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บทคัดย่อ
การวิจยัครัง้นีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาปัญหาและความต้องการเก่ียวกับการเรยีน

ทางไกลของบณัฑิตและนักศกึษาท่ีมคีวามบกพร่องทางการมองเหน็ของมหาวิทยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธิราช 2) เพ่ือพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนทางไกลโดยบรูณาการสือ่ผ่านเครอืข่าย 

อินเทอร์เน็ต ส�าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม 

การเรียนทางไกลของผู้เรียน และ 4) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบ 

การเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือบัณฑิตและนักศึกษาที่มีความบกพร่องทาง 

การมองเหน็ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ�านวน 22 คน ผูเ้ชีย่วชาญส�าหรบัประเมนิ

รูปแบบจ�านวนรวม 9 คน ผู้เชี่ยวชาญส�าหรับประเมินบทเรียนทางไกล จ�านวน 5 คน  

ผู้ทรงคุณวุฒิส�าหรับประเมินและรับรองรูปแบบจ�านวน 3 คน และ 5) ผู้ท่ีมีความบกพร่อง

ทางการมองเหน็จ�านวน 20 คน เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมนิ

ความเหมาะสมของรปูแบบ แบบประเมนิคณุภาพบทเรยีนทางไกล แบบทดสอบ แบบสงัเกต 

และแบบประเมินความพึงพอใจ

ผลการวิจยั พบว่า 1) บัณฑิตและนกัศึกษาทีม่คีวามบกพร่องทางการมองเห็นท่ีเรยีน

ในระบบการศกึษาทางไกลมปัีญหาเรือ่งสือ่ในการเรียนมากท่ีสดุและต้องการให้มสีือ่ทางไกล 

ที่สามารถเข้าถึงได้ 2) รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลโดยบูรณาการสื่อผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตส�าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (DLVI Model) ประกอบด้วย  

6 องค์ประกอบ คือ ผู้สนับสนุนการเรียน ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์ ระบบจัดการการเรียน เครื่องมือ 

เข้าถึงการเรียน และกระบวนการเรียนบทเรียนทางไกลท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุและมปีระสทิธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70/70 ค่าเฉลีย่ของคะแนนทดสอบก่อนเรยีน

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
โดยบูรณาการสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

สำาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
The Development of Distance Learning Model 
by Using the Integration of Media via Internet 

for Visually Impaired Learners

พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ 1 

สาโรช โศภีรักข์ 2 

1 นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจ�าสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) พฤติกรรมการเรียนทาง

ไกลของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นส่วนใหญ่สามารถเรียนได้ตามกระบวน 

การเรียนที่ก�าหนดให้เช่นเดียวกับผู้เรียนท่ัวไป และ 4) ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ 

มองเห็นมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ การเรียนการสอนทางไกล ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น อินเทอร์เน็ต

Abstract
The purposes of this research were to 1) study problems and need  

analysis about distance learning of STOU’s visually impaired graduated  

students and undergraduate students. 2) develop a Distance Learning  

Model by using the Integration of Media via internet for visually impaired learners.  

3) analyze learning behaviors of visually impaired learners during using the Distance  

Learning Lessons, and  4) evaluate visually impaired learners’ satisfaction toward 

the Distance Learning Model. The research population were 1) 22 STOU’s visually 

impaired graduated students and undergraduate students, 2)17 specialists in  

the related field, and 3) 20 visually impaired learners. The research instruments 

were interview form, model suitability evaluation form, distance learning lesson 

quality assessment form, achievement test, observation form, and satisfaction 

assessment form.

The findings of the research revealed that 1) the most problem of STOU’s 

visually impaired graduated students and undergraduate students were media and 

they wanted to get accessible distance media. 2) the Distance Learning Model 

by using the Integration of Media via internet for visually impaired learners which 

called DLVI Model, consists of six elements; facilitators, learners, interaction, 

learning management system, application tools, and learning process. distance 

learning lesson was suitability at the highest level and was efficiency as defined 

criteria. learners’ average achievement was statistically significant difference  

between pretest and posttest at .05. 3) distance learning behavior of most of visually 

impaired learners were able to learn as defined process. 4) learners’ satisfaction 

toward DLVI model was at the highest level.  

Keywords: Distance learning, visually impaired, internet
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  ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาได้รับความส�าคัญจากรัฐ 

มากขึ้น โดยได้ระบุถึงการก�าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยในการรับคนพิการเข้าศึกษา

และการจัดบริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก สื่อ บริการและ 

ความช่วยเหลืออื่นทางการศึกษาส�าหรับคนพิการอย่างเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง

กับความต้องการความจ�าเป็นของนักศึกษาแต่ละประเภทความพิการ (เนตรนภา อินทอง 

และคณะ, 2553) อย่างไรก็ตาม ยังมีคนพิการจ�านวนมากท่ีไม่มีโอกาสได้ศึกษาในระบบ

ชั้นเรียนปกติ ท�าให้การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 

กลายเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้พิการได้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับ

บุคคลทั่วไป โดยแม้การศึกษาแบบน้ีจะไม่มีชั้นเรียน และผู้เรียนผู้สอนจะอยู่ห่างไกลกัน   

แต่สามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้ โดยอาศัยส่ือประสมเป็นสื่อการสอน  

(วิจิตร ศรีสอ้าน, 2529) ส�าหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถือเป็น

มหาวทิยาลยัเปิดทีใ่ช้ระบบการเรยีนการสอนทางไกลผ่านส่ือประสม โดยมส่ืีอทางไปรษณีย์ 

ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเอกสารการสอนและเทปเสียงประกอบชุดวิชาเป็นสื่อหลักให ้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีสื่ออื่นเป็นสื่อเสริมประกอบเพ่ิมเติม เช่น รายการวิทยุ

กระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อประสมท่ีออกแบบไว้จะ

เหมาะกับผู้เรียนที่สามารถอ่าน ฟังและเขียนได้ แต่ส�าหรับผู้ที่พิการบางประเภทโดยเฉพาะ

กลุม่ผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางการมองเห็นท่ีตาบอดสนิทหรอืมสีายตาเลือนราง การศกึษาจาก

ส่ือสิง่พิมพ์เป็นเรือ่งทีย่ากและไม่สามารถเรียนได้อย่างอสิระด้วยตนเอง ต้องอาศยับคุคลอืน่

ช่วยอ่านให้ฟัง ท�าให้การเรียนทางไกลส�าหรับคนกลุ่มน้ีเป็นไปด้วยความยากล�าบากและ

เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีส่งผลให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเรียน 

ในระบบทางไกลเกิดความท้อแท้และต้องยุติการเรียนไป

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เปล่ียนแปลงวิธีการเรียนรู ้

แบบเดิมไปสู่การเรียนรู้ในลักษณะท่ีเรียกว่า อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) ท่ีผสมผสานกัน

ระหว่างเทคโนโลยีกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการ

เรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจ�ากัดทางด้านสถานท่ีและเวลา (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 

2544) ช่วยให้การเข้าถึงเนื้อหาการเรียน ท�าได้ง่าย สะดวกรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ทันสมัย 

มากข้ึน ประกอบกับผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางการมองเห็นจ�านวนมาก สามารถใช้คอมพิวเตอร์ 

และอินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกับคนท่ัวไปแม้จะมีข้อจ�ากัดในการมองเห็น พวกเขาสามารถ

ใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยฟังจากเสียงการอ่านข้อความท่ีปรากฎบนหน้าจอผ่านทางโปรแกรม 

อ่านจอภาพและสังเคราะห์เสียงที่ช่วยแปลงข้อความบนหน้าจอออกมาเป็นเสียงพูด และ

ควบคุมการน�าทางไปสู่ส่วนต่าง ๆ บนจอภาพด้วยการใช้แป้นพิมพ์ ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีน้ีนับเป็นช่องทางส�าคัญในการพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาให้แก่คนกลุ่มน้ี หาก

น�ามาบูรณาการร่วมกับสื่อการศึกษาทางไกลหลากหลายรูปแบบ จะเป็นการเอื้อประโยชน์
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ให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเรียนได้อย่างเป็นอิสระช่วยแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากล�าบากในการอ่านเอกสารการสอน การหาบุคคลมา

ช่วยอ่านเอกสาร  การขอค�าแนะน�าปรึกษาทางการเรียนจากผู้สอน รวมถึงการติดต่อสื่อสาร

กับมหาวิทยาลัย 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลโดย

บูรณาการสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น  

โดยเชื่อว่าหากมีรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เอื้ออ�านวยต่อ

ความต้องการของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น จะช่วยคนกลุ่มน้ีให้สามารถ

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับคนท่ัวไปและมีโอกาสประสบ

ความส�าเร็จในการศึกษาได้ง่ายขึ้น 

 วัตถุประสงค์  

การวจิยัครัง้นีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาปัญหาและความต้องการของบณัฑิตและ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชทีม่คีวามบกพร่องทางการมองเห็นเก่ียวกับการเรยีน 

การสอนทางไกล 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลโดยบูรณาการสื่อผ่าน 

เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ส�าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการมองเห็น 3) เพ่ือศกึษาพฤตกิรรม

การเรยีนทางไกลของผูเ้รยีนจากรปูแบบท่ีพัฒนาขึน้ และ 4) เพ่ือประเมนิความพึงพอใจของ 

ผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล

  วิธีดำาเนินการวิจัย

การด�าเนินการวิจัย ด�าเนินการตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ศึกษาองค์ความรู้ 

เก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลโดยบูรณาการสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

จากต�ารา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง น�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

2) ส�ารวจปัญหาและความต้องการเก่ียวกับการเรียนการสอนทางไกล โดยการสัมภาษณ์

บัณฑิตและนักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น จ�านวน 22 คน 3) น�าข้อมูลที่

สังเคราะห์ได้จากขัน้ตอนที ่1 และ 2 มาร่างรูปแบบการเรยีนการสอนทางไกลโดยบรูณาการ

สื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 4) สอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

การศึกษา ด้านระบบการศึกษาทางไกล ด้านสื่อและเทคโนโลยีส�าหรับผู้พิการทางสายตา

และด้านการศึกษาพิเศษ จ�านวน 9 คน จากน้ันน�าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง เพ่ือน�าไปเป็น

แนวทางในการผลิตบทเรียนตามรูปแบบท่ีสร้างขึ้น 5) ผลิตบทเรียนทางไกลโดยบูรณา

การสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์จ�านวน 3 หน่วยการเรียนตาม

รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น น�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านสื่อและเทคโนโลยี 

ส�าหรับผู้พิการทางสายตา และด้านเน้ือหา จ�านวน 5 คน ประเมินคุณภาพและน�ามา 
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ปรับปรุงแก้ไข จากน้ันน�าบทเรียนท่ีผลิตขึ้นไปทดสอบใช้กับกลุ่มผู้ท่ีมีความบกพร่องทาง 

การมองเห็นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มเล็ก น�าผล

การทดสอบท่ีได้มาแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเพ่ือน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 6) ทดลอง

บทเรยีนทางไกลกับกลุม่เป้าหมายแล้วน�ามาวิเคราะห์ สรปุผล จากนัน้น�าผลการทดลองและ 

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านสื่อและ

เทคโนโลยีส�าหรบัผูพิ้การทางสายตาและด้านระบบการศกึษาทางไกล จ�านวน 3 คน ประเมนิ

และรับรองรูปแบบ 7) น�าผลการด�าเนินการทั้งหมดมาจัดท�ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

  ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของบัณฑิตและนักศึกษาที่ม ี

ความบกพร่องทางการมองเห็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเก่ียวกับรูปแบบ 

การเรยีนการสอนทางไกล ส�าหรบัผูเ้รยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางการมองเห็น พบว่า มปัีญหาใน

เร่ืองของสือ่การศึกษามากทีส่ดุ เนือ่งจากสือ่หลกัยังเป็นเอกสารสิง่พิมพ์ท่ีต้องอาศยัผูอ้ืน่ช่วย

อ่าน นอกจากบางชดุวิชาทีม่ซีดีเีสยีงหรือหนังสือเสียง Daisy จงึจะสามารถฟังด้วยตนเองได้  

แต่ชดุวิชาทีม่สีือ่เหล่าน้ีครบสมบรูณ์ยังมีอยู่น้อยมาก ส่วนความต้องการในการเรยีนด้วยระบบ

การเรยีนทางไกล พบว่าบณัฑิตและนักศกึษาส่วนใหญ่ต้องการวิธีการเรียนเหมอืนกับบคุคล

ทัว่ไปแต่ขอให้เพ่ิมคณุสมบตัขิองสือ่หลักท่ีท�าให้ผู้ท่ีมคีวามบกพร่องทางการมองเห็นสามารถ

เข้าถึงได้ โดยสื่อหลักท่ีเหมาะสมคือสื่อท่ีเป็นหนังสือเสียงซึ่งควรมีครบทุกชุดวิชา ท้ังน้ีรูป

แบบและขัน้ตอนการน�าเสนอตามแบบเอกสารส่ิงพิมพ์ปัจจบุนัถือว่าเหมาะสมแล้ว เพียงแต่

ควรออกแบบให้ผู้เรียนกลุ่มท่ีพิการสามารถใช้ร่วมกันได้ด้วย เช่น เมื่อผลิตเอกสารสิ่งพิมพ ์

ชดุวชิาใด ควรผลติเป็นไฟล์เสยีงหรอืเป็นไฟล์เอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ทีส่ามารถใช้โปรแกรมอ่าน

จอภาพอ่านได้ นอกจากน้ียังต้องการให้มีช่องทางการสอนเสริมและการท�ากิจกรรมท่ีช่วย

ให้ผู้เรียนสามารถติดต่อหรือท�างานร่วมกับผู้สอนหรือเพ่ือนนักศึกษาคนอื่นได้โดยสะดวก  

รวมทั้งต้องการให้มีผู้ให้ค�าแนะน�าปรึกษาในการเรียนเป็นรายบุคคลด้วย

ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลโดยบูรณาการสื่อผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับผู ้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น พบว่ารูปแบบ 

การจดัการเรยีนการสอนทางไกลส�าหรับผูเ้รยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ครอบคลุม

องค์ประกอบส�าคัญ 6 องค์ประกอบ ได้แก่
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ภาพที่ 1 Distance Learning  Model by Using  the Integration of Media via Internet 
for Visually Impaired Learners (DLVI Model)

1.  ผู้สนับสนุนการเรียน (Facilitators) หมายถึง ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวาง

หลักสูตร วางแผนการสอน ผลิตเน้ือหาและสื่อทางไกลท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ 

บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนด้วยตนเอง รวมท้ังเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือและ 

ค�าแนะน�าในระหว่างที่เรียนด้วย ได้แก่ 1) คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา (course team) 

ประกอบด้วย กรรมการด้านเน้ือหา กรรมการด้านเทคโนโลยีการศกึษา กรรมการด้านการวัด

และประเมินผล และกรรมการด้านการศึกษาพิเศษ 2) อาจารย์ เป็นผู้บทบาทในการเสริม 

เตมิเต็มความรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีนผ่านกิจกรรมการเรยีนการสอนทางไกล 3) นักแนะแนวการศกึษา 

เป็นผู้คอยช่วยเหลือผู้เรียนเก่ียวกับการวางแผนการเรียนและการอ�านวยความสะดวกใน

เรื่องต่าง ๆ ระหว่างท่ีเรียน 4) ผู้ช่วยเหลือด้านเทคนิค เป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�าปรึกษาและ 

ช่วยเหลือด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ 5) ผู้ช่วยเหลือ 

ที่บ้านที่เป็นผู้ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลผู้เรียน

2. ผู้เรียน (Learners) ท�าหน้าท่ีเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนในระบบการศึกษา

ทางไกลโดยมีบทบาทส�าคัญ 2 บทบาทคือบทบาทท่ีเป็นผู้เรียนเองซึ่งต้องด�าเนินกิจกรรม 

การเรยีนด้วยตนเองจากสือ่การเรยีนทีจ่ดัเตรยีมไว้บนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต และบทบาททีเ่ป็น

ผู้ร่วมกิจกรรมการเรียนกับผู้เรียนอื่น เป็นบทบาทที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม

3. ปฏิสัมพันธ์การเรียน (Interaction) เป็นการกระท�าของผู้เรียนในลักษณะ

ที่มีการโต้ตอบผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือเผชิญมวลประสบการณ์การเรียน ซึ่งผู้เรียนจะต้องมี

ปฏิสัมพันธ์ ดังน้ี 1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาบทเรียน 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้เรียนกับผู้สอน และ 3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
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4.  เครื่องมือเข้ำถึงกำรเรียนรู้ (Application Tools) เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช่วย

ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบทเรียนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

เคร่ืองมือเหล่านี้ ได้แก่ 1) เว็บไซต์ที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เป็นเว็บไซต์ท่ีออกแบบและ

สร้างข้ึนมาตามหลักการของ web content accessibility เพ่ือผู้เรียนสามารถใช้แป้นพิมพ์

ในการควบคมุการน�าทางเข้าถึงส่วนต่างๆ ของบทเรยีนได้ 2) โปรแกรมอ่านจอภาพ (Screen 

Reader) เป็นโปรแกรมท่ีใช้อ่านข้อความท่ีปรากฎบนจอภาพและสังเคราะห์ออกมาเป็นเสียง 

เช่น โปรแกรม JAWS for Windows, โปรแกรม NVDA เป็นต้น โดยส�าหรับภาษาไทยต้องน�า

โปรแกรมเหล่าน้ีมาใช้ร่วมกับโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย (Thai text to speech)  

ที่ชื่อ PPA Tatip 3) โปรแกรมการส่ือสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถใช้ได้ท้ังในมิติ

ประสานและต่างเวลา (synchronous/asynchronous mode) โดยการพัฒนาบทเรียน 

ทางไกลครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรมที่ชื่อ Team Talk ส�าหรับติดต่อสื่อสารแบบนัดหมาย

เวลาในการท�ากิจกรรมกลุ่ม

5.  ระบบจัดกำรกำรเรียนรู้ (Learning Management System หรือ LMS) 

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบมาเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการน�าเสนอเน้ือหา  

ท�ากจิกรรมการเรียนรูแ้ละการสื่อสารโตต้อบระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียนรวมทัง้การเกบ็รวบรวม

และวิเคราะห์คะแนนสอบของผู้เรียน การบันทึกและจัดการข้อมูลการเรียนการสอนทั้งหมด 

ในการพัฒนาบทเรียนทางไกลครั้งน้ี ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม Moodle ส�าหรับจัดท�าระบบ

จัดการการเรียนรู้

6.  กระบวนกำรเรยีนรู ้(Learning Process) เป็นองค์ประกอบทีผู่เ้รยีนต้องกระท�า

เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียน ผู้วิจัยได้น�าวิธีการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ภายใต้ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructionvism) โดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ 

(Cooperative Learning) และการเรียนรู้โดยการอภิปราย (Teaching by Discussion)  

มาประยุกต์กับแนวคิด nine instructional events ของ Robert Gange’ และวิธีการเรียน 

การสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาประยุกต์เป็นกระบวนการเรียน 

ทางไกลด้วยตนเองผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต โดยม ี2 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้ตอนการปฐมนิเทศ 

ผู้เรียน เป็นการสร้างความพร้อมให้ผู้เรียน โดยการแนะน�าลักษณะของบทเรียน ขั้นตอนวิธี 

การเรียน กิจกรรมการเรียนและวิธีการใช้แป้นพิมพ์ส�าหรับควบคุมบทเรียนแต่ละล�าดับการ

เรยีน 2) ขัน้ตอนด�าเนนิการเรยีนทางไกลผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต โดยมวิีธีด�าเนินการเรียนรู้  

6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ แนะน�าชุดวิชาและแผนการสอน ประเมินความรู้ก่อนเรียน ศึกษา 

เน้ือหาจากการฟังสื่อหลักในรูปแบบของไฟล์เสียงหรืออาจอ่านจากไฟล์เอกสารดิจิทัลด้วย 

การใช้โปรแกรมอ่านจอภาพ ร่วมกิจกรรมอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมกับผู้สอนและเพ่ือน

เป็นกลุม่ย่อย ตามวันเวลาท่ีก�าหนด ฟังการสอนเสรมิเพ่ือทบทวนบทเรยีนและซกัถามปัญหา

จากผู้สอน ตามวัน เวลาที่ก�าหนด และประเมินความรู้หลังเรียน 

ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลโดย 

บูรณาการสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 คน เห็นว่าองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น 
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ทุกองค์ประกอบ มีความเหมาะสมมากที่สุด (µ = 4.67, σ = 0.58) และมีความเห็นรับรอง

รูปแบบการเรยีนการสอนทีพั่ฒนาข้ึนว่ามคีวามเหมาะสมในการน�าไปใช้กับระบบการศกึษา

ทางไกลส�าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

ผลการพัฒนาบทเรียนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับผู ้เรียนท่ีม ี

ความบกพร่องทางการมองเห็นตามรปูแบบการเรยีนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยการประเมนิของ 

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าในด้านเน้ือหา มีความเหมาะสมมากที่สุด  

(µ = 4.79, σ = 0.42) รองลงมาคือด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบทเรียน  

(µ = 4.67, σ = 0.49) และด้านการออกแบบบทเรียนทางไกล (µ = 4.56, σ = 0.38)

ประสิทธิภาพของบทเรียนทางไกลผ่านเครือข่ายอินทอร์เน็ตส�าหรับผู ้เรียนที่ม ี

ความบกพร่องทางการมองเห็น ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์พบว่าบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมี

ประสทิธิภาพ 72.83/73.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 และผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อน

เรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนดังกล่าว พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนทางไกลของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการมองเห็น จ�านวน 20 คน จากข้อมูลในระบบการจัดการการเรียน พบว่า ผู้เรียน

ส่วนใหญ่สามารถเรียนได้ทุกข้ันตอนตามกระบวนการเรียนท่ีก�าหนดให้ ในเรื่องความถ่ีของ

การเข้าระบบ ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้ามาในระบบน้อยกว่า 10 ครั้ง รองลงมาคือ 10-15 ครั้ง 

มากกว่า 25 ครั้ง และ 16-20 ครั้งตามล�าดับ ในเร่ืองระยะเวลารวมท่ีใช้ในการเรียนจน 

ครบทั้ง 3 หน่วยการเรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลารวมในการเรียนเป็นเวลา 7 สัปดาห์ 

รองลงมาคือ 6 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ตามล�าดับ ในประเด็นวิธีการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ 

มีวิธีการเรียนที่หลากหลาย ผู ้เรียนร้อยละ 20 ดาวน์โหลดไฟล์เสียงบางส่วน ผู ้เรียน 

ร้อยละ 15 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารบางหน่วยการเรียน ผู้เรียนร้อยละ 20 ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารทุกหน่วยการเรียน ผู้เรียนร้อยละ 25 เข้าอ่านไฟล์เอกสารออนไลน์เฉพาะบางหน่วย

การเรียน ในประเด็นการท�าแบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนพบว่า ผู้เรียนร้อยละ 25 

เข้าท�าแบบประเมินผลตามก�าหนดเวลา ผู้เรียนร้อยละ 75 จะเข้ามาท�ากิจกรรมการเรียน

ของแต่ละหน่วยจนครบเมือ่เลยก�าหนดการอภิปรายแต่ละหน่วยไปแล้ว ในเร่ืองเวลาเฉล่ียใน

การท�าแบบประเมินผลตนเองต่อหน่วยการเรียน (จ�านวน 10 ข้อ) พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 55 

ใช้เวลาในการท�านานประมาณ 10-20 นาที ร้อยละ 45 ใช้เวลาในการท�าน้อยกว่า 10 นาที  

ส่วนเรื่องเวลาเฉลี่ยในการท�าแบบทดสอบหลังเรียนรวมทั้ง 3 หน่วย (จ�านวน 30 ข้อ) พบว่า  

ผู้เรียนร้อยละ 65 ใช้เวลาในการท�านานน้อยกว่า 30 นาที ร้อยละ 35 ใช้เวลาในการท�า  

30-40 นาที 

ส่วนพฤตกิรรมการเรยีนท่ีสงัเกตได้จากการอภปิรายกลุม่ (ผูเ้รยีนเข้าร่วมจ�านวน 15 

คน) พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 73 เข้าท�ากิจกรรมกลุ่มครบทั้ง 3 ครั้ง ร้อยละ 20 เข้าท�า

กิจกรรมกลุ่ม 2 ครั้ง และร้อยละ 7 เข้าท�ากิจกรรมกลุ่ม 1 ครั้ง ในประเด็นการตรงต่อเวลา 

ผู้เรียนร้อยละ 47 เข้าเรียนช้ากว่าก�าหนดเวลาเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 33 เข้าเรียนตาม

ก�าหนดเวลาทุกครั้ง และร้อยละ 20 เข้าช้ากว่าก�าหนดเวลาทุกครั้ง ในประเด็นการอภิปราย
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อยู่ในประเด็น ผู้เรียนร้อยละ 87 พูดอยู่ในประเด็น ร้อยละ 13 พูดออกนอกประเด็นบ้าง   

ในประเดน็น�า้เสยีงและวิธีการการพูดพบว่า ผูเ้รยีนร้อยละ 47 จะพูดเสยีงเบาแต่พูดไม่ติดขดั  

รองลงมาร้อยละ 33 จะพูดเสียงดังชัดเจน พูดไม่ติดขัด และร้อยละ 20 พูดเสียงเบาและ 

พูดติดขัดอยู่บ้าง ในประเด็นการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การแสดงความคิดเห็นด้วย

ความสุภาพให้เกียรติทั้งค�าพูด กิริยามารยาทและการควบคุมเวลาในการอภิปราย พบว่า  

ผู้เรียนทั้งหมดท�าได้อยู่ในเกณฑ์ดี ในประเด็นความตั้งใจในการอภิปราย พบว่า ผู้เรียน 

ร้อยละ 87 จะจดจ่ออยู่กับการอภิปรายตลอดเวลาของการอภิปราย  มจี�านวนร้อยละ 13 มกีาร 

ออกไปจากการสนทนาบ้างในบางคร้ัง ในประเดน็การช่วยเหลอืกลุม่ พบว่า ผูเ้รยีนร้อยละ 73 

จะรู้สึกเฉย ๆ มีจ�านวนร้อยละ 27 มีการแสดงพูดเสริมประเด็นการอภิปรายของเพื่อน

ตอนท่ี 4  ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูเ้รยีนท่ีมต่ีอรปูแบบการเรยีนการสอน 

ทางไกลโดยบูรณาการสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับผู้เรียนท่ีบกพร่องทางการ 

มองเห็น พบว่าผูเ้รยีนมคีวามพึงพอใจในเรือ่งการแนะน�าก่อนเรยีนและการอธิบายรายละเอยีด

ชุดวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.88, σ = 0.75) รองลงมาคือเรื่องการท�าแบบประเมิน

ผลตนเองก่อนเรียนหลังเรียน (µ = 4.80, σ = 0.40) เร่ืองคุณภาพเน้ือหา (µ = 4.73,  

σ = 0.48) และเรื่องการเข้าถึงและใช้ประโยชน์บทเรียน (µ = 4.50, σ = 0.75) ตามล�าดับ  

ด้านกจิกรรมอภปิรายกลุม่ย่อยและด้านผูส้อนผูเ้รยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมกลุม่มีความพงึพอใจ

ในเรื่องกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มย่อยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.90, σ = 0.22)  รองลงมา 

คือเรื่องผู้สอน (µ = 4.86, σ = 0.37) และด้านกิจกรรมการสอนเสริม ผู้เรียนที่เข้าร่วม 

กิจกรรมการสอนเสริมมีความพึงพอใจในเรื่องกิจกรรมการสอนเสริมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(µ = 4.78, σ = 0.42)
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  อภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลโดยบูรณำกำร 

สื่อผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตส�ำหรับผู้เรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น” 

สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

1. จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของบัณฑิตและนักศึกษาที่มีความ

บกพร่องทางการมองเห็น พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือรูปแบบของสื่อหลักและการให้บริการ

การศึกษายังไม่ครอบคลุมถึงคุณลักษณะของผู้เรียนกลุ่มน้ี เน่ืองจากสื่อหลักยังเป็นส่ือ 

สิ่งพิมพ์ท่ีเป็นกระดาษ ซึ่งคนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

ด้วยตนเอง ต้องอาศยับคุคลอืน่ช่วยอ่าน อกีท้ังการบรกิารจดัส่งทางไปรษณีย์ต้องใช้เวลามาก 

ดงัน้ันบณัฑิตและนกัศกึษาท่ีมคีวามบกพร่องทางการมองเห็นจงึได้เสนอให้ปรับปรุงรูปแบบ

ของสือ่หลกัให้มคีวามเหมาะสมและสามารถใช้ร่วมกันได้กบัผูเ้รยีนทุกกลุม่ โดยเฉพาะการใช้ 

สื่อเสียง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของหทัยรัตน์ เทียนศรีและคณะ (2551) ที่พบว่านักศึกษา

ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นด้วยกับการใช้

หนังสือเสียงและมีความต้องการใช้หนังสือเสียงในระดับมาก นอกจากน้ีผู้เรียนส่วนหนึ่ง

อยากให้มีสื่อประเภทไฟล์เอกสาร ที่สามารถใช้โปรแกรมอ่านจอภาพอ่านได้ ซึ่งโปรแกรมที่

สามารถท�าเอกสารได้ง่ายที่สุดในปัจจุบันคือโปรแกรม Microsoft Word  นอกจากนี้ควรหา

วิธีการน�าส่งสื่อการเรียนให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

จากปัญหาความต้องการของบัณฑิตและนักศึกษาที่มีความบกพร่องทาง 

การมองเห็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่าหนทางแก้ไขปัญหาท่ีครอบคลุม 

ความต้องการของผู ้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นทางหน่ึงคือการพัฒนารูปแบบ 

การเรียนการสอนทางไกลท่ีผูเ้รยีนกลุม่นีส้ามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้การน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่าน้ีจะเป็น 

วิธีการหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมปัจจุบันมาก

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจ�าลองรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 

โดยบูรณาการสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมอง

เห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 คน เห็นว่าองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน

ที่พัฒนาข้ึนทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (µ = 4.67, σ = 0.58) ท่ีเป็น 

เช่นน้ีเพราะองค์ประกอบของรูปแบบครอบคลุมท้ังด้านเทคโนโลยีส�าหรับผู้มีความบกพร่อง

ทางการมองเห็นและด้านการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ประกอบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนจากการทดลองเรียนด้วย 

รูปแบบดังกล่าวปรากฎผลออกมาในทางท่ีดี ผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านจึงมีความเห็นรับรอง

ว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการน�าไปใช้กับผู้เรียนที่ม ี

ความบกพร่องทางการมองเห็นในระบบการศึกษาทางไกล

3. ส�าหรับพฤติกรรมการเรียนทางไกลของผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ 

มองเห็นนั้น พบว่า ในส่วนของการศึกษาเน้ือหาและการท�ากิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง
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มีลักษณะการปฎิบัติได้เช่นเดียวกับกับผู้เรียนทางไกลปกติ แต่จะมีความแตกต่างในเร่ือง

การใช้เวลาในการเรียน ซึ่งโดยภาพรวมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะใช้

เวลาเรียนมากกว่าเกณฑ์ปกติที่ก�าหนดให้เรียนประมาณสองเท่า ท้ังน้ีอาจเกิดจากสาเหตุท่ี 

ผู้เรียนมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ เรื่อง เช่น อายุ อาชีพ ความรู้พื้นฐานและความสนใจ

ในการเรียน ท�าให้การบริหารเวลาในการเรียนท�าได้มากน้อยแตกต่างกัน รวมทั้งเรื่องทักษะ

การใช้คอมพิวเตอร์ ก็มีผลต่อการใช้เวลาในการเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Evans 

and Douglas (2008) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งผ่าน

ระบบออนไลน์ระหว่างผู้เรียนท่ีมองเห็น 10 คน กับผู้เรียนตาบอด 10 คน โดยพิจารณาถึง

คุณภาพการเรียนรู้และผลกระทบต่อผู้เรียนในด้านการเข้าถงึ  การใช้  และการลงมือกระท�า 

(กิจกรรมการเรียน) โดยให้ผู้เรียนกลุ่มตาบอดใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยในการเรียน  

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้เรียนตาบอดใช้เวลาในการเรียนมากกว่ากลุ่มผู้เรียนท่ีมองเห็น 

โดยเฉลี่ยถึงสองเท่า

  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลโดยบูรณาการสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ที่พัฒนาข้ึน แม้จะมีเป้าหมายเพ่ือน�ามาใช้กับผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นในระบบ

การศกึษาทางไกลของมหาวทิยาลยัเปิด แต่ก็สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ให้กับผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นในการเรียนการสอนระดับอื่นๆ ได้ตาม

ความเหมาะสม โดยเฉพาะสถาบนัท่ีมคีวามพร้อมในเรือ่งระบบและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับผู้เรียนผู้สอนอยู่แล้ว โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. น�ารปูแบบการเรยีนการสอนลกัษณะน้ี มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นสือ่การสอนส�าหรบั

ทบทวนความรูท่ี้เรยีนในระบบห้องเรยีนปกต ิหรอืเป็นช่องทางเสรมิในการท�ากิจกรรมร่วมกัน 

ท�าให้ผู้เรียนและผู้สอนมีโอกาสพบกันมากขึ้น

2. ผู้ออกแบบบทเรียนสามารถใช้โปรแกรมท่ีเป็นฟรีแวร์ซึ่งพัฒนาข้ึนโดยไม่หวัง 

ผลก�าไรทางการค้า มาจดัท�าบทเรยีนได้ โดยโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น Moodle, NVDA, 

Team Talk) สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยให้ประหยัดงบประมาณ 

ในการลงทุน

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนหรือ

แท็บเล็ต เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ใช้กัน

อย่างแพร่หลาย อกีท้ังยังมโีปรแกรมต่างๆ ท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือช่วยสนับสนุนการใช้งานส�าหรับ 

คนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นอยู่พอสมควร

2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่าง 

ผู้เรียนพิการกับผูเ้รยีนท่ัวไป เพ่ือสร้างการเรยีนรูแ้บบพ่ึงพากัน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการส่ง

เสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ทัดเที่ยมกัน
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3. ควรน�ารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลท่ีพัฒนาขึ้นส�าหรับผู้ท่ีมีความบกพร่อง

ทางการมองเห็นน้ีไปบูรณาการร่วมกับระบบจัดการการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน  

ตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดระบบจัดการการเรียนการสอนส�าหรับทุกคน 
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เอกรินทร์  วทัญญูเลิศสกุล1  

บทคัดย่อ
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2554-2563  

ของประเทศไทย (ICT2020) ได้ส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือปรับรูปแบบและกระบวน 

การเรยีนการสอนในทุกระดบัการศกึษา แต่สิง่ส�าคญัในการใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมี

ประสทิธิภาพนัน้ต้องมกีารดแูลและซ่อมบ�ารงุอย่างเป็นระบบ ซึง่จากข้อมลูสรปุงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 

พบว่างบประมาณในการซ่อมบ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศสูงมากถึงร้อยละ 45 ของมูลค่า

ครุภัณฑ์และค่าจ้างจัดท�าระบบ 

งานวิจัยน้ีจึงได้ท�าการวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการสารสนเทศของผู้ดูและ

ระบบและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเพ่ือใช้ในการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศที่ม ี

ความสามารถในการรายงานสถานะการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครอืข่าย เพ่ือแจ้งไปยัง 

ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ท�าให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านก�าลังคน 

ค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีต้องใช้ระหว่างการตรวจสอบ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี ้

ท�างานเป็นผู้ดูและระบบสารสนเทศท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีจ�านวน 29 คน พบว่า 

ส่วนใหญ่หน่วยงานไม่มีแผนการด�าเนินงานซ่อมบ�ารุง คิดเป็นร้อยละ 51.72 ข้อมูลด้าน

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต้องการเก็บเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ตรวจซ่อมบ�ารุง ส่วนใหญ่ให้ระดับ

ความส�าคัญในการเก็บข้อมูลหน่วยความจ�าชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 79.31 การด�าเนิน

การซ่อมบ�ารุงส่วนใหญ่เกิดจากการรับข้อมูลมาจากผู้ใช้งานโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 82.76  

ผลจากการตอบสอบถามสามารถใช้ในการออกแบบระบบและฐานข้อมลูเพ่ือใช้ในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย

ค�ำส�ำคัญ ระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบตรวจสอบ

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับ
ระบบตรวจสอบสถานะคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย

Problem Analysis and Requirements of Information System for 
the Computer Network Status Monitoring

1 อาจารย์ประจ�าสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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Abstract
Framework of the Information Technology Policy and Communication  

from 2011 to 2020 (ICT2020), the purposes are for applying ICT and adjusting 

processes of teaching and learning strategies in all educational levels. The main 

value of using information systems effectively, it requires good management of care 

and maintenance. Refer to conclusion database from budget fiscal year of 2015, 

Fiscal Policy Office, Ministry of Finance. The maintenance budget for information 

system is higher than 45% of durable article and procurement.

