
 ก 

ชื่อเร่ือง การใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยใชระบบเครือขาย 

ชื่อผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารย  วรรณรี   ปานศิริ 

ป พ.ศ.  2550 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows     

โดยระบบเครือขาย และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนการใช

โปรแกรม SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขาย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยในภาคเรียนที่  

1  ปการศึกษา 2550 

 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยถูกเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จาก

นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขต

วังไกลกังวล ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 18 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง ประกอบดวย บทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for 

Windows โดยใชระบบเครือขาย หาประสิทธิภาพโดยใชเกณฑ 80/80 (E1 / E2) แบบทดสอบ      

วัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน การใชบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows   โดย

ใชระบบเครือขาย ที่มีคาความยากงาย (P) อยูระหวาง 0.58 – 0.63  และมีคาอํานาจจําแนก (r)       

อยูระหวาง  0.55 – 0.83  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนการใช

โปรแกรม SPSS for Windows    โดยใชระบบเครือขาย โดยใชสถิติทดสอบที (t - test)    

 ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  

โดยใชระบบเครือขายสูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  

โดยใชระบบเครือขาย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ประสิทธิภาพของบทเรียนการใชโปรแกรม 

SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขาย ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 93.60 / 90.00  
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research aimed to construct  using  SPSS for Windows on 

Computer Network and  compare the learning achievement  Using  SPSS for Windows 

on Computer Network of the student registered the research method in Rajamangala 

University of technology Rattanakosin  Wang  Kai  Kangwon Campus, in the first 

semester year of 2007. 

 The purposive Random Sampling consisted of 18 Bachelor Degree students 

registered the research method in the first semester year of 2007. Business 

administration faculty , Rajamangala University of technology Rattanakosin Wang Kai 

Kangwon Campus. The instrument consisted of  SPSS for Windows on Computer 

Network to find the efficiency by using the criteria 80/80 (E1 / E2) Pre and Post 

achievement test the using SPSS for Windows on Computer Network. The value of 

difficult were between  0.58 – 0.63  and  the value of discrimination were between 0.55 – 

0.83 and  compare  learning achievement, the using of  SPSS for Windows on Computer 

Network by using  T Test  statistics  (T – Test).  

 The research results were as follow Post – experiment achievement was higher 

than Pre - experiment achievement at level .05 of Significance. The using SPSS for 

windows by networks had the efficiency of 93.60/90.00 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา  

 แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุวา

การศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริม ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยการจัด

การศึกษาควรมี ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน

ความสําคัญท้ังความรู  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต

ละระดับการศึกษา ในเรื่องการจัดการเรียนรูก็จะเนนใหสถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและตามความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ 

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ

แกไขปญหา และการจัดกิจกรรมจะเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติให

ไดคิด ใหไดทํา คิดเปน   ทําเปน และยังสงเสริมใหผูสอนสราง บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการ

สอน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมทั้งมีสิทธที่จะไดรับการพัฒนาขีด

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 วิชาระเบียบวิธีวิจัยเปนรายวิชาหนึ่งที่เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเกือบทุก

คณะ และทุกสถาบัน เปนรายวิชาที่ตองมีการนําองคความรูจากวิชาสถิติมาใชในการประกอบการ

เรียนโดยในรายวิชาระบุในคําอธิบายรายวิชา ใหนักศึกษาไดมีความรูในการเขียนโครงการวิจัย 

และมีการจัดทํารายงานการวิจัยเปนรูปเลมเปนการสรุปความคิดรวบยอดของการเรียนรายวิชาน้ี 

 ไมวาจะเปนการเขียนโครงการวิจัย หรือการทํารายงานวิจัยตองใชกระบวนการคิดที่เปน

ข้ันเปนตอน มีการวิเคราะหและตีความขอมูล แลวเสนอเปนผลการวิจัยและขอสรุปเมื่อพบ

ขอเท็จจริง หรือหลักการที่จะไปใชในการต้ังกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางปฏิบัติ  ดังนั้นที่ไดตองมีความ

