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สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้บนเครือข่ำย ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (3) แบบสอบถำมควำม
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เรียนผ่ำนระบบ LMS  (4) กำรประเมินผล   ผลลัพธ์  คือ จริยธรรมของเยำวชน ได้แก่ ควำมซื่อสัตย์  
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Abstract 
 

Code of project : A-18/2561    
Project name : The Development Model of learning environments Web-based 

Learning Based on the sufficiency economy philosophy to toward 
Ethical Mind of youth in Thailand 

Researcher name : Surakij Prangsorn, Ph.D   
  

 This research aims to study and develop the model of learning 
environments Web-based Learning Based on the sufficiency economy philosophy to 
toward Ethical Mind of youth in Thailand. Four phases of  conducting  research  have  
been  carried  out  (1) study to need assessment of  format and content of Model of 
learning environments Web-based Learning Based on the sufficiency economy 
philosophy to toward Ethical Mind of youth in Thailand, (2) develop the model of 
learning environments Web-based Learning Based on the sufficiency economy 
philosophy to toward Ethical Mind of youth in Thailand, (3) trial of the model and (4) 
the  improvement  and  revision of  the  model. 
 The sample of this study involves 190 participants based on the period of 
research.  The first phase included 102 youth in Thailand and 8 teacher. The second 
phase included 15 specialists to express their opinions towards model’s components  
and 5 experts to evaluation of model and third phase included 30  youth in Thailand 
have utilized the courseware. The research instruments  used  for  data  collection  
consisted  of  (1) Model of learning environments Web-based Learning Based on the 
sufficiency economy philosophy to toward Ethical Mind of youth in Thailand  (2) a 
need assessment questionnaire  (3) a need assessment questionnaire  of content of 
e-learning rice farming system  (4) a questionnaire of the specialist opinions and (5) 
an assessment of model. The statistics used  for  data  analysis  were  mean  and  
standard  deviation. 
 The findings revealed as follows : 
 1. Model of learning environments Web-based Learning Based on the 
sufficiency economy philosophy to toward Ethical Mind of youth in Thailand 
comprised context : analysis of learners , analysis  instructor and analysis of e-
learning system. Three input factors : (1) philosophy, vision (2)  curriculum   
(3) learning management system. Four processes : (1) production of courseware   
(2) knowledge transfer  (3) learning through LMS  (4) evaluation. Output were new 
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generation farmers with cognitive domain, psychomotor domain and affective 
domain. One feedback  system.  Model of learning environments Web-based 
Learning Based on the sufficiency economy philosophy to toward Ethical Mind of 
youth in Thailand assessed  by  the  experts  revealed  that  the  model’s  
components  are  proper. The systems  of  the  model  were  suitable,  worth,  
useful  and  meets the needs of youth in Thailand. 
 2. The results of implementation a model of experimental group who 
learned using courseware showed that the  samples had  learning  progress  at  85.09 
percent. 
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Sufficiency Economy Philosophy, Ethical Mind, Youth in Thailand 
E-mail Address : surakij.p@rmutr.ac.th 
Period of project : October 2017 – September 2018 



ฉ 
 

สารบัญ  
  หน้า 
กิตติกรรมประกาศ  ก 
บทคัดย่อภาษาไทย  ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ง 
สารบัญ   ฉ 
สารบัญตาราง  ช 
สารบัญภาพ   ซ 
บทท่ี 1   บทน า  1 
 1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  1 
 2. วัตถุประสงค์การวิจัย 3 
 3. ขอบเขตการวิจัย 3 
 4. วิธีด าเนินการวิจัย  4 
 5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 5 
 6. ค าส าคัญของการวิจัย  6 
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  7 
บทท่ี 2 ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 8 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวิธีระบบ 8 
 2.2 กำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ (Learning Environment) 10 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (Economy Sufficiency) 21 
 2.4 แนวคิดหลักกำรกำรพัฒนำจริยธรรม (Morality Development) 24 
 2.5 แนวคิดหลกักำรกำรจัดกำรเรียนบนเครือข่ำย (Web-based learning) 33 
 2.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 37 
บทท่ี 3 วิธีการด าเนินงานวิจัย 42 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 43 
 3.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 46 
 3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 48 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 57 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 57 
   



ช 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
บทท่ี 4 ผลการวิจัย 58 
 4.1  ผลกำรศึกษำควำมต้องกำรรูปแบบและเนื้อหำของรูปแบบกำรจัด

สภำพแวดล้อมกำรเรียนรูบ้นเครือข่ำย ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
58 

 4.2  ผลกำรพฒันำรปูแบบกำรจัดสภำพแวดลอ้มกำรเรียนรูบ้นเครือข่ำย 
ตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

61 

  1) บริบทของรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรูบ้นเครือข่ำย 
ตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

65 

  2) ปัจจัยน ำเข้ำของรปูแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรูบ้น
เครือข่ำย ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

66 

  3) กระบวนกำรด ำเนินกำรของรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำร
เรียนรู้บนเครือข่ำย ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

69 

  4)  ผลลัพธ์ของรปูแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้บน
เครือข่ำย ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

73 

 4.3 ผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรูบ้นเครือข่ำย ตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

78 

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 80 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 80 
 5.2 อภิปรายผล 82 
 5.3 ข้อเสนอแนะ  84 
บรรณานุกรม 85 
ภาคผนวก ก 90 
ภาคผนวก ข 104 
ประวัติผู้วิจัย  105 
   
   
   

 
   
 
 



ซ 
 

สารบัญตาราง  
ตารางท่ี  หน้า 

1 ผลควำมคิดเห็นของเยำวชน เกี่ยวกับควำมต้องกำรรปูแบบกำรจัด
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรูบ้นเครือข่ำยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

58 

2 ควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญ เกี่ยวกับควำมครอบคลมุขององค์ประกอบระบบ
ใหญ ่

61 

3 ควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญ เกี่ยวกับควำมครอบคลมุขององค์ประกอบยอ่ย 
และ กระบวนกำรย่อย 

62 

4 กำรประเมินโมเดลโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 77 
5 ดัชนีประสทิธิผลของโปรแกรมบทเรียนในรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำร

เรียนรู้บนเครือข่ำย ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง โดยกำรหำค่ำดัชนี
ประสิทธิผล (Effectiveness  Index  :  E.I.) 

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 
 

สารบัญภาพ   
ภาพท่ี  หน้า 

1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 6 
2 บริบทของรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้บนเครือข่ำย ตำมหลัก

ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
65 

3 ปัจจัยน ำเข้ำของรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้บนเครือข่ำย ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

66 

4 ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ (LMS) ของรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรูบ้น
เครือข่ำย ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

68 

5 กระบวนกำรด ำเนินกำรของรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้บน
เครือข่ำย ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง                

69 

6 ข้ันตอนกำรผลิตโปรแกรมบทเรียน 70 
7 ข้ันตอนกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ 71 
8 ข้ันตอนกำรเรียนผ่ำนระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ (LMS) 72 
9 ผลลัพธ์ของรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรูบ้นเครอืข่ำย ตำมหลัก

ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
73 

10 จริยธรรมของเยำวชนที่พึงประสงค์ 74 
11 ข้อมูลปอ้นกลับของรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรูบ้นเครือข่ำย ตำม

หลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
75 

12 ระบบกำรประกันคุณภำพ ของรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้บน
เครือข่ำย ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

76 

 



1 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่ สุด  ยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่  1 จนถึงฉบับที่ 11 ในปัจจุบัน (พ.ศ.2555–
2559) และยุทธศาสตร์หนึ่งที่ส าคัญของแผนพัฒนาฯฉบับปัจจุบันคือ “การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยังยืน ” ที่มีเป้าหมายให้จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น12 ปี  
(รัฐสภา พงษ์ภิญโญ, 25561) ผู้เรียนทุกคนจึงควรได้รับการสนับสนุนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังต้องสง่เสรมิให้ผูส้อนจดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ ปัจจัยส าคัญเหล่านี้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545) เพื่อให้ทุกสถาบันการศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมต่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนหรือ
สถาบันสถานศึกษานั้น มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างศักยภาพทางการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน  

โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมด้านสังคมและจิตใจ   มีความส าคัญต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพราะสภาพแวดล้อมทางกายภาพท าให้นักเรียนเกิดความสนใจการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ และการเรียนภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความสุข และสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจมี
ความส าคัญต่อพัฒนาการด้านการปรับตัวของผู้เรียนสภาพแวดล้อมทางการเรียน จึงมีความส าคัญต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนมาก (สมทรง สรรพสาร,   2548) เยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ถ้าหากเยาวชนตกอยู่ในสภาพที่เสื่อมถอย ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย-จิตใจ 
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านส านึกความรับผิดชอบ การพัฒนาประเทศก็จะ
ด าเนินไปได้ยากถ้าหากเยาวชนในปัจจุบันมีคุณภาพไม่ดีพอ อนาคตของประเทศชาติก็ต้องประสบกับ
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์และความไม่มี เสถียรภาพทางสังคมอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น 
เป็นไปได้หรือไม่ว่า สภาพความเป็นจริงที่ปรากฏทางสังคมในปัจจุบันก็เป็นผลลัพธ์บางส่วนมาจาก
คุณภาพของเยาวชนในอดีต 

เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของการปฏิวัติเทคโนโลยี และสังคมอุตสาหกรรมใหม่ของโลก ซึ่ง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วต่อโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของบุคคลภายในสถาบัน
ครอบครัว ผลที่ตามมาก็คือ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่และความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ และเยาวชนได้รับ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดประเด็นปัญหาที่น่าพิจารณาตามมาคือ ได้มีปรากฏการณ์ทาง
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สังคมและข้อเท็จจริงต่างๆ จ านวนมากระบุให้เห็นถึงปัญหาวิกฤตต่อคุณภาพของเยาวชนไทย 
มีปัจจัยหลายด้านที่เป็นปัญหาอุปสรรคการสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน ทั้งปัญหายาเสพติด
อบายมุข  การมั่วสุมทางเพศ ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  สิ่งกระตุ้นการบริโภคทางวัตถุ   สื่อ
ข่าวสารการมอมเมา  ตลอดจนปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนที่เบี่ยงเบนไปจากวัฒนธรรมอันดีของ
สังคมไทย และการมีส่วนร่วมที่ไม่เพียงพอของเยาวชนในการแก้ไขปัญหาสังคมของประเทศ ใน
ขณะเดียวกันปัจจัยที่จะสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนก็มีสภาพที่จ ากัด  ไม่สามารถตอบสนองการ
พัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และ
ควรมีการเฝ้าระวังรักษาป้องกันอุปสรรคที่เป็นอันตรายต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
(ส านักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2548) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้มีพระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ไว้ตอนหนึ่งว่า “ให้พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็
พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่น
น้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ 
ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่า
ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...” พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาส
วัน เฉลิ มพระชนมพรรษา  ณ ศาลาดุ สิ ดาลัย  วันที่  4 ธันวาคม  2541 ( มู ลนิ ธิ ชัยพัฒนา 
http://www.pcru.ac.th/kings/project4.php) โดยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 นี้ นับว่าเป็นแนวคิดส าคัญที่สุดในการสอนคน ซึ่งน ามา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่าง
เป็นข้ันตอน  

การออกแบบการเรียนรู้ส าหรับศิษย์น้ันครูผู้ออกแบบจ าเป็นต้องไม่ลืมที่ต้องบูรณาการศาสตร์
ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนของผู้เรียนด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ 
พานิช (2012, หน้า 20-27) ได้กล่าวถึงเรื่องพลังสมอง 5 ด้าน ที่คนในอนาคตจะต้องมี ซึ่งครูต้อง
ออกแบบการเรียนรูใ้ห้ศิษย์ ได้พัฒนาสมองทั้ง 5 ด้านน้ี ที่ครูสอนไม่สามารถให้ศิษย์เรยีนได้ แต่ครูต้อง
ใช้วิธีการที่ดีในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์ พลังสมอง 3 ใน 5 ด้านนี้เป็นพลังเชิงทฤษฎี หรือที่เรียก 
Cognitive mind ได้แก่ สมองด้านวิชาและวินัย สมองด้านสังเคราะห์ (Synthesizing mind) และ
สมองด้านสร้างสรรค์ (Creating mind) อีก 2 ด้านเป็นพลังด้านมนุษย์สัมผัสมนุษย์ได้แก่ สมองด้าน
เคารพให้เกียรติ (Respectful mind) และสมองด้านจริยธรรม (Ethical mind) การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมอง 5 ด้าน ต้องไม่ด าเนินการแบบแยกส่วนแต่เรียนรู้ทุกด้านไปพร้อม ๆ  กัน หรือที่เรียกว่าเรียนรู้
แบบบูรณาการ และไม่ใช่เรียนจากการสอน แต่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากการลงมือท าเอง ซึ่งครูจึงมี
ความส าคัญมากในการออกแบบการเรียนรู้ สภาพแว้อมการเรียนรู้ และช่วยเป็น “คุณอ านวย” หรือ
เป็นโค้ชให้ ครูที่เก่งและเอาใจใส่จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ลึกและเช่ือมโยง นี่คือ มิติทางปัญญา การ
เรียนรู้บนเครือข่าย (Web-Based Learning) ที่มีสารสนเทศในรูปแบบของสื่อประสมหลายมิติซึ่ง
ประกอบด้วยข้อความ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ หรือวีดิทัศน์ ที่สามารถเช่ือมโยงหลาย
มิติได้ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ทั้งในช้ันเรียนและการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์ได้ รวมถึงมีเครื่องมือให้ผู้เรียนได้ใช้รวบรวมข้อมูล ได้ติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย

http://www.pcru.ac.th/kings/project4.php
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อินเทอร์เน็ต เช่น การติดต่อกันด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดคุยโต้ตอบผ่านเครือข่ายท าให้
สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้หรือช่วยกันแก้ปัญหาและทาให้สามารถติดตามการเรียนของ
ผู้เรียนได้ การที่โรงเรียนสถานศึกษาสามารถน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กบัเดก็ 
เยาวชน ถ้าโรงเรียน สถานศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังก็สามารถที่ช่วยพัฒนาเยาวชน เด็กได้ ซึ่งเป็น
ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดของประเทศและของคนทุกคน และทุกระดับ การจัดให้มีการเรียนการสอนที่ช่วย
พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากได้ศึกษาวิจัย บูรณาการ 
วิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย 
ที่มีสารสนเทศในรูปแบบของสื่อประสมหลายมิติ สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ในหลายมิติได้ภายใต้
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ทั้งในช้ันเรียนและการเรียนรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ รวมถึงมีเครื่องมือให้ผู้เรียนได้ใช้รวบรวมข้อมูล ได้ติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยมีส่วนของยุทธวิธีการสอน รูปแบบการสอน รูปแบบของการออกแบบกิจกรรม การวัดประเมินผล
ตามสภาพจริงย่อมสามารถส่งเสริมและพฒันาผูเ้รยีนด้านคุณธรรมและจรยิธรรม อย่างแท้ การปลูกฝงั
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมีหลักการที่ไม่สลับซับซ้อน สามารถสื่อสารให้เข้าใจง่าย ให้ผู้เรียนเปน็
ผู้ลงมือกระท า และได้รับแรงสนับสนุนจากครู โรงเรียน และนักเทคโนโลยีการศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการออกแบบภาพแวดล้อมการเรียนรู้ย่อมสามารถท าให้เจตนารมณ์ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบรรลุผลอย่างแน่แท้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมบนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาข้ึน 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 ประชากร คือ ผู้สอน เยาวชน และผู้เช่ียวชาญส าหรับการศึกษาความต้องการเนื้อหา 
รูปแบบการเรียนบนเครือข่าย และความเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อความครอบคลุมของระบบหลักและ
ระบบย่อย 
 1.3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 36 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2) เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 13-22 ปี จ านวน 100 คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 3) ผู้เช่ียวชาญประเมินความครบคลุมของ
องค์ประกอบของรูปแบบที่พัฒนาข้ึน จ านวน 15 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 1.3.3 จริยธรรมของเยาวชนไทย ที่พัฒนาข้ึนจะครอบคลุม 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความรับผิดชอบ 
และ 3) จิตอาสา 
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1.4  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  การวิจัยรูปแบบการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Develop) โดยยึด
ทฤษฎีวิธีระบบ (System Approach) (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2555) แบ่งระยะการวิจัย เป็น 4 ระยะ
ดังนี ้  

1.4.1 การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประชากร ได้แก่ เยาวชนในประเทศไทยและผู้สอนในการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะนี้ จ าแนกตามขั้นตอนการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น  
2  กลุ่ม  ได้แก่ 
 กลุ่มที่ 1  เยาวชนในประเทศไทย คณะผู้วิจัยได้ท าการเลือกแบบ 
บังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) จากเยาวชนในประเทศที่สมัครใจในการกรอก
แบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 102 คน 
 กลุ่มที่ 2 ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ 
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คณะผู้ วิจัยได้ท าการเลือกแบบ
บังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) จากผู้สอนเนื้อหาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สมัครใจในการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 36 คน 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
  1)  แบบสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนต่อความต้องการรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์   
  2)  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สอนต่อความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของ
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์   
 1.4.2 การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 ประชากร ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
                    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การจ าแนกตามข้ันตอนการด าเนินการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
  1)  ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความครอบคลุมของระบบ ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และด้านหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวนด้านละ 5 คน รวมจ านวน 15 คนใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
  2)  ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินรูปแบบ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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3 ด้านได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และด้านหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมจ านวน 5 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
  1)  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความครอบคลุมองค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2)  แบบประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4.3 ระยะที่ 3 การใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยระยะนี้  ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  
Sampling)  โดยการเลือกจากเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลองการใช้รูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 1.4.4 ระยะที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ภายใต้กรอบ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี ของกระบวนการออกแบบระบบการสอน ( Instructional System 
Design)  และพัฒนาการเรียนรู้บนเครือข่าย (Web Based-Learning) โดยใช้วิธีระบบ (System 
Approach) ในการพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2555 ) 
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ภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

1.6 ค ำส ำคัญของกำรวิจัย 
1. รูปแบบการเรียนการสอน คือ องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยที่สอดรับซึ่งกันและ

กันที่เอื้อต่อการจัดการเรียน หรือการสอน ที่ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ โดยใช้วิธีการ
เชิงระบบ (System Approach)  

2. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คือ การออกแบบสภาวะต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
ได้แก่ ระบบการลงทะเบียน การออกแบบหน่วยเรียน การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติม ระบบการแลกเปลี่ยนระหว่างผูส้อน และผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง รวมถึง 
ระบบการรายงานความก้าวหน้าในการเรียนเป็นต้น 

3. การเรียนรู้บนเครือข่าย คือ การจัดเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต ที่
ผู้เรียนและผู้สอนได้เรียนรู้ร่วมกันทุกเวลา ทุกสถานที่ 

1.จิตวิทยาการเรียนรู้ของสมองและจิต 2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การเรียนบนเครือข่าย 4. การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชน 

รูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือพัฒนาจริยธรรม
ของเยาวชนไทย 

1.ศึกษาทบทวนวรรณกรรม 

5. พัฒนาร่างต้นแบบรูปแบบฯ 

3. พัฒนากรอบแนวคิดรูปแบบฯ 

4. สอบถามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

2. ส ารวจและประเมินความ
ตอ้งการ 

6. ทดสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบฯ 

7. ปรับปรุงรูปแบบและเขียน
รายงาน 

การหาค่าความเทีย่งตรง (Validity), การประเมินความ
เหมาะสม (IOC), วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis),      
หาประสิทธิภาพของรูปแบบ (E

1
/E

2
),   วิเคราะห์คา่เฉลี่ย, 

วิเคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จุดประสงค์ 

ความรู้/พฤติกรรม 

ผู้สอน/ผู้เรียน 
  
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

การเรียนการสอน 

หลักสูตร 

การประเมินผล 

เทคโนโลยีและสื่อ  
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4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอเพียงที่ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ได้แก่      
1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
 5. จริยธรรมของเยาวชนไทย คือ คุณลักษณะของเยาวชนที่พึงประสงค์ ได้แก่ 1) ความ
ซื่อสัตย์ 2) ความรับผิดชอบ 3) จิตอาสา 
 
1.7 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

ประโยชน์จากรูปแบบการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย มีดังต่อไปนี้ 

1. ได้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา
จริยธรรมของเยาวชนไทย มีดังต่อไปนี้ 

2. ได้สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมจริยธรรมของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

3. ลดการกระท าความผิด หรือลดการท าไม่ถูกต้องของเยาวชนไทย ปลูกฝังค่านิยม ความ
พอดี พอเพียง รู้เท่าทัน และมีภูมิคุ้มกันตนเองและประเทศชาติ 

4. เกิดนวัตกรรมใหม่ที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน  
ท าให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ ที่ให้
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย  ผู้วิจัย
น าเสนอผลการศึกษาจากบทความ  วารสาร  ต ารา  หนังสือ และงานวิจัยต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางใน
การวิจัย  โดยรวบรวมสาระส าคัญและน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น  4  ตอนดังนี ้  
 2.1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวิธีระบบ (System Approach)   

2.2 แนวคิด ทฤษฎี การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Environment of Learning)   
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Economy Sufficiency)  
2.4 แนวคิดหลักการการพัฒนาจริยธรรม (Morality Development) 
2.5 แนวคิดหลักการการจัดการเรียนบนเครือข่าย (Web-based learning) 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ วิธีระบบ (System Approach)     
 2.1.1 ระบบ (System)   
 ค าว่า  ระบบ  เป็นค าที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกสิ่งที่เป็นพลวัตร  (Dynamic)   
ได้อย่างไม่มีขอบเขตจ ากัดทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  จึงยากที่จะให้ค าจ ากัดความที่ตายตัว
เฉพาะเจาะจงให้ครอบคลุมทั่วไป  จึงมีการให้ความหมายกันค่อนข้างหลากหลายตามการน าไปใช้ ใน
แต่ละด้าน  และแต่ละศาสตร์   
 “ระบบ”  จึงหมายถึง  หน่วยบูรณภาพหรือหน่วยสมบูรณ์ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  
มีความซับซ้อน  มีความสร้างสรรค์  ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อย  (องค์ประกอบหรือระบบย่อย)  ที่เป็น
อิสระแต่มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน  และมีจุดมุ่งหมายที่ เด่นชัด  ระบบ
ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า  ได้แก่  สิ่งต่าง ๆ  ที่ป้อนเข้าไปในระบบ  ได้แก่  วัสดุ  อุปกรณ์  บุคคล  
ทุน  ฯลฯ  กระบวนการ  ได้แก่  เทคนิค  วิธีการ  ข้ันตอนการด าเนินงาน  กิจกรรม  วิธีการประเมนิผล
งาน  ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  ผลลัพธ์  หมายถึง  ผลผลิตที่ได้จากการท างาน
ของระบบ  และผลย้อนกลับ  หมายถึง  ข้อมูลที่สะท้อนกลับ  เพื่อปรับปรุงระบบ  (ชัยยงค์  พรหม
วงศ์  และเชาวเลิศ  เลิศชโลฬาร.    2536  :  7  ;  Gagne  and  Briggs.    1994  :  209  ;  
Banathy.    1968  :  12  ;  Silver  and  Silver.    1976  :  11  ;  Scot.    1967  :  122)  
 2.1.2 การจัดระบบทางการศึกษา   
 1)  ความหมายของการจัดระบบทางการศึกษา 
     ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (2536  :  35)  ได้ให้ความหมาย  การจัดระบบทางการศึกษาว่า
เป็นการก าหนดข้ันตอนในการด าเนินการศึกษาที่ครอบคลมุการวิเคราะหร์ะบบ   การสังเคราะหร์ะบบ  
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การสร้างแบบจ าลองระบบและการทดสอบระบบในสถานการณ์จ าลอง  เพื่อให้ได้ระบบทางการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรคนในการพัฒนาประเทศ    
  สรุปได้ว่า  การจัดระบบ  หรือวิธีระบบ  (System  Approach)  เป็นกระบวนการ
ศึกษาองค์ประกอบภายในของการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง  การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ประหยัด ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์  การวางแผนการพัฒนาระบบใหม่  หรือ
ปรับปรุงระบบ ที่มีอยู่แล้วให้ดีข้ึน  ด้วยการก าหนดปรัชญา  ปณิธาน  จุดมุ่งหมาย  องค์ประกอบ  
ภาระหน้าที่  ความสัมพันธ์  ปฏิสัมพันธ์  ข้ันตอน  และปัจจัยเกื้อหนุนและการประเมินควบคุมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานหรือแก้ปัญหาการด าเนินงาน  (นิพนธ์  ศุขปรีดี.    2528  :  31  ;  
สมบูรณ์  สงวนญาติ.    2534  :  8  ;  ชัยยงค์  พรหมวงศ์  และชวเลิศ  เลิศชโลฬาร.    2536  :  
35  ;  Schoderbek  and  othors.    1990  :  6-10  ;  Bowditch.    1973  :  16-17  ;  The  
Unesco  Press.    1981  :  unpaged)   
 2)  ข้ันตอนการจัดระบบ   
  ขอบข่ายในการจัดระบบครอบคลุมส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อมหรือบริบท  ส่วนที่เป็น
ปัจจัยน าเข้า  ส่วนที่เป็นกระบวนการ  ส่วนที่เป็นผลลัพธ์  และส่วนที่เป็นผลย้อนกลับเพื่อการควบคุม
และปรับปรุง  สภาพแวดล้อมหรือบริบท  (Context)  ส่วนที่เป็นปัจจัยน าเข้า  (Input)  ส่วนที่เป็น
กระบวนการ  (Process)  ส่วนที่เป็นผลลัพธ์  (Product/Output)  และส่วนที่เป็นผลย้อนกลับ                
เพื่อการควบคุมและปรับปรุง  (Feedback)  ขอบข่ายที่กล่าวข้างต้น  จะเป็นกรอบที่ใช้ก าหนด            
ข้ันตอนหลักในการจัดระบบแต่ละขอบข่ายจะประกอบ  ด้วยองค์ประกอบ  ที่มีความสัมพันธ์  ทิศทาง 
และภาระหน้าที่อย่างเด่นชัด  (ชัยยงค์  พรหมวงศ์  และชวเลิศ  เลิศชโลฬาร.    2536  :  40-41) 
   ข้ันตอนการจัดระบบ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบ  การสังเคราะห์ระบบ  การ
สร้างแบบจ าลองระบบ แล  การทดสอบระบบ  ดังนี ้
  2.1)  การวิเคราะห์ระบบ  เป็นการหาข้อมูลของระบบหรือการด าเนินงานที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน  เพื่อให้ทราบจุดดีจุดด้อยและสภาพการณ์ทั่วไปก่อนที่จะท าการเปลี่ยนแปลงหรือจัดระบบ
ใหม่ข้ึน  การวิเคราะห์ระบบ  เป็นวิธีการระบุส่วนประกอบ  องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทั้งหลาย  หน้าที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในระบบ  กับองค์ประกอบ
ภายนอก  การจัดเรียงองค์ประกอบ  ทรัพยากรที่ต้องใช้  กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ใช้ระบบ  ภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการและผลผลิตหรือบริการที่จะเสนอแก่กลุ่มเป้าหมาย 
   2.2)  การสังเคราะหร์ะบบ  เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสรา้งระบบใหม่  โดยการ
ก าหนดองค์ประกอบ  ความสัมพันธ์  ทิศทาง  และล าดับข้ันตอนของระบบใหม่ 
   2.3)  การสร้างแบบจ าลองระบบเป็นข้ันการสื่อสารระบบที่สร้างใหม่เพื่อให้ง่าย ต่อ
การน าไปใช้โดยการเขียนแบบจ าลอง  แบบจ าลองระบบช่วยอธิบายข้ันตอนส าคัญของระบบช่วยใน
การสื่อสารให้ทราบขั้นตอนและการควบคุม  ท าให้ท านายได้ว่าจะเกิดผลอะไรข้ึน                     เมื่อ
ได้ด าเนินไปตามระบบ 
   2.4)  การทดสอบระบบ  เมื่อได้มีการพัฒนาระบบด้วยการก าหนดข้ันตอนและแสดงออกมา
ในรูปของแบบจ าลองแล้วก็  เท่ากับว่าได้ระบบใหม่ข้ึนเป็นต้นแบบแล้ว  แต่ยังประกันไม่ได้ว่า  ระบบที่
พัฒนาข้ึนจะท างานได้ตามวัตถุประสงค์  นักจัดระบบจึงจ าเป็นที่จะต้องน า  “ต้นแบบระบบ”  ไป
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ทดสอบระบบในสถานการณ์จ าลอง  กล่าวคือ  น าระบบไปใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้ความจริง  หาก
สามารถน าไปทดลองในสถานการณ์จริงได้ก็จะเป็นประโยชน์มาก  แต่ในทางปฏิบัติ  การทดสอบ
ระบบในสถานการณ์จริงมีปัญหามากในด้านค่าใช้จ่าย  เวลา  และความเสี่ยง  โดยเฉพาะระบบที่
เกี่ยวข้องกับคนและทรัพย์สิน  นักจัดระบบจึงทดสอบระบบในสถานการณ์จ าลองแทน (ชัยยงค์  
พรหมวงศ์ และชวเลิศ เลิศชโลฬาร. 2536 : 35-37)   
  
