
รายงานการวิจยั 

การพฒันาส่ือการสอนอิเลค็ทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 

 

 

 

 

โดย 

ผศ.ดร.ประพนัธ์ เกียรติเผา่ 

 

 

 

 

 

งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจากคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ปี 2559 



บทคดัย่อ 
บทคดัย่อ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนสอบก่อนเรียนกบั 
คะแนนสอบหลงัเรียน ของการเรียนดว้ยส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3) ส ารวจ
ความพึงพอใจของการใชส่ื้อการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ       
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 คน สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง สถิติท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่          
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบแบบจบัคู่ส่ิงทดลอง 

ผลการวิจัย พบว่า ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพ 
83.11/82.35 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนสอบก่อนเรียนกบั 
คะแนนสอบหลังเรียนไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคญัท่ี .05  และความพึงพอใจของการใช้ส่ือการสอน
อิเล็คทรอนิค อยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก 
 



THE DEVELOPMENT OF THE COMPUTER-ASSISTED MEDIA BASED ON COMPUTER 
NETWORK, IN THE SOCCER FOR HEALTH COURSE FOR DEVELOPING ABILITY  

IN 5 ASPECTS FOLLOWING IN THAI QUALIFICATION FRAMEWORK  
FOR HIGHER EDUCATION PROGRAM 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

PRAPHAN KAITPAO 
 
 
 
 
 

DEPARTMENT OF PHYSICAL AND SPORT  
AT KASERSART UNIVERSITY KAMPHEANGSEAN CAMPUS 

2016 
  



สารบัญ 

 หน้า 

สารบัญ 
สารบัญแผนภาพ 
สารบัญตาราง 
 

บทที ่1 บทน า 
1.1  ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 1-1 
1.2  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 1-3 
1.3 ขอบเขตของการวจิยั 1-4 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1-4 
1.5  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 1-4  
1.6 กรอบแนวคิดของการวิจยั 1-5 
1.7 สมมุติฐานการวิจยั 1-6 
 

บทที ่2 การทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2552 2-7 
2.2  ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2-11 
2.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2-20 

 

บทที ่3 วธิีด าเนินการวจิัย 

 

3.1  วธีิการวจิยั 3-25 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 3-25 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3-25 

3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 3-26 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 3-29 

 

บทที ่4  ผลการวจิัย 

ตอนที ่1  
4.1  ผลของการประเมินประสิทธ์ิภาพของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่าย       

อินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ เพื่อพฒันาสมรรถนะ ๕ ดา้น 4-32 

ตอนที ่2 
4.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนนสอบหลงัเรียน                 

รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ เพื่อพฒันาสมรรถนะ 5 ดา้น   4-35 

ตอนที ่3 

4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อการสอนอิเลค็ทรอนิค                              
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ 4-35 

บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย  

5.1  การตรวจสอบประสิทธิภาพส่ือการสอนอิเลค็ทรอนิคผา่นเครือข่าย        
อินเทอร์เน็ต 5-41 

5.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนนสอบหลงัเรียน                          

ของการเรียนดว้ยส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5-42 

5.3  การส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่าย                

อินเทอร์เน็ต 5-42 

5.4  อภิปรายผลการวจิยั  5-42 
5.5  ขอ้เสนอแนะ  5-44 

บรรณานุกรม 45 



 
 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 

ภาคผนวก ข เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ภาคผนวก ค เขียนผงังาน Flowchart 
ภาคผนวก ง ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ภาคผนวก จ การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ภาคผนวก ฉ การค านวณค่าสถิติ  
ภาคผนวก ช ตวัอยา่งส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

  



สารบัญแผนภาพ 

 

แผนภาพที ่ หน้า 

   1-1  กรอบแนวคิดการวจิยั 1-6 
  

สารบัญตาราง 

 

ตารางที ่ หน้า 

4-1  ผลการวเิคราะห์หาแนวโนม้ประสิทธิภาพภาคกลุ่ม ของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค        
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   4-33 

4-2   ผลการวเิคราะห์หาแนวโนม้ประสิทธิภาพภาคสนาม ของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค     
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4-34 

4-3  แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหวา่งระดบัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน        
และระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน Paired Samples T-Test 4-35 

4-4  จ านวนและร้อยละสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 4-36 
4-5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อส่ือการสอน    

อิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่าย รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 4-37 



สารบัญ 

 หน้า 

สารบัญ 
สารบัญแผนภาพ 
สารบัญตาราง 
 

บทที ่1 บทน า 
1.1  ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 1-1 
1.2  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 1-3 
1.3 ขอบเขตของการวจิยั 1-4 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1-4 
1.5  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 1-4  
1.6 กรอบแนวคิดของการวิจยั 1-5 
1.7 สมมุติฐานการวิจยั 1-6 
 

บทที ่2 การทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2552 2-7 
2.2  ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2-11 
2.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2-20 

 

บทที ่3 วธิีด าเนินการวจิัย 

 

3.1  วธีิการวจิยั 3-25 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 3-25 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3-25 

3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 3-26 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 3-29 

 

บทที ่4  ผลการวจิัย 

ตอนที ่1  
4.1  ผลของการประเมินประสิทธ์ิภาพของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่าย       

อินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ เพื่อพฒันาสมรรถนะ ๕ ดา้น 4-32 

ตอนที ่2 
4.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนนสอบหลงัเรียน                 

รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ เพื่อพฒันาสมรรถนะ 5 ดา้น   4-35 

ตอนที ่3 

4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อการสอนอิเลค็ทรอนิค                              
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ 4-35 

บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย  

5.1  การตรวจสอบประสิทธิภาพส่ือการสอนอิเลค็ทรอนิคผา่นเครือข่าย        
อินเทอร์เน็ต 5-41 

5.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนนสอบหลงัเรียน                          

ของการเรียนดว้ยส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5-42 

5.3  การส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่าย                

อินเทอร์เน็ต 5-42 

5.4  อภิปรายผลการวจิยั  5-42 
5.5  ขอ้เสนอแนะ  5-44 

บรรณานุกรม 45 



 
 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 

ภาคผนวก ข เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ภาคผนวก ค เขียนผงังาน Flowchart 
ภาคผนวก ง ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ภาคผนวก จ การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ภาคผนวก ฉ การค านวณค่าสถิติ  
ภาคผนวก ช ตวัอยา่งส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

  



สารบัญแผนภาพ 

 

แผนภาพที ่ หน้า 

   1-1  กรอบแนวคิดการวจิยั 1-6 
  

สารบัญตาราง 

 

ตารางที ่ หน้า 

4-1  ผลการวเิคราะห์หาแนวโนม้ประสิทธิภาพภาคกลุ่ม ของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค        
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   4-33 

4-2   ผลการวเิคราะห์หาแนวโนม้ประสิทธิภาพภาคสนาม ของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค     
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4-34 

4-3  แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหวา่งระดบัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน        
และระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน Paired Samples T-Test 4-35 

4-4  จ านวนและร้อยละสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 4-36 
4-5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อส่ือการสอน    

อิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่าย รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 4-37 



1 
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 
 การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยนื จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเสริมสร้างทุนของประเทศ
ท่ีมีอยู่ให้เขม้แข็งและมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาคน
หรือทุนมนุษยใ์ห้เขม้แข็ง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 (ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ, 2555) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 22 ก าหนดแนวการจดัการศึกษาไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่นกัเรียนทุกคน มีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความสาคญัท่ีสุด เพื่อสนองต่อพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงมุ่งเน้นให้มีกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพฒันาการทางสมอง เนน้ให้ความสาคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม ซ่ึงครูผูส้อนมีบทบาทสาคญัใน
การจดัเตรียมและเลือกใชเ้ทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการและลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของ
ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 27) 

แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559 ได้กล่าวถึงการ
ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม ไวใ้นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ทั้ งน้ีเพื่อ
ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรม
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สังคมและประเทศ พฒันาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ทุกระดบั/ประเภทการศึกษาเขา้ถึงระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทนัสมยัอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลกลางทางการศึกษาใหเ้ป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกนั โดยเช่ือมโยงขอ้มูลการศึกษาทุกระดบั ทุก
ประเภทการศึกษา น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้พฒันาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ จดัให้มีศูนยก์ลางในการจดัเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูลส่ือการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ทนัสมยั ได้มาตรฐาน และใช้เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของผูเ้รียน ครูและ
คณาจารย ์(ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

กรอบแนวคิดหลกัของยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบบัท่ี 3) 
ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 1 เด็กและเยาวชนในวยัเรียนสามารถเขา้ถึงเน้ือหา
สาระเชิงสร้างสรรคด์ว้ย ICT เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีทกัษะท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
โดยมีกลยุทธ์เพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย  ให้มีทักษะในการ
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ประยกุตใ์ช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบของเน้ือหาสาระเพื่อการเรียนรู้และการบนัเทิงท่ี
เหมาะสมกบัวยัศึกษาเรียนรู้(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2557) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ถูกสร้างข้ึนมาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีค าจ  ากัดความหรือนิยาม
ความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้พื้นฐาน เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อท่ีจะช่วยเหลือครูซ่ึงครู
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อีกอยา่งหน่ึง เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเพิ่ม
ความส าเร็จในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถสนับสนุนให้ผูเ้รียนมี
ความทรงจ าท่ีดีในการเรียนรู้อีกด้วย  (Renshaw & Taylor, 2000; Dost, Saglam,&Altay Ugur, 2011) และ
หน่ึงในอีกหลายเทคโนโลยีท่ีถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในระบบการศึกษาไดแ้ก่ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลของการศึกษาวิจยัแสดงให้เห็นวา่ระดบัผลสัมฤทธ์ิท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูง
กวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรู้แบบเดิม. (Yildirim, Yakar, Cekbas & Savran, 2003; Chang, 2002; 
Hacker & Sova, 1998; Yalcinalp, Geban, & Ozkan, 1995) 

ปัญหาการด าเนินงานท่ีผา่นมา เก่ียวกบัการใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจในการพฒันาวสัดุอุปกรณ์มากกวา่การน าเน้ือหาสาระในส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใชใ้นการ
เรียน การสอน และการพฒันาผูส้อนให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการน าเทคโนโลยีมาใช้  ในการ
พฒันาส่ือการเรียนการสอนและจัดกระบวนการเรียนรู้  ครูและนักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย  ประกอบกับสถานศึกษามี
จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับส่ือไม่เพียงพอ ล้าสมยั รวมทั้งครูยงัไม่สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างแทจ้ริงและผูเ้รียนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  