In this research, the problems of information system for the administrator 

and technical staff has been analyzed and developed information system for  

monitoring status of computers on the networking. Then report any problems to the 

administrator or technical staff. This system will be a tool for shorten the time to 

inspect defective computers, it will be saved budgeting and manpower, electrical 

power and maintenance. Representative sample (29 peoples) in this research are 

the administrators who live in Ubon ratchathani. It was found that 51.72% almost 

respondents do not have maintenance control and planning. Regarding the  

hardware information that it is require for analysis of maintenance. Most of 79.31% 

realize the importance of memory storage. Most of the maintenance approximately 

82.76% has been informed directly by the user. Summary the results from the  

questionnaire can be used for design systems and databases for developing  

information system and inspect status of computers on the networking.

Keywords: Information System, Computer Network, Monitoring

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความส�าคัญต่อการสนับสนุนด้านการเรียนการ

สอนและเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการให้บริการของสถาบันการศึกษา ซึ่งเพ่ิมโอกาส 

ในการเข้าถึงแหล่งข้อมลูของผูเ้รยีนได้มากย่ิงขึน้ สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการพัฒนา

และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) 

ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมช�ารุด 

ไปตามสภาพระยะเวลาท่ีใช้งานผู้ใช้คอมพิวเตอร์จ�าเป็นต้องดูแลและบ�ารุงรักษาอย่างเหมาะ

สมเพ่ือยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัด

จ้างทดแทนการเสียหายดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากจ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับการให้

บรกิารจ�านวนมาก การด�าเนนิการซ่อมบ�ารงุโดยการเข้าตรวจสอบเครือ่งคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้งาน

ทัง้หมดอาจใช้ระยะเวลาท่ียาวนาน สิน้เปลืองก�าลังคนผู้เชีย่วชาญ และงบประมาณค่าใช้จ่าย 

จากค่าไฟฟ้าทีใ่ช้งานระหว่างการปฏบิตังิาน งานวิจยันีจ้งึได้ท�าการวิเคราะห์ปัญหาของการจดั 
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การซ่อมบ�ารงุสารสนเทศเพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมคีวามสามารถ

ในการตรวจสอบสถานะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในเครอืข่าย เพ่ือแจ้งเป็นข้อมลูรายงานไปยัง 

ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจ

สอบหาเครื่องที่ช�ารุด ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านก�าลังคน และค่าพลังงาน

ไฟฟ้าที่ต้องใช้ระหว่างการด�าเนินตรวจซ่อมบ�ารุง 

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบ

สถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย

2.  เพ่ือสร้างระบบรายงานผลสถานะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์

เครือข่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้าด�าเนินการซ่อมบ�ารุงอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือสร้างระบบและเครื่องมือส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัตกิาร และสามารถรายงานข้อมลูอปุกรณ์ภายในเครือ่งคอมพิวเตอร์

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้

สมมติฐานและกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับการให้บริการจะส่งข้อมูลแจ้งสถานะการใช้งานและ

ข้อมลูพ้ืนฐานท่ีส�าคญัเพือ่ยืนยันตวัตนไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายผ่านระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม 

ขนาดเลก็ ภายใต้การท�างานแบบเบือ้งหลงัและไม่รบกวนการท�างานของเครือ่งคอมพิวเตอร์ 

ที่ก�าลังถูกใช้งาน จากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการแม่ข่ายจะท�า 

การจดัเก็บลงทะเบยีนไว้ในฐานข้อมลู โดยจะเกบ็ข้อมลูพ้ืนฐานต่าง ๆ  เช่น ขนาดหน่วยความจ�า 

ขนาดฮาร์ดดิสก์ เลขหมายไอพี วันและเวลาที่เปิดเครื่องใช้งาน เป็นต้น โดยข้อมูลต่าง ๆ นี้ 

จะใช้ส�าหรับการวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือรายงานไปยังผู้ดูแลระบบในรูปแบบ 

ของการแจ้งเตือนและเอกสารผ่านระบบเว็บไซต์ท่ีติดตั้งไว้บนเครื่องแม่ข่าย ประกอบ

ด้วย รายงานการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอุปกรณ์ รายงานสถิติการใช้งานของแต่ละเครื่อง  

รายงานสถานะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และรายงานเครื่องที่ไม่ถูกเปิดใช้งาน โดย 

ในสมมติฐานของผู้วิจัยคาดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ถูกเปิดใช้ หรือมีสถานะการเปิดใช้

งานน้อยอาจมสีาเหตมุาจากความผดิปกตขิองเครือ่งคอมพิวเตอร์ทีเ่กิดจากตวัอปุกรณ์ช�ารดุ  

ไม่สามารถใช้งานได้ ตดิไวรสั หรอืมปัีญหาในการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ ผูใ้ช้งานจงึมพีฤตกิรรม

ที่ไม่อยากเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์เหล่านั้น 
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ภำพท่ี 1  โครงสร้างการท�างานระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบสถานะของเครือ่งคอมพิวเตอร์

วิธีการวิจัย
1. กำรเตรียมงำนและสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ สังเกต และรวมรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม  

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ และแนวทาง 

การปฏิบัติงานซ่อมบ�ารุงของเจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิค ซึ่งสามารถก�าหนดเป็นองค์ประกอบใหญ่ ๆ 

ได้ 4 องค์ประกอบ คือ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเก่ียวกับ

สารสนเทศการปฏิบัติการซ่อมบ�ารุง ประเมินระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานแจ้งสถานะ

การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบ  

โดยจะใช้ 3 องค์ประกอบแรกเป็นเครื่องมือในการก�าหนดรูปแบบของการพัฒนาระบบ

สารสนเทศที่จะสร้างขึ้น และใช้การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้านสุดท้าย 

ในการประเมินหาประสิทธิภาพการใช้งานของระบบโดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญและปฏิบัติงานเป็นผู้ดูและระบบสารสนเทศท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยวิธีการแบบสุ่มตัวอย่างจ�านวน 29 คน 

2. เก็บข้อมูลทุติยภูมิ  

โดยค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ส�าหรับงานซ่อมบ�ารุงหรือระบบงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีมี 

ผู้รวบรวมไว้ให้ได้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะรวบรวมได้  
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3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

น�าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ และ 

น�าแบบสอบถามดังกล่าวมาจัดระเบียบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติมี 

ขั้นตอน ดังนี้

 3.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือคัดเลือกเอาเฉพาะ

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จัดหมวดหมู่ตามลักษณะตัวแปรแล้วหาค่าร้อยละ

 3.2  ค�านวณหาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน และหาค่าเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 

ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3

 3.3   เกณฑ์การให้คะแนน

แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยคิดเป็นร้อยละ

  3.3.1  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือคดัเลือกเอาเฉพาะ

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จัดหมวดหมู่ตามลักษณะตัวแปรแล้วหาค่าร้อยละ

  3.3.2   แบบสอบถามตอนท่ี 2 ก�าหนดอัตราส่วนร ้อยละเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าตามระดับการประเมินนั้น ๆ 

  3.3.3   แบบสอบถามตอนที ่3 เป็นการสรปุผล แนวทางในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

 3.4  แปลผลความคิดเห็น เก่ียวกับความต้องการของระบบสารสนเทศออกมา

เป็นอัตราส่วนร้อยละ

 3.5  ค�านวณค่าทางสถิติ เช่น เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อหาความกระจาย

ข้อมูล และทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ ่มตัวแปร โดย 

ใช้การทดสอบค่าที (t-test)

4.  ออกแบบโครงสร้ำงกระบวนกำรท�ำงำนของระบบ

 4.1   วิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศของผู้ดูแลระบบ โดยการ 

สรปุผลความต้องการของผูใ้ช้งานจากแบบสอบถามปัญหาและความต้องการเก่ียวกับระบบ

แจ้งสถานะเพื่อการซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์ 

 4.2  น�าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ใช้ในการออกแบบระบบฐานข้อมูล เพ่ือใช้

ส�าหรับจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนางานวิจัย

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยน้ีประกอบด้วยผู้มีหน้าท่ีในการซ่อมบ�ารุง  

เช่น เจ้าหน้าทีเ่ทคนคิ ผูช่้วยสอนในห้องปฏบิตักิาร หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ตลอดจนผู้บรหิาร

หน่วยงานสารสนเทศในสถานศกึษา หรอืสถานประกอบการทีม่กีารใช้งานเครือ่งคอมพิวเตอร์

จ�านวนตั้งแต่ 20 เครื่องข้ึนไป และมีโครงสร้างการเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย 

โดยการแจกแบบสอบถาม และการสอบถามผ่านระบบออนไลน์ 
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เพศ ออนไลน์ สัมภำษณ์ รวม  ร้อยละ

ชาย 12 10 22 75.86

หญิง 5 2 7 24.14

รวม 17 12 29 100.00

ต�ำแหน่ง ออนไลน์ สัมภำษณ์ รวม ร้อยละ

เจ้าหน้าฝ่ายซ่อมฯ 4 6 10 34.48

หัวหน้าฝ่ายซ่อมฯ 3 2 5 17.24

ผู้ดูแลระบบ 7 4 11 37.94

อื่น ๆ 3 0 3 10.34

รวม 17 12 29 100.00

ประสบกำรณ์ (ปี) ออนไลน์ สัมภำษณ์ รวม ร้อยละ

น้อยกว่า 1 ปี 2 1 3 10.34

1-3 ปี 5 4 9 31.03

4-5 ปี 1 3 4 13.79

5 ปี ขึ้นไป 9 4 13 44.83

รวม 17 12 29 100.00

ประเภทหน่วยงำน ออนไลน์ สัมภำษณ์ รวม ร้อยละ

บริษัท/หจก. 2 3 5 17.24

สถานศึกษาเอกชน 8 2 10 34.48

สถานศึกษารัฐ 5 3 8 27.59

รัฐวิสาหกิจ 0 1 1 3.45

อื่น ๆ 2 3 5 17.24

รวม 17 12 29 100.00

ตำรำงที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
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จากการตอบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 29 ตัวอย่างสามารถใช้

ในการวิเคราะห์ออกแบบระบบและฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยมี 

ขั้นตอนในการด�าเนินงานวิจัยในรายละเอียดด้านการพัฒนาระบบงาน ดังนี้

1. ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ส�าหรับการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 

ขั้นตอน เช่น ก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ก�าหนดคุณลักษณะของเอนทิตี  

ออกแบบ E-R โมเดลระบบงาน ออกแบบพจนานุกรมฐานข้อมูล

ภำพที่ 2 E-R ไดอะแกรม

2.  ออกแบบหน้าจอระบบแสดงข้อมูลคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร ์

ซึ่งแยกออกเป็นข้อมูล 4 ด้าน ดังนี้

 2.1  ข้อมูลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วยข้อมูลชื่อเครื่อง ผู้ผลิตบอร์ด 

รุ่น รหัสตัวประมวลผล รุ่นตัวประมวลผล ระบบปฏิบัติการ และจ�านวนขนาดหน่วยความจ�า

ทั้งหมดภายในเครื่อง
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ภำพที่ 3  หน้าจอข้อมูลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 2.2  ข้อมูลอุปกรณ์หน่วยความจ�าชั่วคราว ประกอบด้วย ข้อมูลล�าดับแถว 

ที่เสียบอุปกรณ์หน่วยความจ�า และขนาดความจุของหน่วยความจ�าชั่วคราว

ภำพที่ 4  หน้าจอข้อมูลอุปกรณ์หน่วยความจ�าชั่วคราว
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 2.3  ข้อมูลหน่วยความจ�าถาวร ประกอบด้วย หมายเลขประจ�าอุปกรณ์ ขนาด

ความจุของอุปกรณ์หน่วยความจ�า และขนาดพื้นที่ว่าง

ภำพที่ 5  หน้าจอข้อมูลหน่วยความจ�าถาวร

 2.4  ข้อมูลด้านอุปกรณ์เครือข่าย ประกอบด้วย หมายเลขประจ�าอุปกรณ์การ์ด

เครือข่าย หมายเลขไอพี หมายเลขเกตเวย์ และหมายเลขดีเอ็นเอส

ภำพที่ 6  หน้าจอข้อมูลด้านอุปกรณ์เครือข่าย
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จากการรวบรวมผลข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมีประเด็นที่น่าสนใจ 

ทีผู้่บริหารและผูป้ฏิบติังานทีเ่ก่ียวข้องอาจจ�าเป็นต้องตระหนกัมากย่ิงขึน้เพ่ือการพัฒนาและ

ส่งเสริมเครื่องมือส�าหรับการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท้ังน้ีเน่ืองจากข้อมูลส่วนใหญ่ 

ที่ส�ารวจเป็นข้อมูลจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน คิดเป็นร้อยละ 62.07 ซึ่งจะ

พบว่ามากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีแผนในการซ่อมบ�ารุง คิดเป็นร้อยละ 51.72 

อันจะส่งผลให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจเป็น

เพราะขาดก�าลังผู้ปฏิบัติงานในส่วนของการดูแลซ่อมบ�ารุง และขาดการให้ความส�าคัญ 

จากผู้บริหารสถานการศึกษาหรือหัวหน้างานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

นอกจากน้ียังพบว่าสถานศึกษาและหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

ส�าหรบัการให้บรกิารท่ีมปีรมิาณเครือ่งให้บริการต้ังแต่ 200 เคร่ืองข้ึนไป จะพบปัญหาอปุกรณ์

ถูกลกัขโมย ปรบัเปลีย่น หรอืถูกสลบัต�าแหน่งการใช้งาน คดิเป็นร้อยละ 55.55 จากหน่วยงาน

ขนาดใหญ่ทั้งหมด 9 หน่วยงาน ในขณะที่หน่วยงานขนาดเล็กที่มีจ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์

น้อยกว่า 50 เครื่อง ไม่พบเจอปัญหาการลักขโมย หรือการถูกเปลี่ยนแปลงการติดตั้ง 

ของอุปกรณ์แต่อย่างใด นอกจากน้ียังพบว่า ปัจจุบันผู ้ดูแลระบบสารสนเทศและงาน 

ซ่อมบ�ารุงส่วนใหญ่ลดความกังวลใจจากการปัญหาการติดตั้งโปรแกรมและไวรัส เนื่องจาก

ใช้เทคนิคการแช่แข็งดิสก์ไดร์ฟและใช้การโคลนน่ิงทดแทนการติดต้ังทีละเครื่องเหมือน 

ระบบงานแบบเดิมเพื่อประหยัดเวลาในการด�าเนินการซ่อมบ�ารุง 
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ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 62.07 เห็นด้วยเป็นอย่างมากที่สุด และร้อยละ 27.59 

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก ว่าการมีระบบสารสนเทศท่ีมีความสามารถในการแจ้งสถานะ 

การเปิดใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเป็นเครื่องมือส�าหรับการวิเคราะห์และ

ตัดสินใจในการเข้าซ่อมบ�ารุงได้ โดยไม่ต้องรอให้มีผู้ใช้งานแจ้งซ่อม นอกจากน้ียังพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 55.17 เชื่อมั่นมากท่ีสุดว่า หากระบบสารสนเทศไม่ปรากกฎ

ข้อมูลการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด จะหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องน้ัน 

อาจถูกลกัขโมย หรอืช�ารดุทรดุโทรมมากจนไม่สามารถใช้งานได้ จ�าเป็นจะต้องเข้าตรวจสอบ

อย่างเร่งด่วน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบสถานะของ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย มีสิ่งที่ควรให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากในหลายประเด็น 

เช่น ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมแสดงคุณสมบัติแม้จะมีการตัดลดข้อมูลท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่ค่อย 

ให้ความส�าคัญแล้วแต่ก็ยังคงมีรายละเอียดข้อมูลมากพอสมควร ดังน้ันจะต้องค�านึงถึง 

ภาระงานท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นในขณะ 

ทีม่กีารส่งผลรายงานไปยังเครือ่งแม่ข่ายเพ่ือบนัทกึจดัเก็บลงในฐานข้อมลู และในหน่วยงาน

ท่ีมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ปริมาณมาก ๆ อาจมีผลกระทบในการให้บริการของเคร่ืองแม่

ข่ายเมื่อมีเครื่องลูกข่ายติดต่อใช้งานพร้อม ๆ กัน ซึ่งเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงก็จะม ี

ค่าใช้จ่ายในการจดัท�าและดแูลรกัษา หรือเลือกใช้แนวคดิของเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตในทุกส่ิง 

(Internet of Things) ที่สามารถเชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันได้โดยตรง
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดย 
ใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน

ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา 
สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

The Development of Instructional Model by Using  
Computer-Supported Collaborative Learning via Tablet  

for Undergraduate Program Student

ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ 1

ณรงค์ สมพงษ์ 2 

บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีใช้

คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา 3) เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน 

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และ 4) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมด้านสังคมของ

นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทีใ่ช้คอมพิวเตอร์สนบัสนนุการเรยีนรูร่้วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

กลุ ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีลงทะเบียนเรียน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 จ�านวน 30 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน 

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 1) M-Learning ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เน้ือหา สื่อสังคม

ออนไลน์และการประเมนิผล 2) การเรยีนรูแ้บบร่วมกัน ได้แก่ ประเดน็ปัญหา การประชมุงาน 

แผนสร้างงาน การระดมสมอง การน�าเสนองาน และสรุปผล 3) คอมพิวเตอร์สนับสนุน 

การเรียนรู ้ร ่วมกัน ได้แก่ เครื่องมือในมิติต่างเวลา และเครื่องมือในมิติประสานเวลา 

ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษาระดับ

1 นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจ�าสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ปริญญาตรี โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และบทเรียนผ่านคอมพิวเตอร ์

พกพาที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.37/89.19  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านคอมพิวเตอร ์

พกพาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3. กลุ ่มตัวอย่าง 

มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนท่ีใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู ้ร ่วมกัน 

ผ่านคอมพิวเตอร์พกพาอยู่ในระดับมาก และ 4. กลุ่มตัวอย่างมีผลพฤติกรรมด้านสังคม 

ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีท่ีใช้คอมพิวเตอร์สนับสนนุการเรยีนรูร่้วมกันผ่านคอมพิวเตอร์

พกพาในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน คอมพิวเตอร์พกพา เอ็มเลิร์นนิ่ง

ABSTRACT
This research aimed to: 1. develop the instructional model through  

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) for undergraduate students; 

2. study the students’ learning achievement after learning by using CSCL model; 

3. examine students’ satisfaction towards learning by using CSCL model; and  

4. examine students’ social behaviors in using CSCL model.

The sample was 30 students, who studied in Computer Programs 

of Faculty of Sciences and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University,  

and enrolled in Information and Communication Technology Course in the first  

semester of academic year 2015.

The research results showed that: 1. There were three components  

of CSCL instructional model: 1) M-Learning consisted of instructors, learners,  

contents, social media and evaluation; 2) Collaborative Learning were problem 

issues, planning meeting, brainstorming, presentation, and conclusion; 3) CSCL 

comprised synchronous and asynchronous mode of learning. The quality of CSCL 

instructional model via tablet PCs as evaluated by the experts was at a high  

level. The effectiveness of the CSCL instructional model was at 80.37/89.19.  

2. The students’ learning achievement by using CSCL was higher than that of 

before with a statistical significant level at .05. 3. The sample was highly satisfied 

with the learning by using CSCL. and 4. The students’ social behavior in using 

CSCL was at a high level.

Keywords: CSCL, Tablet, m-Learning
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้ 

ด้วยตนเองผ่านสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากวัสดุเหล่านั้นได้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ดาวเทียม เป็นต้น ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี ้

พอสมควร เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ โทรศัพท์เพ่ือ 

การศกึษา ดาวเทียมเพ่ือการศกึษา และห้องเรียนเสมอืนจริง เป็นต้น คาดว่าในอนาคตการจดั 

กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ  (ทิศนา แขมมณี, 2545)  

ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง

คอมพิวเตอร์ด ้วยกัน หรือกับกลุ ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถสื่อสารกันได้  

โดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ ซึ่งจะใช้คลื่นสัญญาณวิทยุเป็นช่องทาง 

การสือ่สารแทน ท�าให้การรบั-ส่งข้อมลูระหว่างกันไม่ต้องเดนิสายสญัญาณ และตดิตัง้ใช้งาน

ได้สะดวกขึ้น (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548)

Mobile Learning (m-Learning) คือ การเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สาย

เชื่อมต่อกับข้อมูล ซึ่งอุปกรณ์แบบพกพาน้ีแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) คอมพิวเตอร์

ขนาดเล็ก เช่น เครื่อง Palm เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA: Personal  

Digital Assistant) Laptop Notebook Tablet PC หรือเครื่องแบบอื่นที่คล้ายกัน  

2) โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile phone Smartphone) ท่ีมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ  

3) เครื่องเสียงแบบพกพา ที่ใช้แสดงภาพหรือเสียง เช่น iPod เครื่องเล่น MP3 MP4 ซึ่ง

สามารถรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ m-Learning จึงเป็นการเรียนแนวทางใหม่ท่ีใช้อุปกรณ์

เคลื่อนที่ (Mobile devices) ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Handheld computer) และ

โทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นการเรยีนท่ีสามารถพกพาตดิตวัไปได้ มคีวามเป็นส่วนตวั และน่าตืน่เต้น 

(Agnes and Traxler, 2005) เป็นการให้อิสระกับผู้เรียน ในการเรียนแบบ moved around 

เช่น การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเรียน การใช้ PDA ในการเรียน ซึ่งการเรียนรู้จัดการ 

ให้เกิดข้ึนได้ในจดุเลก็ ๆ การเรยีนรูถู้กเคลือ่นย้ายจากห้องเรยีนไปอยู่บน desktop และปัจจบุนั

ก�าลังจะย้ายไปอยู่ในกระเป๋าเสื้อของคนเราท่ีพกพาห้องเรียนไปไหนมาไหนได้ (นาตยา  

ปิลันธนานนท์, 2547)

ส่วนในประเทศไทยมีการวิจัยเก่ียวกับ m-Learning ไม่มากนัก เช่น การพัฒนา 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ m-Learning ส�าหรับคอมพิวเตอร์มือถือ โดยการพัฒนา

เริม่จากการศึกษาและทดลองอปุกรณ์และระบบไร้สายท่ีใช้ เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถและ 

ข้อบกพร่องท่ีม ีรวมท้ังท�าการศกึษาถึงแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหา ท�าการออกแบบตวับทเรยีน 

ส�าหรับใช้งาน (พงศ์นรินทร์ เลิศรุ้งพร, 2547) หรือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ีท�าการใช้

เรียนรูผ่้านโทรศพัท์เคลือ่นท่ี (ชตุมิา  จนัทรจติร, 2553)  ซึง่ยังไม่มกีารวิจยัเพ่ือศกึษารปูแบบ

การเรยีนการสอนผ่านอปุกรณ์แบบเคล่ือนท่ีชนิดอืน่ว่าควรมลัีกษณะการเรียนอย่างไร ผูเ้รียน
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ลักษณะใดที่เหมาะกับการเรียนในแบบ m-Learning วิชาหรือสถานการณ์อะไรที่เหมาะสม

กับการเรียนในแบบ m-Learning  และผู้เรียนมีความพร้อมและความต้องการในการเรียน

แบบ m-Learning หรือไม่  

แนวคิดทฤษฎีคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน (Computer-Supported 

Collaborative Learning) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสนับสนุนการท�างาน 

เป็นกลุม่ เป็นแนวคดิทีน่�าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัสภาพการเรยีนของผูเ้รยีน เน่ืองจาก

การเรียนในรูปแบบนี้ได้น�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการเรียนนอกเหนือจากการเรียน

โดยปกติในห้องเรียน เป็นการสนับสนุนการท�างานเป็นกลุ่ม สนับสนุนการท�างานแบบร่วมกัน

ในกลุ่มของผู้ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันและยังช่วยพัฒนาให้เป็นนักคิด มีความกระตือรือร้น 

เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น ๆ 

Koschmann (1996) ได้ท�าการวิจัยโดยการน�าเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับ

ระบบเครอืข่ายสารสนเทศและสือ่เทคโนโลยต่ีาง ๆ มาสนับสนุนการเรียนในรปูแบบการเรยีน

รู้แบบร่วมกัน เช่น การให้เพ่ือนช่วยสอน การแลกเปลี่ยนกันสอน การเรียนแบบโครงงาน  

การเรยีนแบบใช้เกม การเรยีนแบบแก้ปัญหา และการเรยีนแบบสถานการณ์ พบว่า สามารถ

ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ช่วยในการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนร่วม

มือกันในการเรียน การท�างาน เก็บรักษาและแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิด 

ความคิดเห็นและปัญหาระหว่างกัน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางผ่านเครือข่าย

 จากการศึกษาข้อมูล แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้

กันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็น 

อย่างมาก โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้กันเป็นโปรแกรมที่มีลักษณะของ 

การใช้งานง่ายท่ีอนุญาตให้ผูเ้รยีนสามารถก�าหนดประเดน็ปัญหาหรอืหัวข้อทีส่นใจ สนบัสนุน

การเรียนรู้ในรูปแบบของความร่วมมือกันและการท�างานร่วมกัน ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลในการแสวงหาสาระความรู้ที่ต้องการจัดเก็บ น�าเสนอสาระความรู้และติดต่อ

ส่ือสารผ่านเครือ่งมอืต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู้กับผู้อืน่ได้  โดยเน้นการใช้งานโปรแกรมท่ี 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันและสามารถเฝ้าติดตามกระบวน 

การเรียนรู้ทุก ๆ การกระท�าของผู้เรียน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระบบเพ่ือช่วยผู้สอนใน 

การประเมินผลตามสภาพจริง โดยอาศัยเครื่องมือตามแนวคิดคอมพิวเตอร์การเรียนรู้ร่วมกัน 

เช่น เครือ่งมอืบนัทึกความรู ้(Blog) เครือ่งมอืกระดานความรูห้รอืกระดานสนทนา (Web board) 

เครื่องมือสนทนา (Chat) และเครื่องมือสื่อสารสัมพันธ์ (e-mail) (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2547) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์

สนับสนนุการเรยีนรูร่้วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี โดยน�า

ทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน หลักการของ m-Learning 

แนวคิดคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันที่ให้ผู้เรียนสามารถน�าเอาบทเรียน การบ้าน 

แบบฝึกหัด การติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือข้อสอบมาเรียนรู้ผ่านแท็บเล็ตและเรียกดูได้
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ตลอดเวลาทุก ๆ ที่ พร้อมท้ังสามารถรับส่งข้อมูลได้ ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้พัฒนารูปแบบการเรียน 

การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดท้ังยังตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู ้

ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ใช ้

คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา

3.  เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีท่ีมต่ีอการเรยีนการสอน

โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ใช้คอมพิวเตอร์

สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา

วิธีการวิจัย
กำรวิจัยระยะท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์หารูปแบบการเรียนการสอน 

โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ีโดยการก�าหนดองค์ประกอบรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์

สนับสนุนการเรียนรู ้ร ่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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โดยศกึษาหลกัการ แนวคดิการออกแบบการเรยีนการสอน รปูแบบการเรยีนการสอน หลักการ

ของ m-Learning แนวคิดคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย

กำรวิจัยระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1.  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการสอน

2.  สร้างรูปแบบการสอน

   2.1  สร้างรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ 

ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา โดยวิธกีารเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างจาก

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน

   2.2  พิจารณาและประเมนิคณุภาพรปูแบบการเรยีนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์

สนบัสนุนการเรยีนรูร่้วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรบันักศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยการ

ตอบแบบประเมินรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน

กำรวิจัยระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์

สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

1.  การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

กลุ ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 140 คน  

    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 30 คน  

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 2.1  แบบสัมภาษณ์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน 

การเรียนรูร่้วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจากผูเ้ชีย่วชาญ

 2.2  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน

ผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 2.3  แบบประเมนิคณุภาพรปูแบบการเรยีนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 2.4  บทเรียนผ่านคอมพิวเตอร์พกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร
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 2.5  แบบประเมนิคณุภาพบทเรยีนผ่านคอมพิวเตอร์พกพา โดยผูเ้ชีย่วชาญด้าน

เนื้อหา และด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 2.6  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 2.7  แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อ

การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา

 2.8  แบบสอบถามพฤติกรรมด้านสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ

 3.1  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  3.1.1 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีต่อ

การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา  

ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) คะแนนตั้งแต่ระดับมาก (4.00) ขึ้นไป 

ถือว่าน�าไปใช้ได้จริง  

     3.1.2  การประเมินพฤติกรรมด้านสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร ์