2.2 การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environment) 
 2.2.1 ความหมายของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 อรพันธ์ุ ประสิทธิรัตน์ ได้กล่าวถึง การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ( Learning 
Environment)  หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวผู้ เรียน ทั้ งที่ เป็นรูปธรรมและนามธรรม
สภาพแวดล้อมที่ เป็นรูปธรรม (Concrete Environmental) หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
(Physical Environment) ได้แก่ สภาพต่างๆ ที่มนุษย์ท าข้ึน เช่น อาคาร สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ
อุปกรณ์ หรือสื่อต่างๆ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติอันได้แก่ ต้นไม้ พืช ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ส่วนสภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรม (Abstract Environment)  หรือสภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยา 
(Physical Environment) ได้แก่ ระบบคุณค่าที่ยึดถือซึ่งเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรม ของกลุ่มสงัคม 
ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดและเจตคติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือคน
อื่นก็ตาม นอกจากนี้ แมคเวย์ (McVey, 1989) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้าน
กายภาพประกอบด้วยแสงสว่าง สี เสียง บริเวณที่ว่าง เฟอร์นิเจอร์และลักษณะของสถานที่ที่ใช้เรียนรู้ 
ส่วนสภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรม หรือ สภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยา วอลเบรี (Wallbery  อ้าง
ถึงใน ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2550) กล่าวว่า ถ้ามองกันให้แคบลงในระดับห้องเรียน สภาพแวดล้อมทางด้าน
จิตวิทยา ก็คือ บรรยากาศของช้ันเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนกลุ่มของสังคมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่ผู้เรียน
เรียนรู้นั่นเอง อาจส่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางบวกและทางลบ และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน เดวิด (David อ้างถึงใน ไพฑูรย์  ศรีฟ้า , 2550)  กล่าวว่า 
สภาพแวดล้อมทางการเรียนมีผลกระทบโดยตรง และมีผลสนับสนุนช่วยเหลือผู้เยน สภาพแวดล้อมมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการกระท ากิจกรรมของผู้เรียน คือช่วยอ านวยความสะดวก หรือขัดขวางการ
กระท าของผู้เรียน การจัดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องมือบางอย่าง อาจจะเหมาะกับผู้เรียนกลุ่มใหญ่แตไ่ม่
เหมาะกับกลุ่มเล็ก ผลกระทบด้านสนับสนุนผู้เรียนส่งผลในด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน คือ
ช่วยท าให้เกิดการตื่นตัวในการเรียน และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีที่สอดคล้องตามความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล และลักษณะของกิจกรรม เช่น ห้องเรียนที่ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างเพียงพอ สะอาด 
อุณหภูมิเหมาะสม มีการจัดวางรูปแบบโต๊ะและเก้าอี้ที่เหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพ
และสนับสนุนการเรียนรู้ มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี จะส่งผลทางบวกต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน เรียนรู้
อย่างมีความสุข มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียน หากบรรยากาศเต็มไปด้วยความสกปรก มี
การจัดวางรูปแบบโต๊ะและเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสม แสงสว่างไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลทางลบต่อผู้เรียนท าให้
บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด ผู้สอนก็จะรู้สึกท้อถอยไม่เป็นผลดีต่อการเรียนการ
สอน (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2550) 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (อ้างถึงใน วิชิต เทพประสิทธ์ิ, 2553) ได้ก าหนดหลักการการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน ตลอดจนสื่ออ านวยความสะดวก เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ต่อการปรับพฤติกรรมของตนเองไปในแนวทางที่ดีต่อการเรียนการสอน จึงได้เน้นให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้รอบตัวของนักเรียน โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในห้องเรียน ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สงบ มณีแสง (อ้างถึงใน วิชิต เทพประสิทธ์ิ , 
2553) ได้ให้ทัศนะว่า ครูมิใช่ตัวจักรที่ส าคัญ ที่จะสร้างความเจริญงอกงามและพัฒนาการในทุกๆ ด้าน
ให้นักเรียน อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีอิทธิพลเหนือจิตใจและพฤติกรรมของนักเรียน
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และความเจริญงอกงามของผู้เรียน ตลอดจน การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการท างานแก่ทุกคนในสถานศึกษา 
 จากการศึกษาความหมายของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ว่า การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวผู้เรียน ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน เช่น 
แสงสว่างที่ไม่พอเพียง ระบบเสียง ระบบปรับอากาศ มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี ก็จะสนับสนุนให้
ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียน การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจะช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ความรัก ความ
สามัคคี การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนควรค านึงถึง 
ได้แก่ สถานที่บริเวณโรงเรียน การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน
บรรยากาศของการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการในโรงเรียน 
 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกันคือ 
 1. สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ เป็นสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ อาคาร
สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ สื่อ อุปกรณ์การสอนต่างๆ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติ ได้แก่ ต้นไม้ พืช 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เป็นต้น สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพ จะส่งผลต่อการเรียนการ
สอน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน แบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 
 1.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรยีนตา่งๆ 
แสงสว่าง สี เสียง อุณหภูมิ เหล่าน้ีเป็นต้น 
 1.1.1 ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ห้อง พื้นห้อง ผนัง ประตู หน้าต่าง 
ขนาดและพื้นที่ว่างภายในห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ กระดาน อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน เช่น แจกันดอกไม้ 
ภาพวาด เป็นต้น 
 1.1.2 แสงสว่าง ได้แก่  แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ และแสงประดิษฐ์ ซึ่งเป็น
แสงจากหลอดไฟประดิษฐ์ 
 1.1.3 เสียง ได้แก่ เสียงบรรยายของผู้สอน เสียงการสนทนาระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้เรียน เสียงจากเครื่องขยายเสียง เหล่าน้ีจะต้องมีระดับความดังที่พอเหมาะ 
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 1.1.4 อุณหภูมิ ได้แก่ ระดับความช้ืนของอากาศ การถ่ายเทของอากาศ การระบาย
อากาศโดยธรรมชาติและการระบายอากาศจากอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ได้ แก่ พัดลม 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
 1.2 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ แหล่งความรู้ต่างๆ เช่น แหล่งวิทยุบริการ 
ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง โรงฝึกงาน ห้องสมุด ศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการเรียน และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากใน
ห้องเรียน 
 2. สภาพแวดล้อมทางด้านจิตภาพ ได้แต่ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก จิตใจ 
เจตคติของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นองค์ประกอบส าคัญใหญ่ๆ 2 องค์ประกอบ
คือ 
 2.1 องค์ประกอบด้านนักเรียน 
         2.1.1 บุคลิกภาพและพฤติกรรมของนักเรียนจะมีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของนักเรียนที่ส าคัญ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมการ
เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ การสมาคมภายในกลุ่ม ความมีระเบียบในการท างาน ความเป็น
ประชาธิปไตย เป็นต้น 
 2.1.2 ระดับสติปัญญา ระดับสติปัญญาของนักเรียนมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลตอ่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเลือกเนื้อหาและกิจกรรมให้
เหมาะสมกับระดับสติปัญญาของนักเรียนด้วย 
 2.1.3 สถานภาพทางครอบครัว พื้นฐานทางครอบครัวจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน อาชีพและรายได้ของบิดามารดามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกทั้งการเอาใจใส่
ของผู้ปกครอง จะส่งผลทางตรงกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนั้นการจัดการศึกษาก็ควรค านึกถึงใน
ส่วนน้ีด้วย หากพบว่านักเรียน มาจากสภาพครอบครัวอย่างไรแล้ว ก็จะได้จัดสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนให้เหมาะสม เช่น การจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีสภาพครอบครัวที่ยากจน เพื่อที่นักเรียน
จะได้มีก าลังใจที่จะศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งข้ึน 
 2.2 องค์ประกอบด้านผู้สอน 
 2.2.1  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครูผู้สอน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอน
มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครูที่นักเรียน
ต้องการ ได้แก่ อารมณ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ดุด่านักเรียนโดยไม่มีเหตุผล พูดจาไพเราะ
อ่อนหวาน ไม่หยาบคาย ไม่ดื่มสุรา ยาเสพติด และเล่นการพนัน 
 2.2.2 ความรู้และประสบการณ์มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วุฒิครูมีความสัมพันธ์กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน กล่าวคือ นักเรียนที่ครูที่มีวุฒิสูงจะมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนจากครูที่มีวุฒิต่ า ทั้งนี้เนื่องจากครูที่มีวุฒิสูงกว่าย่อมจะผ่าน
กระบวนการและเทคนิควิธีการสอน และวิชาการมากกว่าครูที่มีวุฒิต่ า ทั้งนี้เนื่องจากครูที่มีวุฒิสูงกว่า
ย่อมจะผ่านกระบวนการและเทคนิควิธีการสอนและวิชาการมากกว่าครูที่มีวุฒิต่ าและยิ่งถ้าหากว่าได้
สอนตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่ได้เรียนมาด้วยแล้วจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 
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 2.2.3 เทคนิคการสอน การสอนของครูเริ่มตั้งแต่การวางแผนการสอน การ
ด าเนินการสอนและการประเมินผล การวางแผนการสอนเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  หากครูผู้สอนมีการวางแผนการสอนที่ดี จะท าให้การสอนด าเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพ
และท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 
 3. สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบคุคล 
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน นักเรียนกับครูผู้สอน รวมถึงกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านสังคม เช่น 
 3.1 การสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน บรรยากาศในช้ันเรียน มีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.2 การสร้างแรงจูงใจ หากนักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียน จะท าให้ผลการเรียนดีข้ึน 
แรงจูงใจจะมีทั้งภายนอกและภายใน ส าหรับแรงจูงใจภายนอกนั้นผู้สอนสามารถกระตุ้น เพื่อให้
นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการได้ 
 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ความส าเร็จด้านวิชาการและพฤติกรรมของ
นักเรียนมีผลมาจากความสัมพันธ์ที่มีระหว่างครูและนักเรียน กล่าวคือ คุณภาพของความสัมพันธ์และ
การให้ความสนับสนุน ร่วมมือกัน ส่วนบุคคลในช้ันเรียนมีผลต่อระดับความต้องการของนักเรียนแตล่ะ
คน เนื่องมาจนถึงสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและมีผล
โดยตรงต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรมด้านการเรียน (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2550) 
  
 2.2.2 ความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียนจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนท าให้
ผู้ เรียนมีความรู้สึกที่อยากเรียน และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ความส าคัญของ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้หลายประการ ได้แก่ 
 1. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ห้องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอนครบถ้วน ท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ผู้สอนก็มีความสุขในการสอนสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีก็
จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้ด้วยความราบรื่น สะดวก รวดเร็ว ตาม
แผนที่วางไว้ 
 2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้หลายด้าน เช่น ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
ประทับใจเป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเปลี่ยนเจตคติไปในทางที่
ดี มีความพึงพอใจในการเรียนช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจัยส าคัญในกระบวนการเรียน
การสอนก็คือ ความรู้สึกที่เกิดจากตัวผู้เรียน ความรู้สึกพึงพอใจ สนใจ อยากเรียน อยากรู้ ซึ่งจะเป็น
ตัวการน าไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด ดังนั้น ถ้าผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตภาพ และทางด้านสังคมภาพแล้ว จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกดังกล่าวได้ 
 3. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน 
ประสบการณ์การเรียนรู้ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม ตามปกติแล้วการรับรู้และการเรียนรู้ของผู้เรียนจะ
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เกิดข้ึนหลังจากที่ได้ปะทะสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกที่มากระตุ้นประสาทสัมผัสของผู้เรียน การปะทะ
สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ดีก็ต้องจัดให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีก่อนแล้วสภาพแวดล้อมต่างๆ เหล่าน้ัน
จะเป็นตัวก าหนดประสบการณ์ของผู้เรียนภายหลัง 
 4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน จุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
ของการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คือ มุ่งให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี มีการแสดงออกทางกาย วาจา
และใจ ตามแบบอย่างที่สังคมยอมรับกล่าวคือ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดีมี
การประพฤติปฏิบัติสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี การที่จะหล่อหลอมพฤติกรรม หรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์นั้นต้องใช้เวลา และอาศัยปัจจัย
หลายอย่างประกอบกัน จึงจะสามารถกล่อมเกลาผู้เรียนได้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ถือว่าเป็นปัจจัย
หนึ่งที่จะช่วยปรับหรือโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้เรียน โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มี
บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตัดสิน
ปัญหาด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่าน้ีจะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน สะสมทีละนอ้ย
จนในที่สุดก็จะแสดงออกในลักษณะของบุคลิกภาพรูปแบบในการรับรู้ ตลอดจนค่านิยมต่างๆ ของ
ผู้เรียน 
 5. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีส่วนช่วยในการควบคุมช้ันเรียนให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นตัวก าหนดอาณาเขตของการเรียน ท าให้มีบรรยากาศที่แตกต่างไปจาก
กิจกรรมอื่น ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะของสภาพแวดล้อมในสถานเริงรมย์ ผู้ เรียนเมื่ออยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่จัดไว้อย่างเหมาะสม ก็จะรู้จักส ารวมอยู่ในระเบียบวินัยมากข้ึน 
โดยเฉพาะถ้ามีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ของนักเรียนอย่างมีวัตถุประสงค์ จะช่วยให้การควบคุมช้ันเรียนมี
ระบบระเบียบ และง่ายส าหรับผู้สอนมากข้ึน 
 6. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียน การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ในปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวาง หลายแหล่งเห็นความส าคัญของมุมวิชาการ มุมสื่อการเรียน
การสอน ท าให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาที่
ต้องการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเป็น
ศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แหล่งทรัพยากรการเรียนจะช่วยพัฒนาความรับผิดชอบให้เกิดข้ึน
ในตัวผู้เรียนตลอดจนเป็นการสร้างนิสัยให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่ยึดติดอยู่เฉพาะ
ความรู้ที่ได้จากผู้สอน 
 7. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
ดี จะท าให้บรรยากาศในการเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลมากที่สุด ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความสะดวกสบาย สงบ ปราศจากสิ่งรบกวน 
จะช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดข้ึน ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้
หรือท ากิจกรรมการเรียนต่างๆ อย่างตั้งใจและมีสมาธิ ยิ่งถ้าผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันซึ่งจัดว่าเป็น
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านจิตภาพมีบุคลิกลักษณะที่อบอุ่น เป็นมิตร ก็จะยิ่งท าให้บรรยากาศใน
การเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์มากยิ่งข้ึน 
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 8. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ
ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน การจัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหวโยกย้ายท า
ให้ผู้สอนไปถึงตัวผู้เรียนได้สะดวก ต าแหน่งของผู้สอนไม่จ าเป็นต้องอยู่หน้าช้ันเสมอไป ผู้สอนอาจนั่ง
อยู่ท่ามกลางผู้เรียนเพื่อค าปรึกษา แนะแนวทาง สภาพแวดล้อมเช่นนี้ช่วยให้ผู้สอนมีความใกล้ชิดกับ
ผู้เรียนมากขึ้น ท าให้ได้รู้จักอุปนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ดี ส่วนผู้เรียนจะ
ลดความกลัว และมีความกล้ามากข้ึน กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น มีเจตคติที่ดีต่อผู้สอน 
 9. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเมื่อยล้า หรือความอ่อนเพลีย
ทางด้านสรีระของผู้เรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ ที่มีขนาดพอเหมาะกับร่างกายของผู้เรียนช่วยให้การ
นั่งสบายสามารถนั่งได้นานๆ โดยไม่ปวดหลัง การให้แสงสว่างในห้องเรียนที่เหมาะสม จะช่วยให้
ผู้เรียนคลายความเมื่อยล้าของสายตา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้วย (วิชิต เทพประสิทธ์ิ, 2553) 
  
 2.2.3 สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
 แมคเวย์  (McVey, G.F. )  ได้กล่ าวถึง  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  โดยสรุปดั งนี้  
สภาพแวดล้อม  การเรียนรู้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สามารถสัมผัสได้ทางกายภาพ เช่น แสง ส ี
เสียง พื้นที่เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบรอบๆ ตัวผู้เรียน และท าให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นสิ่งหรือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เหล่านี้ ควรประกอบไปด้วย ความ
สะดวกสบายทั้งการได้ยิน และการมองเห็น ที่ชัดเจน ประกอบด้วยการมีมิติ และตลอดจนเอื้อให้มี
การติดต่อสื่อสารที่สะดวก ทั้งตัวผู้เรียนและผู้สอน จึงท าให้ต้องมีแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่พิจารณา ทั้งในด้านสภาพ การท างานของคน (People perform 
tasks) และการจัดการกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการศึกษาท าให้ศาสตร์ในส่วนนี้ถูกเรียกว่าเป็น  
Human factors engineering หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Ergonomics ซึ่งเป็นวิศวกรรมที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านมนุษย์ การปรับเข้าได้กับสรีรวิทยาของมนุษย์ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีนับว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผูท้ีจ่ะ
ออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 
 อรพันธ์ุ  ประสิทธิรัตน์ (2533: 9) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นเรื่องส าคัญ    
เรื่องหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจนเป็นการ
เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาที่มีการศึกษาถึงเรือ่งพันธุกรรมและสิง่แวดล้อมนั้น ท าให้ทราบ
ว่า นอกเหนือจากลักษณะต่างๆ ที่คนได้รับการถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม ท าให้คนแตกต่างกันแล้ว 
ยังมีอิทธิพลอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส าคัญ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เช่น การเลี้ยงดู การคบเพื่อน การ
สังคม การศึกษาการสมาคม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ดินฟ้าอากาศ ที่อยู่อาศัย อาหาร น้ า 
สื่อมวลชน โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า สภาพแวดล้อมท าให้พฤติกรรมของคนเป็นไป
ทั้งทางที่ดีหรือร้าย 
 2.2.3.1 ความหมายและความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ 
  ค าว่า “สิ่งแวดล้อม” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Environment ซึ่งค านี้มีราก
ศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า Environ หมายถึง Around ดังนั้น Environment จึงหมายถึง ทุกสิ่งที่
อยู่ล้อมรอบตัวเรา จากความหมายดังกล่าว ค าว่าสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายกว้าง โดยหมายถึง ทุกสิง่
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ที่อยู่รอบตัวเรา ดังนั้นบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมที่จะกล่าวในหน่วยนี้ เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้และเราเรียกลักษณะของ
สิ่งแวดล้อมว่า “สภาพแวดล้อม” มี 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรกความหมายและความส าคัญของ
การจัดสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อการเรียนรู้ ประเด็นที่สอง ประเภทและขอบเขตของการจัด
สภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
  ความหมายของการจัดสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อการเรียนรู้  ค าว่า การจัด
สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ประกอบด้วยค าหลัก 3 ค า ได้แก่ การจัด สภาพแวดล้อม และการ
เรียนรู้ 
  1. การจัด เป็นวิธีการ 
   1.1 การจัดสร้างจัดหา 
  1.2 การปรับปรุง 
  2. การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม 
    2.1 สภาพแวดล้อม เป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของผู้เรียนและส่งผล                
ต่อกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน ได้แก่ 
   1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
   2. สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ 
   3. สภาพแวดล้อมทางสังคมภาพ 
  2.2 การเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนด้าน ได้แก่ 
   1. พุทธพิสัย 
   2. จิตพิสัย 
   3. ทักษะพิสัย 
  เมื่อน าความหมายของค าหลักทั้ง 3 ค ามารวมกันจะได้ความหมายของค าว่า 
“การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา” (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ม.ป.ป.: 7 – 12) 
 สรุปได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ หมายถึง การจัดสร้าง จัดหา การ
ปรับปรุ ง  และการปรับ เปลี่ ยนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จิตภาพและสั งคมภาพ ใน
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรม ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติทั้งด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัยตามที่หลักสูตรก าหนด 
 2.2.3.2 ความส าคัญของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการศึกษาสภาพแวดล้อม มีบทบาทต่อ
การศึกษาดังต่อไปนี้ 
  2.2.3.2.1 สภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อการเรียนรู้เป็นทรัพยากรทางการศึกษาโดย
ธรรมชาติแล้ว สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งความรู้ ศาสตร์ต่างๆ ทั้งหลายมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ 
โดยเฉพาะโลกยุคสารสนเทศเช่นทุกวันนี้ สภาพแวดล้อมทางการศึกษาจะเป็นสารสนเทศทาง
การศึกษาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สภาพแวดล้อมทางการศึกษาจึงมีความส าคัญในฐานะที่เป็นแหล่ง
วิทยาการต่างๆ ของระบบการศึกษา 
  2.2.3.2.2 สภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อการเรียนรู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก
ต่อการจัดการศึกษา ในขณะที่สภาพแวดล้อมทางการศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการด้วยตัวของมันเอง 
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สภาพแวดล้อมทางการศึกษาก็สามารถอ านวยความสะดวก และสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ
เรียนการสอนได้ หลายรูปแบบด้วยการใช้วิธีการและเครื่องมือที่ต่างก็เป็นสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษา เช่น การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการจัด
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เป็นต้น 
  2.2.3.2.3 สภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อการเรียนรู้จูงใจให้ผู้เรียนใฝ่หาการเรียนรู้ 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาเป็นสภาวการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่โดยรอบของระบบการศึกษา
หรือระหว่างผู้สอนและผู้เรียนสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดี จึงสามารถสร้างบรรยากาศจูงใจให้
ผู้เรียนเกิดความ อยากเรียน อยากรู้ และเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.3.2.4 สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้เพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษาในปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมยุคสารสนเทศวิทยาการแขนงต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตจากความ
เจริญก้าวหน้าต่างๆ เหล่าน้ัน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
ในด้านการบริหารแล้ว เทคโนโลยีด้านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ฯลฯ ซึ่ง
เป็นสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อการเรียนรู้สามารถท าให้การบริหารการศึกษามีความคล่องตัวสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย าสูงข้ึน 
  2.2.3.2.5 สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ท าให้การจัดการศึกษามีพลังมากขึ้น 
สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้นอกจากจะเป็นเครื่องมือทางการศึกษาแล้ว สภาพแวดล้อมใหม่            
เพื่อการเรียนรู้ยังเป็นวิธีการจัดการศึกษาด้วยจากการที่สภาพแวดล้อมใหม่เพื่ อการเรียนรู้ เป็น
เครื่องมือและวิธีการของการศึกษาน่ีเองสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อการเรียนรู้ทั้งกายภาพ จิตภาพ และ
สังคม ท าให้การจัดการศึกษาด้วยทรัพยากรการศึกษาที่ทันสมัย ท าให้หลายรูปแบบเกิดเป็นวิธีการ
ใหม่ๆ ที่เรียกว่า นวัตกรรมการศึกษาอย่างกว้างขวาง สามารถจัดการศึกษาได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ท า
ให้การขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง ฯลฯ ด าเนินไปได้อย่างเสมอภาคและ
ทัดเทียมกัน 
  2.2.3.2.6 สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ท าให้การจัดการศึกษาและการเรียน
การสอนต้ังอยู่บนพื้นฐานทางจิตวิทยาโดยธรรมชาติแล้ว สภาพแวดล้อมทางการศึกษามีหลากหลาย
รูปแบบตามสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้สภาพแวดล้อมมีผลส าคัญด้านจิตวิทยา 
หรือความรู้สึก นึกคิด ตลอดจนเจตคติของมนุษย์มาก จิตวิทยาจึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ทางการศึกษา 
  2.2.3.2.7 สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ช่วยการจัดการศึกษายุคสารสนเทศ 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เป็นทั้งเครื่องมือและวิธีการที่ทันสมัย จึงท าให้การจัด
สารสนเทศทางการศึกษามีความสะดวกและท าได้กว้างขวางมากข้ึน 
 สภาพแวดล้อมมีความส าคัญส าหรับการเรียนรู้ และจ าเป็นต้องกล่าวถึงก่อนเรื่องอื่นๆ 
นักเรียนต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ในโลกที่สับสนวุ่นวายนี้ได้ ครูไม่
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนได้ แต่ครูต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้นักเรียนถึง 7 
ช่ัวโมงต่อวัน ครูมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของการศึกษา ทั้งด้านบวกและด้านลบ ครูเป็น
ผู้สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และยังเปน็ตัวเร่งการเรียนรู้ของนักเรียน ปัจจุบันน้ีเรารู้แลว้
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ว่า ความรู้สึกที่เรามีต่อการศึกษาส่งผลต่อการท างานของสมอง อารมณ์ และพุทธิปัญญา (อรจรีย์ ณ 
ตะกั่วทุ่ง. 2546: 11) 
  