นาเชื่อถือและมีความถูกตองและแมนยํา วิธีการหน่ึงที่ ถูกนํามาเพื่อสิ่งเหลานี้ คือ การใช

กระบวนการทางสถิติ หรือวิธีทางสถิติ 

 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  (Statistical Package) เปนโปรแกรมหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นมา

สําหรับการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ  การคํานวณดวยมือจะคอนขางยาก ซับซอน และใช

เวลานาน ดังน้ันการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติจึงถูกนํามาใชอยางแพรหลาย โปรแกรมหนึ่งที่

เปนที่นิยมไดแก โปรแกรม  SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เปนโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติที่มีการพัฒนาตามยุคของเทคโนโลยี เริ่มต้ังแตการนําไปใชในเครื่องคอมพิวเตอร
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ขนาดใหญ จนกระท่ังการใชในเครื่องไมโครคอมพิวเตอรซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วโดยเฉพาะใน

ปจจุบันโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติไดมีการพัฒนามาใชภายใตระบบปฏิบัติการวินโดวส 

(Windows)  ทําใหสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมอ่ืน ๆ ไดสะดวก 

 จากที่กลาวมาผูวิจัยเห็นวา การศึกษาในวิชาระเบียบวิธีวิจัยจะประสบความสําเร็จไดเปน

อยางดีน้ัน นักศึกษาควรมีความรูในการใชโปรแกรม SPSS  for Windows เพื่อคํานวณตัวสถิติตาง ๆ 

ที่จําเปนในงานวิจัย และเพื่อเปนการลดปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการนําตัวสถิติมาใชในงาน   ผูวิจัยจึง

มีความสนใจท่ีจะเสนอขั้นตอนการใชโปรแกรมเพื่อคํานวณตัวสถิติลงบนเครือขาย  และเพื่อเปน

การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเปนการสรางสื่อออนไลนที่ทุกคนสามารถเขา

ศึกษาได ไมใชแคนักศึกษาท่ีเรียนในวิชาระเบียบวิธีวิจัยในระดับปริญญาตรี ยังมีประโยชนกับ

นักศึกษาในระดับปริญญาโท และบุคคลที่ทํางานวิจัยท่ัวไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อสรางบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for Windows  โดยใชระบบเครือขาย 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for Windows  โดยใช

ระบบเครือขาย 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for 

Windows  โดยใชระบบเครือขาย 

4.  เพื่อใหนักศึกษามีความรู ในการใชโปรแกรม  SPSS  for Windows  หาคาสถิติตาง 

ๆ ที่ใชในงานวิจัย 

5. เพื่อเปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

6. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่ ตามความสามารถ และ

ศักยภาพของตนเอง 
 

สมมติฐานการวิจัย   

   1.บทเรียนการใชโปรแกรม   SPSS  for Windows    โดยใชระบบเครือขายที่สรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

   2.ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม   SPSS  for Windows    โดยใชระบบ

เครือขายสูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม   SPSS  for Windows    โดยใช

ระบบเครือขาย 
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ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางบทเรียนการใชโปรแกรม   SPSS  for Windows    โดยใช

ระบบเครือขาย โดยมีรายละเอียดของขอบเขตงานวิจัยดังนี้ดังไปน้ี 

1. เน้ือหาของบทเรียนการใชโปรแกรม   SPSS  for Windows  Version   โดยใชระบบ

เครือขายประกอบดวย บทนํา   แนะนําโปรแกรม SPSS for Windows      บทที่ 1  การสรางตัวแปร

จากแบบสอบถาม  บทที่ 2  การเตรียมขอมูลสําหรับ SPSS for windows    บทที่ 3 การวิเคราะหหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  บทที่ 4   การใชคําสั่งกราฟ   บทที่  5 การใชคําสั่งคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและคําสั่งตอบไดมากกวา 1 คําตอบ  บทที่  6 การใชคําสั่งการทดสอบเกี่ยวกับ

