากกระบวนการตัดสิน ถาขอมูลดังกลาวนั้นเปน
ที่พึง พอใจหรื อไมพึงพอใจ โดยอาศัย มาตรฐานสวนบุ คคลที่ ไดมาจากการถู กสอนโดยตรงการ
เปรียบเทียบกับกลุมอางอิงทางสังคม ที่ประกอบดวย การเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานของสังคม การ
เปรียบเที ยบทางสั ง คม การเปรี ยบเทียบกับตนเอง และการเปรี ยบเทียบกับกลุม กระบวนการ
ตัดสินใจจะไมสงผลใด ๆ ตอบุคคล ถาพฤติกรรมที่ตัดสินนั้นยังไมมีคุณคาพอแกค วามสนใจของ
บุคคล แตถาพฤติกรรมนั้นมีคุณคา การประเมินตนเองก็จะสงผล ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลทันที สอดคลองกับทิศ นา แขมมณี (2546:25); นาตยา ปลันธนานนท (2526:36) ที่กลาววา
การตั ดสิ น ใจเลื อ กอยา งเปดเผย คื อ เมื่อ บุ ค คลมี ความสุ ข รูสึ ก ภาคภู มิใจในสิ่ งที่ต นได เลื อ ก ก็
อยากจะบอกใหบุคคลอื่นไดรับรู ดวยพยายามที่จะประกาศใหบุ คคลอื่นไดทราบถึงการตัดสินใจ
เลือกทางปฏิบัติของตน
จากการเปรียบเทียบการทดลองระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองพบวา กลุมทดลองมี
ระดั บความรู ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมที่ เ รี ยนด วยรู ปแบบการเรี ยนแบบอี เ ลิรน นิ ง เพื่อ ส งเสริ ม
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ สูงกวากลุมที่เรียนดวยการเรียนแบบอีเลิรนนิงแบบปกติ อยางมีนัย
ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .01 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ชิ น ะพั ฒ น ชื่น แดชุ ม (2542) ได ศึ ก ษาผลของการใช
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูข องไวกอตสกีที่มีตอ
ทักษะดานภาษาไทย ความคงอยูของทักษะทางภาษาไทย การกํากับตนเองและความคงอยูข องการ
กํากับตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 162 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุม
กลุมทดลองโดยรวมมีการกํากับตนเองหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนการสอนดังกลาว ทั้งจากการ
ประเมินตนเองและการประเมินโดยอาจารยผูสอนสูงกวากอนเรียน นักเรียนกลุมทดลองโดยรวม
ประเมิ น ตนเองเกี่ ยวกั บการกํ า กั บตนเองและความคงอยู ข องการกํ า กั บ ตนเองหลั ง เรี ย นด ว ย
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กระบวนการเรียนการสอนดังกลาวแตกตางจากกลุมควบคุมและกลุมทดลองยอยทั้ง 3 กลุม พบวา
กลุ มแบบยืดหยุน ประเมิ นความคงอยู ข องการกํ า กับของตนเองแตกตางจากกลุมควบคุ มแตไ ม
แตกตางจากกลุมทดลองอื่น ๆ สวนอาจารยผูสอนประเมินกลุมแลกเปลี่ยนบทบาทชวงหลังเรียน
ดวยกระบวนการเรียนการสอนดังกลาวแตกตางจากกลุมอื่น สอดคลองกับ ปยวรรณ พันธุมงคล
(2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรมการกํากับตนเองที่มีตอการมีวินัยในตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใช
โปรแกรมการกํากับตนเองที่มีตอการมีวินัยในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 50 คน โดยผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองคะแนนการมีวินัยในตนเอง
ของกลุมนักเรียนที่ไดรับโปรแกรมการกํากับตนเองสูงกวากอนการทดลองและสูงกวานัก เรียนที่
ไมไดรับโปรแกรม แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน โดยคะแนนความมี
วินัยของกลุมควบคุมกอนและหลังเรียนไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับศิริพร โอภาสวัตชัย
(2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนที่อิงตัวแปรคัดของการเรียนรูโดยการกํากับ
ตนเองของนักเรียนพยาบาล โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อ คัดสรรตัวแปรของการเรียนรูโดยการกํากับ
ตนเองของนักเรียนพยาบาลและศึกษาผลของการเรียนการสอนที่อิงตัวแปรคัดสรรของการเรียนรู
โดยการกํากับตนเองของนักศึกษาพยาบาล สามารถสรุปผลไดดังนี้ กลุมตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ การ
เรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักศึกษากลุม
ทดลองมีการเรียนรูโดยการกํากับตนเองและการรับรูความสามารถในการกํากับตนเองหลังการเรียน
สูงกวานักศึกษากลุมควบคุม นักศึกษากลุมทดลองและนัก ศึกษากลุมควบคุมมีความรูเ กี่ยวกับการ
ดูแ ลผู ปวยจิ ตเวช ทั ศ นคติ ตอ ผู ปวยจิต เวช เจตคติ ต อ การดู แ ลผูป วยจิ ตเวช และการปฏิ บัติ ก าร
พยาบาลจิตเวชหลังการเรียนไมแ ตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับฮีออกซ (Heeok 1998) ไดออกแบบ
และพัฒนากลยุทธการสอนที่สงเสริมกลยุทธการเรียนดวยการกํากับตนเองแลวศึกษา 1) ผลการใช
กลยุทธการสอนที่พัฒนาขึ้นตอความสามารถในการแกปญหาและการรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอการเรียนของนักเรียน 2) เปรียบเทียบผลการใชกลยุทธก ารสอนที่พัฒนาขึ้นกับนัก เรียนที่มีการ
กํากับตนเองสูงและต่ํา กลุมทดลองมี 2 กลุม คือ กลุมที่มีความสามารถในการกํากับตนเองสูงและต่ํา
โดยทั้ง 2 กลุมไดรับการสอนดวยกลยุทธการสอนที่พัฒนาขึ้น สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบ
ปกติ เก็บรวบรวมขอ มู ลด า นความสามารถในการแก ปญ หาโดยสัง เกตจากการปฏิ บัติ งานของ
นักเรียนและเก็บรวบรวมขอมูลดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง โดยใชแบบสอบถาม
ชนิดประเมินตนเอง และรายงานเกี่ยวกับตนเอง ผลการศึก ษาพบวา 1) นักเรียนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมมีความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน 2) นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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มีการรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองแตกตางกันโดยกลุมทดลองรับรูเกี่ยวกับ
ความรับผิ ดชอบตอ การเรียนรูข องตนเองสูงกวา สอดคลอ งกับ แมนชิค (Ao Man-Chih 2006:
Abstract) ไดทําการศึกษาผลความสามารถและความพึงพอใจในรายวิชาพลศึกษาของผูเรียนโดยใช
กลยุทธการกํากับตนเอง โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบวากลุมทดลองที่
เรียนดวยกลยุทธการกํากับตนเองในการเรียนผูเรียนไดมีการประเมินตนเองในการจัดประสบการณ
ในการเรียนรูสูงกวากลุมทดลอง (p=0.000) กลุมทดลองมีความพึงพอใจในการเรียนดวยตนเองเอง
มากกว ากลุ มควบคุ ม (p=0.013) และกลุม ทดลองมีความรูค วามสามารถในการทดสอบรายวิช า
เทนนิสมากกวากลุมควบคุม(p=0.000) สอดคลองกับ แลน เบรเดยและแพรร (Lan, Bradey and Parr
1993: 23-25) ไดศึกษา กลยุทธในการกํากับตนเอง คือ กลยุทธก ารเตือนตนเองมาใชกับนัก การ
ศึกษาที่เรียนวิชาสถิติเ บื้องตน โดยศึกษาวาจะมีผลตอการเรียน และเจตคติตอวิชาเรียน จากกลุม
ตัวอยาง 69 คน 3 กลุม คือ กลุมที่ใชกลยุทธการเตือนตนเอง กลุมที่ใชการเตือนตนเองตามคูมือสอน
และกลุมควบคุม ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ใชก ลยุทธก ารเตือ นตนเองมีคะแนนการทดสอบในวิชา
สถิติเบื้องตน สูงที่สุด สวนเจตคติไมมีค วามแตกตางกัน และความเชื่อมั่น ในตนเองตอ การเรียน
แรงจูงใจที่มตี อการเรียนเพิ่มขึ้นดวย
ผลการรับ รองรู ปแบบ พบว า องค ประกอบของรู ปแบบ ทั้ ง 8 องค ป ระกอบมีค วาม
เหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นวารูปแบบสามารถนําไปปรับใชเพื่อ พัฒนาจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบที่มีตอการเรียนอีเลิรนนิงไดอยางเหมาะสมซึ่งสอดคลองกับ สุทธิพร บุญสง (2545:
บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความรับผิ ดชอบของนั กศึกษาเทคโนโลยีราช
มงคล พบวารูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพในการสรางคุณลักษณะไดโดยบูรณาการแนวคิดตาง ๆ
ซึ่งผลการทดลองพบวาผูเรียนกลุมทดลองมีคะแนนจริยธรรมสูงกวากลุมควบคุม และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพพบวานักศึกษาสวนใหญกระตือรือรนใหความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
และพบวานักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งรูปแบบมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชพัฒนา
นักศึกษาได ซึ่งบลูม (Bloom revise 2004) ไดก ลาววารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
พัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม (Instructional Model Based on Bloom’s Affective Domain) ที่กลาววา
รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้เปนรูปแบบที่มุงชวยพัฒนาผูเรียนใหเ กิดความรูสึก เจตคติ
คานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค ซึ่งเปนเรื่องที่ยากแกการพัฒนาหรือปลูก ฝง การ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่เพียงใหเกิดความรูความเขาใจ มักไมเพียงพอตอ การให
ผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีได จําเปนตองอาศัยหลักการและวิธีการอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ จอยสและเวล
(Joyce and Weil 1988) ไดกลาวถึงการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยมีอ งคประกอบคือ 1)
ที่มาของรูปแบบการสอน (Orientation to the Model) เปนการอธิบายความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ซึ่ง
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เปนที่มาของรูปแบบการสอน ประกอบดวยเปาหมายของรูปแบบ ทฤษฎี ขอสมมุติฐ าน หลัก การ
และแนวคิดสําคัญที่เปนพื้นฐานของรูปแบบการสอน 2) รูปแบบการสอน (The Model of Teaching)
เปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) การ
นํา รู ปแบบการสอนไปใช (Application) เป นการให คําแนะนํ า และตั้ง ข อสั งเกตเกี่ย วกั บการนํ า
รูปแบบ 4) ผลที่ ไดจากการใช รูปแบบการสอน ทั้ ง ผลทางตรงและทางออ ม (Instructional and
Nurturant Effects) เปนการระบุถึงผลของการใชรูปแบบการสอนที่คาดวาจะเกิดแกผูเ รียนทั้งผล
ทางตรงซึ่งจุดมุงหมายหลักของรูปแบบการสอนนั้น และผลทางออม ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการใช
รูปแบบการสอนนั้น ซึ่งจะเปนแนวทางสําหรับครูในการพิจารณาและเลือกรูปแบบการสอนไปใช
6. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่เสนอไปแลวนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป
6.1.1 การนํารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง ไปใช จะตองมีก ารปรับปรุงหรือ
ประยุกตรูปแบบใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชานั้นๆ และสอดคลองกับการเรียนการสอนที่ตองการยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งขั้นตอนการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามลักษณะของเนื้อ หา และ
ระยะเวลาที่กําหนด
6.1.2 ผูที่จะนํารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง ไปใชจะตองมีความเขาใจหลักการ
พัฒนาจิตพิสัย การบวนการกํากับตนเองและการสรางความกระจางในคานิยมในการออกแบบการ
เรียนการสอน ทั้งนี้การออกแบบดังกลาวจะตองเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหได
สรางการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนควรเป นแบบอยางที่ ดีในการจัดการเรียนรู โดยการเชื่ อมโยง
ความรู ประสบการณเดิมกับความรูและประสบการณใหมที่ไดมาจากการเรียนรู โดยผูสอนจะเปนผู
อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน
7.1.3 ในการเรี ยนการสอนแบบอีเ ลิรน นิง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู เปน แบบ
อีเลิรนนิงเต็มรูปแบบ การเตรียมความพรอมของผูเรียนในดานตางๆ ของผูเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ
เชนทักษะความสามารถดานคอมพิวเตอร ทักษะความสามารถการใชอินเทอรเน็ต การใชงานใน
ระบบสนับสนุนการเรียน (Learning Management System) ซึ่งหากผูเรียนขาดทักษะในการใชงาน
หรือไมเขาใจในคําสั่งของกิจกรรมแตละขั้นตอน อาจทําใหเกิดความลาชาในการเรียนได
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
6.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมดานอื่น ๆ สําหรับการเรียนแบบ
อีเลิรนนิง
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6.2.3 ควรมีการวิจัยการวัดและประเมินผลความคงทนในการมีจริยธรรมที่สงผล
ตอลักษณะนิสัยในการเรียนแบบอีเลิรนนิง
6.2.3 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาจริยธรรมโดยใชกระบวนการอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาจริยธรรมในการเรียนแบบอีเลิรนนิง
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดานความสอดคลองขอคําถามของแบบสอบถาม (IOC) สําหรับแบบสอบถามการศึกษาสภาพการ
เรียนการสอน
1. รศ. (พิเศษ)ดร. อํานวย เดชชัยศรี ผูอํานวยการหลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
2. รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมสําหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอน
1. รศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร. ดุจเดือน พันธุมนาวิน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3. รศ.ดร. มนตรี แยมกสิกร
คณบดี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
4. พล.ร.ต.ดร.วิโรจน พิมานมาศสุริยา หัวหนาหลักสูตรผูนําทางสังคม ฯ ออนไลน
มหาวิทยาลัยรังสิต
5. ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคํา
อาจารยประจํา คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะศึกษาศาสตร
6. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. รศ.ดร. พรพิพัฒน เพิ่มผล
ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
8. อ.ดร.วัลลภา จันทรเพ็ญ
หัวหนาฝายนวัตกรรม วิทยาลัยเทคนิค
โพธาราม
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9. นางนงลักษณ หอตระกูล
10. นางพจนา ทรัพยสมาน

ผูอํานวยการ ศูนยสงเสริมจริยธรรม
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค เขต ๑

ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนแบบอีเลิรนนิงสําหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอน
1. ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
3. ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจํานง
รองผูอํานวยการฝายบริหาร ผูบริหารสํานัก
บริการคอมพิวเตอร
รองหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. ผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูร
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5. ผศ.ดร.ปรัชญนันท นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ
6. อ. ดร.ปราวีณยา สุวรณณัฐโชติ
เลขานุการ ภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. อ. ดร.อนิรุทธ สติมั่น
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
8. อ. ดร.สุรพล บุญลือ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
9. ผศ. ดร.จินตวีร คลายสังข
ผูชวยคณบดี คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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10. ผศ.ดร. ทิพรัตน สิทธิวงศ

อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผูเชี่ยวชาญดานความสอดคลองขอคําถามของแบบสอบถาม (IOC) สําหรับการประเมินบทเรียน
1. 1. รศ. (พิเศษ) ดร. อํานวย เดชชัยศรี ผูอํานวยการหลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
2. รศ.ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเชี่ยวชาญดานความสอดคลองขอคําถามของแบบสอบถาม (IOC) เครื่องมือการประเมินผล
จริยธรรม
1. รศ. (พิเศษ)ดร. อํานวย เดชชัยศรี
ผูอํานวยการหลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการศึกษา
2. รศ.ดร.สุพัตรา คูหากาญจน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
อาจารยประจําสาขาพื้นฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. รศ.ดร.สุรพล พยอมแยม
อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. รศ.ดร. พรพิพฒ
ั น เพิ่มผล
ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินบทเรียนอีเลิรนนิง
1. อ. ดร.ปราวีณยา สุวรณณัฐโชติ
2. อ. ดร.อนิรุทธ สติมั่น
3. อ. ดร.สุรพล บุญลือ

4. ผศ. ดร.จินตวีร คลายสังข
5. ผศ.ดร. ทิพรัตน สิทธิวงศ

เลขานุการ ภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร หัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
ชวยคณบดี คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
1. ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
3. ผศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
4. รศ.ดร.วิโฬฏฐ วัฒนานิมิตกุล
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา
5. รศ.ดร.ธนิศ ภูศิริ
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6. ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคํา
อาจารยประจํา คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7. ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจํานง
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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8. รศ. (พิเศษ)ดร. อํานวย เดชชัยศรี
9. รศ.ศิริพงศ พยอมแยม
10. รศ.ดร. พรพิพัฒน เพิ่มผล
11. ผศ.ดร. เกศินี จุฑาวิจิตร

ผูอํานวยการหลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผูเชี่ยวชาญดานการรับรองรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
1. ศ.ดร.ชัยยงค พรหมวงศ
ประธานฝายดําเนินการวิทยาลัยการศึกษา
ทางไกลอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2. ผศ.สุพรรณี สมบุญธรรม
ที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย
3. รศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร
อาจารยประจํา คณะนิเทศศาสตร
4. ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคํา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. นางนงลักษณ หอตระกูล
ผูอํานวยการ ศูนยสงเสริมจริยธรรม
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