 2.2.4 สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ (Learning Environment) 
  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning environment) หมายถึง สภาพสภาวะหรือสิ่งต่างๆ 
ที่อยู่รอบๆ ตัวผู้เรียนที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ถูกจัดสร้างขึ้น อาจเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต            
เป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้หรือเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้อยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
รวมถึงเทคนิค วิธีการเรียนการสอน การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งมีผลกระทบ         
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนจะรับรู้ เข้าใจหรือ ไม่เข้าใจ จะรับรู้เร็ว
หรือช้ามีผลมาจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งสิ้น ซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางบวกและทางลบ และมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องเรียนที่ถูกสุขลักษณะ มี
แสงสว่างพอเพียง สะอาด สงบ อากาศถ่ายเท มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพเหมาะสม และ
สนับสนุนการเรียนรู้มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี ก็จะส่งผลทางบวกต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียน หากบรรยากาศเต็มไปด้วยความสกปรกรก
รุงรัง สกปรก เต็มไปด้วยข้าวของ ที่ไม่เป็นระเบียบ ก็จะส่งผลทางลบต่อผู้เรียน ท าให้บรรยากาศใน
การเรียนเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด ผู้สอนก็จะรู้สึกท้อถอยไม่เป็นผลดีต่อการเรียนการสอน (อรพันธ์ุ 
ประสิทธิรัตน์. 2534: 13) 
  ฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนจะต้องค านึงไว้เสมอว่า ถ้ามีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี          
ที่เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียนจะเป็นสิ่งทีช่่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดความสะดวกสบาย     
ท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ มีก าลังใจและมีความพึงพอใจในการเรียน ท าให้เกิดสมาธิและปัญญา และ
เกิดการเรียนรู้ในที่สุดการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ สิ่งต่างๆ ได้อย่างประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ (อรพันธ์ุ ประสิทธิรัตน์. 2545: 
57 – 63) การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัย และระดับของผู้เรียนจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนท าให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกที่อยากเรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
  1. ความส าคัญของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีหลายประการ ได้แก่ 
 1.1 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ห้องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอนครบถ้วน ท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ผู้สอนก็มีความสุขในการสอนสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีก็
จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความราบรื่น สะดวก รวดเร็ว ตาม
แผนที่วางไว้ 
   1.2 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้หลายด้าน เช่น ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความประทับใจ เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเปลี่ยนเจตคติไป
ในทางที่ดี มีความพึงพอใจในการเรียน ช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจั ยส าคัญใน
กระบวนการเรียนการสอนก็คือ ความรู้สึกที่เกิดจากตัวผู้เรียน ความรู้สึกพึงพอใจ สนใจ อยากเรียน 
อยากรู้ ซึ่งจะเป็นตัวการน าไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด ดังนั้นถ้าผู้ เรียนอยู่ใน
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สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตภาพ และทางด้านสังคมภาพแล้ว จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกดังกล่าวได้ 
   1.3 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ให้แก่
ผู้เรียน ประสบการณ์เรียนรู้ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม ตามปกติแล้วการรับรู้และการเรียนรู้ของผู้เรียน
จะเกิดข้ึนหลังจากที่ได้ปะทะสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกที่มากระตุ้นประสาทสัมผัสของผู้เรียน การปะทะ
สัมพันธ์กับ สิ่งต่างๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ดีก็ต้องจัดให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีก่อนแล้วสภาพแวดล้อมต่างๆ เหล่าน้ัน
จะเป็นตัวก าหนดประสบการณ์ของผู้เรียนภายหลัง 
 1.4 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน จุดมุ่งหมายที่
ส าคัญของการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คือ มุ่งให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกาย 
วาจา และใจ    ตามแบบอย่างที่สังคมยอมรับกล่าวคือ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เป็นเครื่องหมาย
ของคนดี มีการประพฤติปฏิบัติสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี การที่จะหล่อหลอมพฤติกรรม 
หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์นั้นต้องใช้เวลา และอาศัย
ปัจจัยหลายอย่างประกอบกันจึงจะสามารถกล่อมเกลาผู้เรียนได้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ถือว่า เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยปรับหรือโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้เรียน โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มี
บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ตัดสิน
ปัญหาด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่าน้ีจะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนสะสมทีละน้อย 
จนในที่สุดก็จะแสดงออกในลักษณะของบุคลิกภาพ รูปแบบในการรับรู้ ตลอดจนค่านิยมต่างๆ ของ
ผู้เรียน 
   1.5 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีส่วนช่วยในการควบคุมช้ันเรียนให้ผู้เรียนมีระเบียบวินยั 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นตัวก าหนดอาณาเขตของการเรียน ท าให้มีบรรยากาศที่แตกต่างไปจาก    
กิจกรรมอื่น ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะของสภาพแวดล้อมในสถานเริงรมย์ ผู้ เรียนเมื่ออยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่จัดไว้อย่างเหมาะสม ก็จะรู้จักส ารวมอยู่ในระเบี ยบวินัยมากข้ึน 
โดยเฉพาะถ้ามีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ของนักเรียนอย่างมีวัตถุประสงค์ จะช่วยให้การควบคุมช้ันเรียนมี
ระบบระเบียบและง่ายส าหรับผู้สอนมากข้ึน 
   1.6 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียน การจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวาง หลายแหล่งเห็นความส าคัญของมุมวิชาการ ศูนย์วิชาการ 
มุมสื่อการเรียนการสอน ท าให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้
ตลอดเวลา    ที่ต้องการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แหล่งทรัพยากรการเรียนจะช่วยพัฒนาความ
รับผิดชอบให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน ตลอดจนเป็นการสร้างนิสัยให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ไม่ยึดติดเฉพาะความรู้ที่ได้จากผู้สอน 
   1.7 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่ดี จะท าให้บรรยากาศในการเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความสะดวกสบาย สงบ ปราศจาก
สิ่งรบกวน จะช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดข้ึนท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษา
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หาความรู้ หรือท ากิจกรรมการเรียนต่างๆ อย่างตั้งใจและมีสมาธิ ยิ่งถ้าผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันซึ่งจัด
ว่าเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านจิตภาพ มีบุคลิกลักษณะที่อบอุ่น เป็นมิตร ก็จะยิ่งท าให้
บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์มากยิ่งข้ึน 
  1.8 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผูส้อนกับผูเ้รยีน และ
ผู้เรียนกับผู้เรยีนด้วยกัน การจัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหวโยกย้าย ท า
ให้ผู้สอนไปถึงตัวผู้เรียนได้สะดวก ต าแหน่งของผู้สอนไม่จ าเป็นต้องอยู่หน้าช้ันเสมอไป ผู้สอนอาจนั่ง
อยู่ท่ามกลางผู้เรียนเพื่อให้ค าปรึกษา แนะแนวทางสภาพแวดล้อมเช่นน้ี ช่วยให้ผู้สอนมีความใกล้ชิด
กับผู้เรียนมากขึ้น ท าให้ได้รู้จักอุปนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ดี ส่วนผู้เรียน
จะลดความกลัว และมีความกล้ามากข้ึน กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น มีเจตคติที่ดีต่อผู้สอน 
  1.9 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมจะช่วยลดความเมื่อยลา้ หรือความอ่อนเพลยี
ทางด้านสรีระของผู้เรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ ที่มีขนาดพอเหมาะกับร่างกายของผู้เรียนช่วยให้การ
นั่งสบาย สามารถนั่งได้นานๆ โดยไม่ปวดหลัง การให้แสงสว่างในห้องเรียนที่เหมาะจะช่วยให้ผู้เรียน
คลาย ความเมื่อยล้าของสายตา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้วย 
  2. แนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
   การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจ าเป็นจะต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มา
ใช้เพื่อให้การออกแบบพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีระบบ แม่นย า และเช่ือถือได้ โดย
แนวคิดส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
   2.1 แนวคิดเชิงปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาจะเป็นสิ่งบ่งช้ีนโยบายในการ จัด
การศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะต้องด าเนินไปให้สอดคล้องกับนโยบายน้ันๆ 
   2.2 แนวคิดเชิงทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาสังคม ตลอดจนจิตวิทยาในการท างาน หลักการต่างๆ ทางด้านจิตวิทยานี้จะช่วยให้เข้าใจ
พัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละวัย การเรียนรู้ การรับรู้เกิดข้ึนได้อย่างไร สภาพแวดล้อมที่จะช่วยเอื้อให้
เกิดการรับรู้และเรียนรู้ได้ดีควรเป็นอย่างไร 
  2.3 แนวคิดเชิงทฤษฎีการสื่อสาร เนื่องจากการเรียนการสอนนั้น เป็นกระบวนการ
ติดต่อสื่อสาร หรือเป็นการสื่อความหมายระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหลักการต่างๆ ของการสื่อสารจะ
ช่วยในการตัดสินใจเลือกสื่อหรือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น หลักการที่ว่าการสื่อความหมาย
จะได้ผลดีต่อเมื่อผู้รับเกิดความเข้าใจตรงกันกับผู้ส่ง ดังนั้นผู้สอนควรท าอย่างไร จะใช้สื่อชนิดใด หรือ
จัดสถานการณ์อย่างไร จึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ในที่สุด 
   2.4 แนวคิดเชิงเทคโนโลยีการศึกษา เป็นแนวคิดเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนที่ไม่
เพียงแต่อาศัยสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังอาศัย เทคนิค วิธีการ ตลอดจนแนวคิดต่างๆ เพื่อ
มาปรุงแต่งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เป็นที่น่าสนใจ หรือเร้าความสนใจของผู้เรียน 
   2.5 แนวคิดเชิงเออร์โกโนมิกส์ (ergonomics) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมในการท างานแมคเวย์ (McVey, G.F.) แห่งมหาวิทยาลัยบอสตัน ได้ศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับ เออร์โกโนมิกส์ และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มาเป็นเวลานานเพื่อค้นหา
ค าตอบว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางกายภาพลักษณะใด จึงจะเหมาะกับผู้เรียนในแต่ละระดับ 
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เช่น ความกว้าง ความสูง ของโต๊ะ เก้าอี้ ขนาดของห้องเรียน ขนาดของห้องฉายการติดตั้งจอ ระบบ
เสียงในห้องเรียน ห้องฉาย สภาพแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ เหล่านี้ ควรมีลักษณะอย่างไร จึงจะ
เอื้ออ านวยความสะดวก สบายความปลอดภัยและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Economy Sufficiency) 
 2.3.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Economy Sufficiency) 
             พระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจในประชาคมนักคิด  นักวิชาการ  นักวางแผน  และผู้เช่ียวชาญ  ด้านการก าหนดนโยบาย
สังคมอย่างกว้างขวาง  ปรากฏชัดในบทความทางวิชาการ  การศึกษาวิจัย  การประชุมทางวิชาการ  
ฯลฯ  ในขณะเดียวกันสังคมไทยโดยรวมทั้งในภาคราชการและภาคประชาชนที่ต้องเกี่ยวข้องกับภาค
ราชการ  อาทิ  ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ  “การพัฒนา”  พบว่ามีความเคลื่อนไหวในแง่ของ
การประยุกต์แนวคิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการด ารงชี วิต  กระแสการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก้าวไปถึงหน่วยงานต่าง  ๆ  เช่น  โรงเรียนและสถานสงเคราะห์ 
 นักวิชาการในสังคมไทยในการท าความเข้าใจ  วิเคราะห์  ตีความ  พระราชด ารัสเศรษฐกิจ
พอเพียงเกิดข้ึนท่ามกลางกระแสแนวคิดทางเลือกต่าง  ๆ  ในการพัฒนาสังคม  ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด
วัฒนธรรมชุมชนในช่วง  พ.ศ.  2520 - 2529  ในฐานะทางเลือกในการพัฒนาชนบทหรือแนวคิด
เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย   
 พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่  4  ธันวาคม  2540  ส่งผลให้เกดิ
การทบทวนและแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมาและท าให้รัฐบาลในขณะนั้นประกาศเจตนารมณ์ในการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงาน
แรกที่ได้ริเริ่มกระท าโดยได้ตั้งคณะท างานเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดและการประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  นับเป็นก้าวแรกในการส ารวจสถานะองค์ความรู้ในเรื่องนี้  โดยเมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม 2542ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้มีหนังสอืถึงส านักราช
เลขาธิการพระบรมมหาราชวัง  เรื่องกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  เพื่อขอ
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยร่างประมวลและกลั่นกรองพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งได้พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ  รวมทั้งพระราชด ารัสอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  ที่ทางส านักงานได้เรียบเรียงข้ึนเป็น  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และขอ
พระราชทานอนุญาต  เพื่อจะได้อัญเชิญมาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายวางแผนและท า
แผนปฏิบัติการในทุกระดับสู่ความรอดพ้นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ในกระบวนการท าความเข้าใจและการพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของ  
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่ง  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ริเริ่มนั้นก่อให้เกิดการขนามนามเศรษฐกิจพอเพียงจาก  “แนวคิด”  สู่  “ปรัชญา”  และจ าแนก
องค์ประกอบของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น  5  ส่วน  คือ  กรอบแนวคิด  คุณลักษณะ  นิยาม  
เงื่อนไข  และแนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการน าหลักปรัชญาไปใช้ได้  โดยส านักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้จ าแนกองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงออกเป็น  3  องค์ประกอบ  คือ  1)  ความพอประมาณ  2)  ความมีเหตุผล  3)   การมี
ภูมิคุ้มกันตัวเอง  ซึ่งเป็นองค์ประกอบทีต่้องเกิดข้ึนพร้อมกันและพร้อมกับเงื่อนไขที่ส าคัญ  2  ประการ  
ได้แก่  ความรู้และคุณธรรม  อันจะขาดซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้  เพราะความพอประมาณและความมี
เหตุผลเป็นองค์ประกอบแรกที่น ามาซึ่งความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรในสถานการณ์ที่ปราศจากการ
กระทบจากภายนอก  (Deterministic  Optimality)  และการมีภูมิคุ้มกันเป็นองค์ประกอบที่สอง  ที่
จะเสริมประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรให้พร้ อมต่อการรองรับผลกระทบจากภายนอก  
(Stochastic  Optimality)  ส าหรับทฤษฎีใหม่นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
มีความหมายกว้างกว่า  และเป็นกรอบช้ีบอกหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์  ความ
พอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด  ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก  ภายใน  ทั้งนี้ต้อง
อาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง  ๆ  มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตส านึกในคุณธรรม  ความ
ซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา
และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการปรับปรุงแก้ไขนั้น  ได้พระราชทานพระบรม      
ราชานุญาตให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยแพร่เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติต่อไป    
 การสัมมนาทางวิชาการประจ าปี  2542  ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
เมื่อวันที่  18 - 19  ธันวาคม  2542  ทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้มีการขยายความค าส าคัญต่าง  ๆ  ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ 
วิถีชีวิตและเศรษฐกิจทางสายกลางในทุกระดับ 
 พอเพียง  คือการบริโภคและการผลิต  อยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณและเหตุผล  
ไม่ขัดสนแตไ่ม่ฟุ่มเฟือย 
 สมดุล  คือการพัฒนาอย่ าง เป็นอง ค์รวม  มี ความสมดุลระหว่าง  โลกา ภิ วัตน์   
(Globalization)  กับอภิวัฒน์ท้องถ่ิน  (Localization)  มีความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจกับ
การเงิน  และภาคคนกับสังคมมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโครงสร้างการผลิตที่สมดุลมีการผลิต
หลากหลายใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ยั่งยืน  คือพอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุกด้านโดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ระบบเศรษฐกิจกับสังคมมีความยืดหยุ่นที่สามารถก้าวทันและพร้อมรับต่อ
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กระแสโลกาภิวัตน์  ตลอดจนปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  การบริหารจัดการที่ดีซึ่ง
สามารถป้องกันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได ้
 คุณภาพคน  โดยการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทางสายกลางได้  คนต้องมีคุณภาพในด้านต่าง  ๆ  
ดังนี้  คือ 
 พื้นฐานจิตใจ  มีความส านึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต  มีไมตรี  มีความเมตตาหวังดีให้กัน
และกัน  หลักการด าเนินชีวิตมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาคิดอย่างรอบคอบก่อน  ท าให้มี
วินัยมีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต  มีสุขภาพดีและมีศักยภาพ  ทักษะและความรอบรู้อย่างเหมาะสมใน
การประกอบอาชีพและหารายได้อย่างมั่นคงและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง 
 ประเวศ  วะสี  เขียนไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นส่วนหนึ่งของธรรมรัฐแห่งชาติ  หรือเป็น
หนึ่งในระเบียบวาระรีบด่วนของชาติอันประกอบด้วย  1)  สร้างคุณค่าและจิตส านึกใหม่  2)  สร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง  3)  ปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน  4)  ปฏิรูประบบรัฐ  ทั้งการเมือง
และระบบราชการ  5)  ปฏิรูปการศึกษา  6)  ปฏิรูปสื่อ  7)  ปฏิรูปกฎหมาย  ที่เมื่อเช่ือมโยงกันแล้ว
จะท าให้ประเทศไทยมีฐานที่เข้มแข็งและเติบโตต่อได้อย่างสมดุล 
 เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเป็นเศรษฐกิจสายกลาง  หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปาทา
ที่เช่ือมโยง/สัมพันธ์กับความเป็นครอบครัว  ชุมชน  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  เป็นเศรษฐกิจที่
บูรณาการเช่ือมโยงชีวิตจิตใจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และความเป็นประชาสังคม  ดังนั้นจึงอาจเรียกช่ือ
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ในช่ืออื่น  ๆ  เช่น  เศรษฐกิจพื้นฐาน  เศรษฐกิจดุลยภาพ  
เศรษฐกิจบูรณาการ  หรือเศรษฐกิจศีลธรรม 
 เศรษฐกิจพอเพียง  จึงมีความหมายถึงความพอเพียงอย่างน้อย  7  ประการ  คือ 
 (1)  พอเพียงส าหรับทุกคน  ทุกครอบครัว  ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  
 (2)  จิตใจพอเพียง  รักเอื้ออาทรผู้อื่น 
 (3)  สิ่งแวดล้อมพอเพียง  อนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมที่จะเปน็พื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 
 (4)  ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง  รวมตัวกันแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  เช่น  ปัญหาสังคม  ปัญหา
ความยากจน  หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ 
 (5) ปัญญาพอเพียง  เรียนรู้ร่วมกัน  เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 (6)  ตั้งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง  เพราะเศรษฐกิจที่สัมพันธ์และเติบโตจากฐาน
ทางวัฒนธรรม  อันหมายถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์อยู่กับสิ่งแวดล้อม  จึงจะเป็นเศรษฐกิจที่
มั่นคง 
 (7)  มีความมั่นคงพอเพียง  ไม่ผันผวนอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมนุษย์ไม่สามารถรับได้ 
 สุเมธ  ตันติเวชกุล  กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ ว่าด้วยการ
วางรากฐานอันมั่นคง  ยั่งยืนของบุคคลและสังคม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายโดยไม่จ ากัดเฉพาะเกษตรกรเท่านั้น  หากแต่ผู้
ประกอบสัมมาชีพอื่น  ๆ  เช่น  พ่อค้า  ข้าราชการ  และบริษัทต่าง  ๆ  สามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  ยั่งยืนให้แก่ฐานรากของตนเองได้  ยิ่งไปกว่าน้ัน  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะระบบเศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตนเอง  ( relative  self - 
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sufficiency)  อยู่ได้ในระดับพื้นฐานโดยไม่เดือดร้อนได้  จึงจะสามารถสร้างความเจรญิก้าวหน้า  และ
ฐานะทางเศรษฐกิจข้ันสูงต่อไปได้  ว่าความสามารถในการอยู่ได้ในระดับพื้นฐานนั้นต้องยึดแนวทาง
สายกลาง  (มัชฌิมาปฏิปทา)  เป็นหลักในการด ารงชีวิต  เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองอัน
ประกอบไปด้วย  1)  พึ่งตนเองทางจิตใจ  มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ท้อแท้แม้จะประสบความล้มเหลว  หรือ
ความยากล าบาก  2)  พึ่งตนเองทางสังคม  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในสังคม  3)  พึ่งตนเองได้ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งทรัพยากรธรรมสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  4)  พึ่งตนเ องได้ทาง
เทคโนโลยี  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับภูมิประเทศ  และสังคมไทย  5)  พึ่งตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ  สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น  ซึ่งจะสามารถน าไปสู่การพัฒนาประเทศใน
ระดับมหัพภาคต่อไปได้ด้วย  ในการที่จะท าให้ได้ผลดังกล่าวบุคคลต้องละลด  ความฟุ่มเฟือย  
ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต  การแสวงหาผลประโยชน์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม  ปฏิบัติตน
ในทางดีและไม่หยุดนิ่งที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อหาหนทางให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ยากที่เป็นอยูไ่ด้  
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปรียบได้กับปรัชญาแนวคิดในการสร้ างความเข้มแข็ง  ยั่งยืน
ให้กับฐานรากของบุคคล  โดยยึดหลักทางสายกลางเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  บนวิถีแห่งความใฝ่หา
ความรู้  เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การด าเนินชีวิตด้วยปัญญา  บนฐานแห่งการเรียนรู้  อันจะน าพาสังคม
และประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างบูรณาการ  โดยอาศัยฐานทรัพยากรท้องถ่ินและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  บนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้และความพอเพียงต่อไป 
  
2.4 แนวคิดหลักการการพัฒนาจริยธรรม (Morality Development) 

2.4.1 ความหมายของจริยธรรม 
 ค าว่า คุณธรรมและจริยธรรม นั้น เป็นค าที่มีความหมายใกล้เคียงกนั ทั้งในวงการการศึกษา 
สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนาทั่วๆ ไป ความหมายของคุณธรรมมักจะใช้ในลักษณะที่ครอบคลุม
ความหมายของจริยธรรมด้วย ทั้งในศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กล่าวคือ จริยธรรมเป็นการ
แสดงออกให้ผู้อื่นเห็นคุณธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของแต่ละคน มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี ้
 กีรติ บุญเจือ (2523: 5) ให้ความหมายจริยธรรมว่า เป็นกระบวนกฎเกณฑ์ ความประพฤติ
หรือหลักความประพฤติต่อตนเองต่อผู้อื่นและสังคม 
 สาโรช บัวศรี (2526: 26) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ถือว่า
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ความประพฤติเหล่านี้ประกอบไปด้วยศีลธรรม (การงดเว้นการกระท าสิ่งที่ไม่ดี) 
คุณธรรม (การกระท าสิ่งที่ดี) เนติกรรม (การกระท าสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และธรรมเนียม
ประเพณี 
 ประภาศรี สีหอ าไพ (2550: 21) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรม คือ หลักความประพฤติที่
อบรมกิริยา และปลูกฝักลักษณะนิสัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม คุณค่าของจริยธรรม
ช้ีให้เห็นว่า ความเจริญงอกงามในการด าเนินชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลที่
มีลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม อยู่ในสภาพแวดล้อมทีโ่น้มน าใหบุ้คคลน าใหบุ้คคลมุง่กระท าความดี ละเว้น
ความช่ัว แนวทางความประพฤติอยู่ในเรื่องของความดี ความถูกต้อง ความควรในการปฏิบัติตนเพื่อ
อยู่ในสังคมได้อย่างสงบเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีคุณธรรมและมโนธรรม ที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีโดยมีส านึกที่จะใช้สิทธิและหน้าที่ของตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 291) ให้ความหมายไว้ว่า 
จริยธรรม หมายถึง การที่ข้อปฏิบัติศีลธรรม กฎศีลธรรม ซึ่งประมวลได้ว่า จริยธรรม หมายถึง 
แนวทางประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนที่แสดงออกมา ทางความคิด ค าพูด การกระท า เพื่อที่จะอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดยนัยความนี้ จริยธรรมจะประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ประการ คือ 1. 
ศีลธรรม เป็นการงดเว้นจากการกระท าที่เป็น 2. คุณธรรมเป็นคุณภาพจิตฝ่ายดีที่ควรปฏิบัติ 
 สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน ให้ความหมายว่า เชาว์ปัญญาทางสังคมของบุคคล ได้แก่ การรับรู้ 
สังเกต และเข้าใจในสถานการณ์และอ านาจของสังคม จริยธรรมของบุคคลจะเจริญงอกงามไปพรอ้มๆ 
กันกับสติปัญญา (ช าเลือง วุฒิจันทร์. 2514: 10) 
 พระพุทธทาสภิกขุ (2505: 187-188) โชติ เพชรช่ืน (2524: 23) ปัญญานุภาพ (2524: 16) 
ให้ความหมายว่า จริยธรรมที่สอดคล้องกันไว้ว่า จริยธรรมมาจากค าว่า จริย แปลว่า ความประพฤติ
ธรรมก็คือ ความดี เมื่อรวมความหมายของค าสองค าน้ีเข้าด้วยกัน หมายถึง ความประพฤติดีหรือธรรม
ที่ควรประพฤติ อันได้แก่ การกระท าทางกาย วาจา ใจ อันดีงาม 
 พระราชวิสุทธิโมลี (2526: 96-97) กล่าวถึง ความหมายของจริยธรรมสังคมทั่วไป 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ในสังคมของมนุษย์และสัตว์ ธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สดุ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต ปราศจากธรรมเสียแล้วจะมีอะไรเป็นเครื่องวัดความดีเลวของคนเล่า ด้วยพระด ารินี้เท่ากับว่า 
ธรรมนั้นแลเป็นตัวก าหนดสังคมว่าดีเลวอย่างไร น่าอยู่หรือไม่น่าอยู่อย่างไรและเป็นตัวได้ตัวเสียของ
สังคมอีกด้วย เพราะสังคมจะหันเหไปในทิศทางใดก็อยู่ที่ธรรมอันก ากับอยู่ในตัวบุคคลในสังคมนั้นเอง 
ทั้งสังคมจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีความจริงใจต่อกัน มีความรักนับถือกันโดยสุจริตใจและช่วยเหลือกัน
และกันด้วยใจบริสุทธ์ิ ก็เพราะอาศัยอ านาจธรรมเป็นตัวกระตุ้นหรอืบงการ บิดามารดา อาศัยธรรมอยู่
ในจิตใจจึงเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยความรัก บุตรธิดาอาศัยธรรมจึงเคารพนับถือและเลี้ยงดูบิดามารดา และ
เพราะมีธรรมประจ าใจพี่จึงรักน้องช่วยเหลือน้อง เพราะอาศัยธรรมน้องจึงรักเคารพพี่ เพื่อนจึงดีต่อ
เพื่อนเป็นต้น ขาดธรรมเสียแล้วโลกนี้จะหาความสงบสุขและความบริสุทธ์ิใจต่อกันมิได้ คงไม่แคล้ว
วุ่นวายเดือดร้อนแน่นอนธรรมอันเป็นหลักประพฤติของบุคคลในสังคมเป็นส่วนรวมนั้น เรียกในที่นี้ว่า 
“จริยธรรมสังคมทั่วไป” จริยธรรมเหล่านี้เป็นหลักความประพฤติที่สมาชิกในสังคมจะต้องให้ความ
ร่วมมือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันหรือปฏิบัติร่วมกันโดยไม่มีการยกเว้นว่าจะเป็นใคร ทั้งนี้เพื่อให้ได้รบั
ผลร่วมกัน คือ ความสงบเรียบร้อยในสังคมนั้นเอง หลักธรรมประเภทนี้มีเป็นจ านวนมาก ในศาสนา
พุทธ อาจกล่าวได้ว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้น คือหลักจริยธรรมสังคมนั่นเอง 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 2) ได้ให้ความหมายว่า เป็นพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ
และผู้กระท าส่วนมากเกิดความพอใจว่าการกระท าน้ันเป็นสิ่งที่เหมาะสม 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 113) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรมหมายถึง ระบบการท า
ความดี ละเว้นความช่ัว 
 บราวน์ (Brown. 1968: 411-414) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมคือ ระบบเกณฑ์ต่างๆ ที่
บุคคลใช้ในการแยกแยะการกระท าที่ผิด 
 แอตคินสัน (Atkinson. 1969: 10) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรมเป็นความเช่ือในสังคม
หนึ่งๆ เกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติว่า อะไรเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติ 
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 โคลเบอร์ก (KohIberg. 1976: 673) ให้ความหมายว่า จริยธรรมไม่ได้หมายถึงการท าตาม
สิ่งที่สังคมคิดว่าดีหรือถูกต้อง แต่ควรเลือกกระท าในการตัดสินความขัดแย้งที่เกิดข้ึน นั่นคือ หลัก
ความยุติธรรมและแกนกลางของความยุติธรรมประกอบด้วยการกระจายสิทธิและหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้
ในมโนภาพแห่งความเท่าเทียมกันและการตอบแทนที่เสมอกัน 
  ไอแซงค์ (Eysenck. 1969) ให้ความหมายว่า จริยธรรมเป็นผลสะท้อนจากเงื่อนไข เช่น การ
หลีกเลี่ยงการกระท าเนื่องจากความวิตกกังวลว่าจะได้รับการลงโทษจากสังคม คล้ายกับเบอร์โควิท 
(Berkowits) ที่ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรมเป็นการประเมินการกระท าอันเป็นความเช่ือของสมาชิก
ในสมาชิกตามที่ก าหนดไว้ว่าถูกต้อง ส่วนแอลฟอต (AIIport) ก็ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรมเป็นสิ่งที่
เหลืออยู่ของการฝึกฝนทางสังคม (Lickona. 1976: 1-4) 
 ดิวอี้ (Dewey. 1959) ให้ความหมายว่า จริยธรรมคือเชาว์ปัญญาทางสงัคมของบุคคล ได้แก ่
การรับรู้ สังเกตและเข้าใจในสถานการณ์ของสังคม เข้าใจในอ านาจของสังคมแสดงความสามารถใน
การปรับตัวและควบคุมตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสงัคม (สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน. 2522: 6) 
 จากการรวบรวมความหมายจริยธรรมในทัศนะต่างๆ พอสรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง แนว
ทางการประพฤติตนในทางที่ดีเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างสงบเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการ
กระท าที่สังคมยอมรับและช่ืนชมว่าดีที่เกิดจากการเจริญทางปัญญา 

 
2.4.2 องค์ประกอบของจริยธรรม 

 พระราชวรมุณี (กระทรวงศึกษาธิการ กองวิชาการ. 2539: 29; อ้างอิงจากพระราชวรมุณี) 
ได้แบ่งองค์ประกอบของจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ไว้ดังนี้ 
 1. จริยธรรมภายใน เป็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สกึนึกคิดหรือทศันคติของบุคคลซึง่
เป็นรากฐานท าให้เกิดจริยธรรมภายนอก 
 2. จริยธรรมภายนอก เป็นจริยธรรมที่บุคคลแสดงออกมา เป็นการกระท าภายนอกที่เรา
สังเกตเห็นได้ เช่น การใจใส่ในการท างาน ความมีระเบียบวินัย แต่จริยธรรมที่แท้จริงนั้น จะต้องมี
ความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขภายนอก เช่น การท างานเพื่อผลของงาน ไม่ใช่เพื่อเงิน 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2527: 12) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบพื้นฐานของจริยธรรมไว้ดังนี้ 
 1. ความเฉลียวฉลาด มีการรับรู้อย่างถูกต้อง น าไปสู่การเรียนรู้กับบุคคลอื่น มีการเรียนรู้
กฎเกณฑ์ต่างๆ และเรียนรู้สังคมได้อย่างถูกต้อง 
 2. มีสุขภาพจิตดี ไม่วิตกกังวลมากนัก รู้จักปรับตัว แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีประสบการณ์ทางสังคมกว้างขวาง รู้จักและเข้าใจสภาพความเป็นอยู่และปัญหาความ
ต้องการของบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้เกิดความสามารถ เอาใจเขามาใส่ใจเราได้อย่างถูกต้อง 
 นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันทุกด้าน คือ 
 1. ความเช่ือมั่นในผลการกระท าของตนเอง ว่าตนท านายผลได้และควบคุมให้เ กิดผลดี 
หรือผลเสียแก่ตนได้ หรือลักษณะความเช่ืออ านาจในตน 
 2. ความมุ่งอนาคตมากกว่าปัจจุบัน คือ ความสามารถที่จะคาดการณ์ไกล รู้จักอดเปรี้ยวไว้ 
กินหวาน รู้จักอดได้รอได้ 
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 3. ความสามารถบังคับตนอย่างมีเหตุผล คือ รู้จักควบคุมบังคับตนเอง จัดระเบียบตนเอง 
โดยไม่ต้องพึ่งการควบคุมบังคับจากภายนอก 

 
2.4.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 

 2.4.3.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ 
 จอง เพียเจต์ (Jean Piaget) เป็นผู้ริเริ่มคิดว่า พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์
นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความฉลาดในการที่จะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่างๆ ทางสังคม และจะข้ึนอยู่กับ
พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้น จึงได้แบ่งข้ึนของการพัฒนาจริยธรรมได้ 3 ข้ัน คือ 
 1. ข้ันก่อนจริยธรรม พัฒนาการข้ันน้ีเริ่มตั้งแต่เกิด จนถึงอายุ 2 ขวบ เด็กในข้ันน้ี
ยังไม่มีความสามารถในการรับรู้สิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด มีแต่ความอยากความต้องการทางกายซึ่ง
ต้องการที่จะได้รับการบ าบัด โดยไม่ค านึงถึงกาลเทศะใดทั้งสิ้น เมื่อเด็กมีความสามารถในการพูดก็จะ
เริ่มรับรู้สภาพแวดล้อมและบทบาทของตนเองต่อบุคคลอื่น 
 2. ข้ันยึดค าสั่ง พัฒนาการข้ันนี้เริ่มตั้งแต่ 2-8 ปี เด็กในข้ันนี้จะมีความเกรงกลัว
ผู้ใหญ่และเห็นว่าค าสั่งผู้ใหญ่เป็นประกาศิตที่ตนต้องกระท าตาม 
 3. ข้ันยึดหลักแห่งตน พัฒนาการข้ันนี้เริ่มตั้งแต่ 8-10 ปี เกิดข้ึนจากพัฒนาการ
ทางสติปัญญาและประสบการณ์ในการเรียน บทบาทในกลุ่มเพื่อนเด็กด้วยกัน ความเกรงกลัวอ านาจ
ภายนอกจะกลายเป็นหลักภายในจิตของเด็กที่เกี่ยวกับความยุติธรรม ซึ่งหมายถึง การแลกเปลี่ยนกัน
และความเท่าเทียมกันของบุคคล 
  
 2.4.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการของโคลเบอร์ก 
 ลอร์เลนซ์ โคลเบอร์ก (Lawrence KohIberg) ได้พัฒนาแนวคิดของทฤษฎีเพียร์
เจย์แล้วสร้างเป็นทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลจะประกอบด้วยด้าน
ต่างๆ ที่ส าคัญคือ ความรู้และความรู้สึกทางจริยธรรม และเหตุผลเชิงจริยธรรมส่วนพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมมักขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งท าให้การศึกษาพัฒนาการทางด้านน้ีเป็นไปได้ยาก โคลเบอร์กจงึ
เห็นว่า การให้เหตุผลเพื่อตัดสินใจที่จะเลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ต่างๆ ย่อมจะ
แสดงเห็นถึงความเจริญทางจิตใจของบุคคล และโคลเบอร์กเช่ือว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม มิใช่การ
ประเมินค่าการกระท าไปในท านองว่า “ดี” หรือ “เลว” แต่จะเป็นการให้เหตุผลที่ลึกซึ้งยากแก่การ
เข้าใจ เหตุผลเชิงจริยธรรมข้ันสูงสุดเป็นเหตุผลเชิงจริยธรรมที่บริสุทธ์ิ เป็นสากล และได้แบ่งข้ันของ
การพัฒนาการไว้ทั้งหมด 6 ข้ัน คือ 
 ข้ันที่ 1 หลักหลบหลีกการถูกลงโทษ (Obedience and Punishment) อยู่ในช่วง
อายุ 2-7 ปี 
 ข้ันที่ 2 ใช้หลักการแสวงหารางวัล (Nairely Egoistic Orientation) อยู่ในช่วง
อายุ 7-10 ปี 
 ข้ันที่ 3 ใช้หลักในการกระท าที่คนอื่นเห็นว่าดี (Good Boy Orientation) อยู่
ในช่วงอายุ 10-13 ปี 
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 ข้ั นที่  4  ใ ช้ห ลั ก ก า ร ก ร ะท า ต ามห น้ าที่  ( Authority and Social Order 
Maintaining Orientation) อยู่ในช่วงอายุ 13-16 ปี 
 ข้ันที่ 5 ใช้หลักการเคารพตนเองหรือหลักการตามสัญญา (Contractual Iistic 
Orientation) อยู่ในช่วงอายุ 16 ปีข้ึนไป 
 ข้ันที่ 6 ใช้หลักอุดมคติสากล (Conscience or Principle Orientation) ข้ันการ
พัฒนาการทั้ง 6 ข้ันถูกจัดแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 
 ระดับที่ 1 ก่อนเกณฑ์ (Perconventional Level) เป็นระดับที่มีอายุต่ ากว่า 9 
ขวบ การกระท าของเด็กในข้ันน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อหลบหลีกการลงโทษและการแสวงหารางวัล เขา
ถือว่าการที่คนอื่นกระท าตามที่เขาต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าการกระท านั้นจะขัดกับกลุ่มคน
อื่น และชอบแลกเปลี่ยนสิ่งของกันโดยไม่ให้เสียเปรียบกัน 
 ระดับที่ 2 ตามเกณฑ์ (Conventional Level) ช่วงอายุ 10-16 ปี เป็นระดับที่เดก็
ท าตามสังคม ประเพณี กฎหมาย และศาสนา รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และสามารถที่จะแสดง
บทบาททางสังคมได้ 
 ระดับที่ 3 ระดับเหนือเกณฑ์ (Post Conventional Level) ตั้งแต่อายุ 16 ปีข้ึน
ไปเป็นระดับที่เด็กมีจริยธรรมสูงสุด รู้จักการน ามาคิดตรึกตรองช่างใจแล้วตัดสินใจไปตามความส าคัญ
ว่าอันไหนมีความส าคัญมากกว่า โดยการค านึงถึงประโยชน์สุขทางสังคม ไม่รุกล้ าสิทธิของผู้อื่น มี
ความรู้เป็นสากลนอกจากกฎเกณฑ์ในสังคม 
 การศึกษาพัฒนาการในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบอร์กเช่ือ
ว่า เป็นไปตามขั้นจากข้ันต่ าสุดไปสู่ข้ันสูงสุด และมีลักษณะเป็นสากล และสามารถใช้ได้ในคนไทย 
 