พกพา ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) คะแนนตั้งแต่ระดับมาก 

(4.00) ขึ้นไป ถือว่าน�าไปใช้ได้จริง  

 3.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้  

    3.2.1  การวิเคราะห์ความพึงพอใจและการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านสังคม

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน 

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

    3.2.3  การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดย

ใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test แบบ One Group Sample Test ที่ระดับ  

นัยส�าคัญทางสถิติ .05
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ผลการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

คอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นดังนี้

ภำพที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์ 

พกพา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่

1) m-Learning ได้แก่

  1.1  ผู้สอน (Teacher) เป็นผู้ท�าหน้าที่ชี้แนะแนวทางในการเรียน ก�าหนด

ประเด็นปัญหา โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์การสอนกับผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาการเรียน

  1.2  ผูเ้รยีน (Learner) เป็นผูด้�าเนินกิจกรรมการเรยีนด้วยตนเอง โดยอาศยั

การมีปฏิสัมพันธ์การเรียน ทั้งกับเนื้อหาบทเรียน ผู้สอน และผู้เรียนด้วยกันเอง

 1.3  เนื้อหา (Contents) เป็นสาระการเรียนท้ังสิ้นจ�านวน 11 หน่วย 

การเรียน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกหน่วยการเรียนจ�านวน 3 หน่วยการเรียน มาผลิต 

บทเรียนตามรูปแบบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น

 1.4  สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท�าให้ผู้ใช้

แสดงความเป็นตัวตนของตนเองเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น
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 1.5  การประเมนิผล (Assessment) เป็นการตรวจสอบการด�าเนนิงาน/การ 

ปฏิบัติงาน ตลอดไปจนถึงตรวจสอบด้านความก้าวหน้าของงาน ควบคุมการด�าเนินงาน  

โดยพิจารณาถึงผลลพัธ์หรอืผลท่ีได้จากการปฏิบตังิาน ว่ามคีวามส�าเรจ็ได้มากน้อยน้อยหรอื 

ตรงตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามจุดประสงค์ของงานที่วางไว้หรือไม่อย่างไร

ภำพที่ 2 รูปแบบย่อยการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วน m-Learning

  2) Collaborative Learning (การเรยีนรูแ้บบร่วมกัน) หมายถึง กระบวนการ

เรียนการสอนที่จัดให้ผู ้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถ 

แตกต่างกันออกเป็นกลุม่เลก็ ๆ ทีม่โีครงสร้างอย่างชดัเจน ท�าให้ผูเ้รยีนมกีระบวนการท�างาน

ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความ

รับผิดชอบร่วมกันท้ังในส่วนตัวและส่วนรวมเพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ 

ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ได้แก่

   2.1 ก�าหนดงาน/ประเด็นปัญหา/น�าเสนอสถานการณ์ (ISSUES)

  2.2 การประชุมงานแผนสร้างงาน (PLAN)

  2.3 การด�าเนินการสร้างชิ้นงาน/ระดมสมอง (BRAINSTORM)

  2.4 การน�าเสนองาน (PRESENTATION)

  2.5 การประเมินผลงาน/อภิปรายผลและสรุปผล (DISCUSSION)
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ภำพที่ 3 รูปแบบย่อยการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วน Collaborative Learning

  

3) Computer Supported Collaborative Learning: CSCL (คอมพิวเตอร์สนบัสนนุ

การเรียนรู้ร่วมกัน) ได้แก่

 3.1  เครื่องมือในมิติต่างเวลา เช่น วิกิ (wiki), บล็อก (blog/web blog/

weblog), กลุ่มเสวนา/กระดานข่าว/กระดานประกาศ (Forum/Discussion Board/Bulletin 

Board systems - BBS), อีเมล์ (E-mail), กลุ่มข่าว (Listserv)

  3.2  เครือ่งมอืในมติปิระสานเวลา เช่น แชท (chat - online chat or Instant 

Relay chat), ข้อความส่งด่วน (IM - instant Massaging), ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้เสมือน 

Virtual Learning Environment 
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ภำพที่ 4 รูปแบบย่อยการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วน CSCL

2. ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน

การเรยีนรู้ร่วมกันผ่านคอมพวิเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ในด้านความสอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบ โดยรวมมีคุณภาพในระดับมาก 

3. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู ้ 

ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาส�าหรับนักศึกษา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร จ�านวน 3 เรือ่ง ได้แก่ เรือ่งท่ี 1 Web Application - Search engine, Email เรือ่งท่ี 2  

Social Network และเรื่องที่ 3 Google Application มีผลเฉลี่ยการทดสอบหาประสิทธิภาพ

คือ 80.37/89.19 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าค่าตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้   

4. กลุม่ตวัอย่างทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนผ่านผ่านคอมพิวเตอร์พกพา รายวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 Web Application - Search 

engine, Email เรื่องท่ี 2 Social Network และเรื่องท่ี 3 Google Application มีคะแนน

ทดสอบก่อนเรยีนและคะแนนทดสอบหลังเรยีนแตกต่างกันอย่างมนัียส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน

5. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการเรียน 

การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนบัสนนุการเรยีนรูร่้วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาในระดบัมาก

6.  กลุ่มตัวอย่างมีผลพฤติกรรมด้านสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีใช้

คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์พกพาในระดับมาก
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อภิปรายผล
ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนผ่าน

คอมพิวเตอร์พกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

คะแนนทดสอบก่อนเรยีนและคะแนนทดสอบหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ทีร่ะดบั .05 โดยหลงัเรยีนมค่ีาคะแนนสงูกว่าก่อนเรยีน ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่�าหนดไว้ 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ จริารตัน์  สทิธิวรชาต ิและ โกเมน เตยีงเกต ุ(2551) พบว่า ระบบ

การเรียนการสอน m-Learning สามารถน�ามาใช้ในการสนับสนนุการศึกษาระดับอดุมศกึษา

ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย่างท่ีมีต ่อการเรียนการสอนผ่าน

คอมพิวเตอร์พกพา พบว่า กลุม่ตวัอย่างมคีวามพึงพอใจต่อการเรยีนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์

พกพาในระดบัมาก โดยมพึีงพอใจด้านเนือ้หาท่ีเนือ้หาแต่ละบทมคีวามชดัเจนและสอดคล้อง

กัน แบบฝึกหัดในบทเรียนสอดคล้องกับเน้ือหา มีรูปภาพและตัวอักษรมีความคมชัด โดย

รปูภาพและเน้ือหาสือ่ความหมายให้เข้าใจง่าย   ขณะท่ีพึงพอใจด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

พกพาเน่ืองจากขนาดและน�า้หนกัเหมาะสม ระบบสมัผสัหน้าจอตอบสนองได้รวดเรว็ ใช้งาน 

ง่ายและสะดวก ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนชื่นชอบการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร ์

พกพา มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เมื่อใช้คอมพิวเตอร์พกพามีความกระตือรือร้นท่ีจะ

เรียนรู้ เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สามารถเรียนสื่อการสอนได้สะดวกและรวดเร็วกว่า

การเรียนปกติ สามารถช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสื่อการสอนสามารถใช้เรียนรู้ได ้

ทุกที่ทุกเวลา ท�าให้พึงพอใจด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาในการเรียนการสอน  

เหมาะกับการใช้ประโยชน์  มรีะดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกับงานวิจยัของ

วิทยา อารรีาษฎร์ (2549) พบว่าความพึงพอใจของผู้เรยีนกลุ่มทดลอง ท่ีจดักิจกรรมการเรยีน

การสอนด้วยบทเรียนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับสูงที่สุด

ผลการศึกษาพฤติกรรมด้านสังคมของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการเรียนการสอนผ่าน

คอมพิวเตอร์พกพา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมด้านสังคมต่อการเรียนการสอนผ่าน

คอมพิวเตอร์พกพาในระดบัมาก โดยมพีฤตกิรรมสงัคมด้านกับผูส้อนน้ัน ผู้เรียนมคีวามสนใจ 

การแสดงความคิดเห็น  ซักถาม ตอบค�าถาม และมีวินัยการตรงต่อเวลา ขณะที่พฤติกรรม

สงัคมด้านการปฏบิตังิานรายบคุคลน้ันมคีวามสนใจ แสดงความคดิเห็น ตอบค�าถาม ยอมรบั

ฟังผูอ้ืน่และท�างานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายตามท่ีก�าหนด โดยพฤตกิรรมสงัคมด้านการเข้าร่วม

กิจกรรมกลุ่มกับเพ่ือน ๆ นั้น ผู้เรียนมีความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น 

ตัง้ใจท�างานและมส่ีวนร่วมในการอภิปราย รวมท้ังพฤตกิรรมสังคมด้านคณุธรรมจรยิธรรมใน

กลุ่มมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินัย รับผิดชอบ สนใจใฝ่รู้  อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Spenser Kagan (1994) พบว่ารูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดให้ผู้เรียน

ท�างานเป็นกลุม่ โดยเริม่จากการจบัคูกั่นคดิแล้วน�าความคดิของทัง้คูม่าอภปิรายในกลุม่เพ่ือ

ให้ได้ความคดิของกลุม่ เป็นกิจกรรมทีเ่น้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาพฤตกิรรมทางสังคม ควบคูกั่บ

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน
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ข้อเสนอแนะ
 ผลจากการวิจัย สามารถน�ารูปแบบการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1.  การน�ารปูแบบการเรยีนการสอนผ่านโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ปใช้ จ�าเป็นต้องค�านึงถงึ

องค์ประกอบของรปูแบบ โดยวเิคราะห์ตัง้แต่ส่วนก่อนเรยีน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน ดงัน้ี

 -  ก่อนเรียน ส�ารวจความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนก็คือคอมพิวเตอร์พกพา 

นั้นพร้อมกับการเรียนการสอนทุกกิจกรรมหรือไม่ เพ่ือความพร้อมในการออกแบบเนื้อหา 

กิจกรรมการเรียนและก�าหนดแนวทางจัดการเรียนการสอน

 -  ระหว่างเรียน ล�าดับที่ 1 คือ การเตรียมความพร้อม ซึ่งสิ่งที่ต้องค�านึงถึง คือ 

ระบบการเชือ่มต่ออนิเตอร์เน็ต เพ่ือเข้าสูบ่ทเรยีน ดาวน์โหลดบทเรยีน เพ่ือให้ทราบปัญหาและ

หาแนวทางแก้ไขก่อนด�าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน และล�าดบัที ่2 คอื การด�าเนินกิจกรรม

การเรยีนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์พกพาสามารถประยุกต์ใช้กจิกรรมการเรียนการสอนจาก

รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองและสามารถแลกเปล่ียนข้อมูล

ระหว่างผูเ้รยีนด้วยกันเอง หรอืระหว่างผู้เรยีนกับผู้สอน ซึง่ต้องค�านึงถึงการออกแบบบทเรยีน

ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์พกพา โดยน�าข้อดีและข้อจ�ากัดของคอมพิวเตอร์

เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงดูเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไร

ที่รองรับกับกิจกรรมการเรียนการสอนได้
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 -  หลังเรียน การทดสอบหลังเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนหลังจากเรียน

ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา ในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งอาจจะต้องขยายหน้า

จอบ้างในบางครั้ง เนื่องจากตัวอักษรแลดูมีขนาดเล็ก อาจจะน�าแอปพลิเคชันเข้ามาใช้เพิ่ม

ในอนาคต

2.  บทเรียนผ่านคอมพิวเตอร์พกพา ได้แก่ วิดีโอคลิปบนยูทูบ การสนทนากลุ่ม

ออนไลน์ จ�าเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ททั้งสิ้น จึงอาจมีข้อจ�ากัดว่าจะต้องอยู่ 

ในบริเวณที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ทที่ถึง

3.  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน 

คอมพิวเตอร ์พกพาปัจจุบันยังนิยมใช้เป ็นส่ือเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ 

ช่วยประหยัดเวลาและอ�านวยความสะดวกในการเรียน ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนใน

เวลาที่ต้องการ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา โดยปราศจาก 

ข้อจ�ากัดของเวลาและสถานที่ โดยมีแนวโน้มในอนาคตจะมีการจัดการเรียนการสอนใน 

รูปแบบนี้มากขึ้น

4.  ระยะเวลาของการน�าเสนอบทเรียนแต่ละตอนไม่ควรเกิน 10 นาที เพื่อไม่สร้าง

ความเบื่อหน่ายให้กับผู้เรียน
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

ด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมในระดับอุดมศึกษา
Development of Instructional Model for Raising Learners’  

Critical Thinking Skills with the Augmented Reality  
in Higher Education 

อุบล  ทองปัญญา1 

ไพฑูรย์  ศรีฟ้า2 

อนันต์  ผลเพิ่ม3 

บทคัดย่อ
การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนในการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริม และเพ่ือ

ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนในการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของ 

ผู้เรียนด้วยสือ่ความเป็นจรงิเสรมิ โดยท�าการศกึษากับนสิติทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวิชาการ

ฝึกด้วยน�้าหนักเบื้องต้น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก�าแพงแสน ภาคปลาย ปีการศกึษา 2557 จ�านวน 30 คน  ซึง่ผลการวิจยัพบว่า รปูแบบการ

เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยสื่อความเป็นจริงเสริม ประกอบด้วย  

5 องค์ประกอบ คือ ผู้สนับสนุนของการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม วิธีการสอน 

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อความเป็นจริงเสริม และกิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอน ท่ีผูวิ้จยัเรยีกว่า “FETAL Eye Model” และจากการใช้รปูแบบการเรยีนการสอนด้วย

สื่อความเป็นจริงเสริมนี้ได้ท�าให้ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยท่ีสูงขึ้นจากเดิม 

กล่าวคอื เดมิผูเ้รยีนมค่ีาเฉลีย่ของคะแนนทักษะการคดิวิเคราะห์อยู่ท่ี 66.87 แต่หลงัจากการ

ใช้ส่ือความเป็นจริงเสริมในการเรียนการสอนกับผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

ทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นเป็น 75.03 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ .05 

ค�ำส�ำคัญ สื่อความเป็นจริงเสริม  ทักษะการคิดวิเคราะห์  รูปแบบการเรียนการสอน

1 นิสิตดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 อาจารย์ ดร.อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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Abstract
This Research and Development aimed to develop critical thinking skills 

with augmented reality instructional media and to study learners’ critical thinking 

skills. Data were collected using critical thinking skills test with 30 learners who 

enrolled in the course, Introduction to Weight Training, Faculty of Sports Science, 

Kasetsart University Kamphaeng Saen campus in the second semester of aca-

demic year 2014. It was revealed from this study that the instructional model for 

raising learners’ critical thinking skills with the augmented reality comprised of 5 

essential operations namely: 1) Facilitators, 2) Environment, 3) TPCK, 4) Augmented 

Reality Media and 5) Learning Activity. This Model was called “FETAL Eye Model”.  

After joining the instructional model, the pre and post test scores of learners’  

critical thinking skills were 66.87 and 75.03, respectively. It was increase of learners’ 

critical thinking and it have a different level of statistical significance .05. 

Keywords: Augmented Reality, Critical Thinking Skills, Instructional Model 

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ตลอดหลายสบิปีท่ีผ่านมา กระทรวงศกึษาธิการได้พยายามท่ีจะก�าหนดทิศทางและ

นโยบายด้านการจัดการศึกษาของไทยเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป

อย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน และจากการที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ ได้มีการ

พัฒนาไปอย่างรวดเรว็ โดยเทคโนโลยีหลายอย่างน้ันสามารถน�ามาใช้ในการจดัการเรยีนการ

สอนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเรยีนรู้ของเดก็ได้เป็นอย่างดี ดงัท่ี ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส�านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน 

การสอนได ้มีการส ่ง เสริมการน�า เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการเรียน

การสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ท่ัวถึง

และเสมอภาค เน่ืองจากมองว่าการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

เป็นปัจจัยและเป็นมิติส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการ

ศึกษาให้ก ้าวสู ่ประสิทธิภาพการ

เรยีนรูข้องสงัคมโดยรวมและเป็นการ

สร้างกระบวนทัศน์เพ่ือน�าไปสู ่การ

เปลี่ยนแปลงของกระบวนการจัดการ

ศึกษาท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญภายใต้
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การศกึษาในยุคปฏริปูในทศวรรษทีส่อง แต่อย่างไรก็ตาม การศกึษาของไทยยังไม่มหีลกัสตูร

การเรยีนการสอนโดยการบรูณาการทางด้านเทคโนโลยีร่วมกับเน้ือหา ผ่านอปุกรณ์เทคโนโลยี

ได้อย่างชดัเจน ประกอบกับครผููส้อนยังไม่มคีวามรูเ้พียงพอต่อการใช้อปุกรณ์และเทคโนโลยี

เพ่ือการจดัการเรยีนการสอน และยังไม่มกีารสร้างเนือ้หาบทเรยีน และกิจกรรมทีใ่ช้ประกอบ

การเรยีนการสอน (ไพฑูรย์  ศรฟ้ีา, 2554) ด้วยเหตนุีท้�าให้สภาพการศกึษาของไทยในปัจจบุนั

ก็ยังคงพบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จนท�าให้ผู้เรียนขาดทักษะด้านการ

คิดวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับที่ มนตรี  วงษ์สะพาน (2556) ได้กล่าวถึงปัญหาส�าคัญของ

การศึกษาไว้ว่า การศึกษาไทยมีปัญหาส�าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนคือ  

1) ครูผูส้อนให้ความส�าคญักับค�าตอบมากกว่ากระบวนการ 2) นักเรยีนขาดเครือ่งมอืช่วยคดิใน

ระหว่างเรียนรู้ 3) นักเรียนไม่เกิดการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ 4) ระบบการศึกษา

ขาดการประเมนิผลสมัฤทธ์ิในส่วนของกระบวนการเรยีนรู ้และ 5) นักเรยีนขาดประสบการณ์

ความภาคภูมิใจจากผลงานที่คิดได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดการ 

เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

ถึงแม้ว่านักวิชาการไทยหลายท่านเห็นความส�าคัญท่ีต้องสอนให้ผู้เรียนมีทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ เพราะสามารถท�าให้ผู้เรียนสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ และมีอยู่ 

ในจดุมุง่หมายของหลกัสตูรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 และมาตรฐานการศกึษาระดบั

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในส่วนของมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐาน 4 ท่ีว่าต้องการให้ผู้เรียน

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  

คดิไตร่ตรอง และมวิีสยัทัศน์ (สวิุทย์  มลูค�า, 2550) แต่ในสถานการณ์ความเป็นจรงิของสงัคม

ไทยในปัจจบุนัก็ยังพบว่าเดก็ไทยมทีกัษะการคดิวเิคราะห์อยู่ในระดบัต�า่ จ�าเป็นต้องเร่งพัฒนา

อย่างจริงจัง รวมถึงการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้เกิดการพัฒนาสถาน

ศึกษาและให้สังคมรอบตัวเด็กเป็นเหมือนห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านนี้แก่เด็กไทย

ให้ได้ (บรษิทั เดลนิวิส์ เว็บ จ�ากัด, 2557) ดงัน้ันการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนเพ่ือเสรมิ

สร้างทกัษะการคดิวเิคราะห์ให้กับผูเ้รยีนจงึเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นและส�าคญั อนัน�าไปสูค่วามสนใจ

ในการวิจยัครัง้นีท่ี้ต้องการเสรมิสร้างทักษะการคดิวิเคราะห์ของผูเ้รยีนด้วยผ่านสือ่ความเป็น

จรงิเสรมิ ซึง่เป็นเทคโนโลยีหนึง่ท่ีผูวิ้จยัมองว่าน�ามาใช้ผนวกกับรปูแบบการเรียนการสอนได้

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนในการเสรมิสร้างทักษะการคดิวเิคราะห์ของ 

ผู้เรียนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริม

2. เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนในการเสริมสร้างทักษะการ 

คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริม
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Develoment: R & D)  

ซึ่งมีขั้นตอนส�าคัญดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีเก่ียวกับการพัฒนา

สื่อความเป็นจริงเสริม เพื่อน�าไปสู่การสร้างสื่อความเป็นจริงเสริม

2. สร้างสือ่ความเป็นจรงิเสริมข้ึนมา และน�าไปให้ผู้เชีย่วชาญด้านส่ือและเทคโนโลยี 

อาจารย์ผู้สอนประจ�าวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ�านวนทั้งสิ้น 7 คน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง พร้อมทั้งมีการน�าไปใช้ (try out) 

เพื่อทดสอบสื่อดังกล่าวกับกลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 20 คน 

และท�าการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาก่อนน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

3. น�าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ฉบับภาษาไทย ซึ่งผู ้วิจัยได้แปลจากแบบ 

วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีชื่อว่า Critical Thinking, Knowledge, Skills and Attitudes 

ของสเตลลา คอตเทลล์ (Stella Cottrell) มาวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างก่อน

การใช้สือ่ความเป็นจรงิเสรมิท่ีผูว้จิยัได้สร้างขึน้ ท้ังน้ีแบบวัดทักษะการคดิวเิคราะห์ฉบบัภาษา

ไทยดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของแบบวัดในด้านการเรยีบเรยีงและส�านวน

ของข้อค�าถามจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา จ�านวนทั้งสิ้น 5 คน

4. น�าสื่อความเป็นจริงเสริมท่ีสร้างข้ึนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน ซึ่งเป็น

ผู้เรียนในรายวิชาการฝึกด้วยน�้าหนักเบื้องต้น ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ปีการศึกษา 2557

5. น�าแบบวัดทักษะการคดิวเิคราะห์ฉบบัภาษาไทยมาวัดทกัษะการคดิวิเคราะห์ของ

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน หลังจากที่ผู้วิจัยได้น�าสื่อความเป็นจริงเสริมที่สร้างขึ้นมาใช้ใน

การเรียนการสอน 

6. น�าผลท่ีได้จากการวิจัยมาท�าการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยค่า Pair-Simple Test

ดงันัน้ การวิจยัครัง้นีจ้งึได้แบ่งการด�าเนนิการวจิยัออกเป็น 3 ระยะ ดงักรอบแนวคดิ

การด�าเนินงานวิจัย ภาพที่ 1
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                 ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการด�าเนินการวิจัย

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการด�าเนินงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถน�าเสนอผลของการวิจัยแบ่งออก

ได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. รปูแบบการเรยีนการสอนในการเสรมิสร้างทักษะการคดิวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วย

สื่อความเป็นจริงเสริม

จากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ 

คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริม ต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ซึ่งมี

รายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

 1.1  ผู้สนับสนุนของการจัดการเรียนการสอน (Facilitators) หมายถึง ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้องในการจดัการเรยีนการสอน เพ่ือท่ีจะให้การช่วยเหลอืและส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถ

เรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งได้แก่
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  (1) ผู้ที่จัดท�าหรือผลิตสื่อความเป็นจริงเสริม (Creators) คือ ผู้ท่ีมีบทบาท

ในการจดัเตรยีม ออกแบบ และผลติสือ่ความเป็นจรงิเสรมิให้เป็นไปตามเน้ือหาของบทเรยีน

  (2) อาจารย์ผู้สอนประจ�ารายวิชา (Teachers) คือ ผู้ท่ีมีบทบาทในการให้

ค�าแนะน�า อธิบาย สาธิต และสามารถท่ีจะเติมเตม็ความรูท่ี้เก่ียวข้องกับเน้ือหาของบทเรียน

ให้กับผูเ้รยีนได้อย่างถูกต้อง อกีท้ังยังเป็นผูท้ีจ่ะคอยดแูล ควบคมุ และออกแบบกิจกรรมการ

เรยีนการสอนในชัน้เรยีน ให้ด�าเนนิไปอย่างเหมาะสมและเป็นท่ีน่าสนใจส�าหรับผู้เรยีน พร้อม

ทัง้เป็นผูท่ี้คอยส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้เกิดความกระตอืรือร้นต่อการเรียนรู้ของรูปแบบต่าง ๆ ใน

ลักษณะของการบูรณาการในชั้นเรียน

  (3) ผู้เรียน (Learners) คือ ผู้ท่ีท�าหน้าท่ีเรียนรู้ตามกระบวนการของการ

จัดการเรียนการสอนท่ีได้จัดเตรียมไว้ส�าหรับผู้เรียนในแต่ละหัวข้อ ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้ท่ีมี

บทบาทต่อการด�าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ ของการเรยีนรู ้ท้ังในรูปแบบของการเป็นผู้คิดริเร่ิมด้วย

ตนเอง และการเป็นผูเ้ข้าร่วม ร่วมกับผูเ้รยีนคนอืน่ ๆ ซึง่อาจเป็นในลกัษณะของกลุม่ย่อย หรอื

กลุ่มใหญ่ก็ได้

  (4) อุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Devices) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ควบรวมระหว่างคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีความสามารถในการ

ตดิต่อสือ่สารสองทาง ส่งข้อความ การใช้งานอนิเทอร์เน็ต กล้องถ่ายภาพ และวีดโีอ มรีะบบ

มลัตมิเีดยีต่าง ๆ มรีะบบจพีีเอส รวมถึงการล็อกอนิเข้าไปสู่โลกแห่งจนิตภาพได้ เช่น สมาร์ท

โฟน แท็บเล็ต เป็นต้น

  (5) แอปพลิเคชัน (Applications) เป็นแอปพลิเคชันส�าหรับการสร้างสื่อ

ในโลกแห่งความเป็นจริงเสริมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับอุปกรณ์ประเภทไอโฟน ไอแพด รวมถึง

คอมพิวเตอร์พกพาต่าง ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอย ซึ่งจะเป็นตัวกลาง

ส�าหรับเชื่อมโยงความจริงและความเป็นจริงเสริมเข้าด้วยกัน โดยแสดงออกมาในรูปแบบ

สื่อปฏิสัมพันธ์ที่มองเห็น ควบคุมและสัมผัสได้ผ่านหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้ ทั้งที่เป็นภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ตามท่ีก�าหนดไว้ ซึ่งในแอปพลิเคชัน 

ของการวิจัยครั้งนี้คือ Aurasma

  (6) ระบบสญัญาณเครอืข่าย (Network) เป็นการสือ่สารข้อมลูแบบไร้สายท่ี 

สามารถเชื่อมต่อได้หลายประเภทและหลายเครือข่าย ซึ่งท�าให้ง่ายต่อการใช้งานและเป็น 

องค์ประกอบส�าคัญของการประมวลผลโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ ท้ังน้ีในระบบสัญญาณ

เครือข่ายที่สามารถใช้ได้น้ัน จะมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องท่ี ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ

ระยะครอบคลมุและประสทิธิภาพของสัญญาณ เช่น Wi-Fi ถือว่าเป็นเครือข่ายไร้สายท่ีช่วยให้

อปุกรณ์สมาร์ทดไีวซ์สามารถเชือ่มต่อกับอนิเทอร์เนต็ได้อย่างง่ายดาย โดยข้ึนอยู่กับความเรว็

ของสัญญาณที่ได้จัดท�าไว้ในแต่ละพื้นที่ เช่น ในห้องเรียน ในโรงเรียน เป็นต้น นอกจาก  

Wi-Fi แล้วยังมีระบบสัญญาณเครือข่ายผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ ท่ีเป็นการให้บริการของ

ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ระบบ 3G เป็นต้น



49

 1.2  สภาพแวดล้อมของการจัดการเรียนการสอน (Environment) เป็นการ 

จัดเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผู้เรียน ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งส่งผลท้ัง

ทางบวกและทางลบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องเรียน 

(Classroom) ที่ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างพอเพียง สะอาด สงบ อากาศถ่ายเท มีสิ่งอ�านวย

ความสะดวกที่มีคุณภาพเหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ (Equipment) มีบรรยากาศใน

การเรียนที่ดี ก็จะส่งผลทางบวกต่อผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความตั้งใจ

และกระตือรือร้นในการเรียน 

 1.3   วิธีการสอนบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological Pedagogical 

Content Knowledge: TPCK) เป็นการก�าหนดประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีน โดยการ

ผสมผสานหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่มีอยู่เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการ

ผสมผสานกระบวนการสอน กระบวนการเรียนรู้ ปลกูฝังคณุธรรม ค่านิยมอนัดงีาม โดยค�านึง

ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถทางสติปัญญาท่ีจะช่วยฝึกให้ผู้เรียนรู้จักน�า

ความรู้ไปผสมผสานกัน ฝึกให้รูจ้กัใช้เหตผุล และการน�าไปประยุกต์ใช้ให้มปีระสทิธิภาพเพ่ือ

แก้ปัญหาได้ 

 1.4  สื่อความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality Media) เป็นการจัดการเรียน

การสอนโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ

วัตถุประสงค์ในรปูแบบของภาพเคลือ่นไหว เสยีง และแอนนเิมชัน่ต่างๆ โดยใช้อปุกรณ์ในการ

ด�าเนินการเพ่ือให้เกดิการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รียน ได้แก่ หนังสือ (Books), การ์ด (Card) และรปูภาพ 

(Pictures) ผ่านแอพลิเคชั่นออรัสม่าที่ติดตั้งบนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ เช่น การใช้เทคโนโลยี

ออรัสม่า (Aurasma Technology) ซึง่เป็นแอพพลเิคชัน่ส�าหรบัการสร้างสือ่ในโลกแห่งความ

เป็นจรงิเสรมิทีพั่ฒนาขึน้เพ่ือใช้กับอปุกรณ์ประเภทไอโฟน ไอแพด รวมถึงคอมพิวเตอร์พกพา

ต่าง ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอย โดยเทคโนโลยีออรัสม่าจะเป็นตัวกลาง

ส�าหรับเชื่อมโยงระหว่างความจริงและความเป็นจริงเสริมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะแสดงออกมาใน

รปูแบบสือ่ปฏิสมัพันธ์ทีม่องเห็น ควบคมุ และสมัผัสได้ผ่านหน้าจอของอปุกรณ์ท่ีใช้ ท้ังท่ีเป็น

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ตามที่ก�าหนดไว้

 1.5  กิจกรรมของการจัดการเรียนการสอน (Learning Activity) เป็นการด�าเนิน

งานเพ่ือให้เกิดการเรยีนการสอนตามแบบแผนการเรยีนท่ีก�าหนดไว้ เช่น การแบ่งกลุ่มผูเ้รยีน 

วิธีการสอน การจัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือ ส่ือท่ีใช้เก่ียวกับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

ด้วยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ต้องอาศัยวิธีการสอนและ 

วิธีการเรยีนรูท่ี้หลายวิธี ผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยค�านึงถึงสภาพผูเ้รยีน ความถนัด ความสนใจ 

สิ่งแวดล้อมและความต้องการเป็นหลัก ซึ่งผู้สอนจะต้องวิเคราะห์สาระส�าคัญของการเรียนรู ้

เพ่ือเลือกวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจนเกิดผลการเรียนรู้ 

ที่เป็นประโยชน์สามารถน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
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จากองค์ประกอบทั้งห้าของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ 

คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอเรียกว่า 

“FETAL Eye Model” ซึ่งทั้งห้าองค์ประกอบนั้นต้องมีความสัมพันธ์เก้ือหนุนซึ่งกันและกัน

เพ่ือให้ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น โดยสามารถจ�าแนกแยกแยะ  

(Segregate) หรือจัดหมวดหมู่ จัดประเภท และจัดล�าดับได้อย่างมีหลักเกณฑ์ในเน้ือหา  

ที่จะน�าไปสู่ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Tie) ของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะท�าให้

สามารถวิเคราะห์ถึงหลักการ วิเคราะห์วัตถุประสงค์ และสามารถน�าความรู้ หลักการ และ

ทฤษฎีมาสรุป (Conclude) และน�าผลของการสรุปไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ดังภาพที่ 2

ภำพที่ 2  รูปแบบการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
ที่เรียกว่า “FETAL Eye Model”

2. ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนในการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์

ของผู้เรียนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริม

หลังจากที่ได้มีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมพบว่า 

ถึงแม้ผู้เรียนจะมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลางเหมือนเดิม แต่เมื่อพิจารณา

ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงคะแนนสูงสุดและต�่าสุดก็พบว่า ผู้เรียน

มีค่าเฉลี่ย และคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น คือ จากเดิมก่อนมีการใช้ส่ือความเป็น

จรงิเสรมิในการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนมค่ีาเฉลีย่ของคะแนนทักษะการคดิวิเคราะห์อยู่ท่ี 66.87 



51

แต่หลังจากการใช้สือ่ความเป็นจรงิเสรมิในการเรยีนการสอนกับผู้เรียน ได้พบว่า ผู้เรียนมค่ีา

เฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นเป็น 75.03 ดังตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน คะแนนสงูสดุ และคะแนนต�า่สดุของคะแนน 

 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน (ก่อนและหลังการใช้สื่อความเป็นจริงเสริม)

จากคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่มีเพ่ิมมากขึ้นหลังจากที่ได้ใช้รูป

แบบการเรียนการสอนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมได้สะท้อนให้เห็นว่า การจัดรูปแบบการ

เรียนการสอนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมของงานวิจัยคร้ังน้ีสามารถช่วยในการพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้ดีข้ึนได้ ทั้งน้ีเนื่องจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วย