ภาคผนวก ข
รูปแบบการกํากับตนเองและการสรางความกระจางในคานิยมสําหรับการเรียนอีเลิรนนิงเพื่อ
เสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ผลการวิเคราะหการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบตอการเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหหลักการ ทฤษฏี และการสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
และผูเรียนในระบบ อีเลิรนนิง โดยมีรายละเอียด 5 ขั้นดังนี้
1. ขั้นการศึกษา
ผูวิจัยไดทําการศึก ษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยและทําการสังเคราะหทฤษฏีเพื่อ การวิจัย ซึ่ง
ไดแกแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับจริยธรรมของผูเรียนระดับปริญญาตรี แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ
จริยธรรมสําหรับการเรี ยนแบบอีเลิ รนนิง แนวคิดและทฤษฏีที่เ กี่ยวขอ งกับจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบของบัณฑิต แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาจริยธรรมผูเรียนทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิง
สังคม (Social Cognitive Theory) โดยใชการกํากับตนเอง (Self -Regulation) แนวคิดและทฤษฏีการ
สรางความกระจา งในคานิย ม แนวคิดในการพัฒนาและปลูก ฝงจริยธรรม แนวคิดและทฤษฏี ที่
เกี่ยวของกับระดับการพัฒนาจริยธรรม แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตพิสัย แนวคิด
และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการเรียนการสอนแบบอีเ ล็กทรอนิก ส แนวคิดดานองคประกอบ
การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของขั้นตอนการเรียนการสอนในระบบ
อีเลิรนนิง และแนวคิดและทฤษฏีในการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นอกจากนี้ผูวิจัยได
ทําการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดวยการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ (Structure
Interview) และการศึ ก ษาความคิ ดเห็น ของผู เ รี ยนดวยการใช แ บบสอบถามอย างมี โ ครงสร าง
(Structure Interview) โดยมีประเด็นในการศึกษาดังนี้
ศึก ษาการพั ฒนาจริ ยธรรมด า นความรั บ ผิ ด ชอบ โดยผู วิจัยจะทํา การศึ ก ษาการพั ฒนา
จริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียน ไดแ ก คุณลักษณะของความรั บผิดชอบ การพัฒนา
จริยธรรมดานความรับผิดชอบ โดยผูวิจัยไดศึกษาทฤษฏีและหลัก การการพัฒนาจิตพิสัย (Affective
Domain) การกํ า กั บ ตนเอง (Self Regulations) และการสร า งความกระจ า งในค า นิ ย ม (Value
Clarifications)

ศึกษากระบวนการจัด การเรียนการสอนอีเ ลิรนนิง โดยผูวิจัยจะทําการศึกษาขั้นตอนการ
วิเคราะหบทเรียน การประยุกตเนื้อหากับสื่อการเรียนอีเลิรนนิง เครื่อ งมือ สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ
ในระบบการเรียนการสอนอีเลิรนนิง ขั้นตอนการเรียนอีเลิรนนิง วิธีการการสรางบทเรียนอีเลิรนนิง
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ทฤษฏี ก ารออกแบบระบบการเรี ยนการสอน โดยศึ ก ษากระบวนการจั ด การเรีย นรู ใน
ลักษณะเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และการบูรณาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบสําหรับการเรียนอีเลิรนนิง
ทฤษฏี ก ารสื่ อ สาร (Communication Theory) ศึก ษาพื้ น ฐานแนวคิ ด ทางการสื่ อ สาร สื่ อ
ความหมาย และประยุก ตใช ทฤษฏีกั บรายวิช า ซึ่งผู วิจัย จะบู รณาการการสื่อ สาร เพื่อ ใชกํา หนด
โครงสรางในการเชื่อมโยงความรูทางการสื่อสารกับผูเรียนในระบบการเรียนอีเลิรนนิง
เนื้อหารายวิชา โดยผูวิจัยจะประยุกตก ารเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสุตรายวิชา
และ หาขอจํากัดในการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิง และปรับปรุงเพื่อประยุกตเพื่อใหการเรียน
การสอนมี ค วามสมบู ร ณ ม ากที่ สุ ด โดยได กํ า หนดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในหมวดวิ ช า
คอมพิวเตอร ซึ่งเนื้อหารายวิชาในการออกแบบการเรียนการสอนครั้งนี้ คือวิชาคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบอีเลิรนนิง โดยขั้นตอนนี้จะเปนการศึกษาและวิเคราะหค วาม
เหมาะสมกับบทเรียนระบบอีเลิรนนิงกับหลักสูตรรายวิชา ผูวิจัยจึงทําการออกแบบโดยผสมผสาน
กิจกรรมการเรียนการสอนในระบบอีเ ลิรนนิ งและการบู รณาการเพื่อพัฒ นาจริ ยธรรมดานความ
รับผิดชอบ โดยบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ ตามบริบทของการเรียนแบบอีเลิรนนิง โดยสงเสริมให
ผูเ รียนมี กิจกรรมกลุม การศึกษาจากตัวแบบ การศึ ก ษาดวยกรณีศึกษา และการกําหนดกิจกรรม
รวมกันเพื่อใหผูเรียนสามรถควบคุมตนเองในการเรียนการสอนตลอดจนการกระตุนใหผูเรียนมี
กิจกรรมที่ตองมีการบันทึกการเรียนและการประเมินตนเองเพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง
กระบวนการประเมินผล ในขั้นตอนนี้จะเปนการศึกษากระบวนการประเมินผลในระบบอี
เลิรนนิงทั้งขอ มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยจะทําการศึกษากระบวนการศึก ษาความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ โดยประเมินผลความรูดานจริยธรรมจาก
แบบประเมินเชิงสถานการณ แบบวัดความทัศนคติเชิงจริยธรรม สมุดบันทึกกิจกรรมในระบบอีเลิร
นนิง และแบบวัดพฤติกรรมดานจริยธรรม
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2. ขั้นการวิเคราะห
วิเคราะหห ลักสูตร ผูวิจัยจะวิเคราะหความจําเปนของการออกแบบการเรียนการสอนใน
ระบบอีเลิรนนิง และการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ รวมถึงการนําไปใชกับการเรียนการ
สอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนอีเลิรนนิง
โดยหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีค วามมุงหวังใหผูเรียนในทุกระดับมี
จริยธรรมและความรับผิดชอบ ซึ่งในระบบอีเลิรนนิงก็มีค วามมุงหวังใหผูเรียนมีค วามรับผิดชอบ
ทางการเรียนเชนเดียวกันเพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมดานจริยธรรมทางการเรียนที่เหมาะสม เชน การ
เคารพสิทธิ์ผูอื่น การใหความชวยเหลือผูอื่น การมีวินัยในการเรียน มีแผนการเรียนรูแบบนําตนเอง
เปนตน
วิเคราะหผูสอน ผูวิจัยทําการศึกษาความคิดเห็นจากผูสอนและผูเชี่ยวชาญด านการพัฒนา
จริ ย ธรรมและ ผู ส อนและผู เ ชี่ ย วชาญด า นบทเรี ย นอี เ ลิ ร น นิ ง ด า นละ 10 ท า น ซึ่ ง ผู วิจั ย ใช
แบบสอบถามและการสั มภาษณ แ บบมีโครงสร า ง (Structure Interview) ซึ่ง มี ประเด็ นในการ
สอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาความรับผิด ชอบของผูเรียนใน
ระบบอี เลิ รน นิ ง สามารถสรุ ปได วา การออกแบบการเรีย นการสอนเพื่อ พั ฒนาจริ ยธรรมความ
รับผิดชอบในการเรียนแบบอีเลิรนนิงควรมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทราบถึงบทบาท
ทางการเรียนดวยตนเอง โดยมีครูผูสอนเปนตนแบบ นอกจากนี้ยังควรออกแบบกิจกรรมใหมีค วาม
สอดคลองกับจริยธรรมความรับผิดชอบ ควรมีเนื้อหาที่สอดความรับผิดชอบทางการเรียนโดยตรง
และทางออม มีการกําหนดสถานการณตาง ๆ ใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและการกระตุนเตือน
ผูเรียนผานระบบการทํางานแบบกลุม สิ่งที่ควรคํานึงถึงสําหรับการออกแบบการเรียนการสอนคือ
การบันทึก การเรียน เชน การตั้งเปาหมายทางการเรียน การอธิบายวิธีก ารเรียน และการประเมิน
ตนเองในการเรียน ซึ่งสิ่งตาง ๆ ควรจะแสดงผานเครื่อ งมือบนอินเทอรเน็ตใหผูเรียนรวมชั้นเรียน
แลกเปลี่ยนรวมกัน เปนตน
วิเคราะหผูเรียน ผูวิจัยจะทําการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการเรี ยนในระบบอีเลิร
นนิง เพื่อกําหนดกิจกรรมกระตุนความสนใจในการเรียนในระบบอีเลิรนนิง ซึ่งจากการวิเคราะห
ดังกลาวพบวา ผูเรียนซึ่งไดแกนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและในระดับประกาศนียบัตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิง สามารถอธิบายไดดังนี้
การวิเคราะหผูเรียนผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหผูเรียนใน 2 ลักษณะไดแก 1) การสังเคราะห
ทฤษฏี ที่เ กี่ย วข องพบวา ผูเ รีย นในระบบการเรี ยนอีเ ลิร นนิ งที่ ประสบความสํ าเร็จคือ การมี ค วาม
รับผิดชอบตอ การเรียน โดยตองมีความรับผิดชอบตอ ตนเอง ตอการทํางาน และตอ ผูอื่น 2) การ
สัมภาษณโดยใชแบบสอบถามจากผูเรียนจํานวน 134 คน พบวา ผูเ รียนสวนมากมีค วามมุงหวังใน
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การเรียนโดยผูสอนดําเนินการสอนโดยใชกิจกรรมที่สามารถใหผูเรียนมีอิสระในการตอบ การตั้ง
ประเด็นคําถาม การกําหนดระยะเวลาการสงงานไดดวยตนเอง มีระบบการทํางานที่เปนทีม และ
ควรมีการเชื่อมโยงเนื้อ หานอกชั้นเรียน ผานสถานการณตาง ๆ หรือ บางครั้งผูสอนอาจสมมติให
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นผานกระดานสนทนา นอกจากนี้ผูสอนยังควรเปนตนแบบที่ดีในการ
เรียนใหผูเรียนไดเห็นเปนตัวอยางเชนการเขารวมอภิปราย การใหผลปอนกลับ และเอาใจใสผูเรียน
อยางสม่ําเสมอ สําหรับการประเมินผลผูสอนควรประเมินรอบดานโดยสังเกตการเขาชั้นเรียนและ
การมีสวนรวมในการอภิปรายความรู และใหผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ กําหนด
กิจกรรมที่หลากหลายในแตละสัปดาหเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนไดเปนอยางดี เปนตน
ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางเพื่อทําการทดลองไดแก นักศึก ษาระดับ
ปริญญาตรีที่ลงทะเบียนในรายวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ผูเรียนที่มีพื้นฐานในการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน การใชเครื่องมือตาง ๆ ในระบบอินเทอรเ น็ต
จึงทําใหการออกแบบการสอนครั้งนี้สอดคลองกับความสนใจและทักษะพื้นฐานของนัก ศึกษา แต
สิ่งที่ตองทําการสอนเพิ่มเติมคือ การใชระบบสนับสนุน การเรียนการสอน (Learning Management
System) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการวิเคราะหพบวามีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่เคยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือในระบบอีเลิรนนิง ระบบแฟมสะสมผลงานแบบอีเลิรนนิงแตยังไมทราบกระบวนการที่มี
แบบแผนชัดเจน จึงเปนสิ่งที่ตอ งนําไปกําหนดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหได
ทราบถึงขั้นตอนวิธีการใชเครื่องมือสื่อสารอยางเปนระบบตอไป
วิ เ คราะห โ ครงสร า งพื้ น ฐาน ในขั้ น ตอนนี้ จ ะเป น การวิ เ คราะห โ ครงสร า งพื้ น ฐาน
(Infrastructures) เพื่อกําหนดความเหมาะสมในการจัดรูปแบบการเรี ยนการสอนแบบอี เลิรนนิง
ทั้งนี้จําเปนจะตองพิจารณาถึงการเรียนของนักศึกษาที่ใชอินเทอรเน็ตตามบานประกอบการพิจารณา
ออกแบบโดยมีความจําเปนตองติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม และสรางบทเรียนใหมีความกระชับและมี
ความสะดวกในการดาวนโหลดขอมูล
สําหรับโครงสรางพื้นฐานสําหรับการเรียนรูของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเปนแหลงเรียนรู
ของผูเรียน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบเครือ ขาย
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเกี่ยวของกับการสื่อสาร เชน ไมโครโฟน ลําโพงที่สามารถ
รองรับการใชงานไดเปนอยางดี
นโยบายสงเสริมการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิง เปนการศึกษาและวิเคราะหนโยบาย
การสงเสริ มการใชง านของสถาบั นการศึ กษา เพื่อ กํา หนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
สํ า หรั บ นโยบายการศึ ก ษาและส ง เสริ ม การเรี ย นการสอนในระบบอี เ ลิ ร น นิ ง ของสํ า นั ก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมีแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลัก สูตรเพื่อ
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สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนแผนในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และไดดําเนิน การ
มาโดยตลอดจึงไมเปนอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนดังกลาว
3. ขั้นออกแบบการเรียนการสอน
จัดเตรียมเนื้อหารายวิชาที่จะใหสอนบทเรียนอีเลิรนนิง เปนขั้นตอนในการจัดเตรียมเนื้อหา
โดยกําหนดรายละเอียดสําหรับการเรียนการสอนในแตละหนวยการเรียนใหมีค วามสอดคลองกับ
การเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิง
ออกแบบบทเรี ยนในระบบอี เ ลิ ร นนิ ง กํ า หนดแนวทางการออกแบบสํ า หรั บการสร าง
เว็บไซตรายวิชา และกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการเรียนตาง ๆ เชน ระบบอํานวยความ
สะดวกทางการเรี ยน ระบบการสื บค น ข อ มู ล ระบบการติ ดต อ ให ค วามช วยเหลื อ ระบบการ
ประเมินผล และเครื่องบนอินเทอรเน็ตเปนตน
กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับรายวิชา โดยผูอ อกแบบจะทําการกําหนดกิจกรรมเพื่ อ
สงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ และมีความสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนตามลักษณะ
รายวิชา โครงสรางพื้นฐาน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ
กําหนดการประเมินผล เปนการกําหนดการประเมินผลการเรียนในระบบอีเลิรนนิง ซึ่งการ
ประเมินผลจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับการเรียนในระบบอีเลิรนนิง จะกําหนดจากการ
ประเมินผลความรูดานจริยธรรม ซึ่งมีเครื่องมือในการประเมินผลคือ การประเมินผลความรูโดยใช
แบบประเมินสถานการณดานความรับผิดชอบ การประเมินทัศ นคติดานจริยธรรมจะประเมินโดย
แบบวัดความทัศนคติเชิงจริยธรรมเปนแบบการวัดในลัก ษณะประมาณคา (Rating Scale) และการ
ประเมินพฤติกรรมจริยธรรมโดยใชสมุดบัน ทึกกิจกรรมในระบบอีเลิรนนิงของผูเรียน และแบบ
ประเมินพฤติกรรมดานจริยธรรมซึ่งมีลักษณะเปนแบบสังเกตพฤติกรรมในลักษณะรูบิกส (Rubrics
score)
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4. ขั้นการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบ
ตามหลั กการ ทฤษฏี การสั มภาษณผูเ รียน และการสนทนากลุมนํา เสนอเปน แผนภูมิเพื่ อ กํ ากั บ
กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละสัปดาห และผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
รูปแบบ
การพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิงตามที่ไดกําหนดรูปแบบไว ผูวิจัยไดทําการ
พัฒนาเว็บไซตรายวิชา ซึ่งไดแ กเนื้อ หาทางการเรียนที่เ กี่ยวขอ ง และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สําหรับการสงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียน โดยมีเ ครื่องมือในการตรวจสอบ
บทเรียน ไดแกแบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนที่ประเมินคุณภาพบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ
และการหาประสิทธิภาพโดยผูเรียน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมตามหลักการพัฒนาจิต
พิสัย (Affective Domain) โดยใชการกํากับตนเอง (Self Regulation) และการสรางความกระจางใน
คานิยม (Value Clarification) โดยประยุกตใหมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
ซึ่งไดมาจากการสัมภาษณผูเรียนและสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบตอการเรียนอิเล็กทรอนิกส
เครื่องมือ สําหรับการวัด ผล ซึ่งพั ฒนาขึ้ นและหาประสิ ทธิภ าพจากผู เ ชี่ยวชาญเพื่อ หาคา
ความเที่ยงตรงและการนําไปทดลองใชกับกลุมเปาหมายที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
และหาคาความเชื่อมั่น ซึ่งไดแก แบบประเมินสถานการณ แบบวัดทัศ นคติ สมุดบันทึก แบบอีเลิร
นนิง และแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ขั้นนําไปใช
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะนํารูปแบบไปใชตามการออกแบบการเรียนการสอนในระบบอีเลิร
นนิ งเพื่อ สง เสริมจริ ยธรรมดานความรั บผิ ดชอบ โดยมี การนํ าไปใชตามกระบวนการออกแบบ
สําหรับผูสอนและผูเรียน สามารถอธิบายไดดังนี้
ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู
ขั้นที่ 2 สรางแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุนใหมีการประเมินตนเอง
ขั้นที่ 3 ทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิมโดยการจัดระบบการเรียนรูโดยใหหลักการ
พิจารณาจากผลลัพธ
ขั้นที่ 4 นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่สงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
ขั้นที่ 5 สรางลักษณะนิสัยโดยสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรู
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ขั้นที่ 6 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยพิจารณาทางเลือกอยางอิสระ
ขั้นที่ 7 แนะนําใหขอมูลปอนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
ขั้นที่ 8 สงเสริมคุณลักษณะดานความรับผิดชอบที่พึงประสงคและประเมินจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบ
โดยดําเนินการสอนตามรูปแบบและการสนับสนุนการเรียน กิจกรรม การใหคําปรึกษาและ
ควบคุ มกิ จกรรมให เ ปน ไปตามรูปแบบที่ ไ ดอ อกแบบไว นอกจากนี้ผู วิจัย ได ทําการประเมิน ผล
พฤติกรรมการเรียนการสอนกับผูเรียนในทุกสัปดาห
5. ขั้นการประเมินผล
ผูวิจัยจะทําการประเมินผลรูปแบบตามที่ไดออกแบบไว ซึ่งผูวิจัยจะประยุกตตามหลัก การ
การกํากับตนเองและการสรางความกระจางในคานิยม โดยมีการประเมินดังนี้
1. ประเมิ นรู ปแบบการเรี ย นฯ เปน การประเมิ นรู ปแบบโดยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ โดยผู วิจัยได
ออกแบบการประเมินดวยแบบประเมินในลักษณะแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 ทาน เพื่อนํารูปแบบฯ ไปออกแบบบทเรียนตามหลักการตอไป
2. ประเมินผลคุณภาพของบทเรียน ผูวิจัยไดทําการประเมินบทเรียนแบบอีเลิรนนิงโดยให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินในลักษณะแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5
ทาน เพื่อนําบทเรียนไปหาประสิทธิภาพตอไป
3. ประเมินผลจากการเรียนดวยรูปแบบฯ ผุวิจัยดําเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบดวย
การทดลองรายบุคคล กลุมยอย และทําการศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบฯ โดย
ผลการประเมินจริยธรรมดานความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากรูปแบบดังกลาวจะปนการเปนการเมิน
ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนโดยสามารถแบงไดดังนี้
3.1 ความรูดานจริยธรรม เปนการประเมินสถานการณตัวอยางจํานวน 20 สถานการณ
แบบคูขนานเพื่อ วัดความรูดานจริยธรรมความรับผิดชอบ โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแ ก ดานความ
รับผิดชอบตอตนเอง ความรับผิดชอบตอการงานและความรับผิดชอบตอผูอื่น
3.2 ประเมิ น ทั ศ นคติ ท างจริ ย ธรรม ประเมิ น ด วยแบบสั ง เกตตนเองด า นความ
รับผิดชอบทางการเรียนอีเลิรนนิงโดยมีขอคําถามที่ประยุกตจากหลักการและทฤษฏีของการกํากับ
ตนเอง และการสรางความกระจางในคานิยม (มีลักษณะเปน Likert Scale)
3.3 ประเมินจากการบันทึกพฤติกรรมดวยตนเองของผูเรียนดวยสมุดบันทึกการเรียน
ตามหลักการการกํากับตนเองและระบบสนับสนุนการเรียน (LMS) เชน ระบบการเขาชั้นเรียน การ
สงการรายงาน การนําเสนอผลงาน
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3.4 พฤติกรรมทางจริยธรรม ประเมินจากการสังเกตพฤติก รรมดานความรับผิดชอบ
ทางการเรียนอีเลิรนนิง (มีลักษณะเปนแบบประเมินพฤติกรรมแบบ Rubrics Score)
4. แบบประเมินเพื่อรับรองรูปแบบฯ เปนแบบประเมินคาความสอดคลองของรูปแบบ ฯ ที่ผานการ
ทดลองใชรูปแบบทั้งรายบุคคล กลุมยอย และภาคสนาม โดยนําผลที่ผานการประเมินการทดลอง
สรุปเพื่อรับรองรูปแบบฯ กับผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน

รูปแบบการกํากับตนเองและการสรางความกระจางคานิยมในการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานความรับผิดชอบสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวอยางรูปแบบการเรียนอีเลิรนนิง วิชา คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
สัปดาหที่ 1: ปฐมนิเทศการเรียนและเรียนรูการใชเครื่องมือตาง ๆ สําหรับการเรียนอีเลิรนนิง
เริ่ม
สมัครสมาชิก และลงทะเบียนสําหรับการเรียน
ศึกษาวิธีการเรียนแบบอีเลิรนนิง (Download เอกสารที่เกี่ยวของ)

ทําความเขาใจ

ไมเขาใจ

เขาใจ

ระหวางผูเรียน

ทําความรูจักกันและ
ทําความเขาใจในเรื่องตางๆ

ระหวางผูสอน
แหลงเรียนรู

ศึกษาการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิง
ความรูเบื้องตนการใชงาน

ฝกใชเครื่องมือ
ไมเขาใจ

ไมเขาใจ
ทําความเขาใจ

บทบาททางการเรียน
ไมเขาใจ

ทําความเขาใจ

เขาใจ

ทําความเขาใจ

เขาใจ

เขาใจ

ทํากิจกรรม : ใหเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต(Internet Tools)
บันทึกการเรียน (ความคาดหวังการเรียน ตั้งเปาหมายทางการเรียน)
จบ
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สัปดาหที่ 2: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฮารดแวร และ ซอฟแวร การพิจารณาเลือกใชอุปกรณ
คอมพิวเตอร
เริ่ม
ทบทวนความรู เดิม ตั้งเปาหมายและวางแผนการเรียน
นําเขาสูบทเรียน : นําเสนออุปกรณคอมพิวเตอร โดยใหผูเรียนจับคูอุปกรณและอภิปราย
ศึกษาเนื้อหาอุปกรณคอมพิวเตอรประเภท Hardware และ Software

ทําความเขาใจ

ไมเขาใจ

เขาใจ
ศึกษาเนื้อหาการพิจารณาเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร

ทําความเขาใจ

ไมเขาใจ

ทํากิจกรรม : แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับการศึกษา
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

- เพื่อนรวมชั้น
- ผูสอน
- แหลงเรียนรูอื่น ๆ

แสดงความคิดเห็น นําเสนอผานกระดานสนทนา (Web board)
สรุปการเรียนนําเสนอผานเครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
บันทึกการเรียน
จบ
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สัปดาหที่ 3: การประยุกตใชสารสนเทศสําหรับการศึกษา กฎหมายและจริยธรรมสารสนเทศ
เริ่ม
ทบทวนความรู เดิม ตั้งเปาหมายและวางแผนการเรียน
นําเขาสูบทเรียน : ผูสอนเชื่อมโยงและนําเสนอใชสารสนเทศสําหรับการศึกษาในรูปแบบตางๆ
ศึกษาเนื้อหาการประยุกตใชสารสนเทศสําหรับการศึกษา

ทําความเขาใจ

ไมเขาใจ

เขาใจ
กิจกรรม: แนะนําสารสนเทศที่สรางแรงจูงใจทางการเรียน
- เพื่อนรวมชั้น

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- ผูสอน
- แหลงเรียนรูอื่น ๆ

ศึกษาเนื้อหา กฎหมาย จริยธรรมสําหรับสารสนเทศ
กิจกรรม : นําเสนอขาวประจําวันที่เกี่ยวของกับความผิดดานคอมพิวเตอร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- เพื่อนรวมชั้น
- ผูสอน
- แหลงเรียนรูอื่น ๆ

แสดงความคิดเห็นผานกระดานสนทนา
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การบาน: ใหนักศึกษาจับคูผานกระดานที่อาจารยตั้งไวใหแลวนําเสนอ
มารยาทบนอินเทอรเน็ต (Netiquette) โดยสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู
ตางๆ นําเสนอผานกระดานสนทนาและเว็บบล็อกสวนตัว
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- เพื่อนรวมชั้น
- ผูสอน
- แหลงเรียนรูอื่น ๆ

สรุปการเรียนนําเสนอผานเครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
บันทึกการเรียน
จบ
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ภาคผนวก ค
แผนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรศึกษาที่ออกแบบตามรูปแบบการเรียน
แบบอีเลิรนนิง
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ตัวอยาง แผนการเรียนรูวิชา 468102 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา (Computer for Education)
สัปดาหที่ 1

แนะนํารายวิชา ผูสอน วิธีการเรียนแบบอีเลิรนนิง
ผูสอน อ.เอกนฤน บางทาไม
วัตถุประสงค
1. สามารถอธิบายวิธีการเรียนแบบอีเลิรนนิง (E-Learning) ไดอยางถูกตอง
2. สามารถใชเครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ตได
ลําดับ
วัตถุประสงค
1
สามารถอธิบาย
วิธีการเรียนแบบอี
เลิรนนิง (ELearning) ไดอยาง
ถูกตอง
2

เนื้อหา / สื่อการเรียน
เนื้อหา
• ความรูเบื้องตน
สําหรับการเรียน
แบบอีเลิรนนิง
• วิธีการเรียนแบบอี
เลิรนนิง
สามารถใชเครื่องมือ
• เครื่องมือสื่อสารบน
สื่อสารบน
อินเทอรเน็ต ทั้ง
อินเทอรเน็ตได
เครื่องมือแบบ
ประสานเวลา
(Synchronous) และ
เครื่องมือแบบไม
ประสานเวลา
(Asynchronous)
สื่อการเรียน
• เอกสารประกอบการ
เรียน
• สื่อออนไลนนําเสนอ
• แบบกิจกรรมการ
ประเมิน
• แหลงเรียนรูภายนอก

กิจกรรมการเรียน
- ผูเรียนฝกปฏิบัติ
ใชระบบการเรียน
แบบอีเลิรนนิงของ
มหาวิทยาลัย
- ผูเรียนฝก
ปฏิบัติการใช
เครื่องมือสื่อสาร
บนอินเทอรเน็ต
เชน web board,
chat, weblog เปน
ตน

การประเมินผล
- การบันทึก
ความรูจากการ
ใชงานการเรียน
แบบอีเลิรนนิง
- การใช
เครื่องมือสื่อสาร
กับเพื่อนรวมชั้น
เรียน
- การสงรายงาน
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สัปดาหที่ 2

องคประกอบระบบการทํางานของคอมพิวเตอร (Computer System)
- ฮารดแวรและซอฟตแวร
- การพิจารณาเลือกอุปกรณคอมพิวเตอรและเลือกโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการศึกษาผูสอน
วัตถุประสงค
1. สามารถอธิบายองคประกอบการทํางานของคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรได
2. สามารถอธิบายประเภทของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการเรียนการสอนได
ลําดับ
1

2

วัตถุประสงค

เนื้อหา / สื่อการเรียน

กิจกรรมการ
เรียน
- สืบคนแหลง
สามารถอธิบาย
เนื้อหา
องคประกอบการ
• องคประกอบระบบการ เรียนรูนอก
หองเรียน
ทํางานของ
ทํางานของ
(External Link)
คอมพิวเตอรทั้ง
คอมพิวเตอร
และใหแยก
ฮารดแวรและ
(Computer System)
ประเภทระหวาง
• การพิจารณาเลือก
ซอฟตแวรได
อุปกรณคอมพิวเตอร ฮารดแวรและ
ซอฟแวร
และเลือกโปรแกรม
สามารถอธิบาย
สําเร็จรูปเพื่อการศึกษา - นําเสนอ
ประเภทของ
ซอฟแวร
ผูสอน
โปรแกรมสําเร็จรูป
สําเร็จรูปสําหรับ
สื่อการเรียน
สําหรับการเรียน
การสอนได
• เอกสารประกอบการ การเรียนการ
สอน
เรียน
• สื่อออนไลนนําเสนอ
• แบบกิจกรรมการ
ประเมิน
• แหลงเรียนรูภายนอก

การประเมินผล
- การบันทึก
ความรูจากการ
ใชงานการเรียน
แบบอีเลิรนนิง
- การใช
เครื่องมือ
สื่อสารกับเพื่อน
รวมชั้นเรียน
- บันทึก
ประจําวัน
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สัปดาหที่ 3
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในปจจุบัน
- การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรในดานการศึกษา
- กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค
1. สามารถอธิบายการหลักการใชสนเทศสําหรับการศึกษาได
2. สามารถอธิบายกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศได
ลําดับ
1

2

วัตถุประสงค

เนื้อหา / สื่อการเรียน

กิจกรรมการ
เรียน
- แนะนําเว็บไซต
สามารถอธิบายการ เนื้อหา
ที่เกี่ยวของกับ
หลักการใชสนเทศ
• การประยุกตใช
การเลือกใช
สําหรับการศึกษา
สารสนเทศและ
สารสนเทศ
ได
คอมพิวเตอรสําหรับ
สําหรับการศึกษา
การศึกษา
สามารถอธิบาย
• พระราชบัญญัติวาดวย - วิเคราะหขาวที่
ผูสอนกําหนด
กฎหมายและ
การกระทําผิดทาง
จริยธรรมที่
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พรอมทั้งให
เกี่ยวของกับ
• กฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. เหตุผลวาขาว
ดังกลาวผิด
เทคโนโลยี
2537
กฎหมายใน
คอมพิวเตอรและ สื่อการเรียน
มาตราใด เพราะ
สารสนเทศได
• เอกสารประกอบการ
เหตุใด
เรียน
• สื่อออนไลนนําเสนอ
• สถานการณตัวอยาง
• แบบกิจกรรมการ
ประเมิน
• แหลงเรียนรูภายนอก

การประเมินผล
- การบันทึก
ความรูจากการ
ใชงานการเรียน
แบบอีเลิรนนิง
- การใช
เครื่องมือ
สื่อสารกับ
เพื่อนรวมชั้น
เรียน
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ภาคผนวก ง
บทเรียนอีเลิรนนิงวิชาคอมพิวเตอรศึกษาที่ออกแบบตามรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนฯ
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ตัวอยางบทเรียนอีเลิรนนิง
เมนูหลักของบทเรียน ทั้ง 16 สัปดาห

หัวขอการเรียน
แตละสัปดาหและ
แบบประเมิน
จริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบ
กอนเรียน - หลัง
เรียน

ไอคอนหลัก
ของบทเรียน
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ไอคอนตางๆ จะทํางานที่แตกตางกัน โดยรูปแบบการสื่อสารจะออกแบบจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และการสังเคราะหทฤษฏี

ไอคอนแผนการเรียนรู : จะแสดงถึงแผนการเรียนรูประจําสัปดาหซึ่งจะประกอบไปดวย
วัตถุประสงคประจําสัปดาห เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลในแตละ
สัปดาห

ไอคอนโปรแกรม : จะแสดงถึงบทเรียนที่มีการสาธิต โดยแสดงตัวอยางใหนักศึกษาดูและ
ทําตามเปนลักษณะ การเรียนแบบจําลองสถานการณ Simulation ซึ่งมักจะใชสําหรับหัวขอการเรียน
ภาคปฏิบัติ (การฝกปฏิบัติใชงานโปรแกรมตาง ๆ)
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ไอคอนเอกสาร : จะแสดงถึงการบรรยายผานในระบบอีเลิรนนิง ในภาคทฤษฏีของทุก ๆ
สัปดาห นอกจากนี้นักศึกษาสามารถดาวนโหลดเอกสารไดจากไอคอนดังกลาว

338

ไอคอนรายงาน : จะเปนการดาวนโหลดเอกสารตาง ๆ สําหรับการทํารายงานประจํา
สัปดาหในทุกสัปดาห โดยในเอกสารดังกลาวจะมีการประเมินตนเองกอนการเรียน การตั้งเปาหมาย
ทางการเรียน และวิธีการเรียน (ตามหลักการกํากับตนเอง และการสรางความกระจางในคานิยม)

ไอคอนกิจกรรมการเรียน : จะเปนการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนของหัวขอในแตละ
สัปดาห ซึ่งจะสอดแทรกการทํางานทั้งระบบเดี่ยว กลุม และการสืบคนแหลงเรียนรูตาง ๆ ภายนอก
โดยใหนักศึกษาอธิบายวิธีที่ไดมาซึ่งรายงานตาง ๆ อยางอิสระโดยกิจกรรมตาง ๆ จะมีสวนที่
สัมพันธกับเครื่องมือสื่อสารบนอินเทอรเน็ต (Internet tools) (ตามหลักการกํากับตนเอง และการ
สรางความกระจางในคานิยม)
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หนาจอในแตละสัปดาห
สัปดาหที่ 1 แนะนําการเรียนรู (ขั้นปฐมนิเทศการเรียน)

สัปดาหที่ 2 ระบบของคอมพิวเตอร

340
สัปดาหที่ 3 หัวขอเรื่อง ICT สําหรับการศึกษา

สัปดาหที่ 4-5 หัวขอเรื่อง การประยุกตใช weblog สําหรับการศึกษา

ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะหเครื่องมือสําหรับการวิจัย

342
ตัวอยาง ผลการประเมินความสอดคลอง ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาในระบบอีเลิรนนิง เพื่อ
“การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการ
เรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี”

รายการประเมิน

ผลการพิจารณา
คา
ผูเชี่ยวชาญ
IOC
1 2 3 รวม

สรุป

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

1. เพศ  ชาย

 หญิง

1

1

1

3

1.00 ใชได

1

1

1

3

1.00 ใชได

3. ชั้นปที่ …………………………………
ภาควิชา………………………………………..
คณะ…………………………………………..
สถาบันการศึกษา……………………………..