 2.4.3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
 นักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมนั้นได้น าหลักการเสริมแรง ( Principle of 
Reinforcement)  และหลักการเ ช่ือมโยง (Principle of Association)  มาอธิบายวิธีการและ
ขบวนการที่บุคคลได้รับอิทธิพลจากสังคมโดยมีสิ่งแวดล้อมทางสังคม (Principle of Environment) 
หรือวัฒนธรรม (Culture) เป็นตัวก าหนดเงื่อนไขทางสังคม (Social Contingencies) ให้กับเด็กแรก
เกิดในทัศนะของนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมหรือการเรียนรู้ทางสังคม พัฒนาการทางจริยธรรมเกิดข้ึน
จากการประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยมีแรงจูงใจพื้นฐานมาจากความต้องการทาง
ชีววิทยา การแสวงหารางวัลตลอดจนการหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ มนุษย์จะมีปทัสสถาน (Norm) ของ
จริยธรรมตามแนวโครงสร้างของสังคมที่มนุษย์อยู่นั่นเอง ด้วยความเช่ือพื้นฐานนี้เองนักจิตวิทยา
ทางการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) เช่น เชียร์ส (Sears) ฮอฟแมน (Hoffman) แบนดูรา 
และวอลเตอร์ (Bendura & Walters) หรือมิลเล่อและโดลาด (Miller & Dollard) จึงได้สนใจศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของมนุษย์ เชียร์ส (Sears) เช่ือว่า การอบรมเลี้ยงดู (Child-
rearing practice) มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการปลูกฝังจริยธรรมให้กับเด็ก 
 แบนดูรา เช่ือว่าการสร้างค่านิยมและพัฒนาการของเด็กนั้น คือการที่เด็กได้เรียนรู้
ในลักษณะของการลอกเลียนแบบ โดยเด็กจะสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมของคนที่อยู่ใกล้ชิด และ
บันทึกในความทรงจ า แล้วจึงถ่ายทอดพฤติกรรมนั้นในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความคิดรวบยอดการ
ลอกเลียนเอกลักษณ์ (Identification) ของฟรอยด์ 
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 จากการศึกษาของนักจิตวิทยาการเรียนรู้ทางสังคมอาจสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรม
จริยธรรมของมนุษย์ได้ดังนี้ 
 1. พัฒนาการทางจริยธรรม คือ การที่มนุษย์พัฒนาพฤติกรรมและความรู้สึกให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่สังคมก าหนดว่าดีงามและถูกต้องมากกว่าจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของการคิดการเข้าใจทางปัญญา (Cognition) 
 2. ตัวเสริมแรงหรือแรงจูงใจที่ท าให้เกิดพัฒนาการทางจริยธรรมนั้นมีพื้นฐานมา
จากความต้องการทางสรีระหรือความต้องการทางจิตใจของมนุษย์ที่จะได้รับการยอมรับหรือรางวัล
ทางสังคม 
 3. พัฒนาการทางจริยธรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัฒนธรรม 
 4. ปทัสสถาน (norm) ของจริยธรรมเป็นมาตรฐานของจริยธรรมได้มาโดยการ
เรียนรู้จากวัฒนธรรมของสังคม (External cultural rules) 
 5. สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจรยิธรรม ได้แก่ ตัวเสริมแรงทางบวกและทางลบ ตัว
แบบพฤติกรรมที่มีอิทธิพล เช่น บิดามารดา หรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคมนั้นๆ  
  
 2.4.3.4 การวัดคุณธรรมจริยธรรม 
 การวัดคุณธรรมจริยธรรม เป็นการวัดคุณสมบัติภายในตัวบุคคลซึ่งไม่สามารถวัด
ให้ได้ผลเหมือนกับการวัดน้ าหนักหรือส่วนสูง ในการวัดคุณธรรมจริยธรรมจะต้องนิยามคุณธรรมที่จะ
วัดให้ชัดเจนแล้วแยกเป็นพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ ให้ครอบคลุมและเป็นปรนัย ดังนั้นการใช้
วิธีการวัดที่เหมาะสมและใช้เครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพในการท าการวิจัย ก็จะเพิ่มความน่าเช่ือถือ
ให้กับการวิจัยมากยิ่งข้ึน ซึ่งล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ ได้แบ่งรูปแบบของการวัดคุณธรรม
จริยธรรมออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 188-209) 
 1. การวัดเนื้อหาจริยธรรม เนื้อหาหรือความรู้ (Knowledge) ในที่นี้หมายถึง 
เนื้อหาของจริยธรรมที่โรงเรียนหรือสังคมก าหนดไว้และน าเนื้อหานั้นให้คนในสังคมน าไปประพฤติ
ปฏิบัติกันและเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะท าให้คนในสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้งตนเองและผู้อื่น การสร้าง
ข้อสอบแบบนี้อาจเป็นการอธิบาย เติมค า จับคู่ หรือเลือกตอบก็ได้ แล้วแต่จุดประสงค์ของการสอบ 
 2. การวัดความรู้สึกทางจริยธรรม ความรู้สึกเป็นพื้นฐานอันหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมจริยธรรมจริงๆ แล้วเน้นการแสดง การตัดสินใจลงมือกระท าเมื่อพบกับปัญหาจริยธรรมซึ่ง
การตัดสินน้ัน แสดงว่าต้องมีพื้นฐานความรู้สึกมาก่อน ถ้าเรามีจุดประสงค์เพื่อต้องการดูว่าความรู้สึก
ทางจริยธรรมของคนน้ันมีมากน้อยเพียงใด ก็สามารถสร้างเครื่องมือวัดดูก่อนได้ซึ่งสามารถเอาผลของ
ความรู้สึกไปพยากรณ์การแสดงออกมาทางจรยิธรรมได้บ้าง ความรู้สึกทางจริยธรรมบางทเีรียกว่า เจต
คติต่อจริยธรรม คือมีจริยธรรมเป็นเป้าความรู้สึกต่อเป้าซึ่งเป็นจริยธรรม เรียกว่า เจตคติต่อจริยธรรม
ได้เช่นกัน การวัดแบบนี้วิธีการของการวัดเจตคติก็ได้ นั่นคือ ก าหนดเป้าซึ่งเป็นจริยธรรมแล้วเขียน
ข้อความแสดงความรู้สึกต่อเป้า 
 3. การวัดพฤติกรรมการแสดงออกทางจริยธรรม ด้านน้ีเป็นการวัดจริยธรรมได้ตรง
จุดที่สุดเพราะจริยธรรมมองในแง่การพิจารณาตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อพบ
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สภาพความขัดแย้งทางจริยธรรมข้ึนมา การตัดสินใจจึงต้องใช้ค่านิยมหรือคุณธรรมระดับหนึ่งแล้วแต่
มโนธรรมหรือจิตส านึกที่สั่งสมอยู่ในใจคนน้ันการวัดการกระท าจึงสามารถท าได้หลายแบบ 
  3.1 การสังเกตพฤติกรรม การสังเกตเป็นการเฝ้ามองดูอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
เครื่องมือที่ส าคัญจึงเป็นตานั่นเอง ตากับการรับรู้จะต้องมีความเที่ยงตรงสามารถจ าแนกพฤติกรรม
ของผู้ที่ถูกสังเกตได้อย่างดี สิ่งที่จะช่วยในการสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ บัตรรายการ ในบัตรรายการนี้
จะมีพฤติกรรมที่ต้องสังเกตไว้จ านวนหนึ่ง การสังเกตที่ดีจะต้องพยายามไม่ให้ผู้สังเกตรู้ตัวและควร
ก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมจึงจะดี การสังเกตพฤติกรรมทางจริยธรรมใดควรวิเคราะห์แยกแยะ
พฤติกรรมทั้งดีและไม่ดีในการแสดงออกทางจริยธรรมนั้น การสังเกตถ้ามีผู้สังเกต 2 คนข้ึนไปก็จะดี 
เพื่อจะได้น าผลของการสังเกตมาตรวจสอบ ว่าผลการสังเกตสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้าผลการสังเกตไม่
สอดคล้องกันถือว่าการสังเกตไม่คนใดคนหนึ่งจะต้องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงควรระวัง 
  3.2 การสัมภาษณ์ หมายถึง การพูดคุยกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย เครื่องมือส าคัญ
จึงเป็นปาก แต่ต้องพูดได้ ถ้าพูดไม่ได้ก็สัมภาษณ์ไม่ได้ จุดมุ่งหมายในที่นี้คือ ต้องการทราบพฤติกรรม
ทางจริยธรรมจากผู้ถูกสัมภาษณ์ เพื่อช่วยให้การสัมภาษณ์เป็นมาตรฐานมากขึ้น จึงควรมีข้อค าถามไว้
ก่อนและถามเน้นประเด็นที่เราต้องการศึกษาถ้าผู้ตอบเลี่ยงไปทางอื่นผู้สมัภาษณ์พยายามตะล่อมเข้าสู่
จุดหมายที่ต้องการให้ได้ 
  การสัมภาษณ์เพื่อวัดจริยธรรมเป็นการยากตรงที่จะต้องให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดง
เหตุผลเชิงจริยธรรมออกมาให้ปรากฏ ถ้าใช้ค าถามไม่ดีก็จะไม่ได้รับความร่วมมือหรือตอบไปคนละ
อย่างไม่ได้สิ่งที่เราต้องการ ตัวอย่างค าถามทั่วๆ ไป 
  3.2.1 ถ้าท่านสอบปลายปีท าวิชานั้นไม่ได้ เพื่อนแอบบอกค าตอบท่านจะ
ยอมรับตามเพื่อนหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงท าเช่นน้ัน 
  3.2.2 มะม่วงสุขของบ้านหลังหนึ่งตกมานอกรั้วตรงทางเดิน ท่านเดินผ่าน
ควรเก็บไปกินหรือไม่ เพราะอะไร 
  3.2.3 ถ้าท่านเดินไปตามทางมีไม้อยู่มือ พบงูอยู่ขวางทางท่านจะท าอย่างไร 
ท าไมจึงท าอย่างนั้น 
 ผลจากการสัมภาษณ์เราสามารถรู้ความรู้สึกของผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าคิด
อย่างไรเมื่อพบกับสถานการณ์ที่ต้องใช้หลักจริยธรรมตัดสินใจแล้วสรุปเป็นคะแนนจริยธรรมได้ 
 3.3 ใช้ข้อความแสดงจริยธรรมให้เลือกตอบ ข้อความที่ใช้จะยาวหรือสั้นก็ได้แต่
จะต้องเป็นข้อความที่มีเงื่อนง าปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมผู้ที่ตอบจะต้องใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมมาตอบ 
ส่วนตัวเลือกที่ก าหนดไว้ให้ตอบข้ึนอยู่กับข้อความนั้นๆ ด้วย แต่ละข้อจะใช้ตัวเลือกเหมือนกันหรือ
ต่างกันก็ได้แต่ข้อสรุปชุดหนึ่งๆ ความสามารถให้คะแนนแต่ละข้อได้เท่านั้น ทางที่ง่ายคือให้ตัวเลือก
จ านวนเท่ากันและมีเกณฑ์การคิดให้คะแนนเหมือนๆ กัน การเขียนข้อความจะเน้นจริยธรรมใด
จริยธรรมหนึ่งก็ได้และตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็ได้แต่จุดประสงค์ต้องการรู้ว่าการกระท าหรอื
พฤติกรรมทางจริยธรรมแบบนั้น เขาเคยประพฤติปฏิบัติหรือไม่ อาจจะใช้ [ ] ท าทุกครั้ง [ ] ท าบ่อยๆ 
[ ] นานๆ ท า [ ] ไม่เคยท าเลย อย่างนี้ก็ได้ หรือจะใช้ค าอื่นแล้วแต่ความเหมาะสม ข้อเสียของ
เครื่องมือวัดแบบนี้อยู่ตรงการไม่ตอบความจริง มักจะแกล้งตอบถ้าเป็นผู้ใหญ่แต่เด็กๆ จะตอบความ
จริงเป็นส่วนใหญ่ 
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 3.4 ใช้สถานการณ์ย่อยๆ ให้เขียนตอบ สถานการณ์ย่อยที่กล่าวนี้จะเป็นเรือ่งสัน้
ที่มีความขัดแย้งต้องแก้ปัญหาโดยวิธีทางจริยธรรม ลักษณะเหมือนที่เรื่องสั้นที่ใช้สัมภาษณ์ที่กล่าวมา
แล้วแต่ในครั้งนี้ให้ผู้สอบเขียนตอบว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรพร้อมเหตุผลประกอบด้วย จะได้สามารถ
น าไปเปรียบเทียบระดับของจริยธรรมได้ 
 ในการตรวจให้คะแนนนั้นจะต้องยึดหลักระดับของจริยธรรมแบบใดแบบหนึ่ง 
มาเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบ เมื่อแน่ใจว่ายึดแบบใดแล้วการตรวจค าตอบก็จะต้องจ าแนก
แยกแยะให้เข้าล าดับจริยธรรมที่ก าหนดไว้นั้นแล้วจึงก าหนดคะแนนตามระดับจริยธรรม การพิจารณา
ระดับจริยธรรมนั้น เหตุผลประกอบการตัดสินใจกระท าลงไปถือว่าช่วยให้ความกระจ่างอย่างมากเป็น
การง่ายที่จะพิจารณาประกอบ 
  3.5 ใช้สถานการณ์ย่อยๆ แล้วเขียนตัวเลือกให้ตอบ สถานการณ์ในที่นี้อาจจะยาว 
หรือสั้นก็ได้ แต่ให้เป็นลักษณะที่มีปัญหาเชิงจริยธรรมอยู่ย่ิงซับซอ้นก็จะยิ่งยากแก่การตัดสินใจ แต่ต้อง
ระวังเรื่องภาษาเพราะผู้ตอบบางคนอ่านไม่เข้าใจหรือจับต้นชนปลายไม่ถูก เลยไม่สามารถพิจารณา
ตัดสินได้ดังที่ตนเองคิดก็เลยเดาส่งเดชไปอย่างนั้น ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าข้อที่มีสถานการณ์แบบนี้ไม่ดี
ควรตัดออก ปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรมอาจมีหลายแง่แต่ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายได้ 
การตอบจะไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าการใช้ภาษาอธิบายสถานการณ์วกวนไม่กระจ่างมักจะมีปัญหาการ
ตีความ ผู้เขียนข้อสอบจึงควรระวังข้อนี้ให้ดี บางทีสถานการณ์ยาวเหยียดเป็นหน้าแต่สรุปปัญหาแล้ว
เหมือนๆ กับสถานการณ์ 3 บรรทัดอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน การเลือกสถานการณ์จึงควรระวังอย่างยิ่ง 
 บุญชม ศรีสะอาด (2538: 21-30) กล่าวถึงการวัดคุณลักษณะด้านจริยธรรม 
ระดับจริยธรรมความส านึกในหน้าที่พลเมอืง คุณธรรม บุคลิกภาพ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นต้น ซึ่ง
มีวิธีวัดคุณลักษณะดังนี้ 
  1. การวัดโดยการสังเกต 
 1.1 การวัดโดยการสังเกตตามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ผู้วัดสังเกต
ว่านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการต่างๆ หรือไม่ 
 1.2 การวัดโดยอาศัยการสังเกตคุณภาพตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) เป็นการวัดที่ละเอียดมากข้ึน ผู้ประเมินต้องพิจารณาถึงระดับคุณภาพของแต่ละ
รายการด้วย 
   2. การวัดโดยการใช้ข้อสนเทศจากนักเรียน 
  2.1 นักเรียนวัดผลตนเอง อาจใช้เครื่องมือหลายประเภท เช่น แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบสอบถามปลายเปิด (Semantic 
Differential) เป็นต้น 
 2.2 แบบให้สร้างจินตนาการ ให้นักเรียนดูภาพแล้วบรรยาย หรือเขียนแสดง
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่ยกมา 
  2.3 แบบวัดโดยสถานการณ์ นิยมใช้แบบเลือกตอบ 
  2.4 แบบให้เลือกกิจกรรม พฤติกรรม หรือสถานการณ์อย่างเดียว จากที่ยกมา
ให้ตัดสินใจ 2 อย่าง เป็นคู่ๆ (Pair Comparison) ซึ่งแต่ละอย่างแสดงพฤติกรรมแต่ละด้าน 
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  2.5 โดยการสัมภาษณ์นักเรียนผู้ประเมินท าการสัมภาษณ์นักเรียนแล้วให้
คะแนนหรือบันทึกข้อสนเทศจากค าตอบของนักเรียน 
  3. วัดโดยอาศัยข้อสนเทศหรือผลการวัดจากบุคคลอื่น 
  3.1 การท าสังคมมิติ 
  3.2 สัมภาษณ์คนที่รู้จักนักเรียนที่เราจะประเมิน 
  3.3 ให้บุคคลอื่นตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมของนักเรียนที่เราจะวัด 
  
 2.4.3.5 ความหมายของจริยธรรมการท าความดี 
 ประภาศรี สีหอ าไพ (2550: 22) ได้ให้ความหมายว่า ความดี คือ กุศลธรรมซึ่งเป็น
มาตรฐานในการประพฤติธรรม ทั้งทางกาย วาจา ใจ มีการกระท าในการด ารงชีวิต โดยสุจริตธรรม 
เกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ท าร้าย ไม่ล่วงละเมิดกัน ไม่พยายามอาฆาต จองจ า โดยให้พิจารณาว่า
ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว กรรมดีท าแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังกลับท าให้หัวใจแช่มช่ืนเบิกบาน กอปรด้วย
ความรักความเมตตากรุณากัน น าสันติสุขมาให้ ส่วนกรรมช่ัวท าแล้วย่อมไม่เดือดร้อน ซบเซา ไม่เกิด
ประโยชน์ ความดีเป็นกุศล เป็นบุญ เป็นทางน าไปสู่สุคติ คนดีจึงหมายถึง คนที่มีศีลธรรมไม่มีความ
โลภ ความโกรธ ความหลง 
 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2549) ให้ความหมาย ความดี คือ การท าให้เกิดผลดีอย่าง
มีคุณค่าต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวม รวมถึงต่อตนเอง 
 ประยงค์ แสนบุราณ (2543: 18) ให้ความหมาย ความดี คือ การมีอิสรภาพและ
การด าเนินชีวิตภายใต้การน าของเหตุผล ไม่ตกอยู่ในอ านาจของอารมณ์ การเข้าใจตัวเองได้ด้วย
เหตุผลและสามารถควบคุมพัฒนาการของตัวเองได้ หรืออีกอย่างหนึ่ง การด าเนินชีวิตในกฎศีลธรรม 
ช่ือว่าเป็นคนดี 
 กนก จันทร์ขจร (2533: 760) ให้ความหมาย การท าความดี คือ การที่คนเราจะดี
ช่ัว จะสบายหรือล าบาก จะเจริญหรือเสื่อมอยู่กับการกระท าของตน ถ้าท าดีย่อมได้รับผลดีมีแต่
ความสุขความเจริญ ถ้าท าช่ัวย่อมได้รับผลช่ัว มีแต่ความทุกข์ ความเสื่อม ฉะนั้นจึงงดเว้นการท าช่ัวทกุ
ชนิดพยายามท าแต่ความดี เมื่อท าได้เช่นน้ี จะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป การท าดีมีองค์ธรรม 
4 คือ 
 1. คติสมบัติ   - ท าดีถูกที่ 
 2. อุปธิสมบัติ – ท าดีถูกคน 
 3. กาลสมบัติ – ท าดีถูกกาลเวลา 
  4. ปโยคสมบัติ – ท าดีแล้วต้องติดตามดี 
 จากการรวบรวมความหมายของความดีข้างต้น พอสรุปได้ว่า ความดี คือ การท าอะไรก็ได้ที่
ไม่ท าให้คนอื่นๆ เดือดร้อน การกระท าที่เป็นผลดี เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวมแล้วก็เป็น
ประโยชน์ต่อคนอื่นและสังคม 
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2.5 แนวคิดหลักการการจัดการเรียนบนเครือข่าย (Web-based learning) 
     2.5.1 ความหมายของ WBI (Web-Based learning) 
             ปัจจุบันมีผู้ให้ความส าคัญและมีการน าเอาเว็บมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนผ่านเว็บ(Web-Based Instruction) นอกจากจะเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เว็บ(Web-Based Learning) แล้วยังมี เว็บฝึกอบรม(Web-Based Training) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม 
(Inter-Based Training) และเวิล์ดไวด์เว็บช่วยสอน (WWW-Based Instruction) ทั้งนี้ได้มีผู้นิยาม
และให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เอาไว้ดังนี้ 
             กิดานันท์  มลิทอง(2543) ให้ความหมายว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการใช้เว็บใน
การเรียนการสอนโดยอาจใช้เว็บเพื่อน าเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตาม
หลักสูตร หรือใช้เพียงการเสนอข้อมูลบางอย่างเพื่อประกอบการสอนก็ได้  รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก
คุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียนโต้ตอบกันทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์และการพูดคุยสดด้วยข้อความและเสียงมาใช้ประกอบด้วย  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
             คาน (Khan, 1997)  ได้ให้ค าจ ากัดความของการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based 
Instruction) ว่าเป็นการเรียนการสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียที่ช่วยในการสอนโดยการใช้
ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรอินเทอร์เน็ต (WWW) มาสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมากมายตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ในทุกทาง 
             คลาร์ก (Clark, 1996) ได้ให้ค าจ ากัดความของการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าเป็นการเรียน
การสอนรายบุคคลที่น าเสนอโดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือส่วนบุคคลและแสดงผล
ในรูปของการใช้เว็บบราวเซอร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ติดตั้งไว้ได้โดยผ่านเครือข่าย 
             รีแลนและกิลลานิ (Relan and Gillani, 1997) ได้ให้ค าจ ากัดความของเว็บในการสอน
เอาไว้เช่นกันว่าเป็นการกระท าของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอน โดยกลุ่มคอนสตรคั
ติวิซึ่มและการเรียนรู้ในสถานการณ์ร่วมมือกันโดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรในเวิล์ด
ไวด์เว็บ 
             พาร์สัน (Parson, 1997) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บว่า เป็นการสอนที่
น าเอาสิ่งที่ต้องการส่งให้บางส่วนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยเว็บสามารถกระท าได้ในหลากหลาย
รูปแบบและหลายขอบเขตที่เช่ือมโยงกันทั้งการเช่ือมต่อบทเรียนวัสดุช่วยการ เรียนรู้และการศึกษา
ทางไกล 
             ดริสคอล (Driscoll, 1997) ได้ให้ความหมายของอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนไว้ว่า
เป็นการใช้ทักษะหรือความรู้ต่าง ๆ ถ่ายโยงไปสู่ที่ใดที่หนึ่งโดยการใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่สิ่งเหล่าน้ัน 
             Khan, Badrul (1997 :6 อ้างอิงในรุจโรจน์   แก้วอุไร. 2543) ได้ให้ความหมายของการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Based Instruction) ว่าหมายถึง วิธีการเรียนการ
สอนในรูปแบบไฮเปอร์มีเดีย(Hypermedia) ที่ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) เป็นสื่อในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้  
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             สุภาณี  เส็งศรี (2543) ได้ให้ความหมาย WBI  (Web-based Instruction)  คือ บทเรียนที่
สร้างข้ึนส าหรับการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยน าจุดเด่นของวิธีการให้บริการข้อมูลแบบ 
www มาประยุกต์ใช้ Web Base Instruction จึงเป็นบทเรยีนประเภท CAI แบบ On-line ค าว่า On-
line ในที่นี้หมายความว่า ผู้เรียนเรียนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อผ่านเครือข่ายกับเครี่องแม่ข่ายที่
บรรจุบทเรียน 
             ภาสกร  เรืองรอง (2544) ได้ให้ความหมาย WBI  (Web-based Instruction) คือ การ
เรียนการสอนผ่านเว็บ หรือการด าเนินการจัดสภาวะการณ์การเรียนการสอน ผ่านทางระบบเครือข่าย
โดยมีการก าหนดเงื่อนไขและกิจกรรม 
              แฮนนัม (Hannum, 1998) กล่าวถึงการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าเป็นการจัดสภาพการ
เรียน การสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต บนพื้นฐานของหลักและวิธีการออกแบบการ
เรียนการสอนอย่างมีระบบ 
 คาร์ลสันและคณะ (Carlson et al., 1998) กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นภาพที่
ชัดเจนของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 
(Instructional Design) ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสที่ชัดเจนในการน าการศึกษาไปสู่ที่ด้อยโอกาส เป็นการ
จัดหาเครื่องมือใหม่ ๆ ส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มเครื่องมืออ านวยความสะดวกที่ช่วยขจัด
ปัญหา เรื่องสถานที่และเวลา 
 แคมเพลสและแคมเพลส (Camplese and Camplese, 1998) ให้ความหมายของการ
เรียนการสอนผ่านเว็บว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือบางส่วน โดยใช้
เวิลด์ไวด์เว็บ เป็น สื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจาก
เวิลด์ไวด์เว็บมีความ สามารถในการถ่ายทอดข้อมูลได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง จึงเหมาะแก่การเป็นสื่อกลาง ในการถ่ายทอดเนื้อหาการเรียนการสอน 
ลานเพียร์ (Laanpere, 1997) ได้ให้นิยามของการเรียนการสอนผ่านเว็บว่า เป็นการจัดการเรียนการ
สอนผ่านสภาพแวดล้อมของเวิลด์ไวด์เว็บ ซึ่งอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย ส่วนประกอบการบรรยายในช้ันเรียน การสัมมนาโครงการกลุ่มหรือการสื่อสารระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอนหรอือาจเป็นลกัษณะของหลกัสูตรที่เรยีนผ่านเวิลด์ไวด์เว็บโดยตรงทั้งกระบวนการเลย
ก็ไดก้ารเรียนการสอนผ่านเว็บนี้เป็นการรวมกันระหว่างการศึกษาและการฝึกอบรมเข้าไว้ด้วยกันโดย
ให้ความสนใจต่อการใช้ในระดับ การเรียนที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาส าหรับประโยชน์ทางการศึกษา
แก่ผู้เรียน 
 ถนอมพร เลาจรัสแสง (2544)  ให้ความหมายว่า การสอนบนเว็บ (Web-Based 
Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจ ากัดทางด้านสถานที่และเวลา โดย
การสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งการเรียนการสอนที่จัดข้ึนผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้ 
  ใจทิพย์ ณ สงขลา (2542) ได้ให้ความหมายการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าหมายถึง การ
ผนวก คุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมแห่ง
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การเรียนในมิติที่ไม่มีขอบเขตจ ากัดด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกันของผู้เรียน (Learning 
without Boundary) 
  วิชุดา รัตนเพียร (2542) กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการน าเสนอโปรแกรม
บทเรียนบนเว็บเพจโดยน าเสนอผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ออกแบบและ
สร้างโปรแกรมการสอนผ่านเว็บจะต้องค านึงถึงความสามารถและบริการที่หลากหลายของ
อินเทอร์เน็ต และน าคุณสมบัติต่างๆเหล่าน้ันมาใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนให้มากที่สุด 
จากนิยามและความคิดเห็นของนักวิชาการและนักการศึกษา ทั้งในต่างประเทศและภายใน ประเทศ
ไทยดังที่กล่าวมาแล้วนั้นสามารถสรุปได้ว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพการเรียนการ
สอนที่ได้รับการออกแบบอย่างมีระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ มาเป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจจัด เป็น
การเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือน ามาใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดและช่วย
ขจัดปัญหาอุปสรรคของการเรียนการสอนทางด้านสถานที่และเวลาอีกด้วย 
  