คาเฉลี่ยของประชากร  บทที่ 7  การใชคําสั่งเกี่ยวกับการวิเคราะหความแปรแปรวน                              

บทที่ 8  การใชคําสั่งสรางตัวแปรใหม บทที่ 9  การใชคําสั่งทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัดสวน                            

บทที่ 10  การใชคําสั่งวิเคราะหระหวางตัวแปร  บทที ่ 11 การใชคําสั่งวิเคราะหสมการถดถอย   

กิจกรรม  ประกอบดวย แบบฝกระหวางบทเรียน  9 ชุด                                 

2. ประชากร  ไดแก นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย ในภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2550  จํานวน 702  คน 

3. ตัวแปรตน  (Independent Variable)ไดแก  วิธีการเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม   

SPSS  for Windows  Version 10-11.5  โดยใชระบบเครือขาย 

4. ตัวแปรตาม  (dependent Variable) ไดแก ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนบทเรียนการใช

โปรแกรม   SPSS  for Windows  Version 10-11.5โดยใชระบบเครือขาย  ของนักศึกษาจํานวน  

18 คน  

 

นิยามศัพทท่ีใชในงานวิจัย 

         1. เครือขาย  หมายถึง  ระบบการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร  โดยอาศัยสายนําสัญญาณที่ทํา

ใหคนซึ่งอยูตางสถานท่ีกันกันสามารถสื่อสารกันได 

        2. เว็บไซด  (Web site) หมายถึง โฮมเพจ  และกลุมของเว็บเพจมีที่อยูท่ีกําหนดดวย

ตําแหนงหรือที่อยูเฉพาะ  มีรูปแบบการติดตอดวย URL  (Uniform Resource Location) คือ  

type://host [:port] /path/file เมื่อ type  เปนรูปแบบการสื่อสารในระบบเวิลดไวดเว็บ  (http) มี 

host  ซึ่งเปน ชื่อคอมพิวเตอรท่ีมีเซิรฟเวอร และ[:port]  เปนหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร 

       3. การใชโปรแกรม  SPSS  for Windows โดยใชระบบเครือขาย  หมายถึง  

องคประกอบและขั้นตอนดําเนินการเรียนการสอนที่จัดใหเห็นภาพรวมของการเรียน   การใช

โปรแกรม  SPSS  for Windows   ต้ังแต Version 10-11.5  โดยผูวิจัยไดใชชองทางการสื่อสารและ
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ทํากิจกรรมโดยใชเว็บไซด  http:www//.kkw.rmutr.ac.th/stat/ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนและทบทวน

บทเรียนไดทุกโอกาสและทุกเวลาตามวัตถุประสงค 

         4.  อุดมศึกษา  หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปดสอนในระดับท่ีสูงกวามัธยมตอนปลาย และ

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญา 

          5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง คะแนนที่นักศึกษาทําไดจากแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์การใชโปรแกรม  SPSS  for  Windows   โดยใชระบบเครือขาย    ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

          6. เกณฑ   80/80  (E1/E2)   หมายถึง  เกณฑที่ใชการหาประสิทธิภาพของการใช

โปรแกรม  SPSS  for  Windows   โดยใชระบบเครือขาย   

                        80 (E1)   ตัวแรก หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมด ท่ีทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียนบทเรียนใชโปรแกรม  SPSS  for  Windows   โดยใชระบบเครือขาย  ไดถูกตอง  ไม

ตํ่ากวา  80% 

                        80 (E2)   ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมด ที่ทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for  Windows    โดยใชระบบเครือขาย  

ไดถูกตอง  ไมตํ่ากวา  80% 

            7.  แบบฝกหัดระหวางเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเปน

เครื่องมือใชประเมินผลผูเรียนภายหลังเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for  Windows  

Version 10-11.5  โดยใชระบบเครือขาย  ในแตละบทเรียน 

           8. แบบทดสอบหลังเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเปน

เครื่องมือใชประเมินผลผูเรียนภายหลังเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for  Windows     

โดยใชระบบเครือขายของเนื้อหาทุกบทเรียน 

            9. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลการเรียนรูดานสติปญญาของผูเรียนหลังจาก