ตามท่ี สมพร ประทุมมาลยสุ์รางค์(2552) ไดก้ล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนสามารถด าเนินการไดท้ั้งส่วนของการเรียนแบบปกติท่ีเน้นการศึกษาในห้องเรียน และระบบการ
เรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางท่ีเน้นให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  (e-Learning) ให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนจากท่ีใดหรือเม่ือใดก็ไดท่ี้สามารถเขา้ถึงเครือข่ายได ้เช่น ระบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่าย 
มีโฮมเพจประจ าวิชาผูเ้รียนสามารถ ท าแบบฝึกหัด ท ารายงาน ผ่านโฮมเพจของตน ใช้ระบบห้องสนทนา
พดูคุยในวชิาการ มีกระดานข่าวในการโตต้อบในวชิาการท่ีเรียน ใชร้ะบบอีเมล์ในการส่งค าถามค าตอบหรือ
ส่ือสารต่าง ๆ หรือใช้วิเคราะห์ผลการสอบ  วิเคราะห์ข้อสอบ Jaehnig & Miller, (2007) ได้กล่าวถึงการ
จดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโปรแกรม เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการทางการ
วเิคราะห์ การวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน และยงัเป็นหลกัการพื้นฐานในเร่ืองของการฝึกปฏิบติัในดา้น
การตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลับ การแสดงผลลพัธ์อย่างฉับพลนัทันที ความเฉลียวฉลาด และการจ าแนก
แยกแยะ เป็นตน้  
 ความจริงเป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปวา่ ความกา้วหน้าของการติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อชีวิตของคนทัว่ไป ในช่วงชีวิตของพวกเราอยู่ภายใต้บทบาทของผูน้ าด้านขอ้มูล
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ข่าวสารในเชิงสังคมเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีก็ยงัมีประสิทธิภาพท่ีสูงด้วยตัวของมันเอง อีกทั้ งยงัมี
นัยส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัในกระบวนการการพฒันาอีกด้วย (Tsungjuang, 2009) ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษา   
ในระดบัอุดมศึกษาไดใ้ห้ความสาคญักบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาใช้ในการจดัการ
เรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนมากข้ึน และดว้ยความเจริญกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงท าให้สังคมในปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
เข้าถึงแหล่งขอ้มูลได้มากและสะดวกยิ่งข้ึน โดยไม่มีข้อจจ ากัดในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี การเรียนรู้       
จึงไม่ไดอ้ยูแ่ต่ในห้องเรียนซ่ึงมีเพียงผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียนอีกต่อไป ดงันั้นผูส้อนจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรู้ ในห้องเรียน ไปเป็นผูช่้วยเหลือ ส่งเสริม และสนบัสนุนผูเ้รียนใน
การแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถหา
ความรู้ดว้ยตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 ผูว้จิยัจึงเล็งเห็นความสาคญัและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงไดน้ ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาด้านการศึกษา  โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมเก่ียวกับการสร้างบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย การสร้างชุดการสอน  (การจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง) ด้วย ส่ือการสอน
อิเล็คทรอนิคบนเครือข่าย ส าหรับนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Soccer for Health) 
รหัสวิชา 01175122 เพื่อเป็นส่ือช่วยในการพฒันาการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นระบบการศึกษาด้วยตนเองผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ห รืออี เลิ ร์นนิง (e-Learning ย่อจาก Electronic Learning) ห รือท่ี รู้จักใน ช่ือของ CAI 
(Computer Assisted Instruction) เป็นนวตักรรมท่ีอยู่ในรูปของระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และอยู่ใน
ลกัษณะส่ือการเรียนการสอนดว้ย โดยการพฒันาจากโปรแกรมทางภาษาพีเฮชพี (PHP) เพื่อเป็นแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ในยุคสังคมดิจิตอลท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจในเน้ือหาการเรียน ออกแบบมาส าหรับการ
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง และใชเ้ทคโนโลยีระบบการบริหารการจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยีมลัติมิเดีย ในเร่ืองระบบ
การลงทะเบียนผูเ้รียน การแจง้ข่าวสารหน้าเว็บ การรายงานผลการเรียนเป็นระยะๆ และมีความยืดหยุ่น
ทางการเรียนรู้ สนบัสนุนการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 

ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนสอบก่อนเรียนกบัคะแนนสอบหลงัเรียน ของการเรียน

ดว้ยส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ  
1.2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจ ต่อส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา

ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 
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1.3 ขอบเขตกำรวจัิย 
ด้ำนประชำกร 

1.3.1 ประชากรนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 01175122 ภาคต้น  ปี
การศึกษา 2559 จ  านวน 40 คน 

1.3.2 กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 01175122 ภาคต้น          
ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละร้อย 

ด้ำนเนือ้หำ 
ผูว้ิจยัท าการศึกษาการจดัท าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวชิาฟุตบอล

เพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 01175122  ภาคต้น                 
ปีการศึกษา 2559  เก่ียวกบัสมรรถนะทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

ระยะเวลาในการเก็บตวัอยา่งขอ้มูล ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2559 รวม
ระยะเวลา 4 เดือน 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ไดส่ื้อการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 
1.4.2 นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนรายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพดีข้ึน 
1.4.3 นิสิตมีสมรรถนะผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ดา้น ในการเรียนรายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพดีข้ึน 
1.4.4 นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีใชส่ื้ออิเล็คทรอนิคบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.5.1 ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดย
อาศยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการถ่ายทอดเน้ือหาและวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ โดยเนน้ถึง
สมรรถนะทั้ง ๕ ดา้น จดัท าข้ึนในลกัษณะเวบ็เพจ (Web Page) โดยใชโ้ปรแกรม ภาษา PHP (Professional 
Home Page)  เขา้มาช่วยพฒันาโปรแกรม แลว้ ส่งขอ้มูลไปเก็บไวบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ท า
ใหส้ามารถเช่ือมโยงติดต่อส่ือสาร และสืบคน้ขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนในเครือข่ายได ้ประกอบดว้ย 

1.5.1.1 ระบบผูใ้ชง้าน (Admin) จะประกอบดว้ย เมนู (Menu) ส าหรับใชง้านต่างๆ ดงัน้ี 
- เมนูการลงทะเบียนของครูผูส้อน 
- เมนูส าหรับสร้างรายวชิา 
- เมนูสร้างและบริหารคลงัขอ้สอบ 
- เมนูส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนเพิ่มเติม 

1.5.1.2 ระบบผูเ้รียน (Student) ประกอบดว้ย เมนู ส าหรับใชง้านต่างๆ ดงัน้ี 
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- เมนูการลงทะเบียนเรียนบนระบบ  
- เมนูการเขา้เรียนในรายวชิา 
- เมนูการวดัและประเมินผลการเรียน 
- เมนูส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนเพิ่มเติม 

1.5.2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง การสร้างส่ือ
การสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 80/80 

1.5.2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน หมายถึง แบบทดสอบระหวา่งบทเรียน ทั้ง 4 บ 
1.5.2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน หมายถึง แบบทดสอบปลายภาค 
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1.6 กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
สมมุติฐำนกำรวจัิย 

1. ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผู ้วิจ ัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ โดย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน  กบัการทดสอบหลงัเรียน มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิคะแนนก่อนเรียน และผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

สื่ อการสอนอิ เล็ คท รอนิ ค ผ่ าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ตามสมรรถนะ
ทั้ง 5 ด้าน 

แนวคิด ::  
- การออกแบบและการพัฒนาสื่อการสอน

อิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
- รู ป แ บ บ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ผ่ า น สื่ อ

อิเล็คทรอนิค 
- การวัดและประเมินผลโดยเน้นสมรรถนะ 5 

ด้าน 
- การเรียนรายบุคคล 

- ประสิทธิภาพของสื่อการสอน
อิ เล็ ค ท ร อ นิ ค  ผ่ า น เค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ตาเกณฑ์ 80/80 

- ก า ร พั ฒ น า โป ร แ ก ร ม สื่ อ ก า ร ส อ น
อิเล็คทรอนิค บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
- การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็คทรอนิค บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

- ผลการเรียนรู้ จากการเรียนสื่อ
การสอนอิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- ความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อสื่อ
การสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ทีเ่กีย่วข้อง  

การศึกษาการพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่าย รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ เพื่อ
พฒันาสมรรถนะ 5 ดา้น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเรียบเรียง
และน าเสนอสาระส าคญั จากเอกสารต าราและผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเสนอตามล าดบัดงัน้ี 

2.1  กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2552 
2.2 ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.2.1 ความหมายของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.2.2 หลกัการออกแบบส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.2.3 หลักการออกแบบส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ

การศึกษา 
2.2.4 ลกัษณะของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.2.5 ประเภทของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.2.6 ประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.2.7 การหาประสิทธิภาพส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3.1 งานวจิยัในประเทศ 
2.3.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศซ่ึง
ประกอบดว้ย ระดบัคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัท่ี
สูงข้ึน มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนตามระดบัของคุณวุฒิ ลกัษณะของ
หลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งใช ้การเปิดโอกาสให้เทียบ
โอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกท่ี
ให้ความมัน่ใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สถาบนัอุดมศึกษาวา่สามารถผลิตบณัฑิตใหบ้รรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2.1.1 หลกัการส าคญัของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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2.1.1.1 ยึดหลกัความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายในการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการจดัการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษา ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษามีแนวทางท่ีชดัเจนในการพฒันาหลกัสูตร การปรับเปล่ียนกลวิธี
การสอนของอาจารย ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา ตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้มัน่ใจวา่ 
บณัฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงัไดจ้ริง 

2.1.1.2 มุ่งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซ่ึงเป็น
มาตรฐานขั้นต ่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกนัคุณภาพบณัฑิตและส่ือสารให้หน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้
เขา้ใจและมัน่ใจถึงกระบวนการผลิตบณัฑิต โดยเร่ิมท่ีผลผลิตและผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา คือ 
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตท่ีคาดหวงัไวก่้อน หลงัจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้บณัฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้นั้นอยา่งสอดคลอ้งและส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระบบ 

2.1.1.3 มุ่งท่ีจะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินการไวแ้ลว้เขา้ดว้ยกนั
และเช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกัน ซ่ึงจะสามารถอธิบายให้ผูเ้ก่ียวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาของคุณวฒิุหรือปริญญาในระดบัต่างๆ 

2.1.1.4 มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบนัอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นท่ี
ยอมรับและเทียบเคียงกนัไดก้บัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ เน่ืองจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาจะช่วยก าหนดความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ โดยเปิดโอกาสใหส้ถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัหลกัสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างหลากหลาย โดยมัน่ใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจดัการศึกษา คือ คุณภาพของบณัฑิตซ่ึงจะมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงั สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นท่ีพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเขม้แขง็และขีดความสามารถในการพฒันา
ประเทศไทย 

2.1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.1.2.1 เพื่อเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติั
ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยการน าไปเป็นหลกัในการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
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2.1.2.2 เพื่อก าหนดเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตให้ชดัเจนโดยก าหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบณัฑิตท่ีคาดหวงัในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพื่อให้สถาบนั 
อุดมศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลัก  และเป็นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาการจดัการศึกษา  เช่น การพฒันาหลกัสูตร การปรับเปล่ียน
กลวธีิการสอนวธีิการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวดัและการประเมินผลนกัศึกษา 

2.1.2.3 เพื่อเช่ือมโยงระดบัต่างๆ ของคุณวฒิุในระดบัอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อบุคคล
จะได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างต่อเน่ืองและหลากหลายตามหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มีความ
ชดัเจนและโปร่งใส สามารถเทียบเคียงกบัมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัต่างๆ กบันานาประเทศได ้

2.1.2.4 เพื่อช่วยให้เกิดวฒันธรรมคุณภาพในสถาบนัอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง และใชเ้ป็นกรอบอา้งอิงส าหรับผูป้ระเมินของการ
ประกนัคุณภาพภายนอกเก่ียวกบัคุณภาพบณัฑิต และการจดัการเรียนการสอน 

2.1.2.5 เพื่อเป็นกรอบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเขา้ใจและความ
มัน่ใจในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อาทิ นกัศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบนัอ่ืนๆ ทั้งใน
และต่างประเทศเก่ียวกบัความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะในการท างาน รวมทั้งคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่บณัฑิตจะพึงมี 

2.1.2.6 เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา ทั้ง
ในและต่างประเทศในการยา้ยโอนนกัศึกษาระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา การลงทะเบียนขา้มสถาบนั และ
การรับรองคุณวฒิุผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

2.1.2.7 เพื่อใหมี้การก ากบัดูแลคุณภาพการผลิตบณัฑิตกนัเองของแต่ละสาขา/สาขาวชิ 
2.1.2.8 เพื่อน าไปสู่การลดขั้นตอน /ระเบียบ  (Deregulation) การด าเนินการให้กับ

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความเขม้แขง็ 
2.1.3 การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของ

ประเทศไทยการเรียนรู้  หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษาพัฒนาข้ึนในตนเองจาก
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บระหวา่งการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัใหบ้ณัฑิตมี อยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 

2.1.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการ
ประพฤติอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และดว้ยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถ
ในการปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม ทั้งใน
เร่ืองส่วนตวัและสังคม 
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2.1.3.2 ดา้นความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคิดและการ
น าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และ
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

2.1.3.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิด
วเิคราะห์และการแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 

2.1.3.4 ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills 
and responsibility) หมายถึง  ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม  การแสดงถึงภาวะผู ้น า  ความ
รับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผดิชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 

2.1.3.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical analysis, Communication and Information Technology Skills)    หมายถึงความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการ
ส่ือสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ดา้นน้ี บาง
สาขาวิชาตอ้งการทกัษะทางกายภาพสูง  เช่น การเตน้ร า ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลกั พลศึกษา 
การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย  (Domain of 
Psychomotor Skill) 

2.1.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ขอ้ก าหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนพฒันาข้ึน

จากการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นท่ีไดรั้บการพฒันาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเขา้ร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีสถาบนั อุดมศึกษาจดัให้ทั้ งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจและ
ความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นไดอ้ยา่งเป็นท่ีเช่ือถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือหลกัสูตรนั้นแลว้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงมีอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตทุก
คนในทุกระดบัคุณวฒิุ โดยแต่ละดา้นจะมีระดบัความซบัซอ้นเพิ่มข้ึน เม่ือระดบัคุณวฒิุสูงข้ึน ทกัษะและ
ความรู้จะเป็นการสะสมจากระดบัคุณวุฒิท่ีต ่ากว่าสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนดงันั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ระดบัคุณวุฒิใดคุณวฒิุหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัของระดบัคุณวฒิุท่ี
ต ่ากวา่ดว้ย โดยแยกออกเป็นดา้นๆ ดงัน้ี 

2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใชก้บันกัศึกษาทุกคน แมว้า่บาง
สาขา/สาขาวิชานกัศึกษาจ าเป็นตอ้งพฒันาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย ์นกับญัชี และนกั
กฎหมาย เป็นตน้ 
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2.1.4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  และด้านทักษะทางปัญญา  จะเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัสาขา/สาขาวิชาท่ีเรียน ซ่ึงตอ้งระบุรายละเอียดของความรู้และทกัษะของสาขา /สาขาวิชาท่ี
เหมาะสมกบัระดบัคุณวฒิุไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร และรายละเอียดของรายวชิา 

2.1.4.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มุ่งหวงัให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นเหล่าน้ี 

2.1.4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ มุ่งหวงัใหน้กัศึกษาทุกคนไม่วา่จะเป็นระดบัคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ตอ้งบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านน้ี แต่ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนในสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบั
มาตรฐานผลการเรียนรู้น้ีจะต้องเน้นให้มีความช านาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น 
นกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตอ้งมีความช านาญและทกัษะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ดา้นความรู้และดา้นทกัษะทางปัญญาเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2 ส่ือการสอนอเิลค็ทรอนิคบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

2.2.1 ความหมายของส่ือการการสอน 
กู๊ด (Good 1973 : 307, อา้งถึงใน ยพุิน พิพิธกุล และ อรพรรณ ตนับรรจง 2535 : 18) กล่าว

วา่ ส่ือการสอน คือวธีิการและวสัดุอ่ืนใดท่ีแสดงใหเ้ห็นเน้ือหาสาระอยา่งสมบูรณ์แบบโดยตวัของมนัเอง
และเป็นผูส่้งเสริมอยา่งกวา้งขวางมากกวา่ท่ีจะเป็นส่วนประกอบของกระบวนการการเรียนการสอน  

       จริยา เหนียนเฉลย (2535 : 4) กล่าววา่ ส่ือการเรียนการสอนหมายถึง การน าวสัดุเคร่ืองมือ 
และวิธีการมาเป็นสะพานเช่ือมโยงความรู้เน้ือหาไปยงัผูเ้รียนได้ เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในส่ิงท่ี
ถ่ายทอดซ่ึงกนัและกนัไดผ้ลตรงตามจุดมุ่งหมาย  

        สุโชติ ดาวสุโข และ สาโรจน์ แพ่งยงั (2535 : 11) กล่าววา่ ส่ือการสอน หมายถึงส่ิงใด ๆ ก็
ตามท่ีเป็นตวักลางถ่ายทอดความรู้หรือช่วยในการเรียนรู้ ซ่ึงผูส้อนและผูเ้รียนเป็นผูใ้ช้เพื่อช่วยให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

         วรวิทย ์นิเทศศิลป์ (2551 : 12) กล่าววา่ ส่ือการเรียนรู้ หรือส่ือการเรียนการสอนหมายถึง 
กิจกรรมทางการศึกษาท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบนัเพราะเป็นผูช่้วยคุณครูสอน
ผูเ้รียน ช่วยให้ภาระงานลดน้อยลง เหน่ือยน้อยลง สอนน้อยลง แต่ผูเ้รียนไดรู้้กวา้งข้ึนส่ือกิจกรรมเป็น
วิธีการท่ีคุณครูจะสรรค์สร้างความคิดสร้างสรรค์ ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมกระท า ให้ผลส าเร็จดังท่ีตั้ ง
ความหวงัไวต้ั้งแต่แรก ในบางคร้ังผูเ้รียนไม่รู้ตวัวา่ก าลงัเรียนอยู ่แต่หลงัจากท่ีผูเ้รียนเสร็จส้ินครูจะตอ้ง
สรุปใจความส าคญั ๆ เพื่อใหก้ลุ่มเรียนทั้งหมดมีความคิดรวบยอดตรงกนั 

         กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 22) กล่าวไวว้า่ ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการกระบวนการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐาน
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ของหลกัสูตรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์
ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในท้องถ่ิน การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความ
เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน 

        สรุปไดว้่า ส่ือการสอน หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีเป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ แปลหรือ
ช่วยท าใหเ้น้ือหาท่ียากใหเ้ป็นง่าย ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็น
เคร่ืองมือ หรือเทคนิคต่างๆ เพื่อเร้าความสนใจผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ และท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดดี้ข้ึน 
อยา่งรวดเร็ว 

ความหมายของบทเรียนออนไลน์ (Online e-Learning) 
ปี  1999 คุณ  Campbell ได้ให้ความหมายบทเ รียนออนไลน์  (Online)  e-Learning                      

(อีเลิร์นน่ิง) คือ การใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในเครือข่าย   อินเทอร์เน็ต (Internet) สร้างการศึกษาท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์ และการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง ท่ีผูค้นทัว่โลกมีความสะดวก และสามารถเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว ไม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลา เป็นการเปิดประตูการศึกษาตลอดชีวติใหก้บัประชากร 

ปี 2000 คุณ Krutus ไดใ้หค้  านิยามไวว้า่บทเรียนออนไลน์ (Online) อีเลิร์นนิง (e-Learning) 
หมายถึง รูปแบบของเน้ือหาสาระท่ีสร้างเป็นบทเรียนออนไลน์ส าเร็จรูป ท่ีอาจใช้ซีดีรอม (CD-ROM) 
เป็นส่ือกลางในการส่งผา่น หรือใชก้ารส่งผา่นอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือเครือข่ายภายใน ทั้งน้ีอาจจะ
อยูใ่นรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม (Computer Based Training: CBT) และการใชเ้วบ็เพื่อการ
ฝึกอบรม (Web Based Training: WBT) หรือการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ผ่าน
ดาวเทียมก็ได ้

จากเว็บไซต์  http://www.capella.edu/elearning ได้ให้ความหมายบทเรียนออนไลน์  
(Online) e-Learning (อีเลิร์นน่ิง) คือ นวตักรรมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงวิธีเรียนท่ีเป็นอยู่เดิม เป็น
การเรียนท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า เช่น อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) อินเตอร์เน็ต 
(Internet) ดาวเทียม แผน่ซีดี (CD) วีดิโอเทป (VDO Tape) ฯลฯ ดงันั้นจึงหมายรวมถึงการเรียนทางไกล 
(Distance Learning) การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual classroom) ซ่ึงมีจุดเช่ือมโยงคือ 
เทคโนโลยกีารส่ือสารเป็นส่ือกลางของการเรียนรู้ 

ผศ.ดร.ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้ให้ค  าจ  ากดั
ความไว ้2 ความหมาย คือบทเรียนออนไลน์ (Online) อีเลิร์นนิง (e-Learning)ความหมายแรกบทเรียน
ออนไลน์ (Online) อีเลิร์นนิง (e-Learning) หมายถึง การเรียนเน้ือหา หรือสารสนเทศส าหรับการสอน 
หรือการอบรม  ซ่ึงใช้การน าเสนอด้วยตัวอักษร (Text) ภาพน่ิง (Image) ผสมผสานกับการใช้
ภาพเคล่ือนไหว (Animation)    วีดิทัศน์ และเสียง (Sound) โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web 
Technology) ในการถ่ายทอดเน้ือหา รวมทั้ งใช้เทคโนโลยีการจัดการคอร์ส (Course Management 
System) ในการบริหารจดัการงานสอนต่างๆ 
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ความหมายท่ีสองบทเรียนออนไลน์ (Online) อีเลิร์นน่ิง (e-Learning) คือ การเรียนใน
ลกัษณะใดก็ได ้ซ่ึงใช้การถ่ายทอดเน้ือหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ 
(Computer) เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) อินเตอร์เน็ต (Internet) เอ็กซทราเน็ต (Extranet)  หรือ
สัญญาณโทรทศัน์ สัญญาณดาวเทียม   

ดร. สุรสิทธ์ิ วรรณไกรโรจน์ ผู ้อ  านวยการโครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง 
สวทช. ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ บทเรียนออนไลน์ (Online) e-Learning (อีเลิร์นนิง) คือ การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ หรือ e-learning (อีเลิร์นน่ิง) การศึกษา เรียนรู้ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) 
หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ผูเ้รียนจะไดเ้รียนตามความสามารถและความสนใจ
ของตน โดยเน้ือหาของบทเรียนซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ความ  รูปภาพ เสียง วดีิโอและมลัติมีเดียอ่ืนๆ จะถูก
ส่งไปยงัผูเ้รียนผ่าน Web Browser โดยผูเ้รียน ผูส้อน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ 
ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนัไดเ้ช่นเดียวกบัการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศยัเคร่ืองมือ
การติดต่อ ส่ือสารท่ีทนัสมยั เช่น e-mail, webboard, chat) จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคน, เรียนได้ทุก
เวลา และทุกสถานท่ี (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)  

2.2.2 หลกัการออกแบบส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การพฒันาเว็บเพจท่ีดี ควรมีการวางแผนก่อนเสมอ เพื่อให้การแสดงผลของเว็บ เกิด

ความถูกตอ้งเพราะเม่ือท าเวบ็เพจเสร็จแลว้จะตอ้งท าการโอนยา้ยขอ้มูลไปเก็บไวใ้นเคร่ืองแม่ข่าย ซ่ึง
มกัจะเป็นเคร่ืองท่ีมีระบบปฏิบติัการเป็นระบบยนิูกซ์ หรือวินโดว ์เอ็นที ในขณะท่ีพฒันาเวบ็มกัจะใช้
เคร่ืองลูกข่าย ซ่ึงใช้ระบบปฏิบัติการ  วินโดว์ 3.1 / 9.5 / 98 ทั้ งน้ีความสามารถและข้อก าหนดของ
ระบบปฏิบติัการบนเคร่ืองแม่ข่ายและลูกข่ายจะมีข้อแตกต่างกันหลายประการ หลกัการพฒันาเว็บ
สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี (ครรชิต มาลยัวงศ.์ 2543) 

2.2.2.1 วางแผนการพฒันาเวบ็เพจ การเตรียมวางแผนก่อนพฒันาเวบ็เพจเป็นส่ิงส าคญั
มากเพราะเอกสารเว็บเพจท่ีสร้างจะเพิ่มจ านวนอยู่เร่ือยๆ และมีจุดเช่ือมจ านวนมาก  หากไม่มีการ
วางแผนไวก่้อนจะท าใหก้ารแกไ้ขและปรับปรุงใหเ้กิดปัญหาไดง่้าย 

2.2.2.2 สร้างไดเร็กทอร่ี และไดเร็กทอร่ีย่อย ท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างไดเร็กทอร่ีและไดเร็ก
ทอร่ียอ่ย หรือโฟลเดอร์ ท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนเร่ิมสร้างงานเพื่อเก็บไฟล ์HTML และไฟลรู์ปภาพ 

2.2.2.3 สร้างภาพ หรือจดัหาภาพ แลว้น าภาพมาไวใ้นไดเร็กทอร่ีท่ีเตรียมไว ้สร้างภาพ
หรือจดัหาภาพแลว้น าภาพมาไวใ้นไดเร็กทอร่ี ท่ีเตรียมไว ้ขอ้มูลท่ีท าเสนอในเวบ็เพจนอกจากขอ้ความ
ตัวอักษร ยงัต้องอาศัยรูปภาพเพื่อเป็นส่ือในการน าเสนอด้วย  เช่น การสร้างภาพด้วยโปรแกรม 
Photoshop , CoreiPaint , Paint Shop 
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2.2.2.4 สร้างไฟล์ HTML สามารถเลือกท าไดห้ลายวิธี ท่ีนิยมโดยทัว่ไปเร่ิมตน้จะตอ้ง
ท าการลงรหัสดว้ยโปรแกรม NotePad ซ่ึงเป็นโปรแกรมมาตรฐานท่ีมีมาพร้อมกบั Windows ทุกรุ่นจึง
ตอ้งท าความเขา้ใจกบัชุดค าสั่ง HTML ใหดี้ยิง่ข้ึน 