1

1

1

3

1.00 ใชได

4. ทานมีประสบการณดานการเรียนในระบบอีเลิรนนิง (eLearning) โดยใชเครื่องมือสื่อสาร บนเว็บ เชน หอง
สนทนา (Chat room) กระดานขาว (Web boards) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) การสืบคนขอมูลบนเว็บ (Search
Engine) เว็บบล็อก (Weblog) วิกิพีเดีย (Wikipedia) เปนตน
เปนระยะเวลาเทาใด
 ไมมีประสบการณ  ต่ํากวา 1 ป  1 - 2 ป 
3 - 4 ป  ตั้งแต 4 ปขึ้นไป

1

1

1

3

1.00 ใชได

2. อายุ
 ต่ํากวา 18 ป  18 – 20 ป
 20 - 22 ป  มากกวา 22 ป

ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบอี
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รายการประเมิน
เลิรนนิง
1. จากประสบการณที่ทานเปนผูเรียนในระบบ
อีเลิรนนิงทานคิดวาบทบาทของผูเรียนใน
ระบบอีเลิรนนิงขอใดสําคัญที่สุด
 เขาชั้นเรียนสม่ําเสมอและใชเวลาในการเรียน
เหมาะสม
 มีการแนะนําความรูใหม ๆ สําหรับผูอื่นอยูเสมอ
 ใหความชวยเหลือเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
 บันทึกการเรียนและทบทวนอยางสม่ําเสมอ
 มีการแสดงความคิดเห็นระหวางเรียนเพื่อกระตุนให
เพื่อนในชั้นเรียนไดคิด
 มีการวางแผนการเรียนกอนเรียน
 ทํางานดวยความเรียบรอยและสงงานตรงตอเวลา
 ติดตอผูสอนเพื่อขอคําแนะนําหรือเมื่อเกิดปญหา
ทางการเรียน
 มีมารยาทและเคารพสิทธิ์ของผูอื่น

ผลการพิจารณา
คา
ผูเชี่ยวชาญ
IOC
1 2 3 รวม

สรุป

1

ใชได

0

1

2

0.6
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ตัวอยาง ผลการประเมินความสอดคลอง
สถานการณเพื่อวัดความรูจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียนแบบอีเลิรนนิง

สถานการณกอนเรียน

สถานการณหลังเรียน

1. ทานคิดวาการแบง
เวลาในการเรียนแบบอี
เลิรนนิง ควรมีลักษณะ
เปนอยางไร
 แบงเวลา
เรียนในแตละสัปดาห
ใหชัดเจนเมื่อมีเวลาวาง
จึงคอยทบทวนการ
เรียน
 เขาเรียน
เมื่อมีเวลาวางเนื่องจาก
การเรียนแบบอีเลิรนนิง
จะเรียนที่ไหนเมื่อไรก็
ได
 เขาเรียน
พรอมเพื่อน ๆ ตามที่ได
นัดเวลากันไว
 เขาเรียน
เมื่อมีการนัดพรอมกับ
อาจารยผูสอน
2. ขอใดกลาวถูกตอง
เกี่ยวกับการสงงานของ
ทาน

1. ทานคิดวาผูเรียนใน
ระบบอีเลิรนนิงควรจะ
บริหารเวลาในการเรียน
อยางไร
 บริหารเวลา
ในการเรียนใหมีความ
ชัดเจนหากมีเวลาวางจึง
ทบทวนบทเรียน
 เขาเรียนใน
เวลาที่สะดวกเนื่องจากเปน
การเรียนแบบอีเลิรนนิง
 บริหารเวลา
ตามเพื่อนรวมชั้นเรียน
และมีการเรียนตามเวลาที่
ไดตกลงกันไว
 บริหารเวลา
ตามกําหนดการของผูสอน

2. ลักษณะในการทํา
รายงานที่ดีของทานเปน
อยางไร

ผลการพิจารณา
คา
ผูเชี่ยวชาญ
IOC
1 2 3 4 5 รวม
1 0 1 1 1 4 0.80

ใชได

1 0 1 1 1

ใชได

4

0.8

สรุป
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สถานการณกอนเรียน

สถานการณหลังเรียน

 ทํางานดวย
ความเรียบรอยครบถวน
เทาที่เวลาจะทําได
 สงงานตาม
กําหนดเวลาไมวางาน
จะครบถวนหรือไมก็
ตาม
 หาขอมูลใหได
มากที่สุดและทํา
รายงานใหดีที่สุดหาก
สงชาบางก็ไมเปนไร
 ทํารายงานให
สมบูรณที่สุดหาก
จําเปนตองสงงานชาก็
ขอตอรองกับผูสอน
3. ทานใหเหตุผลในการ
เขาชั้นเรียนของทาน
อยางไร
 เขาเรียน
ทุกครั้งจนเปนนิสัย
 เขาชั้น
เรียนเพื่อเปนแบบอยาง
ที่ดีกับเพื่อนรวมชั้น
 เขาชั้น
เรียนเพื่อแสดงการมี
สวนรวมในชั้นเรียน
 เขาชั้น

 มีกําหนดเวลา
อยางเครงครัดและทําอยาง
ครบถวน
 เครงครัดเรื่อง
การสงงานแมงานจะ
เรียบรอยหรือไมก็ตาม
 ทํารายงานให
ครบถวนมากที่สุดแม
จําเปนตองสงงานลาชา
 หากตองสง
งานชาตองแจงผูสอนกอน
และทํางานใหดีที่สุด

ผลการพิจารณา
คา
ผูเชี่ยวชาญ
IOC
1 2 3 4 5 รวม

1 1 1 1 1
3. ทานคิดวาการเขาชั้น
เรียนในระบบอีเลิรนนิงที่ดี
ควรมีลักษณะเปนอยางไร
 เขาเรียนอยาง
สม่ําเสมอโดยไมตองมีการ
เตือน
 เปนตัวอยางที่
ดีกับเพื่อนโดยการเขาชั้น
เรียนอยางสม่ําเสมอ
 แสดงการมี
รวมชั้นเรียนโดยการเขาชั้น
เรียนอยางสม่ําเสมอ

5

1.00

สรุป

ใชได
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ผลการพิจารณา
คา
ผูเชี่ยวชาญ
IOC
1 2 3 4 5 รวม

สถานการณกอนเรียน

สถานการณหลังเรียน

เรียนเพื่อใหอาจารยได
รับรู

 เช็คเวลาเรียน
ของตนเองอยางสม่ําเสมอ
เผื่ออาจารยจะตรวจเช็ค

4. หากมีการเขารวม
กิจกรรมในชั้นเรียนอี
เลิรนนิงพรอมกับตอง
ทํารายงานทานจะทํา
อยางไร
 ทํางานที่
ไดรับมอบหมายให
เสร็จกอนเขารวม
กิจกรรม
 หากงานมี
ความยากจะใหเพื่อน
รวมชั้นชวยใหเสร็จ
กอนจึงเขารวมกิจกรรม
 เขารวม
กิจกรรมไปดวยทํางาน
พรอมกันไปดวย
 ทดลอง
ทํางานดวยตนเองกอน
หากทําไมไดจึงขอ
ความชวยเหลือเพื่อน
เมื่อทํากิจกรรม

4. หากตองมีการรวม
1 1 1 1 1
อภิปรายในชั้นเรียนแตทาน
ยังเรียนในบทเรียนไมทัน
ทานจะทําอยางไร
 เรียนในหนวย
การเรียนใหสําเร็จกอนเขา
รวมอภิปราย
 หากเนื้อหาใน
การเรียนมีมากจะใหเพื่อน
รวมชั้นอภิปรายไปกอน
แลวตามอภิปรายยอนหลัง
 เขารวม
อภิปรายไปดวยเรียนไป
ดวย
 ขอความ
ชวยเหลือเพื่อนเพื่อสรุป
บทเรียนที่ผานมาแลวเขา
รวมอภิปรายในประเด็น
ใหมทันที

5

1.00

สรุป

ใชได
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ตัวอยาง ผลการประเมินแบบวัดทัศนคติจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา

รายการประเมิน
1.ขาพเจามักเขาชั้นเรียนในระบบอีเลิรนนิงอยาง
สม่ําเสมอโดยไมตองมีใครเตือน
2.ขาพเจาจะไมเขาชั้นเรียนหากรายวิชานั้นเปนวิชาที่
ไมนานสนใจ
3. ขาพเจาจะศึกษาแผนการสอนกอนเขาเรียน
4. ขาพเจามักจะเตรียมอุปกรณในการเรียนกอนเรียน
อยางครบถวน
5. ขาพเจามีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร
6. ขาพเจาสงงานตามกําหนดเวลา
7. ขาพเจามักจะปรึกษาอาจารยอยางสม่ําเสมอหากมี
ปญหาหรือไมเขาใจบทเรียน
8. ขาพเจามักจะจดบันทึกเพื่อทบทวนบทเรียนดวย
ภาษาของตนเอง
9. ขาพเจามักจะใชเวลาในการทํางานแตละครั้งอยาง
ละเอียด
10. ขาพเจามักไดรับการเตือนจากผูอื่นอยูเสมอจึงจะ
สามารถทํางานได
11. ขาพเจาปรึกษาเรื่องทํารายงานรวมกับเพื่อนอยู
เสมอ
12. ขาพเจามักจะศึกษาบทความและการแนะนําของ
ผูอื่นและมีการปรับใชกับงานตนเอง
13. งานของขาพเจามักจะไดรับการอางอิงจากเพื่อน
รวมชั้น

ผลการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญ
คา IOC
1 2 3 4 5 รวม
1 1 1 1 1 5
1.00

ใชได

1 0 0 1 1

3

0.60

ใชได

1 1 1 1 0
1 1 1 1 1

4
5

0.80
1.00

ใชได
ใชได

0 1 1 1 1

4

0.80

ใชได

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00
1.00

ใชได
ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 0 0 1 1

3

0.60

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 - 1 1 1
1

3

0.60

ใชได

สรุป
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ตัวอยาง ผลการประเมินความสอดคลองสําหรับการประเมินพฤติกรรมจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบสําหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
ผลการพิจารณาผูเชี่ยวชาญ
คา IOC
1 2 3 4 5 รวม

สรุป

1
1
1
-1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
5
5
3
5

1.00
1.00
1.00
0.60
1.00

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

1

1 1 1 1

5

1.00

ใชได

2.2 การมีสวนรวมในการเรียน

0

1 1 1 1

4

0.80

ใชได

2.3 การทํางานดวยความเรียบรอย ครบถวน

1

1 1 1 1

5

1.00

ใชได

2.4 มีทักษะในการแกไขปญหาในการเรียน

-1 1 1 1 1

3

0.60

ใชได

1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1

5

1.00

ใชได

รายการประเมิน
ดานที่ 1 ความรับผิดชอบตอตนเอง
หมายถึงความรับผิดชอบของผูเรียนที่มีตอตนเอง
ในการเรียน
1.1 การเขาชั้นเรียน
1.2 ความสนใจใฝรู
1.3 การมีวินัยตอตนเอง
1.4 มีทัศนคติตอการเรียนในเชิงบวก
1.5 มีการวางแผนการเรียน
ดานที่ 2 ความรับผิดชอบตอการงาน
หมายถึงความรับผิดชอบที่มีตอการทํางานในชั้น
เรียนอีเลิรนนิง
2.1 การสงงานตามกําหนดเวลา

2.5 เลือกเนื้อหาการเรียนรูอยางเหมาะสม
1
ดานที่ 3 ความรับผิดชอบตอผูอื่น
หมายถึง ความรับผิดชอบที่มีตอเพื่อนรวมชั้นเรียน
และบุคคลอื่นนอกชั้นเรียน
3.1 การแบงปนองคความรูกับผูอื่น
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3.2 มีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น

1

1 1 1 1

5

1.00

ใชได

3.3 การใหเกียรติผลงานของผูอื่น

0

1 1 1 1

4

0.80

ใชได

3.4 การเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น

0

1 1 1 1

4

0.80

ใชได
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ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α
α - Coefficient)
ของแบบวัดทั้งฉบับ
ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)
ของแบบวัดทั้งฉบับดานความรู
สถานการณที่ 1
สถานการณที่ 2
สถานการณที่ 3
สถานการณที่ 4
สถานการณที่ 5
สถานการณที่ 6
สถานการณที่ 7
สถานการณที่ 8
สถานการณที่ 9
สถานการณที่ 10
สถานการณที่ 11
สถานการณที่ 12
สถานการณที่ 13
สถานการณที่ 14
สถานการณที่ 15
สถานการณที่ 16
สถานการณที่ 17
สถานการณที่ 18
สถานการณที่ 19
สถานการณที่ 20

61.1500
61.4000
61.0500
61.6000
61.0000
61.5000
61.1000
61.0000
61.6500
61.4500
61.5000
61.1500
61.0000
61.4500
61.2500
61.6500
61.7500
61.9500
61.4500
61.3500

Reliability Coefficients
N of Cases = 20.0
Alpha = .8377

64.3447
66.8842
69.6289
70.0421
64.4211
64.7895
65.2526
70.3158
65.6079
67.2079
64.4737
67.1868
64.4211
66.3658
62.1974
67.6079
62.1974
64.4711
70.8921
64.6605

.5300
.3138
.2247
.1504
.6349
.5725
.5566
.1415
.4774
.3276
.5032
.3550
.6349
.3887
.7035
.2687
.5727
.3585
.0977
.5328

N of Items = 20

.8250
.8356
.8377
.8414
.8217
.8239
.8248
.8413
.8277
.8345
.8262
.8331
.8217
.8317
.8167
.8378
.8220
.8354
.8428
.8251
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ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)
ของแบบวัดทั้งฉบับดานทัศนคติ
ขอ1
79.7500 68.0921 .5104
.7976
ขอ2
81.4000 71.5158 .2496
.8085
ขอ3
79.3500 72.7658 .1329
.8134
ขอ4
79.3500 65.6079 .7220
.7883
ขอ5
79.5500 70.7868 .2482
.8091
ขอ6
79.6500 69.6079 .3941
.8026
ขอ7
79.7000 72.7474 .1359
.8132
ขอ8
79.8000 73.4316 .0553
.8185
ขอ9
79.7500 76.3026 -.1332
.8255
ขอ10 81.7500 71.5658 .2274
.8095
ขอ11 79.7500 65.5658 .4937
.7965
ขอ12 79.4000 69.2000 .3998
.8022
ขอ13 79.7500 70.6184 .2712
.8080
ขอ14 79.5500 72.4711 .2444
.8085
ขอ15 79.5000 69.2105 .2362
.8129
ขอ16 79.7500 67.3553 .3832
.8031
ขอ17 81.5000 69.4211 .4448
.8009
ขอ18 79.3500 65.6079 .7220
.7883
ขอ19 79.2500 67.7763 .6031
.7948
ขอ20 80.9000 71.3579 .2463
.8087
ขอ21 79.7500 65.6711 .8020
.7869
ขอ22 79.8000 65.9579 .4685
.7980
ขอ23 79.7500 70.5132 .3539
.8045
ขอ24 79.7500 70.0921 .3103
.8062
ขอ25 81.4000 69.8316 .3929
.8028
Reliability Coefficients
N of Cases = 20.0
N of Items = 25
Alpha = .8110
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ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)
ของแบบวัดทั้งฉบับดานพฤติกรรม
ขอ1.1
ขอ1.2
ขอ1.3
ขอ1.4
ขอ1.5
ขอ2.1
ขอ2.2
ขอ2.3
ขอ2.4
ขอ2.5
ขอ3.1
ขอ3.2
ขอ3.3
ขอ3.4
ขอ3.5

36.6111
37.0556
36.7222
36.8333
37.0000
36.0556
36.3333
37.0000
37.0000
37.0000
36.5000
36.3889
36.8889
37.0556
37.0000

Reliability Coefficients
N of Cases = 18.0
Alpha = .8479

30.9575
28.2908
27.5065
25.3235
30.7059
30.4085
30.8235
28.4706
32.8235
31.8824
27.9118
29.6634
25.6340
30.5261
29.0588

.4558
.6234
.5785
.7091
.3319
.3890
.5007
.6894
.0409
.2077
.6914
.3214
.6722
.4756
.5004

N of Items = 15

.8415
.8302
.8324
.8225
.8461
.8433
.8401
.8280
.8571
.8506
.8264
.8502
.8257
.8400
.8374

5

4

5

3. แนะนําขั้นตอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน
(คูมือการเรียน เครื่องมือ
การสื่อสารบนเว็บ)

2
5

5

1
5

2. ผูสอนตกลงวิธีการเรียน
กติกาในการเรียนการสอน
รวมถึงการทําความเขาใจ
ในการเรียนรวมกัน

1. แนะนําการเรียนแบบอี
เลิรนนิง (บทบาทผูสอน
บทบาทผูเรียน)