สื่อความเป็นจริงเสริมได้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปจากเดิม โดย

สังเกตได้จากผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนท่ีมีความกระตือรือร้นและสนใจต่อส่ือการเรียน

การสอนหลักของผู้สอน เช่น หนังสือประกอบการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียน

การสอน และอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน ท่ีมีสื่อความเป็นจริงเสริมเข้าไปอยู่

ในรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง ซึ่งท�าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาบทเรียนเพ่ิม

มากขึ้น ดังน้ัน สื่อความเป็นจริงเสริมถือเป็นเทคโนโลยีหน่ึงท่ีช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนเพือ่พฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ของผู้เรียนได ้โดยเปน็เครือ่งมอืที่ช่วยให้ 

ผูเ้รยีนได้คิดในระหว่างการเรยีนรู ้อนัช่วยแก้ปัญหาส่ิงท่ีเป็นอปุสรรคต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักแนวคิดวิธีการสอนบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPCK) ท่ีให้

ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานและเป็นฐานส�าคัญของการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันส่งผลโดยตรงต่อ

ผู้เรยีน ซึง่ฉตัรชยั  มณีนาค (2552) เสนอว่าสิง่ท่ีต้องตระหนักในการจดัการเรียนการสอนคอื 

ต้องจัดการศึกษาให้ช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

ที่ก้าวไปสู่เป้าหมายโดยรวมในอนาคต

นอกจากนี้ เมื่อได้ท�าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์

ระหว่างก่อนการใช้สื่อความเป็นจริงเสริมกับหลังการใช้สื่อความจริงเสริมพบว่า ทักษะการ

คดิวิเคราะห์ของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการใช้สือ่ความเป็นจรงิเสรมิ มคีวามแตกต่างกันอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 โดยหลงัจากท่ีมกีารใช้สือ่ความเป็นจรงิเสรมิ ผูเ้รยีนได้มทัีกษะ

การคิดวิเคราะห์ที่สูงกว่าช่วงก่อนการใช้สื่อความเป็นจริงเสริม ดังตารางที่ 2

การทดสอบ	 		X	 S.D.	 คะแนนสูงสุด	 คะแนนตํ่าสุด	 แปลความหมาย
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ตำรำงที่ 2  การเปรยีบเทียบทกัษะการคดิวิเคราะห์ของผูเ้รยีนโดยใช้สือ่ความเป็นจรงิเสรมิ  

 (ก่อน และหลังการใช้สื่อ)

 

จากการที่ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ได้สะท้อนให้

เห็นว่าการสร้างและน�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

โดยเลอืกน�ามาใช้ให้เหมาะสมกับเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง ได้ช่วยให้การน�าเสนอเน้ือหามปีระสทิธิภาพ 

โดยสามารถปรับให้เข้ากับความเข้าใจ ความสามารถ และให้เข้ากับความรู้พ้ืนฐานของ 

ผู้เรียน ซึ่งท�าให้ผู้เรียนได้เข้าใจเน้ือหาของบทเรียนได้มากขึ้น และความเข้าใจน้ันได้น�าไป 

สู่การช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการจ�าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ 

การทดสอบ	 n	 		X	 S.D.	 T-Value	 P-Value	
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ของสิ่งท่ีผู้เรียนได้รับรู้หรือพบเห็น จนท�าให้สามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง 

องค์ประกอบเหล่าน้ันได้ ซึง่นัน่คอื การท�าให้ผูเ้รยีนได้เกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ข้ึนมา สอดคล้อง

กับที่ Mishra และ Koehler (2006) ได้กล่าวไว้ว่า ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมี

ความส�าคัญต่อการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการวิธีการสอนกับเทคโนโลยีจะเป็นการ

ผนวกวิธีการสอนกับเน้ือหาให้มคีวามสัมพันธ์กัน ซึง่สามารถน�าไปใช้ในการจดัการเรียนการ

สอนได้อย่างเหมาะสมต่อผู้เรียนและต่อบริบทของการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  

ดังที่ งานวิจัยของกิตติศักดิ์ แป้นงาม (2554) ซึ่งได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 

เป็นเครื่องมือส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก็ได้พบผลท่ีสอดคล้องกันว่า หลังจาก

การเรียนตามรูปแบบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตามแนวคิดการ 

เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา นักเรียนได้มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยส�าคัญ

ที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
1. สื่อความเป็นจริงเสริมเป็นองค์ประกอบส�าคัญองค์ประกอบหน่ึงของรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนตาม FETAL Eye Model ที่จะท�าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาบท

เรียนได้อย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน เนื่องจากสามารถท�าให้ผู้เรียนได้เห็นถึงรูปทรงในลักษณะ  

3 มิติ มีการแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว มีเสียงที่สามารถสร้างความเข้าใจได้อย่างง่าย ท�าให้

ส่ือความเป็นจริงเสริมนี้มีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมของการเรียนการสอนในแบบ

ต่าง ๆ ได้ และยังสามารถใช้ประกอบกับสื่อหลักของผู้สอนที่มีอยู่เดิม เช่น หนังสือ รูปภาพ 

เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ เป็นต้น รวมท้ังยังเป็นสิ่งท่ีสร้างความน่าสนใจในการเรียน

รู้ของผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสามารถทบทวนการเรียนรู้

เพ่ือสร้างความเข้าใจในเนือ้หาได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และง่ายมากย่ิงขึน้ จงึควรน�ารูปแบบ

การเรียนการสอนในลกัษณะน้ีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นสือ่การสอนส�าหรบัรายวชิาอืน่ ๆ ต่อไป

2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมใน

รูปแบบแอปพลเิคชัน่อืน่ ๆ ท่ีจะท�าให้ผูเ้รยีนมกีารพัฒนาทกัษะการคดิด้านอืน่ ๆ เช่น การคดิ

เปรยีบเทยีบ การคดิสงัเคราะห์ การคดิวพิากษ์ การคดิอย่างมวีจิารณญาณ การคดิประยกุต์ 

การคดิเชงิมโนทัศน์ การคดิเชงิกลยุทธ์ การคดิแก้ปัญหา การคดิบรูณาการ การคดิสร้างสรรค์ 

และการคิดอนาคต เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อันน�าไป

สู่การเกิดทักษะที่จะรู้จักน�าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือน�ามาใช้เป็นระบบ

เสริม (Plug-in) ของระบบการสอนทางไกลตามแผน มสธ. 2543 (STOU 2000) ที่สามารถ

ทดแทนการสอนเสรมิแบบเผชญิหน้าและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศกึษา  

ผ่านการท�ากิจกรรมปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยปัจจัยน�าเข้า  

7 ประการ ได้แก่ 1) บุคลากรการสอนทางไกล 2) สถานการณ์ปัญหา 3) กิจกรรมการ

เรียนการสอน 4) สื่อการเรียนการสอน 5) ระบบสนับสนุนผู้เรียน 6) การประเมินผล และ  

7) ผู ้เรียนทางไกล กระบวนการของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี

ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน ประกอบ

ด้วย 5 ข้ันตอนย่อย ได้แก่ (1) ประชาสัมพันธ์ (2) ปฐมนิเทศ (3) ฝึกอบรม (4) แบ่งกลุ่ม 

ผู้เรียน และ (5) ทดสอบก่อนเรียน 2) ขั้นด�าเนินการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  

8 ขัน้ตอนย่อย ได้แก่ (1) ศกึษาเน้ือหา (2) น�าเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหาร่วมกัน  

ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

ที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
An Interactive E-tutorial System Using  

a Collaborative-Problem Based  
Learning Approach to Develop Problem-Solving Ability 

for Undergraduate Students in  
Sukhothai Thammathirat Open University

ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์1

จินตวีร์ คล้ายสังข์2

ใจทิพย์ ณ สงขลา3

1 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 รองศาสตราจารย์ ดร. ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



56

(3) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตั้งสมมติฐาน จัดล�าดับและคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน  

(4) สร้างวัตถุประสงค์ในการเรยีนรูร่้วมกัน (5) ศึกษาและรวบรวมข้อมลูร่วมกัน (6) สังเคราะห์

ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานร่วมกัน (7) น�าเสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 

และ (8) สรปุหลกัการแนวคิดจากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน และ 3) ขัน้ประเมนิ 

ผลการเรียนการสอน ผลลัพธ์ของระบบคือ ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ค�ำส�ำคัญ ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ กระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก ความสามารถในการแก้ปัญหา

Abstract
An interactive e-tutorial system using a collaborative-Problem Based  

Learning approach to develop problem-solving ability was developed to be used 

as a supplement system (Plug-in) of STOU Distance Learning system (STOU 

2000) which can substitute for face to face tutorials and support students through  

interactive activities via computer networks. An interactive e-tutorial system  

consisted of seven components as follows: 1) personnel, 2) problem scenarios,  

3) instructional activities, 4) instructional media, 5) learner support system,  

6) evaluations, and 7) learners. The process of the interactive e-tutorial system 

included three phases: 1) instructional preparation has five steps: (1) public  

relations (2) orientation (3) training (4) group splitting and (5) pre-testing.  

2) Instruction consisted eight steps: (1) studying content (2) presenting and  

identifying problem scenarios (3) analyzing problems, hypothesizing, and  

prioritizing hypotheses (4) identifying learning objectives (5) studying and  

collecting data (6) synthesizing data and testing hypotheses (7) presenting  

problem solving guidelines and (8) summarizing problem solving and  

implementation. 3) Instructional evaluation: the output of the interactive e-tutorial 

system was that the learners have improved problem solving ability. 

Keywords: An interactive e-tutorial system, A collaborative PBL approach, Problem 

-solving ability

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการวางรากฐานพัฒนาประเทศชาติ เพราะการศึกษา

คือการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความสามารถ และศักยภาพเพ่ือน�าพาประเทศไปสู ่

การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน แต่จากการประชุม

เรื่องนโยบายการศึกษา: การปฏิรูปอุดมศึกษา มีข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่า ขณะนี้การศึกษาไทย
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อยู่ในสภาวะวิกฤตเชิงคุณภาพ ท�าให้การศึกษาไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ และภูมิปัญญา

ทีต่อบสนองต่อความต้องการของสงัคมปัจจบุนัทีม่คีวามซบัซ้อน และเปลีย่นแปลงอยู่ตลอด

เวลาได้ (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นน้ี จึงต้องมีการพัฒนาบัณฑิตอย่างก้าว

กระโดด เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤต และชี้น�าการพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืน (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) แนวทางดังกล่าวสอดคล้อง

กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ท่ีระบุความส�าคัญ

ของการพัฒนาบัณฑิตไว้ว่า ยุคปัจจุบันมีความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเด่นชัด 

และสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความส�าคัญมากย่ิงขึ้นส�าหรับโลก 

ในอนาคต  โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสามารถในการคดิจะเป็นหัวใจส�าคญัส�าหรบับณัฑิตยุคใหม่ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2554) สอดคล้องกับ Jonassen (2011) ที่กล่าวไว้ว่าการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

ในระดับสูงและมีความส�าคัญต่อผู้เรียน เนื่องจากปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบอยู่เป็น

ประจ�า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนจึงจ�าเป็น

อย่างย่ิง เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า

พิสูจน์ และหาข้อสรุปแล้ว ยังช่วยให้ผู ้เรียนมองเห็นคุณค่าของการแก้ปัญหาอีกด้วย 

ดงันัน้การพัฒนาผูเ้รยีนให้มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาจงึเป็นความท้าทายส�าหรับผู้สอน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลท่ีผู้เรียนและผู้สอน 

อยู่ห่างไกลกัน อย่างเช่นมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชท่ีใช้ระบบการเรยีนการสอนทางไกล  

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อการศึกษาในลักษณะของสื่อประสม ประกอบด้วยสื่อหลัก 

และสือ่เสรมิ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามหาวิทยาลยัจะจดัเตรยีมสือ่การศกึษาทางไกลในรปูแบบ 

ที่หลากหลายเพ่ือตอบสนอง การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน แต่กลับพบว่าการศึกษา

ด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลอาจเป็นปัญหาส�าหรับผู้ที่มีครอบครัว มีภารกิจ 

และงานอาชพีประจ�าทีต้่องรบัผดิชอบ หรอืส�าหรบัผูท่ี้ออกจากระบบโรงเรยีนมาเป็นเวลานาน 

ซึง่ข้อจ�ากัดดงักล่าวส่งผลกระทบและเป็นอปุสรรคต่อการประสบความส�าเร็จในการเรียนเป็น

อย่างมาก (ส�านักทะเบยีนและวัดผล, 2553) ดงันัน้การสอนเสรมิทางไกลเพ่ือการศกึษาผ่าน

ดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ทางไกลและลดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการประสบความส�าเร็จทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน  

แต่รปูแบบการสอนเสรมิทางไกลเพ่ือการศึกษาในปัจจบุนัเป็นการสอนรปูแบบบรรยายท่ีเน้น 

ผู้สอนเป็นส�าคัญ และมุ่งเน้นในส่วนของเนื้อหาเป็นหลัก ซึ่งมีข้อจ�ากัดต่อการพัฒนาผู้เรียน

ให้เกิดทักษะหรือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ หรือคิดแก้ปัญหาตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 อกีท้ังรปูแบบการสอนเสรมิทาง

ไกลในรูปแบบดังกล่าวเป็นการสื่อสารทางเดียว ท�าให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน 
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และระหว่างผูเ้รยีนด้วยกันค่อนข้างน้อย หรอือาจมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเฉพาะ

ในช่วงเวลาทีเ่ปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถามข้อสงสยัในเน้ือหาสาระทีศ่กึษาในชดุวิชาเท่าน้ัน 

ส่งผลท�าให้เกดิข้อจ�ากัดของผูเ้รยีนในเรือ่งการได้ข้อมลูย้อนกลบัและบ่อยครัง้ท่ีการให้ข้อมลู

ย้อนกลับจากผู้สอนท�าได้หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนไปแล้ว ท�าให้ไม่สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าหรือพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ตามที่ต้องการได้ (สุมาลี สังข์ศรี, 2546) 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์

แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  

(Problem-based Learning) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู ้เรียนได ้

เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด 

การเรียนรู ้และน�าไปสู ่การคิดค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง ร่วมกับการเรียนแบบร่วมกัน  

(Collaborative Learning) ทีเ่น้นการจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลางการเรยีน 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผสมผสานและต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่

ได้ด้วยตนเอง เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะการท�างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน (Barkley, Cross, 

& Major, 2012; Roberts, 2004) ซึ่งขั้นตอนการเรียนแบบร่วมกันท่ีใช้ปัญหาเป็นหลักน้ี  

(A collaborative-Problem Based Learning Approach) เร่ิมต้นด้วยการเร้าความ

สนใจผู้เรียนด้วยสถานการณ์ปัญหาแล้วให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ท�าความเข้าใจ

กับสถานการณ์ปัญหาและระบุปัญหาร่วมกัน จากน้ันจึงวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  

ตั้งสมมติฐาน จัดล�าดับและคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน สร้างวัตถุประสงค์ ในการเรียนรู้

ร่วมกัน ระดมสมองเพื่อศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ

สมมติฐานร่วมกัน น�าเสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน และสรุปหลักการหรือ

แนวคิดที่ได้จากการแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ร่วมกัน (Barrows & Tamblyn, 1980;  

Barrett, 2004; Baden, 2007; Gwee, 2009) ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว ท�าให้

ลดข้อจ�ากัดของการเรยีนทางไกลท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนมปีฏสัิมพันธ์ทางการเรยีนระหว่างกัน

ได้ ซึ่งปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนด้วยกันได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบ

ส�าคญัทีท่�าให้ผูเ้รยีนประสบผลส�าเรจ็ในการศกึษาทางไกล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคท่ีมคีวาม

เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น (Johnson, 2007; Sharp & Huett, 

2006) ผ่านการใช้เครือ่งมอืในระบบสนบัสนนุผูเ้รยีนทัง้ในรปูแบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์เครอืข่าย

สนับสนนุ (Online Leaner Support) และแบบทีไ่ม่ใช้คอมพิวเตอร์สนบัสนนุ (Offline Lean-

er Support) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกลได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา (Problem Solving Ability) ซึง่เป็นทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัผูเ้รยีนในศตวรรษ

ที่ 21 และยังเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การเป็นบัณฑิตยุคใหม่ในอนาคตส�าหรับ

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของอาจารย์และนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยั 

สุโขทัยธรรมาธิราชเก่ียวกับสภาพและความต้องการการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส ์

แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบการสอนเสริมทางไกล

อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก

3. เพ่ือสร้างระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก

4. เพ่ือศกึษาผลการใช้ระบบการสอนเสรมิทางไกลอเิลก็ทรอนิกส์แบบมปีฏิสมัพันธ์

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก

5. เพ่ือรับรองและน�าเสนอระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี

ปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก

วิธีการวิจัย
การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีขั้นตอนการวิจัย 

แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ ความต้องการของอาจารย์

และนักศึกษาเก่ียวกับระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดย

ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันท่ีใช้ปัญหาเป็นหลักและศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เก่ียวกบัระบบการสอนเสรมิทางไกลอิเลก็ทรอนกิส์แบบมปีฏิสมัพันธ์โดยใช้กระบวนการเรยีน

รูร่้วมกันทีใ่ช้ปัญหาเป็นหลกัเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาส�าหรบันักศกึษาระดบั

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี

ปฏิสมัพันธ์โดยใช้กระบวนการเรยีนรูร่้วมกันทีใ่ช้ปัญหาเป็นหลกัเพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบ

ด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้   

 ข้ันตอนท่ี 2.1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาระบบ

การเรยีนการสอน ทฤษฎีระบบ และองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการสอนเสรมิทางไกล 

อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันท่ีใช้ปัญหาเป็นหลัก 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ขั้นตอนที่ 2.2 การสร้างต้นแบบระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์

แบบมีปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) สร้างองค์ประกอบของระบบ  
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2) สร้างต้นแบบ 3) พัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์  

และ 4) สร้างคู่มือการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์

 ขัน้ตอนที ่2.3  การทดสอบคณุภาพสือ่ด้านการออกแบบระบบการสอนเสรมิ

ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) ตรวจสอบ

คุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 2) ทดสอบคุณภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเสริม

ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์  3) ปรับปรุงแก้ไข

 ขั้นตอนที่ 2.4 สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

เครื่องมือ 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา ชุดท่ี 2 แบบ

ประเมินผลงานความสามารถในการแก้ปัญหา และชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี

ปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือพัฒนาความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาส�าหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบ

ด้วย 5 ข้ันตอนย่อย คือ 1) เตรียมกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง 2) เตรียมเครื่องมือที่ใช ้

ในการทดลอง 3) ด�าเนินการทดลอง 4) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และ 5) สรุปผล 

การทดลองใช้ 

ขั้นตอนท่ี 4 การรับรองและน�าเสนอระบบการเรียนการสอนเสริมทางไกล

อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันท่ีใช้ปัญหาเป็นหลัก 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาส�าหรบันักศึกษาระดับปรญิญาตร ี มหาวิทยาลยัสโุขทัย

ธรรมาธิราช ประกอบด้วย 2 ข้ันตอนย่อย คือ 1) การประเมินรับรองระบบการสอนเสริม

ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การพัฒนาระบบการเรียน 

การสอนทางไกล และ 2) การด�าเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพ่ือรับรอง และน�าเสนอ

ระบบการสอนเสรมิทางไกลอเิลก็ทรอนกิส์แบบมปีฏิสมัพันธ์โดยผูท้รงคณุวุฒท่ีิน�าระบบไปใช้

ผลการวิจัย
ระบบการสอนเสรมิทางไกลอเิลก็ทรอนกิส์แบบมปีฏสิมัพันธ์โดยใช้กระบวนการเรยีน

รู้ร่วมกัน ทีใ่ช้ปัญหาเป็นหลกัเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาส�าหรบันักศกึษาระดบั

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วยรายละเอียด 3 ส่วน ได้แก่  

1. องค์ประกอบของระบบสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดย 

ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบ ได้แก่

 1.1  ปัจจัยน�าเข้าของระบบ ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ บุคลากรการสอน 

ทางไกล สถานการณ์ปัญหา กิจกรรมการเรยีนการสอน สือ่การศกึษา ระบบสนับสนนุผูเ้รยีน 

การประเมินผล และผู้เรียนทางไกล
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 1.2  กระบวนการของระบบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ 

ก่อนเรียนการสอน ขั้นด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และขั้นประเมินผลการเรียน

การสอน

  1.3 ผลลัพธ์ของระบบ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา

  1.4 ข้อมูลย้อนกลับของระบบ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งาน 

ในระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น

2.  ขั้นตอนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วยขั้นตอน

การเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที ่1  การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนท่ีเตรียมความ

พร้อมให้กับผู้เรียนก่อนท่ีจะเข้าสู่ขั้นด�าเนินการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 

จดุมุง่หมายและเห็นคณุค่าของการเรยีนการสอน สร้างความมัน่ใจและทศันคตท่ีิดเีพ่ือกระตุน้

ให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์  

2) ปฐมนิเทศ 3) ฝึกอบรม 4) แบ่งกลุม่ผู้เรยีน 5) ทดสอบความสามารถของผูเ้รียนก่อนเรียน

 ขั้นตอนท่ี 2  การด�าเนินการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนด้วย

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันท่ีใช้ปัญหาเป็นหลัก ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษา

เน้ือหา 2) น�าเสนอสถานการณ์ปัญหาและระบปัุญหาร่วมกัน 3) วเิคราะห์สาเหตขุองปัญหา 

ตั้งสมมติฐาน จัดล�าดับและคัดเลือกสมมติฐานร่วมกัน 4) สร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 

ร่วมกัน 5) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่วมกัน 6) สังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน

ร่วมกัน 7) น�าเสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน และ 8) สรุปหลักการแนวคิด 

จากการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ร่วมกัน  

 ข้ันตอนท่ี 3  การประเมนิผลการเรยีนการสอน เป็นการทดสอบความสามารถใน

การแก้ปัญหาหลงัเรยีน เพ่ือวัดความสามารถของผูเ้รยีนใน 5 ลกัษณะ คอื 1) ความสามารถ

ในการระบุปัญหา 2) ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3) ความสามารถ 

ในการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการน�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

และ 5) ความสามารถในการตรวจสอบผลการแก้ปัญหา ผ่านการใช้แบบวัดความสามารถ

ในการแก้ปัญหา

3. แผนกำรจดักิจกรรมการสอนเสรมิทางไกลอเิลก็ทรอนิกส์แบบมปีฏิสมัพันธ์โดย

ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา

ส�าหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วยรายละเอยีด

ที่แสดงถึงบทบาทบุคลากรการสอนทางไกล บทบาทผู้เรียนและการปฏิสัมพันธ์ วิธีการ  

เครื่องมือ สื่อการสอน และผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง ตามขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 
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(สัปดาห์ที่ 1) ขั้นด�าเนินการจัดการเรียนการสอน (สัปดาห์ท่ี 2-6) และขั้นประเมินผล 

การเรียนการสอน (สัปดาห์ที่ 7) 

โดยเมื่อน�าระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ท่ีพัฒนา 

ขึ้นมาใช้เป็นระบบเสริม (Plug-in) กับระบบการสอนเสริมทางไกลตามแผนมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช 2543 (STOU PLAN 2000) แล้วจะเป็นระบบท่ีสามารถทดแทน 

การสอนเสริมแบบเผชิญหน้าพร้อมกับช่วยสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการท�ากิจกรรม

การเรยีนรูด้้วยตนเองของนกัศกึษาผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากการศกึษา

จากเอกสารการสอนและรับชมรายการสอนเสริมทางไกลเพ่ือการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว 

ซึง่ระบบทีพั่ฒนาข้ึนดงักล่าวนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระหว่าง

ผูส้อนกับผูเ้รยีน และระหว่างผูเ้รยีนด้วยกันมากย่ิงข้ึนแล้ว ยังมส่ีวนช่วยเตม็เตมิกระบวนการ

ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือช่วยให้การถ่ายทอดความรู้และมวลประสบการณ์จาก 

ผู้สอนไปยังผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นอีกด้วย ดังภาพที่ 1 แสดงระบบการสอนเสริม

ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันท่ีใช้ปัญหาเป็น 

หลักเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ป ัญหาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ภำพที่ 1  ระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
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อภิปรายผล
ระบบการสอนเสรมิทางไกลอเิลก็ทรอนิกส์แบบมปีฏิสมัพันธ์โดยใช้กระบวนการเรยีน

รู้ร่วมกัน ท่ีใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีปัจจัยน�าเข้า 7 ปัจจัย ซึ่งถือว่าเป็น 

องค์ประกอบส�าคัญของระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น โดยสามารถ

น�าปัจจัยดังกล่าวมาอภิปรายผลได้ดังนี้

บุคลำกรกำรสอนทำงไกล เป็นปัจจัยส�าคัญของระบบการสอนเสริมทางไกล

อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ท�าหน้าที่ส่งสารหรือสาระความรู้ไปยังผู้เรียน ตามทฤษฎี

การสื่อสาร SMCR ของเบอร์โล (Berlo, 1963 อ้างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง, 2548) ดังนั้น

คุณลักษณะจ�าเป็นของผู้สอนทางไกล คือมีทักษะการสื่อสาร และสามารถถ่ายทอดเน้ือหา

ผ่านเทคโนโลยีท่ีดี เพราะผู้สอนทางไกลเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการเรียน

การสอนทางไกล (สุภาณี เส็งศรี, 2543) ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือถ่ายทอด

เนื้อหา และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้ประสบความส�าเร็จในการศึกษา 

ทางไกล (สุมาลี สังข์ศรี, 2549; Moore, 1989) ส�าหรับสถำนกำรณ์ปัญหำ เป็นกลยุทธ์

ส�าคัญและเป็นหัวใจของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก จากข้อมูลท่ีได้สอบถาม

ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการสอนเสริมทางไกลต่าง

มีความเห็นท่ีตรงกันว่า วัตถุประสงค์ส�าคัญของการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมี

ปฏิสัมพันธ์ คอืเพ่ืออธิบาย ยกตวัอย่างหรอืสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาสาระในประเดน็ 

ทีย่ากแก่การท�าความเข้าใจ สอดคล้อง Barrow (1980) และชพูงศ์ ปัญจมะวัต (2556) ท่ีกล่าว

ว่า สถานการณ์ปัญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รยีนมแีรงจงูใจในการเรยีน โดยหากน�าสถานการณ์

ปัญหา หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวันมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน จะมี

ส่วนท�าให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเข้าใจเน้ือหาสาระได้ดีมากย่ิงข้ึน โดยเมื่อ

น�าสถานการณ์ปัญหามาจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ผ่านกระบวนการเรยีนรูร่้วมกันด้วย

การใช้ปัญหา เป็นหลักจึงสะท้อนเห็นถึงผลลัพธ์ของระบบท่ีต้องการพัฒนาความสามารถ 

ในการแก้ปญัหาให้กบัผูเ้รียน โดยพบว่ากลุม่ทดลองทีเ่รียนตามระบบการสอนเสรมิทางไกล 

อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้นก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับณัฐกร สงคราม (2553) ที่กล่าวว่า 

การเรยีนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัท�าให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยตรง ช่วยพัฒนา

ทกัษะการแก้ปัญหา สามารถถ่ายโยงไปสูก่ารแก้ปัญหาทีซ่บัซ้อนในวชิาชพี และชวิีตประจ�า

วันได้ โดยสือ่กำรสอนเป็นตวักลางส�าคญัท�าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ ความคดิ 

และทกัษะต่าง ๆ ไปยังผูเ้รยีนทางไกล โดยเฉพาะอย่างย่ิง สือ่ท่ีเน้นการมปีฏสิมัพันธ์สองทาง

ระหว่างผูเ้รยีนกับเนือ้หา ผูเ้รยีนกับผูเ้รยีน และผูเ้รยีนกับสือ่ (Swan, 2001; Strachota, 2003) 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Baloyi (2013) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนทางไกล 

มแีนวโน้มท่ีจะน�าสือ่คอมพิวเตอร์มาใช้มากย่ิงขึน้ เน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยลักษณะของการใช้ส่ือการสอนผ่านระบบการสอน

เสรมิทางไกลอเิลก็ทรอนกิส์แบบมปีฏิสมัพันธ์ จดัได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้มส่ีวน

ร่วมในการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนท่ีหลากหลาย ผ่านการลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ไขสถานการณ์

ปัญหาที่ก�าหนด ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว ย่อมส่งผลท�าให้ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรง และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

ระบบสนับสนุนผู้เรียน เป็นเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีน�ามาใช้เพ่ือส่งเสริมให้

เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ระบบ

สนับสนุนผูเ้รยีนท่ีน�ามาใช้ผ่านระบบการสอนเสรมิทางไกลครัง้นี ้ประกอบด้วยการสนับสนุน

ผู้เรียนแบบไม่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Offline Learner Support)  และการสนับสนุน 

ผู้เรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Online Learner Support) ซึ่งเป็นการน�าความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร และสารสนเทศออนไลน์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ส�าหรับ 

การเรียนรู้เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทางไกล สอดคล้องกับปราวีณยา 

สุวรรณณัฐโชติ (2552) ท่ีกล่าวว่า ระบบสนับสนุนผู้เรียน มีความส�าคัญต่อการจัดการศึกษา 

ทางไกลเพ่ือน�ามาใช้แก้ปัญหาการหยุดเรียนหรือเลิกเรียนกลางคัน ปัจจัยด้านการประเมินผล  

มีความส�าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพราะเป็นการประเมินผลลัพธ์ของ 

ผู้เรียนหลังจากด�าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล มีความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่า การประเมินผลการเรียน

การสอนทางไกล ควรมีการประเมินผลงานจากการท�ากิจกรรมควบคู่กับการประเมินจาก

ผลการสอบ รวมทั้งควรมีการเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการ รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมและ 

หลากหลาย สอดคล้องกับ Cleveland and Garrison (2010) ทีก่ล่าวว่า การประเมนิการเรยีน
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การสอนทางไกล ควรด�าเนินการประเมินกระบวนการและการประเมินผลสรุป เพื่อให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนท่ีก�าลังด�าเนินการอยู่ รวมท้ังยังช่วยบ่งชี้ถึง

ความผดิพลาดคลาดเคลือ่นในแต่ละขัน้ตอนของการเรยีนรูว่้าเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด  

ควรปรบัปรงุแก้ไขในส่วนใดบ้าง (รชันีกลู ภิญโญภานวัุฒน์, 2546) ซึง่การประเมนิในลกัษณะ

ดังกล่าวสอดคล้องกับการเรียนการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์  

ซึ่งมีการออกแบบการประเมินผลใน 2 ส่วนคือ การประเมินจากผลงานที่มอบหมายใน

แต่สัปดาห์ และการประเมินจากผลคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา และผู้เรียน 

ทำงไกล เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีสดุของระบบการสอนเสรมิทางไกลอเิลก็ทรอนกิส์แบบมปีฏิสมัพันธ์ 

ข้อมูลจากแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนทางไกลมีช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปีมากที่สุด 

(ร้อยละ 44.01) ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ผู้เรียนเกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้า

มาเป็นส่วนหนึ่งของการด�ารงชีวิต ชอบการติดต่อสื่อสาร ชอบการใช้ไอที มีความสามารถ

ท�าอะไรได้หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีแสดงให้เห็นว่า

นกัศกึษาส่วนใหญ่ท�างานควบคูกั่บการเรยีน (ร้อยละ 71.98) ดงัน้ันการจดัการเรยีนการสอน

ทางไกลเพ่ือให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียนทางไกลในยุคปัจจุบัน จึงต้องน�าความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาธรรมชาตขิองผูเ้รยีนให้เตม็ตามศกัยภาพ  

(รชันีกูล ภญิโญภานวัุฒน์, 2546)  เน่ืองจากผูเ้รยีนทางไกลในยุคสารสนเทศเป็นผูท้ีส่ามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อการสอนท่ีหลากหลาย และการมีปฏิสัมพันธ์ทางไกลกับผู้สอน

และเพ่ือนอย่างสม�า่เสมอเพ่ือเน้นให้เกิดกระบวนการกลุ่ม (สภุาณี เส็งศรี, 2546) ซึง่แนวทาง

ดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดเตรียมส่ือหลักและส่ือเสริมให้กับผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบการ

สอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพราะเป็นการบูรณาการการใช้ส่ือการ

สอนทีห่ลากหลายท้ังสือ่สิง่พิมพ์และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ในรปูแบบต่าง ๆ เพ่ือสนับสนนุการท�า

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับผู้สอน และ ผู้เรียนกับผู้เรียน ซึ่งเป็น

องค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้ผู้เรียนทางไกลประสบความส�าเร็จในการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ
1.  สถาบนัการศกึษาท่ีจดัการเรียนการสอนทางไกลสามารถน�าระบบการสอนเสริม

ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก 

ไปใช้ โดยมกีารจดัเตรยีมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเคร่ืองมอืท่ีจ�าเป็นในการสอน

เสริมทางไกลอเิลก็ทรอนิกส์ ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารให้กับ

นักศึกษาเพื่อสามารถเข้าถึงและใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และใช้เครื่องมือ

ในระบบการจดัการเรยีนรู ้เพ่ือกระตุน้และตดิตามผู้เรียนให้เข้าใช้งานในระบบอย่างสม�า่เสมอ
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2.  สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกลสามารถน�าระบบการสอนเสริม

ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก 

ไปใช้ โดยมกีารประชาสมัพันธ์ ประชมุชีแ้จง และปฐมนเิทศเก่ียวกับวิธีการ ขัน้ตอนและกิจกรรม

การเรยีนการสอนเสรมิทางไกลอเิลก็ทรอนิกส์แบบมปีฏสัิมพันธ์ให้แก่บคุลากรผู้สอนทางไกล 

ผู้เรียนทางไกล ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ทราบแนวทางร่วมกัน 

3.  ผู้สอนทางไกลและนักเทคโนโลยีการศึกษาท่ีน�าระบบการสอนเสริมทางไกล

อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้กระบวนเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก ควรม ี

การท�าความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการอ�านวยความสะดวกทางการเรยีน 

ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นผู้เรียน และสนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้สอน 

และผู้เรียนอย่างสม�่าเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้ก�าลังใจแก่ผู้เรียน

เพ่ือประโยชน์ในการน�าระบบการสอนเสรมิทางไกลอเิลก็ทรอนกิส์แบบมปีฏสิมัพันธ์

โดยใช้กระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัทีใ่ช้ปัญหาเป็นหลกัไปใช้ จะต้องมกีารปรบัปรงุหรอืประยุกต์

ระบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชานั้น ๆ และสอดคล้องกับการเรียนการสอนท่ีต้องการยึด 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ ขั้นตอนต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับเนื้อหา

และระยะเวลา 
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การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในสถานศึกษา สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
The Development of E-learning Lesson on 

Data Communication and Computer Networking in 
Academy for The 2nd Year Bachelor of 

Education Students Majoring in Computer Education of 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University

นภา แซ่กั๊ว1

 อำานวย เดชชัยศรี2

บทคัดย่อ
การวิจยันีม้วีตัถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ วิชาการส่ือสารข้อมลู

และเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนและหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ของนกัศกึษาท่ีลงทะเบยีนเรยีน และ 3) ศกึษา

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557 จำานวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ วชิาการส่ือสารข้อมลูและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถาน

ศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.47/82.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 80/80 

2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรยีนของนกัศกึษาท่ีเรยีนด้วยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 

1 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2 รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. ประจำาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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3) ความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมต่ีอบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 4.20 

ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ค�ำส�ำคัญ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop E-learning lesson on Data 

Communication and Computer Networking in Academy for the 2nd Year Bachelor 

of Education students majoring in Computer Education of Bansomdejchaopraya 

Rajabhat University 2) to compare learning achievement between before and after 

using the developed e-learning lesson and 3) to study the students’ satisfaction 

towards the developed e-learning lesson. The sample included 80 students in 

academic year 2014. The research instruments involved e-learning lesson,  

achievement test, and questionnaire. Data were statistically analyzed in mean, 

standard deviation, efficiency, and t-test.