2.2.2.5 ก าหนดช่ือไฟล์ HTML ก าหนดช่ือไฟล์ ตามขอ้ก าหนดของผูดู้แลเว็บนั้นๆ 
การจดัเก็บเอกสารเป็นไฟล์ จะตอ้งก าหนดนามสกุลไฟล์ให้ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดของผูดู้แลเวบ็ หรือ
ผูดู้แลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

2.2.2.6 ตรวจสอบผลการน าเสนอเวบ็และแกไ้ข ตรวจสอบและแกไ้ข ขณะลงรหสัเวบ็
เพจ ควรตรวจสอบผลผา่นบราวเซอร์อยูเ่สมอเพื่อให้ไดผ้ลท่ีถูกตอ้ง สามารถใชโ้ปรแกรมเนสเคป และ
หากตอ้งการเผยแพร่ออกสู่ระบบอินเทอร์เน็ตควรตรวจสอบผลการน าเสนอบนบราวเซอร์ 

2.2.2.7 ส่งขอ้มูลข้ึนไวใ้นเคร่ืองแม่ข่าย เม่ือพฒันาเวบ็เพจแลว้ก็สามารถน าข้ึนไวใ้น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไดโ้ดยอาศยัโปรแกรม WinFtp หรือ CuteFtp โดยผูพ้ฒันาจะตอ้งมีสิทธ์ิใน
การอพัโหลดขอ้มูลและตอ้งสอบถามผูดู้แลเวบ็ (Web Administrator) วา่ใหส่้งขอ้มูลไปไวใ้นไดเร็กทอร่ี
อะไรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายช่ืออะไรก่อนเสมอ 

2.2.2.8 ตรวจสอบผลจากคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เม่ือท าการอพัโหลดขอ้มูลเสร็จแล้วก็
สามารถตรวจสอบขอ้มูล โดยจะตอ้งทราบว่า URL ในการเรียกดูคืออะไร ทั้งน้ีอาจจะสอบถามจาก
ผูดู้แลระบบ 

2.2.3 รูปแบบของการใชส่ื้อการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 
2.2.3.1 การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร อภิปราย แลกเปล่ียนสอบถาม

ขอ้มูลข่าวสารความคิดเห็นทั้งกบัผูส้นใจศึกษาในเร่ืองเดียวกนั หรือกบัผูเ้ช่ียวชาญสถาบนัอุดมศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาไดใ้ชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการติดต่อกบัครู อาจารย ์เพื่อการนดัหมาย ซกัถามขอ้สงสัย 
หรือการส่งการบา้นด้วยการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จดหมายอิเล็คทรอนิค
เพราะจากประโยชน์หลายประการของจดหมายในเร่ืองของความไดเ้ปรียบจดหมายปกติท่ีตอ้งใชเ้วลาใน
การรับการส่งหลายวนั แต่การใชจ้ดหมายอิเล็คทอรนิคสามารถท าไดใ้นเวลาเพียงไม่ก่ีนาที และผูรั้บไม่
จ  าเป็นตอ้งรอรับขอ้มูล เพราะจดหมายจะถูกส่งไปรอในกล่องรับจดหมายรอการเปิดอ่านเม่ือใดก็ได้ท  า
การเปิดเคร่ืองบริการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีนิยมมากในหมู่นักการศึกษาก็คือ ลิสต์เซิร์ฟซ่ึงเป็น
บริการท่ีอนุญาตให้นักการศึกษาสามารถสมคัรเป็นสมาชิกของกลุ่มสนทนาท่ีมีความสนใจในเร่ือง
เดียวกับท่ีเราสนใจ โดยผูส้นใจต้องส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคไปยงัท่ีอยู่ของกลุ่มสนทนา เม่ือมีผูส่้ง
ขอ้ความมายงักลุ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะคดัลอกและจดัส่งขอ้มูลไปยงัสมาชิกทุกคนท่ีร่วมเป็นสมาชิกใน
กลุ่มท าใหเ้ราทราบขอ้มูลท่ีทนัสมยัตลอดเวลาได ้เรียนรู้นานาทศันะ จากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาและท่ีส าคญั
คือ ไดแ้สดงขอ้คิดเห็นส่วนตวัและไดซ้กัถามขอ้สงสัยจากสมาชิกในกลุ่ม (ถนอมพร ตนัพิพฒัน์, 2539) 
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2.2.3.2 การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการคน้หาขอ้มูลในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
นกัศึกษาสามารถใชบ้ริการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูล ศึกษาคน้ควา้ และวจิยัไดห้ลาย
วธีิ วธีิท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ ผา่นทาง เวริลด ์วาย เวบ็ และ เวริลด ์วาย เวบ็ มีขอ้มูลในหลายรูปแบบมี
ซอฟต์แวร์ส าหรับการอ่านขอ้มูลท่ีสมบูรณ์มาก และสามารถเช่ือมโยงเก่ียวเน่ืองกนัใช้งานไดง่้ายและ
สะดวก  ในการค้นหาข้อมูลนั้ นมีเคร่ืองมือช่วยค้น (Search Machine) การท างานเพียงกดปุ่มเรียก
เคร่ืองมือข้ึนมาแลว้พิมพค์  าหรือขอ้ความท่ีตอ้งการสืบคน้ลงไป เคร่ืองก็จะแสดงผลออกมาถา้ตอ้งการ
เขา้ไปอ่านก็กดปุ่มเขา้ไปก็จะท าใหท้ราบขอ้มูลนั้นๆ ได้ ่ 

บริการทางอินเทอร์เน็ตอ่ืน ซ่ึงนักการศึกษาสามารถใช้ในการสืบคน้ขอ้มูล  ได้แก่ อาร์ซ่ี 
(Archie) และเวส์ (Wais) อาร์ซ่ีนั้นเป็นบริการช่วยคน้ขอ้มูลท่ีอยูบ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เฉพาะเคร่ืองท่ีมี
การอนุญาตให้โอนถ่ายแฟ้มขอ้มูลได ้ส่วนเวบ็นั้นเป็นบริการคน้หาขอ้มูลท่ีมีการท างานคลา้ยกบัอาร์ซ่ี 
คือ จะตอ้งอาศยัการต่อเขา้ไปยงัเคร่ืองท่ีศูนยบ์ริการก่อนและพิมพค์  า หรือ ขอ้ความท่ีตอ้งการสืบคน้ลง
ไปแต่จะแตกต่างก็คือ ค า หรือขอ้ความท่ีตอ้งการสืบคน้ท่ีพิมพเ์ขา้ไปควรจะเก่ียวเน่ืองกบัเน้ือหา เพราะ
เว็บจะคน้หาแฟ้มขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาซ่ึงมีค านั้นๆ ปรากฏอยู่  การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในหลกัสูตร
การศึกษา สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดว้ยกนัคือ  

2.2.3.2.1 การประยกุตเ์ครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนของหลกัสูตรท่ีมีอยู่เดิม ปัจจุบนัน้ีไดมี้การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในหลกัสูตรกิจกรรมการ
สอนกันัอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเรียนการสอนระดบัประถมศึกษา ถึงระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  

2.2.3.2.2 การศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะช่วยขจดัปญ
หาทางดา้นการขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้จ ากดัในดา้นเวลา และสถานท่ีของผูเ้รียน  

2.2.3.2.3 การเรียนการสอนเก่ียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
ประเทศไทส่วนใหญ่ยงัคงเป็นไปในลกัษณะของการเปิดอบรมหลกัสูตรสั้นๆ หรือการจดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการแก่ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ แต่ในสถาบนัการศึกษาอุดมศึกษาบางแห่ง ก็ไดเ้ร่ิมมีการจดัการ
เรียนการสอนเก่ียวกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวิชาต่างๆ 
ใหแ้ก่นิสิต นกัศึกษากนับา้งแลว้ 

2.2.4 ลกัษณะของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ในปัจจุบนั คนส่วนใหญ่มกัจะใช้ค  าวา่ e-Learning กบัการเรียน การสอน หรือการ

อบรม ท่ีใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเน้ือหา รวมถึงเทคโนโลยี
ระบบการจดัการหลกัสูตร (Course Management System) ในการบริหารจดัการงานสอนดา้นต่างๆ โดย
ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยระบบ e-Learning น้ีสามารถศึกษาเน้ือหาในลกัษณะออนไลน์ หรือ จากแผน่ซีดี-รอม 
ก็ได้ และท่ีส าคัญอีกส่วนคือ เน้ือหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยี
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มัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) ค  าว่า e-
Learning นั้นมีค าท่ีใช้ไดใ้กลเ้คียงกนัอยูห่ลายค าเช่น Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer 
based training (การฝึกอบรมโดยอาศยัคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT) online learning (การเรียน
ทางอินเตอร์เนต) เป็นตน้ ดงันั้น สรุปไดว้า่ ความหมายของ e-Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยอาศยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือส่ืออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเร่ืองราว และเน้ือหา โดย
สามารถมีส่ือในการน าเสนอบทเรียนไดต้ั้งแต่ 1 ส่ือข้ึนไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถท่ีจะอยูใ่น
รูปของการสอนทางเดียว  หรือการสอนแบบปฎิสัมพนัธ์ได้ ลักษณะท่ีส าคัญของการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (E-Learning) ไดแ้ก่ 

2.2.4.1 Anyone, Anywhere and Anytime คือ ผูเ้รียนจะเป็นใครก็ได ้มาจากท่ีใดก็
ได ้และเรียนเวลาใดก็ไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียน เพราะโรงเรียนไดเ้ปิดเวบ็ไซตใ์หบ้ริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง 

2.2.4.2 Multimedia ส่ือ ท่ีน า เสนอในเว็บ  ประกอบด้วยข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ตลอดจนวดิีทศัน์ อนัจะช่วยกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ประกอบดว้ย 

1) Non-Linear ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาท่ีน าเสนอได้ตามความ
ตอ้งการ 

2) Interactive ด้วยความสามารถของเอกสารเว็บท่ีมีจุดเช่ือม (Links) 
ยอ่มท าใหเ้น้ือหามีลกัษณะโตต้อบกบัผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติัอยูแ่ลว้ และผูเ้รียนยงัเพิ่มส่วนติดต่อกบัวิทยากร
ผ่านระบบ e-mail, web-board, chat, Social Network ก็ได้ท าให้ผูเ้รียนกบัผูส้อนสามารถติดต่อกันได้
อยา่งรวดเร็ว  

2.2.5 ประเภทของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
องค์ประกอบของ  e- learning การ เ รียนแบบออนไลน์  ห รือ  e-learning มี

องคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู ่4 ส่วน แต่ละส่วนจะตอ้งออกแบบให้เช่ือมสัมพนัธ์กนัเป็นระบบ และจะตอ้ง
ท างานประสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั คือ 

1) เน้ือหาของบทเรียน ถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 
2) ระบบบริหารการเรียน เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลน์หรือ e-learning นั้นเป็น

การเรียนท่ีสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ศึกษา เรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง  ระบบบริหารการเรียนท่ีท าหน้าท่ีเป็น
ศูนยก์ลาง ก าหนดล าดบัของเน้ือหาในบทเรียน น าส่งบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงัผูเ้รียน 
ประเมินผลความส าเร็จของบทเรียน ควบคุม และสนบัสนุนการใหบ้ริการทั้งหมดแก่ผูเ้รียน จึงถือวา่เป็น



17 
 

องค์ประกอบของ  e-learning ท่ีส าคัญมาก เราเรียกระบบน้ีว่า “ระบบบริหารการเรียน” (LMS : e-
Learning Management System) 

3) การติดต่อส่ือสาร การเรียนแบบ e-learning ถือว่าเป็นการเรียนทางไกลอีก
รูปแบบหน่ึง แต่ส่ิงส าคญัท่ีท าให้ e-learning มีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากการเรียนทางไกลทัว่ ๆ 
ไปก็คือการน ารูปแบบการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง มาใชป้ระกอบในการเรียน เพื่อเพิ่มความสนใจ และ
ความต่ืนตวัของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนใหม้ากยิง่ข้ึน ตลอดจนใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดติ้ดต่อ 
สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งตวัผูเ้รียนกบัครูผูส้อน และระหวา่งผูเ้รียน
กบัเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอ่ืน ๆ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