กิจกรรมการสอน

4

4

5

5

5

5

5

4

5

5

4

4

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8
5 5 5 5 5 4

5

5

9
5

5

5

10
5

4.70

4.70

คา
เฉลี่ย
4.90

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

แปลผล

3.ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนแบบอีเลิรนนิง
และเครื่องมือสื่อสาร
บนเว็บ

2. ตกลงวิธีการ
เรียนกติกาในการ
เรียนการสอน
รวมกัน

1. ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการเรียน
แบบอีเลิรนนิง

กิจกรรมการเรียน

5

5

1
5

5

5

2
5

4

4

5

5

5

5

5

4

5

5

4

4

5

5

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8 9
4 5 5 5 5 4 5

5

5

10
5

4.80

4.70

คา
เฉลี่ย
4.80

ผลการประเมินรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนสําหรับการเรียนแบบอีเลิรนนิงเพื่อเสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบตอการเรียน
สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

แปลผล
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6. อธิบายวิธีการกํากับ
ตนเองใน
การเรียน

4. อธิบายรายวิชาที่จะทํา
การเรียนการสอน
(ประมวลรายวิชา
กําหนดการเรียนการสอน
การบันทึกพฤติกรรมการ
เรียน)
5. ผูสอนกระตุนให
ผูเรียนตระหนักถึง
บทบาทของผูเรียนใน
ระบบอีเลิรนนิง

กิจกรรมการสอน

5

5

5

5

5

2

5

1

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8

5

5

5

9

5

5

5

10

4.90

4.90

คา
เฉลี่ย
4.80

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

แปลผล

5. แสดงความคิดเห็น
ผานกระดานสนทนาที่
เกี่ยวของกับบทบาท
ทางการเรียนของ
ตนเอง
6. ทําความเขาใจวิธีการ
กํากับตนเองในการ
เรียน

4. ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับรายวิชาที่จะทํา
การเรียนและกิจกรรม
ตาง ๆ
ที่จะเกิดขึ้น

กิจกรรมการเรียน

5

5

5

1

5

5

5

2

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

5

5

5

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8 9

5

5

5

10

4.90

4.90

คา เฉลี่ย
4.80

353

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

แปลผล

5

5

5

5

7. ใหผูเรียนทดลองใช
ระบบการเรียนแบบอีเลิร
นนิงและเครื่องมือสื่อสาร
บนเว็บ เชน หองสนทนา
กระดานเสวนา ฯลฯ

8. อธิบายถึงการบันทึก
กิจกรรมและใหผูเรียนได
ทดลองใชสมุดบันทึกการ
เรียนผานเว็บบล็อก
(Weblog)

9. เปดโอกาสใหผูเรียน
ซักถาม

5

5

2

1

กิจกรรมการสอน

4

5

4

3

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

6

5

5

5

7

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ

4

4

4

8

5

5

5

9

5

5

5

10

4.80

4.90

4.80

คา
เฉลี่ย

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

แปลผล
7. ทดลองใชระบบการ
เรียนแบบอีเลิรนนิง
และเครื่องมือสื่อสาร
บนเว็บ เชน หอง
สนทนา กระดาน
สนทนา ฯลฯ
8. ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการบันทึกการ
เรียนและทดลองใช
สมุดบันทึกการเรียน
ผานเว็บบล็อก
(Weblog)
9. ซักถามผูสอนหากมี
ขอสงสัยการเรียน

กิจกรรมการเรียน

5

5

5

5

5

5

2

1

4

5

4

3

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

6

5

5

5

7

4

4

4

8

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ

5

5

3

9

5

5

5

10

4.80

4.90

4.50

คา เฉลี่ย

354

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

แปลผล

5

4

4

5

5

2. ผูสอนระบุพฤติกรรมที่
พึงประสงค หรือ
ประโยชนที่ไดจาการ
เรียนอีเลิรนนิงในแตละ
หนวยการเรียน เปด
โอกาสใหผเู รียนซักถาม
3. ผูสอนสนับสนุนให
ผูเรียนไดมีการประเมิน
ตนเองผานสมุดบันทึก
แบบอิเล็กทรอนิกส

2

5

1

1. ผูสอนแจงใหทราบถึง
วัตถุประสงคยอยในแต
ละหนวยการเรียน

กิจกรรมการสอน

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8

5

5

5

9

5

5

5

10

4.70

4.70

คา
เฉลี่ย
4.90

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

แปลผล

3. ทําการประเมิน
ตนเองผานแบบ
ประเมิน

1. ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค
ยอยในแตละหนวยการ
เรียน
2. ซักถามเมื่อมีขอ
สงสัยหรือสอบถาม
ความรูเพิ่มเติมในสิ่งที่
ตองการเรียนรู

กิจกรรมการเรียน

4

5

5

5

5

2

5

1

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

5

5

5

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8 9

ขั้นที่ 2 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุนใหมีการประเมินตนเอง

5

5

5

10

4.70

4.80

คา
เฉลี่ย
4.90

แปลผล

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด
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2

4

4

5

1

5

5

5

4. นําเสนอสถานการณ
หรือ เหตุการณประจําวัน
ที่สรางแรงจูงใจในการ
เรียน

5. ดําเนินวัดความรูดาน
ความรับผิดชอบ และ
ทัศนคติดานความ
รับผิดชอบของผูเรียน

6. ผูสอนสนับสนุนให
ผูเรียนไดตั้งเปาหมายทาง
การเรียน

กิจกรรมการสอน

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8

4

4

5

9

5

5

5

10

4.80

4.70

คา
เฉลี่ย
4.80

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

แปลผล

5. ทําแบบแบบวัด
ความรู ทัศนคติดาน
ความรับผิดชอบ
ทางการเรียนจากสมุด
บันทึกกิจกรรมโดยใช
เว็บบล็อก
6. เขียนรายละเอียดการ
ตั้งเปาหมายทางการ
เรียนดวยตนเอง

4. ศึกษาตนแบบ
ทางการเรียนในการ
สรางแรงจูงในและ
กําหนดการวางแผน
ทางการเรียน

กิจกรรมการเรียน
3

4

5

5

5

2

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

3

4

3

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8 9

5

5

5

10

4.70

4.70

คา
เฉลี่ย
4.40

แปลผล

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

356

1. ผูสอนตั้งคําถามเพื่อ
ทบทวนความรูเดิม
2. ใหผูเรียนเลา อธิบาย
ถึงวิธีการเรียน การ
ทํางาน
ของนักศึกษา โดยใหมี
การกําหนดการ
ตั้งเปาหมายทาง
การสรางแรงจูงใจในการ
เรียน และการจัดการ
สิ่งแวดลอมทางการเรียน
3. ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหา
เดิมกับองคความรูใหม
โดยกระตุนใหผูเรียน
กลาวถึงการเชื่อมโยง
ความรูดวยวิธีของตนเอง
โดยใหนําเสนอจากหลาย
ประเด็น มีการกําหนด
ทางเลือก การใหเหตุผล

กิจกรรมการสอน

5

5

5

5

5

2

5

1

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8

5

5

5

9

5

5

5

10

4.80

4.90

คา
เฉลี่ย
4.80

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

แปลผล

3. บันทึกพฤติกรรมการ
เรียนของตนเองผานเว็บ
บล็อก โดยเลาใหฟงถึง
ประเด็นตาง ๆ ที่นํามา
พิจารณา มีการเขียนแผน
หรือ เลาถึงการวางแผน
ทางการเรียน

1. ตอบคําถามผูสอนจาก
ประสบการณของตนเอง
2. เลาถึงวิธีการทํางาน
ของตนเอง บอกสิ่งที่จะ
สรางใหตนเองเกิด
แรงจูงใจ และความ
ตองการในการเรียน

กิจกรรมการเรียน

5

5

5

5

5

2

5

1

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8 9

ขั้นที่ 3 ผูสอนทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิมโดยการจัดระบบการเรียนรูโดยใหหลักการพิจารณาจากผลลัพธ

5

5

5

10

4.90

4.80

มากที่สุด

มากที่สุด

คา
แปลผล
เฉลี่ย
4.80 มากที่สุด
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5

5

5. ผูสอนประเมินความ
คิดเห็นของนักศึกษาเพื่อ
จําแนกความรับผิดชอบ
ทางการเรียน

1

4. อภิปรายรวมกันผาน
เครื่องมือสื่อสารบน
อินเทอรเน็ต

กิจกรรมการสอน

5

5

2

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8

5

5

9

5

5

10

4.90

คา
เฉลี่ย
4.90

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

แปลผล

5. อภิปรายเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบทางการเรียน
และยกตัวอยางลักษณะ
ดานควารับผิดชอบของ
ผูเรียนโดยจําแนกเปน
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ความรับผิดชอบ
ตอการงาน และความ
รับผิดชอบตอผูอื่น

4. มีการอภิปราย ปญ หา
ทางการเรียน หรือ
กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน

กิจกรรมการเรียน

5

5

1

5

5

2

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

3

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8 9

5

5

10

4.80

มากที่สุด

คา
แปลผล
เฉลี่ย
4.80 มากที่สุด
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6. ผูสอนตั้งประเด็น
คําถามเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบโดยแบง
ประเด็นเปน ความ
รับผิดชอบตอตนเอง
ความรับผิดชอบตอ
การงาน ความรับผิดชอบ
ตอผูอื่น โดยใหผูเรียน
นําเสนอผานตัวอยางของ
ชิ้นงานที่มีความเกี่ยวของ
7. ผูสอนกําหนดวันและ
เวลาในการ
สงงาน

กิจกรรมการสอน

2

5

4

1

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8

5

5

9

5

5

10

4.70

คา
เฉลี่ย
5.00

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

แปลผล
6. อภิปรายเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบทางการเรียน
และนําเสนอโดย
ยกตัวอยางลักษณะดาน
ความรับผิดชอบของ
ผูเรียนโดยจําแนกเปน
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ความรับผิดชอบ
ตอการงาน และความ
รับผิดชอบตอผูอื่น
7. บันทึกและเตือน
ตนเองผานเว็บบล็อก
เกี่ยวของกับการสงงาน

กิจกรรมการเรียน

5

5

1

4

4

2

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8 9

5

5

10

4.70

มากที่สุด

คา
แปลผล
เฉลี่ย
4.90 มากที่สุด
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5

5

5

5

4.ผูสอนกระตุนใหผูเรียน
เกิดการวิเคราะห ดวยการ
ตั้งประเด็นคําถามผาน
กระดานสนทนา และให
ผูเรียนไดมีการจัดระบบ
ทางการเรียน สรุป
อภิปราย หาเหตุผล
ทางการเรียนดวยตัว
ผูเรียนเอง

5

5

2. นําเสนอเนื้อหาตาม
แผนการเรียนรูในแตละ
หนวย
3. ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหา
ที่มีความเกี่ยวของกับ
สถานการณในปจจุบัน

5

2

5

1

1. ผูสอนแนะนําเกณฑใน
การประเมินผลงาน

กิจกรรมการสอน

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8

5

5

5

5

9

5

5

5

5

10

4.90

4.90

4.80

คา
เฉลี่ย
4.80

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

แปลผล
1. บันทึกเกณฑในการ
ประเมินผลงานในแต
ละหนวยยอย
2. วางแผนในการ
จัดทําแผนการเรียนรู
ในแตละหนวย
3. พิจารณาและเลือก
สถานการณตาง ๆ
โดยใหเหตุผลจาก
สถานการณนั้น ๆ
4. ตอบคําถามผูสอน
และแสดงความ
คิดเห็นกับผูสอนตาม
กิจกรรมที่ผูสอน
ออกแบบไว ทั้งงาน
เดี่ยวและงานกลุม

กิจกรรมการเรียน

5

5

5

5

4

5

2

5

5

1

5

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8 9

ขั้นที่ 4 นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่เสริมสรางจริยธรรมดานความรับผิดชอบทางการเรียน

5

5

5

5

10

4.90

4.80

4.70

คา
เฉลี่ย
4.80

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

แปลผล
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5. ผูสอนกําหนดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบ
6. ผูสอนกระตุนใหเกิด
การตัดสินใจทาง
จริยธรรมและใหเหตุผล
ผานเครื่องมือสื่อสารทาง
อินเทอรเน็ต

กิจกรรมการสอน

5

5

5

2

5

1

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8

4

5

9

5

5

10

4.70

คา
เฉลี่ย
4.90

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

แปลผล
5. นําเสนอผลงานและ
บอกวิธีการที่ไดมาซึ่ง
ชิ้นงาน
6. ใหเหตุผลในการ
ตัดสินใจทาง
จริยธรรม ดวยความ
คิดเห็นและแสดง
ความคิดเห็นผาน
เครื่องมือสื่อสารทาง
อินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียน

5

5

1

5

5

2

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

5

ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3 4 5 6 7 8 9

5

5

10

4.70

คา
เฉลี่ย
4.90

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

แปลผล
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ภาคผนวก ฉ
ผลการวิเคราะหคะแนนจริยธรรมดานความรับผิดชอบ

Pair 6

Pair 5

Pair 4

Pair 3

Pair 2

Pair 1

1.1713
2.8957

postbehavior2

4.2320

postattitude2
prebehavior2

3.2200

3.3783

postknowledge2
preattitude2

2.7700

2.0707

postbehavior1
preknowledge2

1.2533

3.7640

postattitude1
prebehavior1

3.3267

3.0483

postknowledge1
preattitude1

2.8317

preknowledge1

Mean

N

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

.16404

.23114

.36228

.21598

.22271

.28180

.22192

.18996

.31061

.13291

.29899

.36941

.02995

.04220

.06614

.03943

.04066

.05145

.04052

.03468

.05671

.02427

.05459

.06744

Std. Deviation Std. Error Mean

ผลการวิเคราะหดวย t-test แบบ dependent กอนเรียนดวยรูปแบบและหลังเรียนดวยรูปแบบของกลุมควบคุม - กลุมทดลอง
(1 กลุมควบคุม, 2 กลุมทดลอง)
T-Test Paired Samples Statistics
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preknowledge1 &
postknowledge1
preattitude1 & postattitude1
prebehavior1 &
postbehavior1
preknowledge2 &
postknowledge2
preattitude2 & postattitude2
prebehavior2 &
postbehavior2

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6

N

30

30

30

30

30

30

-.197

.059

-.291

-.115

.084

-.103

Correlation

Paired Samples Correlations

.297

.756

.119

.547

.661

.587

Sig.
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-.21667
-.43733
-.81733
-.60833
-1.01200
-1.72433

Pair 1 preknowledge1 postknowledge1

Pair 2 preattitude1 - postattitude1

Pair 3 prebehavior1 postbehavior1

Pair 4 preknowledge2 postknowledge2

Pair 5 preattitude2 - postattitude2

Pair 6 prebehavior2 postbehavior2

Mean

.30866

.41064

.40686

.30821

.32749

.49868

.05635

.07497

.07428

.05627

.05979

.09105

Std. Deviation Std. Error Mean

-1.87967

-1.21865

-.81308

-.97244

-.60214

-.46762

Lower

-1.56900

-.80535

-.40359

-.66223

-.27253

.03429

Upper

99% Confidence Interval of the
Difference

Paired Differences

Paired Samples Test

-30.598

-13.498

-8.190

-14.525

-7.314

-2.380

t

df

29

29

29

29

29

29

.000

.000

.000

.000

.000

.024

Sig. (2-tailed)
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postknowledge

postknowledge
30

2.00

Equal variances not assumed

Equal variances assumed

30

N

1.00

group

3.333

F

Sig.
.073

.04066

.05459

Std. Error Mean

-4.848

-4.848

t

58
53.606

df

t-test for Equality of Means

.000

.000

-.33000

-.33000

.06807 -.51179

.06807 -.51128

-.14821

-.14872

Upper

99% Confidence Interval
of the Difference
Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower

Independent Samples Test

.22271

.29899

Std. Deviation

Levene's Test for
Equality of Variances

3.3783

3.0483

Mean

Group Statistics

t-test ความรู
Group 1 = กลุมควบคุม Group 2 = กลุมทดลอง

ผลการวิเคราะหดวย t-test แบบ independent ระหวางกลุมควบคุม - กลุมทดลอง
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postattitude

postattitude
30

2.00

Equal variances not assumed

Equal variances assumed

30

N

1.750

F
.191

Sig.
-5.372

58
56.679

df

t-test for Equality of Means

.000

.000

-.46800

-.46800

.08713

.08713

Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference

Independent Samples Test

.06614

.05671

Std. Error Mean

-5.372

t

.36228

.31061

Std. Deviation

Levene's Test for
Equality of Variances

4.2320

3.7640

Mean

Group Statistics

1.00

group

t-test ทัศนคติ

T-TEST GROUPS=group(1 2) /MISSING=ANALYSIS /VARIABLES=postattitude /CRITERIA=CI(.9999).
ผลการวิเคราะหดวย t-test แบบ independent ระหวางกลุมควบคุม - กลุมทดลอง

-.70022

-.70004

Lower

-.23578

-.23596

Upper

99% Confidence Interval of the
Difference
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Equal variances not assumed

Equal variances assumed

30

2.00

postbehavior

30

N

postbehavior 1.00

group

1.613

F

t
-16.374

.209 -16.374

Sig.