 2.5.2 ประโยชน์การเรียนการสอนผ่านเว็บ 
 ประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเว็บมีมากมายหลายประการ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นมิติใหม่ของเครื่องมือและ
กระบวนการในการเรียนการสอน โดยมีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเว็บไว้ดังนี้ 
         ถนอมพร เลาหจรัสแสง(2544) ได้กล่าวถึงการสอนบนเว็บมีข้อดีอยู่หลายประการ 
กล่าวคือ 
         1. การสอนบนเว็บเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนที่อยู่หา่งไกล หรือไม่มีเวลาในการมาเข้าช้ัน
เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ ๆ  ต้องการ ซึ่งอาจเป็นที่บ้าน ที่ท างาน หรือสถานศึกษาใกล้เคียงที่
ผู้เรียนสามารถเข้าไปใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้ การที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา
ที่ก าหนดไว้จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านของข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลา และสถานที่ศึกษาของผู้เรียน
เป็นอย่างดี 
         2. การสอนบนเว็บยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ผู้เรียนที่
ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคหรือในประเทศหนึ่งสามารถที่จะศึกษา ถกเถียง อภิปราย กับ
อาจารย์ ครูผู้สอนซึ่งสอนอยู่ที่สถาบันการศึกษาในนครหลวงหรือในต่างประเทศก็ตาม 
         3. การสอนบนเว็บนี้ ยังช่วยส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากเว็บ
เป็นแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้
ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาการสอนบนเว็บ สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความใฝ่รู้รวมทั้งมี
ทักษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Meta-cognitive Skills) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         4. การสอนบนเว็บ ช่วยทลายก าแพงของห้องเรียนและเปลี่ยนจากห้องเรียน 4 เหลี่ยมไปสู่
โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพสนับสนุนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่เช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับปัญหาที่พบในความเป็นจริง 
โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทในโลกแห่งความเป็นจริง(Contextualization) และการเรียนรู้
จากปัญหา (Problem-based Learning) ตามแนวคิดแบบConstructivism 
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         5. การสอนบนเว็บเป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ เนื่องจากที่เว็บได้กลายเป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ครอบคลุมสารสนเทศทั่วโลกโดยไม่จ ากัดภาษา การสอนบนเว็บ
ช่วยแก้ปัญหาของข้อจ ากัดของแหล่งค้นคว้าแบบเดิมจากห้องสมุดอันได้แก่ ปัญหาทรัพยากร
การศึกษาที่มีอยู่จ ากัดและเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล เนื่องจากเว็บมีข้อมูลที่หลากหลายและเป็น
จ านวนมาก รวมทั้งการที่เว็บใช้การเช่ือมโยงในลักษณะของไฮเปอร์มิเดีย (สื่อหลายมิติ) ซึ่งท าให้การ
ค้นหาท าได้สะดวกและง่ายดายกว่าการค้นหาข้อมูลแบบเดิม 
         6. การสอนบนเว็บจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะ
ของเว็บที่เอื้ออ านวยให้เกิดการศึกษา ในลักษณะที่ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นได้อยู่
ตลอดเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น การให้ผู้เรียนร่วมมือกันในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงไว้บนเว็บบอร์ดหรือ
การให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้ามาพบปะกับผู้เรียนคนอื่น ๆ อาจารย์ หรือผู้เช่ียวชาญในเวลาเดียวกันที่ห้อง
สนทนา เป็นต้น 
        7. การสอนบนเว็บเอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งการเปิดปฏิสัมพันธ์นี้อาจท าได้ 2 รูปแบบ 
คือ ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกันและ/หรือผู้สอน ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนในเนื้อหาหรือสื่อการสอนบน
เว็บ ซึ่งลักษณะแรกนี้จะอยู่ในรูปของการเข้าไปพูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน ส่วนใน
ลักษณะหลังนั้นจะอยู่ในรูปแบบของการเรียนการสอน แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่ผูส้อนได้จัดหาไว้
ให้แก่ผู้เรียน 
         8. การสอนบนเว็บยังเป็นการเปิดโอกาสส าหรับผูเ้รยีนในการเข้าถึงผู้เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ 
ทั้งในและนอกสถาบันจากในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก โดยผู้ เรียนสามารถติดต่อสอบถาม
ปัญหาขอข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาจากผู้เช่ียวชาญจริงโดยตรงซึ่งไม่สามารถท าได้ในการเรียนการ
สอนแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการติดต่อสื่อสารใน
ลักษณะเดิม ๆ 
         9. การสอนบนเว็บเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานของตน สู่สายตาผู้อื่นอย่าง
ง่ายดาย ทั้งนี้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะเพื่อนๆ ในช้ันเรียนหากแต่เป็นบุคคลทั่วไปทั่วโลกได้ ดังนั้นจึงถือเป็น
การสร้างแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอย่างหนึ่งส าหรับผู้เรียน ผู้เรียนจะพยายามผลิตผลงานที่ดีเพื่อ
ไม่ให้เสียช่ือเสียงตนเองนอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสได้เห็นผลงานของผู้อื่นเพื่อน ามาพัฒนางานของ
ตนเองให้ดีย่ิงข้ึน 
         10.การสอนบนเว็บเปิดโอกาสให้ผู้สอนสามารถปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร ให้ทันสมัยได้
อย่าง สะดวกสบายเนื่องจากข้อมูลบนเว็บมีลักษณะเป็นพลวัตร ( Dynamic ) ดังนั้นผู้สอนสามารถ
อัพเดตเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยแก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้การให้ผู้เรียนได้สื่อสารและแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ท าให้เนื้อหาการเรียนมีความยืดหยุ่นมากกว่าการเรียนการสอน
แบบเดิมและเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผูเ้รยีนเป็นส าคัญ การสอนบนเว็บสามารถน าเสนอ
เนื้อหาในรูปของมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ ภาพ 3 มิติ โดย
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบของการน าเสนอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน 
         ปรัชญนันท์ นิลสุข (2543) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญของเว็บซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน มีอยู่ 8 ประการ ได้แก่ 
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         1. การที่เว็บเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและ
ผู้เรียนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับเนื้อหาบทเรียน 
         2. การที่เว็บสามารถน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) 
         3. การที่เว็บเป็นระบบเปิด (Open System) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้มีอิสระในการเข้าถึงข้อมูล
ได้ทั่วโลก 
         4. การที่เว็บอุดมไปด้วยทรัพยากร เพื่อการสืบค้นออนไลน์ (Online Search/Resource) 
         5. ความไม่มีข้อจ ากัดทางสถานที่และเวลาของการสอนบนเว็บ (Device, Distance and 
Time Independent) ผู้เรียนที่มีคอมพิวเตอร์ในระบบใดก็ได้ ซึ่งต่อเข้ากับอินเทอรเ์น็ตจะสามารถเข้า
เรียนจากที่ใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้ 
         6. การที่เว็บอนุญาตให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุม (Learner Controlled) ผู้เรียนสามารถเรียน
ตามความพร้อมความถนัดและความสนใจของตน 
         7. การที่เว็บมีความสมบูรณ์ในตนเอง (Self- contained) ท าให้เราสามารถจัดกระบวนการ
เรียนการสอนทั้งหมดผ่านเว็บได้ การที่ เ ว็บอนุญาตให้มีการติดต่อสื่อสารทั้งแบบเวลาเดียว 
(Synchronous Communication) เช่น Chat และต่างเวลากัน (Asynchronous Communication) 
เช่น Web Board เป็นต้น 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ทรรศนีย์ วราห์ค า (2554) ได้ศึกษาวิจัย การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดส านักงานภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  

1. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัด
ส านักงานภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความเห็นของครู โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนประดิษฐาราม สังกัดส านักงานภาษี
เจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความเห็นของนักเรียน โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก 

3. การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนประดิษฐาราม สังกัด
ส านักงานภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูเมื่อจ าแนกตามระดับช้ันที่สอน
และประสบการณ์การสอน ผลการวิจัยพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

4. การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนประดิษฐาราม สังกัด
ส านักงานภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของนักเรียนจ าแนกตามเพศของ
นักเรียน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

สุชาติ วัฒชัย (2553) ได้ศึกษาวิจัย การออกแบบพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสน์ ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้ ผลการวิจัย
พบว่า โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและ 
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ถ่ายโยงการเรียนรู้ ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบที่ส าคัญ (1) สถานการณ์ปัญหา (Problem 
base) (2) แหล่งความรู้(Resource) (3) กรณีใกล้เคียง(Related case) (4) ฐานการช่วยเหลือ
(Scaffolding) (5) ศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหา (Fostering problem solving center) (6) ศูนย์ฝึก 
การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning center)  (7) การสนับสนุนทางสังคม ( social 
support) (8) เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive tool) (9) การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) 
(10) โค้ช (Coaching) และผลการประเมินประสทิธิภาพสิ่งแวดล้อมฯ โดยผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ส าหรับด้านเนื้อหา พบว่า เนื้อหามีความเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ และองค์ประกอบทั้ง 10
องค์ประกอบมีการออกแบบที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานเชิงทฤษฎี ในด้านการออกแบบสื่อบน
เครือข่ายและการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มีความเหมาะสมในการส่งเสริมการแก้ปัญหา
และการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

กันยารัตน์ ดัดพันธ์ (2550) ได้ศึกษาวิจัย การออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือน
ส าหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบโครงงานในห้องเรียนเสมือน สามารถแบ่งได้ 4 ปัจจัยหลัก คือ 
ปัจจัยด้านการเรียนการสอนและการออกแบบการเรยีนการสอน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจัยด้านพลวัตการเรียนรู้ของกลุ่มและปัจจัยด้านขนาดของกลุ่ม โดยปัจจัยด้าน
พลวัตการเรียนรู้ของกลุ่มมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้เป็นทีม 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

บุณย์ศศิร์ เลิศเสนา (2557) ได้ศึกษาวิจัย กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามพื้นฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาของนักเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย 5 พื้นฐาน คือ (1) พื้นฐานด้านจิตวิทยาการ
เรียนรู้ (2) พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน (3) พื้นฐานด้านทฤษฎีสื่อ (4) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และ (5) 
พื้นฐานด้านบริบท และทฤษฎีการเรียนรู้กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามพื้นฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาของนักเรียน มีองค์ประกอบที่
สาคัญดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) กรณีใกล้เคียง (3) คลังความรู้ (4) เครื่องมือทางปัญญา (5) ห้อง
ส่งเสริมการแก้ปัญหา (6) ห้องแลกเปลี่ยนความรู้ (7) ห้องช่วยเหลือ และ (8) การโค้ช 

นพดล ผู้มีจรรยา (2556) ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
แบบยูบิควิตัส โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า  

1. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส โดยใช้ปญั หาเป็น
หลัก ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3)
กระบวนการเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ของรูปแบบเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปัญหา; กระบวนการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน คือ ข้ันการเตรียมการก่อน
การเรียนการสอน และข้ันการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การวัดและ
ประเมินผลใช้การวัดพัฒนาการของทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้แบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ และ
การประเมินตามสภาพจริง 
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2. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนน้ันมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
สมชัย วรานุกูลรักษ์ (2547) ได้ท าการพัฒนาระบบการจัดศูนย์การเรียนรู้ในสถานประกอบการ

ผลการวิจัยได้พบว่าระบบการจัดศูนย์การเรียนรู้ในสถานประกอบการประกอบด้วยองค์ประกอบการ
ด าเนินงานที่สัมพันธ์ต่อกันคือ การวิเคราะห์ความต้องการในการจัดศูนย์การเรียนรู้ การจัดการ
ทรัพยากรความรู้ การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้การสื่อสารประสานงานและให้บริการผู้เรียน 
การส่งเสริมการเรียนรู ้การติดตามผลการด าเนินงาน การรายงานผลและเช่ือมโยงการเรียนรู้ ซึ่งในแต่
ละองค์ประกอบมีรูปแบบการด าเนินงานที่สถานประกอบการน ามาใช้เพื่อให้บรรลผุลตามเป้าหมายใน
การเรียนรู้รวมทั้งผลจากการน าระบบไปใช้ในสถานประกอบการได้พบว่า พนักงานเกิดการเรียนรู้ มี
ความพึงพอใจและเห็นถึงประโยชน์ของ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากศูนย์การเรียนรู้ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้คือ 
นโยบายของผู้บริหารในการส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้พัฒนาตนเอง พนักงานมีแรงจูงใจและแสดง
พฤติกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บทบาทของผู้บังคับบัญชาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของพนักงาน สิ่งอ านวย
ความสะดวกพื้นฐาน บุคลากรของหน่วยงานศูนย์การเรียนรู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวม 
ทั้งมีเครือข่ายแหล่งทรัพยากรความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ชัยวัชน ์ทับเที่ยง (2553: 5) ได้ท าการพัฒนาแบบจ าลองศูนย์การเรียนรูส้ขุภาพเคลื่อนทีจ่ังหวัด
ตรัง ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการศูนย์การเรียนรู้สุขภาพเคลื่อนที่มากที่สุด โดย
ช่วงเวลาที่สะดวกในการไปใช้บริการ คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกเวลาราชการ ระยะเวลาที่ไปใช้
บริการแต่ละครั้งไม่เกิน1 ช่ัวโมง สถานที่ตั้งที่เหมาะสม คือสถานีอนามัยเพราะเป็นการเรียนรู้แบบที่มี
ผู้ให้ค าแนะน า ร่วมด้วยเนื้อหาของสื่อที่ต้องการ ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็งและ
กล้ามเนื้อ กิจกรรมที่มีของศูนย์ได้แก่ การให้ความรู้ การแสดงนิทรรศการและสันทนาการ ควรมีการ
ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสุขภาพ จัดหาและผลิตสื่อที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 2) ความ
คิดเห็นของรูปแบบแบบจ าลองจากผู้เช่ียวชาญ สรุปได้ 10 ประเด็นดังนี้ : นโยบายและเป้าหมาย, 
บทบาทและหน้าที่, การจัดรูปแบบการให้บริการ, การจัดรูปแบบการน าเสนอ, การจัดเนื้อหาของสื่อ, 
การด าเนินงานของศูนย์, พื้นที่ต่างๆ ภายในศูนย์, สถานที่ตั้งของศูนย์, การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย,์ 
การด าเนินงานของศูนย์ 3) รูปแบบแบบจ าลองศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่จังหวัดตรัง  พบว่า รูปแบบ
แบบจ าลองศูนย์การเรียนรู้ สุขภาพเคลื่อนที่จังหวัดตรัง ผ่านการรับรองในระดับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.59 เห็นด้วยมากที่สุด สมควรน าไปประยุกต์ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

Swan,K .  ( 2005 : 1- 5)  ไ ด ้ศ ึก ษ า แ ล ะ พัฒ น า โ ม เ ด ล ก า ร เ ร ีย น รู ้ อ อน ไ ล น์ ต า ม 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และศึกษาผลการเรียนการสอนจากการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ออนไลน์ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, การประเมินผลเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นศูนย์กลาง จากนั้นจะมี
การจัดรูปแบบ RCET โมเดล ประกอบด้วย การสร้างความรู้  แนวความคิด การเป็นตัวแทน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีการปฏิบัติและมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ 

Lin Lin. (2010 : 2-4 )ได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสทิธิประโยชน์ในการศึกษา โดย
มีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนบนเครือข่ายออนไลน์ จ านวน 92 คน และ ประกอบด้วยสามชนิดของ
การสอบถาม คือ สอบผู้เรียนรายบุคล สอบถามผู้เรียนแบบกลุ่ม และสอบถามผู้เช่ียวชาญ เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างติดตั้งเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสาร โมเดลนี้เป็นเครื่องมือส าหรับบูรณาการสื่อใหม่และ
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เทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุสิทธิเต็ม
รูปแบบของพวกเขาเพื่อการศึกษา 

Koun-Tem Sun และคณะ (2010 : 689-710)  ได้ศึกษาและพัฒนาระบบการเรยีนอิเลก็ทรอนิกส์ ที่ใช้สื่อ 3 
มิติความจริงเสมือน เรื่องความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษา 
มีการสุ่มเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษา ช้ันปีที่ 4 จ านวน 128 คน ในไต้หวัน โดยแบ่งนักเรียนจ านวน 
63 คน เป็นกลุ่มทดลองเรียนด้วยระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สื่อ 3 มิติความจริงเสมือน เรื่อง
ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  และนักเรียนจ านวน 65 คน ใช้การเรียนการสอนแบบ
ปกติที่ใช้รูปถ่ายในห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง เกิดการเรียนรู้ที่ดีกว่ากลุ่มการเรียนแบบปกติ 2) ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สื่อ 3 มิติ
ความจริงเสมือน เรื่องความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  มีความเหมาะสมในการเรียนรู้การ
เคลื่อนไหวของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์  3) ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาข้ึน มีความ
เหมาะสมส าหรับการเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา  

Cem Işık และ Sümeyra Yılmaz (2011 : 71-88)  ได้ศึกษาและพัฒนาการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ในการศึกษาตลอดชีวิต  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียน ใน
รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง การส่งเสริมทักษะการฟังภาษา ใช้ผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง 17 ถึง  
24 ปี แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง ใช้การเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้
ภาษา จ านวน 21 คน และกลุ่มการเรียนปกติ เป็นการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางภาษา 
จ านวน 21 คน ท าการฝึกอบรมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการทดสอบก่อนเรียน
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระหว่างทดลองและกลุ่มการเรียนปกติ 2) ผลการทดสอบ
หลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มการเรียนปกติ โดยกลุ่ม
ทดลองแสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มการเรียนปกติ 3) กลุ่มทดลองมีทัศนคติที่ดี
ต่อการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา ผู้ เรียนให้ความเห็นว่า เป็น
ประสบการณ์ที่ดีที่จะเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียน  เพราะสามารถศึกษาได้ตลอดเวลาโดย
ได้รับการตอบรับทันที  และมีภาพประกอบการเรียนรู้  

Br ian Thoms  (2011  :  340 -352 )  ได้ ศึกษาระบบตอบรับสั งคมออนไล น์  แบบ  
ไดนามิกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา มีกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 192 คน โดยผู้เรียนทุกคนได้รับการตั้งค่าบัญชีการเข้าใช้ก่อนวันแรกของการเรียน 
ในช่วงหนึ่งภาคการศึกษา ผู้เรียนจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างบล็อก การโพสต์ การอ่าน และการ
เขียนหัวข้อที่น ามาจากต าราเรียน หลักสูตรและในการมอบหมายงาน ผู้เรียนต้องกลับไปดูต าราที่จะ
สนับสนุนข้อโต้แย้งของพวกเขาในบล็อก และยังจะต้องอ่านและให้คะแนนบล็อกของเพื่อนแต่ละ
สัปดาห์ ในขณะที่การจัดอันดับเพื่อนถูกใช้ในการก าหนดคะแนน และผู้เรียนสามารถใช้กลไกความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีส่วนร่วมในศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ การวิเคราะห์ การส ารวจ และการ
วิเคราะห์เนื้อหาของศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ พบว่า อัตราการตอบสนองจากผู้เรียนต่อการใช้ศูนย์การ
เรียนรู้ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 86 

Selami  Aydin (2012 : 1093-1106) ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเฟสบุ๊คเป็นสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้เฟสบุ๊คส่วนใหญ่เป็นนักเรยีน และมีผู้ใช้อายุมากกว่า 25 ปี ใช้

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Koun-Tem+Sun%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Cem+I%C5%9F%C4%B1k%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22S%C3%BCmeyra+Y%C4%B1lmaz%22
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เฟสบุ๊คจ านวนมากข้ึน โดยเฟสบุ๊ค เป็นการสื่อสารออนไลน์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน สมาชิก
ในครอบครัว ครู ผู้บริหาร และศิษย์เก่า  โดยการใช้เฟสบุ๊ค ในการส่งเสริมการเรียนการสอนและ
บริบทการเรียนรู้ รวมถึงการเรียนรู้ทางสังคมของระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุ๊ค สามารถเป็น
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณค่า ที่เหมาะส าหรบัการสื่อสารและการมีปฏิสมัพันธ์ในหมู่นกัเรยีน 
เฟสบุ๊คจึงเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ เฟสบุ๊ค ยังเพิ่มแรงจูงใจในตนเองของผู้เรียนบวกการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ และทัศนคติที่
ช่วยลดความวิตกกังวลและช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษา 

Carlos Flavián และคณะ (2013 : 69-83) ได้ศึกษาระบบการเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์และทิศทาง
ตลาด ในด้านการศึกษาที่สูงข้ึน  โดยการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนด้วยระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ แบบเต็มเวลา ของมหาวิทยาลัยซาราโกซา ประเทศสเปน จ านวน 180 คน ผล
การศึกษาพบว่า ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ที่ดี ต้องการออกแบบโปรแกรมการศึกษาเสมือนที่มีประสิทธิผล ควรมีการศึกษาความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียน ก่อนที่จะพัฒนาหลักสูตร หรือการฝึกอบรม  และในการพัฒนาระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพควรเน้นการพัฒนาระบบระบุตัวตนของผู้เรียน และการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

Luqi Wu และ Michael McMahon (2014 : 231-240) ได้ศึกษาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยน าดนตรีมาใช้เพื่อปรับปรุงการออกเสียงและส าเนียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวจีน โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนและครูในประเทศจีน จ านวน 51 คน และกลุ่ม
นักเรียนที่ร่วมด าเนินการทดลอง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ใช้การเรียน
ภาษาอังกฤษแบบปกติ จ านวน 5 คน และกลุ่มทดลองใช้ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่น าดนตรีมา
ใช้เพื่อปรับปรุงการออกเสียงและส าเนียงภาษาอังกฤษ จ านวน 6 คน โดยท าการเรียน การออกเสียง 
และบันทึกเสียงไว้ในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผลการส ารวจพบว่า นักเรียนชาวจีนมีปัญหาและ
ความยากล าบากในการออกเสียงภาษาอังกฤษ และผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองเกิดการรับรู้ที่ดี
ในการออกเสียงและส าเนียงภาษาอังกฤษ หลังจากเรียนด้วยระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่พฒันาข้ึน 
โดยผู้วิจัยได้ให้ค าแนะน าถึงการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ภาษาในระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย 

Karina L. Cela และคณะ (2014) ได้ศึกษาการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ใน
สภาพแวดล้อมของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 37 คน พบว่า การเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มีความโดดเด่นมากข้ึนในการศึกษา จะมีเครือข่ายเสมือนที่ให้ผู้ เรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูล และสร้างการท างานร่วมกันผ่านการสื่อสารกับสมาชิกคนอื่น ๆ  บน
เครือข่าย  การวิเคราะห์เนื้อหา สามารถให้ความเข้าใจรายละเอียดของธรรมชาติและประเภทของการ
สื่อสาร ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบหลักสูตร 
องค์ประกอบของกลุ่มผู้เรียน และการยืนยันตัวตนของผู้เรียนได้  
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 

 
 การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ภายใต้กรอบ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี ของกระบวนการออกแบบระบบการสอน ( Instructional System 
Design)  และพัฒนาการเรียนรู้บนเครือข่าย (Web Based-Learning) โดยใช้วิธีระบบ (System 
Approach) ในการพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2555) โดยด าเนินการ
วิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้ คือ 
  การวิจัยระยะที่ 1  ศึกษาความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  การวิจัยระยะที่ 2  การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  การวิจัยระยะที่ 3 การใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  การวิจัยระยะที่ 4  ปรับปรุงรูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 3.1 กำรวิจัยระยะท่ี 1 ศึกษำควำมต้องกำรรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้บน
เครือข่ำย ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
       การศึกษาความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยข้ันตอน   
   3.1.1 การส ารวจความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์   
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 3.1.1 ประชากร ได้แก่ เยาวชนในประเทศไทย    
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะนี้ ได้แก่ เยาวชนในประเทศไทย คณะผู้วิจัยได้ท า
การเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) จากเยาวชนในประเทศที่สมัครใจใน
การกรอกแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 102 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
  1. แบบสอบถามออนไลน์ที่ผ่านการหาคุณภาพ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
เยาวชนต่อความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นแบบสอบถามชนิดแบบตรวจสอบรายการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 
1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของเยาวชนต่อความ
ต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  มีขัน้ตอนการสร้างดังนี้   
      1) ศึกษาเอกสารเพื่อก าหนดกรอบรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2) ก าหนดวัตถุประสงค์  และประเด็นหลักของเนื้อหา  และข้อค าถาม 
  3) น าเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมขององค์ประกอบของข้อ
ค าถาม  และความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  ประกอบด้วย  ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา  
จ านวน  1  คน ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จ านวน   1  คน และ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการวิจัยและวัดผล จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความตรงของนิยามกับข้อค าถาม ตามสูตร  IOC  
(Index  of  Item  Congruency  :  IOC) ผลการพิจารณาแบบสอบถามความต้องการรูปแบบการจดั
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายข้อมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  ระหว่าง 0.82 - 1.00  และผู้เช่ียวชาญเสนอแนะในด้านการใช้ภาษา คณะผู้วิจัยได้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ 
    4) น าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย ไป
อัพโหลดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจในการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ 
  3.1.2 ส ารวจความคิดเห็นของผู้สอนต่อความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของรูปแบบ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน ์  
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะนี้ ได้แก่ ผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาของรูปแบบ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรูบ้นเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะผู้วิจัยได้ท าการ
เลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) จากผู้สอนเนื้อหาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สมัครใจในการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 36 คน 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผู้สอนต่อความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเป็นแบบสอบถามชนิดแบบตรวจสอบรายการ แบ่งออกเป็น 3 
ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของ
ผู้สอนต่อความต้องการเนื้อหาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตอนที่  3 ข้อ เสนอแนะ  มี ข้ันตอนการสร้ างดั งนี้    
    1) ศึกษาเอกสารเพื่อก าหนดกรอบรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และรายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
    2) ก าหนดวัตถุประสงค์  และประเด็นหลักของเนื้อหา  และข้อค าถาม 
   3) น าเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมขององค์ประกอบของข้อ
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ค าถาม  และความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  ประกอบด้วย  ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา  
จ านวน  1  คน ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จ านวน  1  คน  และ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการวิจัยและวัดผล  จ านวน  1  คน เพื่อตรวจสอบความตรงของนิยามกับข้อค าถาม  ตามสูตร  
IOC  (Index of Item Congruency : IOC) ผลการพิจารณาแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความ
คิดเห็นของผู้สอนต่อความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง  ระหว่าง 0.85 - 1.00  
และผู้เช่ียวชาญเสนอแนะในด้านการใช้ภาษา คณะผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
    4) น าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สอนต่อความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของ
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปอัพโหลด
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจในการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ 
  3.1.3 วิธีด าเนินการวิจัย ในการด าเนินการวิจัยระยะที่ 1 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการโดย
อัพโหลดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
เกี่ยวกับความคิดเห็นของเยาวชนต่อความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความคิดเห็นของผู้สอนต่อความต้องการเกี่ยวกับ
เนื้อหาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.1.4 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล ในการด าเนินการวิจัยระยะที่ 1คณะผู้วิจัย
ได้น าข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นต่อต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความคิดเห็นของผู้สอนต่อความต้องการเกี่ยวกับ
เนื้อหาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการวิจัยใน
ระยะที่ 2 ต่อไป 
 