The findings revealed as follows.

1. The efficiency (E1/E2) of E-learning lesson on Data Communication  

and Computer Networking in Academy was 81.47/82.75, which was higher  

than the preset criteria 80/80.

2. The posttest leaning achievement scores of the students studied  

e-learning lesson were statistically higher than the pretest scores at .05 level.

3. The students’ satisfaction towards the developed e-learning lesson was 

generally found at the high level. (X = 4.20)

Keywords: E-learning Lesson, Computer Network

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ย่ิงทวคีวามสำาคญัมากข้ึน เนือ่งจากการศกึษามใิช่จำากัดอยู่เพียงในห้องเรยีนหรอืในโรงเรยีน 

แต่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ในทุกเรื่องท้ังท่ีเป็นความรู้วิชาการท่ัวไป 

ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทย ได้ในทุกท่ี

และทุกเวลา การที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้น เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำาคัญ  

ดังนั้น สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจึงได้กำาหนดเป้าหมายและแนวนโยบาย

ในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีในการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ ลดความเหลื่อมลำ้าและเพ่ิมคุณภาพการ

ศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตส่ือเพ่ือการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมท้ัง
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พัฒนาผูใ้ช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้มคีวามสามารถในการเรยีนรูด้้วยตนเอง สามารถศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ มีการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเป็น 

การศกึษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจากแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาส

และทางเลอืกในการศกึษาและสร้างเครอืข่ายการเรยีนรู ้(สำานักงานคณะกรรมการการศกึษา

แห่งชาติ, 2545: 85-88)

สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งได้เห็นความสำาคัญในการให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียน

รู้ด้วยตนเองและมีการสนับสนุนให้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการ

เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำาหรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความสำาคัญข้อนี้ด้วยเช่นกัน จึง

ได้มีการจัดทำาแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง

การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งระบบการเรียนรู้

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็อยู่ในแผนนี้ด้วย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย

และนิสิตนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

จากระบบบรหิารจดัการด้านการเรยีนรูผ่้านเครอืข่ายแบบออนไลน์ (Learning Management  

System: LMS) เพ่ืออำานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล  

(สำานักคอมพิวเตอร์, 2552: ออนไลน์)

วิชาการสือ่สารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา (Data Communication 

and Computer Networking in Academy) เป็นหน่ึงในวิชาบังคับของหลักสูตร 

ครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  ส่วนใหญ่ 

การจดัการเรยีนการสอนเป็นการเรยีนการสอนโดยอาศัยตำาราและครเูป็นหลกั ซึง่ผูเ้รยีนไม่มี

โอกาสได้เรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหลายท่านแล้ว

นำามาวเิคราะห์ปัญหาพบว่า วชิาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา

เป็นวิชาว่าด้วยทฤษฎีซึง่ยากต่อการทำาความเข้าใจและภาคปฏิบตัท่ีิต้องใช้ความรูแ้ละทักษะ

ในการปฏิบัติงาน แต่ด้วยเวลาที่จำากัดใน 1 ภาคการศึกษา ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมีเฉพาะ

เน้ือหาพ้ืนฐาน ทำาให้นักศึกษาไม่ได้เรียนลึกถึงรายละเอียดจึงขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงส่งผลกระทบต่อการเรียนของผู้เรียนทำาให้ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์

และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ขาดความเข้าใจทักษะในการปฏิบัติงาน เมื่อพจิารณา

ดผูลการเรยีนของนกัศกึษา พบว่านกัศกึษาส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลางทัง้

ในการทดสอบย่อยและการสอบปลายภาค 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

โดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจาก

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตัวของผู้เรียนเองจะทำาให้ผู ้เรียนเกิดการ 

เรยีนรูไ้ด้ดขึีน้ วิธีการท่ีจะทำาให้ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรูแ้ละมคีวามเข้าในเนือ้หาวิชาดงักล่าวได้ดี

ขึน้นัน้ ผูวิ้จยัเห็นว่าควรจะใช้รปูแบบการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้นี ้เพราะการเรยีนรูด้้วย
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บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning lesson) คือ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

เครือข่ายและเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และส่งผ่านองค์ความรู้ 

ในรปูแบบต่าง ๆ ไปยังผูเ้รยีนทีอ่ยู่ในสถานท่ีแตกต่างกันให้ได้รบัความรูท้กัษะและประสบการณ์ 

ร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545: 58) ผู้วิจัยคาดหวังว่าการเรียนรู้ทาง

อิเล็กทรอนิกส์จะสามารถใช้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ จากงานวิจัยพบว่า การนำาเทคโนโลยี

มาช่วยในการจัดการเรียนรู้สามารถทำาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความ

สนใจและเกดิความเข้าใจได้ดกีว่าการสอนท่ีใช้การบรรยายในห้องเรยีนเพียงอย่างเดยีวโดย 

ไม่ใช้สื่อใด ๆ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 18) นอกจากน้ียังเป็นการสนับสนุนให้เกิด

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำาคัญ (Learner-Centered) ได้เป็นอย่างดี เพราะผู้สอนสามารถใช้

การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนท่ีลดการบรรยายได้ โดยให้ผู้เรียน

ศึกษา ทบทวนและทำาความเข้าใจด้วยตนเอง ทั้งยังสามารถใช้การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นให้ผู้เรยีนได้เป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัการเรยีนรูด้้วยตนเอง 

(Autonomous Learning) ได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลและคุณสมบัติต่าง ๆ ของการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้น 

ผู้วิจัยจึงคิดว่าหากนำาเอาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะมีส่วน

ช่วยให้การเรียนรู้เน้ือหาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาของ

ผู้เรียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงประสงค์จะพัฒนา 

บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ วิชาการสือ่สารข้อมลูและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิม 

โอกาสและทางเลือกในการศึกษา สร้างความน่าสนใจของบทเรียนวิชาทฤษฎี เป็น 

แหล่งความรู้ที่สามารถศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากเน้ือหาในหลักสูตร หรือทบทวน

บทเรียนได้ด้วยตนเอง เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นสำาคัญและเป็น

แนวทางในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับวิชาอื่น ๆ ของสาขาวิชาต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ วิชาการสือ่สารข้อมลูและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์

ในสถานศกึษา หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการ

สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผนการ

ทดลองลักษณะ One Group Pretest - Posttest Design ตามวิธีการทดลอง ดังต่อไปนี้

โดยกำาหนดให้

 E   หมายถึง นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง

 X   หมายถึง    การเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

 O
1
   หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียน

 O
2
   หมายถึง    การทดสอบหลังเรียน 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ได้แก่ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 หลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 4 

ห้องเรียน รวม 160 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ

ส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

จำานวน 80 คน โดยการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการสุม่รหัสนักศกึษา

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1.  บทเรียนอิเล็กทรอนกิส ์วชิาการสื่อสารขอ้มลูและเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์นสถาน

ศึกษา

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา

ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชำกำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

ในสถำนศึกษำ

ผู้วิจัยได้นำาแนวคิดการออกแบบระบบการสอน ADDIE Model (Generic Model) 

ของ Seels & Glasgow, 1998 (อ้างถึงใน มนต์ชัย เทียนทอง, 2545: 131-136) มาเป็น

แนวคิดในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

E        O
1        

X       O
2
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 1)  ขั้นวิเคราะห์ (Analysis)

     1.1)  วิเคราะห์สภาพปัญหา โดยศึกษาสภาพการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน

     1.2)  วิเคราะห์หลกัสตูร โดยวิเคราะห์จดุประสงค์การเรยีนรู ้คำาอธิบายรายวิชา 

และตัวชี้วัด

     1.3)  วิเคราะห์เนื้อหารายวิชา รายละเอียดของเนื้อหา เพ่ือกำาหนดขอบข่าย

ของเนื้อหา และขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง

และความเหมาะสม

 2)  ขั้นออกแบบ (Design) ได้แก่ การออกแบบผังงาน (Flowchart) บทดำาเนิน

เรื่อง (Storyboard) และหน้าจอภาพ (Screen) 

 3)  ขั้นพัฒนา (Development)

     3.1)  เตรียมวัสดุประกอบบทเรียน หรือสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม

เฉพาะ เช่น ภาพ ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก เสียง ตามผังงานและบทดำาเนินเรื่อง 

     3.2)  ดำาเนินการผลติบทเรียนอเิล็กทรอนิกส์ตามทีอ่อกแบบไว้ แล้วบนัทึกไฟล์

เป็น .swf

     3.3)  นำาบทเรียนท่ีสร้างขึ้นเข้าระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ผู้วิจัย

เลือกใช้ Moodle 

     3.4)  นำาบทเรียนอัพโหลดขึ้น Server จริง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ผ่านเครือ

ข่ายอินเทอร์เน็ต

 4)  ขั้นทดลองใช้ (Implementation) เป็นการทดลองบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

ใช้งานจรงิผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ และตรวจสอบหาข้อผดิพลาดและปัญหาในการใช้งาน

 5)  ขั้นประเมินผล (Evaluation)

     5.1)  นำาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข ่าย

คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา พร้อมท้ังแบบประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เสนอ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน 

     5.2)  นำาผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญมาคำานวณหาค่าเฉลีย่ พบว่า บทเรยีน

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ซึ่งหมายถึง มีความเหมาะสม 

มากที่สุด 

     5.3)  แก้ไขปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อเสนอแนะ และจัดทำาเป็น

ฉบับสมบูรณ์
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำกำรสื่อสำรข้อมูลและ 

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในสถำนศึกษำ

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสร้างแบบทดสอบตามขั้นตอน ดังนี้

 1)  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหารายวิชา 

 2)  กำาหนดตัวชี้วัดท่ีต้องการให้เกิดกับนักศึกษา การวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ 

แบ่งเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ความจำา (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehend) การประยุกต์ 

(Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า 

(Evaluation)

 3)  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิตามที่กำาหนด แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก 

 4)  นำาแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง

ตามหลักวิชาการโดยการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพ่ือประเมินความสอดคล้อง

ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (The Index of Item Objective Congruence: 

IOC)

 5)  นำาผลการประเมินจากผู ้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหามาคำานวณหาค่าความ

สอดคล้อง (IOC) ซึ่งได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00 แสดงว่าเป็นข้อสอบที่มีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 6) ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ และจำาทำาเป็นฉบับสมบูรณ์ จำานวน 40 ข้อ
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ต่ีอบทเรยีนอิเลก็ทรอนิกส์ วชิาการสือ่สาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา

ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรสร้ำงตำมขั้นตอน ดังนี้

 1) ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ จำกหนังสือ กำรวัดผลกำร

ศึกษำ ของ สมนึก ภัททิยธนี (2544: 36-42) และ กำรวิจัยเบื้องต้น ของ บุญชม ศรีสะอำด 

(2545: 63-75)

 2)  ก�ำหนดกรอบกำรสร ้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต ่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบมำตรำส่วนประเมินคำ่ 5 ระดับ ได้แก่ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง 

น้อย น้อยที่สุด 

 3)  ด�ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 20 ข้อ น�ำเสนออำจำรย์ที่

ปรึกษำตรวจสอบฉบับร่ำง ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค เพ่ือตรวจสอบ

ควำมสอดคล้อง (IOC) 

 4)  น�ำผลกำรประเมินจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิคมำค�ำนวณหำค่ำควำม

สอดคล้อง (IOC) ซ่ึงได้ค่ำระหว่ำง 0.67-1.00 แสดงว่ำเป็นแบบสอบถำมท่ีมคีวำมสอดคล้อง 

 5)  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำม และจัดท�ำเป็นฉบับสมบูรณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หำประสิทธิภำพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชำกำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ในสถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด E1/E2 เท่ำกับ 80/80

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชำกำรสื่อสำร

ข้อมลูและเครอืข่ำยคอมพิวเตอร์ในสถำนศกึษำของนักศกึษำ โดยหำค่ำเฉลีย่ (    ) ส่วนเบีย่ง

เบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรทดสอบค่ำที

3. วิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชำกำร

ส่ือสำรข้อมูลและเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ในสถำนศึกษำ โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (   ) ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน (S.D.)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตารางที่ 1 ประสิทธิภำพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบ n คะแนนเต็ม S.D. ประสิทธิภาพ

ระหว่างเรียน 80 40 32.59 3.44 E1= 81.47

หลังเรียน 80 40 33.10 3.75 E2= 82.75

X

X

X
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จำกตำรำงที่ 1 คะแนนเฉลี่ยระหว่ำงเรียนเท่ำกับ 32.59 คิดเป็นประสิทธิภำพของ

กระบวนกำรได้เท่ำกบั 81.47 และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเท่ำกบั 33.10 คดิเป็นประสทิธิภำพ

ของผลลัพธ์ได้เท่ำกับ 82.75 แสดงว่ำ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 

81.47/82.75 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้คือ 80/80

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบ n คะแนนเต็ม S.D. t

ก่อนเรียน 80 40 11.65 3.62
39.37*

หลังเรียน 80 40 33.10 3.75

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ำกับ 11.65 และ 

มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ำกับ 33.10 โดยกลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนหลังเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียน

อยำ่งมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ (t=39.37)

รายการประเมิน S.D.
ระดับ 

ความพึงพอใจ

  1.  เนื้อหำบทเรียนมีควำมครอบคลุม สอดคล้องกับ 

 กำรเรียนในชั้นเรียน

4.33 0.59 พึงพอใจมำก

  2.  มีควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ และทบทวนบทเรียน 4.28 0.69 พึงพอใจมำก

  3.  รูปแบบกำรน�ำเสนอมีควำมน่ำสนใจ น่ำติดตำม 4.18 0.65 พึงพอใจมำก

  4.  รูปแบบกำรน�ำเสนอมีควำมสะดวกน่ำใช้ และ  

 เข้ำใจง่ำย

4.23 0.75 พึงพอใจมำก

  5.  รูปแบบกำรน�ำเสนอแปลกใหม่แตกต่ำงจำก 

 กำรเรียนในชั้นเรียนปกติ

4.13 0.72 พึงพอใจมำก

  6.  มีควำมรู้สึกเหมือนเรียนอยู่ในห้องเรียนปกติ 4.15 0.75 พึงพอใจมำก

  7.  สำมำรถติดต่อสื่อสำรและแสดงควำมคิดเห็น  

 ระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียนนอกเวลำสอนเพิ่มขึ้น

4.14 0.74 พึงพอใจมำก

  8.  เป็นสื่อเสริมทักษะกำรเรียนด้วยตัวเองได้เป็นอยำ่งดี 4.34 0.59 พึงพอใจมำก

X

X

ตารางที่ 3 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
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รายการประเมิน S.D.
ระดับ 

ความพึงพอใจ

  9.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท�ำให้มีควำมกระตือรือร้น 

 ในกำรเรียนมำกขึ้น

4.16 0.74 พึงพอใจมำก

10.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท�ำให้เข้ำใจเนื้อหำได ้  

 ชัดเจนขึ้น

4.21 0.71 พึงพอใจมำก

11.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่ำกำรเรียนในห้องเรียน 

 เพียงอย่ำงเดียว

4.10 0.77 พึงพอใจมำก

12.  โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อบทเรียน  

 อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับใด

4.35 0.68 พึงพอใจมำก

13. โครงสร้ำงของเนื้อหำครอบคลุมจุดประสงค์ 

 กำรเรียนรู้

4.24 0.62 พึงพอใจมำก

14.  ควำมเหมำะสมของปริมำณเนื้อหำ 4.24 0.66 พึงพอใจมำก

15.  ควำมชัดเจนในกำรอธิบำยเนื้อหำ 4.18 0.74 พึงพอใจมำก

16.  กำรจัดล�ำดับขั้นน�ำเสนอเนื้อหำ 4.04 0.74 พึงพอใจมำก

17.  ควำมชัดเจนของค�ำสั่งกำรใช้งำนบทเรียน 4.21 0.67 พึงพอใจมำก

18.  สื่อมัลติมีเดียในบทเรียนสำมำรถสื่อให้เข้ำใจ 

 เนื้อหำได้ดียิ่งขึ้น

4.06 0.77 พึงพอใจมำก

19.  ควำมชัดเจนของค�ำถำมและค�ำตอบของ 

 แบบทดสอบ

4.21 0.71 พึงพอใจมำก

20.  แบบทดสอบมีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำ 4.25 0.82 พึงพอใจมำก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 0.71 พึงพอใจมาก

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.71 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์

ระดับควำมพึงพอใจมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด ได้แก่  

ข้อท่ี 12 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับใด โดยม ี

ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.35 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.68 รองลงมำได้แก่ ข้อที ่8 เป็นสือ่เสรมิ

ทกัษะกำรเรยีนด้วยตวัเองได้เป็นอย่ำงด ีโดยมค่ีำเฉล่ียเท่ำกบั 4.34 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน

เท่ำกับ 0.59 ส่วนข้อท่ีมีค่ำเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ี 16 กำรจัดล�ำดับขั้นน�ำเสนอเน้ือหำ 

โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเทำ่กับ 0.74

X

ตารางที่ 3 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. จากผลการวิจัยพบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีผลทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าการสอนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้นักศึกษา

สามารถพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ายควรให้การสนับสนุน 

ส่งเสริมให้มีการนำาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้การจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการ

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2. จากผลการวจิยัพบว่า นกัศกึษาท่ีเรยีนด้วยบทเรียนอเิล็กทรอนิกส์มคีวามพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก และมีความเห็นเก่ียวกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่าสามารถทำาให้ผู้เรียนมี

ความสนุกสนานกับการเรียนรู้ ท้ังนี้การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่จำากัดเฉพาะการเรียน

ในห้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรนำาการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้กับ

นักเรียนนักศึกษาทุกระดับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยในครั้งต่อไป

1. การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนการพัฒนาหลายขั้นตอน แต่ละ 

ขั้นตอนจะต้องดำาเนินการอย่างประณีต ดังน้ัน การวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

ผูว้จิยัควรวางแผนการดำาเนนิงานในแต่ละขัน้ตอนอย่างเหมาะสมและจะต้องดำาเนินงานตาม

แผนที่กำาหนดไว้อย่างจริงจัง เพ่ือให้สามารถพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออกมาได้ตาม

ระยะเวลาที่กำาหนด

2. การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ต้องอาศัยความรู ้และทักษะการใช้งาน 

โปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมมาประกอบกันเพ่ือสร้างส่ือมัลติมีเดีย ดังน้ัน ผู้วิจัยควรศึกษา

การใช้งานโปรแกรมเหล่าน้ันให้ชำานาญ เพ่ือการพัฒนาสื่อสามารถทำาได้อย่างรวดเร็วและ

เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

3. ควรสร้างบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ให้ครอบคลมุเน้ือหาท้ังรายวิชา ดำาเนินการทดลอง

เรียนกับกลุ่มตัวอย่างทั้งภาคเรียน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน และผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน รวมถึงการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจทำา 

การวจิยัเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนจากบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์กับการเรยีนการสอน

โดยวิธีปกติ 

4. ควรสร้างแบบทดสอบในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีลักษณะที่หลากหลาย เช่น 

คำาถามแบบอตันยั แบบเติมคำาตอบสัน้ ๆ แบบจบัคู ่แบบถูก/ผดิ แบบคำานวณ เพ่ือให้บทเรยีน

มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และไม่สร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้เรียน
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์

ในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
The Development of Computer-Assisted Instruction Titled 

Computer Law and Ethics in Educational Institutes 
Undergraduate level, Computer Education Program, Faculty of 

Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ณัฐกฤตา แก้วคำา1

อำานวย เดชชัยศรี2

วรานันท์ อิศรปรีดา3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 30 คนซึ่งคัดเลือกมาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ 

ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และการทดสอบค่าที

ผลการวจิยัพบว่า 1) ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่งจรยิธรรม

และกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา มีค่าเท่ากับ 82.10/90.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

80/80 ทีก่ำาหนดไว้ 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเ้รยีนหลงัเรยีนโดยใช้บทเรยีนคอมพิวเตอร์

1 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2 รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. ประจำาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3 อาจารย์ ประจำาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ช่วยสอนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนัียสำาคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 3) ความพึงพอใจของผู้เรยีน

ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจ

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop and study the efficiency 

of computer-assisted instruction on “Computer Law and Ethics in Educational  

Institutes Undergraduate level, Computer Education Program, Faculty of Education, 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University”, 2) to compare students’ learning 

achievement between before and after using the developed CAI, and 3) to study 

the students ‘satisfaction towards learning through the developed CAI. The sample 

included 30 students obtained through sample random sampling. The research 

instruments were: 1) CAI, 2) achievement test, 3) quality assessment of the CAI, 

and 4) questionnaire. Data was statistically analyzed in mean, standard deviation, 

and t-test.

The findings revealed as follows: 1) The efficiency of the developed  

CAI measured 82.10/90.33, which was higher than the 80/80 specified criteria.  

2) The students’ learning achievement after using the developed CAI was higher 

at significance level .05. 3) The students’ satisfaction towards learning through  

the developed CAI was generally found at the high level.

Keywords: CAI, Achievement, Satisfaction

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำาหนด

แนวทางการจัดการศึกษาของชาติ ในมาตรา 22 คือ ให้ยึดหลักว ่าผู ้ เรียนทุกคน 

มีความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้ซึ่งถือว่าผู ้เรียนมีความสำาคัญในการเรียนรู ้

กระบวนการจดัการศกึษาจะต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม

ศักยภาพ และในมาตรา 24 กำาหนดให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ จะต้องจัดเน้ือหาสาระ 

และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน โดยคำานึงถงึความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ 

คิดเป็นและทำาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (กรมสามัญศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2542: 9) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าว จะให้เกิด

ประสิทธิภาพได้จึงจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

(Information and Communication Technology: ICT) และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนในการจัดการศึกษา
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การเรียนการสอนในปัจจุบัน ได้มีการนำาเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามา 

ช่วยในการสนับสนุนทางการศึกษา และมบีทบาทเพ่ิมมากข้ึน การนำาเอาคอมพิวเตอร์มาช่วย

ในการจัดการศึกษาและนำามาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนน้ัน ทำาให้ 

เกิดสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งขึ้นซึ่งเรียกว่า (Computer- Assisted Instruction หรือ CAI) 

ซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบการจัดโปรแกรม โดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางใน 

การช่วยเชื่อมโยงเน้ือหาและความรู้ไปสู่ผู้เรียน (วุฒิชัย ประสารสอย, 2543: 10) การใช้

คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนำาเสนอเนื้อหา เรื่องราวเพื่อสอนหรือทบทวน การทำาแบบฝึกหัด 

เกมการศึกษา สถานการณ์จำาลอง การสาธิต และการทดสอบวัดผล เป็นต้น ซึ่งการเรียนนั้น

จะมีการโต้ตอบกันตลอดเวลา ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเป็นการสื่อสาร

แบบ 2 ทาง สามารถทีจ่ะแสดงผลลพัธ์ให้กับผู้เรยีนได้รับทราบ ทำาให้ผู้เรียนรูสึ้กตืน่เต้น เร้าใจ 

อยากรู้ อันจะส่งผลให้การเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน (ยืน ภู่สุวรรณ, 2531: 7)

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้วิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความเจริญ 

ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉะน้ันการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี

ในด้านน้ี จึงถือว่ามีความจำาเป็นอย่างมาก ซึ่งสังเกตได้จากการจัดการศึกษาระบบเปิด 

การเรยีนการสอนเป็นรายบคุคลทีเ่ข้ามามบีทบาทมากขึน้ และได้เริม่เข้ามาทดแทนการเรยีน

การสอนในรูปแบบเดิม ภายใต้การควบคุมคุณภาพทางวิชาการอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน  
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ด้วยการนำาเทคโนโลยีที่นำาสมัยต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ เช่น เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

การส่ือสาร และเทคโนโลยีด้านการจดัการ  ซึง่จะถูกนำามาประยุกต์ใช้การจดัการศึกษามากข้ึน 

(มนต์ชัย เทียนทอง, 2545: 3)

รายวิชาจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา (Law and Ethics 

of Computer for Academy) เป็นวิชาที่มีความสำาคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจาก ความเข้าใจเป็น

วิชาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับแนวคิด ความสำาคัญทางกฎหมาย จริยธรรม และ 

ศีลธรรมในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และการนำาความรู้ท่ีได้รับ 

ไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามหลกัวิชาชพีเนือ่งจากเน้ือหาของรายวิชา จรยิธรรมและกฎหมาย

ทางคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษาน้ัน เกีย่วข้องกับกฎหมายฉบบัสำาคญั ๆ ท่ีได้รับการปรับปรงุ

และพัฒนาให้สมบรูณ์อยู่เสมอ ซึง่สามารถสงัเกตได้จากการออกกฎหมายฉบบัปรบัปรงุต่าง ๆ 

ที่มีความเกี่ยวข้องกัน

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาในข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรือ่งจรยิธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา เพ่ือให้ผู้เรียน มคีวาม

สนใจไม่เบือ่หน่ายในการเรยีน สามารถทบทวนและทำาความเข้าใจในบทเรียนด้วยตนเองได้

ทุกเวลา และเป็นสื่อที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ทำาให้ผู้เรียนได้รับแรงเสริม และมีความ

สนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาและหาประสทิธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ง จรยิธรรม

และกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา ระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศกึษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ท่ีเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

3. เพ่ือหาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ืองจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิธีการวิจัย
การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาเรือ่ง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง จริยธรรม

และกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน

ดังนี้
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ศึกษา  

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

จรยิธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา (Law and Ethics of Computer for  

Academy) รหัสวิชา 1011207 จำานวน 151 คน

กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา (Law and Ethics of Computer for  

Academy) รหัสวิชา 1011207 จำานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร ์

ในสถานศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เร่ืองจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. แบบประเมนิคณุภาพบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ง จรยิธรรมและกฎหมาย

ทางคอมพิวเตอร ์ในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ศึกษา 

คณะครศุาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา โดยใช้แบบประเมนิมาตราส่วนแบบ

ประมาณค่าตามวิธีการประมาณค่าของ Likert ซึ่งแบ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2531: 43-98)

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ง

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยใช ้

แบบประเมินมาตราส่วนแบบประมาณค่าตามวิธีการประมาณค่าของ Likert ซึ่งแบ่งเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert)  

และมีการวิเคราะห์ของค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินท่ีได้จากแบบสอบถามความพึง

พอใจของผู้เรียน ตามแบบของบุญชม ศรีสะอาด (2537: 162)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. กำาหนดแบบแผนของการวิจยัเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) 

โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design (มนต์ชัย เทียนทอง, 

2545: 315)
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2. ดำาเนินการทดลองใน เดือนเมษายน 2558 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1) แจ้งกลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน ทราบล่วงหน้าก่อนการทดลอง

 2) จัดเตรียมห้องทดลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 

 3) ผูวิ้จยัแนะนำาการใช้บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และวิธีการเริม่เรยีนบทเรยีน 

วิธีการเรยีน การควบคมุบทเรยีนลกัษณะของการปฏิสัมพันธ์กับบทเรยีน การนำาเข้าสูเ่น้ือหา

ย่อย วิธีการทำาแบบทดสอบและการคิดคะแนน

 4) เริ่มการทดลองเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ผู ้เรียนทำาแบบทดสอบ 

ก่อนเรียนจากนั้นเริ่มเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จนจบบทเรียนและให้ผู้เรียนทำา 

แบบทดสอบระหว่างเรียนจนครบท้ัง 3 บท ต่อจากน้ันผู้เรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน  

หลังจากนั้นเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

 5) ผู ้ วิจัยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา

 6) ผู้วิจัยนำาคะแนนที่ได้จากการทำาแบบทดสอบระหว่างเรียนท้ายบททุกหน่วย

การเรยีนรูแ้ละแบบทดสอบหลงัเรยีนมาวิเคราะห์หาค่าประสทิธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรื่องจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาโดยใช้สูตร E
1
/E

2

 7) ผูวิ้จยันำาคะแนนท่ีได้จากการทำาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และคะแนน

ที่ได้จากการทำาแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) มาวิเคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยใช้สูตร T-test

 8) ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. สถิติพื้นฐาน 

ค่าเฉลี่ย (Mean:  ) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551: 284)

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard   Deviation) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 255: 296)

2. วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ

 2.1 หาค่าความเท่ียงตรงตามเนือ้หาหรอืค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์

กับแบบทดสอบ (Index of Item - Objective Congruence: IOC) (มนต์ชัย เทียนทอง, 

2545: 194) ค่า IOC จะต้องเกินกว่า 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าข้อสอบข้อน้ันคัดเลือกไว้ใช้ได ้

ถ้าค่า IOC ตำา่กว่า 0.5 ควรพิจารณาปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ จากผลการหาค่าความเท่ียงตรงตาม

เน้ือหาหรอืค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 

 

  สูตร  IOC     =  
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ซึ่งข้อสอบที่นำาไปทดสอบและหาค่าความยากง่าย ค่าอำานาจจำาแนก และค่า 

ความเชื่อมั่นทั้งหมด จำานวน 30 ข้อ และมีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 30 ข้อ

 2.2  หาค่าความยากง่าย (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555: 342) ขอบเขต 

ของค่ายากง่าย หรือค่า P มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น การเลือกความยากง่ายของข้อสอบ

แต่ละข้อควรอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 

   

  สูตร    P     = 

ซึ่งค่าความยากง่ายของข้อสอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ท่ี 0.72 

หมายถึง เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย (ใช้ได้) 

 2.3  หาค่าอำานาจจำาแนก (Discrimination) (มนต์ชยั เทยีนทอง, 2545: 208 - 209) 

เกณฑ์ของอำานาจจำาแนกมีดังนี้

 D > 0.40 ขึ้นไป หมายถึง มีอำานาจจำาแนกดีมาก

 D  0.30 - 0.39 หมายถึง มีอำานาจจำาแนกดี

 D  0.20 - 0.29 หมายถึง มีอำานาจจำาแนกพอใช้ แต่ควรนำาไปปรับปรุงใหม่ 

อีกครั้งหนึ่ง

 D  < 0.19 หมายถึง มีอำานาจจำาแนกไม่ดี ต้องตัดทิ้งไป

  

  สูตร   D  =  

 

ซึ่งค่าอำานาจจำาแนกของข้อสอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ที่ 0.35  

หมายถึง มีอำานาจจำาแนกดี 

 2.4 หาค่าความแปรปรวน (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555: 285) 

   

  สูตร   S2   =  

   

 จากสตูรสามารถคำานวณหาค่าความแปรปรวน ของบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่องจริยธรรมและกฎหมำยทำง คอมพิวเตอร์ในสถำนศึกษำ ได้เท่ากับ 31.68

 2.5 หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใช้สตูรคูเดอร์-รชิาร์ดสนั 

(KR -20) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551: 240) แบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นใกล้ +1.00  

โดยค่าความเชื่อมั่นขอแบบทดสอบท่ีเชื่อถือได้ควรจะมีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปแบบทดสอบ 

ที่มีความเชื่อมั่น 0.00 หรือใกล้เคียง -1.00 แสดงว่าแบบทดสอบนั้นไม่มีความเชื่อมั่น  

คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบเชื่อถือไม่ได้ 
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  สูตร =  

 

 ซึ่งจากการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน โดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR -20) ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.84 ซึ่งใกล้ +1.00 

แสดงว่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบนี้เชื่อถือได้

3. การหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้สูตร E
1
/E

2
  

(มนต์ชัย เทียนทอง, 2545: 287)  โดยที่  E
1
 แทน คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดจากการ

ตอบคำาถามระหว่างบทเรียนของแต่ละหัวเรื่องย่อย และ E
2  

แทน คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน

ทั้งหมดจากการทำาแบบทดสอบหลังเรียน

  

  สูตร E
1
=       E

2
=

ตำรำงที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องจริยธรรม 

 และกฎหมาย ทางคอมพวิเตอร์ในสถานศกึษา (ทดลองกบักลุม่ผูเ้รยีนภาคสนาม) 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม S.D. ประสิทธิภำพ

ระหว่างเรียน (E
2
)  30 739 24.63 3.01 82.10

หลังเรียน (E
2
) 30 813 27.10 2.16 90.33

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทดสอบความแตกต่างของคะแนนจาก 

การเรยีนของผูเ้รยีนท่ีทำาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน โดยใช้สถิตแิบบ t-test  สำาหรับ

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (ณัฐกร สงคราม, 2553: 143)

  

  สูตร t  = 

X
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ตำรำงที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยบทเรียน  

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่งจรยิธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา

 

แบบ

ทดสอบ

จ�ำนวน

ผู้เรียน
S.D.

t-test

(ค�ำนวณ)

t-test

(ตำรำง)
Sig.