.02995

.04052

Std. Error Mean

58
53.405

df

.000

.000

-.82500

-.82500

.05038

.05038

Std. Error Difference

t-test for Equality of Means

Sig. (2-tailed) Mean Difference

Independent Samples Test

.16404

.22192

Std. Deviation

Levene's Test for
Equality of Variances

2.8957

2.0707

Mean

Group Statistics

T-TEST GROUPS=group(1 2) /MISSING=ANALYSIS /VARIABLES=postbehavior /CRITERIA=CI(.9999).
t-test พฤติกรรม

-.95958

-.95919

Lower

-.69042

-.69081

Upper

99% Confidence Interval of
the Difference
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บันทึกการสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบที่มีตอการเรียนแบบอีเลิรนนิง
(กลุมทดลอง)
การปฐมนิเทศการเรียน
จากที่ไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการปฐมนิเทศพบวาผูเรียนมีความกระตือรือ รนใน
การเตรียมตัวในการเรียน เช นการศึก ษาแผนการเรี ยน การใชเ ครื่อ งมือ สื่อสารบนอิน เทอรเน็ ต
วิธีการเรียนแบบอีเลิรนนิง เปนตน แตผูเรียนยังใชงานในระบบสนับสนุนการเรียน (LMS) ไมคลอง
ทําใหเกิดความสับสนระหวางการเขาเรียนในแตละสัปดาห และการสงงาน ซึ่งจะสังเกตไดจากการ
ถามผูสอนผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ผูเรียนมีความตองการทราบวิธีการประเมินผลการ
เรียน การมีสวนรวมในชั้นเรียน ลักษณะการทดสอบและการคิดคะแนน เปนตน แตผูเรียนก็มีความ
พยายามที่จะสรางเว็บสวนตัวสําหรับติดตอสื่อสาร ซึ่งพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจในการสรางเว็บ
สวนตัวสําหรับเก็บผลงานแตจากการติดตอกับผูเรียนในการพูดคุยผานกระดานสนทนา (Chat) จะ
พบวาผูเรียนไมมีประสบการณในการบันทึกการเรียนจึงไมสามารถบันทึกการเรียนไดอยางถูกตอง
สัปดาหที่ 1
จาการสังเกตพฤติกรรมพบวา ในสัปดาหที่ 1 ความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการเขาชั้น
เรียนผูเรียนมัก จะเขาเรียนครั้ง เดียวจนจบบทเรียนโดยจะไมเข าซ้ําในระหวางสัปดาห ดานความ
สนใจใฝรูโดยการนําเสนอความรูโดยสวนมากผูเรียนจะไมมีการนําเสนอความรูโดยมักจะเปน การ
แสดงความคิดเห็นสวนตัวเปนสวนมาก ดานการมีวินัยตอตนเองผูเรียนยังไมมีการทบทวนการเรียน
ของตนเอง ด า นการมี ทัศนคติ ตอ การเรี ย นเชิ ง บวกผู เ รี ยนได แ สดงความคิ ด เห็ น ในเชิง บวกซึ่ ง
สามารถสังเกตไดจากสมุดบันทึกการเรียนแบบอีเลิรนนิงโดยมีการประเมินตนเองอยางตอเนื่อ ง
ดานการวางแผนการเรียนผูเรียนไดมีการวางแผนการเรียนแตยังไมสามารถแสดงไดอยางครบถวน
และถูกตองซึ่งผูเรียนสวนมากยังใชวิธีการทํางานแบบตามที่อาจารยสั่งเทานั้น ดานความรับผิดชอบ
ตอการงาน การสงงานตามกําหนดเวลา ผูเ รียนโดยสวนมากมักจะทํางานสงในวันที่กําหนดสงซึ่ง
นักศึกษาบางคนเทานั้นที่สงงานในวันแรกของสัปดาห การมีสวนรวมในชั้นเรียน ผูเรียนไดมีการ
แสดงความคิ ดเห็ นอยางสม่ํา เสมอแต ยังขาดการตอบกลับ (Reply) หากเพื่อนไดตั้งคํา ถามหรื อ
ประเด็ นต า ง ๆ ไว การทํ างานดวยความเรี ยบร อ ยครบถ วนผู เรี ยนได ทํา งานดวยความครบถ วน
เรียบรอยตามที่ผูสอนกําหนดไว การมีทักษะในการแกไขปญหาทางการเรียน ผูเรียนยังขาดทัก ษะ
ในการแกไขปญหาเนื่องจากผูเรียนยังไมสามารถทํางานไดตรงตามคําสั่งนอกเหนือจากนี้ยังขาดการ
ปฏิสัมพันธตอเพื่อนในระบบอีเลิรนนิง การเลือ กเนื้อ หาการเรียนรูอ ยางเหมาะสม ผูเ รียนยังเลือก
แหลงเรียนรูที่ไมหลากหลายโดยสวนมากยังเปนแหลงเรียนรูที่ขาดที่มาและไมสามารถเชื่อมโยงกับ
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แหลงเรียนรูทางวิชาการได ดานความรับผิดชอบตอผูอื่น การแบงปนองคค วามรูกับผูอื่น ผูเรียนมี
การแบงปนองคความรูโดยใชกระดานเสวนาเปนสวนมากแตข าดการแนะนําเกี่ยวกับวิธีก ารและ
การบอกตอความรูใหกับผูอื่น การมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น ผูเรียนยังมี การเรียนรูแบบรายบุค คล
มากกวาโดยสวนมากผูเรียนจะนําเสนอเฉพาะการเรียนของตนเองเพียงคนเดียว การใหเกียรติผลงาน
ของผูอื่น ผูเรียนยังไมสามารถอางผลงานของผูอื่นในการเรียนไดอยางถูกตอง และยังไมมีการเขียน
สรุปไดดวยตนเอง การเปนแบบอยางที่ดีตอ ผูอื่ น ในชั้น เรีย นรายสัปดาห นี้มีผู เรียนจํา วนน อ ยที่
อางอิงผลงานของผูอื่นในการเรียน การมีความเคารพตอผูอื่น ในรายสัปดาหนี้พบวาผูเรียนมีค วาม
เขาใจในเรื่องความเคารพตอผูอื่น แตยังไมมีการแสดงออกในระบบการเรียนแบบอีเลิรนนิง
สัปดาหที่ 2
จาการสังเกตพฤติกรรมพบวา ในสัปดาหที่ 2 ความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการเขาชั้น
เรียนผู เรี ยนยังมีก ารเขา เรี ยนครั้ งเดียวจนจบบทเรี ยน มี เพีย งผู เรี ยนบางคนที่เ ขา ขั้น เรี ยนซ้ํา เพื่ อ
ทบทวนบทเรียนในระหวางสัปดาห ดานความสนใจใฝรูในสัปดาหนี้ผูเ รียนยังมีพฤติกรรมในการ
นําเสนอความรูเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมาโดยการนําเสนอความรูโดยสวนมากผูเรียนจะไมมีการ
นําเสนอความรูโดยมักจะเปนการแสดงความคิดเห็นสวนตัวเปนสวนมาก ซึ่งจากการที่ผูสอนไดทํา
การพู ดคุ ย ผ า นห อ งสนทนาพบว า ผู เ รี ยนยั งไม มี ค วามเข า ใจเกี่ ยวกั บการนํา เสนอแหล ง ความรู
เนื่องจากผูเรียนไมไดเลือกแหลงเรียนรูเพื่อตอยอดทางการเรียนจึงทําไดเพียงเรียนไปตามโปรแกรม
ที่ผูส อนกํ าหนดเทานั้น ดานการมีวินัย ตอ ตนเองผู เ รีย นยั งไม มีการทบทวนการเรียนของตนเอง
เชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา ดานการมีทัศนคติตอการเรียนเชิงบวกผูเ รียนสวนมากไดแสดงความ
คิดเห็นในเชิงบวกซึ่งสามารถสังเกตไดจากสมุดบันทึกการเรียนแบบอีเลิรนนิงโดยมีการประเมิน
ตนเองอยา งตอ เนื่องเชนเดี ยวกับสัปดาหที่ผา นมา ดานการวางแผนการเรียนผู เรียนไดมีก ารวาง
แผนการเรียนแตยังไมสามารถแสดงไดอยางครบถวนและถูกตองซึ่งผูเรียนสวนมากยังใชวิธีการ
ทํา งานแบบตามที่ อ าจารย สั่ง โดยการจากพู ด คุ ยผ านกระดานสนทนาผู เ รีย นยัง ไม ส ามารถวาง
แผนการเรียนไดเนื่องจากผูเรียนมีความเขาใจวาการเรียนแบบอีเลิรนนิงทําแคเ พียงสงงานใหทัน
กําหนดเทานั้น ดานความรับผิด ชอบตอการงาน การสงงานตามกําหนดเวลา ผูเรียนโดยสวนมาก
มักจะทํางานสงในวันที่กําหนดสงซึ่งสวนมากจะสงตรงตามวันสุดทายของการสงงานแตมีนักศึกษา
บางคนที่สงงานชากวากําหนด การมีสวนรวมในชั้นเรียน ผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นอยาง
สม่ําเสมอแตยังขาดการตอบกลับ (Reply) หากเพื่อนไดตั้งคําถามหรือประเด็นตาง ๆ ไวเชนเดียวกับ
สั ปดาห ที่ผ านมา การทํ า งานดวยความเรี ยบร อ ยครบถ วนผูเ รี ย นไดทํา งานด วยความครบถ วน
เรียบรอยตามที่ผูสอนกําหนดไว การมีทักษะในการแกไขปญหาทางการเรียน ผูเรียนยังขาดทัก ษะ
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ในการแกไขปญหาเนื่องจากผูเรียนยังขาดการปฏิสัมพันธตอกระบวนการกลุมโดยมักจะสื่อ สาร
เฉพาะกลุ มเท านั้น การเลื อกเนื้อ หาการเรี ยนรู อย างเหมาะสม ผู เ รีย นยังเลื อ กแหลง เรีย นรูที่ไ ม
หลากหลายซึ่งโดยสวนมากจะเลือกแหลงเรียนรูจากเว็บประเภท Search Engine ทั่วไป ดานความ
รับผิดชอบตอผูอื่น การแบงปนองคความรูกับผูอื่น ผูเรียนมีการแบงปนองคความรูโดยใชกระดาน
เสวนาเปนสวนมากโดยการนําเสนอจะเปนการนําเสนอ (Post) แหลงที่อยูของเว็บไซต (URL) แต
ไมมีการใหเหตุผลในการเลือกหรือแนะนําผูอื่น การมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น ผูเรียนยังมีการเรียนรู
แบบรายบุค คลมากกว าโดยสวนมากผูเ รียนจะนํา เสนอเฉพาะการเรีย นของตนเองเพี ย งคนเดีย ว
เชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา การใหเกียรติผลงานของผูอื่น ผูเรียนยังไมสามารถอางผลงานของผูอื่น
ในการเรียนไดอยางถูกตอง แตมีการใหเหตุผลสวนตัวประกอบในการเลือก การเปนแบบอยางที่ดี
ตอผูอื่น ในชั้นเรียนรายสัปดาหนี้มีผูเรียนจําวนนอยที่อางอิงผลงานของผูอื่นในการเรียนเนื่องจากยัง
ไมไดเขาไปในเว็บสวนตัวของผูอื่น (Weblog) จึงยังไมสามารถเห็นตัวอยางที่ดี การมีความเคารพตอ
ผูอื่น ในรายสัปดาหนี้พบวาผูเรียนมีความเขาใจในเรื่องความเคารพตอผูอื่น แตยังไมมีการแสดงออก
ในการเรียนซึ่งจากการพูดคุยในหองสนทนาพบวาผูเรียนชอบการเรียนรูดวยตนเองผูเดียวจึงไมได
เขาไปชวยเหลือผูอื่นหรือเขาไปแสดงความคิดเห็น แตกับผูสอนผูเรียนไดปฏิบัติตามอยางครบถวน
สัปดาหที่ 3
จาการสังเกตพฤติกรรมพบวา ในสัปดาหที่ 3 ความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการเขาชั้น
เรียนผูเรียนสวนมากยังมีการเขาเรียนครั้งเดียวจนจบบทเรียน มีผูเรียนจํานวนหนึ่งที่เขาขั้นเรียนซ้ํา
เพื่อทบทวนบทเรียนในระหวางสัปดาหโดยผูเรียนไดเขาไปศึกษาแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ ดานความ
สนใจใฝรูในสัปดาหนี้ผูเ รียนมีก ารนํ าเสนอความรูที่มีความเปนวิช าการมากขึ้นและใหเหตุผ ลที่
เลือกแหลงเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ดานการมีวินัยตอตนเองผูเรียนไดมีก ารทบทวนการเรียนของตนเอง
มากขึ้นโดยมีวิธีการเชื่อมโยงความรูตามลักษณะของผลงานที่ไดรับ ดานการมีทัศนคติตอการเรียน
เชิงบวกผูเรียนสวนมากไดแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกซึ่งสามารถสั งเกตไดจากสมุดบันทึก การ
เรียนแบบอีเลิรนนิงโดยมีการประเมินตนเองไดดีอยางตอเนื่อ งเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา ดาน
การวางแผนการเรียนผูเรียนไดมีการวางแผนการเรียนแตยังไมสามารถแสดงไดอยางครบถวนและ
ถูกตองเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมาแตไดมีวิธีการแสดงออกที่มีทิศทางดีขึ้นผานเครื่องมือสื่อ สาร
บนอินเทอรเน็ต ดานความรับผิดชอบตอการงาน การสงงานตามกําหนดเวลา ผูเรียนโดยสวนมาก
มักจะทํางานสงในวันที่กําหนดสงซึ่งสวนมากจะสงตรงตามวันสุดทายของการสงงานแตมีนักศึกษา
บางคนที่สงงานชากวากําหนดเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา การมีสวนรวมในชั้นเรียน ผูเรียนไดมี
การแสดงความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอและมีการตอบกลับไดดียิ่งขึ้น โดยผูเรีนไดแสดงความคิดเห็น
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ในหองเสวนาทั้งสองหองทั้งหอ งสนทนาทั่วไปและหอ งสนทนาประจําสัปดาห การทํางานดวย
ความเรียบรอยครบถวนผูเรียนไดทํางานดวยความครบถวนเรียบรอยตามที่ผูสอนกําหนดไว การมี
ทักษะในการแกไขปญหาทางการเรียน ผูเรียนยังขาดทัก ษะในการแกไขปญหาเนื่องจากผูเรียนยัง
ขาดการปฏิสัมพันธตอกระบวนการกลุมโดยมักจะสื่อสารเฉพาะกลุมเทานั้น เชนเดียวกับสัปดาหที่
ผานมา การเลือกเนื้อหาการเรียนรูอยางเหมาะสม ผูเรียนยังเลือกแหลงเรียนรูที่ไมหลากหลายซึ่งโดย
สวนมากจะเลือ กแหลงเรียนรูจากเว็บประเภท Search Engine ทั่วไปเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา
ดานความรับผิดชอบตอผูอื่น ดานการแบงปนองคค วามรูกับผูอื่น ผูเรียนมีก ารแบงปนองคความรู
ผูเรียนไดใชเครื่องมือสื่อสารทางอินเทอรเน็ตประเภทกระดานเสวนา (Webboard) และ เว็บสวนตัว
(Weblog) มากขึ้นและมีการเขาไปแสดงความคิดเห็นในเว็บของผูอื่นแตยังขาดความเปนวิช าการ
โดยจะเปนการทักทายทั่วไป การมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธมากขึ้นแตยังไม
สามารถแนะนําความรูซึ่งกันและกันไดดี การใหเกียรติผลงานของผูอื่น ผูเรียนจํานวนหนึ่งสามารถ
อางอิงผลงานของผูอื่นในการทํารายงานแตยังมีอีกจํานวนมากที่ยังไมสามารถอางผลงานของผูอื่น
ในการเรียนไดอยางถูกตอง การเปนแบบอยางที่ดีตอ ผูอื่นในชั้นเรียนในรายสัปดาหนี้ผูเรียนเริ่มมี
การอางอิงผลงานของเพื่อนรวมชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น แตเ ปนการอางแบบคัดลอกจากแหล งเรียนรู
มากกว าการอ างแนวคิด (concept) ในหั วข อ เรื่ อ งที่ เกี่ ย วข อง การมี ค วามเคารพตอ ผูอื่ น ในราย
สัปดาหนี้พบวาผูเรียนมีความเขาใจในเรื่องความเคารพตอผูอื่น แตยังไมมีการแสดงออกในการเรียน
ซึ่งจากการพูดคุยในหองสนทนาผูเรียนใหเหตุผ ลวาเวลาในการแสดงความคิดเห็นไมตรงกันและ
แนะนํ า ให ผู ส อนได ทํา การนั ด เวลาในการสื่ อ สารแบบประสานเวลา (Synchronous) เพื่ อ ที่ ไ ด
แลกเปลี่ยนกันมากขึ้นแตการปฏิบัติตัวตอผูสอนผูเรียนไดปฏิบัติตามอยางครบถวนและแสดงความ
เคารพไดอยางดี
สัปดาหที่ 4
จาการสังเกตพฤติกรรมพบวา ในสัปดาหที่ 4 ความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการเขาชั้น
เรียนผูเรียนสวนมากยังมีการเขาเรียนครั้งเดียวจนจบบทเรียนโดยจะเขาเรียนในวัน แรกที่เปดการ
เรียนการสอนของสัปดาห ซึ่งมีเพียงผูเรียนบางคนที่เขาขั้นเรียนซ้ําเพื่อทบทวนบทเรียนในระหวาง
สัปดาหโดยผูเรียนจะเขามาเรียนซ้ําในสวนของแหลงความรูเพิ่มเติม ดานความสนใจใฝรูในสัปดาห