ที่เรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for  Windows   โดยใชระบบเครือขายที่วัดออกมาในรูปคะแนน    

ที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง  ไมตํ่ากวา  80% 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  1. ไดบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for Windows    โดยใชระบบเครือขาย  ที่

สามารถนําไปใชเปนสื่อในการเรียนการสอนในรายวิชาระเรียบวิธีวิจัยในระดับปริญญาตรี 

  2. ทําใหนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู ความเขาใจในการใชโปรแกรม 

SPSS  for Windows หาคาสถิติตาง ๆ ที่ใชในงานวิจัย 

 3. ทําใหนักศึกษาสามารถศึกษาการใชโปรแกรม SPSS  for Windows ไดดวยตนเอง  
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 4. เปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 5. ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่ ตามความสามารถ และศักยภาพ

ของตนเอง 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยแบบเครือขาย” ผูวิจัยไดศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการทํางานวิจัยในประเด็นตาง ๆ ตอไปน้ี 

1. ความหมายของระบบ 

2. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

  3. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชเครือขาย 

4. ทฤษฎีการเรียนรู 

5. การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

7. แบบฝกเสริมทักษะ 

8. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

9. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ความหมายของระบบ 

1. ความหมายของระบบ 

  สงัด  อุทรานันท (2532) อธิบายวา ระบบ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีรวมกันและตางทํา

หนาที่ของตนเองอยางมีระเบียบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางที่กําหนดไว 

  Banathy (1968) อธิบายวา ระบบ หมายถึง การรวบรวมสิ่งตาง ๆ ที่มนุษยได

ออกแบบและสรางสรรคขึ้นมา เพื่อสามารถนําสิ่งเหลานั้นมาจัดดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย

ที่วางไว 

  Semprevivo (1976) กลาววา ระบบ คือองคประกอบตาง ๆ ที่ทํางานเก่ียวโยง

สัมพันธกันเพื่อใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบท้ังหลายใน

การปฏิบัติหนาที่และการดําเนินงานบางอยาง 

  Good (1973) อธิบายวา ระบบ หมายถึง การจัดการสวนตาง ๆ ทุกสวนใหเปน

ระเบียบ โดยแสดงความสัมพันธซึ่งกันและกันของสวนตาง ๆ และความสัมพันธของแตละสวนกับ

สวนทั้งหมดอยางชัดเจน 

  กลาวโดยสรุป ระบบหมายถึง การรวบรวมสวนประกอบที่มีความสัมพันธกัน และ

ทําใหเกิดการจัดดําเนินการระหวางสวนประกอบเหลานั้นใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 
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2. องคประกอบของระบบ 

   สงัด  อุทรานันท (2532) กลาววา องคประกอบของระบบประกอบดวย 

1. ตัวปอน ซึ่งหมายถึง สวนตาง ๆ ของระบบ 

2. กระบวนการดําเนินงาน ซึ่งหมายถึง ปฏิสัมพันธขององคประกอบที่ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง   

3. การควบคุม ไดแก การควบคุมตรวจสอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. ผลผลิต ไดแก ผลลัพธ หรือจุดหมายปลายทางของการดําเนินการ 

5. ขอมูลปอนกลับ ไดแก ขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนําไปแกไข 

    Semprevivo (1976) อธิบายวา องคประกอบพื้นฐานของระบบมี 3 สวน คือ 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลงานหรือผลผลิต (Output) ซึ่งตางมี

ความสัมพันธตอกันและกัน จะทํางานรวมกันเปนวัฏจักร หากองคประกอบใดทํางานไมถูกตอง   

จะสงผลไปยังสวนอ่ืน ๆ  ทําใหระบบการทํางานหยุดชะงักไปดวย นอกจากระบบจะมี

ความสัมพันธกันภายในแลว ระบบยังมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมดวย เพราะระบบจะไดรับ

ขอมูลนําเขาจากสิ่งแวดลอม ระบบจะสรางผลิตผลใหกับสิ่งแวดลอม และตางก็มีปฏิสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมเดียวกัน จึงจะทําใหระบบสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูล

ยอนกลับ (Feedback) เปนสวนที่ใชควบคุมการทํางาน ทําใหระบบบรรลุเปาหมาย ขอมูลสวนนี้จะ

นําเอาผลงานหรือผลิตผลท่ีไดจากระบบไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของระบบที่

กําหนดเอาไว ผลของการประเมิน การเปรียบเทียบจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขปจจัยนําเขา และ

กระบวนการเพื่อทําใหระบบผลิตผลงานตามที่ตองการ คุณลักษณะเฉพาะ 4 ประการท่ีสําคัญของ

ระบบประกอบดวย การที่ระบบจะตองมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม ระบบจะตองมีเปาหมาย 

ระบบจะตองมีกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับเปนแนวดําเนินการ และระบบจะตองมีการประเมิน

ปรับปรุงแกไขระบบใหมีประสิทธิภาพ 

 กลาวโดยสรุป ระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการทํางาน ผลผลิตของระบบ 

สภาพแวดลอม และปจจัยปอนกลับซึ่งจะทําหนาที่ควบคุมปรับปรุงแกไขใหระบบสรางผลผลิต

ตามเปาหมายของระบบ 
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ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

1. ความหมายของคอมพิวเตอร 

  สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดล (2537) อธิบายวา คอมพิวเตอรหมายถึง 

อุปกรณ หรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีการประมวลขาวสาร ขอมูลสารสนเทศ เปนเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสที่สามารถอานและเก็บบันทึกขอมูลตลอดจนรับคําสั่งเพื่อแกปญหา หรือทําการ

คํานวณท่ีซับซอนโดยอัตโนมัติ มีความสามารถในการปฏิบัติงานแทนสมองมนุษยเพื่อใหไดผลลัพธ

ในรูปขาวสารที่ตองการ การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบดวยสวนสําคัญสองสวนคือ 

ฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) 

  ฮารดแวร (Hardware) ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวนคือ 

1. หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit – CPU) ประกอบดวย     

4 สวนคือ 

    1.1 หนวยความจําหลัก (Primary Storage Unit) เปนสวนท่ีเก็บโปรแกรม

และขอมูลท่ีใชในการประมวลผลแตละครั้ง 

    1.2 หนวยคํานวณและเปรียบเทียบ (Arithmetic – Logic Unit - ALU)       

ทําหนาที่เก่ียวกับการคํานวณและเปรียบเทียบ 

    1.3 หนวยควบคุม (Control Unit) มีหนาท่ีในการควบคุมและสั่งการการ

ทํางานของอุปกรณตาง ๆ ที่ตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร 

2. หนวยรับขอมูล (Input Unit) ทําหนาที่อานขอมูลท่ีบันทึกอยูบนสื่อตาง ๆ 

3. หนวยแสดงผล (Output Unit) ทําหนาที่แสดงผลลัพธหรือขอมูล สารสนเทศ  

ที่ไดจากการประมวลผลซึ่งอยูในรูปของสัญญาณไฟฟาใหอยูในรูปแบบของภาษาตาง ๆ ที่มนุษย

รับรูได 

4. หนวยความจําสํารอง (Disk Storage) เปนหนวยความจําที่จัดไวเปนหนวย

เสริมความจําหลัก อยูภายนอกหนวยประมวลผลกลาง 

  ซอฟตแวร (Software) หมายถึง โปรแกรม หรือชุดของคําสั่งตาง ๆ ที่เขียนดวย

ภาษาคอมพิวเตอรที่สั่งใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรแบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. ซอฟตแวรที่พัฒนาเปนชุดคําสั่ง ประกอบดวย 

1.1 ซอฟตแวรระบบ (System Software) เปนซอฟตแวรที่ชวยใหเครื่อง

คอมพิวเตอรสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ 

1.2 ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) เปนซอฟตแวรที่พัฒนา 

ขึ้นมาเพื่อใหใชในการประมวลผลขอมูลตามความตองการที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง 
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2. ซอฟตแวรในดานภาษาที่นํามาใชในการเขียนโปรแกรม ไดแก ซอฟตแวร

ภาษาคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่จะนํามาเขียนเปนโปรแกรม 

อาจกลาวไดวา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรหมายถึง การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตร 

การพัฒนากระบวนการที่เหมาะสม โดยการนําความสามารถการทํางานของคอมพิวเตอรทั้งใน

ดานฮารดแวรและซอฟตแวรมาใชในการทํางานแทนมนุษย เพื่อใหไดผลลัพธและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในดานท่ีตองตองการ 

2. ลักษณะของเครือขายคอมพิวเตอร 

  สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดล (2537) อธิบายวา ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

  1. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายใน (Local Area) Network, LAN) เปนการ

เชื่อมโยงคอมพิวเตอรในบริเวณเดียวกันเขาเปนเครือขายโดยใชสายตอระยะประมาณไมเกิน        

3 กิโลเมตร เพื่อประโยชนในการติดตอ ในการสงและรับขอมูลระหวางกัน และยังเปนการใช

อุปกรณรวมกัน 

  2. ระบบเครือขายสื่อสาร (Internet) เปนการเชื่อมโยงกันระหวางระบบ

คอมพิวเตอรทั่วโลก โดยใชอุปกรณแปลงสัญญาณและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของกับการ

เชื่อมโยงระบบ 

  บัณฑิต จามาภูติ (2546) ระบุวา ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งของ

องคกรและสถาบันการศึกษาไปแลว เพราะเปนระบบท่ีทําใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันไดทั้งไฟล 

เครื่องพิมพ การสง E – mail ภายในองคกร หรือระบบอินทราเน็ต การเชื่อมตอระยะไกลดวยระบบ 

Remote Access การประชุมผานวีดีโอ (Video Conference) ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

หมายถึง การนําเครื่องคอมพิวเตอรต้ังแต 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมตอกัน เพื่อทําการแชรขอมูล และ

ทรัพยากรรวมกัน แบงเปน 3 ประเภทคือ 

  1. ระบบเครือขายระดับทองถ่ิน LAN (Local Area Network) เปนระบบเครือขาย

ในระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร ไมตองใชโครงขายการสื่อสารขององคการโทรศัพท อาจอยูภายใน

อาคารเดียวกันหรือตางอาคารกันในระยะใกล ๆ  

  2. ระบบเครือขายระดับเมือง MAN (Metropolitan Area Network) เปนระบบ

เครือขายที่ตองใชโครงขายการสื่อสารขององคการโทรศัพทหรือการสื่อสารแหงประเทศไทย      

เปนการติดตอกันในเมือง 

  3. ระบบเครือขายระดับกวางไกล WAN (Wide Area Network) เปน World 

Wide ของระบบเครือขายโดยจะเปนการสื่อสารในระดับประเทศ ขามทวีป หรือทั่วโลก จะตองใช  
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มีเดีย (Media) ในการสื่อสารขององคการโทรศัพทหรือการสื่อสารแหงประเทศไทย (คูสายโทรศัพท 

dial – up line / คูสายเชา Leased Line / ISDN (Integrated Survice Digital Network) สามารถ

สงไดทั้งขอมูล เสียง และภาพในเวลาเดียวกัน 

  สรวงสุดา สายสีสด (2544) อธิบายวา ระบบการเชื่อมโยงเครือขายของ

คอมพิวเตอรแบบสื่อสารหรือแบบอินเตอรเน็ตครอบคลุมท่ัวโลกเปนระบบกลไกที่ถายโอนขอมูล

จากคอมพิวเตอร โดยใชเกณฑวิธีควบคุมการสงผานตามมาตรฐานอินเตอรเน็ต (TCP/IP) ซึ่งเปน

มาตรฐานในการสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรทุกเครื่องในอินเตอรเน็ต 

  กลาวโดยสรุป  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Network) เปนการนําเอา

คอมพิวเตอรมาเชื่อมตอกัน เพื่อวัตถุประสงคใหคอมพิวเตอร สามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยน

ขอมูล และใชทรัพยากรของระบบรวมกันไดจะเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาดวยกัน เราสามารถ       

สงขอมูลภายในอาคาร หรือขามระหวางเมืองไปจนถึงอีกซีกหนึ่งของโลก   กอใหเกิดความสะดวก 

รวดเร็วแกผูใช   ซึ่งความสามารถเหลาน้ีทําใหเครือขายคอมพิวเตอรมีความสําคัญ ตอองคกรและ

สถาบันการศึกษา และจําเปนตอการใชงานในแวดวงตาง ๆ  

3. ภาษาท่ีใชในการพัฒนาซอฟตแวรในระบบเครือขาย 

  ภาษาที่ นํามาใชในการพัฒนาซอฟตแวรในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ประกอบดวย 

  1. ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML Language) มณีโชติ สมานไทย (2544) อธิบายวา 

HTML ยอมาจากคําวา Hypertext Markup Language เปนภาษาท่ีใชสําหรับสรางเว็บเพจ      

โดยคําสั่งในภาษา HTML จะทําหนาที่ควบคุมการแสดงผลของขอมูลในเว็บเพจ ซึ่งเราสามารถ

ควบคุมไดท้ังสีสัน รูปภาพ ตลอดจนตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูบนเว็บเพจ คําสั่งที่ใชควบคุมการ

แสดงผลใน HTML นั้นถูกเรียกวา แท็ก (Tag) ซึ่งมีอยูมากมายหลายสิบชนิด ลักษณะของแท็กใน

ภาษา HTML แท็ก 1 แท็กจะประกอบดวยสวนเริ่มตน และสวนปดทาย ซึ่งทั้งสองสวนจะถูก

เรียกวา แท็กเปด และแท็กปด เชน แท็ก HIML มีแท็กเปดเปน </HTML> มีแท็กปดเปน 

</HTML> สําหรับแท็กอ่ืน ๆ แตละแท็กจะมีหนาที่แตกตางกันออกไป เชน บางแท็กสําหรับ

กําหนดใหแสดงรูปภาพ บางแท็กใชสําหรับกําหนดสีฟอนตหรือขนาดใหกับตัวอักษร 

  2. ภาษาวาจาสคริปต (JavaScript Language) วันชัย แซเตีย และสิทธิชัย 

ประสานวงศ (2543) อธิบายวา ภาษาวาจาสคริปตเปนลักษณะของการเขียนโปรแกรมบนระบบ

อินเตอรเน็ต ทําใหเว็บมีชีวิตชีวา มีลูกเลนแพรวพราวมากขึ้น เชน การทําใหเกิดภาพเคลื่อนไหว 

พรอมกับระบบมัลติมิเดียชวยในการติดตอและโตตอบระหวางผูเขาชมเว็บเพจกับเจาของเว็บเพจ

ไดดีย่ิงขึ้น ทํางานผสานกับเอกสาร HTML ไดเปนอยางดี ภาษาวาจาสคริปตจะมองสิ่งตาง ๆ บน
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เว็บเพจเปนวัตถุ หรือเรียกวา ออบเจก (object) มาเขียนเปนรหัสคําสั่ง ภาษาวาจาสคริปตจะ

ทํางานไปพรอมกับเอกสาร HTML ในแบบอินเตอร พรีเตอร (Interpreter) คือแปลไปทีละบรรทัด 

จึงเปนภาษาท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเครือขาย (Network) อยางอินเตอรเน็ต

ไดเปนอยางดี ออกแบบมาสําหรับงานตกแตงและพัฒนาเว็บเพจโดยเฉพาะ ชวยลดการทํางาน

ของเซิรฟเวอร โดยสามารถทําการประมวลผลเองไดในโปรแกรมบราวเซอรบนฝงไคลแอนด มี

กลไกในการตรวจสอบ การเปรียบเทียบ การตัดสินใจ การประมวลผลและสามารถสรางฟงกชันได

เอง สามารถรวมใชกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ไดแก ActiveX, CGI, Plug – In java โดยไมขึ้นอยูกับ