ก่อนเรียน 30 27.42 3.01 21.96* 1.699 .00

หลังเรียน 30 52.45 2.16

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลกำรวิจัย

การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชงิทดลอง (Experimental Research) โดยมวัีตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 

ในสถานศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำานวน 30 คน โดยใช้วิธีการ

สุ่มอย่างง่าย โดยให้กลุม่ตวัอย่างเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่งจรยิธรรมและ 

กฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ซึ่งจะต้องทำาแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหา

บทเรียน เมื่อเรียนจบในแต่ละบทเรียนจะต้องทำาแบบทดสอบระหว่างเรียนทุกหน่วยจบครบ 

3 หน ่วยการเรียนรู ้และทำาแบบทดสอบหลัง เรียนเมื่อ เรียนจบครบทุกบทเรียน  

เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน และ

ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน 

กำรล�ำดับควำมสัมพันธ์ของเนื้อหำโดยใช้ Network Diagram 

               ภำพที่ 1  การลำาดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา

23

X
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Selected Direction: 1- 2 - 3

เนื้อหำหน่วยกำรเรียน

1. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

2. จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา

3. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากที่ได้ดำาเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องจริยธรรมและกฎหมาย 

ทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาได้คะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบระหว่างเรยีน และแบบทดสอบ

หลังเรียน 82.10/90.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำาหนดไว้

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ที่สร้าง

ขึน้ให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึน คะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนจากการทำาแบบทดสอบหลงัเรยีน 

มีค่าเท่ากับ 52.45 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของผู ้เรียนจากการทำาแบบทดสอบก่อนเรียน 

มีค่าเท่ากับ 27.42 ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของผู ้เรียน 30 คน ท่ีมีต ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอน  

เรื่องจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.13 

แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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สรปุได้ว่าบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่งจรยิธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 

ในสถานศึกษา ที่สร้างขึ้นในการวิจัยครั้งน้ี มีประสิทธิภาพท่ีสามารถนำาไปใช้ในการเรียน 

การสอนได้ตรงตามสมมติฐานการวิจัย

อภิปรำยผล

จากการทีผู่วิ้จยัได้พัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองจริยธรรมและกฎหมาย

ทางคอมพิวเตอร ์ในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ศึกษา 

คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนำามาอภิปรายผลการวจิยั 

ได้ดังต่อไปนี้

1. ด้านการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องจริยธรรมและ

กฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา ท่ีพัฒนาขึน้มปีระสทิธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด

ไว้ กล่าวคือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองจริยธรรมและกฎหมาย 

ทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว่างเรียนมีค่า

เท่ากับ 82.10 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนด และคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียนมี

ค่าเท่ากับ 90.33 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งแสดง 

ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายทาง 

คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนที่ผู้เรียนทำาได้ 

มค่ีาเท่ากับ 82.10/90.33 สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีกำาหนดไว้ สอดคล้องกบังานวิจยั

ของ อริสรา ว่องสวัสดิ์ภักดี (2546) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง

คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างขึ้น 

มีประสิทธิภาพ 85.00/84.20 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 80/80

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  

โดยใช้วิธีการทดสอบทางสถิติ t-test ปรากฏว่าค่า t-test ที่ได้จากการคำานวณมีค่าเท่ากับ 

21.96 มค่ีามากกว่า t-test ท่ีได้จากตารางอย่างมนัียสำาคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 มค่ีาเท่ากับ 

1.699 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร ์

ช่วยสอน เรื่องจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนก่อนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องจริยธรรมและกฎหมาย 

ทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา 

จากผลคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนจากการทำาแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 52.45 สูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนจากการทำาแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 27.42 สอดคล้องกับ

งานวิจัยของมยุลดา ทาสุรินทร์ (2545) ได้ทำาการวิจัยเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เรือ่งศลิปะในการจดัแสงผลการวจิยั พบว่าบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างมผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของกลุ่มทดลองเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียน 

จากวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เรื่องจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.11  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.03 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ พนดิา บวัมณี (2549) ได้ทำาการวจิยัเรือ่ง การพัฒนาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ผลการวิจยัพบว่า ความคดิเห็นของนักเรียนท่ีมต่ีอบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละอยู่ในระดับดี  

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

จากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เรือ่งจรยิธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา สำาหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และสามารถ

นำาไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 1.1 ควรมีการใช้ประกอบการเรียนควบคู่ไปกับการสอนของอาจารย์

 1.2 การนำาบทเรียนคอมพิวเตอร ์ช ่วยสอน เร่ืองจริยธรรมและกฎหมาย 

ทางคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา จำาเป็นจะต้องมีการอธิบายวิธีการใช้ให้กับผู้เรียนเสียก่อน  

เพ่ือผูเ้รยีนได้เรยีนบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรือ่งจรยิธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์

ในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง

 1.3 บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่งจรยิธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์

ในสถานศึกษา สามารถนำาไปใช้ในการเรียนซ่อมเสริมของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนอ่อน 

ในรายวิชานี ้เพ่ือช่วยให้ผูเ้รยีนมปีระสทิธิผลทางการเรยีนเพ่ิมข้ึน หรอืใช้เพ่ือเป็นการทบทวน

ความรู้เดิม นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระการเรียนการสอนซ่อมเสริมของผู้สอนและช่วยให ้

ผู้เรยีนสามารถเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างมอีสิระ เหมาะสำาหรบัผูเ้รยีนทีเ่รยีนไม่ทนั หรอืขาดเรยีน

สามารถเรียนรู้ได้

 1.4 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีผู้เรียน 

หลายคน ควรให้ผูเ้รยีนใช้หูฟังแทนการใช้ลำาโพง เพ่ือลดปัญหาเรือ่งเสยีงทีอ่าจส่งผลกระทบ

ต่อการเรียนของผู้เรียน อันจะส่งผลให้การเรียนไม่เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับรายวชิาอืน่ เพ่ือใช้เป็นสือ่ทีช่่วย

ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
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)

 2.2 ควรมีการสร้างหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีทางเลือกหลาย

ทางเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้ เช่น รูปแบบมัลติมีเดีย รูปแบบท่ีเน้น

ข้อความและรูปภาพประกอบแบบบรรยายสด เกมหรือการ์ตูนบรรยาย เน่ืองจากผู้เรียนมี

ความแตกต่างกัน

 2.3 เสียงบรรยายอาจปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น  

อาจเปลี่ยนเสียงบรรยายให้มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

สำาหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) ประเมินประสิทธิผลของระบบการจัดการเอกสาร

อเิลก็ทรอนกิส์ สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กลุม่ตวัอย่าง คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและ

เจ้าหน้าทีธุ่รการ โรงเรยีนบ้านโคกยาง และโรงเรยีนบ้านสวนอาย อำาเภอฉวาง สำานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 2 จำานวน 16 คน และผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 

5 คน ซึง่ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั คอื ระบบการจดัการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบประเมินร่างระบบ แบบประเมินผลการ

ทดลองใช้ระบบ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ และแบบบนัทึกสภาพก่อน-หลัง

การใช้ระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า การประเมนิประสทิธิผลของระบบการจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ 

สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พบว่ามรีะดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบโดยรวมอยู่ในระดบั

มากที่สุด นอกจากน้ีระบบยังมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งานและป้องกันการเสียหายของ

ข้อมลู ซึง่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการจดัการเอกสารให้สะดวกรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ

มากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

1 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 อาจารย์ ดร. ประจำาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3 อาจารย์ ดร. ประจำาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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Abstract
This research aims to develop the electronic document management  

system for basic education schools and to evaluate the efficiency of electronic 

document management system for basic education schools. The representative 

samples in this study were sixteen persons of the school principal, teachers and 

general administrative officers of Bankokyang School and Ban Suan-eai School, 

Chawang district, the Office of Nakhon Si Thammarat primary educational service 

area 2 and five experts which obtained from purposive sampling. The tools that 

used in this research were the electronic document management system for basic 

education schools, evaluation form of the system draft, evaluation form of the  

system trial, user satisfaction form, and recording form of pre-post used status 

system. The statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard 

deviation 

The research findings were as follows for the efficiency evaluation results 

of electronic document management system for basic education schools found 

that the satisfaction level of system user were at the highest level. Moreover,  

the system also has the user status investigation and data damage protection, 

which increases the abilit ies of data management with easiness and  

more efficiency.

Keywords: E-document system, General Affairs, Electronic Document

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ต้องเน้นการบริหารจัดการ 

เชิงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของการเรียนการสอนหรือคุณภาพของระบบงานต่าง ๆ 

ภายในสถานศึกษา ซึ่งควรได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันและไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายของการปฏิรปูการศกึษาอย่างมคีณุภาพ ตามกรอบการบรหิารงานทัง้ 4 ด้าน 

ต่างก็มคีวามสำาคญัและสมัพันธ์กันเป็นระบบ เพราะแต่ละงานต่างช่วยสนับสนนุ ส่งเสรมิให้

งานอืน่ๆ ดำาเนินไปอย่างคล่องตวั การบริหารงานท่ัวไปเป็นกระบวนการสำาคญัท่ีช่วยประสาน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่

กำาหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอำานวยความสะดวก

ต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2546)

การดำาเนินงานธุรการ ถึงแม้จะไม่ใช่งานหลักของสถานศึกษา แต่งานธุรการนับว่า

มีความสำาคัญมากงานหน่ึง เพราะเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการท่ีทำาให้งานอื่น ๆ  

มีประสิทธิภาพต่อการดำาเนินงานการจัดการศึกษาท้ังระบบ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 

ธิราช, 2536) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ (ประดิษฐ์ ฮวบเจริญ, 2545) ที่ได้กำาหนด
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งานธุรการเป็นแขนงงานหนึ่งในสถานศึกษา หรือหน่วยงานทั่วไปท่ีจะช่วยให้กิจกรรมใน 

หน่วยงานน้ัน ๆ ดำาเนินไปด้วยความรวดเร็ว เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหรือสถาบันนั้น ๆ 

งานธุรการเป็นงานบริหารท่ีจะช่วยให้บุคลากรหรือผู้มาติดต่อรับบริการได้รับความสะดวก  

ช่วยให้การดำาเนินงานไปด้วยดีและมีความสำาคัญต่อหน่วยงาน ถ้างานธรุการของหน่วยงาน

ใดไม่สะดวก ไม่คล่องตัว จะไม่เอื้ออำานวยการดำาเนินงานก็จะทำาให้งานต่าง ๆ ล่าช้า หรือ

สะดุดอยู่ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ การดำาเนินงานธุรการผิดพลาดอาจทำาให้เกิด

ความเสยีหายแก่หน่วยงานนัน้ได้ ดงัน้ัน ไม่ว่าจะเป็นสถานศกึษาใด สถาบนัไหน งานธุรการ

จงึได้รบัการเอาใจใส่ เพราะงานธุรการเป็นงานท่ีมรีะเบยีบ แบบแผน และแนวปฏิบตักิำาหนด

ได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการตามระบบท่ีกำาหนดไว้โดย 

ยึดหลักความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ง่าย 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจำาเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นและ 

ให้ความสำาคัญเรื่องของการบริหารจัดการเอกสาร ได้แก่ การจัดเก็บ การค้นหา การตรวจ

สอบ การยืนยันความถูกต้อง การกำาหนดสิทธ์ิการใช้งานเอกสาร การกำาหนดสิทธ์ิอนุมัติ

เอกสาร นำาเข้า การควบคมุความปลอดภัยเอกสาร การป้องกันเอกสารสูญหาย และผูบ้รหิาร

ทุกระดับสามารถพิจารณาเอกสาร และอนุมัติเอกสาร พร้อมทั้งสามารถติดตามเอกสาร 

ผ่านระบบได้ ซึ่งจะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐาน

การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช ้ในการบริหารจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะมีประโยชน์หลายด้าน ได้แก่  

ลดปัญหาการใช้กระดาษ ประหยัดงบประมาณ ลดขั้นตอนการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน 

และภายนอกองค์กร และผู ้ใช ้งานสามารถค้นหาเรียกดูเอกสารได้อย ่างรวดเร็ว  

เพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน สามารถบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่าย

ในรูปแบบของเอกสารข้อความ รูปภาพ และการจัดเก็บเอกสารสามารถจัดการได้สะดวก

รวดเร็วข้ึน โดยบันทึกบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทำาให้ลดการใช้ตู้จัดเก็บเอกสาร และ 

ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ เป็นต้น

ผู้วิจัยจึงเห็นควรได้มีการศึกษาเก่ียวกับระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Document Management  System) เพื่อตอบโจทย์ปัญหาการจัดเอกสารของ

องค์กรในปัจจุบันที่ยังทำาการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของแฟ้มกระดาษ มีการลงทะเบียน

รับ-ส่งเอกสารในสมดุ การจดัหมวดหมูเ่อกสารยังไม่เป็นระบบ ทำาให้การค้นหาเอกสารล่าช้า 

เอกสารสูญหาย มีการทำาสำาเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต เพ่ือให้ระบบงานดังกล่าวมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่สถานศึกษา จึงจำาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบจัดการ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่งเอกสาร การจัดเก็บการสืบค้น

ข้อมูลเอกสารภายในองค์กร การสูญหายของเอกสาร ความปลอดภัยของเอกสาร ลดการ 

ส้ินเปลืองทรัพยากรกระดาษรวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการงานด้านเอกสาร 

ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึ้น
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วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือพัฒนาระบบการจดัการเอกสารอเิล็กทรอนิกส์สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

2.  เพ่ือประเมนิประสทิธิผลของระบบการจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ สำาหรบัสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการวิจัย
1. พัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 สงัเคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับระบบระบบการจดัการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.2 ร่างแบบระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน และนำาเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและประเมินร่างแบบระบบ

 1.3 ทดลองใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน และปรับปรุงระบบตามผลการทดลองใช้

2. ศกึษาประสทิธิผลของระบบการจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ สำาหรบัสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 2.1 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าท่ีธุรการ  

จากการใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ ด้านการใช้งานระบบ ด้านการออกแบบและการเข้า 

ถึงระบบ ด้านเนื้อหา ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพ

ของระบบ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 2.2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าท่ีธุรการ  

ก่อนและหลังการใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน มีดังนี้.

 1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับระบบการจัดการ

เอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ สำาหรบัสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ในการพัฒนาระบบการจดัการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีหลักคิดและอาศัยความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการ แนวคิดเก่ียวกับการ

พัฒนาระบบจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ ทฤษฎวีงจรการพัฒนาระบบ ความรูเ้ก่ียวกับฐาน

ข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล ความรู้เก่ียวกับ Open Source Software ความรู ้

เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต การวิจัยและการพัฒนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์รวม เพื่อด ู

ภาพรวมในการออกแบบระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
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บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

E-Document System

D1    ตารางพนักงาน

D1    ตารางพนักงาน

D3    ตารางตำาแหน่ง

D4    ตารางแผนก

D5    ตารางเอกสาร

D5    ตารางเอกสาร

D2   ตารางการส่งเอกสาร

D2   ตารางการส่งเอกสาร

D6   ตารางประเภทเอกสาร

D2   ตารางการส่งเอกสาร

ข้อมูลการเข้าระบบของผู้ดูแลระบบ
ผลการเข้าระบบของผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลการออกแบบระบบของผู้ดูแลระบบ
ผลการออกระบบของผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลการเข้าระบบของบุคลากร

ผลการเข้าระบบของบุคลากร

ข้อมูลการออกระบบของบุคลากร

ผลการออกระบบของบุคลากร

ข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการปรับปรุง
จากผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลผู้ใช้ที่ปรับปรุง
โดยผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลแผนกที่ต้องการ
ปรับปรุงจากผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลแผนกที่ปรับปรุง
โดยผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลเอกสารที่ต้องการ
ปรับปรุงจากผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลเอกสารที่
ปรับปรุงโดยผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลเอกสารที่ต้องการ
ปรับปรุงจากผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลเอกสารที่
ปรับปรุงโดยผู้ดูแลระบบ

1.0

การใช้ระบบ

2.0

การปรับปรุงแฟ้ม

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

3.0

การปรับปรุงแฟ้ม
ข้อมูลตำาแหน่ง

4.0

การปรับปรุงแฟ้ม
ข้อมูลแผนก

5.0

การปรับปรุงแฟ้ม
ข้อมูลเอกสาร

6.0

การปรับปรุงแฟ้ม
ข้อมูลประเภท

เอกสาร

7.0

จัดการข้อมูลการ
รับ-ส่งเอกสาร

8.0

การสร้างเอกสาร

9.0

การรับทราบ
เอกสาร/ตรวจสอบ

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลผู้ใช้ที่ผ่านการปรับปรุง

                       ข้อมูลผู้ใช้

ข้อมูลผู้ใช้ที่ผ่านการปรับปรุง

                       ข้อมูลผู้ใช้

ข้อมูลผู้ใช้ที่ผ่านการปรับปรุง

                       ข้อมูลผู้ใช้

ข้อมูลผู้ใช้ที่ผ่านการปรับปรุง

                       ข้อมูลผู้ใช้

           ข้อมูลประเภทเอกสาร

ข้อมูลประเภทเอกสารที่ผ่านการปรับปรุง

ข้อมูลเอกสารที่ปรับปรุงโดยผู้ดูแลระบบ

   ข้อมูลเอกสารที่ต้องการปรับปรุงจากผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลการรับส่ง-เอกสาร

ข้อมูลการรับส่ง-เอกสารที่ผ่านการปรับปรุง

ผลการรับ-ส่งเอกสารที่ปรับปรุงโดยผู้ดูแลระบบ

                    ข้อมูลการรับ-ส่งเอกสารที่ต้องการ
                  ปรับปรุงจากผู้ดูแลระบบ

                 ข้อมูลการรับส่ง-เอกสาร
           

            ข้อมูลการรับส่ง-เอกสารที่ผ่านการปรับปรุง

  ผลการสร้างเอกสารของบุคลากร

                 ข้อมูลการสร้างเอกสารของบุคลากร

             ข้อมูลการรับส่ง-เอกสาร

  ข้อมูลการรับส่ง-เอกสารที่ผ่านการปรับปรุง

          ผลการรับทราบ/ตรวจสอบ
             เอกสารของบุคลากร
                         ข้อมูลการรับทราบ/ตรวจสอบ
                               เอกสารของบุคลากร

ข้อมูลเอกสาร

 1.2 ผลการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานดังภาพที่ 1 กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ของระบบการจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากภาพแสดงการทำางานของระบบระบบการจดัการเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ สำาหรับ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบดังนี้ 1) การใช้ระบบ 2) การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้

ระบบ 3) การปรบัปรงุแฟ้มข้อมลูตำาแหน่ง 4) การปรับปรงุแฟ้มข้อมลูแผนก 5) การปรบัปรุง

แฟ้มข้อมูลเอกสาร 6) การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลประเภทเอกสาร 7) การปรับปรุงแฟ้มข้อมูล

การรับ-ส่งเอกสาร 8) การสร้างเอกสาร 9) การรับทราบเอกสารและตรวจสอบ ผลความ 

คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ เมือ่พิจารณาภาพรวมพบว่า มค่ีาดชันีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 

0.97

 1.3 ผลการทดลองใช้ระบบการจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ สำาหรบัสถานศกึษา

ขั้นพ้ืนฐาน พบว่าระบบมีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.27) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ( = 4.50) และด้านการใช้งานระบบ อยู่ในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ( = 3.94)

ภำพที่ 1  การทำางานของระบบระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

สำาหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.55) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด 

มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ( = 4.63) และด้านการออกแบบและการเข้าถึงระบบ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ   ( = 4.50) และหลงัการใช้งานระบบ พบว่าระบบการจดัการเอกสาร

ของสถานศกึษาเป็นลำาดบัข้ันตอนมากขึน้ ระบบน้ีมกีารตรวจสอบสถานะผูใ้ช้งานและป้องกัน

การเสียหายของข้อมูล ซึ่งช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเอกสารให้สะดวกรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อภิปรายผล
1. ผลกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่า

 1.1 ผลกำรสังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับระบบการจัดการ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่างานธุรการเป็นงานบริการที่ 

เอื้ออำานวยความสะดวก สนับสนุนให้งานด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาสามารถดำาเนินได้

อย่างคล่องตวั จงึต้องมกีารกำาหนดนโยบายและมาตรฐานให้เหมาะสมกับองค์กร มกีารมอบ

หมายหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ มกีารจดัทำาคูม่อืการปฏิบตังิาน โดยใช้หลกัการพัฒนาระบบ

แบบ SDLC และใช้โปรแกรมภาษา PHP ซึ่งทำางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำาให้สื่อสาร

ได้อย่างสะดวก โดยใช้แบบวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบเพ่ือความน่าเชื่อถือ มีเป้าหมาย

ในการพัฒนาระบบการจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ให้มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เอกภพ บุตรศรี, 2553) ได้ศึกษาระบบบริหารจัดการเอกสาร

อเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี มวัีตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจดัการ

เอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ให้สามารถจดัการระบบฐานข้อมลูได้อย่างมปีระสทิธิภาพ พัฒนาระบบ

ด้วยภาษา PHP และจดัการฐานข้อมลูด้วยโปรแกรม MySQL ผลการศกึษาพบว่า โปรแกรม

ที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กร อำานวยความสะดวก

ต่อการปฏิบัติงาน สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย ให้บริการสืบค้น ตรวจสอบ 

ติดตาม อำานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 1.2 ผลกำรพฒันำระบบกำรจัดกำรเอกสำรอเิลก็ทรอนิกส์  สำาหรบัสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบดังนี้ 1) กำรใช้ระบบ มี 2 ขั้นตอน คือ การลงชื่อเข้าใช้ระบบ 

และการลงชือ่ออกจากระบบ 2) กำรปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผูใ้ช้ระบบ ม ี7 ขัน้ตอน คอื ตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวเลือกการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ การเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้ การ

แก้ไขข้อมลูผูใ้ช้ การลบข้อมลูผูใ้ช้  บนัทึกข้อมลูการปรับปรงุข้อมลูผู้ใช้ และแสดงข้อมลูการ

ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ 3) การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลตำาแหน่ง มี 7 ขั้นตอน คือ ตรวจสอบความถูก

ต้องของข้อมูล ตัวเลือกการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลตำาแหน่ง การเพ่ิมข้อมูลตำาแหน่ง การแก้ไข
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ข้อมูลตำาแหน่ง การลบข้อมูลตำาแหน่ง บันทึกข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลตำาแหน่ง และแสดง

ข้อมลูการปรบัปรงุข้อมลูตำาแหน่ง 4) กำรปรบัปรงุแฟ้มข้อมูลแผนก ม ี7 ขัน้ตอน คอื ตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวเลือกการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลแผนก การเพ่ิมข้อมูลแผนก  

การแก้ไขข้อมลูแผนก การลบข้อมลูแผนก บนัทึกข้อมลูการปรบัปรุงข้อมลูแผนก และแสดง

ข้อมลูการปรบัปรงุข้อมลูแผนก 5) กำรปรบัปรงุแฟ้มข้อมูลเอกสำร ม ี7 ขัน้ตอน คอื ตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวเลือกการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลเอกสาร การเพิ่มข้อมูลเอกสาร

การแก้ไขข้อมูลเอกสาร การลบข้อมูลเอกสาร บันทึกข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลเอกสาร และ

แสดงข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลเอกสาร 6) กำรปรับปรุงแฟ้มข้อมูลประเภทเอกสำร มี 7  

ขั้นตอน คือ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมู ตรวจสอบการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลเอกสาร 

การเพ่ิมข้อมูลประเภทเอกสาร การแก้ไขข้อมูลประเภทเอกสาร การลบข้อมูลประเภท 

เอกสารบันทึกข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลประเภทเอกสาร และแสดงข้อมูลการปรับปรุงข้อมูล

ประเภทเอกสาร 7) กำรปรับปรงุแฟ้มข้อมูลกำรรบั-ส่งเอกสำร ม ี7 ข้ันตอน คอื ตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล ตัวเลือกการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลการรับ-ส่งเอกสาร การเพ่ิมข้อมูล

การรับ-ส่งเอกสาร การแก้ไขข้อมูลการรับ-ส่งเอกสาร การลบข้อมูลการรับ-ส่งเอกสาร  

บันทึกข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลการรับ-ส่งเอกสาร และแสดงข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลการ

รบั-ส่งเอกสาร 8) กำรสร้ำงเอกสำร ม ี5 ขัน้ตอน คอื ตรวจสอบการเลือกเอกสาร ตรวจสอบ

ข้อมูลการสร้างเอกสาร บันทึกข้อมูลการสร้างเอกสาร ส่งเมล์แจ้งเตือนผู้รับเอกสาร และ 

แสดงข้อมูลการสร้างเอกสาร 9) กำรรับทรำบเอกสำรและตรวจสอบ มี 5 ขั้นตอน คือ 

ตรวจสอบการเลอืกรบัทราบเอกสาร ตรวจสอบข้อมลูการรบัเอกสาร บนัทึกข้อมลูการรับทราบ

เอกสาร ส่งเมล์แจ้งเตือนผู้สร้างเอกสาร และแสดงข้อมูลการรับทราบส่งเอกสาร นอกจากนี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณัฐวิโรจน์ โพธ์ิตาดทอง, 2552) ได้พัฒนาระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 ในการจัดการด้านเอกสารและ 

ลดปัญหาด้านความล่าช้าของเอกสารการสูญหาย การเก็บรักษา การตรวจสอบและการ

ค้นหา เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจยัคอืระบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ ผลการประเมนิประสทิธิภาพ

ของระบบพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู ่ในระดับดี และสามารถนำาไปใช้งานตาม

วัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม

 1.3 ผลการทดลองใช้ระบบการจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ สำาหรบัสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่าระบบมีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผู้ทดลองใช้มี

พืน้ฐานในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ ทำาให้การใช้งานระบบมีความคล่องตัว ประกอบกบัระบบ

มีความครอบคลุมตามความต้องการ และมีคู่มือการใช้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

(นิศา วงษ์ตา, 2553) ได้พัฒนาระบบจัดการและสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ 

ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ 

ศนูย์ไทยกรดิแห่งชาต ิในการจดัการด้านเอกสารและลดปัญหาด้านความล่าช้าในการค้นหา  

การเก็บรักษา และการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบจัดการและสืบค้น
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เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ ผลการประเมนิประสทิธิภาพของระบบด้านความสามารถทำางานตาม

ความต้องการผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านหน้าท่ีของ

ระบบอยู่ในระดับดี ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านหน้าที่การใช้งานของระบบ

อยู่ในระดับดี ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับดี สรุป

ได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำาไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลกำรประเมินประสิทธิผลของระบบกำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ทั้งนี้เพราะผู้ใช้มีพื้นฐานในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ สถานศึกษามีความพร้อมทางด้าน

คอมพิวเตอร์และระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ ทำาให้การใช้งานระบบมคีวามคล่องตัว ประกอบ

กับระบบมีความครอบคลุมตามความต้องการ และมีคู่มือการใช้ชัดเจน และหลังการใช้งาน

ระบบ พบว่าระบบการจดัการเอกสารของสถานศกึษาเป็นลำาดบัขัน้ตอนมากขึน้ ระบบนีม้กีาร

ตรวจสอบสถานะผูใ้ช้งานและป้องกนัการเสยีหายของข้อมลู ซึง่ช่วยเพ่ิมขดีความสามารถใน

การจดัการเอกสารให้สะดวกรวดเรว็และมปีระสิทธิภาพมากขึน้ ท้ังน้ีเพราะระบบง่ายต่อการ

ใช้งาน มคีวามยืดหยุ่นและครอบคลมุตามความต้องการ รวมถึงมกีารเชือ่มโยงภายในระบบ

ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วราภรณ์ ส่องแสง, 2552) ได้พัฒนาระบบงาน

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำาบลสถาน อำาเภอ

เชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณจากเดิมให้สะดวก 

รวดเร็ว และง่ายต่อการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลระบบสามารถรับส่งหนังสือได้

ดแีละมปีระสทิธิภาพ ช่วยลดเวลาในการรับส่งเอกสารอยู่ในระดบัด ีและยังสามารถประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรับส่งหนังสือ และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดเก็บเอกสารใน 
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รูปแบบกระดาษมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ (จิรัชยา นครชัย, 2553) ได้พัฒนาระบบ

จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการรับ - ส่ง การจัดเก็บ  

การสืบค้นข้อมูลเอกสารภายในองค์กร รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการงานด้าน

เอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดปัญหาด้านการ

สื่อสาร การจัดเก็บ การสูญหายของเอกสาร การสืบค้นข้อมูลเอกสาร และลดการสิ้นเปลือง

ทรัพยากรกระดาษ การนำาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะช่วยลดความซับซ้อน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบเดิม เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ

ดำาเนินการท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในรูปแบบของเว็ปแอปพลิเคชันท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกในการ 

เข้าใช้งานระบบ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะกำรน�ำผลงำนวิจัยไปใช้

1. ควรศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้งานระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. การพัฒนาระบบการจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

ควรมีการดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทักษะและความชำานาญ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยและพัฒนำครั้งต่อไป

1. ในการออกแบบและพัฒนาระบบควรศกึษา และทำาความเข้าใจเก่ียวกับระเบยีบ

งานสารบรรณฯ ให้ละเอียดถ่ีถ้วน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีความถูกต้อง 

ตามระเบียบฯ และสามารถนำามาใช้งานได้ในทุกหน่วยงานราชการ

2. ควรจะมีระบบเตือน เมื่อมีเอกสารเข้ามาท่ีหน่วยงาน โดยระบบจะส่งข้อความ

บางส่วนของเอกสารผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย

3. ควรเพ่ิมรปูแบบของรายงานสารสนเทศ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บรหิาร

4. ควรมีระบบสำารองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของเว็บเซิร์ฟเวอร์

5. ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบท่ีออกแบบเพ่ือการใช้งาน 

บนระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต ดงันัน้สถานศกึษาทีจ่ะใช้ระบบนีจ้ะต้องมคีวามพร้อมในเรือ่ง

ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงจะช่วยให้การบริหารจัดการเอกสารในสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพสูงสุด
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การพัฒนาระบบโมบายออฟฟิศ 
สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

The Development of Mobile Office System 
for Basic Education Schools

ศรินทิพย์ กลิ่นอุบล1

ปรีชา สามัคคี2

กรวรรณ สืบสม3  

บทคัดย่อ
การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบโมบายออฟฟิศ  สำาหรบัสถานศกึษา

ขัน้พ้ืนฐาน 2) ประเมนิประสทิธิผลของระบบโมบายออฟฟิศ  สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและเจ้าหน้าท่ีธุรการ โรงเรยีน

วัดเพ็ญญาต ิและโรงเรยีนวัดควนยูง อำาเภอฉวาง สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 จำานวน 18 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย คือ ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบประเมินร่างระบบโมบาย

ออฟฟิศ สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน โดยผูเ้ชีย่วชาญ แบบประเมนิผลการทดลองใช้ระบบ

โมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน และแบบบนัทึกสภาพก่อน-หลังการใช้

ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี มีองค์ประกอบดังน้ี  

1) การใช้ระบบ 2) การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ระบบ 3) การสร้างเอกสาร 4) การรับทราบ

เอกสารและตรวจสอบ และการประเมินประสิทธิผลของระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่ามีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

และหลงัการใช้งานระบบ พบว่า การนำาระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

โดยทำางานบนอปุกรณ์เคลือ่นที ่สามารถช่วยเสรมิประสทิธิภาพของบคุลากรและสถานศกึษา

ให้การปฏิบัติงานง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา

ค�ำส�ำคัญ ระบบโมบายออฟฟิศ งานธุรการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 อาจารย์ ดร. ประจำาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3 อาจารย์ ดร. ประจำาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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Abstract
This research was the development of the mobile office system for basic 

education schools and to evaluate the efficiency of mobile office system for basic 

education schools. A total of 18 participants in this study were the school principals, 

teachers and administrators of Watpenyad School and Watkuanyoong School, 

Chawang district, Nakhon Si Thammarat primary educational service area office 

2, which obtained from Purposive sampling. The research instrument were the 

mobile office system user Model of mobile office system for basic education school, 

and a satisfaction questionnaire for basic education school. For the statistical 

analysis, the data from participants’ satisfaction questionnaire were analyzed using 

average percentage ( ) and standard deviation (S.D.).  