นี้ผูเ รียนยัง มีพฤติกรรมในการนํ าเสนอความรู ผานขาวสารนอกชั้นเรียนมากขึ้นและมีการแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับขาวตาง ๆ ซึ่งโดยสวนมากจะเปนการคัดลอกขาวมากกวาการสรุปขาว
ดานการมีวินัยตอตนเองผูเรียนมีการทบทวนการเรียนการสอนของตนเองเพิ่มขึ้นโดยจะมีการสรุป
ยอในสิ่งที่เรียนผานสมุดบันทึก การเรียนอีเลิรนนิง ดานการมีทัศนคติตอการเรียนเชิงบวกผูเรียน
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สวนมากไดแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกซึ่งสามารถสังเกตไดจากสมุดบัน ทึกการเรียนแบบอีเลิร
นนิงโดยมีการประเมินตนเองอยางตอเนื่องเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมาซึ่งมีการเปรียบเทียบผลงาน
กับเพื่ อนรวมชั้ นประกอบ ดา นการวางแผนการเรี ยนผูเ รียนไดมีก ารวางแผนการเรี ยนแต ยังไม
สามารถแสดงได อ ย างครบถ วนแต มีก ารตรวจสอบความถู ก ต องมากขึ้น ซึ่ ง การจากพูดคุ ยผ า น
กระดานสนทนาผูเรียนจํานวนมากไมไดศึกษาแผนการเรียนการสอนและยังมีความเขาใจวาเรียน
และสงงานตามกําหนดเทานั้น ดานความรับผิดชอบตอการงาน การสงงานตามกําหนดเวลา ผูเรียน
โดยสวนมากมักจะทํางานสงในวันที่กําหนดซึ่งในสัปดาหนี้ผูเรียนสวนมากมีการสงงานกอนเวลาที่
กําหนดซึ่งผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นผานกระดานสนทนาโดยมีลัก ษณะการเตือ นสงงานซึ่งกัน
และกันอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน ผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอ
และมีการตอบกลับ (Reply) มากขึ้นกวาสัปดาหที่ผานมา การทํางานดวยความเรียบรอ ยครบถวน
ผูเ รี ยนไดทํางานดวยความครบถวนเรียบรอยตามที่ผูส อนกําหนดไว มีก ารนําเสนอแหล งเรี ยนรู
เพิ่มขึ้นจากเดิมและมีการนําเสนอขาวสารประกอบพรอมทั้งเสนอแนวคิดไดเปนอยางดี การมีทักษะ
ในการแกไขปญหาทางการเรียนในสัปดาหนี้ผูเรียนมีกระบวนการคิดมากขึ้นซึ่งผูสอนในนําเสนอ
สถานการณปญหาในดานจริยธรรมโดยผูเรียนไดมีการสืบคนขอมูลและมีการตั้งคําถามเพื่อกระตุน
การคิดไดเปนอยางดีแตยังมีการสื่อสารในลักษณะรายบุคคลมากวาเปนกลุม การเลือ กเนื้อ หาการ
เรียนรูอยางเหมาะสม ผูเรียนยังเลือกแหลงเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้นโดยจะอางอิงแหลงเรียนรูจาก
เว็บไซตของมหาวิทยาลั ย และมีจํานวนหนึ่งที่อา งอิงเว็บไซตจากกระทรวงแตยังไมมีการอางอิง
เว็บไซตตางประเทศ ด านความรับ ผิดชอบตอผู อื่น การแบงปนองคความรูกับผูอื่น ผูเ รียนมีการ
แบงปนองคความรูโดยใชกระดานเสวนาเปนสวนมากโดยการนําเสนอจะเปนการนําเสนอ (Post)
แหลงที่ อยูข องเว็บไซต (URL) แต มีการใหเ หตุ ผลนอยและยัง เปนเหตุผลส วนตัวมากกวา การมี
มนุษยสัมพันธกับผูอื่น ผูเรียนยังมีการเรียนรูแบบรายบุคคลมากกวา แตมีการสื่อ สารกับบุคคลอื่น
มากขึ้น การปรับปรุงในระหวางสัปดาหผูสอนจึงมีการตั้งกลุมในการสนทนามากขึ้นทําใหผูเรียนได
มีปฏิสัมพันธระหวางกลุมมากขึ้นตามไปดวย การใหเกียรติผลงานของผูอื่น ผูเรียนยังสามารถอาง
ผลงานของผูอื่นในการเรียนไดอยางถูกตองแตยังมีการอางอิงที่ขาดความหลากหลายในบางประเด็น
การเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น ในชั้นเรียนรายสัปดาหนี้มีผูเรียนจําวนนอยที่อางอิงผลงานของผูอื่น
ซึ่งโดยสวนมากจะอางอิงจากแหลงเรียนรูมากกวาเพื่อนรวมชั้นเรียน การมีความเคารพตอผูอื่น ใน
รายสัปดาหนี้พบวาผูเรียนมีความเขาใจในเรื่องความเคารพตอผูอื่นเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมาและ
มีผูเรียนบางคนไดรับการอางถึงผลในการเรียนซึ่งจะเปนการอางอิงผานกระดานเสวนามากกวาใน
รายงาน
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สัปดาหที่ 5
จาการสังเกตพฤติกรรมพบวา ในสัปดาหที่ 5 ความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการเขาชั้น
เรียนผูเรียนสวนมากจะเขาเรียนเนื้อหาครั้งเดียวจนจบบทเรียนโดยจะเขาเรียนในวันแรกที่เปดการ
เรียนการสอนของสัปดาห แตมี การเขาขั้น เรียนซ้ําเพื่อ ทบทวนบทเรียนในระหวางสั ปดาห อยาง
สม่ําเสมอโดยผูเรียนจะเขามาเรียนซ้ําในสวนของแหลงความรูเพิ่มเติมและมีการแบงปนกันมากขึ้น
เนื่อ งจากเป นสวนของการปฏิ บัติ ด านความสนใจใฝรูในสั ปดาห นี้ผูเรี ยนยังมีพฤติ กรรมในการ
นําเสนอความรูผานขาวสารนอกชั้นเรียนและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับขาวตาง ๆ ที่
ผูสอนกําหนดขึ้น สําหรับขาวที่ผูเรียนไดตั้งประเด็นขึ้นจะเปนการนําเสนอในลัก ษณะการคัดลอก
ขาวและใหแหลงเรียนรูเพิ่มเติม ดานการมีวินัยตอตนเองผูเรียนมีก ารทบทวนการเรียนของตนเอง
เชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมาโดยจะมีการสรุปยอในสิ่งที่เรียนผานสมุดบันทึกการเรียนอีเ ลิรนนิง
และมีการประเมินตนเองไดดีขึ้น ดานการมีทัศนคติตอ การเรียนเชิงบวกผู เ รียนสวนมากไดแสดง
ความคิ ดเห็ นในเชิ งบวกซึ่ งสามารถสังเกตไดจากสมุด บัน ทึกการเรียนแบบอี เลิ รนนิ งโดยมี การ
ประเมินตนเองอยางตอเนื่องเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา ดานการวางแผนการเรียนผูเรียนไดมีการ
วางแผนการเรียนแตยังไมสามารถแสดงไดอยางครบถวนโดยจะเปนการเรียนตามที่ผูสอนแนะนํา
มากกวาแตมีการตรวจสอบความถูกตองของตนเองมากขึ้น ซึ่งผูเรียนจํานวนหนึ่งยังไมมีการศึกษา
แผนการสอน ดานความรับผิด ชอบตอการงาน การสงงานตามกําหนดเวลา ผูเรียนโดยสวนมาก
มักจะทํางานสงในวันที่กําหนดซึ่งในสัปดาหนี้ผูเรียนสวนมากมีการสงงานกอ นเวลาที่กําหนดซึ่ง
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นผานกระดานสนทนาโดยมีลักษณะการเตือนสงงานซึ่งกันและกันอยาง
สม่ําเสมอแตยังมีผูเรียนบางคนที่รับผิดชอบตอการงานนอยลงอาจเปนเพราะขาดการตื่นตัวในการ
เรียน การมีสวนรวมในชั้นเรียน ผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นอยางสม่ํา เสมอและมีการตอบ
กลับ (Reply) มากขึ้นกวาสัปดาหที่ผานมาโดยจะเปนผูเรียนรายเดิมที่เปนผูตั้งประเด็นคําถาม การ
ทํางานดวยความเรียบรอยครบถวนผูเรียนไดทํางานดวยความครบถวนเรียบรอยตามที่ผูสอนกําหนด
ไวมีก ารนําเสนอแหลงเรียนรูเ พิ่มขึ้นจากเดิมและมีการนําเสนอขาวสารประกอบพรอมทั้งเสนอ
แนวคิดไดเปนอยางดีเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา การมีทักษะในการแกไขปญหาทางการเรียนใน
สัปดาหนี้ผูเรียนมีก ระบวนการคิดมากขึ้นซึ่งผูเรียนมักจะปรึกษาปญหาตางๆ กับผูสอนโดยตรง
มักจะใชเครื่องมือสื่อสารทางอินเทอรเน็ตประเภทจดหมายอิเล็ก ทรอนิกสเ ปนสวนมากแตหากมี
ปญหาที่เรงดวนผูเรียนจะใชโทรศัพทโทรคุยกับผูสอนโดยตรง การเลือกเนื้อหาการเรียนรูอยาง
เหมาะสม ผูเรียนเลือกแหลงเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้นโดยจะอางอิงแหลงเรียนรูจากเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย และองคกรวิชาชีพดานคอมพิวเตอรมากขึ้น ดานความรับผิดชอบตอผูอื่น การแบงปน
องคความรูกับผูอื่นเนื่องจากในสัปดาหนี้เปนการทํารายงานเปนกลุมซึ่งในระหวางกลุมสามารถ
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แนะนําระหวางกลุมได เปนอย างดีซึ่ง ผูเรียนมีก ารแบงปนองคความรูโดยใชกระดานเสวนาเป น
สวนมากและมีการแนะนําวิธีการทํางานระหวางบุคคลมากขึ้น การมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น ผูเรียน
ยังเนนการเรียนรูรายบุค คลแตมีก ารสื่อสารกับเพื่อนรวมชั้นเรียน ระหวางกลุมและนอกชั้นเรียน
ผานเว็บสวนตัว (Weblog) มากขึ้น การใหเกียรติผลงานของผูอื่น ผูเรียนยังสามารถอางผลงานของ
ผูอื่นในการเรียนไดอยางถูกตองแตไมมีการสรุปดวยตนเอง การเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น ในชั้น
เรียนรายสัปดาหนี้มีผูเรียนจํานวนนอยที่ถูกอางอิงซึ่งโดยสวนมากจะอางอิงจากแหลงเรียนรูมากกวา
เพื่อนรวมชั้นเรียน การมีความเคารพตอผูอื่น ในรายสัปดาหนี้พบวาผูเรียนแสดงความเคารพตอผูอื่น
มากขึ้นซึ่งจะสังเกตไดจากสมุดบันทึกการเรียนอีเลิรนนิงและอางถึงผานกระดานสนทนาเปนครั้ง
คราว
สัปดาหที่ 6
จาการสังเกตพฤติกรรมพบวา ในสัปดาหที่ 6 ความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการเขาชั้น
เรียนผูเรียนสวนมากจะเขาเรียนเนื้อหาครั้งเดียวจนจบบทเรียนและมีการเขาขั้นเรียนซ้ําในระหวาง
สัปดาหซึ่งแตกตางกับสัปดาหที่ผานมาโดยนักศึกษาใหเหตุผลวาตองการเขาเพื่อมาทบทวนบทเรียน
และดูความกาวหนาของเพื่อนคนอื่นในชั้นเรียน ดานความสนใจใฝรู ผูเ รียนยังมีพฤติกรรมในการ
นําเสนอความรูผานขาวสารนอกชั้นเรียนเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา และมีการแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขาวตาง ๆ ดีขึ้นมีการนําเสนอขาวดวยตนเองและวิเคราะหมากขึ้นโดยเฉพาะแหลง
เรี ยนรู เ กี่ ย วกั บการปฏิ บัติ ด านการมี วินั ย ต อ ตนเองผู เ รี ย นมี ก ารทบทวนการเรี ย นของตนเอง
เชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมาโดยจะมีการสรุปยอในสิ่งที่เรียนผานสมุดบันทึกการเรียนอีเ ลิรนนิง
และมีการประเมินตนเองไดดีขึ้น ดานการมีทัศนคติตอ การเรียนเชิงบวกผูเรียนสวนมากไดแสดง
ความคิ ดเห็ นในเชิ งบวกซึ่ งสามารถสังเกตไดจากสมุด บัน ทึกการเรียนแบบอี เลิ รนนิ งโดยมี การ
ประเมินตนเองอยางตอเนื่องเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา ดานการวางแผนการเรียนผูเรียนไดมีการ
วางแผนการเรียนที่ปรับปรุงดีขึ้นกวาสัปดาหที่ผานมาแตยังไมสามารถแสดงไดอยางครบถวนซึ่งยัง
มีผูเรียนจํานวนหนึ่งยังไมมีการศึกษาแผนการสอนกอนเรียน ดานความรับผิดชอบตอการงาน การ
สงงานตามกําหนดเวลา ผูเรียนโดยสวนมากมักจะทํางานสงในวัน ที่กําหนดซึ่งในสัปดาหนี้ผูเรียน
สวนมากมีก ารสง งานกอนเวลาที่กํ าหนดซึ่ง ผูเ รียนไดมีการย้ําเตือ นซึ่งกั นและกัน โดยผูสอนไม
จําเปนตองเขาไปเตือนซ้ําซึ่งยังมีผูเรียนบางคนที่มีความรับผิดชอบตอการงานนอยลงอาจเปนเพราะ
ขาดการตื่นตัวในการเรียนและมีความเคยชินมากขึ้น การมีสวนรวมในชั้นเรี ยน ผูเรียนไดมีการ
แสดงความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอซึ่งจะมีผูเรียนรายเดิมที่เปนผูตั้งประเด็นคําถาม การทํางานดวย
ความเรียบรอยครบถวนผูเรียนไดทํางานดวยความครบถวนเรียบรอ ยตามที่ผูสอนกําหนดไว มีการ
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นําเสนอแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้นจากเดิมและมีการนําเสนอขาวสารประกอบพรอมทั้งเสนอแนวคิดได
เปนอยางดีเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา การมีทักษะในการแกไขปญหาทางการเรียนซึ่งผูเรียนมักจะ
ปรึกษาปญหาตางๆ กับผูเรียนในชั้นเรียนมากขึ้นบางครั้งจะมีการสื่อสารกับผูสอนทางตรงโดยการ
สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และโทรศัพทสําหรับการสื่อ สารทางออมจะมีการตั้งกระทูคําถามเชน
การสั่งงานมากเกินไป เปน ตน นอกจากนี้ผูเรียนยังขาดการติ ดตอสื่อสารกับบุค คลภายนอกโดย
มักจะใชเครื่องมือสื่อสารทางอินเทอรเน็ตประเภทเว็บสวนตัว (Weblog) การเลือกเนื้อหาการเรียนรู
อยางเหมาะสม ผูเรียนเลือกแหลงเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้นโดยจะอางอิงแหลงเรียนรูจากเว็บไซต
ผู ส อนแนะนํ า และองค ก รวิ ช าชี พ ด า นคอมพิ วเตอร เ ช น เดี ย วกั บ สั ป ดาห ที่ผ า นมา ด า นความ
รับผิดชอบตอผูอื่น การแบงปนองคความรูกับผูอื่น ผูเรียนมีการแบงปนองคความรูโดยใชกระดาน
เสวนาเปนสวนมากซึ่งผูสอนไดเปดหองรวมแลกแบงปนเพิ่มเติมทําใหผูเรียนในการทํางานระหวาง
กลุมเพื่อ ใหผูเรียนไดเขามามีส วนรวมมากยิ่งขึ้ น การมีมนุษยสั มพันธกับผูอื่น ผูเ รียนยัง เนน การ
เรียนรูรายบุคคลแตมีการสื่อสารกับเพื่อนรวมชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนผานเว็บสวนตัว (Weblog)
มากขึ้น การใหเกียรติผลงานของผูอื่น ผูเรียนยังสามารถอางผลงานของผูอื่นในการเรียนไดอยาง
ถูกตองเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา การเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น ในชั้นเรียนรายสัปดาหนี้มีผูเรียน
จําวนนอยที่ถูกอางอิงซึ่งมักจะเปนผูเรียนในรายเดิมโดยสวนมากจะอางอิงจากแหลงเรียนรูนอกชั้น
เรียนมากกวา การมีความเคารพตอผูอื่น ในรายสัปดาหนี้พบวาผูเรียนแสดงความเคารพตอผูอื่นมาก
ขึ้นโดยจะแสดงความเคารพตอผูสอนมากกวาซึ่งจะสังเกตไดจากสมุดบันทึกการเรียนอีเ ลิรนนิง
สํา หรับ เพื่ อนร วมชั้น จะสั งเกตได จากกระดานเสวนาซึ่ งผู เรี ย นจะแสดงความคิ ด เห็ นตอบกลั บ
สําหรับเพื่อนรวมชั้นเรียนอยางมีมารยาท
สัปดาหที่ 7
จาการสังเกตพฤติกรรมพบวา ในสัปดาหที่ 7 ความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการเขาชั้น