  3.2 กำรวิจัยระยะท่ี 2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้บนเครือข่ำย 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการน าข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น าข้อมูลจากการ
สอบถามความคิดเห็นต่อต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความคิดเห็นของผู้สอนต่อความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาของรูปแบบ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาวิเคราะห์
องค์ประกอบของระบบ  คือ  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการด าเนินการ  ผลลัพธ์  และข้อมูลป้อนกลับ 
และก าหนดทิศทางความสัมพันธ์ขององค์ประกอบรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คณะผู้วิจัยก าหนดวิธีการวิจัยรายละเอียดดังนี้ 
   3.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การจ าแนกตามขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
    1)  ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความครอบคลุมของระบบ ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ 3 
ด้านได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และด้านหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวนด้านละ 5 คน รวมจ านวน 15 คนใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
    2)  ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินรูปแบบ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3 ด้านได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และด้านหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมจ านวน 5 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย  
   3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ได้แก่ 
  1) แบบสอบถามออนไลน์ ของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความครอบคลุมองค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แบบสอบถามประเภทเลือกตอบและค าถามปลายเปิด ใช้ส าหรับสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่ียวชาญ ตอนที่ 2 ความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญต่อความครอบคลุมขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
 2) แบบประเมินออนไลน์เพื่อประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแบบประมาณค่าและค าถาม
ปลายเปิด  ส าหรับให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แบ่งเป็น  3  ตอน  คือ  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แบ่งเป็น  4  หมวดคือ  ความครอบคลุม  ความเหมาะสม  ความ
สอดคล้อง  และความเป็นไปได้ของแบบจ าลองรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.2.2 วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
   การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในระยะนี้ แบ่งออกเป็น 2 ฉบับประกอบด้วย  
      1)  แบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ
ความครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีขั้นตอนการสร้างดังนี้   
 1.1) ศึกษาเอกสารเพื่อก าหนดกรอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               
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   1.2)   ก าหนดวัตถุประสงค์ ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
 1.3)  ก าหนดประเด็นหลักของข้อค าถาม โดยพิจารณาให้ครอบคลุม  
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์     
 1.4)  แจกแจงประเด็นหลกัออกเป็นประเด็นย่อยให้ครอบคลุมครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์    
 1.5) ก าหนดประเภทของค าถาม ในข้ันนี้เป็นการพิจารณาก าหนด
ประเภทของค าถามและสัดส่วนของค าถาม โดยก าหนดรูปแบบค าถามของเครื่องมือดังนี้  
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น3 ตอน ประกอบด้วย  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่ียวชาญ ใช้ค าถามสั้น ๆ  
แบบเลือกตอบ  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อความครอบคลุมขององค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้
ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ก าหนดค่าคะแนนเป็น  5  ระดับ  (สมนึก  ภัททิยธนี.2546 :  36 
– 42)  ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert)  โดยมีระดับคะแนน  ดังนี้   
        เห็นด้วยในระดบัมากที่สุด ก าหนดให้  5  คะแนน 
        เห็นด้วยในระดบัมาก ก าหนดให้  4  คะแนน 
        เห็นด้วยในระดบัปานกลาง ก าหนดให้  3  คะแนน  
        เห็นด้วยในระดบัน้อย ก าหนดให้  2  คะแนน 
        เห็นด้วยในระดบัน้อยทีสุ่ด ก าหนดให้  1  คะแนน 
      ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของช่วงค่าเฉลี่ยดังนี้  
        คะแนนเฉลี่ย           หมายถึง 
        4.51 – 5.00  เห็นด้วยในระดบัมากที่สุด 
        3.51 – 4.50  เห็นด้วยในระดบัมาก 
        2.51 – 3.50  เห็นด้วยในระดบัปานกลาง 
           1.51 – 2.50  เห็นด้วยในระดบัน้อย 
           1.00 – 1.50  เห็นด้วยในระดบัน้อยทีสุ่ด 
และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ใช้ค าถามแบบปลายเปิด   
     1.6)  น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมขององค์ประกอบของข้อค าถาม  และความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  ของ
แบบสอบถาม  ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 1 คน ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา  จ านวน  1  คน  และ ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและวัดผล  จ านวน  1  คน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของนิยามกับข้อค าถาม ตามสูตร  IOC  (Index  of  Item  Congruency : IOC)  
ผลการพิจารณารายข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.82 - 1.00 และผู้เช่ียวชาญเสนอแนะใน
ด้านการใช้ภาษา คณะผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  
     1.7)  น าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อความครอบคลุม
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ขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปอัพโหลดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญกรอกแบบสอบถามออนไลน์ 
     2)  แบบประเมินออนไลน์ของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        2.1)  ศึกษาเอกสารเพื่อก าหนดกรอบแบบประเมินรูปแบบการจัด
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร เ รี ย น รู้ บ น เ ค รื อ ข่ า ย ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  
        2.2)   ก าหนด วัต ถุประสงค์  ของ ประ เมิน รูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
        2.3)   น า ข้อมูลจากการศึกษาองค์ประกอบ  ปัจจัยน าเ ข้า 
กระบวนการด าเนินการ  ผลลัพธ์ และข้อมูลป้อนกลับ  มาสร้างเป็นแบบประเมินเพื่อให้ความเห็นต่อ
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  โดยประเมินตามเกณฑ์  4  ด้าน คือ  ความครอบคลุม  ความ
เหมาะสม  ความสอดคล้อง  และความเป็นไปได้ของรูปแบบ  ก าหนดค่าคะแนนเป็น  5  ระดับ  
(สมนึก  ภัททิยธน,ี 2546:  36 – 42) ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert)  โดยมีระดับคะแนน  ดังนี้ 
      เหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด             ก าหนดให้  5  คะแนน 
      เหมาะสมระดบัมาก  ก าหนดให้  4  คะแนน 
      เหมาะสมระดบัปานกลาง ก าหนดให้  3  คะแนน 
      เหมาะสมระดบัน้อย  ก าหนดให้  2  คะแนน 
      เหมาะสมระดบัน้อยทีสุ่ด ก าหนดให้  1  คะแนน  
    ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของช่วงค่าเฉลี่ยดังนี้  
      คะแนนเฉลี่ย    หมายถึง 
      4.51 – 5.00   เหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด  
      3.51 – 4.50   เหมาะสมในระดับมาก  
      2.51 – 3.50   เหมาะสมในระดับปานกลาง  
      1.51 – 2.50   เหมาะสมในระดับนอ้ย 
      1.00 – 1.50   เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
     2.4) น าแบบประเมินที่สร้างข้ึนเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมขององค์ประกอบของข้อค าถาม  และความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  ของ 
แบบประเมิน  ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 1 คน ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา  จ านวน  1  คน  และ ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและวัดผล  จ านวน  1  คน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของนิยามกับข้อค าถาม  ตามสูตร  IOC  (Index  of  Item  Congruency  :  
IOC)  ผลการพิจารณาแบบประเมินรายข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.85 - 1.00  และ
ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะในด้านการใช้ภาษา คณะผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  
     2.5)  น าแบบประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปอัพโหลดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อน าไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 
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3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
 3.3.1 วิธีด าเนินการวิจัย   
      ในการพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากผลการวิจัยระยะที่ 1  มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้กรอบแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎี ของกระบวนการออกแบบระบบการสอน ( Instructional System Design)  
และพัฒนาการเรียนรู้บนเครือข่าย (Web Based-Learning) โดยใช้วิธีระบบ (System Approach) 
ในการพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2555 ) โดยแบ่งข้ันตอนการ
ด าเนินการวิจัยออกเป็น  4  ข้ันตอน  ดังต่อไปนี้ 
       1) ข้ันที่ 1  การวิเคราะห์ระบบ  การวิจัยในข้ันน้ีเป็นการน าผลจากการจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผลการส ารวจความต้องการรูปแบบและเนื้อหาของ
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มา
วิเคราะห์จ าแนกตามองค์ประกอบของระบบ  คือ  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการด าเนินการ  ผลลัพธ์ 
และข้อมูลป้อนกลับ  โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยด าเนินการดังนี้ 
     1.1) วิเคราะห์จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     1.2) การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของระบบ (Needs Analysis) ใน
ข้ันตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์ผลจากการศึกษาความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรูบ้น
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความต้องการทางด้านเนื้อหาของรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.3) จ าแนกปัจจัยต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามองค์ประกอบของระบบ  คือ  ปัจจัยน าเข้า  
กระบวนการด าเนินการ  และผลลัพธ์  และข้อมูลป้อนกลับ   
     1.4) วิเคราะห์คุณลักษณะ และกระบวนการของปัจจัยต่างๆ ในแต่ละ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   
      1.5) สรุปผลการวิเคราะห์รปูแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
   2) ข้ันที่ 2 การสังเคราะห์ระบบ   
     การวิจัยในข้ันนี้เป็นกระบวนการออกแบบรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ระบบ
ในข้ันที่  1  มาพิจารณาคัดเลือกเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
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เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามองค์ประกอบของระบบ  ประกอบด้วย  ปัจจัย
น าเข้า  กระบวนการด าเนินงาน  ผลลัพธ์ และข้อมูลป้อนกลับ  โดยด าเนินการดังนี้ 
      2.1) ระบบใหญ่ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้ากระบวนการด าเนินการ  
ผลลัพธ์ และข้อมูลป้อนกลับ 
      2.2) องค์ประกอบย่อย และกระบวนการด าเนินการย่อย  ประกอบดว้ย 
องค์ประกอบย่อย  และกระบวนการด าเนินงานย่อยของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        2.3) น าองค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ส่งให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ด้านการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสื่อประสม  ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย  และด้าน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ านวนด้านละ 3 คน รวมจ านวน 15 คน  เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ต่อความครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เช่ียวชาญ  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    2.3.1) ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ เอกสาร 
ประกอบการสอบถามความคิดเห็นต่อความครอบคลุมขององค์ประกอบของรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้ เช่ียวชาญ   
    2.3.2)  อัพโหลดแบบสอบถามความคิดเห็นต่อความครอบคลุม
ขององค์ประกอบของรูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครอืข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงเพื่อให้กับผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความครอบคลุมองค์ประกอบของ 
ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
            2.4)  น าข้อมูลจากสอบถามความคิดเห็นต่อความครอบคลุมของ
องค์ประกอบรูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ของผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบ มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สรุปและบรรยายความ  แล้วน าไปปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ 
         2.5) ปรับปรุงองค์ประกอบตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
         2.6) ก าหนดวิถีระบบ ได้แก่ การก าหนดทิศทาง                          
และความสัมพันธ์ต่อเนื่องขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบ   
         2.7) จัดเรียงองค์ประกอบของระบบใหญ่ องค์ประกอบยอ่ย  
กระบวนการด าเนินการย่อย  ตามล าดับก่อนหลงั   
         2.8)  ก าหนดสัญลักษณ์แสดงข้ันตอนของระบบทั้ งระบบใหญ่  
องค์ประกอบย่อย  กระบวนการด าเนินการย่อย 
     3) ข้ันที่ 3 ข้ันการสร้างรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยในข้ันนี้เป็นการน าองค์ประกอบและรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สังเคราะห์แล้วมาเขียน
เป็นโครงสร้างแสดงทิศทางและความสัมพันธ์ต่อเนื่องของรูปแบบ  โดยด าเนินการดังนี้ 
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        3.1) สร้างระบบใหญ่ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้น
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ประกอบด้วย  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการด าเนินการ  
ผลลัพธ์  และข้อมลูป้อนกลบั  
           3.2) ก าหนดองค์ประกอบยอ่ย  กระบวนการด าเนินการย่อย  
           3.3) ผนวกระบบใหญ่  องค์ประกอบย่อย  กระบวนการด าเนินการ
ย่อยเข้าด้วยกัน 
           3.4) จัดท าค าบรรยายประกอบรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  เพือ่ใช้เป็นเอกสารประกอบเพื่อน าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบจ าลองต่อไป 
   4) ข้ันที่ 4 ข้ันการทดสอบระบบ 
    การวิจัยในข้ันน้ีเป็นการประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ในครั้งนี้ด าเนนิการโดยใหผู้้ทรงคุณวุฒิ  5  ด้าน  ได้แก่  
ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านการเรียนอเิล็กทรอนิกส์ ด้านสื่อประสม ด้านการศึกษาตาม
อัธยาศัย และด้านการสง่เสริมการเกษตร ด้านละ 1 คน  รวมจ านวน 5 คน  เป็นผู้ประเมิน  ส าหรับ
วิธีการประเมินนั้น  คณะผู้วิจัยได้น ากระบวนการประเมินระบบการศึกษาของ  ปรีชา  วิหคโต  (2537  
:  185 - 189)  มาเป็นแนวทางในการด าเนินการ ดังนี ้   
    4.1) ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการประเมินรปูแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่  ปัจจัยน าเข้า  
กระบวนการด าเนินการ  ผลลัพธ์  และข้อมูลป้อนกลบั  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี ้
     4.1.1)  เพื่อประเมินความครอบคลุมขององค์ประกอบรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     4.1.2)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     4.1.3)  เพื่อประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
     4.1.4)  เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ  เช่น  ความเป็นไปได้ใน
การน าโมเดลไปด าเนินการจริง  ประโยชน์ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมถึงผลจากการ
ด าเนินการของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความคุ้มค่าต่อชุมชน  
    4.2)  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน  การประเมินรปูแบบการจัดสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ครั้งนี้ใช้เกณฑ์ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  แสดงความคิดเห็นในแบบประเมินแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย   จากค่าเฉลี่ย  และค่ามัธยฐาน  
ดังนี ้
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     เหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด    มีค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00 
           เหมาะสมระดบัมาก          มีค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50 
           เหมาะสมระดบัปานกลาง   มีค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50 
     เหมาะสมระดบัน้อย          มีค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50  
     เหมาะสมระดับน้อยที่สุด    มีค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50 
    4.3) ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมร่างรูปแบบการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเอกสาร
ประกอบการประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงให้ผู้ทรงคุณวุฒิ          
        4.4) น าแบบประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.6 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
   น าข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความครอบคลุม
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และการประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ทรงคุณวุฒิ  มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สรุป  
บรรยายความ  แล้วน าไปปรับปรุงรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 3.3 กำรวิจัยระยะท่ี 3 กำรใช้รูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้บนเครือข่ำย ตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  การวิจัยในระยะนี้ เป็นข้ันตอนการน าไปใช้  โดยน ารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง โดยมีการ
ด าเนินการวิจัย  ดังนี ้  
  3.3.1 ประชากร ได้แก่ เยาวชนในประเทศไทย   
  3.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะนี้  ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)  โดยการเลือกจากเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลองการใช้รูปแบบ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 32 คน 
  3.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย   
   1) รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
   2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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   3) แบบประเมินความพึงพอใจของเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลอง
การใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.3.4 วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
    1) รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คณะผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้ันตอนการสร้างเอาไว้แล้วในระยะที่  2 ของการวิจัย   
    2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นชนิดเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างมีขั้นตอน  
ดังนี ้
        2.1) ศึกษาวิธีการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากหนังสือการ
วัดผลการศึกษาของสมนึก ภัททิยธนี  (2546  :  73-232) 
        2.2) วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่อง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             2.3) ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย เพื่อจะเขียนข้อสอบให้
เน้นตามพฤติกรรม จ านวน  40  ข้อ  แล้วก าหนดข้อสอบที่จะใช้จริง  จ านวน  30  ข้อ   
        2.4)  น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เสนอผู้เช่ียวชาญ  3  คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา  จ านวน  1  คน 
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จ านวน  1  คน  และ ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและ
วัดผล  จ านวน  1  คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)  และความสอดคลอ้ง
เชิงวัตถุประสงค์  ปรับปรุงเครื่องมือตามค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์  
(Item-objective-Congruency : IOC)  โดยพิจารณาแบบทดสอบรายข้อที่มีค่า IOC  ตั้งแต่  0.50-
1.00  เป็นแบบทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ (บุญชม  ศรีสะอาด.    2545  :  62-
66)  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วจัดพิมพ์แบบทดสอบ  
      (2.5)  น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้  (Try-out)  กับเยาวชน 
ที่เคยทดลองใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  จ านวน  30  คน  เพื่อวิเคราะห์ระดับความยาก (p)  และค่าอ านาจจ าแนก (B)  ของ
แบบทดสอบเป็นรายข้อตามวิธีของ Brennan  คัดเลือกข้อสอบที่เข้าเกณฑ์มีระดับความยาก (P)  
ตั้งแต่  0.20 - 0.80  และมีค่าอ านาจจ าแนก  (B)  ตั้งแต่  0.20 - 1.00  เป็นข้อสอบที่เกณฑ์ใช้ได้  
(บุญชม  ศรีสะอาด.    2545  :  81 – 101)  ไว้  จ านวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่  0.27 - 
0.75  และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่  0.39 - 0.90  วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ  โดยใช้สูตรของ  Lovett  (บุญชม  ศรีสะอาด.    2545  :  81 - 101)  ซึ่งผล
การวิเคราะห์มีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.85  จากนั้นน าแบบทดสอบมา
ปรับปรุงก่อนน าไปใช้ต่อไป 
    4)  แบบประเมินความพึงพอใจของเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลอง
การใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
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             4.1) ศึกษาทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมนิ
ความพึงพอใจของเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลองการใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบมาตราประมาณค่า  (Rating  Scale) 
         4.2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แนวทางการสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจของเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลองการใช้รูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น  5  ระดับ  (สมนึก  ภัททิยธนี.    
2546  :  36-42)  ตามวิธีของ  ลิเคิร์ท  (Likert)  จ านวน  10  ข้อ  โดยมีระดับคะแนน  ดังนี้ 
        เห็นด้วยในระดบัมากที่สุด ก าหนดให้  5  คะแนน 
       เห็นด้วยในระดบัมาก  ก าหนดให้  4  คะแนน 
       เห็นด้วยในระดบัปานกลาง ก าหนดให้  3  คะแนน  
       เห็นด้วยในระดบัน้อย ก าหนดให้  2  คะแนน 
       เห็นด้วยในระดับน้อยทีสุ่ด ก าหนดให้  1  คะแนน 
    และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของระดับเจตคตดิังนี ้
               4.51 - 5.00  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
      3.51 - 4.50  มคีวามพึงพอใจมาก 
      2.51 - 3.50  มคีวามพึงพอใจปานกลาง 
      1.51 - 2.50  มคีวามพึงพอใจน้อย 
      1.00 - 1.50  มคีวามพึงพอใจน้อยที่สุด  
         4.3)  น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างข้ึนเสนอผู้เ ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความครอบคลุมขององค์ประกอบของข้อค าถาม  และความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  
Validity)  ของแบบประเมิน  ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา  จ านวน  1  คน ผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จ านวน  1  คน  และ ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและวัดผล  จ านวน  
1  คน เพื่อตรวจสอบความตรงของนิยามกับข้อค าถาม  ตามสูตร  IOC  ( Index  of  Item  
Congruency  :  IOC) ผลการพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจรายข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.85 - 1.00  และผู้เช่ียวชาญเสนอแนะในด้านการใช้ภาษา คณะผู้วิจัยได้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ 
     4.4) น าแบบประเมินความพงึพอใจที่ปรับปรงุแล้วไปทดลองใช้ (Try-out)  
กับเยาวชนที่เคยทดลองรปูแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง  จ านวน  30  คน 
        4.5) วิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-Total  Correlation)  พบว่าได้ข้อที่
เข้าเกณฑจ์ านวน 10 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.38  ถึง  0.58 
        4.6)  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพงึพอใจจากสูตรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่า  (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากบั 0.75 
    4.7) น าแบบประเมินความพึงพอใจฉบบัจริง ไปใช้เกบ็รวบรวมข้อมูลต่อไป 
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  3.3.4 วิธีด าเนินการวิจัย ในการวิจัยระยะนี้ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 6 เดือน  
มีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี ้
           1) ข้ันเตรียมการก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
         1.1)  เ ขียนและเสนอโครงการด าเนินการทดลองรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
        1.2) เปิดรับเยาวชน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลองการใช้
ด าเนินการทดลองรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
      2)  ข้ันการทดลอง ด าเนินการดังนี้ 
                   ด าเนินโครงการทดลองการใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
            2.1) น าแบบจ าลองมาใช้ โดยการก าหนดปัจจัยน าเข้ากระบวนการ
ด าเนินการ  ผลลัพธ์ และระบบข้อมูลป้อนกลับ 
             2.2) พัฒนาโปรแกรมบทเรียน ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างโปรแกรม
บทเรียนของด าเนินการทดลองรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
โปรแกรมบทเรียนไว้ E1/E2 = 80/80 โดยคณะผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนการสร้างโปรแกรมบทเรียน 5 
ข้ันตอน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2554 : 95)  ดังนี ้
      ข้ันที่ 1  วิเคราะห์  (Analyze) 
        (1) วิเคราะหเ์นื้อหา 
           (2) วิเคราะห์ ตัวช้ีวัด  จุดประสงค์การเรียนรู้   
        (3) วิเคราะห์คุณลักษณะของเยาวชน 
 พร้อมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนบนเครือข่ายออนไลน์     
        (4) ก าหนดขอบข่ายของการน าเสนอเนื้อหาในโปรแกรมบทเรียน 
 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นแต่ละตอน จัดตามล าดับ  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้   
        ข้ันที่ 2  การออกแบบ  (Design) 
        (1) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมของโปรแกรมบทเรียน  
และแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยย่อย  ซึ่งประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้  กระบวนการจัดการ
เรียนรู้  สื่อ  และแหล่งการเรียนรู้  พร้อมกับแบบทดสอบแต่ละหน่วย  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบโปรแกรมบทเรียน  
        (2) น าแผนการจัดการเรียนรู้  เสนอผู้เช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสมโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา  จ านวน  1  คน 
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จ านวน  1  คน  และ ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและ
วัดผล  จ านวน  1  คน 
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        (3) น าคะแนนประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ผู้ เ ช่ียวชาญ
ประเมินวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์  ที่มีลักษณะการประเมินเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating Scale)  ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  ซึ่งมี  5  ระดับ  ถ้าค่าเฉลี่ยต้ังแต่  3.51  
ถึง  5.00  ถือว่าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ได้  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 67-
71) 
        เหมาะสมมากทีสุ่ด   มีค่าเท่ากบั 4.51 - 5.00   คะแนน 
        เหมาะสมมาก    มีค่าเท่ากบั  3.51 - 4.50   คะแนน 
        เหมาะสมปานกลาง   มีค่าเท่ากบั  2.51 - 3.50   คะแนน 
        เหมาะสมนอ้ย    มีค่าเท่ากบั  1.51 - 2.50   คะแนน 
        เหมาะสมนอ้ยทีสุ่ด   มีค่าเท่ากบั  1.00 - 1.50   คะแนน 
    การวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า  แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80  
        (4) สร้างผังงาน  (Flowchart)  ของโปรแกรมบทเรียนเพื่อก าหนด
ช่องทางการสื่อสารภายในบทเรียน น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสม  เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  
        (5) จัดท าบัตรเรื่อง (Storyboard) ของโปรแกรมบทเรียน โดยน า
เนื้อหาที่ได้วิเคราะห์แล้วมาเขียนบัตรเรื่อง จากนั้นได้น าเสนอผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม 
      ข้ันที่ 3 การพัฒนา (Development) 
       (1) ศึกษาหลักการและเทคนิคของโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมบทเรียน และโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 
       (2) จัดเตรียมทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมบทเรียน  ได้แก่  
ภาพน่ิง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงบรรยาย  เสียงดนตรีประกอบ  และสร้างภาพเคลื่อนไหวพร้อมบันทึก
เป็นไฟล์ 
          (3) สร้างโปรแกรมบทเรียน โดยน าบัตรเรื่อง (Storyboard) ที่ได้
ปรับปรุงแก้ไข  แล้วมาใช้ในรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
        (4)  น า โปรแกรมบทเรี ยนที่ สร้ า งแล้ ว  เ สนอผู้ เ ช่ี ยวชาญ 
ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา  จ านวน  1  คน ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
จ านวน  1  คน  และ ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและวัดผล  จ านวน  1  คน เพื่อประเมินความถูกต้อง
และความเหมาะสมในการออกแบบโปรแกรมบทเรียน  ทั้งในด้านเนื้อหา  ด้านการออกแบบ ด้านการ
สื่อสารและการเช่ือมโยงข้อมูล  โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) ผู้เช่ียวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะในเรื่อง สี  และขนาดตัวอักษร ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ พบว่ามีค่าเฉลี่ย  4.70  แสดงว่าโปรแกรมบทเรียน มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด  สามารถน าไปใช้ได้  
       ข้ันที่ 4  การน าไปทดลองใช้ (Tryout) 
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       น าโปรแกรมบทเรียนทีผ่่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลอง
ใช้ดังนี ้
          (1) น าโปรแกรมบทเรียนไปทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One  
Testing)  โดยน าโปรแกรมบทเรยีนที่สร้างข้ึนไปทดลองไปใช้กับเยาวชน  จ านวน  3  คน  ที่ไม่ใช่กลุม่
ตัวอย่าง  โดยให้ศึกษาจากโปรแกรมบทเรียนทีส่รา้งขึ้น  ในการทดลองครั้งนี้ใช้คอมพิวเตอร์  1 เครื่อง
ต่อยุวเกษตรกร 1  คน  พบข้อบกพร่องคือ  ค าบรรยายกับภาพไม่สัมพันธ์กัน  ขนาดและสีของ
ตัวอักษรไม่ตัดกับพื้นหลัง  ท าให้มองเห็นไม่ชัดเจน  จากนั้นผู้วิจัยจึงน าโปรแกรมบทเรียนไปปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง               
            (2) น าโปรแกรมบทเรียนไปทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group  
Testing)  หลังจากแก้ไขปรับปรุงในการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้ว  ได้น าโปรแกรมบทเรียนไปใช้
กับยุวเกษตรกร  จ านวน 30  คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  โดยด าเนินการจัดการเรียนรู้เหมือนกับ
สถานการณ์จริง  และใช้ร่วมกับเครื่องมือต่างๆ  คือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อน าข้อบกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงอีกครั้ง  ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่ม
ทดลองต่อไป  ผลการทดลองพบว่าเยาวชนเข้าใจเนื้อหาได้ดี 
      ข้ันที่ 5 ประเมินและปรับปรุงแก้ไข  (Evaluate  and  Revise) 
        น าผลคะแนนการท าแบบฝึกหัดท้ายบท คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนของการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small 
Group Testing)  ใน ข้ันที่  4 มาวิ เคราะห์หาประสิท ธิภาพของโปรแกรมบทเรียน   พบว่า 
E1/E2  =  80.20 / 81.00  แสดงว่าโปรแกรมบทเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
สามารถน าไปทดลองใช้กับยุวเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต่อไป 
   3)  ข้ันหลังการทดลอง ด าเนินการดังนี้ 
    คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการทดลองใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจของเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการทดลองใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 3.4 กำรวิจัยระยะท่ี 4 ปรับปรุงรูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้บนเครือข่ำย 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
  คณะผู้วิจัยน าข้อมูลจากผลการทดลองใช้มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีข้ันตอนการด าเนินการ  
ดังนี ้  
     3.4.1 น าผลจากโครงการทดลองใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ
ความพึงพอใจของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทดลองใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
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เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ต่อไป 
     3.4.2 ปรับปรุงรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ระบบมีความสมบูรณ์มากข้ึน  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดต้ังรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป   
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย ด้วยค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.4.2 1 หาคุณภาพของแบบสอบถามความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย ด้วยการ
หาค่าความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล  IOC  และค่าความถ่ี 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.4.3 หาประสิท ธิภาพของบทเรียนอิ เล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาตามรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของ
เยาวชนไทย  
 
3.5 สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 3.5.1 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
 3.5.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.5.3 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 3.5.4 การค านวณประสทิธิภาพบทเรียน E1/E2  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  and 
Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   พัฒนารูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมบนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาข้ึน การวิจัยจึง
น าเสนอ  3  ส่วนส าคัญ  ดังนี้ 
 
 4.1  ผลการศึกษาความต้องการรูปแบบและเน้ือหาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.1.1 ในการศึกษาความต้องการรูปแบบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ปรากฏผลดังในตารางที่ 1 
 
   ตารางท่ี 1 ผลความคิดเห็นของเยาวชน เกี่ยวกับความต้องการรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้
บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.  รูปแบบการน าเสนอ 4.13 .87 มาก 
    1.1  การน าเสนอด้วยข้อความ 3.91 .96 มาก 
    1.2  การน าเสนอด้วยกราฟิก 4.22 .87 มาก 
    1.3  การน าเสนอด้วยเสียง 4.22 .79 มาก 
    1.4  การน าเสนอด้วยวีดิทัศน์ 4.19 .78 มาก 
    1.5  การน าเสนอด้วยแอนิเมชัน 4.13 .94 มาก 
2.  รูปแบบการติดต่อสื่อสาร 3.84 .98 มาก 
   2.1  จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ 3.84 .92 มาก 
   2.2  กระดานสนทนา 3.63 1.01 มาก 
   2.3  การแชท 3.72 1.11 มาก 
   2.4  สื่อสังคมออนไลน ์ 4.16 .88 มาก 
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ความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้
บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 4.05 .72 มาก 
    3.1  การเรียนในห้องเรียน 3.78 .71 มาก 
    3.2  การเรียนด้วยการพบกลุม่เป็นครั้งคราว 4.34 .60 มาก 
    3.2  การเรียนในห้องเรียนเสมือน 4.03 .86 มาก 
4.  รูปแบบการใช้ภาษา 3.98 .90 มาก 
    4.1  ภาษาราชการ 3.84 .92 มาก 
    4.2  ภาษาท้องถ่ิน 3.88 .91 มาก 
    4.3  ผสมผสานระหว่างภาษาราชการและท้องถ่ิน 4.22 .87 มาก 
5.  รูปแบบแบบวัดจริยธรรม  4.12 .68 มาก 
    5.1  แบบวัดจริยธรรม "เป็นแบบวัดแบบ 4 ตัวเลือก 3.97 .69 มาก 
    5.2  แบบวัดจริยธรรม "ชนิดวิเคราะห์สถานการณ์ 
และมีตัวเลือก 2 ทาง คือ ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง 

4.34 .55 มาก 

    5.3  แบบวัดจริยธรรม "แบบวัดชนิดเขียนค าตอบ" 4.06 .80 มาก 
โดยรวม 4.02 .83 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า  เยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(X =4.02 ,S.D=0.83)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มีความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเรยีงล าดับค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย 3 ล าดับ  
คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยการพบกลุ่มเป็นครั้งคราว (X =4.34 ,S.D=0.60)  และแบบ
วัดจริยธรรม "ชนิดวิเคราะห์สถานการณ์ และมีตัวเลือก 2 ทาง คือ ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ( X =4.34 
,S.D=0.55)   รองลงมา คือ รูปแบบการน าเสนอด้วยกราฟิก  ( X =4.22 ,S.D=0.87)  รูปแบบการ
น าเสนอด้วยเสียง (X =4.22 ,S.D=0.79)  และ รูปแบบการใช้ภาษาผสมผสานระหว่างภาษาราชการ
และท้องถ่ิน (X =4.02 ,S.D=0.87)  และรูปแบบการน าเสนอด้วยวีดิทัศน์ (X =4.19,S.D=0.78)  

4.1.2 ในการศึกษาความต้องการรูปแบบเนื้อหาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏผลดังนี ้

 จากการส ารวจความต้องการของผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของ
เยาวชนไทย พบว่า 
    1) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้มีเนื้อหารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย พอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน  



 60 

      2) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้มีการจัดการเนือ้หาของรปูแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้

- มีการเรียนรู้ร่วมกัน 

- สอดแทรกในบทเรียนโดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกบัหลักปรัชญา 

- ท าน้อยได้มาก คือ เน้นกระบวนการคิด จนเยาวชนเกิดองค์ความรู้ 
- เนื้อหาเป็นความรู้ภาษาไทยและอังกฤษควบคู่กัน 

- กิจกรรมการเรียนการสอน 

- สอดเเทรกเนื้อหาเศรษฐกจิพอเพียงในรายวิชาที่สอน 

- สอดแทรกเนือ้หาเศรษฐกจิพอเพียงในรายวิชาที่สอน 

- สอดแทรกเนือ้หาเศรษฐกจิพอเพียงที่ประยุกต์ใช้ได้จรงิกับปัจจุบัน 

- สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในรายวิชาทีส่อน 

- เนื้อหา ข้ันตอนการสอน การวัดผล 

- เนื้อหาวิชา สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เช่น การ 

ประหยัด ต้องก าหนดขอบเขตและ 

- ประเด็นส าคัญใช้กับชีวิตประจ าวัน และนักเรียนน าความรูม้าใช้
อย่างไร ประเมินผลในระดบัใดแสดงความส าเร็จ 

- เนื้อหาที่บรูณาการหลากหลายกลุ่มสาระ และสามารถน าความรู้ไป
ใช้ประกอบชีวิตในชีวิตประจ าวัน และหาเลี้ยงชีพได้ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและท้องถ่ิน 
น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสอดแทรกในเนือ้หา ให้เกิดทักษะชีวิต และรักในการท างานและถ่ินก าเนิดของ
ตนเอง 

- สอดคล้องกบัชีวิตประจ าวันประยุกต์ใช้ได้จริง 

- บูรณาการในเนื้อหา สร้างคุณธรรมจากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

- กิจกรรมนอกห้องเรียน 

- สัมพันธ์กับบริบทในแต่ละโรงเรียนหรอืท้องถ่ิน 

- เนื้อหาที่ไม่ใช่หลกัการจ า แต่เป็นการเน้นการน าไปใช้ได้ในทุกระดบั 

ช่วงวัย ความเหมาะสมของความเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัต ิ

- จัดแทรกไปในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ  ในการสอน 

- จัดเนื้อหาให้ครอบคลุม ให้เดก็ได้ปฏิบัติจริง 

- ให้นักเรียนได้ปฏิบัตจิรงิ 

- จัดตามท้องถ่ิน 

- เน้นในด้านลงมือปฏิบัต ิ

- เน้นการปฏิบัตจิริง 

- การแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

- ควรเน้นในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม ควบคู่ไปกับเนื้อหาบทเรียน 

- ให้นักเรียนหาเหตผุลได้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาส าหรับแนวคิด 
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- มีเนื้อหาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย การน าเสนอที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีการวัดผลทุกครั้งของกิจกรรม 

3) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้มีการสอดแทรกจริยธรรมในรปูแบบ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 3.1) ความ
ซื่อสัตย์ 3.2) ความรับผิดชอบ 3.3) จิตอาสา 

 
 4.2  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ในการพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากผลการวิจัยระยะที่ 1  มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักการ และทฤษฎี ของกระบวนการออกแบบระบบ
การสอน ( Instructional System Design)  และพัฒนาการเรียนรู้บนเครือข่าย (Web Based-
Learning) โดยใช้วิธีระบบ (System Approach) โดยคณะผู้วิจัยได้ด าเนิน วิเคราะห์ระบบ สังเคราะห์
ระบบ สร้างแบบจ าลอง  และทดสอบระบบ  ตามขั้นตอนดังนี้ 
   4.2.1 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความครอบคลุมขององค์ประกอบรปูแบบ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และผลความ
ต้องการ ของ เยาวชน และผู้สอนเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาคัดเลือกองค์ประกอบของระบบ  ประกอบด้วย  
ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการด าเนินการ  ผลลัพธ์  และข้อมูลป้อนกลับ  แล้วน าเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และด้านหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวนด้านละ 5 คน รวมจ านวน 15 คน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของ
องค์ประกอบ  รายละเอียดปรากฏดังในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับความครอบคลุมขององค์ประกอบระบบใหญ่ 
 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.  บริบท 4.25 .77 มาก 
2.  ปัจจัยน าเข้า  มี  3  องค์ประกอบ   4.19 .75 มาก 
3.  กระบวนการด าเนินการ  มี  4  กระบวนการ 4.38 .62 มาก 
4.  ผลลัพธ์  คือ จริยธรรมของเยาวชน   4.69 .60 มากที่สุด 
5.  ข้อมูลป้อนกลับ 1 ระบบ 4.20 .54 มาก 

โดยรวม 4.34 .66 มาก 
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  จากตารางที่ 1 พบว่า  ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความครอบคลุมองค์ประกอบ
ของระบบใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.34 ,S.D=0.66)  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  
พบว่า  มีความครอบคลุมในระดับมากที่สุด 1 องค์ประกอบ  คือ ผลลัพธ์  คือ  จริยธรรมของเยาวชน
ไทย (X =4.69 ,S.D=0.60)  และมีความครอบคลุมในระดับมาก 4 องค์ประกอบ  โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  คือ  กระบวนการด าเนินการ ( X =4.38 ,S.D=0.62)  บริบท ( X =4.25 
,S.D=0.77)  ข้อมูลป้อนกลับ (X =4.20 ,S.D=0.54)  และ ปัจจัยน าเข้า (X =4.19 ,S.D=0.75)    
 
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับความครอบคลุมขององค์ประกอบย่อย และ   
   กระบวนการย่อย 
 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. การวิเคราะห์บริบท   4.65 .47 มากท่ีสุด 
    1.1  การวิเคราะห์ผูเ้รียน   4.75 .45 มากที่สุด 
    1.2  การวิเคราะห์ผูส้อน 4.44 .51 มาก 
    1.3  การวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
บนเครือข่าย 

4.75 .45 มากที่สุด 

2. ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 4.33 .63 มาก 
    2.1  ปรัชญา 4.19 .54 มาก 
    2.2  วิสัยทัศน ์ 4.19 .54 มาก 
    2.3  พันธกิจ 4.19 .66 มาก 
    2.4  หลักการ 4.25 .68 มาก 
    2.5  เป้าหมาย 4.63 .62 มากที่สุด 
    2.6  นโยบาย 4.44 .73 มาก 
    2.7  วัตถุประสงค์ 4.44 .63 มาก 
3.พัฒนาหลักสูตร 4.75 .45 มากท่ีสุด 
    3.1 หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.75 .45 มากที่สุด 
4. พัฒนาระบบ LMS 4.56 .59 มากท่ีสุด 
    4.1  ระบบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน 4.44 .73 มาก 
    4.2  ระบบคู่มือการใช้ของผู้เรียน และผู้สอน 4.31 .70 มาก 
    4.3  ระบบการจัดการบทเรียน 4.56 .63 มากที่สุด 
    4.4  ระบบการจัดการแหลง่ข้อมลูสนบัสนุน 4.44 .63 มาก 
    4.5  ระบบการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ 4.81 .40 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
    4.6  ระบบห้องเรียนเสมือน 4.80 .41 มากที่สุด 
    4.7  ระบบคลังข้อสอบ 4.44 .63 มาก 
    4.8  ระบบการติดตามและประเมินผล 4.67 .62 มาก 
 5. การผลิตบทเรียน 4.34 .62 มาก 
  5.1  การวิเคราะหเ์นื้อหา,จุดประสงค์การเรียนรู้
คุณธรรมของเยาวชน  

4.44 .73 มาก 

  5.2  การวางแผนการผลิตโปรแกรมบทเรียน 4.31 .70 มาก 
  5.3  การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน 4.44 .51 มาก 
  5.4  การน าไปทดลองใช้   4.33 .62 มาก 
  5.5  การประเมินและปรับปรงุแก้ไข   4.20 .54 มาก 
 6. การถ่ายทอดความรู้ 4.50 .49 มาก 
  6.1 เตรียมระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย 
         อินเตอร์เน็ต 

4.44 .51 มาก 

  6.2 อัพโหลดสื่อมัลติมเีดีย ไว้ในบทเรียน 4.50 .52 มาก 
  6.3 อัพโหลดข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ   4.44 .51 มาก 
  6.4 จัดกิจกรรมการเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน 4.56 .51 มากที่สุด 
  6.5 เช่ือมโยงลิงกส์ื่อวีดีทัศน์ เว็บไซตท์ี่เกี่ยวข้องไว้ใน 
         แหล่งข้อมลูสนบัสนุน 

4.56 .51 มากที่สุด 

7. การเรียนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 4.44 .59 มาก 
  7.1  ศึกษาคู่มือการใช้ระบบ 4.38 .62 มาก 
  7.2  ลงทะเบียนเข้าใช้ และยืนยันตัวตน 4.31 .60 มาก 
  7.3  ทดสอบก่อนเรียน 4.53 .52 มากที่สุด 
  7.4  เข้าสู่บทเรียน 4.44 .63 มาก 
  7.5  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูลสนับสนุน 4.44 .63 มาก 
  7.6  การสร้างเครอืข่ายผ่านสือ่สงัคมออนไลน ์ 4.60 .51 มากที่สุด 
  7.7  ทดสอบหลังเรียน 4.38 .62 มาก 
 8. การประเมินผล 4.32 .65 มาก 
  8.1  การประเมินผลก่อนเรียน 4.25 .68 มาก 
  8.2  การประเมินผลหลงัเรียน 4.38 .62 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
 9. คุณลักษณะยุวเกษตรกรท่ีพึงประสงค์  จริยธรรม

ของเยาวชนไทย 
4.71 .46 มากท่ีสุด 

  9.1  ความซื่อสัตย์ 4.81 .40 มากที่สุด 
  9.2  ความรับผิดชอบ 4.69 .48 มากที่สุด 
  9.3  จิตอาสา 4.63 .50 มากที่สุด 
 10. การประกันคุณภาพ   4.37 .60 มาก 
  10.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 4.38 .72 มาก 
  10.2  ก าหนดวัตถุประสงค์ และเกณฑก์ารประเมิน 
          คุณภาพ 

4.38 .72 มาก 

  10.3  รวบรวมข้อมูลของผลลัพธ์ 4.33 .72 มาก 
  10.4  ประเมินคุณภาพผลลพัธ์ 4.31 .70 มาก 
  10.5  วิเคราะห์และปรบัปรุงระบบ 4.38 .72 มาก 
  10.6  ประเมินผลการปรบัปรุงระบบ 4.44 .73 มาก 

โดยรวม 4.50 .56 มาก 
 

 จากตารางที่  2  พบว่า ผู้ เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความครอบคลุมของ
องค์ประกอบย่อย  และกระบวนการย่อย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.50 ,S.D=0.56)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความครอบคลุมอยู่ในระดับมากที่สุด 14 องค์ประกอบ  เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ คุณลักษณะยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์เกี่ยวจริยธรรมของเยาวชนไทย
ด้านความซื่อสัตย์ ( X =4.81,S.D=0.40)  คุณลักษณะยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์เกี่ยวจริยธรรมของ
เยาวชนไทยด้านความ รับผิดชอบ ( X =4.69 ,S.D=0.48) จริยธรรมของเยาวชนไทย ด้านความ
รับผิดชอบ ( X =4.63 ,S.D=0.50)  การถ่ายทอดความรู้จัดกิจกรรมการเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน     
( X =4.56 ,S.D=0.51)  การถ่ายทอดความรู้เช่ือมโยงลิงก์สื่อวีดีทัศน์ เว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องไว้ใน
แหล่งข้อมูลสนับสนุน ( X =4.56 ,S.D=0.51) การวิเคราะห์บริบทการวิเคราะห์ผู้เรียน ( X =4.75 
,S.D=0.45)   การวิเคราะห์บริบทการวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ( X =
4.75 ,S.D=0.45)  เป้าหมาย ( X =4.63 ,S.D=0.62)  หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X =4.75 
,S.D=0.45)  ระบบการจัดการบทเรียน ( X =4.56 ,S.D=0.63)  ระบบการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (X =4.81 ,S.D=0.40)  ระบบห้องเรียนเสมือน (X =4.80 ,S.D=0.41)   ทดสอบก่อนเรียน 
(X =4.53 ,S.D=0.52)  การสร้างเครือข่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (X =4.60 ,S.D=0.51)       

 4.2.2 ร่างรปูแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง ประกอบด้วย บรบิท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลลัพธ์ และข้อมลู
ป้อนกลับ ซึ่งแตล่ะส่วนมีองค์ประกอบ และความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
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    1) บริบทของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     บริบท ได้แก่ การวิเคราะห์ผูเ้รียน การวิเคราะห์ผูส้อน การวิเคราะหก์ารจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย   ดังภาพที่ 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  บริบทของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้สอน กการวิเคราะห์การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ประเทศไทย ดังนี้ 
   1.1)  การวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียน  พื้นฐานความรู้เดิม  
ทักษะส าคัญในการเรียน  รูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน  จึงควรเตรียมความพร้อมระบบการเรียนรู้ 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
   1.2) การวิเคราะห์ผู้สอนเป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้สอนในระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์  ควรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการสอนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ มีทักษะ

 
 
 
 
 
 
 
    
                                               
 
       
 
 
 
 

 บริบท 1. การวิเคราะห์บริบท 

2.ก าหนด
ปรัชญา 
วิสัยทัศน ์

3.พัฒนา
หลักสูตร 

 

4.พัฒนา 
ระบบ 
LMS 

 

10. การประกันคุณภาพ 
 

ข้อมูลป้อนกลับ 
 

กระบวนการ 

 
5.การผลิต
โปรแกรม
บทเรียน 

6.การ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

 

7.การเรียน
ผ่านระบบ 

LMS 
 

8.การ
ประเมินผล 
 

9.จริยธรรมของเยาวชนที่พึงประสงค์   
 ความซื่อสัตย์ ผลลพัธ ์

 
ความรับผิดชอบ จิตอาสา 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการเลือกใช้หรือผลิตสื่อดิจิทัล  ผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหาสาระ  
วิเคราะห์หลักสูตร  ก าหนดวัตถุประสงค์  ศึกษาและเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมทั้งการน าเนื้อหาอัพ
โหลดไว้ในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีสอนในห้องเรียนเสมือนในระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์   
   1.3) การวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ประกอบด้วย   
     1.3.1)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  
และการน าเสนอความรู้ในลักษณะการสอนบนเว็บ  
    1.3.2)  การเรียนในห้องเรียนเสมือน  (Virtual Classroom)  เป็นการเรียนใน
ห้องเรียนเสมือน ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
       
     2) ปัจจัยน าเข้าของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้บนเครือข่าย ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ปัจจัยน าเข้า มี 3 ปัจจัย  ได้แก่  (1) ก าหนดปรัชญา วิสัยทศัน์   
(2) พัฒนาหลักสูตร (3) พฒันาระบบ LMS  ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
                                               
 
       
 
 
 
 

 บริบท 1. การวิเคราะห์บริบท 

ปัจจัยน าเข้า

2.ก าหนด
ปรัชญา 
วิสัยทัศน ์

3.พัฒนา
หลักสูตร 

 

4.พัฒนา 
ระบบ 
LMS 

 

กระบวนการ 

 
5.การผลิต
โปรแกรม
บทเรียน 

6.การ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

 

7.การเรียน
ผ่านระบบ 

LMS 
 

8.การ
ประเมินผล 
 

9.จริยธรรมของเยาวชนที่พึงประสงค์   
 

พุทธิพิสัย ผลลพัธ ์
 

จิตพิสัย 
 

ทักษะพิสัย 
 

10. การประกันคุณภาพ 
 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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ภาพท่ี 3 ปัจจัยน าเข้าของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปัจจัยน าเข้าของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ปัจจัย ดังนี ้
   2.1) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการ นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ของ
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
    2.1.1) ปรัชญา 
      การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
    2.1.2) วิสัยทัศน ์
      เป็นระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
    2.1.3) พันธกิจ 
      ด าเนินการพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เยาวชนในประเทศไทย  
    2.1.4) หลักการ  
      การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ให้ตรงตามความต้องการของเยาวชนในประเทศไทย 
    2.1.5) นโยบาย 
     (1) พัฒนาระบบการเรียนรูอ้ิเลก็ทรอนิกส ์เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ให้แก่เยาวชนในประเทศไทย  ให้สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
     (2) พัฒนาแหล่งการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เยาวชน
ในประเทศไทย ตามรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
     (3) ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่เยาวชนในประเทศไทย 
    2.1.6) เป้าหมาย  
     ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
เยาวชนในประเทศไทย  ที่ตรงตามความต้องการและคุณลักษณะของเยาวชน 
    2.1.7) วัตถุประสงค์ 
     (1) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่เยาวชนในประเทศไทย 
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     (2) เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
เยาวชนในประเทศไทย ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา    
     (3) เพื่อสร้างเครือข่ายออนไลน์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวความคิด 
ประสบการณ์ เกี่ยวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในประเทศไทย 
     (4) เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียในการถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่เยาวชนในประเทศไทย 
   2.2) พัฒนาหลักสูตร ของระบบการเรียนรูอ้ิเลก็ทรอนิกส ์เรื่องหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ให้แก่เยาวชนในประเทศไทย 
    2.2.1) หลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับเยาวชนในประเทศไทย 
         2.3) พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   เป็นการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้  (LMS) ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 8 ระบบย่อย ประกอบด้วย  
  2.3.1) ระบบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน  
  2.3.2) ระบบคู่มือการใช้ของผู้เรียน และผู้สอน  
            2.3.3) ระบบการจัดการบทเรียน   
            2.3.4) ระบบการจัดการแหล่งข้อมูลสนับสนุน  
            2.3.5) ระบบสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์   
            2.3.6) ระบบห้องเรียนเสมือน  
            2.3.7) ระบบคลังข้อสอบ  
            2.3.8) ระบบการติดตามและประเมินผล  
ดังภาพที่ 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียน ผู้สอน ระบบลงทะเบียน และยืนยันตัวตน 

ระบบคู่มือการใช้ของผู้เรียนและผู้สอน 

ระบบการจัดการบทเรียน (CMS) 

ระบบการจัดการแหล่งข้อมูลสนับสนุน 

ระบบสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สนับสนุน 

ระบบห้องเรียนเสมือน  

ระบบคลังข้อสอบ 

ระบบ
การ

ติดตาม
และ

ประเมิน
ผล 
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ภาพท่ี 4  ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) กระบวนการด าเนินการของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                      เป็นการน าปัจจัยน าเข้าทั้ง 3 ปัจจัยมาด าเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด   
โดยกระบวนการด าเนินการ มี 4 กระบวนการ ได้แก่ (1) การผลิตโปรแกรมบทเรยีน  (2) การถ่ายทอด
ความรู้   (3) การเรียนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (4) การประเมินผล ดังภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 กระบวนการด าเนินการของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                

 
 
 
 
 
 
 
    
                                               
 
       
 
 
 
 

 บรบิท 1. การวิเคราะห์บริบท 

ปัจจัยน าเข้า 
2.ก าหนด
ปรัชญา 
วิสัยทัศน ์

3.พัฒนา
หลักสูตร 

 

4.พัฒนา 
ระบบ 
LMS 

 

กระบวนการ 

 
5.การผลิต
โปรแกรม
บทเรียน 

6.การ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

 

7.การเรียน
ผ่านระบบ 

LMS 
 

8.การ
ประเมินผล 
 

9.จริยธรรมของเยาวชนที่พึงประสงค์   
 

ความซื่อสัตย์ 
ผลลพัธ ์

 ความรับผิดชอบ 
 

จิตอาสา 
 

10. การประกันคุณภาพ 
 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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  กระบวนการด าเนินการของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครอืข่าย ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มี 4 กระบวนการ ดังนี ้
  3.1) การผลิตโปรแกรมบทเรียน ม ี5 ข้ันตอน ประกอบด้วย 
   3.1.1)    การวิเคราะห์เนื้อหา  
   3.1.2)    การวางแผนการผลิตโปรแกรมบทเรียน 
   3.1.3)    การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน   
   3.1.4)    การน าไปทดลองใช้   
   3.1.5)    การประเมินและปรบัปรุงแก้ไข   
  ดังภาพที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ข้ันตอนการผลิตโปรแกรมบทเรียน 
   
 3.2) การถ่ายทอดความรู้ มี 5 ข้ันตอน ประกอบด้วย 
   3.2.1)    เตรียมระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 
   3.2.2)    อัพโหลดสื่อมัลติมเีดีย ไว้ในบทเรียน 
   3.2.3)    อัพโหลดข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ   
   3.2.4)    จัดกิจกรรมการเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน 
   3.2.5)    เช่ือมโยงลิงกส์ื่อวีดิทัศน์ เว็บไซตท์ี่เกี่ยวข้องไว้ในแหลง่ข้อมูลสนบัสนุน 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การน าไปทดลองใช้ 
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ดังภาพที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 ข้ันตอนการถ่ายทอดความรู ้
 

  3.3) การเรียนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) มี 7 ข้ันตอน ประกอบด้วย 
   3.3.1)    ศึกษาคู่มือการใช้ระบบ 
   3.3.2)    ลงทะเบียนเข้าใช้ และยืนยันตัวตน 
   3.3.3)    ทดสอบก่อนเรียน 
   3.3.4)    เข้าสู่บทเรียน 
   3.3.5)    ศึกษาข้อมูลเพิม่เติมในแหลง่ข้อมลูสนบัสนุน 
   3.3.6)    การสร้างเครือข่ายเยาวชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
   3.3.7)    ทดสอบหลงัเรียน 
  ดังภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

อัพโหลดสื่อมัลติมีเดีย ไว้ในบทเรียน 

อัพโหลดข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนผ่านห้องเรียนเสมือนการน าไปใช้ 

เชื่อมโยงลิงก์สื่อวีดิทัศน์ เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องไว้ในแหล่งข้อมูลสนับสนุน 
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ภาพท่ี 8 ข้ันตอนการเรียนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) 
   
 3.4) การประเมินผล มี 2 ข้ันตอน ประกอบด้วย 
    3.4.1) การประเมินผลก่อนการเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน
ก่อนการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน  
    3.4.2) การประเมินผลหลังการเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน
หลงัการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาคู่มือการใช้ระบบ 

ลงทะเบียนเข้าใช้ และยืนยันตัวตน 

ทดสอบก่อนเรียน 

เข้าสู่บทเรียน 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูลสนับสนุน 

การสร้างเครือข่ายเยาวชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ทดสอบหลังเรียน 
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 4)  ผลลัพธ์ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ผลลพัธ์ของรปูแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ผลลัพธ์ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครอืข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง  คือ คุณลักษณะของยุวเกษตรกรทีพ่ึงประสงค์ทางด้านคุณธรรม ได้แก ่
   4.1) ความซื่อสัตย์ 
   4.2) ความรับผิดชอบ 
   4.3) จิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
 
    
                                               
 
       
 
 
 
 

 บรบิท 1. การวิเคราะห์บริบท 

ปัจจัยน าเข้า 

2.ก าหนด
ปรัชญา 
วิสัยทัศน ์

3.พัฒนา
หลักสูตร 

 

4.พัฒนา
ระบบ 
LMS 

 

กระบวนการ 

 
5.การผลิต
โปรแกรม
บทเรียน 

6.การ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

 

7.การเรียน
ผ่านระบบ

LMS 
 

8.การ
ประเมินผล 
 

9.จริยธรรมของเยาวชนที่พึงประสงค์   
 

ความซื่อสัตย์ ผลลพัธ ์
 

ความรับผิดชอบ 
 

จิตอาสา 
 

10. การประกันคุณภาพ 
 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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 โดยการประเมินผลลัพธ์ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครอืข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   
  คุณลักษณะของเยาวชนที่พึงประสงค์แสดงในภาพที่ 10 

 
 
 
 
 

 
                          ภาพท่ี 10  จริยธรรมของเยาวชนทีพ่ึงประสงค์ 
 
5)  ข้อมูลป้อนกลับของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ดังภาพที่ 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
              
 

จริยธรรมของเยาวชนที่พึงประสงค์ 

ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ จิตอาสา 

 บริบท 1. การวิเคราะห์บริบท 

ปัจจัยน าเข้า 
2.ก าหนด
ปรัชญา 
วิสัยทัศน ์

3.พัฒนา
หลักสูตร 

 

4.พัฒนา
ระบบ 
LMS 

 

กระบวนการ 

 
5.การผลิต
โปรแกรม
บทเรียน 

6.การ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

 

7.การเรียน
ผ่านระบบ

LMS 
 

8.การ
ประเมินผล 
 

9.จริยธรรมของเยาวชนที่พึงประสงค์   
 

ซื่อสัตย์ 
ผลลัพธ์ 

 ความรับผิดชอบ 
 

จิตอาสา 
 

10. การประกันคุณภาพ ข้อมูลป้อนกลับ 
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ภาพท่ี 11 ข้อมูลป้อนกลับของรปูแบบการจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 
 
    ระบบการประกันคุณภาพ เป็นกระบวนการประเมินคุณภาพของผลลพัธ์  เพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะหห์าจุดออ่นหรือข้อบกพรอ่งของระบบ มีขั้นตอนดังภาพที่ 12 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 ปานกลาง 
ดี และดีมาก 

4.2 ควรปรับปรุง และ
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 

6.2  ไม่
ผ่าน 

6.1  ผ่าน 

4.0 
ประเมิน 
คุณภาพ 
ผลิตผล 

6. 
ประเมินผล 
การปรับ ปรุง 

 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

2.  ก าหนดวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

3.  รวบรวมข้อมูลของผลิตผล 

3.2 ก าหนดแหล่งข้อมูล 

แบบสอบถาม แบบประเมิน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

คง 
สภาพ 

ไว้ 

3.1 สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล 

เยาวชน 

5.  วิเคราะห์/ระบบ 

5.1  ปัจจัยน าเข้า 5.2  กระบวนการด าเนินการ 5.3 ผลลัพธ์ 
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  ภาพท่ี 12 ระบบการประกันคุณภาพ ของรปูแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้น
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การตรวจสอบการด าเนินการและการปรับปรงุโครงสร้าง
คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ  รองประธานคณะกรรมการ  กรรมการ 
และเลขานุการ  โดยมีหน้าที่ประเมินคุณภาพผลลัพธ์และปรบัปรงุ รปูแบบการจัดสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  2. ก าหนดวัตถุประสงค์และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ เป็นการก าหนดเกณ์การ
การประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
  3.  รวบรวมข้อมูลของผลลัพธ์ โดยไปรวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลู 
     3.1 สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท 
 คือ แบบสอบถามความคิดเห็น  และแบบประเมินคุณภาพ 
     3.2  ก าหนดแหล่งข้อมูล ซึง่มี 2 แหล่งคือ แหล่งข้อมูลจากผูส้อน และ 
เยาวชน 
    4.  ประเมินคุณภาพผลลัพธ์ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทีร่วบรวมได้เทียบกบัเกณฑ์
ที่ก าหนด โดยจ าแนกคุณภาพของผลลัพธ์ด้านต่างๆ แตล่ะดา้นเป็น 5 ระดับ  คือ  ดีมาก  ดี ปาน
กลาง  ควรปรบัปรุง  และควรปรบัปรุงอย่างยิ่ง เพือ่ก าหนดน้ าหนักการปรับปรุง แบง่ออกเป็น 2 กลุม่  
คือ 
     4.1 กลุ่มที่คงสภาพไว้ ได้แก่ กลุ่มที่มีคุณภาพปานกลาง คุณภาพดี และดีมาก 
ซึ่งไม่ต้องปรบัปรุง  
     4.2 กลุ่มที่มีคุณภาพต้องปรบัปรุง ได้แก่ กลุม่ที่มีคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์ควร
ปรับปรงุ และควรปรบัปรุงอย่างยิ่ง  
    5. วิเคราะห์และปรับปรุงระบบ  เป็นการน าผลการประเมินคุณภาพผลลัพธ์ ด้าน
ที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงและควรปรับปรุงอย่างยิ่ง  ในแต่ละด้านมาวิเคราะห์ว่าเป็นผลมา
จากความบกพร่องจากส่วนใดของระบบบ้าง  และด าเนินการปรับปรุงในส่วนน้ัน  โดยด าเนินการ
วิเคราะห์และปรับปรงุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  
    6. ประเมินการปรับปรุงระบบ ด าเนินการโดยการทดสอบในส่วนที่ด าเนินการ
ปรับปรุง เปรียบเทียบกับก่อนการปรับปรุง ซึ่งมี 2 กรณี คือ  
     6.1 ผลการประเมินผ่าน เมื่อผ่านแล้วจะด าเนินการประเมินและปรับปรุง
ระบบในด้านอื่นต่อไป 
     6.2 ผลการประเมินไม่ผ่านจะต้องด าเนินการปรับปรุงในส่วนนั้นใหม่
จนกระทั่งผ่าน 
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 4.2.3 ผลการประเมินโมเดลของผูท้รงคุณวุฒิ  
 ผลการประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยผูท้รงคุณวุฒิ ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 3   
 
ตารางท่ี 4  การประเมินรปูแบบฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความครอบคลุมขององค์ประกอบรูปแบบ 4.57 .58 มากท่ีสุด 
1.  ความครอบคลุมขององค์ประกอบระบบใหญ่ 
     ประกอบด้วย  บริบท ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ 
     ด าเนินการ  ผลลัพธ์  และระบบข้อมลูป้อนกลบั 

4.60 .44 มากที่สุด 

2.  ความครอบคลุมของบรบิท  4.40 .54 มาก 
3.  ความครอบคลุมของปัจจัยน าเข้า  4.40 .44 มาก 
4.  ความครอบคลุมของกระบวนการ  4.60 .54 มากที่สุด 
5.  ความครอบคลุมของผลลัพธ์  4.80 .54 มากที่สุด 
6.  ความครอบคลุมของระบบข้อมลูปอ้นกลบั  4.60 .44 มากที่สุด 
ความเหมาะสมของรูปแบบ 4.60 .51 มากท่ีสุด 
1.  ความเหมาะสมของระบบใหญ ่ 4.60 .54 มากที่สุด 
2.  ความเหมาะสมของบริบท 4.60 .44 มากที่สุด 
3.  ความเหมาะสมของปจัจัยน าเข้า  4.20 .54 มาก 
4.  ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินการ  4.80 .54 มากที่สุด 
5.  ความเหมาะสมของคุณลักษณะผลลัพธ์  4.80 .54 มากที่สุด 
6.  ความเหมาะสมของระบบข้อมลูป้อนกลบั  4.60 .44 มากที่สุด 
ความสอดคล้องของรูปแบบ 4.60 .59 มากท่ีสุด 
1.  ความสอดคล้องของระบบใหญ ่ 4.60 .54 มากที่สุด 
2.  ความสอดคล้องของบรบิท 4.40 .44 มาก 
3.  ความสอดคล้องของปัจจัยน าเข้า  4.60 .54 มากที่สุด 
4.  ความสอดคล้องของกระบวนการด าเนินการ  4.40 .54 มาก 
5.  ความสอดคล้องของคุณลกัษณะผลลพัธ์  4.80 .54 มากที่สุด 
6.  ความสอดคล้องของระบบข้อมลูปอ้นกลบั  4.80 .44 มากที่สุด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความเป็นไปได้ในด้านต่างๆของรปูแบบ 4.70 .58 มากท่ีสุด 
1.  ความเป็นไปได้ในการน าระบบนี้ไปด าเนินการจรงิ 4.60 .00 มากที่สุด 
2.  ระบบเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน 4.80 .44 มากที่สุด 
3.  ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของ               
     เยาวชน 

4.60 .44 มากที่สุด 

4.  ผลการด าเนินการตามของระบบ มีความคุ้มค่า 4.80 .00 มากที่สุด 
โดยรวม 4.61 .57 มากท่ีสุด 

  
 จากตารางที่ 3  พบว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย  4.61)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นในระดับมากที่สุด  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย  คือ  ความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ  ของโมเดล (ค่าเฉลี่ย  4.70)  รองลงมาคือ     
ความเหมาะสมของโมเดล  ความสอดคล้องของโมเดล (ค่าเฉลี่ย  4.60)  และความคลอบคลุม
องค์ประกอบของโมเดล (ค่าเฉลี่ย  4.57)   
 จากการสรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า  มีความครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบถ้วน  มีความ
สอดคล้องของระบบ และเป็นประโยชน์และเหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับเยาวชนใน
ประเทศไทย  
 