 The results showed that the mobile office system drafting results for 

basic education schools were as followed: 1) The system use 2) The user file  

development 3) The document creation 4) Document Acknowledgement and  

investigation. The efficiency evaluation results of mobile office system for basic 

education schools. The satisfaction of mobile office system user is at a highest 

level. After using the system, navigation systems, mobile office for basic education, 

the result found the work on mobile devices can enhance the efficiency of the staff 

and students to work fast, easy and saves time.

Keywords: Mobile Office System, General Affairs, Basic Education School

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การดำาเนนิงานธุรการ เป็นงานท่ีเป็นหวัใจของการบรหิารงานทัว่ไปโดยได้เรยีงไว้เป็น

ลำาดบัท่ีหน่ึงของงานบรหิารทัว่ไป จงึถือได้ว่าเป็นงานท่ีมคีวามสำาคญัต่อการบริหารท่ัวไปเป็น

อย่างย่ิงเปรยีบเสมอืนแขนขาของงานบรหิารทัว่ไปทีเ่ป็นเครือ่งสนับสนุนให้โรงเรยีนเป็นสถาน

ศึกษาที่ให้บริการทางวิชาการได้อย่างราบรื่น งานธุรการมีลักษณะงานเป็นเรื่องของระเบียบ

ทางราชการที่เก่ียวข้องกับเอกสาร สภาพงานธุรการในปัจจุบันมักจะประสบปัญหางาน

สารบรรณในเรือ่งของบคุลากรมกีารขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีประจำา เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ในเร่ือง

ระเบียบงานสารบรรณ ซึ่งมักจะประสบปัญหาด้านการมอบหมายให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีแทน

ฉะน้ันจงึขาดทกัษะเฉพาะอย่าง เช่น งานพิมพ์ การจดัทำาเอกสาร การโต้ตอบเอกสาร การจดั

เก็บเอกสารและการทำาลายเอกสาร เป็นต้น (นิพล เทศน้อย, 2542: 3) ดังน้ัน การพัฒนา 

งานธุรการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น จะต้องมีการนำาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้

ปัจจุบันสถานศึกษามีการพ่ึงพาเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เพ่ือความสะดวก

รวดเรว็ในการตดิต่อสือ่สาร ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา แต่ระบบการจดัการเอกสาร
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ยังคงไว้ในรูปแบบเดิม ๆ ท้ายท่ีสุดก็ต้องถูกนำามาพิมพ์ ลงบนกระดาษเพ่ือสานต่อในระบบ

การปฏิบัติงาน หลายครั้งข้อมูลนั้น ๆ ไปไม่ถึงมือผู้รับที่แท้จริง ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุจากการ

สูญหายหรือพลัดหลงระหว่างทาง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการสื่อสาร 

ลดลง รวมท้ังเป็นการสิน้เปลอืงทรพัยากรกระดาษด้วย ดัง้นัน้เพ่ือเป็นการลดปัญหาดงักล่าว  

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ แนวความคิดในการใช้ระบบโมบายออฟฟิศ (Mobile Office) ซึ่งนำา 

ไปสู่ “สำานักงานเคลื่อนที่”

ทั้งน้ี การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทาง 

ด้านการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สายหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Smart Phone, iPad, iPhone, 

Android tablet และ Phablet (Phone + Tablet) เป็นต้น มกีารพัฒนาให้มฟัีงก์ชนัและความ

สามารถในการใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น กล้องถ่ายรูป วิทยุเคร่ืองเล่นภาพและเสียง 

นาฬิกาปลุก เครื่องคิดเลขและแผนท่ีนำาทาง เป็นต้น อีกท้ังมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น  

(Application) หรือ App. บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ใน 

หลาย ๆ ด้าน บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ Android, iOS, Blackberry OS, Firefox 

OS และ Windows Phone เป็นต้น (กรรณิการ์ ชูตระกูลธรรม, 2555)

นอกจากน้ี กระแสความนิยมแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีมีแนวโน้มเพ่ิม 

สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสามารถนำามาประยุกต์ใช้กับการดำาเนินงานธุรการในสถาน

ศกึษาข้ันพ้ืนฐานได้ เพ่ือก้าวทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

ทางด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นนี้ (เสถียร อุสาหะ, 2555) โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระบบปฏิบัติการ Android 

และเพ่ือเป็นวิธีการหนึ่งในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานธุรการ และเป็นแนวทางสำาหรับ

ผู้ท่ีสนใจสถานศกึษา และสถานประกอบการสามารถนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตรงตามความ

ต้องการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.  เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใช้ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

วิธีการวิจัย
การพัฒนาระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ดำาเนิน 

การศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย

แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 พัฒนาระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดำาเนินการ

พัฒนา 3 ขั้นตอน ดังนี้
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1. สงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกับระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรบัสถานศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน ผูวิ้จยัศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและศกึษาแนวคดิทฤษฎ ีหลกัการพัฒนา

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ร่างแบบระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนำาเสนอ 

ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบและประเมินร่างแบบระบบ ผู้วิจัยได้ร่างแบบและพัฒนาระบบ

โมบายออฟฟิศ ตามองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนา ตามที่ได้ออกแบบไว้ นำาระบบ

โมบายออฟฟิศ ท่ีได้พัฒนาแล้วเสรจ็ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญทำาการตรวจสอบระบบโมบายออฟฟิศ

ที่ได้ทำาการพัฒนาขึ้นให้ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานท่ีได้ทำาการออกแบบไว้

และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงให้ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน  

และประเมินร่างแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

3. ทดลองใช้ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปรับปรุง

ระบบตามผลการทดลองใช้  ผูวิ้จยันำาระบบโมบายออฟฟิศ ท่ีได้ปรบัปรงุแล้วเสรจ็ไปทดลอง

ใช้กับกลุม่ตวัอย่าง คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน และเจ้าหน้าท่ีธุรการ โรงเรยีนวัดเพ็ญญาต ิ 

อำาเภอฉวาง สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 2 จำานวน 7 คน

ระยะที่ 2 ประเมินประสิทธิผลของระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน ดำาเนินการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  

ครูผู้สอน และเจ้าหน้าทีธุ่รการ โรงเรยีนวัดควนยูง อำาเภอฉวาง สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 จำานวน 11 คน จากการใช้ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรบั

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลสภาพก่อน-หลัง 

การใช้ระบบ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน แบ่งเป็น 5 ด้าน คอื ด้านการใช้งานระบบ ด้านการออกแบบและการเข้าถึงระบบ 

ด้านเนือ้หา ด้านประสทิธภิาพและความปลอดภยั ด้านความพงึพอใจต่อคณุภาพของระบบ 

และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผลการวิจัย
1.  ผลการพัฒนาระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 

 1.1  ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับระบบโมบายออฟฟิศ 

สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทราบถึงกระบวนการงานสารบรรณในสถานศึกษาเป็นไป

ด้วยความล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ทำาให้การรับ-ส่งเอกสารงานราชการเป็นไป

ด้วยความล่าช้า จากข้อมูลดังกล่าวทำาให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ จนกระทั่งเกิดเป็นระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1.2  ผลการพัฒนาระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 

นำาเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและประเมินร่างแบบระบบ มีดังนี้
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ผลการสร้างเอกสารของบุคลากร

ข้อมูลการสร้างเอกสารของบุคลากร

ผลการออกแบบนวัตกรรมระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มีดังนี้

 1)  การใช้ระบบ มี 2 ขั้นตอน คือ การลงชื่อเข้าใช้ระบบ และการลงชื่อออกจาก

ระบบ

 2)  การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ระบบ มี 5 ขั้นตอน คือ ตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมลู ตวัเลอืกการปรบัปรงุแฟ้มข้อมลูผูใ้ช้ การแก้ไขข้อมลูผูใ้ช้ บนัทกึข้อมลูการปรบัปรงุ

ข้อมูลผู้ใช้ และแสดงข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้

 3)  การสร้างเอกสาร มี 5 ขั้นตอน คือ ตรวจสอบการเลือกผู้รับเอกสาร ตรวจ

ข้อมลูการสร้างเอกสาร บนัทึกข้อมลูการสร้างเอกสาร แจ้งเตอืนผูร้บัเอกสาร และแสดงข้อมลู

การสร้างเอกสาร

 4)  การรับทราบเอกสารและตรวจสอบ มี 5 ข้ันตอน คือ ตรวจสอบการเลือก 

รับทราบเอกสาร ตรวจข้อมูลการรับเอกสาร บันทึกข้อมูลการรับเอกสาร แจ้งเตือนผู้สร้าง

เอกสาร และแสดงข้อมูลการรับทราบส่งเอกสาร และระบบดังกล่าว มีค่าเฉลี่ยดัชนี 

ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.98 

ภำพที่ 1 ระบบโมบายออฟฟิศ

E-Mobile Systems

บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร

D1      ตารางพนักงาน

D1      ตารางพนักงาน

D2    ตารางการส่งเอกสาร

D2    ตารางการส่งเอกสาร

1.0 

การใช้ระบบ

2.0 

การปรับปรุงแฟ้ม
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

3.0 

การสร้างเอกสาร

4.0

การรับทราบ
เอกสาร/ตรวจสอบ

ข้อมูลการเข้าระบบของบุคลากร
ผลการเข้าระบบของบุคลากร

ข้อมูลการออกระบบของบุคลากร
ผลการออกระบบของบุคลากร

ข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการปรับปรุง
จากบุคลากร

ข้อมูลผู้ใช้ที่ปรับปรุงโดยบุคลากร

ข้อมูลการรับ-ส่งเอกสาร

ข้อมูลการรับ-ส่งเอกสารที่ผ่านการปรับปรุง

ข้อมูลการรับ-ส่งเอกสาร

ข้อมูลการรับ-ส่งเอกสารที่ผ่านการปรับปรุง

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลผู้ใช้ที่ผ่านการปรับปรุง
                  ข้อมูลผู้ใช้

ข้อมูลการรับทราบ/ตรวจสอบ
    เอกสารของบุคลากร

ผลการรับทราบ/ตรวจสอบ
    เอกสารของบุคลากร
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 1.3  ผลการทดลองใช้ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษา พบว่า ระบบ

โมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษา มีความเหมาะสมในระดับมาก พบว่าความเหมาะสม

ของระบบ โดยผู้ทดลองใช้ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้งานระบบ อยู่ในระดับมาก (  = 4.32) 

และ ด้านการออกแบบและการเข้าถึงระบบ มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดอยู่ในระดับมาก (  = 4.23)

2.  ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานในภาพรวมของผูใ้ช้ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน มรีะดบัความ

พึงพอใจในระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรบัสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในระดบัมากท่ีสดุ มค่ีาเฉลีย่ 

(  = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการใช้งานระบบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.64) และด้านการออกแบบและการเข้าถึงระบบ และด้านเนื้อหา  

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ  (  = 4.49)  จากผลการบนัทกึก่อนและหลงัการ

ใช้ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปได้ว่า สภาพก่อนการใช้ระบบ

โมบายออฟฟิศ  สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูใ้ช้จะต้องดำาเนนิการงานสารบรรณไปตาม

กระบวนการทีผ่่านเจ้าหน้าทีธุ่รการเป็นหลกั ซึง่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการสร้างเอกสาร 

และไม่สามารถรบัทราบ ตดิตามสถานะของการดำาเนนิการของเอกสารนัน้ ๆ ได้ เมือ่นำาระบบ

ภำพที่ 2 การเข้าใช้ระบบโมบายออฟฟิศ
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โมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามาใช้ ทำาให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุง แก้ไข 

และตรวจสอบข้อมูลของตนเอง และด้านการสร้างงานเอกสาร สามารถทำาบนอุปกรณ์

เคล่ือนท่ีได้ในทันที  อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถรับทราบและตรวจสอบสถานะของเอกสารได้ใน

ทันที

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้นำา

ประเด็นสำาคัญที่ค้นพบมาอภิปรายผล ดังนี้

1. ผลการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรบั

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ตัวแบบระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น 

เพ่ือให้สามารถทำางานได้ทุกที ่ทกุเวลา สอดคล้องกับงานวิจยัของ เกรียงไกร ชยัมนิทร์ (2556) 

ได้วิจัยเรื่อง แอปพลิเคชันวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) และแอปพลิเคชัน

งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMUe-Research) การพัฒนาแอปพลิเคชันท้ังสองชุด ทำาให้ผู้รับ

บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ทุกเวลาและไม่มีข้อจำากัด 

ด้านสถานที ่โดยไม่ต้องเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์สำานักหอสมดุและสำานักหอสมดุ มหาวิทยาลยั

เชียงใหม่ได้พัฒนานวัตกรรมบริการด้วยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ให้ 

เกิดประโยชน์ในการสืบค้นสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ และได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศอย่างคุม้ค่า และห้องสมดุอ่ืนสามารถนำาแนวคดิในการพัฒนาโมบายแอปพลเิคชนัน้ี

ไปพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำาหรับเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ 

ห้องสมุดได้ และสุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล (2554) ได้วิจัยเร่ืองแนวโน้มการใช้โมบาย 

แอปพลิเคชัน การพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีท่ีเ พ่ิมข้ึนและ 

มปีระสิทธิภาพมากขึน้ ทำาให้ผูใ้ช้อปุกรณ์เคลือ่นท่ีมแีนวโน้มใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนอง

กิจกรรมในชีวิตประจำาวัน 

2. ผลการพัฒนาระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ได้พัฒนาข้ึน

โดยใช้ระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีองค์ประกอบดังน้ี 1) การใช้ระบบ 2) การ

ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ระบบ 3) การสร้างเอกสาร 4) การรับทราบเอกสารและตรวจสอบ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนฤพร ยศศักดาเจริญ ธัญญรัตน์ ท้าวศรีวิชัย และเจษฎา  

สุขศรีวิไลกุล (บทคัดย่อ: 2554) นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทำาโครงงานเรื่องโปรแกรมจองที่นั่งและ 

สัง่อาหารบนโทรศพัท์มอืถือระบบแอนดรอยด์ ซึง่ทำางานบนโทรศัพท์มอืถอืระบบแอนดรอยด์ 

โครงงานนี้พัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์มจาวาและชุดพัฒนาซอฟต์แวร์แอนดรอยด์ 

3. ผลการทดลองใช้ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

ปรับปรุงระบบตามผลการทดลองใช้ ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ระบบโมบายออฟฟิศ 

สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกับงานวิจยัของ เกรียงไกร 
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ชัยมินทร์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง แอปพลิเคชันวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) 

และแอปพลิเคชันงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMUe-Research) ได้ จากผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้รับบริการพบว่าผู้รับบริการพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน CMU e-Theses 

และ CMU e-Research ในระดับมาก

 4.  ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน โดยการ

ใช้แบบสอบถามในประเด็นด้านเนื้อหา การออกแบบ ซึ่งมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด 

และผลการสรปุสภาพก่อนและหลงัการใช้ระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  

ทีส่รปุว่า สภาพก่อนการใช้ระบบโมบายออฟฟิศ  สำาหรับสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ผูใ้ช้จะต้อง

ดำาเนนิการงานสารบรรณไปตามกระบวนการทีผ่่านเจา้หน้าทีธ่รุการเป็นหลกั ซึง่ต้องใชเ้วลา

ค่อนข้างมากในการสร้างเอกสาร และไม่สามารถรบัทราบ ตดิตามสถานะของการดำาเนินการ

ของเอกสารนั้น ๆ ได้  เมื่อนำาระบบโมบายออฟฟิศ  สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามาใช้ 

ทำาให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุง แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลของตนเอง และด้านการสร้างงาน

เอกสาร สามารถทำาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ในทันที  อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถรับทราบและตรวจ

สอบสถานะของเอกสารได้ในทันที  สอดคล้องกับงานวิจยัของ กิตต ิเสอืแพร และมชียั โลหะ

การ (2557) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ



114

วิจัยพบว่า องค์ประกอบในการสร้างแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ ด้านการออกแบบสื่อ และด้านเน้ือหา มีผลการประเมินความเหมาะสมของ 

แอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนำางานวิจัยไปใช้

1. ควรศึกษาคู่มือการใช้งานระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้งานระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. การพัฒนาระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ควรพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทักษะและความชำานาญ เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการ

พัฒนาในการปฏิบัติงาน

3. ควรมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบที่ยั่งยืนตลอดไป

4. ควรใช้บุคลากรท่ีมีอยู่ให้ทำางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรอบรู้สามารถ

ทำางานได้หลากหลาย มีความรับผิดชอบงาน

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยและพัฒนาครั้งต่อไป

1. ควรมกีารศกึษาความพึงพอใจของบคุลากรต่อระบบโมบายออฟฟิศ สำาหรบัสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ พัฒนามากข้ึนเพ่ือหาข้อบกพร่องนำาไปปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินงาน 

ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

2. สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับการระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น iOS  

Blackberry OS เป็นต้น
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การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน  
เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ 

สำาหรับครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
A Development of Blended Training Packages  

on Information Systems  Program
for Teachers of Assumption College Sriracha

อมรรัตน์ ศรีส่ง1

ไพโรจน์ เบาใจ2

	 	 	 บทคัดย่อ
    การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรม 

แบบผสมผสาน เรือ่ง การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศส�าหรบั ครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา 

ให้มปีระสทิธิภาพ E1/E2  เท่ากับ 80/80 เปรยีบเทียบความสามารถในการใช้โปรแกรม SWIS 

และ E-Office ก่อนและหลงัการใช้ชดุฝึกอบรมแบบผสมผสาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

ได้แก่ ครูระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

จ�านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  

ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมา และแบบวัดความสามารถ ในการใช้งาน

โปรแกรม SWIS และ E-Office ของผู้เข้าอบรม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - 

Experimental Design) ท�าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)  

แบบ Dependent Sample 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบ

สารสนเทศส�าหรบัคร ูโรงเรยีนอสัสมัชญัศรีราชา มปีระสทิธภิาพ E1/E2 เท่ากบั 81.19/87.22 

2) ความสามารถในการใช้โปรแกรม SWIS และ E-Office หลงัฝึกอบรมสงูกว่าก่อนฝึกอบรม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�ำส�ำคัญ การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน/ความสามารถในการใช้โปรแกรม SWIS 

และ E-Office

1 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purpose of this research is to develop of blended training packages 

program on information systems for teachers  of Assumption College Sriracha with 

a required efficiency E1/E2 at the criterion 80/80, and to compared the use of SWIS 

program and E-Office before and after learning the blended training packages 

program on information systems. The sample used in this were 30 teachers of 

grade 1 to grade 12 school, Assumption Sriracha by simple random sampling.

The research instruments were the blended training packages program  

on information systems, and the ability to use SWIS program and E-Office. This 

research was an experimental research (Quasi - Experimental Design) experiment 

with a single sample. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation and t test (t-test) with Dependent Sample.

The research results were as follows: 1) the blended training packages 

program on information systems for teachers of Assumption College Sriracha  

efficiency E1/E2 was 81.19/87.22  2) the ability to use the SWIS and E-Office  

program after training more than before training statistical level of significance . 05.

Keywords: Development of a blended training/Ability SWIS program and E-Office.

บทนำ�
การเรียนการสอนในปัจจุบันได้น�าสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เข้ามาช่วย 

เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับทั้งผู้เรียน และผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถือเป็น

เทคโนโลยีที่มีความส�าคัญในการขับเคลื่อนความรู้และข้อมูลข่าวสาร ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

(แผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัปรบัปรงุ (2552-2559: 32) การฝึกอบรมบคุลากรจงึถือว่าเป็น

เครื่องมืออย่างหน่ึงในการพัฒนาองค์กรมีความส�าคัญอย่างมากต่อความส�าเร็จขององค์กร 

ซึง่ในการฝึกอบรมนัน้สามารถก�าหนดสาระและแนวทางของการฝึกอบรมบคุลากรในองค์กร

ได้และยังเป็นสิง่ทีส่นบัสนุนให้องค์กรบรรลผุลส�าเรจ็อย่างแท้จรงิ (ชชูยั  สมทิธิไกร, 2548: 18)

นอกจากการใช้เทคโนโลยีในด้านการสร้างสื่อการสอนแล้วในด้านของการติดต่อ

ส่ือสารภายในองค์กรเองกม็คีวาม จ�าเป็นอย่างย่ิงในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การท�างาน

ของครูในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรสะดวกรวดเร็วทั่วถึง และรู้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้น�าโปรแกรมระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบ

ภายในของ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาใช้กับโรงเรียนในเครือของคณะ 

ระบบสารสนเทศประกอบด้วย (1) โปรแกรม SWIS เป็นโปรแกรมที่ใช้ในด้านข้อมูล

สารสนเทศของโรงเรียน (2) โปรแกรม E-Office ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในส�านักงาน  

ในการติดต่อสื่อสารด้านจดหมายเอกสาร ภายในองค์กรน้ัน ๆ โดยได้ปรับการใช้งาน 
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สองโปรแกรมนีใ้ห้เหมาะสมกับการท�างาน ของแต่ละโรงเรยีน ตามความต้องการและนโยบาย

ของโรงเรียนนั้น ๆ

โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชาได้ประกาศนโยบายระดบัโรงเรยีนให้มกีารใช้ระบบ SWIS 

และ E-Office อย่างเป็นทางการ ตามประกาศเลขท่ี18/2555 และอาศัยอ�านาจตามความ

ในข้อ 5 แห่งระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาว่าด้วยการบริหารจัดการ งานบุคคล 

พุทธศักราช 2552 ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติให้ครูทุกคนต้องใช้งานโปรแกรม SWIS และ 

E-Office เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสูงสุด (ประกาศ 

เลขที่ 18/2555, ส�านักผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา) 

งานศนูย์เทคโนโลยเีป็นหน่วยงานท่ีสงักัดฝ่ายวิชาการของโรงเรยีนอสัสมัชญัศรีราชา

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งน้ี

ได้จัดอบรมการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม SWIS และ E-Office ให้กับ บุคลากรทั้งโรงเรียน

และติดตามผลการท�างานจากสถิติการเข้าใช้งานและความผิดพลาดต่าง ๆ โดยผ่านผู้ดูแล

ระบบ หรือ admin พบว่าสถิติการเข้าใช้งานโปรแกรม ปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 43.78% 

และ ภาคเรียนที่ 1/2557 เพียง 54.35% ซึ่งการเข้าใช้ โปรแกรมยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่

ตั้งไว้คือ 100% ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาการใช้งานโปรแกรม SWIS และ E-Office ยังไม่เป็นไป 

ตามนโยบายของโรงเรียน (งานศูนย์เทคโนโลยีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา, 2557) ผู้วิจัยเป็น

ครูท่ีสังกัดงานศูนย์เทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้อบรมการใช้งานโปรแกรม SWIS และ 

E-Office ให้กับบุคลากรในโรงเรียน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการใช้สื่อในการอบรม ด้วยชุดฝึกอบรม

แบบผสมผสานนัน้จะเป็นประโยชน์และเหมาะกับคร ูเนือ่งจากครสูามารถเรยีนรู ้และทบทวน

การใช้โปรแกรม ด้วยตนเองได้ในเวลาว่าง ดงัน้ันผูวิ้จยัจงึสนใจท่ีจะพัฒนาชดุฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ครูสามารถ ใช้งานโปรแกรมได้สะดวกและเข้าใช้

มากย่ิงขึน้ ในชดุฝึกอบมแบบผสมผสานน้ีจะมเีน้ือหาท่ีเป็นคูม่อืให้ดาวน์โหลด และมวีีดทัิศน์ 

ภาพ เสียง ค�าบรรยายประกอบในแต่ละเนื้อหานั้น ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีจะจัดอบรมการใช้

งานโปรแกรม SWIS และ E-Office ให้กับครูตามวันเวลาท่ีเหมาะสมและไม่กระทบต่อชัว่โมง

การสอนของครู โดยชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานน้ี สามารถเข้าไปศึกษา ได้เองผ่านเว็บ

ออนไลน์ ซึ่งจะสะดวกและเรียนรู้ได้ทุกครั้งที่ต้องการ

ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานน้ัน เป็นกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรม

เกิดการเรียนรู้จากสื่อหรือกิจกรรม ในห้องฝึกอบรม ซึ่งเป็นแบบเผชิญหน้าและเป็นกระบวน

การสร้างเสริมเพ่ิมพูนความรู้ทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานการด�าเนินกิจกรรม ระหว่างผู้อบรม กับ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม โดยผสมผสานกับการเรียนรู้เน้ือหาหรือกิจกรรมจาก 

ส่ือมลัตมิเีดยีบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต เป็นการช่วยให้เกิดการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม

นั่นเอง
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ดงัน้ันผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการวจิยั เรือ่ง “การพัฒนาชดุฝึกอบรมแบบผสม

ผสาน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ ส�าหรับครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา”  

เพื่อเป็นเครื่องมือในการอบรมการใช้งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศ โปรแกรม SWIS และ 

E-Office เป็นการสนองนโยบายของโรงเรียน เพ่ือให้ครูสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่าง 

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เร่ือง การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ

ส�าหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ โปรแกรม SWIS และ E-Office ก่อน

และหลังการใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ ส�าหรับ

ครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วิธีก�รวิจัย
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ

 1.1 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ�านวน 190 คน

 1.2  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจ�านวน 30 คน ด้วยวิธีการ

สุ่มอย่างง่าย

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

 2.1  ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เร่ือง การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ 

ส�าหรับครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   

 2.2  แบบวัดความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SWIS และ E-Office ของ 

ผู้เข้าอบรมการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีการและขั้นตอนในการสร้าง 

เครื่องมือ โดยพัฒนาจากกระบวนการออกแบบเพื่อพัฒนา ADDIE Model ดังนี้

   1)  ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ (Analysis) เพ่ือการออกแบบการอบรมด้วย  

ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่อง การใช้งาน โปรแกรมระบบสารสนเทศ ส�าหรับครูโรงเรียน

อัสสัมชัญศรีราชา มีขั้นตอนด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

    1. รวบรวมปัญหาจากการใช้โปรแกรม SWIS และ E-Office ของคร ู

จากนั้นน�าปัญหาที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไข 

    2.  ศกึษารวบรวมข้อมลูต่าง ๆ เอกสาร และงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องเก่ียวกับ

การสร้างชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน ศึกษาการใช้งานโปรแกรม SWIS และ E-Office ซึ่ง

เป็นระบบภายในของโรงเรยีนด้านสารสนเทศและใช้ในการส่ือสารภายใน โรงเรยีนอสัสัมชญั

ศรีราชา
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    3.  วิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสาระท่ีจะใช้ในการสร้างชุดฝึกอบรม 

โดยการน�าผลทีศ่กึษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจยัและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องมาเป็นกรอบในการ

สร้างชุดฝึกอบรม เพื่อแก้ปัญหาในการใช้โปรแกรมSWIS และ E-Office

   2) ขั้นกำรออกแบบ (Design Solutions) ขั้นตอนน้ีจะน�าชุดฝึกอบรมท่ี

ผ่านการวเิคราะห์ สงัเคราะห์แล้วมาสร้างเป็นเนือ้หา โดยการออกแบบชดุฝึกอบรมนี ้จะมท้ัีง

ภาพนิ่ง คลิป video และไฟล์ข้อมูลที่เป็นเน้ือหาในการสอนใช้งานโปรแกรม SWIS และ 

E-Office ที่สร้างด้วยโปรแกรม iWeb และเปิดดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://tiger.acs.ac.th/

gallery/training โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้

    1. ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการใช้งานโปรแกรม SWIS  

    2. ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานการใช้งานโปรแกรม E-Office 

จากนั้นน�าไปสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อใช้ในการวิจัยโดยด�าเนินการดังนี้

    1. ท�าคลิปวิดีโอแนะน�าวิธีใช้เมนูต่าง ๆ 

    2. ท�าเอกสารประกอบคู่มือให้ Download 

    3. สร้างชุดฝึกอบรมด้วยโปรแกรม iWeb และน�าชุดฝึกอบรมขึ้นเว็บ

ที่มา: http://tiger.acs.ac.th/gallery/training

ภำพที่ 1 ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน
 เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ ส�าหรับครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
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จากนั้นส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจความถูกต้อง หลังจากนี้จึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจคุณภาพของชุดฝึกอบรมและได้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานที่มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่า 4.35 จากนั้นจึงน�าไปพัฒนาต่อไป

 3) ขั้นกำรพัฒนำ (Development) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างชุดฝึก

อบรมแบบผสมผสานซึง่ผูวิ้จยัได้น�าเอา การผสมผสานรปูแบบวธีิการทางเทคโนโลยทีางการ

สอนผ่านหลกัสตูรเฉพาะและ/หรอืการฝึกอบรม มาใช้ในการอบรมและใช้ระดบัการผสมผสาน 

แบบ Blended: ออนไลน์ 70% ซึ่งเป็นการเรียนในชั้นเรียน 30% และออนไลน์อีก 70%  

ที่ใช้แทนการเรียนในชั้นเรียน (บรรยาย/สัมมนา/ปฏิบัติ) ศึกษาส่ือออนไลน์ (ชุดฝึกอบรม) 

แทนฟังบรรยาย การอภปิราย การท�าแบบทดสอบ แบบฝึกหดัออนไลน์ มาใช้ในการฝึกอบรม

ครูในครั้งนี้เนื่องจากเหมาะสมกับสภาพการณ์ บริบทและความพร้อมของผู้ฝึกอบรมและ 

ผู้รับการฝึกอบรม ส�าหรับการใช้งานโปรแกรม SWIS และ E-Office โดยมีการออกแบบ  

รูปแบบดังนี้

1. หน้าแนะน�าการใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน

2. หน้าแบบวัดความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SWIS และ E-Office ก่อนใช้

ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน

3. หน้าคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบ SWIS และ E-Office 

4. หน้าแบบวดัความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SWIS และ E-Office หลังการ

ใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน

5. น�าชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพโดยใช้แบบประเมิน

การประมาณค่าเกณฑ์ในการตัดสินพิจารณาดังนี้ 

 คะแนนในช่วง 4.51 – 5.00  หมายถึง มากที่สุด

 คะแนนในช่วง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก

 คะแนนในช่วง 2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง

 คะแนนในช่วง 1.51 – 2.50  หมายถึง น้อย

 คะแนนในช่วง 1.00 – 1.50  หมายถึง น้อยที่สุด

 การหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4.40 

ด้านสือ่ทีน่�ามาสร้างเป็นชดุฝึกอบรม แบบผสมผสานอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ มค่ีาเท่ากบั 4.78 

และด้านกิจกรรมการฝึกอบรม อยู่ในระดับ มาก มีความเท่ากับ 4.33 ในพัฒนาผู้วิจัยได้น�า

ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานไปทดลองใช้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 1. น�าไปทดลองกับรายบุคคล จ�านวน 3 คน และปรับปรุงแก้ไข เรื่องการเขียน

แผนงานได้ท�าการเพิ่มขั้นตอน ในคู่มือ เพ่ือให้ครอบคลุมการใช้งานมากข้ึน จากนั้นน�าไป

ทดลองเป็นกลุม่ย่อย จ�านวน 5 คน ครัง้นีไ้ม่มกีารแก้ไข จากน้ัน ไปทดลองกับสภาพห้องเรยีน

จริงเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยได้ผล 81.19/87.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
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 2. หลังจากนั้นน�าชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ไปใช้ในการ

ฝึกอบรมต่อไป

4)  ขั้นกำรน�ำไปใช้ (Implement)

ในข้ันนี้ผู้วิจัย น�าชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานไปท�าการวิจัย กับคณะครู โรงเรียน 

อัสสัมชัญศรีราชา จ�านวน 30 คน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ให้ผู้วิจัยแนะน�าให้ผู้รับการฝึกอบรมรู้จักโปรแกรมสารสนเทศหรือโปรแกรม 

SWIS และ E-Office ในภาพรวม ประโยชน์ในการใช้งาน และความส�าคัญของโปรแกรม

 2.  ผู้อบรมแจ้งวัตถุประสงค์ในการอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ

 3.  ท�าการอบรมโปรแกรม SWIS

 4.  ท�าการอบรมโปรแกรม E-Office

 5.  ท�าการสอบปฏิบัติในการใช้โปรแกรมตามค�าสั่ง

 6. ท�าการทดสอบก่อนใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานท้ังโปรแกรม SWIS และ 

E-Office

 7. ด�าเนินการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน

 8. ท�าการทดสอบหลังใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานทั้งโปรแกรม SWIS และ 

E-Office

 9.  ใช้โปรแกรม SWIS และ E-Office แจ้งข่าวสารกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ ของ

ตัวเองขึ้นหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน หลังจากนั้นจึงน�าคะแนนที่ได้เก็บเป็นสถิติเพื่อประเมินความ

สามารถในการใช้งานโปรแกรมของผู้อบรม

5) ขั้นกำรประเมิน (Evaluation)

ในข้ันตอนนี้ ผู้วิจัย ได้ท�าการสร้างแบบวัดความสามารถในการใช้งานโปรแกรม 

SWIS และ E-Office โดยมีขั้นตอนด�าเนินการ ดังนี้ 

 1.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสามารถการใช้งานโปรแกรม 

 2.  สร้างแบบวดัความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SWIS และ E-Office ด้วย

การก�าหนดสถานะการณ์ เช่น “การเข้าระบบ” “การโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์” “การโพสต์

อัลบั้มภาพ” ฯลฯ
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 3.  สร้างแบบวัดเสรจ็แล้วส่งแบบวัดความสามารถให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ

ความถูกต้องและเหมาะสม 

 4.  จากน้ันจงึน�าแบบวัดความสามารถการใช้งานโปรแกรม SWIS และ E-Office 

ไปใช้ในการวิจัยต่อไป

ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่อง การ 

ใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ ส�าหรับครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ผู้วิจัยได้น�าเสนอ 

ผลการวิจัยตามล�าดับดังนี้

ตำรำงท่ี 1 แสดงประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่องการใช้งาน

โปรแกรมระบบสารสนเทศ ส�าหรับครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

กำรฝึกอบรม

(ด้ำนทฤษฎี/ปฏิบัติ) N SWIS E-Office SWIS & E-Office

ระหว่างการฝึกอบรม (E
1
)

 30 82.28 80.16 81.19

หลังการฝึกอบรม (E
2
)

 30 87.22

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เหน็ว่าชดุฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรือ่งการใช้งานโปรแกรม

ระบบสารสนเทศ ส�าหรับครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 

81.19/87.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 80/80

ภำพที่ 2  แบบวัดความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SWIS และ E-Office
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ตำรำงท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ ชุดฝึกอบรมแบบ 

ผสมผสาน เรือ่ง การใช้งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศ ส�าหรบัครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา 

ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน ดังนี้

กำรประเมิน N X SD t-test P

ก่อนใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน 30 23.03 3.14
29.68 0.000

หลังใช้ชุดฝึกอบมแบบผสมผสาน 30 43.61 2.03

จากตารางที่ 2  พบว่าก่อนใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่องการใช้งานโปรแกรม

ระบบสารสนเทศ ส�าหรับครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 23.03 มีค่า 

SD เท่ากับ 3.14 และหลงัการใช้ชดุฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรือ่ง การใช้งานโปรแกรม ระบบ

สารสนเทศ ส�าหรับครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 43.61 มีค่า SD 

เท่ากับ 2.03 และมีค่า t-test เท่ากับ 29.68 จากการทดลองพบว่า หลังฝึกอบรมมีคะแนน

เฉลี่ยสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า ผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมท่ีใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SWIS และ 

E-Office เพิ่มขึ้น

อภิปร�ยผล
1. จากการวิจัยได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 (81.19/87.22) ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะใน 

การท�ามีการท�าเป็นข้ันตอนผ่านระบบ และมีการทดลองกับกลุ่มย่อย (จ�านวน 8 คน) เพ่ือ

แก้ไขก่อนใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง (จ�านวน 30 คน) จึงท�าให้มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีงาน

วิจัยน้ี ยังสอดคล้องกับ สุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง (2553) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ 

ฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส�าหรบัครผูู้ฝึกนักศกึษาพิการทางสายตาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการ

ท�าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาที่ผ่านเว็บและ

รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

80.09/97.46  และยังสอดคล้องกับ สมยศค์ สขีาว (2553) ได้ศกึษาเรือ่ง การพัฒนาสมรรถนะ

ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถ่ินโดยใช้

เทคนิคอบรม แบบผสมผสาน ผลปรากฏว่า หลกัสตูรทีพั่ฒนาขึน้มปีระสทิธิภาพ 84.48/82.79 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ และยังสอดคล้องกับ พัชนี  กุลฑานันท์ (2554) วิจัย เรื่อง การพัฒนา 

รูปแบบการฝึกอบรมครูแบบผสมผสานในการท�าวิจัยในชั้นเรียน ประสิทธิภาพของรูปแบบ

การฝึกอบรม ข้ันเก็บรวบรวมข้อมูล เท่ากับ 88.16/83.50 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ และ 

ยังสอดคล้องกับ กฤษณา  ประชากุล (2537) สร้างชุดฝึกอบม เรื่อง การเลือกสื่อการเรียน

การสอนส�าหรบัครผููส้อนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักัดกรมสามญัศกึษาในกรงุเทพมหานคร 

ซึ่งพบว่า ชุดฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 80.1/86.7 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด และ 
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ยังสอดคล้องกับ นาตยา แก้วใส (2542) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรและ ชุดฝึกอบรมอาจารย์  

เรือ่ง การใช้โปรแกรม Powerpoint ผลการวิจยัพบว่า หลกัสตูร ทีส่ร้างขึน้ ใช้ในการฝึกอบรม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพทางทฤษฎีเท่ากับ 89.31/81.96 และ

มีประสิทธิภาพ ทางปฏิบัติเท่ากับ 87.11/90.18 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และยังสอดคล้องกับ 

จิรพล ระวังการ (2555) ซึ่งได้พัฒนาชุดฝึกอบรม แบบผสมผสาน เรื่องการบริการของ 

อาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งผลวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมแบบ 

ผสมผสาน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  หลังใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่อง  

การบริการของอาสาสมัครองค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สูงกว่าก่อนการใช้ 

ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน มีค่าเท่ากับ 85.20/88.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

2. จากผลการวิจัย การทดสอบหลังใช้ชุดฝึกอบมแบบผสมผสานมีคะแนนค่าเฉลี่ย 

( = 43.61) สูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ีย ( = 23.03)   

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ ชุดฝึกอบมแบบผสมผสาน มีการทดลองหาประสิทธิภาพผ่านตามเกณฑ์

แล้ว จงึส่งผลท�าให้คะแนนหลงัใช้ชดุฝึกอบมแบบผสมผสานสงูกว่าก่อนใช้ชดุฝึกอบรมแบบ

ผสมผสาน เมื่อทดสอบสมมติฐานแล้วปรากฏว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย ดารุณี  ถึงลาภ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง 

การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสาน วิชาการอ่านตีความ 

(EN202) หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผลการวิจัยพบว่า สื่อประกอบ 
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การสอน มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังสงูกว่าก่อนอย่างมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ

ยังสอดคล้องกับงาน วิจัยของจิรพล ระวังการ (2555) ซึ่งได้พัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสม

ผสาน เรื่อง การบริการของ อาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งผลวิจัย

พบว่า ชดุฝึกอบรมแบบผสมผสานอย่างม ีนัยส�าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .05  และยังสอดคล้อง

กับ กฤษณา ประชากุล (2537) สร้างชุดฝึกอบม เรื่อง การเลือกสื่อการเรียนการสอนส�าหรับ 

ครูผู้สอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าชุด 

ฝึกอบรมเมื่อเปรียบเทียบการทดสอบ ก่อนและหลังการอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ ศักดิ์ชาย  กมขุนทด (2540) ได้สร้างชุดฝึกอบรม 

ด้วยตัวเองส�าหรับครูประถมศึกษา เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ผลการวิเคราะห์

ความแตกต่าง ของคะแนนสอบ ก่อนศึกษาและหลังศึกษา จากการใช้ชุดฝึกอบรมของกลุ่ม

ทดลองปรากฏว่ามีความแตกแต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ 

ยังสอดคล้องกับ เพชรผ่อง มยูขโชติ (2556) ศึกษา ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้รับการอบรม

ที่เรียน ด้วยชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องสมรรถนะครูด้านการสอนวิชาการงานอาชีพและ 

เทคโนโลยีส�าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ 

ฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 และยังสอดคล้องกับ อภิภู  สิทธิภูมิมงคล (2545) 

วิจยัเรือ่ง การพัฒนาชดุฝึกอบรมการวิจยัชัน้เรยีน เรือ่งการพัฒนาและการทดลองใช้นวตักรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของครูหลัง

ศึกษาด้วยชุดฝึกอบมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ นาตยา  

แก้วใส (2542) ท่ีได้พัฒนาหลักสูตร และชุดฝึกอบรมอาจารย์ เรื่อง การใช้โปรแกรม  

Powerpoint ผลการวิจยัพบว่า คะแนนสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม มคีวามแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
1.  ผูเ้ข้ารบัการอบรม มพ้ืีนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เท่ากัน เฉพาะบางคนเท่านัน้

ท�าให้การใช้งานโปรแกรม SWIS และ E-Office น่ันเป็นไปอย่างล้าช้าและไม่มเีวลาเพียงพอ 

ในการอบรมให้ครบทกุบทเรยีน ซึง่ส�าหรับการอบรบแบบผสมผสานท่ีมรีปูแบบท้ังอบรมแบบ

เผชิญหน้าและผ่านออนไลน์นั้นซึ่งผู้วิจัยอาจต้องเจอปัญหาเช่นนี้ด้วย 

2.  ผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ให้ความส�าคัญในการอบรมแบบเผชิญหน้าเนื่องจากการ

ใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานนั้น ผู้เข้าอบรมสามารถไปศึกษาเองได้ ซึ่งจะท�าให้ผู้เข้ารับ 

การอบรมเบื่อหน่ายได้ จึงควรหาวิธีการจูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการน�ารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานน้ีไปปรับใช้ในการฝึกอบรมทักษะ

ความรู้ในด้านอื่น ๆ เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้และน�าไปใช้ในการท�างาน 

ด้านอื่น ๆ ได้
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มารู้จักกับ Google Apps ตอนที่ 2
การจัดการงานเอกสารพื้นฐาน

ด้วยชุดโปรแกรมสำานักงานแบบออนไลน์
กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์1

หลังจากในฉบับก่อนเราได้รู ้จักกับความหมายของแอปพลิเคชัน การเลือกใช ้

แอปพลิเคชัน ข้อควรรู้ก่อนใช้แอปพลิเคชัน และแอปพลิชันเริ่มต้นของ Google ท่ีจ�าเป็น 

อย่างเช่น Chrome, Gmail, Google+ และ Drive กันไปแล้ว ในฉบับน้ีจะแนะน�าให้

ทราบถึงแอปพลเิคชนัในการจดัการงานเอกสารซึง่ถือเป็นชดุแอปพลิเคชนัพ้ืนฐาน

ทีส่�าคัญทีจ่ะช่วยสนบัสนนุการท�างานส�านกังานให้ก่อเกิดประโยชน์สงูสดุได้

แอปพลิเคชันที่ตอบสนองการท�างานขั้นเพ้ืนฐานตั้งแต ่

การจัดการเอกสารและส่ิงพิมพ์ (Document) ตารางการ

ค�านวณ (Spreadsheet) การสร้างสรรค์งานน�าเสนอ 

(Presentation) ไปจนถึงการวาดภาพกราฟิก 

(Drawing) และอื่น ๆ ถือเป็นแอปพลิเคชัน

ส�าคัญท่ี Google พัฒนาข้ึนมาอย่างต่อ

เน่ืองในชุดของ Google Apps ซึ่งในที่นี ้

ผู ้เขียนจะขอยกตัวอย่างบาง App ในหมวด

โปรแกรมส�าเร็จรูปด ้านการจัดการส�านักงาน  

(Home and Office Application) ขึน้มาแนะน�า อนัได้แก่ 

Google Docs, Google Sheets และ Google Slides ซึ่ง 

ผูใ้ช้หลายท่านอาจคุน้เคยกับคณุลักษณะและรปูแบบการท�างาน

ของ App ต่อไปน้ีมาบ้างแล้ว จากประสบการณ์ในการใช้งาน

โปรแกรมชุด Microsoft Office ที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบันกับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวของใครของคนน้ัน 

(Stand-Alone PC) แต่จุดเด่นของ Google Apps ก็คือ สามารถใช้งานเบื้องต้น

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเท่ากับเราลดโอกาสการละเมิดลิขสิทธ์ิไปในตัวด้วย  

1อาจารย์ ดร. ประจ�าส�านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สรรปกิณกะ
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1อาจารย์ ดร. ประจ�าส�านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

และท่ีส�าคญัเพ่ือให้ผูใ้ช้ท�าการได้ง่ายขึน้ สะดวก มคีวามยืดหยุ่นทัง้ในด้านเวลา สถานที ่และ

ลดข้อจ�ากัดในการใช้งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น  

PC (Personal Computer), Smartphone และ Tablet เป็นต้น โดยสามารถรองรับระบบ

ปฏิบัติการ (Operating System: OS) ที่แตกต่างกัน

อีกทั้งยังสามารถแบ่งปัน (Share) ชิ้นงานให้ผู้อื่นสามารถเปิดดู (Can view) แก้ไข 

(Can edit) หรือให้ค�าแนะน�า (Can comment) กับเราได้ทันที ผ่านความสามารถของ 

แอพลเิคชนั Drive ทีเ่ราได้เรยีนรูไ้ปก่อนหน้าน้ี ถือเป็นประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลีย่น

เรียนรู้และท�างานร่วมกัน

การเข้าใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปด้านการจัดการส�านักงานผ่านหน้าเว็บไซต์ของ 

Google น้ีสามารถท�าได้ 2 วิธี ซึง่วธีิแรก คอื ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Gmail โดยผูอ่้านสามารถ

ย้อนกลับไปดูวิธีการเข้าถึงแอปพลิเคชันได้จากในฉบับก่อน เรื่อง มารู้จักกับ Google Apps 

ตอนท่ี 1 หัวข้อ “ ❂ เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้งานผ่าน “Gmail” เรื่อง “การเข้าถึง App  

อื่น ๆ ในชุดของ Google Apps” ส่วนวิธีที่สอง คือ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Drive ซึ่งท�าได้ดังนี้

1  คลิกที่ปุ่ม “New” หรือ “ใหม่” ในกรณีที่ใช้เมนูภาษาไทย 

2  จะปรากฏเมนูย่อยลงมาให้เราสร้างเอกสารส�านักงานที่เราต้องการ

 

ภำพที่ 1  ตัวอย่างการเข้าถึงและสร้างเอกสารในโปรแกรมส�านักงานต่าง ๆ ใน Google Apps
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“Google Docs” หรือ “Docs” หรือกำรสร้ำงงำน “Document” 

โปรแกรมด้านการจัดการเอกสารและสิ่งพิมพ์ ซึ่งผู้ใช้สามารถจัด 

เรียงพิมพ์รายงานด้วยรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการได้ ซึ่งมีเครื่องมือการท�างาน

พ้ืนฐานเทยีบเคยีงโปรแกรม Microsoft Word ในชดุของโปรแกรม Microsoft 

Office ตั้งแต่การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) การเผยแพร่ในลักษณะ

เว็บไซต์ (Publish) การจดัรปูแบบท่ีหลากหลายของข้อความในเอกสาร (Format) การแทรก 

(Insert) รปูภาพ (Image) เครือ่งหมายทางคณิตศาสตร์ (Equation) ตาราง (Table) เลขหน้า 

(Page number) หวักระดาษและท้ายกระดาษ (Header and Footer) เชงิอรรถ (Footnote) 

ไปจนถึงใส่ที่คั่นหน้า (Bookmark) และการเชื่อมโยง (Link) เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

3  สร้างเอกสารชิ้นงานใหม่ด้วยการคลิกที่ปุ่ม Google Docs

4  จะปรากฏหน้าต่างเอกสารใหม่ของ Docs ขึ้นมา

5  ตั้งชื่อเอกสารด้วยการ คลิกที่หัวข้อ “Untitled document” มุมซ้ายด้านบนของ

หน้าเว็บไซต์ 

6  จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราใส่ชื่อชิ้นงานที่ต้องการลงไป

7  เมื่อตั้งชื่อเสร็จสิ้น จึงกด “OK” 

8  จากนัน้ระบบจะเปลีย่นชือ่จาก “Untitled document” ไปเป็นชือ่ท่ีเราตัง้ขึน้โดย

อัตโนมัติ

กรณีที่เราอยากแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อชิ้นงาน สามารถปฏิบัติซ�้าได้แต่ข้ันตอนท่ี 2-4 

อีกครั้ง

9  การใช้งานโปรแกรม Docs ส�าหรบัจดัเรยีงพิมพ์เอกสารน้ี จะมคีณุลักษณะคล้าย

กับโปรแกรมจัดเรียงพิมพ์เอกสารอื่นท่ัวไป โดยมีเครื่องมือพ้ืนฐานเท่าที่จ�าเป็นให้เราจัดรูป

แบบ (Formatting) เอกสารได้ตามต้องการ 

10  อีกทั้งยังสามารถใส่ (Insert) ลูกเล่นต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้างความน่าสนใจให้

กับเอกสารของเราได้อีกด้วย

11  การบันทึกชิ้นงาน (Save) ระบบจะท�าการบันทึกชิ้นงานอย่างอัตโนมัติ โดยงาน

ที่บันทึกจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Google Drive ของเรา
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ภำพที่ 2  ตัวอย่างการตั้งชื่อเอกสาร

ภำพที่ 3  ตัวอย่างของส่วนประกอบของโปรแกรมและเครื่องมือในการจัดการเอกสาร

ภำพที่ 4  ตัวอย่างไฟล์งานที่ถูกบันทึกอัตโนมัติไว้ที่ Drive
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12  ในกรณีที่ต้องการเปิดชิ้นงานเอกสารเดิมข้ึนมาแก้ไข ให้เข้าสู่หน้าของ Drive 

แล้วท�าการคลิกท่ีชื่อไฟล์ท่ีต้องการ เอกสารจะถูกเปิดด้วยโปรแกรมท่ีเราใช้สร้างชิ้นงานน้ัน

ขึ้นมา ให้เราสามารถท�าการแก้ไขได้ตามต้องการ

“Google Sheets” หรือ “Sheets” หรือกำรสร้ำงงำน “Spreadsheet” 

โปรแกรมการด้านจัดการตารางและการค�านวณ ซึ่งผู้ใช้สามารถจัด

พิมพ์ข้อมูลลงตารางพร้อมท้ังบริหารจัดการข้อมูลในตารางด้วยคุณลักษณะ

ต่าง ๆ เช่น จดัรปูแบบตารางและข้อมลูในตาราง การใส่ฟังก์ชนัและสตูรการ

ค�านวณ การกรองเฉพาะข้อมลูท่ีต้องการ ก�าหนดเงือ่นไขต่าง ๆ ของข้อมลูใน

ตารางไปจนถึงการสร้างแผนภมูริปูแบบต่าง ๆ เพ่ือประกอบการน�าเสนอและการตดัสินใจได้ 

เป็นต้น ซึ่งมีเครื่องมือการท�างานพ้ืนฐานเทียบเคียงโปรแกรม Microsoft Excel ในชุดของ

โปรแกรม Microsoft Office

 

ภำพที่ 5 ตัวอย่างเอกสารที่ถูกจัดท�าด้วย Google Sheets
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     ภำพที่ 6  ตัวอย่างของแผนภูมิที่ถูกจัดท�าด้วย Google Sheets

“Google Slides” หรือ “Slides” หรือกำรสร้ำงงำน “Presentation” 

เป็นโปรแกรมท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือสรรค์สร้างงานน�าเสนอในรูปแบบ

สไลด์ ซึ่งผู้ใช้หลายท่านอาจคุ้นเคยในลักษณะการใช้งานของโปรแกรมท่ี

เทียบเคียงกันน่ันคือ Microsoft PowerPoint ชุดของโปรแกรม Microsoft 

Office ความสามารถพิเศษของโปรแกรม Slides น่ันคอื สามารถสร้างสรรค์

งานน�าเสนอแบบออนไลน์ และแบ่งปันการท�างานได้พร้อมกันทีละหลายคน โดยที่สามารถ

จัดรูปแบบข้อความ ใส่ภาพ เสียง วิดีโอประกอบ ไปจนถึงในลูกเล่น เช่น Effect และ  

Animations ต่าง ๆ ให้กับภาพและข้อความได้ ขณะเดียวกันก็สามารถเพ่ิมลูกเล่นในการ

เปล่ียนหน้าสไลด์ (Transitions) เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับการน�าเสนอของเราได้อกีด้วย
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    ภำพที่ 7 ตัวอย่างชุดรูปแบบ เครื่องมือ และผลงาน Google Slides
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❂ เกรด็น่ารูก่้อนจาก: การดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัผ่านคลงัรวบรวมและบรหิาร

จัดการแอปพลิเคชัน

ในระบบปฏิบัตกิาร (Operating System : OS) แต่ละตัวจะม ีApp ทีใ่ห้มาพร้อม

กัน ไว้ใช้ส�าหรับโหลด App อื่น ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนคลังรวบรวมและบริหารจัดการ 

แอปพลิเคชันที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการนั้น ๆ ซึ่งมีชื่อและสัญลักษณ์ (Icon) แตกต่าง

กันไป ดังนี้

1  ระบบปฏิบัติการ Windows จะมี App ที่ชื่อว่า Store หรือ Windows Store  

2  ระบบปฏิบัติการ Mac OS ซึ่งได้แก่ OSX ส�าหรับคอมพิวเตอร์ และ iOS 

ส�าหรับ iPhone และ iPad  จะมี App ที่ชื่อว่า App Store

3  ระบบปฏิบัติการ Android จะมี App ที่ชื่อว่า Google Play หรือ Play Store

 

ภำพที่ 8  สัญลักษณ์ของโปรแกรมที่ใช้สืบค้นและโหลด App ที่ต้องการในระบบปฏิบัติการต่าง ๆ

ซึ่งในการโหลดโปรแกรมครั้งแรกในกรณีที่เคยลงทะเบียน (Sign up) ไว้แล้ว 

สามารถลงชื่อเข้าใช้ (Sign in) ซึ่งบางครั้งระบบจะลงชื่อเข้าใช้ให้อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถ

ข้ามยังขั้นตอนในข้อ   3   ด้านล่างนี้ได้เลย แต่ถ้าไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ผู้ใช้จ�าเป็น

ต้องท�าตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1  ลงทะเบียน โดยปกติจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้ลงทะเบียนอัตโนมัติเมื่อ

เปิดใช้ Store หรือท�าการโหลดโปรแกรมคร้ังแรก ผู้ใช้เพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น

จนครบ พร้อมทั้ง e-mail ในที่น้ีผู ้เขียนขอแนะน�า Gmail เพ่ือก�าหนดเป็นรหัสผู้ใช้  

(Username) และรหัสผ่าน (Password) ท่ีก�าหนดตามเดิมที่ใช้กับ e-mail ก็ได้ หรือ

ก�าหนดขึ้นมาใหม่ไม่ซ�้าของเดิมก็ได้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น ไม่จ�าเป็น ต้องกรอกเลข

ที่บัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต

2  เมือ่ลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยให้กลับไปที ่e-mail จะมีจดหมายสง่เข้ามาในกล่อง

ขาเข้า (Inbox) ของผู้ใช้ ให้เปิดเมล์ดังกล่าวแล้วท�าการเปิดการใช้งาน (Activate) 

โปรแกรม Store นั้น ๆ 
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)

3  หลังจากน้ันเปิดโปรแกรม Store แล้วจึงสืบค้นพร้อมท้ังติดตั้งโปรแกรม 

ที่ต้องการได้ทันที ซึ่ง App ส�าหรับโหลดโปรแกรมของท้ัง 3 ระบบปฏิบัติการข้างต้น  

รูปแบบของการสืบค้น และติดตั้งโปรแกรมจะมีลักษณะท่ีใช้งานคล้ายคลึงกัน คือ เมื่อ

เปิดโปรแกรมขึ้นมาให้ 

 3.1  พิมพ์ชื่อโปรแกรมที่ต้องการลงไปในช่องค้นหา (Search) 

 3.2  กด “ค้นหา” หรือ “Search” มักมีสัญลักษณ์เป็นรูปแว่นขยาย หรือกด  

“Enter” หรือ ตกลง “App” จะพาเราไปยังโปรแกรมท่ีเราต้องการ ให้เรากดโหลด หรือ 

“Get” โปรแกรมนั้น 

ภำพที่ 9 ตัวอย่างช่องกรอกข้อมูลส�าหรับค้นหาและปุ่มค้นหาโปรแกรมที่ต้องการใน Store

หมำยเหตุ : 

1  หากโปรแกรมใดท่ีมีค่าใช้จ่ายจ�าเป็นต้องใส่เลขที่บัตรเครดิตเพ่ิมเติม ซึ่ง 

Application ทีผู่เ้ขยีนได้แนะน�าจากข้างต้นท่ีกล่าวมา ในการใช้งานเบือ้งต้นไม่เสียค่าใช้

จ่ายแต่อย่างใด

2  กรณีใช้ระบบปฏิบัติที่ไม่เป็นรุ่นปัจจุบัน และไม่มี App ชื่อว่า Store ของ 

ระบบปฏิบตักิารนัน้ ๆ ผูใ้ช้สามารถเปิดโปรแกรมท่องเวบ็ไซต์ (Web Browser) ตวัอย่างเช่น 

Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera หรอืแม้แต่  Internet Explorer เป็นต้น 

แล้วปฏิบตัติามข้ันตอนการดาวน์โหลดและตดิตัง้แอปพลเิคชนัผ่านโปรแกรมท่องเว็บไซต์

ตามที่ได้เคยอธิบายมาตอนต้นของเนื้อหาบทความนี้แล้ว 

บทส่งท้�ย
จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดข้างต้นเป็นเพียงตวัอย่างของแอปพลเิคชนัในชดุของ Google 

Apps ท่ีผู้เขียนได้น�าเสนอเพียงบางคุณลักษณะในการใช้งานขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งยังมีอีกหลาก

หลายความสามารถและหลายหลากโปรแกรมในแอปพลิเคชันชุดดังกล่าวท่ีให้ผู้เรียนและ 

ผู้สอนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ได้ ขณะเดียวกันในปัจจุบันได้มีผู้จัดท�า

ทั้งคู่มือในรูปแบบ e-book และ Video Clip เพ่ือการแนะน�าการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ  

อยู่บนเว็บไซต์มากมาย เพียงเราลองเริ่มที่จะแสวงหา ศึกษาหาความรู้ ท�าความเข้าใจ และ

ลงมือปฏิบัติให้เกิดความช�านาญอยู่เสมอ การปรับตัวกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้ 

เข้ากับยุคสมัยก็ไม่ใช่ปัญหาส�าหรับการจัดการเรียนรู้อีกต่อไป
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	 	 	 	 	 รูปแบบการพิมพ์
	 	 	 	 	 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 	
     (ECT Journal)

ผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการและบทความจากผลงานวิจัย ให้จัดพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษร  

TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยนับรวมรูปภาพ 

ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก ทั้งนี้บทความทุกประเภท ต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้

1. กำาหนดการกั้นหน้า-หลัง ของกระดาษ คือ บนและซ้าย 1.5 นิ้ว ล่างและขวา 1 นิ้ว

2. ชือ่เรือ่งใหพิ้มพ์ชือ่บทความไว้กลางหน้ากระดาษ ท้ังชือ่เรือ่งภาษาไทยและชือ่เรือ่งภาษาองักฤษ

3. ชื่อผู้เขียนครบทุกคน (กรณีท่ีเขียนหลายคน) ให้ใส่ชื่อผู้เขียนให้ครบทุกคนพร้อมต้นสังกัดของ 

ผู้เขียนทุกคนให้ครบถ้วน

4. บทความวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเร่ือง บทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำา  

ตัวบทความหลัก บทสรุปและเอกสารอ้างอิง (ใช้คำาว่า “บรรณานุกรม” ในบทความภาษาไทย และ  

“Bibliography” ในบทความภาษาอังกฤษ)

5. บทความวจิัย ประกอบดว้ย ชื่อเรือ่ง บทคดัยอ่ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความเปน็มาและ

ความสำาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะและเอกสาร

อ้างอิง (ใช้คำาว่า “บรรณานุกรม” ในบทความภาษาไทย และ “Bibliography” ในบทความภาษาอังกฤษ)

6. รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบหรืออื่น ๆ ให้แทรกไว้ในเน้ือหาของบทความต้องมีหมายเลข

กำากับในบทความ อา้งองิแหลง่ท่ีมาของข้อมลูใหถู้กตอ้ง ชดัเจน และไมล่ะเมดิลขิสทิธ์ิของผูอ้ืน่ ใชร้ปูภาพส ี 

หรือขาว-ดำา ที่มีความคมชัด 
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รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	(ECT	Journal)

วิธีการวิจัย
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 

ตัวธรรมดา

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 

ตัวธรรมดา

ข้อเสนอแนะ
เนื้อหาส่วนนี้เป็นการสรุปและนำาเสนอข้อค้นพบที่

สำาคัญจากการวิจัยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 16 ตัวธรรมดา

บรรณานุกรม
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์  

(ถ้ามี). เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์. (กรณีที่ความยาว

เกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ให้เว้น 4 ตัวอักษรและ

เริ่มพิมพ์ตัวที่ 5) และระบุเฉพาะเอกสารที ่

นำามาอ้างอิงในบทความนี้เท่านั้นใช้ตัวอักษร  

TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา

ภาคผนวก (ถ้ามี)
อาจเป็นการนำาเสนอตารางหรือกราฟิกเพิ่มเติม 

ประกอบผลการวิจัยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 16 ตัวธรรมดา

ชื่อบทความภาษาไทย 
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวเข้ม

Research Title 
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวเข้ม

คำานำาหน้าชื่อ/ตำาแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนหลัก หน่วยงานที่สังกัด

คำานำาหน้าชื่อ/ตำาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล

ผู้เขียนรอง หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี)

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา

บทคัดย่อ
ภาษาไทยควรส้ัน กระชับ ได้ใจความและครอบคลุม 

ไม่ควรเกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 และใช้ตัวอักษร 

TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา

คำาสำาคัญ 3 คำา ให้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน ใช้ตัว

อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา

Abstract: ภาษาอังกฤษ จำานวนคำาไม่เกิน  

400 คำา พร้อมด้วยคำาสำาคัญ 3 คำาในหน้าเดียวกัน
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