เรียนผูเรียนสวนมากจะเขาเรียนเนื้อหาครั้งเดียวจนจบบทเรียนและมีการเขาขั้นเรียนซ้ําในระหวาง
สัปดาหซึ่งแตกตางกับสัปดาหที่ผานมา ดานความสนใจใฝรู ผูเรียนยังมีพฤติก รรมในการนําเสนอ
ความรู ผา นขา วสารนอกชั้ น เรีย นผ า นเว็ บส วนตัว (Weblog) และกระดานเสวนา (Webboard)
เชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา ด านการมีวินั ยตอ ตนเองผูเรี ยนมี การทบทวนการเรียนของตนเอง
เชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมาโดยจะมีการสรุปยอในสิ่งที่เรียนผานสมุดบันทึกการเรียนอีเ ลิรนนิง
และมีการประเมินตนเองไดดีขึ้นโดยผูเรียนสมารถกําหนดการเรียนดวยตนเองอยางชัดเจนมากขึ้น
ดานการมีทัศนคติตอการเรียนเชิงบวกผูเ รียนสวนมากไดแสดงความคิดเห็น ในเชิงบวกซึ่งสามารถ
สังเกตไดจากสมุดบันทึกการเรียนแบบอีเลิรนนิงโดยมีการประเมินตนเองอยางตอเนื่องเชนเดียวกับ
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สัปดาหที่ผานมา ดานการวางแผนการเรียนผูเรียนไดมีการวางแผนการเรียนที่ปรับปรุงดีเชนเดียวกับ
สัปดาหที่ผานมาแตยังไมสามารถแสดงไดอยางครบถวน ดานความรับผิด ชอบตอการงาน การสง
งานตามกํา หนดเวลา ผูเรียนโดยสวนมากมั กจะทํ างานสงในวันที่ กําหนดซึ่งในสัปดาหนี้ผู เรียน
สวนมากมีการสงงานตามเวลาที่กําหนดมีแตก็มีผูเรียนจํานวนมากที่สงงานกอนเวลาที่กําหนด แตยัง
มีผูเรียนบางคนที่มีความรับผิดชอบตอการงานนอยลงหรือเทาเดิมอาจเปนเพราะขาดการตื่น ตัวใน
การเรียนเนื่องจากมีความเคยชินมากขึ้น การมีสวนรวมในชั้นเรียน ผูเรียนจะแสดงการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียนซึ่งสามารถสังเกตไดจากการแสดงความคิดเห็นโดยผานกระดานเสวนา การทํางานดวย
ความเรียบรอยครบถวนผูเรียนไดทํางานดวยความครบถวนเรียบรอ ยตามที่ผูสอนกําหนดไว มีการ
นํา เสนอแหล ง เรียนรู และมี ก ารนําเสนอขา วสารประกอบพร อ มทั้ งเสนอแนวคิด ไดเ ปน อยา งดี
เชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา การมีทัก ษะในการแกไขปญหาทางการเรียนซึ่งผูเรียนมักจะปรึกษา
ปญหาตางๆ กับผูเรียนในชั้นเรียนมากขึ้นแตยังขาดการติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอกโดยมักจะใช
เครื่องมือสื่อ สารทางอินเทอรเ น็ตประเภทเว็บสวนตัว (Weblog) การเลือกเนื้อหาการเรียนรูอยาง
เหมาะสม ผูเรียนเลือกแหลงเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งผูสอนตองเขาไปแนะนําโดยจะอางอิง
แหลงเรียนรูจากเว็บไซตผูสอนแนะนําและองคกรวิชาชีพดานคอมพิวเตอรมากขึ้นแตบางเนื้อหายัง
ขาดความน าเชื่อถื อ ดานความรั บผิ ด ชอบต อผูอื่ น การแบ งปน องคความรูกับผูอื่น ผู เรี ยนมี การ
แบงปนองคความรูโดยใชกระดานเสวนาเปนสวนมาก และมีการแบงปนองคความรูผานหองตาง ๆ
ซึ่งการใหรายงานกลุมจะทําใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น การมีมนุษยสัมพัน ธกับผูอื่น ใน
สัปดาหนี้มีการสั่งรายงานเปนกลุมจึงทําใหผูเรียนไดมีการติดตอ สื่อสารกันมากขึ้นกวาสัปดาหที่
ผานมา การใหเกียรติผลงานของผูอื่น ผูเ รียนยังสามารถอางผลงานของผู อื่นในการเรียนไดอยาง
ถูกตองเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมาแตหากบทความใดไมปรากฏผูเขียนผูเรียนก็ไมสามารถอางอิง
ไดอยางถูกตองมีเพียงผูเรียนบางคนที่สามารถไปหาแหลงเรียนรูดานการอางอิงไดเทานั้น การเปน
แบบอยางที่ดีตอผูอื่น ในชั้นเรียนรายสัปดาหนี้มีผูเรียนจําวนนอยที่ถกู อางอิงซึ่งมักจะเปนผูเรียนใน
รายเดิมโดยสวนมากจะอางอิงจากแหลงเรียนรูนอกชั้นเรียนมากกวาเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา
การมีความเคารพตอผูอื่น ในรายสัปดาหนี้พบวาผูเรียนปฏิบัติเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา
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สัปดาหที่ 8
จาการสังเกตพฤติกรรมพบวา ในสัปดาหที่ 8 ความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการเขาชั้น
เรียนผูเรียนสวนมากจะเขาเรียนเนื้อหาครั้งเดียวจนจบบทเรียนและมีการเขาขั้นเรียนซ้ําในระหวาง
สัปดาหซึ่งมักจะเรียนเพิ่มเติ มในแหลงเรียนรู ด านความสนใจใฝรู ผูเรียนยังมีพฤติกรรมในการ
นําเสนอความรูผานขาวสารนอกชั้นเรียนและนํามาบอกตอกับเพื่อนผานเครื่อ งมือสื่อสารในทุก
ชองทาง ดานการมีวินัยตอตนเองผูเรียนมีการทบทวนการเรียนของตนเองเชนเดียวกับสัปดาหที่ผาน
มาโดยจะมีการสรุปยอในสิ่งที่เรียนผานสมุดบันทึกการเรียนอีเ ลิรน นิง ดานการมีทัศนคติตอ การ
เรียนเชิงบวกผูเรียนสวนมากไดแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกซึ่งสามารถสังเกตไดจากสมุดบันทึก
การเรียนแบบอีเลิรนนิงเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา ดานการวางแผนการเรียนผูเรียนไดมีการวาง
แผนการเรียนที่ปรับปรุงดีขึ้นกวาสัปดาหที่ผานมาแตยังไมสามารถแสดงไดอ ยางครบถวนซึ่งจาก
การสอบถามผูเรียนพบวาผูเรียนจํานวนหนึ่งยังไมมีการศึกษาแผนการสอนกอนเรียนโดยคิดวาเรียน
ไปตามหัวขอทางการเรียนทุกหัวขอก็เพียงพอแลว ดานความรับผิดชอบตอการงาน การสงงานตาม
กําหนดเวลา ผูเรียนโดยสวนมากมักจะทํางานสงในวันที่กําหนดโดยผูเ รียนไดมีการย้ําเตือนซึ่งกัน
และกันผานกระดานเสวนา (Webboard) ผูเรียนมีความเคยชินกับการสงงานมาขึ้น การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน ผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอและมีการนัดกันเพื่อสนทนาผานกระดาน
สนทนา (Chat room) การทํางานดวยความเรียบรอยครบถวนผูเรียนไดทํางานดวยความครบถวน
เรียบรอยตามที่ผูสอนกําหนดไวมีการนําเสนอแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้นจากเดิมและแสดงความคิดเห็น
อยางมีหลักการมากขึ้น ซึ่งมีผูเรียนบางคนแสดงความคิดเห็นไดตามหลักการดานจริยธรรมไดเปน
อยางดี การมีทักษะในการแกไขปญหาทางการเรียนซึ่งผูเรียนมักจะปรึกษาปญหาตางๆ กับผูเรียนใน
ชั้นเรียนมากขึ้น แตยังขาดการติดตอสื่อสารกับบุค คลภายนอกเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา การ
เลือกเนื้อ หาการเรี ยนรูอ ย างเหมาะสม ผูเรี ยนเลือ กแหลงเรียนรูที่ หลากหลายมากขึ้น ดานความ
รับผิดชอบตอผูอื่น การแบงปนองคความรูกับผูอื่น ผูเรียนมีการแบงปนองคความรูกับเพื่อนรวมชั้น
เรียนเปนสวนมากโดยใชกระดานเสวนาเปนเครื่องมือสําหรับการสื่อสาร ผูเรียนยังไดมีการนําเสนอ
ผูเรียนที่ทํางานดีเดนและมีการแสดงความคิดเห็นไดเปนอยางดี การมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น ผูเรียน
ยังเนนการเรียนรูรายบุคคลแตมีการสื่อสารกับเพื่อนรวมชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนผานเว็บสวนตัว
(Weblog) เชนเดียวกับสัปดาหที่ผานและมีการสื่อสารระหวางกลุมอื่นมากขึ้น การใหเกียรติผลงาน
ของผูอื่น ผูเรียนยังสามารถอางผลงานของผูอื่นในการเรียนไดอยางถูก ตองเชนเดียวกับสัปดาหที่
ผานมา การเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น ในชั้นเรียนรายสัปดาหนี้มีผูเรียนมีการอางอิงมากขึ้นเนื่องจาก
ไดมีการเปดหองสําหรับโหวตผูมีผลงานดีเดนประจําสัปดาหซึ่งจะทําใหผูเรียนไดอางถึงงานผูอื่น
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มากขึ้น การมีความเคารพตอผูอื่น ในรายสัปดาหนี้พบวาผูเ รียนแสดงความเคารพตอ ผูอื่นมากขึ้น
จากการแสดงความคิดเห็นผานสมุดบันทึกการเรียนอีเลิรนนิง และหองโหวตผลงาน
สัปดาหที่ 9
จาการสังเกตพฤติกรรมพบวา ในสัปดาหที่ 9 ความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการเขาชั้น
เรียนผูเรียนสวนมากจะเขาเรียนเนื้อหาครั้งเดียวจนจบบทเรียนและมีการเขาขั้นเรียนซ้ําในระหวาง
สัปดาหซึ่งแตกตางกับสัปดาหที่ผานมา โดยนักศึกษามักจะใชเครื่องมือสื่อสารประเภทหอ งเสวนา
(Webboard) โดยนักศึกษาไดเขามาเพื่อมาทบทวนบทเรียนจากแหลงเรียนรูที่เพิ่มเติมขึ้นในระหวาง
สัปดาห ดานความสนใจใฝรู ผูเรียนยังมีพฤติกรรมในการนําเสนอความรูผานขาวสารนอกชั้นเรียน
โดยใชแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับหัวขอในการเรียนเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา และมีการแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับขาวตาง ๆ และมีการวิเคราะหตามประเด็นมากขึ้น ดานการมีวินัยตอ
ตนเองผูเรียนมีการทบทวนการเรียนของตนเองเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมาโดยจะมีการสรุปยอ
และใหเหตุผลในสิ่งที่เรียนผานสมุดบันทึกการเรียนอีเลิรนนิงและมีการประเมินตนเองไดดีขึ้น ดาน
การมีทัศนคติตอการเรียนเชิงบวกผูเรียนสวนมากไดแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกซึ่งสามารถสังเกต
ได จากสมุ ดบัน ทึ ก การเรี ยนแบบอี เลิ รนนิ ง โดยมีก ารประเมิน ตนเองอย างตอ เนื่ อ งเช นเดี ยวกั บ
สัปดาหที่ผานมาซึ่งจะมีการประเมินตนเองจากการกําหนดวันกอนสงผลงานและเปรียบเทียบงานที่
ทํากับความคาดหวังที่ตั้งไวซึ่งสามารถแสดงออกไดอยางดีขึ้น ดานการวางแผนการเรียนผูเรียนไดมี
การวางแผนการเรียนที่ปรับปรุงดีขึ้นโดยมีการกําหนดรูปแบบการเรียนไดเปนอยางดีแตยังมีผูเรียน
จํานวนหนึ่งยังไมมีการศึกษาแผนการสอนกอนเรียน ซึ่งบางคนก็ไมศึกษาแผนการเรียนไดครบถวน
ดานความรับผิดชอบตอการงาน การสงงานตามกําหนดเวลา ผูเรียนโดยสวนมากมักจะทํางานสง
ทันและตรงตามกําหนด ซึ่งผูเรียนบางคนสามารถสงงานตั้งแตวันแรกที่เรียนทําใหผูเรียนไมไดเขา
เรียนในระหว างสัปดาห มีผู เรียนบางคนที่เขามาทบทวนและเขามาชวยเหลือเพื่อ นรวมชั้นเรียน
นอกจากนี้ผเู รียนยังไดมีการย้ําเตือนซึ่งกันและกันโดยผูสอนไมจําเปนตองเขาไปเตือนซ้ําแตยังมี
ผูเรียนบางคนที่มีความรับผิดชอบตอการงานนอยลงอาจเปนเพราะขาดการตื่นตัวในการเรียนและมี
ความเคยชินมากขึ้นเชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา การมีสวนรวมในชั้นเรียน ผูเ รียนไดมีการแสดง
ความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอซึ่งจะมีผูเ รียนที่เปนผูนํากลุมผูตั้งประเด็น คํา ถามและมีผูเรียนบางคน
ตอบกลับในบางประเด็นที่สามารถแกปญหาได การทํางานดวยความเรียบรอยครบถวนผูเรียนได
ทํางานดวยความครบถวนเรียบรอยตามที่ผูสอนกําหนดไวมีการนําเสนอแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้นจากเดิม
และมีก ารนําเสนอขาวสารประกอบพรอ มทั้งเสนอแนวคิดไดเปน อยางดีแ ละมีผู เรียนบางคนได
อางอิง ผลงานตา งประเทศ การมี ทัก ษะในการแกไ ขป ญหาทางการเรียนซึ่งผูเ รีย นมั กจะปรึ กษา
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ปญหาตางๆ กับผูเรียนในชั้นเรียนมากขึ้นแตยังขาดการติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือวิชาชีพ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง การใช เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางอิ น เทอร เ น็ ต โดยมั ก จะใช เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทาง
อินเทอรเน็ตประเภทเว็บสวนตัว (Weblog) การเลือกเนื้อหาการเรียนรูอ ยางเหมาะสม ผูเรียนเลือก
แหลงเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งจะสังเกตไดจากหอ งแสดงผลงานในเว็บสวนตัวของรายวิชา
(weblog) ดานความรับผิดชอบตอผูอื่น การแบงปนองคความรูกับผูอื่น ผูเรียนมีการแบงปนองค
ความรู โ ดยใช กระดานเสวนาเป นส วนมากโดยมัก จะมีก ารนํ า เสนอบทความ (Post) ทั้ งเรื่ อ งที่
เกี่ยวของกับการเรียนและเรื่องนอกชั้นเรียนทําใหมีผูเรียนไดเขามาเรียนรูอยางไมเปน ทางการมาก
ขึ้น การมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น ผูเรียนไดมีการสื่อสารระหวางกลุมมากยิ่งขึ้นแตยังเนน การเรียนรู
รายบุคคลมากกวา และมีการใชแหลงเรียนรูนอกชั้นเรียนผานเว็บสวนตัว (Weblog) การใหเกียรติ
ผลงานของผู อื่น ผูเ รีย นยั งสามารถอา งผลงานของผูอื่ นในการเรียนไดอ ยางถูก ตอ งและมีค วาม
หลากหลายมากขึ้น การเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น ผูเรียนเปนบางคนที่ไดรับการอางอิงผลงานจาก
ผูอื่นแตเ มื่อผูสอนไดเปดหองสําหรับโหวตผูเ รียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมและหอ งสําหรับโหวตผู มี
มนุ ษยสัมพัน ธดีเด นทํ าใหผูเ รี ยนได มีก ารเป นแบบอย างที่ดีมากขึ้ นโดยมีก ารอา งถึ งผู ที่ประสบ
ความสําเร็จในการเรียนอยางเปนระบบมากขึ้น การมีความเคารพตอผูอื่น ผูเรียนมีแสดงความเคารพ
ตอ ผู อื่ น มากขึ้ น โดยจะแสดงความคิ ดเห็ น ผ า นห อ งโหวตผลงานมากกว าสมุ ดบั น ทึ ก การเรี ยน
อีเ ลิรน นิง แตผูเ รี ยนให ความเคารพตอผู สอนซึ่ งจะสังเกตไดจากสมุดบั นทึก การเรี ยนอีเ ลิรนนิง
นอกจากนี้ผูเรียนบางคนไดนําเสนอความรูเกี่ยวของกับมารยาทการใชอินเทอรเน็ต (netiquette) เปน
รายงานกลุมและชวยแบงปนองคความรูกับผูเรียนเพิ่มเติม
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