3.1) ประเภท real-time ไดแ้ก่ Chat (message, voice) , White board / Text slide , 
Real-time Annotations, Interactive poll , Conferencing และอ่ืน ๆ 

3.2) ประเภท non real-time ไดแ้ก่ Web-board , e-mail 
4) การสอบ / วดัผลการเรียน โดยทัว่ไปแล้วการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนใน

ระดบัใดหรือเรียนวธีิใด ก็ยอ่มตอ้งมีการสอบ / การวดัผลการเรียน เป็นส่วนหน่ึงอยูเ่สมอ การสอบ / การ
วดัผลการเรียนจึงเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีจะท าให้การเรียนแบบ e-learning เป็นการเรียนท่ีสมบูรณ์ 
กล่าวคือในบางวิชาจ าเป็นตอ้งวดัระดบัความรู้ก่อนเขา้สมคัรเขา้เรียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียนใน
บทเรียนหรือหลกัสูตรท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ซ่ึงท าให้การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือเขา้สู่บทเรียน
ในแต่ละหลกัสูตรก็จะมีการสอบยอ่ยทา้ยบท และการสอบใหญ่ก่อนท่ีจะจบหลกัสูตร ระบบบริหารการ
เรียน จะเรียกขอ้สอบท่ีจะใช้มากจากระบบบริหารคลงัขอ้สอบ (Test Bank System) ซ่ึงเป็นส่วนย่อยท่ี
รวมอยูใ่นระบบบริหารการเรียน 

2.2.6 ประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับดา้นการศึกษานั้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างคุณภาพ 

และความเสมอภาคทางการศึกษาในหลายเร่ืองดงัน้ี (อธิปัตย ์คล่ีสุนทร. 2540)  
2.2.6.1 ครู อาจารย ์ผูส้อน สามารถพฒันาคุณภาพบทเรียน หือแนวคิดในสาขาวิชา

ท่ีสอนโดยการเรียกดูจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาวิชาการ คู่มือครู แบบฝึกหัด ซ่ึงบาง
เร่ืองสามารถคดัลอกมาใชไ้ดท้นัที  

2.2.6.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนของครู  อาจารย์ต่าง
สถาบนั เน้ือหาสาระท่ีหอ้งสมุดตนเองยงัไม่มี รูปภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว  

2.2.6.3 ขอ้มูลการบริหารการจดัการ สามารถติดตามถ่ายโอนและแลกเปล่ียนได้ 
ทะเบียน ประวติันักเรียน การเลือกเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ขอ้มูลผูป้กครองดา้นอาชีพรายไดต่้อปี การยา้ยถ่ินท่ีอยู ่ฯลฯ  
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2.2.6.4 งานวิเคราะห์ วิจยั เร่ืองน้ีนกัเรียนท่ีอยู่ระดบัมธัยม อาชีวศึกษาข้ึนไป และ
ครูอาจารยส์ถาบนัทุกระดบั สามารถคน้หาเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ 
วจิยัโดยเฉพาะ ในส่วนท่ีเป็นวรรณคดีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อดูวา่มีผูรู้้ท่านใดบา้งศึกษาคน้ควา้เม่ือใด  

2.2.6.5 การประมวลผลหรือการท างานโดยใช้เค ร่ือง อ่ืน  บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต รวมถึงการขอใช้เคร่ืองท่ีมีศกัยภาพสูง ท างานบางงานให้เราไดห้ากไดรั้บอนุญาตหรือเรา
เป็นสมาชิกอยู ่ 

2.2.6.6 การเล่นเกมส์เพื่อลบัสมอง และฝึกความคิดกับการท างาน ในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีเกมส์เล่นทุกระดบั ซ่ึงส่วนหน่ึงของเกมส์ดงักล่าวจะเปิดใหเ้ล่นโดยไม่คิดมูลค่า  

2.2.6.7 การศึกษางานดา้นศิลปะวฒันธรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สังคมโลก
เป็นสังคมท่ีประกอบไปด้วยผูค้นหลายเช้ือชาติท่ีมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ความ
เป็นอยู ่ความคิด ฯลฯ แตกต่างกนัมาก แต่ในเครือข่ายน้ี การศึกษาแลกเปล่ียนความรู้ แนวคิด เพื่อน า
ส่วนท่ีดีและเหมาะสมของบางสังคมมาประยกุตใ์ชท้  าไดโ้ดยง่าย 
2.3 การหาประสิทธิภาพส่ือการสอนอเิลค็ทรอนิคบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

วิธีการน้ีจะน าส่ือไปทดลองใช้กบักลุ่มเป้าหมาย การหาประสิทธิภาพของส่ือ เช่น บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน แผนการสอน แบบทกัษะ เป็นตน้ ส่วนมากใช้
วิธีการหาประสิทธิภาพดว้ยวิธีน้ี ประสิทธิภาพส่วนท่ีสัดส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ การท า
แบบฝึกหดั หรือกระบวนการเรียน หรือแบบทดสอบย่อยโดยแสดงเป็นค่าตวัเลข 2 ตวั E1/E2 = 80/80, 
E1/E2 = 85/85, E1/E2 = 90/90 เป็นตน้ หรืออ่ืนๆอีกก็ได ้แต่ถา้ก าหนดเกณฑ์ไวต้  ่าเกินไปอาจท าให้ผูใ้ช้
บทเรียนไม่เช่ือถือคุณภาพของบทเรียน การหาค่า E1 และ E2 มีวิธีการค านวณหาค่าร้อยละ โดยใชสู้ตร
ต่อไปน้ี 

1) การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
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2) การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบับทเรียนคอมพวิเตอร์ในประเทศและต่างประเทศ 

2.4.1 งานวจัิยในประเทศ 
ทิพย์เกสร บุญอ าไพ (2540) ได้ท าการศึกษาการพฒันาระบบการสอนเสริมทางไกลผ่าน

อินเทอร์เน็ตของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ผลการวจิยัพบวา่ระบบการสอนเสริมทางไกลผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต (DTSI Plan) ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
หลกั 6 องคป์ระกอบ ซ่ึงจดัเป็นขั้นตอน 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ (1) การวเิคราะห์สถานการณ์  

(2) การออกแบบการเรียนการสอน (3) การผลิตชุดการสอนผา่นอินเทอร์เน็ต (4) การทดสอบประสิทธิ 
ภาพ (5) การด าเนินการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (6) การประเมิน และปรับปรุงระบบการสอน
เสริมทางไกลผา่นอินเทอร์เน็ตไดรั้บการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิทางเทคโนโลยี และส่ือสารการศึกษา 
และทางระบบการศึกษาทางไกลเห็นวา่อยูใ่นเกณฑ ์“เหมาะสมมาก”  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนเสริมทางไกลผา่นอินเทอร์เน็ตกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ
สอนเสริมโดยวิธีเผชิญหนา้ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี .05 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเรียนจาก
การสอนเสริมทางไกลผา่นอินเทอร์เน็ตอยูใ่นเกณฑ ์“เห็นดว้ยมาก”  

รุ่งโรจน์ แกว้อุไร (2543) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาระบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายใยแมง
มุม ผลการวจิยัเป็นดงัน้ี  

1) การพฒันาระบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายใยแมงมุมไดอ้งคป์ระกอบระบบตาม  
แนวคิดของการพฒันาระบบการเรียนการสอน  5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นวิเคราะห์ ปัญหาความตอ้งการ
เน้ือหารายวิชาผูเ้รียน (2) ขั้นตอนการออกแบบประกอบดว้ย การก าหนดวตัถุประสงค์การเรียน เลือก
เน้ือหาวิชา การเลือกส่ือและกิจกรรมการเรียน (3) ขั้นพฒันาประกอบดว้ย การก าหนดรายระเอียดของ
กิจกรรม การพฒันาแบบวดัและวิธีการประเมินผล  (4) ขั้นน าไปใช้ ประกอบด้วย การน าแผนการ
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ด าเนินการสอนมาใช้ การด าเนินการสอน (5) ขั้นควบคุม ประกอบดว้ย การประเมินผลการเรียน และ
ระบบ  

2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตท่ีเรียนผา่นเครือข่ายใยแมงมุมสูงกวา่นิสิตท่ีเรียนตาม  
ปกติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั.01  

3 นิสิตท่ีเรียนผา่นระบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายใยแมงมุมมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ผา่นเครือข่ายใยแมงมุมอยูใ่นระดบัมาก 29  
 เอนก ประดิษฐพงษ ์(2545) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง ชีวติและวิวฒันาการ ส าหรับ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปไฮเปอร์เทกซ์ มาร์ค อพั แลงเควช (Hyper Text Mark Up Language : HTML) แอคทีฟ เซอร์
เวอร์ เพจ (Active Server Pages : ASP) และภาษาจาวา (Java Script) โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนศรีพฤฒา จ านวน 42 คน พบวา่การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ชีวติและววิฒันาการ มีประสิทธิภาพ 82.92/82.33 สูงกวา่เกณฑท่ี์
ก าหนด  

2.4.2 งานวจัิยในต่างประเทศ 

ซีเกรนและวตัวดู (Seagren & Watwood. 2000) พบวา่เม่ือเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลง จ าเป็น

อย่างยิ่งท่ีการศึกษาจะตอ้งกา้วให้ทนัความเปล่ียนแปลงนั้น กระบวนการเรียนการสอนจะตอ้งมีความ

เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัจะเป็นเครือข่ายของแหล่งขอ้มูลมากกวา่เป็นสถานท่ี 

ประกอบกับจะต้องมีระบบเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ดังจะเห็นได้ท่ี

มหาวทิยาลยัเนบราสกา – ลินคอลน์ (The University of Nebraska - Lincoln) ส่วนหน่ึงของการเรียนการ

สอนในระดบัปริญญาเอก ไดมี้การออกแบบและจดัการเรียนการสอน โดยการใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และโปรแกรมการเรียนท่ีมีการถามตอบปัญหา และการอภิปรายของนกัศึกษา และการมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึง

กนัและกนั ขณะท่ีครูจะให้ค  าแนะน านกัเรียนนกัศึกษาแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ให้แก่กนัโดยมี

กิจกรรมดงัน้ี  

1)  การเรียนเป็นพื้นฐานในการสนทนาท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่ม  

2) กลุ่มผูเ้รียนสามารถเขา้ร่วมเรียนไดต้ามความสะดวกของตนเอง  

3) การตอบสนอง การแสดงความคิดเห็นจะเกิดข้ึนโดยปราศจากความเร่งรีบ  

4) ใหค้วามส าคญัต่อความร่วมมือมากกวา่การสอนในหอ้งแบบพื้นฐาน เพราะนกัเรียนทั้ง  

หมดตอ้งมีส่วนร่วม  
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5) ปัญหาท่ีพบในห้องเรียนลดลงไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความแตกต่างระหว่างเพศ ชนกลุ่มน้อย ผูมี้

ความพิการทางร่างกาย เป็นตน้  

6) การเรียนแบบน้ีท าใหท้ราบพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนอ่อนได ้  

เคซ่ี (Cassey. 1994) ไดอ้ธิบายถึงการท่องไปกบัโลกของขอ้มูลของครูกบันกัเรียนโดยเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของครูท่ีออกแบบโดยมหาวิทยาลยัแคลิฟอเนียสเตท  (California State University) ส าหรับ

นกัเรียน และครู จากการศึกษาของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ปรากฎว่านกัเรียนกระตือรือร้นมากข้ึน ทุกคน

เสาะหาขอ้มูลและใชค้อมพิวเตอร์ท่ีบา้นมากข้ึน ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัการวิจยัของหลายๆ คนท่ีพบวา่ การ

จดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น ท่ีจะเรียนรู้ ผูเ้รียนมี

ความสนใจสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มมากข้ึน แต่ก็ยงัมีปัญหาอีกหลายประการท่ีพบวา่เป็นอุปสรรคในการเรียน

การสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ความเร็วในการเช่ือมต่อขอ้มูล รูปแบบการเรียนของนกัศึกษา 

และวธีิการสอนของครูท่ีเปล่ียนแปลง 
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บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาฟุตบอลเพื่อ
สุขภาพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 มี
วธีิด าเนินการดงัน้ี 

3.1 วธีิกำรวจัิย 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบการวิจยัก่ึงทดลอง