 4.3 ผลการใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  การทดลองใช้รปูแบบการจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนรูบ้นเครือข่าย ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง  คณะผู้วิจัยได้น ารปูแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ที่ผ่านการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิแล้ว มาด าเนินการโครงการทดลองใช้
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดรบั
เยาวชน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ  พบว่ามีผลดังตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 5  ดัชนีประสทิธิผลของโปรแกรมบทเรียนในรปูแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้น
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยการหาค่าดัชนีประสทิธิผล (Effectiveness  Index  
:  E.I.)  (เผชิญ กิจระการ และ สมนกึ  ภัททิยธนี.  2545) 
 

จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม ผลรวมของคะแนน ค่าดัชนีประสทิธิผล 
(E.I.) ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

30 30 1744 3400 0.8509 
   
 จากตารางที่  4 พบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน ในรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเท่ากับ  0.8509  
แสดงว่า กลุ่มทดลองมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  85.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อพัฒนาคุณธรรมของเยาวชนไทย  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีของกระบวนการออกแบบระบบการสอน ( Instructional System Design)  
และพัฒนาการเรียนรู้บนเครือข่าย (Web Based-Learning) โดยใช้วิธีระบบ (System Approach) 
ในการพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส าหรับในการพัฒนารูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย  คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย  อภิปราย
ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะดังนี้  
  
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  ในการวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพือ่ศึกษาและการพฒันาการพัฒนารูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการวิจัยและพฒันา  
คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดงันี ้
    5.1.1  ผลการศึกษาความต้องการรูปแบบของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้น
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง พบว่า เยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (X =4.02 ,S.D=0.83)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มีความต้องการรปูแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย 3 ล าดับ  คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยการพบกลุม่เป็นครั้งคราว (X =4.34 
,S.D=0.60)  และแบบวัดจริยธรรม "ชนิดวิเคราะหส์ถานการณ์ และมีตัวเลือก 2 ทาง คือ ถูกต้อง/ไม่
ถูกต้อง (X =4.34 ,S.D=0.55)   รองลงมา คือ รูปแบบการน าเสนอด้วยกราฟกิ  (X =4.22 
,S.D=0.87)  รูปแบบการน าเสนอด้วยเสียง (X =4.22 ,S.D=0.79)  และ รูปแบบการใช้ภาษา
ผสมผสานระหว่างภาษาราชการและท้องถ่ิน (X =4.02 ,S.D=0.87)  และรูปแบบการน าเสนอด้วยวีดิ
ทัศน์ (X =4.19,S.D=0.78) 
    5.1.2 ผลการศึกษาความต้องการรูปแบบเนื้อหาของรปูแบบการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรูบ้น  เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง พบว่า  
      1) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้มเีนื้อหารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ประกอบด้วย พอประมาณ มเีหตผุล มี
ภูมิคุ้มกัน  
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 2) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้มีการจัดการเนื้อหาของรปูแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกัน 
สอดแทรกในบทเรียนโดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3)  กลุ่ มตัวอย่างมีความต้องการให้มี การสอดแทรกจริยธรรมในรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 3.1) ความซื่อสัตย์ 
3.2) ความรับผิดชอบ 3.3) จิตอาสา 
 
  5.1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       1)  รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
        1.1) บริบท ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิเคราะห์ผู้สอน  การวิเคราะห์
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย    
        1.2)  ปัจจัยน าเข้า มี 3 ปัจจัย  ได้แก่  (1) ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์  (2) 
พัฒนาหลักสูตร (3) พัฒนาระบบ LMS 
        1.3) กระบวนการด าเนินการ มี 4 กระบวนการ ได้แก่ (1) การผลิตโปรแกรม
บทเรียน (2) การถ่ายทอดความรู้   (3) การเรียนผ่านระบบ LMS  (4) การประเมินผล   
        1.4) ผลลัพธ์ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ คุณลักษณะของยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์ทางด้านคุณธรรม ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ และจิตอาสา 
        1.5) ข้อมูลป้อนกลับของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 ระบบ  
      2)  ผลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อความครอบคลมุองค์ประกอบของรปูแบบ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   
         2.1) ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความครอบคลมุองค์ประกอบของ
ระบบใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.34 ,S.D=0.66)  เมือ่พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  
พบว่า  มีความครอบคลุมในระดับมากทีสุ่ด 1 องค์ประกอบ  คือ ผลลัพธ์  คือ  จริยธรรมของเยาวชน
ที่พึงประสงค์ (X =4.69 ,S.D=0.60)  และมีความครอบคลมุในระดับมาก 4 องค์ประกอบ  โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  คือ  กระบวนการด าเนินการ (X =4.38 ,S.D=0.62)  
บริบท (X =4.25 ,S.D=0.77)  ข้อมูลปอ้นกลบั (X =4.20 ,S.D=0.54)  และ ปัจจัยน าเข้า (X =
4.19 ,S.D=0.75)    
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          2.2) ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความครอบคลุมขององค์ประกอบ 
ย่อย  และกระบวนการย่อย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.50 ,S.D=0.56)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   
พบว่า มีความครอบคลุมอยู่ในระดับมากที่สุด 14 องค์ประกอบ  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  
ดังนี้   คุณลักษณะยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์เกี่ยวจริยธรรมของเยาวชนไทยด้านความซื่อสัตย์  
( X =4.81,S.D=0.40)  คุณลักษณะยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์เกี่ยวจริยธรรมของเยาวชนไทยด้าน
ความรับผิดชอบ ( X =4.69 ,S.D=0.48)  คุณลักษณะยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์เกี่ยวจริยธรรมของ
เยาวชนไทย ด้านความรับผิดชอบ ( X =4.63 ,S.D=0.50)  การถ่ายทอดความรู้จัดกิจกรรมการเรียน
ผ่านห้องเรียนเสมือน ( X =4.56 ,S.D=0.51)  การถ่ายทอดความรู้เช่ือมโยงลิงก์สื่อวีดีทัศน์ เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องไว้ในแหล่งข้อมูลสนับสนุน ( X =4.56 ,S.D=0.51) การวิเคราะห์บริบทการวิเคราะห์ผู้เรียน   
(X =4.75 ,S.D=0.45) การวิเคราะห์บริบทการวิเคราะห์การจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้บนเครือข่าย 
( X =4.75 ,S.D=0.45)  เป้าหมาย ( X =4.63 ,S.D=0.62) หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X =
4.75 ,S.D=0.45)  ระบบการจัดการบทเรียน ( X =4.56 ,S.D=0.63)  ระบบการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (X =4.81 ,S.D=0.40)  ระบบห้องเรียนเสมือน (X =4.80 ,S.D=0.41) ทดสอบก่อนเรียน  
(X =4.53 ,S.D=0.52)  การสร้างเครือข่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ( X =4.60 ,S.D=0.51)      

       3)  ผลการประเมินโรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ของผู้ทรงคุณวุฒิ     
     ผลการประเมินรปูแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า  มีความครอบคลุมองค์ประกอบของรปูแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบถ้วน  มีความ
สอดคล้องของระบบ และเป็นประโยชน์และเหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรบัเยาวชนใน
ประเทศไทย  
 
  5.1.3 ผลการใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        การทดลองใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดรับเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลองการใช้รูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน ในรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีค่าเท่ากับ  0.8509  
แสดงว่า กลุ่มทดลองมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  85.09 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  คณะผู้วิจัยน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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 5.2.1 รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วย บริบท  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการด าเนินการ ผลลัพธ์ และข้อมูลป้อนกลบั  
จะเห็นได้ว่า รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ที่พัฒนาข้ึน เป็นไปตามหลักการและทฤษฎีของวิธีระบบ  โดยข้อมูลที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ ความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความครอบคลุมของกระบวนการย่อย  อยู่ในระดับมากที่สุด 1 
กระบวนการ คือ  ระบบการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Brian Thoms 
(2011 : 340-352) ที่ได้ศึกษาระบบตอบรับสังคมแบบไดนามิกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา  พบว่า ผู้เรียนสามารถใช้กลไกความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน และมีส่วนร่วมในศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ และงานวิจัยของ  Karina L.Cela  และคณะ. 
(2014)  ได้ ศึกษาการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในสภาพแวดล้อมของการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีความโดดเด่นมากข้ึนในการศึกษา จะมีเครือข่าย
เสมือนที่ให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูล และสร้างการท างานร่วมกันผ่านการสื่อสาร
กับสมาชิกคนอื่น ๆ บนเครือข่าย และงานวิจัยของ Selami Aydin (2012 : 1093-1106) ได้ศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับเฟสบุ๊คเป็นสภาพแวดล้อมทางการศึกษา พบว่า เฟสบุ๊ค สามารถเป็นสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาที่มีคุณค่า ที่เหมาะส าหรับการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ในหมู่นักเรียน และเป็นสื่อที่
มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพแรงจูงใจในตนเอง  ดังนั้นระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ที่มกีาร
น าระบบการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  มาใช้ในระบบจะเป็นการส่งสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียนรู้ และเกิดการร่วมมือกันสร้างชุมชนเครือข่าย ระหว่างผู้เรียนที่มีความสนใจและทัศนคติที่
คล้ายคลึงกัน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  โดยเป็นกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
ที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะท าให้ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
เข้มแข็งของเครือข่าย และเกิดพลวัตร และมีความยั่งยืนของระบบต่อไป 
 5.2.2  ผลการประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นในระดับมากที่สุด  คือ  ความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ  ของรูปแบบ 
ประกอบด้วย รูปแบบเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน  ผลการด าเนินการตามของรูปแบบมีความคุ้มค่า  
ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบนี้ไปด าเนินการจริง  รูปแบบสามารถตอบสนองความต้องการของ
เยาวชน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cem Işık และ Sümeyra Yılmaz (2011 : 71-88)  ได้ศึกษาและ
พัฒนาการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาตลอดชีวิต ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีทัศนคติที่ดี
ต่อการศึกษาตลอดชีวิตโดยโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา ผู้เรียนให้ความเห็นว่า เป็น
ประสบการณ์ที่ดีที่จะเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียน  เพราะสามารถศึกษาได้ตลอดเวลาโดย
ได้รับการตอบรับทันที  และมีภาพประกอบการเรียนรู้  และงานวิจัยของ Carlos Flavián  และคณะ. 
(2013 : 69-83) ได้ศึกษาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์และทิศทางตลาดในด้านการศึกษาที่สูงข้ึน ผล
การศึกษาพบว่า ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ที่ดี ต้องการออกแบบโปรแกรมการศึกษาเสมือนที่มีประสิทธิผล ควรมีการศึกษาความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียน ก่อนที่จะพัฒนาหลักสูตร หรือการฝึกอบรม  แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการเรียนรู้ตาม

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Selami+Aydin%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Cem+I%C5%9F%C4%B1k%22
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รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมี
คุณลักษณะของยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์ทางด้านคุณธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ  
และจิตอาสา 
   
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1)  ควรสร้างเครือข่ายการศึกษาให้ร่วมกันใช้ระบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่พัฒนาข้ึน ในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีคุณลักษณะของเยาวชนที่พึงประสงค์
ทางด้านจริยธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ  และจิตอาสา    
 2)  ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เปิดสอน หรือจัดอบรมในหลักสูตรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใช้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่พัฒนาข้ึน 
 3)  หน่วยงานที่จะน ารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ควรมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่าย  ได้แก่ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในการสนับสนุนในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1)  งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการวิจัยและพัฒนา  ควรจะน าข้ันตอนการทดลองใช้รูปแบบการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาด าเนินการวิจัยซ้ าอีก
ครั้ง  เพื่อเป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงของผลการใช้ 
 2)  ควรมีการน าข้อมูลจากการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนไทย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อความต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย     

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามแบบปลายปิด  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อความต้องการ 
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา
จริยธรรมของเยาวชนไทย แบ่งเป็น  3  ตอน 
  ตอนที่1  ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่2  สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อความต้องการรปูแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย  จ านวน  5  
ข้อ 
  ตอนที่3  ข้อเสนอแนะ 
 2.  ในการตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน จะมีค่าส าหรับงานวิจัยน้ี  และการน าเสนอผล  จะ
น าเสนอโดยภาพรวมไม่มผีลกระทบใดๆตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด       
 

      .................................................. 
                       (สุรกจิ ปรางสร) 
                            หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ตอนท่ี  1  ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง    หน้าข้อความที่เป็นจรงิเกี่ยวกบัตัวท่าน 
1.  เพศ     ชาย     หญิง     2.  อายุ.......ปี    3.  ภูมิล าเนา..................................... 
 

ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นต่อความต้องรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง    หน้าข้อความตามความคิดเห็นของท่าน 

 
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับความต้องการ 
 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1. รูปแบบการน าเสนอ 
   -  การน าเสนอด้วยข้อความ      
   -  การน าเสนอด้วยกราฟิก      
   -  การน าเสนอด้วยเสียง      
   -  การน าเสนอด้วยวีดิทัศน์      
   -  การน าเสนอด้วยแอนิเมชัน      
2. รูปแบบการติดต่อสื่อสาร 
   - จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์      
   - กระดานสนทนา      
   - การแชท      
   - สื่อสังคมออนไลน ์      
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 
   - การเรียนในห้องเรียน      
   - การเรียนด้วยการพบกลุ่มเป็นครัง้คราว      
   - การเรียนในห้องเรียนเสมือน      
4. รูปแบบการใช้ภาษา 
   - ภาษาราชการ      
   - ภาษาท้องถ่ิน      
   - ผสมผสานระหว่างภาษาราชการและท้องถ่ิน      
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ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ....................................  
............................................................................................................................. .................................. 
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แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้สอนเกี่ยวกับเน้ือหาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้
บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย 

 
 
ค าช้ีแจง 
 1.  แบบสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง มจีุดมุ่งหมายเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นทางด้านเนื้อหา
ของ  รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
พัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย แบ่งเป็น  3  ตอน 
  ตอนที่1  ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  ตอนที่2  สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อเนื้อหาของ  รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพือ่พัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย จ านวน      
3  ข้อ 
  ตอนที่3  ข้อเสนอแนะ 
 2.  ในการตอบแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3  ตอน  จะมีค่าส าหรับงานวิจัยนี้  และการน าเสนอผลจะ
น าเสนอโดยภาพรวมไม่มผีลกระทบใดๆตอ่ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์แต่อย่างใด 
 
        
 

             ........................................... 
                           (สุรกิจ ปรางสร) 
                                        หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ตอนท่ี  1  ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 
ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์................................................................................................  
วันที่สัมภาษณ์...................................................  เวลา...............................  สถานที่.............. .................. 
 
ตอนท่ี  2  สัมภาษณ์ความต้องการด้านเน้ือหาของเน้ือหาของ  รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย 
1.  ท่านต้องการใหม้ีเนื้อหาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง  ประกอบด้วยอะไรบ้าง
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .......................... 
2.  ท่านต้องการใหม้ีการจัดการเนื้อหาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  อย่างไร
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
....................................................................................................................................................... 
3.  ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาของเนือ้หาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่าย 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีลกัษณะอย่างไร 

  ใช้ภาษาราชการ  เพราะ
 ................................................................................................ 

  ใช้ภาษาถ่ิน  เพราะ
 ....................................................................................................... 

  ใช้ภาษาราชการและภาษาถ่ิน  ผสมผสานกัน  เพราะ  
 ....................................................................................................... 
 
ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความครอบคลุมขององค์ประกอบของ 
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย 
ค าช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการพฒันารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  เพื่อสอบถามความเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัความ
ครอบคลมุของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
เพื่อพฒันาจริยธรรมของเยาวชนไทย 
 2.  แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการสงัเคราะห์รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยการน าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย ความ
ต้องการรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของ
เยาวชนในประเทศไทย  และความต้องการของผูส้อนเกี่ยวกบัเนื้อหาของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรูบ้นเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มาคัดเลือกเป็นองค์ประกอบของระบบ  
ประกอบด้วย  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการด าเนินงาน  ผลลพัธ์  และข้อมูลป้อนกลบั 
  องค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่ายตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง ในแบบสอบถามนี้  ประกอบด้วยส่วน  ก  และ  ข 

   ก.  องค์ประกอบของระบบใหญ่ มี  4  องค์ประกอบ  คือ  บริบท ปัจจัยน าเข้า  
กระบวนการด าเนินการ  ผลลัพธ์และข้อมลูป้อนกลบั 

  ข.  องค์ประกอบย่อย และกระบวนการย่อย  
 3.  แบบสอบถามฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ในด้านปัจจัยน าเข้า  กระบวนการด าเนินงาน  ผลิตผล  และข้อมูลย้อนกลบั  เพื่อปรับปรุง  ทีผู่้วิจัย
สังเคราะห์ไว้ในแต่ละด้านมีองค์ประกอบครอบคลุมเพียงพอหรือไม่  หากยงัไม่ครอบคลมุเพียงพอควรเพิ่ม
องค์ประกอบใดบ้าง 
 
 
 
 
 

      ........................................... 
                           (สุรกิจ ปรางสร) 
                                        หัวหน้าโครงการวิจัย 
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 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้บนเครือข่าย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค าช้ีแจง  โปรดใสเ่ครื่องหมาย    ลงใน    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านในแตล่ะข้อ   
 
 ก.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความครอบคลุมขององค์ประกอบของระบบใหญ่ของรูปแบบการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแ้ก่ บริบท ปัจจัยน าเข้า  
กระบวนการด าเนินการ  ผลลัพธ์  และข้อมูลป้อนกลับ 
 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1.  บริบท  คือ การศึกษาตามอัธยาศัย      
2.  ปัจจัยน าเข้า มี  3  องค์ประกอบ        
3.  กระบวนการด าเนินการ  มี  4  กระบวนการ      
4.  ผลลัพธ์ คือจริยธรรมของเยาวชนที่พึง    
    ประสงค์ 

     

5.  ข้อมูลป้อนกลับ 1 ระบบ      
 
 
 ข.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความครอบคลุมขององค์ประกอบย่อย และกระบวนการย่อย 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

บริบท      
1.  การวิเคราะห์บริบท  ได้แก่  
  1.1 การวิเคราะห์ผูเ้รียน        
  1.2 การวิเคราะห์ผูส้อน       
  1.3 การวิเคราะห์การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตาม 
        รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

     

ปัจจัยน าเข้า      
2.  ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ได้แก่  
  2.1 ปรัชญา      
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รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

  2.2 วิสัยทัศน์      
  2.3 พันธกิจ      
  2.4 หลักการ      
  2.5 เป้าหมาย      
  2.6 นโยบาย      
  2.7 วัตถุประสงค์      
3.พัฒนาหลักสูตร ได้แก ่  
  3.1 หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยระยะสั้น      
4.พัฒนาระบบ LMS ได้แก่  
  4.1 ระบบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน      
  4.2 ระบบคู่มือการใช้ของผูเ้รียน และผูส้อน      
  4.3 ระบบการจัดการบทเรียน      
  4.4 ระบบการจัดการแหลง่ข้อมลูสนบัสนุน      
  4.5 ระบบการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน ์      
  4.6 ระบบห้องเรียนเสมือน      
   4.7 ระบบคลงัข้อสอบ      
   4.8 ระบบการติดตามและประเมินผล      

กระบวนการด าเนินการ 
 

     

5.  การผลิตโปรแกรมบทเรียน ได้แก ่  
  5.1 การวิเคราะห์เนื้อหา, จุดประสงค์การเรียนรู้   
         คุณลักษณะของเยาวชน  

     

  5.2 การวางแผนการผลิตโปรแกรมบทเรียน       
  5.3 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน      
  5.4 การน าไปทดลองใช้        
  5.5 การประเมินและปรบัปรุงแก้ไข        
6.  การถ่ายทอดความรู้  
  6.1 เตรียมระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
        บนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

     

  6.2 อัพโหลดสื่อมัลติมเีดีย ไว้ในบทเรียน       
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รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

  6.3 อัพโหลดข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ        
  6.4 จัดกิจกรรมการเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน      
  6.5 เช่ือมโยงลิงกส์ื่อวีดีทัศน์ เว็บไซตท์ี่ 
        เกี่ยวข้องไว้ในแหล่งข้อมูลสนับสนุน 

     

7.  การเรียนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์   
  7.1 ศึกษาคู่มือการใช้ระบบ      
  7.2 ลงทะเบียนเข้าใช้ และยืนยันตัวตน      
  7.3 ทดสอบก่อนเรียน      
  7.4 เข้าสู่บทเรียน      
  7.5 ศึกษาข้อมูลเพิม่เติมในแหลง่ข้อมลูสนบัสนุน      
  7.6 การสร้างเครือข่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน ์      
  7.7 ทดสอบหลงัเรียน      
 8. การประเมินผล  
  8.1 การประเมินก่อนเรียน      
  8.2 การประเมินหลังเรียน      
 9. จริยธรรมของเยาวชนท่ีพึงประสงค์    
  9.1 ความซื่อสัตย์      
  9.2 ความรับผิดชอบ      
  9.3 จิตอาสา      
 10. การประกันคุณภาพ    
  10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน      
  10.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ เกณฑป์ระเมิน   
         คุณภาพ 

     

  10.3 รวบรวมข้อมูลของผลลัพธ์      
  10.4 ประเมินคุณภาพผลลัพธ์      
  10.5 วิเคราะห์และปรบัปรุงระบบ      
  10.6 ประเมินผลการปรับปรุงระบบ      

ข้อเสนอแนะอื่นๆ.............................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
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แบบประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค าช้ีแจง 
 1.  แบบประเมินระบบนี้มจีุดมุ่งหมาย เพือ่รวบรวมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน ด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านการเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ และด้านหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวม
จ านวน 5 คน เกี่ยวกับรูปแบบการจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อพฒันาจริยธรรมของเยาวชนไทย 
   ที่ผู้วิจัยพฒันาข้ึนในด้านความครอบคลมุ ความเหมาะสม  ความสอดคล้อง  และความเป็นไป
ได้ในการน าไปใช้งานของรปูแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครอืข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อพฒันาจริยธรรมของเยาวชนไทย ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้
สมบรูณ์ยิ่งขึ้น  ผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒทิุกท่าน  จะมีค่าส าหรับงานวิจัยน้ี  และการน าเสนอผล
จะน าเสนอโดยภาพรวมไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผูป้ระเมินแต่อย่างใด 
 2.  แบบประเมินนี้แบง่ออกเป็น 2 ตอนคือ 
  ตอนที่  1  ค าถามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกบัรปูแบบการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง แบง่ออกเป็น  4  หมวด  คือ   
          หมวด  ก  ความครอบคลุมขององค์ประกอบของรูปแบบ 

    หมวด  ข  ความเหมาะสมของรูปแบบ 
          หมวด  ค  ความสอดคล้องของรูปแบบ 
          หมวด  ง  ความเป็นไปได้ในด้านต่างๆของรูปแบบ 
  ตอนที่  2  ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 3.  ค่าระดับความเห็นในแบบประเมินนี้มี 5 ระดับ มีความหมายดังนี ้
     ค่าระดับ  5  หมายถึง  เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
        ค่าระดับ  4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

    ค่าระดับ  3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
         ค่าระดับ  2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
         ค่าระดับ  1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 
 
                ........................................... 
                           (สุรกิจ ปรางสร) 
                                        หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ตอนท่ี  1  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  เพื่อประเมินระบบตามความคิดเห็นของท่านในแตล่ะข้อ   
       (5=มากที่สุด,  4=มาก,  3=ปานกลาง,  2=น้อย,  1=น้อยที่สุด) 
 
 ก.  ท่านเห็นด้วยเพียงใดกับความครอบคลุมขององค์ประกอบของรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อท่ี รายการประเมิน ค่าระดับความคิดเห็น 

  5 4 3 2 1 
1 ความครอบคลมุขององค์ประกอบ  ระบบใหญ่ ประกอบด้วย  

บริบท ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการด าเนินการ  ผลลพัธ์  และ
ระบบข้อมลูป้อนกลบั 

     

2 ความครอบคลมุของบริบท ได้แก่ การวิเคราะห์ผูเ้รียน 
ผู้สอน การวิเคราะห์การเรียนอิเล็กทรอนกิส์ ตามรูปแบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

     

2 ความครอบคลมุของปจัจัยน าเข้า ประกอบด้วย   
3 องค์ประกอบ   

     

3 ความครอบคลมุของกระบวนการด าเนินการ 
 ประกอบด้วย  4  กระบวนการ   

     

4 ความครอบคลมุของผลลัพธ์ ได้แก่ คุณลักษณะ 
ยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์ ด้านพุทธิพิสัย  

     

5 ความครอบคลมุของระบบข้อมลูป้อนกลบั 1 ระบบ      
 
 ข.  ท่านเห็นด้วยเพียงใดกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อท่ี รายการประเมิน ค่าระดับความคิดเห็น 

  5 4 3 2 1 
1 ความเหมาะสมของระบบใหญ ่      
2 ความเหมาะสมของบริบท       
3 ความเหมาะสมของปจัจัยน าเข้า       
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ข้อท่ี รายการประเมิน ค่าระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 
4 ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินการ       
5 ความเหมาะสมของคุณลักษณะผลลัพธ์       
6 ความเหมาะสมของระบบข้อมูลป้อนกลับ       

 
 ค.  ท่านเห็นด้วยเพียงใดกับความสอดคล้องของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อท่ี รายการประเมิน ค่าระดับความคิดเห็น 

  5 4 3 2 1 
1 ความสอดคล้องของระบบใหญ ่      
2 ความสอดคล้องของบริบท      
3 ความสอดคล้องของปจัจัยน าเข้า       
4 ความสอดคล้องของกระบวนการด าเนินการ       
5 ความสอดคล้องของผลลัพธ์      
6 ความสอดคล้องของระบบข้อมลูป้อนกลบั       

 
 ง.  ท่านเห็นด้วยเพียงใดกับความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้บนเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อท่ี รายการประเมิน ค่าระดับความคิดเห็น 

  5 4 3 2 1 
1 ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบนี้ไปด าเนินการจรงิ      
2 ระบบเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในประเทศไทย      
3 ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของเยาวชนใน

ประเทศไทย 
     

4 ผลการด าเนินการตามของรปูแบบ มีความคุ้มค่า      
 
ตอนท่ี  2  ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัความครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบ 
…………………………………………......………………………………………….........................……………………………… 
…………………………………………......………………………………………….........................……………………………… 
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   2.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรูปแบบ  
…………………………………………......………………………………………….........................…………………………………
………………………………………......………………………………………….........................……………......………………… 
 3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัความสอดคล้องของรปูแบบ 
…………………………………………......………………………………………….........................…………………………………
………………………………………......………………………………………….........................………………………......……… 
 4.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัรปูแบบ ในด้านอื่นๆ 
…………………………………………......………………………………………….........................…………………………………
………………………………………......………………………………………….........................………………...............……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผูเ้ชี่ยวชาญประกอบการวิจัย 
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1.  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบณุปแบบการจัดสภาพแวดลอ้มท่ีพัฒนาขึ้น 
      1.ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ  
             มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
      2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
      3. รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       
4. รองศาสตราจารย์กอบกุล ปราบประชา ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี  
      5. รองศาสตราจารย์ ดร.สรุพล บุญลือ  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
 
2.  ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและประเมินความคลอบคลุมขององค์ประกอบ 
1. รศ.ดร.ปณิตา วรรณพริุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริะ จิตสุภา อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพญ็ศรี ศรสีวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบรุ ี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนิดา ทรงประสิทธ์ิ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะ
ช่าง   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกฤช มณีวรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
6. ผศ.ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์  ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
7. ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
8. อาจารย์ ดร.วิภา จักรชัยกลุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
9. อาจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  
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10. อาจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สาขะจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยนีิเทศศิลป์                 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์
11. อาจารย์ ดร.สมใจ สืบเสาะ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพฒัน์ สายทอง ภาควิชาสื่อนฤมิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ภาควิชาสื่อนฤมิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 14. อาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สบืศิริ แซ่ลี้ สาขาวิชาสื่อนฤมิตคณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วีรยทุธ ชุติมารังสรรค์  คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 
 
3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (IOC) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริะ จิตสุภา อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพญ็ศรี ศรสีวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบรุ ี
3. ผศ.ดร.เนติรัฐ  วีระนาคินทร์  ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
4. อาจารย์ ดร.วิภา จักรชัยกลุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล หอสมุดและคลังความรูม้หาวิทยาลัยมหิดล  

 

 

 
 
          



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
1. ชื่อ สกุล  อาจารย์ ดร.สุรกิจ ปรางสร 
2. ต ำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย ์
3. หน่วยงำนท่ีสำมำรถติดต่อได้ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สถานที่อยู่ที่ติดต่อไดส้ะดวก 96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
หมายเลขโทรศัพท์ทีท่ างาน 0-2441-6000 : 2306 
โทรศัพทม์ือถือ 08-1814-6406 
และไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ e-mail: surakij.p@rmutr.ac.th 

 
4. ประวัติกำรศึกษำ 

-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ การศึกษาบัณฑติ (กศ.บ)  
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ปพี.ศ. 2540 
- ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยเีทคนิคศึกษา ปพี.ศ. 2546 
- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด)  สาขาวิชาเทคโนโลยเีทคนิคศึกษา ปพี.ศ. 2556 

 
5. สำขำวิชำกำรท่ีมีควำมช ำนำญพิเศษ 

- เทคโนโลยีการศึกษา 
- เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
- การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

 - การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 
6. ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย 
 - หัวหน้าโครงการ การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ศิลปะการแสดงเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน           
จ.สุพรรณบุรี กรณีศึกษาเพลงอีแซว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2555 

 - หัวหน้าโครงการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม  ปี ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2558 

 -หัวหน้าโครงการ การพัฒนาโมเดลระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับยุวเกษตรกรในประเทศไทย พ.ศ. 2559 
 -หัวหน้าโครงการ การพัฒนาโมเดลศูนย์การเรียนรู้การท านาข้าว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงออนไลน์ ส าหรับชาวนาในประเทศไทย พ.ศ. 2560 
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