(Quasi-Experimental Research) ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเคร่ืองมือวิจยัโดยการพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค
เขา้กบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ รหสั
วิชา 01175122 ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตลงทะเบียนเรียน จ านวนทั้งส้ิน 40 คน โดยใช้แบบ
แผนการวิจยัแบบกลุ่มทดลองหน่ึงกลุ่ม ทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pre-Experimental 
One Group Pretest-Posttest) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน ใช้แบบสอบถาม ถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1. ประชากร นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ รหสัวิชา 01175122 ภาคตน้ 

ปีการศึกษา 2559 จ  านวนทั้งส้ิน 40 คน  
2. กลุ่มตวัอย่าง นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ รหัสวิชา 01175122 ภาค

ตน้ ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งส้ิน 40 คน โดยเก็บขอ้มูลทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละร้อย 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสอน ได้แก่ ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ รหสัวชิา 01175122 ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559 ประกอบดว้ย   
1.1 เน้ือหาบทเรียน จ านวน 4 บท 
1.2 แบบทดสอบก่อนเรียนเน้ือหาบทเรียน จ านวน 4 ชุด (บทท่ี 1 – บทท่ี 4) 
1.3 แบบทดสอบย่อย บทท่ี 1 จ  านวน 1 ชุด บทท่ี 2 จ  านวน 4 ชุด บทท่ี 3 จ  านวน 2 ชุด 

และ บทท่ี 4 จ  านวน 2 ชุด 
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1.4 แบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 4 บท (บทท่ี 1 – บทท่ี 4) 
1.5 แบบทดสอบปลายภาคเรียน จ านวน 50 ขอ้ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการใช้ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ประกอบดว้ย  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามชนิด rating scale 5 ระดบั  
ตอนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะ  

3.4 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ เพื่อพฒันา

สมรรถนะ 5 ดา้น โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
3.4.1 ขั้นตอนแรก เป็นขั้นตอนของพฒันาโปรแกรม โดยผูว้ิจยัออกแบบโปรแกรมและให้

นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) เขียนโปรแกรมตามท่ีผู ้วิจ ัยออกแบบบทเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต มีองค์ประกอบด้วยกันคือ ด้านเน้ือหา ด้านระบบบริหารการเรียน LMS (E-Learning 

System) ท่ีท  าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารและก าหนดล าดบัเน้ือหาของบทเรียนแลว้น าผลส่งผา่นเครือข่ายไปยงั

ผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถติดตามความกา้วหน้าการรายงานผลการเรียนผ่านกระดานข่าวหรือระบบการ

ตอบรับทางอีเมล (E-mail) ได ้ มีการตรวจสอบแกไ้ข ปรับปรุงความถูกตอ้ง พร้อมทั้งสร้างแบบประเมิน

คุณภาพของโปรแกรม โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและรูปแบบ

ของโปรแกรมส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินโครงสร้าง

ของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) เขียนผงังาน Flowchart (ภาคผนวก ค) 
2) นกัพฒันาโปรแกรม (Programmer) ออกแบบโปรแกรม (Storyboard) 
3) คดัเลือกโปรแกรมในการพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4) ทดสอบและตรวจสอบผลงาน (ขอ้ผิดพลาดการท างาน Bug) 
5) แกไ้ขปรับปรุง 
6) ทดสอบและตรวจสอบส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นโปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ (Web 

Browser) และแกไ้ขปรับปรุง 
7) ท าการส่งขอ้มูลข้ึนบนเคร่ืองแม่ข่าย (Upload to Server) 
8) ประเมินผลโปรแกรมบนระบบเครือข่าย 
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9) น าเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสาร
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดใหค้วามหมาย
ของคะแนนของตวัเลือกในแบบประเมิน ดงัน้ี 

5   หมายถึง  คุณภาพระดบัดีมาก  

4  หมายถึง  คุณภาพระดบัดี  

3   หมายถึง   คุณภาพระดบัพอใช ้   

2  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 

1  หมายถึง   ไม่มีคุณภาพ 

 น าผลแบบประเมินท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นโปรแกรมประเมินคุณภาพส่ือการ
สอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และน าผลการประเมินมาพิจารณาค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑก์าร
แปลความหมายขอ้มูลของผลการประเมิน ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง คุณภาพระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง คุณภาพระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง คุณภาพระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง คุณภาพระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง คุณภาพระดบันอ้ยท่ีสุด 
โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์คะแนนการประเมินคุณภาพส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค เฉล่ียอยู่

ในระดบั 3.50 ข้ึนไป ถือว่าน าไปใช้ได ้และจากการประเมินคุณภาพส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ค่าเฉล่ีย
ดา้นโปรแกรมการพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคุณภาพโดยรวม 4.65 ซ่ึง
หมายความวา่ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค มีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

10) แกไ้ขปรับปรุง และน ามาสร้างบทเรียน 
3.4.2 ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนของการพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต โดยผูว้ิจยัได้น าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน ไปสร้างเน้ือหาบทเรียนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่า

อินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นผู ้

ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและรูปแบบของโปรแกรมส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของส่ือการสอน โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาหลกัสูตร/รายวชิา เพื่อก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2) ก าหนดผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน 
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3) ก าหนดรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาในบทเรียน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยยอ่ย ๔ 
บท และในแต่ละบทจะมีบทยอ่ย 

4) ออกแบบการวดัผลและการประเมินผล โดยก าหนดให้มีการทดสอบก่อนเรียนของ
แต่ละบทเรียน (4 บท) และมีการวดัและประเมินผลในแต่ละบทยอ่ย รวมถึงมีการวดัและประเมินผลทา้ย
บทเรียนทั้ง 4 บท 

5) สร้างชุดการวดัและประเมินผลปลายภาค 
6) ทดสอบและตรวจสอบผลงาน 
7) น าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีพฒันาเสร็จเรียบร้อยแลว้

ใหผู้เ้ช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดให้ความหมายของคะแนนของตวัเลือกใน

แบบประเมิน ดงัน้ี 
5   หมายถึง  คุณภาพระดบัดีมาก  

4  หมายถึง  คุณภาพระดบัดี  

3   หมายถึง   คุณภาพระดบัพอใช ้   

2  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 

1  หมายถึง   ไม่มีคุณภาพ 

 น าผลแบบประเมินท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาและการกีฬา ประเมิน
คุณภาพส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และน าผลการประเมินมาพิจารณาค่าเฉล่ีย
โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายขอ้มูลของผลการประเมิน ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง คุณภาพระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง คุณภาพระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง คุณภาพระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง คุณภาพระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง คุณภาพระดบันอ้ยท่ีสุด 

โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์คะแนนการประเมินคุณภาพส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค เฉล่ียอยูใ่นระดบั 
3.50 ข้ึนไป ถือวา่น าไปใชไ้ด ้และจากการประเมินคุณภาพส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ค่าเฉล่ียดา้นความ
ถูกตอ้งและความเหมาะสมของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคุณภาพโดยรวม 
4.67 ซ่ึงหมายความวา่ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค มีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
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8) แกไ้ขปรับปรุง และน าไปใช ้ 
3.4.3 ข้ันตอนสุดท้ำย เป็นกำรหำประสิทธิภำพของส่ือกำรสอนอเิลค็ทรอนิคผ่ำนเครือข่ำย

อนิเทอร์เน็ต (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556)  
กำรทดสอบประสิทธิภำพเดี่ยว 
ผูว้ิจยัน าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผา่นการแกไ้ขและปรับปรุง

เรียบร้อยแลว้ น ามาใหนิ้สิตชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 3 คน ทดสอบการเขา้เรียนในระบบออนไลน์ โดยก าหนดให้
ใช้เวลาในการเรียนในระบบออนไลน์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และท าแบบทดสอบในโปรแกรมและผูว้ิจยั
สัมภาษณ์ผูเ้รียนเก่ียวกบัขอ้บกพร่องดา้นต่างๆ ของโปรแกรม 

กำรทดสอบประสิทธิภำพกลุ่ม 
ผูว้ิจยัน าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผา่นการแกไ้ขและปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว น ามาให้นิสิตชั้ นปีท่ี 1 จ  านวน 10 คน ทดสอบการเข้าเรียนในระบบออนไลน์ โดย
ก าหนดให้ใช้เวลาในการเรียนในระบบออนไลน์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และท าแบบทดสอบในโปรแกรม
และตอบค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต ต่อการเรียนโปรแกรมเรียน Online รายวิชา
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ 

กำรทดสอบประสิทธิภำพภำคสนำม 
ผูว้ิจยัน าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผา่นการแกไ้ขและปรับปรุง

เรียบร้อยแลว้ ใหนิ้สิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 01175122 ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559 
จ  านวนทั้งส้ิน 40 คน ทดสอบการเขา้เรียนในระบบออนไลน์ โดยก าหนดใหใ้ชเ้วลาในการเรียนในระบบ
ออนไลน์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และท าแบบทดสอบในโปรแกรมและตอบค าถามในแบบสอบถามความพึง
พอใจของนิสิต ต่อการเรียนโปรแกรมเรียน Online รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ น าคะแนนมาค านวณหา
ประสิทธิภาพ 

 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
3.5.1 หาค่าความเท่ียงตรงของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(IOC : Index of Item Objective Congruence) ระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์ 
3.5.2 สถิติพื้นฐานท่ีใชว้เิคราะห์หาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ ระบบบริหารการจดัการ

เรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เชิงปริมาณโดยวิเคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ สถิติท่ี
ใชใ้นการตรวจสอบสมมุติฐาน 



30 
 

30 
 

3.5.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน โดยใชสู้ตร Paired samples t-test (เปรียบเทียบแบบจบัคู่ส่ิงทดลอง) 

3.5.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ ต่อการใชส่ื้อการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตรายวชิาการฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ใชเ้กณฑ ์คะแนนค่าเฉล่ีย �̅� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และการแปลความหมาย 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการวจิัย 

 

ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัพฒันา

โปรแกรมออกแบบโปรแกรมตามความต้องการของผูว้ิจ ัยเป็นเบ้ืองต้น โดยใช้ภาษา PHP ในการ

ออกแบบโปรแกรม และประเมินหาค่าคุณภาพ (IOC) เก่ียวกับความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญด้านการ

พฒันาโปรแกรม ไดค้่าเฉล่ีย �̅� และ SD ดา้นฟังกช์ัน่การใชง้านของระบบอยูใ่นระดบัดี (4.35, 0.43) ดา้น

ความยากง่ายต่อการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบัดีมาก (4.8, 0.48) และดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลใน

ระบบอยู่ในระดบัดีมาก (4.8, 0.58) (ภาคผนวก จ)  และได้น าโปรแกรมท่ีผ่านแก้ไขและปรับปรุงไป

ประเมินความถูกตอ้งและความเหมาะสมหาค่าคุณภาพ (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา และการกีฬา 

ได้ค่าเฉล่ีย �̅� และ SD ด้านการจดัการบทเรียนอยู่ในระดบัดีมาก (4.73, 0.46) ด้านภาพและกราฟฟิก

ประกอบบทเรียนอยูใ่นระดบัดี (4.40, 0.45) และดา้นแบบทดสอบระหวา่งเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก (4.87, 

0.70) (ภาคผนวก จ) ซ่ึงไดคุ้ณภาพของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นไปตาม

เกณฑ ์

ผลการวิจยัเร่ือง การพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาฟุตบอล

เพื่อสุขภาพ เพื่อพฒันาสมรรถนะ 5 ดา้น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ผูว้ิจยั

น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ตอนท่ี 1 ผลของการประเมินประสิทธิภาพของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ เพื่อพฒันาสมรรถนะ 5 ดา้น 

4.2 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนนสอบหลงัเรียน รายวิชา

ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ เพื่อพฒันาสมรรถนะ 5 ดา้น 

4.3 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการเรียนรายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ เพื่อ

พฒันาสมรรถนะ 5 ดา้น 

โดยผูว้จิยัไดแ้สดงรายละเอียดของผลการวจิยัในแต่ละตอน ดงัน้ี 
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4.1 ตอนที่ 1 ผลของการประเมินประสิทธ์ิภาพของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

รายวชิาฟุตบอลเพือ่สุขภาพ เพือ่พฒันาสมรรถนะ ๕ ด้าน 

ผูว้ิจยัไดน้ าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ มาทดลอง

กบักลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559 

จ  านวน 40 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดงัน้ี 

4.1.1 การทดสอบประสิทธิภาพเดี่ยว ผูว้จิยัน าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ท่ีผา่นการแกไ้ขและปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ น ามาให้นิสิตชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 3 คน ทดสอบการเขา้เรียนใน

ระบบออนไลน์ โดยก าหนดให้ใชเ้วลาในการเรียนในระบบออนไลน์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผูว้ิจยัสัมภาษณ์

นิสิตหลงัเรียนบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ พบวา่ นิสิตตอ้งการเน้ือหาบทเรียนท่ีมีความหลากหลาย เช่น 

ภาพ วีดิทศัน์ ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน  และเน้ือหาบทเรียนให้กระชบัไม่มากเกินไปเพื่อไม่ให้

เกิดความเบ่ือหน่าย  และการตั้งค่าเกณฑก์ารผา่นเกณฑไ์ม่สูงมากเกินไป 

4.1.2 การทดสอบประสิทธิภาพกลุ่ ม   ผู ้วิจ ัยน าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ไปทดสอบกบันิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคตน้ ปีการการศึกษา 

2559 จ  านวน 10 คน ในการทดสอบให้นิสิตเรียนเน้ือหาและท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน เพื่อน าผลการ

ทดสอบมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และเม่ือนิสิตเรียนเน้ือหาทั้ ง 4 บท ให้นิสิตท า

แบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อน าผลการทดสอบมาหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ความ

คิดเห็นของนิสิตทั้ง 10 คน เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของโปรแกรมส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอล พบว่า นิสิตให้ความสนใจในการเรียนส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค 

ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดรั้บความรู้มากข้ึนกวา่การเรียนวชิาพลศึกษาแบบเดิมๆ ผลของประสิทธิภาพ 

ดงัตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4-1 ผลการวิเคราะห์หาแนวโน้มประสิทธิภาพภาคกลุ่ม ของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ  

 

บทท่ี 
แบบทดสอบระหวา่งเรียน 4 บท แบบทดสอบปลายภาค 

ประสิทธิภาพ 
จ านวน ค่าเฉล่ีย E1 จ านวน ค่าเฉล่ีย E2 

1 10 111 74.00   

2 10 126 62.80 

3 10 180 80.00 

4 10 41 82.00 

รวม 10 399 79.72 10 440 88.00 79.72/88.00 

 

 จากตารางท่ี 4-1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพกลุ่ม ของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตจากการทดสอบประสิทธิภาพกลุ่ม กลุ่มตวัอย่าง 10 คน พบว่า คะแนนท่ีได้จากการท า

แบบทดสอบระหวา่งเรียน (E1)  ของบทท่ี 1 เป็น 74.00 บทท่ี 2 เป็น 62.80 บทท่ี 3 เป็น 80.00 บทท่ี 4 เป็น 

82.00 และเฉล่ียรวมทั้ง 4 บท เป็น 79.72 และแบบทดสอบปลายภาค (E2) เป็น 88.00 จะเห็นไดว้า่บทท่ี 1 

และบทท่ี 2 และภาพรวมของคะแนนทั้ง 4 บท มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท่ีตั้งไวคื้อ 

80/80 และหลงัการทดสอบบทเรียน ผูว้ิจยัสัมภาษณ์นิสิตท่ีเขา้รับการทดสอบ พบปัญหาและส่ิงท่ีตอ้ง

ปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 

1. ปรับปรุงความยากง่ายของขอ้สอบใหเ้หมาะสม 

2. ปรับภาษาของขอ้ค าถามและตวัเลือก เพื่อใหอ่้านแลว้เขา้ใจไดง่้าย 

3. ตดัเน้ือหาท่ีมากเกินใหมี้ความกระชบัข้ึน 

4. นิสิตท่ีเขา้รับการทดสอบมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เท่ากนั และความรวดเร็ว

ในการประมวลผลขอ้มูลในโปรแกรมข้ึนอยูก่บัความแรงของเครือข่าย ดงันั้นควรเพิ่มค าอธิบายในเร่ือง

ของสถานท่ีและการเลือกใชเ้ครือข่ายท่ีมีความเร็วและความเสถียร 
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4.1.3 การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม น า ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ท่ีปรับปรุงแก้ไขในการทดสอบประสิทธิภาพกลุ่ม ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนิสิต ท่ี

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559 ให้เวลาในการเรียนผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และนดัวนัและเวลาในการเขา้สอบทา้ยบทเรียน แลว้น าผลคะแนนท่ี

ไดม้าวเิคราะห์หาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 ซ่ึงไดผ้ลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 4-1 

 

ตารางท่ี 4-2 ผลการวิเคราะห์หาแนวโน้มประสิทธิภาพภาคสนาม ของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ  

 

 บทท่ี 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 

ประสิทธิภาพ 
จ านวน ค่าเฉล่ีย E1 จ านวน ค่าเฉล่ีย E2 

1 40 545 90.80   

2 40 642 80.20 

3 40 321 80.20 

4 40 155 77.50 

รวม 40 1,662 83.11 40  1,647 82.35 83.11/82.35 

 

จากตารางท่ี 4-2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพภาคสนาม ของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตจากการทดสอบประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่าง 10 คน พบว่า คะแนนท่ีได้จากการท า

แบบทดสอบระหวา่งเรียน (E1)  ของบทท่ี 1 เป็น 90.80 บทท่ี 2 เป็น 80.20 บทท่ี 3 เป็น 80.20 บทท่ี 4 เป็น 

77.50 และเฉล่ียรวมทั้ง 4 บท เป็น 83.93 และแบบทดสอบปลายภาค (E2) เป็น 82.35 จะเห็นไดว้า่ส่ือการ

สอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด  
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4.2 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนสอบหลังเรียน รายวิชาฟุตบอล

เพือ่สุขภาพ เพือ่พฒันาสมรรถนะ 5 ด้าน 

ตารางท่ี 4-3 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหวา่งระดบัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน และระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน Paired Samples T-Test 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 41.63 6.03 
2.02 0.39 

ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 41.18 7.89 

Sig < .05  

 

 จากตารางท่ี 4-3 สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตท่ีใชส่ื้อการสอนอิเล็คทรอนิคผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ มีผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน และผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน        

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่นิสิตสามารถน าเอาประสบการณ์การเรียนรู้

โดยใชส่ื้อการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไปใชต้อบค าถามในการทดสอบหลงัเรียนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา

ฟุตบอลเพือ่สุขภาพ 

 ผูว้ิจ ัยได้น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ใหนิ้สิตท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 40 

คน ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ท่ีผูว้ิจยัส่งผา่นกระดานข่าวหนา้เวบ็ไซตท่ี์ใชเ้รียนออนไลน์ ภายหลงัท่ี

นิสิตเรียนและผา่นการทดสอบปลายภาคแลว้ ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4-4 จ านวนและร้อยละสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพทัว่ไป จ านวน ร้อยละ/ (n=40) 

เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 

10 

30 

 

25.4 

74.6 

อาย ุ

 19 ปี 

 20 ปี 

 21 ปี 

 

5 

30 

5 

 

12.5 

75 

12.5 

 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเอก 

 การจดัการโรงเรียน 

  

40 

 

100 

ชั้นปี 

 1 

 2 

 3 

 

5 

33 

2 

 

12.5 

82.5 

5 

นิสิตใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ในการ

เขา้เรียน บทเรียน Online (ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 

  

 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ 9 23.7 

 แล็ปทอ็ป 2 6.1 

 โน๊ตบุค๊ 31 78.9 

 แทบ็เล็ต 2 5.3 

 สมาร์ทโฟน 5 12.3 
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สถานภาพทัว่ไป จ านวน ร้อยละ/ (n=40) 

นิสิตใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ของ

ใครในการเขา้เรียน บทเรียน Online (ตอบได้

มากกวา่ ๑ ขอ้) 

  

 ของตนเอง 31 77.5 

 ของเพื่อน 13 31.6 

 ของมหาวทิยาลยั 2 5 

 จากตารางท่ี 4-4 พบว่าผูต้อบส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 74.6 มีอายุ

เฉล่ีย 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 75 เป็นนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ สาขาการจดัการโรงแรม จ านวน 

40 คน คิดเป็นร้อยละร้อย ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเขา้เรียนบทเรียน Online จ านวน 31คน คิด

เป็น 78.9 และส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์ของตนเอง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5  

 

ตารางท่ี 4-5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค 

ผา่นเครือข่าย รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 

 

รายการประเมิน 
ค่าระดบัความพึงพอใจ 

�̅� S.D ความหมาย 

ด้านโครงสร้างของโปรแกรม 4.63 .53 มากท่ีสุด 

 ค าแนะน าในการเขา้เรียนบทเรียน Online มีความชดัเจน 4.77 .40 มากท่ีสุด 

 การแจง้ข่าวบนกระดานข่าวถูกตอ้งและรวดเร็ว 4.65 .56 มากท่ีสุด 

 ช่ือเวบ็ไซตง่์ายต่อการเขา้ถึง 4.52 .62 มากท่ีสุด 

 เมนูหลกั มีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 4.58 .54 มากท่ีสุด 

ด้านความเหมาะสมและประสิทธิภาพของโปรแกรม 4.62 .52 มากท่ีสุด 

 โปรแกรมง่ายต่อการใชง้าน 4.58 .49 มากท่ีสุด 

 โปรแกรมมีความรวดเร็วในการแสดงผล 4.58 .48 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
ค่าระดบัความพึงพอใจ 

�̅� S.D ความหมาย 

 รูปแบบการแสดงผลมีความเหมาะสม 4.61 .58 มากท่ีสุด 

 ภาพประกอบและไฟลว์ีดิโอมีความน่าสนใจ 4.64 .44 มากท่ีสุด 

 เน้ือหาวชิามีประโยชน์ต่อการฝึกปฏิบติั 4.71 .62 มากท่ีสุด 

ด้านเนือ้หาวชิา 4.50 .58 มากท่ีสุด 

 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียน 4.61 .62 มากท่ีสุด 

 เน้ือหาวชิาครบถว้นสมบูรณ์ 4.77 .62 มากท่ีสุด 

 เน้ือหาวชิาทนัสมยั 4.44 .50 มากท่ีสุด 

 เน้ือหาวชิาเป็นประโยชน์ในการฝึกปฏิบติั 4.20 .56 มากท่ีสุด 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 4.66 .55 มากท่ีสุด 

 ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบับทเรียน 4.66 .58 มากท่ีสุด 

 ขอ้ค าถามมีความถูกตอ้ง 4.81 .49 มากท่ีสุด 

 ขอ้ค าถามมีความยากง่ายเหมาะสม 4.61 .54 มากท่ีสุด 

 เวลาในการท าขอ้สอบแต่ละขอ้มีความเหมาะสม 4.68 .53 มากท่ีสุด 

 จ านวนขอ้สอบมีความเหมาะสม 4.44 .59 มากท่ีสุด 

 ตวัเลือกของขอ้ค าถามมีความถูกตอ้งและเหมาะสม 4.87 .55 มากท่ีสุด 

ด้านการประเมินผล 4.76 .50 มากท่ีสุด 

 มีความรวดเร็วในการประเมินผล 4.77 .47 มากท่ีสุด 

 มีความถูกตอ้งในการประเมินผล 4.81 .49 มากท่ีสุด 

 มีความเหมาะสมในการประเมินผล 4.56 .49 มากท่ีสุด 

 มีความยติุธรรมในการประเมินผล 4.89 .55 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4-5 แสดงให้เห็นว่า ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา

ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ท าให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจราย

ดา้นดงัน้ี 

 ด้านโครงสร้างของโปรแกรม ด้านความเหมาะสมและประสิทธิภาพของโปรแกรม ด้าน

เน้ือหาวิชา ดา้นแบบทดสอบระหวา่งบทเรียนและปลายภาค และดา้นการประเมินผล ผูเ้รียนมีความพึง

พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อ

สุขภาพ เป็นบทเรียนส าหรับใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่ง

มีอิสระ และผูส้อนสามารถติดตามดูผลการเรียนและการประเมินผลการเรียนระหวา่งเรียนและหลงั

เรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของรายวชิาและความตอ้งการ

ของผูเ้รียน 

5.1 วตัถุประสงค์การวจัิย 

 การวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อ

สุขภาพ มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

5.1.1 เพื่อพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพื่อ
สุขภาพ ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

5.1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนสอบก่อนเรียนกบัคะแนนสอบหลงัเรียน ของ
การเรียนดว้ยส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ  

5.1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจ ต่อส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 

5.2 สมมุตฐิานการวจิยั 

5.2.1 ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ 
โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน กบัคะแนนการท า
แบบทดสอบหลงัเรียน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

5.2.2 ผลสัมฤทธ์ิคะแนนก่อนเรียน และผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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5.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

5.3.1 บทเรียนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 
5.3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนเน้ือหารายวชิา แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบ

หลงัเรียน  
5.3.3 เวบ็ไซตส์ าหรับส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่าย รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 
5.3.4 แบบวดัความพึงพอใจของนิสิต ท่ีมีต่อส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค รายวชิาฟุตบอล

เพื่อสุขภาพ 

5.4 วธีิด าเนินการวจัิย 
ผูว้จิยัไดแ้บ่งขั้นตอนในการสร้างและพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค รายวชิาฟุตบอลเพื่อ

สุขภาพ ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
5.4.1 ขั้นตอนแรก เป็นขั้นตอนของพฒันาโปรแกรม โดยผูว้ิจยัออกแบบโปรแกรมและให้

นักพฒันาโปรแกรม (Programmer) เขียนโปรแกรมตามท่ีผูว้ิจ ัยออกแบบบทเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต มีองค์ประกอบด้วยกนัคือ ด้านเน้ือหา ด้านระบบบริหารการเรียน LMS (E-Learning 

System) ท่ีท  าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารและก าหนดล าดบัเน้ือหาของบทเรียนแลว้น าผลส่งผ่านเครือข่ายไป

ยงัผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถติดตามความกา้วหนา้การรายงานผลการเรียนผา่นกระดานข่าวหรือระบบ

การตอบรับทางอีเมล  (E-mail) ได ้ มีการตรวจสอบแกไ้ข ปรับปรุงความถูกตอ้ง พร้อมทั้งสร้างแบบ

ประเมินคุณภาพของโปรแกรม โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา

และรูปแบบของโปรแกรมส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

5.4.2 ขั้นตอนทีส่อง เป็นขั้นตอนของการพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต โดยผูว้จิยัไดน้ าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน ไปสร้างเน้ือหาบทเรียนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเป็นผู ้

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและรูปแบบของโปรแกรมส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

5.4.3 ข้ันตอนสุดท้าย เป็นการหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556)  

5.4.3.1 การทดสอบประสิทธิภาพเดี่ยว 
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ผูว้ิจยัน าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผ่านการแก้ไขและปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว น ามาให้นิสิตชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 3 คน ทดสอบการเข้าเรียนในระบบออนไลน์ โดย
ก าหนดใหใ้ชเ้วลาในการเรียนในระบบออนไลน์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และท าแบบทดสอบในโปรแกรม
และผูว้จิยัสัมภาษณ์ผูเ้รียนเก่ียวกบัขอ้บกพร่องดา้นต่างๆ ของโปรแกรม 

5.4.3.2 การทดสอบประสิทธิภาพกลุ่ม 
ผูว้ิจยัน าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผ่านการแก้ไขและปรับปรุง

เรียบร้อยแล้ว น ามาให้นิสิตชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 10 คน ทดสอบการเขา้เรียนในระบบออนไลน์ โดย
ก าหนดใหใ้ชเ้วลาในการเรียนในระบบออนไลน์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และท าแบบทดสอบในโปรแกรม
และตอบค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต ต่อการเรียนโปรแกรมเรียน Online รายวิชา
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ 

5.3.3.3 การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม 
ผูว้ิจยัน าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผ่านการแกไ้ขและปรับปรุง

เรียบร้อยแลว้ ให้นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 01175122 ภาคตน้ ปีการศึกษา 
2559 จ  านวนทั้งส้ิน 40 คน ทดสอบการเขา้เรียนในระบบออนไลน์ โดยก าหนดให้ใชเ้วลาในการเรียน
ในระบบออนไลน์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และท าแบบทดสอบในโปรแกรมและตอบค าถามใน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต ต่อการเรียนโปรแกรมเรียน Online รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 
น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ 

5.5 สรุปผลการวจัิย 

 จากการด าเนินการวจิยัและพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตาม

ขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

5.5.1 การตรวจประสิทธิภาพส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพ่ือ
สุขภาพ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จากผลการทดลองจ านวน 3 คร้ัง พบวา่ การทดสอบประสิทธิภาพเด่ียว นิสิตตอ้งการเน้ือหา

บทเรียนท่ีมีความหลากหลาย เช่น ภาพ วดิีทศัน์ ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน  และเน้ือหาบทเรียนใหก้ระชบัไม่

มากเกินไปเพ่ือไม่ให้เกิดความเบ่ือหน่าย  และการตั้ งค่าเกณฑ์การผ่านเกณฑ์ไม่สูงมากเกินไป การทดสอบ

ประสิทธิภาพกลุ่ม พบว่า  ส่ือการสอนมีประสิทธิภาพ 79.72/88.00 ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท่ีตั้งไวคื้อ 80/80 

และการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม ส่ือการสอนมีประสิทธิภาพ 83.11/82.35 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 

5.5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนนสอบหลงัเรียน ของการเรียน

ดว้ยส่ือการสอนอิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ผลการวิจยัพบวา่ 
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ผลสัมฤทธ์ิคะแนนสอบก่อนเรียน  และผลสัมฤทธ์ิคะแนนสอบหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั หรือ

ใกลเ้คียงกนั 

5.5.3 การส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค รายวิชาฟุตบอล

เพื่อสุขภาพ จากการส ารวจความคิดเห็น พบว่า ภาพรวมเก่ียวกับการเรียนโดยใช้ส่ือการสอน

อิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แยกพิจารณาราย

ดา้น พบวา่ นิสิตมีความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการประเมินผล ดา้นแบบทดสอบก่อน

เรียนและหลงัเรียน ดา้นโครงสร้างโปรแกรม ดา้นความเหมาะสมและประสิทธิภาพของโปรแกรม 

และดา้นเน้ือหาวชิา 

5.6 อภิปรายผล 

 การวิจยัเพื่อพฒันาส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพื่อ

สุขภาพ เป็นการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคดิจิตอล ซ่ึงถือวา่ระบบ

สารสนเทศหรือท่ีเรียกว่า การส่ือสารไร้พรมแดน มีบทบาทอย่างมากในการเปล่ียนแปลงสังคม 

วฒันธรรมและวิถีชีวิตของผูค้น ซ่ึงระบบการศึกษาก็อยู่ในวิถีแห่งการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกยุค

ดิจิตอล การเรียนของผูเ้รียนท่ีมีอิสระมากยิ่งข้ึน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ท่ีต้องการความ

รวดเร็วของการวดัและประเมินผล และการให้คะแนนอย่างยุติธรรม จากผลของการวิจยัสามารถ

อภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

 การตรวจสอบประสิทธิภาพภาคสนาม ในการใช้ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอล พบว่า ส่ือการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.11/82.35 เป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั ทิพสุดา คิดเลิศ. (2551) ท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบังานโรงแรม ส าหรับนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี พบวา่บทเรียนมีคุณภาพในระดบัดีมาก และมีประสิทธิภาพ 85.73/89.08 เป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีก าหนดไว ้   

 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชา ฟุตบอลเพื่อ

สุขภาพ ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559 โดยเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบก่อนเรียน กบั 

ผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบหลงัเรียน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบก่อนเรียน กบั 
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ผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบหลังเรียน ไม่แตกต่างกัน หรือมีค่าคะแนนเฉล่ียใกล้เคียงกัน อย่างมี

นยัส าคญัท่ี .05 ซ่ึง สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัหลายเร่ือง อาทิเช่น  

กนัตภณ พร้ิวไธสง (2556) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม

เมคคาทรอนิกส์ ผา่นบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวชิาฟัชซ่ีลดจิก พบวา่ผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัชซ่ีลอจิกมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่ง

มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และ อรอนงค์ โฆษิตพิพฒัน์ (2558) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลการสอนผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์และส่ือชุมชนของนกัศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาประชามติ 

พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิการหลงัเรียน ของกลุ่มผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนผา่นส่ือสังคมออนไลน์ และส่ือชุมชน 

มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียนทุกเร่ือง ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 เหตุผลของผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านส่ืออิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการทดสอบก่อนเรียน กับ 

ผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบหลงัเรียน ไม่แตกต่างกนันั้น เน่ืองจากรูปแบบการท าแบบทดสอบระหวา่ง

บทเรียน (บทท่ี 1 – บทท่ี 4) ผูว้ิจยัตั้งเกณฑ์การผา่นเกณฑ์การเรียนของแต่ละบทไวท่ี้ ร้อยละ 80 และ

หากท าแบบทดสอบไม่ผา่น ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งกลบัไปศึกษาเน้ือหาและท าแบบทดสอบจนกวา่จะผ่าน 

และผูว้ิจยัก็ไม่ไดท้  าเฉลยขอ้ท่ีถูกของแบบทดสอบไว ้ดงันั้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในแต่

ละบทก็จะได้ร้อยละ 80 ข้ึนไป และเม่ือไปท าแบบทดสอบปลายภาคผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียนในการท าแบบทดสอบปลายภาค จึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ ์ร้อยละ 80 ข้ึน ผลของการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิจึงไม่แตกต่างกนั 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค รายวิชาฟุตบอลเพื่อ

สุขภาพ พบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในภาพรวมของทุกๆ ดา้นอยูใ่นระดบัสูงมากท่ีสุด ส่วนรายดา้น 

พบวา่ นิสิตมีความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการประเมินผล ดา้นแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียน ดา้นโครงสร้างโปรแกรม ดา้นความเหมาะสมและประสิทธิภาพของโปรแกรม และดา้น

เน้ือหาวิชา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ลัดดาวลัย์ สวสัด์ิหลง (2550) เร่ือง การพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเวบ็ดว้ยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อการเรียนรู้เป็นทีมของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาโท มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ผูเ้รียนมีความพึง
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พอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเวบ็ดว้ยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อการเรียนรู้เป็นทีมท่ี

ผูว้จิยัพฒันาข้ึนในระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะ 

 การน าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวชิาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ในคร้ัง

น้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.7 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 

 การน าส่ือการสอนอิเล็คทรอนิค ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ มาใช้

ในการวิจยัการเรียนการสอน เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของ

สังคมและนวตักรรมเทคโนโลยีสมยัใหม่ เกิดเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ

เรียนรู้ไดอ้ย่างหลากหลาย ลดขอ้จ ากดัเก่ียวกบัสถานท่ี เวลา และสามารถเรียนไดอ้ย่างต่อเน่ือง และ

ผูส้อนจ าเป็นตอ้งสร้างเน้ือหาบทเรียนให้มีความหลากหลายเก่ียวกบัช่องทางการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 

ภาพ วดิีทศัน์ เวบ็ไซต ์ยทููป เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ความสนใจใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

5.7.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มท่ีสอนโดยใช้ส่ือ

อิเล็คทรอนิคผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กบั กลุ่มท่ีสอนแบบปกติ 

5.7.2 ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ โดยใช้ส่ืออิเล็คทรอนิคผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ปัจจัยด้านอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนส่ืออิเล็คทรอนิค ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษาขอ้จ ากดัเก่ียวกบัความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ในการเรียนในสภาพจริงของ

นิสิต 

5.7.3 ควรมีวเิคราะห์ขอ้สอบเพื่อหาความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบรายขอ้ และหา

ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 
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The purposes of this research were to: 1) develop the computer-assisted media based on computer 
network to meet the 80/80 efficiency criterion; 2) compare the pre-test and post-test learning 
achievement with computer-assisted media based on computer network; 3) survey satisfactions toward 
the computer-assisted media based on computer network. 

The employed research sample consisted of 40 students who studying soccer for health course, 
first semester, 2016 obtained by purposive sampling. The statistic for data analysis included the E1/E2 
efficiency index, mean, standard deviation, and paired samples t-test 

Research findings showed that the computer-assisted media based on computer network had 
efficiency indices of 83.11/82.35 thus meeting the 80/80 efficiency criterion. The result of comparing 
the pre-test and the post-test learning achievement was equality at the .05 level; the sample were highest 
satisfied with learning from computer-assisted based on computer network. 

 