แพล็ตฟอรมใด ๆ สามารถเปลี่ยนรูปเว็บเพจของเอกสาร HTML จาก Static เปน DHTML ใชงาน

ไดงายเพราะมีลักษณะเปน Interpreter เปน Text File ฝงอยูในเอกสาร HTML ดังน้ันจึงสามารถ

ทํางานบนบราวเซอรไดทันที โดยไมตองทําการคอมไฟลโปรแกรม 

  3. ภาษาเอเอสพี (ASP Language) ไพศาล โมลิสกุลมงคล (2538) อธิบายวา 

ASP ยอมาจาก Active Service Pages เปนเทคโนโลยีของไมโครซอฟตที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ

ออกแบบและพัฒนาระบบงานบนอินเตอรเน็ต เอกสาร ASP เปนเท็กซไฟลที่ประกอบดวยภาษา

สคริปต เชน VBScript หรือ Jscript (Jscript  เปนภาษาสคริปตของไมโครซอฟตท่ีคลายกับ 

JavaScript) รวมกับแท็กของ HTML แลว เก็บไวท่ีเว็บเซิรฟเวอร โดยเอกสาร ASP จะมีแท็ก ASP 

กํากับอยู (จะใชแท็ก <%%>)  ซึ่งเมื่อใชบราวเซอรที่สนับสนุนการใชงาน ASP ก็จะแสดงผล เชน 

Netscape Navigator หรือ Internet Explorer เมื่อบราวเซอรเรียกใชงานก็จะมีตัวแปล (ASP 

Interpreter) และถูกเอ็กซิคิวซที่เว็บเซิรฟเวอรแลวสงผลลัพธในรูปแบบของเอกสาร HTML          

ไปแสดงผลที่บราวเซอรน้ัน อาจกลาวไดวา ASP จะทํางานในลักษณะไมตายตัว (Dynamic) ซึ่งจะ

รับความตองการจากผูใช แลวจึงประเมินผล แลวสรางเปนเอกสาร HTML สงมาแสดงผล ทําให

แสดงผลขอมูลที่เปนขอมูลลาสุด ลักษณะเดน 7 ประการของ ASP คือ พัฒนาเว็บเพจแบบ         

ไมตายตัว สามารถเรียกใชออบเจ็กตท่ีผนวกมากับ ASP ไดทันที เตรียมคอมโพเนนตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความสวยงามใหกับเอกสาร สามารถติดตอฐานขอมูลได คุมคากับการทดลอง 

ใชงาน มีแหลงบริการขอมูลท้ังที่เปนบทเรียนและโคดที่จําเปนตองใช สนับสนุนเว็บเซิรฟเวอรหลาย

รูปแบบ 

 

4. กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

  ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545) อธิบายวา หลักการออกแบบ

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายใหมีสวนตอประสานกับผูใชอยางเหมาะสมน้ัน             

มีองคประกอบสําคัญท่ีเก่ียวของ 15 ประการคือ มีความเรียบงาย มีความยืดหยุน ทําใหผูใชเขาถึง
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สารสนเทศที่ตองการไดอยางรวดเร็ว มีสวนสําคัญใหครบ มีการกําหนดชื่อเรื่องของหนาใหมี

ความหมาย วางสวนประกอบสําคัญ ๆ ไวบนสวนบนของหนา ควรมีการสรางเครื่องชวยนําทาง   

ใชวิธีการนําทางภายในหนาเดียวกัน ใชหัวกระดาษหรือสวนบนของหนาและทายกระดาษท่ี

สม่ําเสมอ ออกแบบในลักษณะใหผูใชเปนศูนยกลาง คํานึงถึงความคงที่และความเรียบงาย ควร

ออกแบบใหดูนาเชื่อถือออกแบบโดยคํานึงถึงอุปกรณการเขาถึงขอมูลของผูใช ควรมีการใหผล

ปอนกลับ ควรออกแบบใหมีการเขาถึงขอมูลหลาย ๆ ลักษณะ 

  Roger (1992) อธิบายวา กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอรโดยใช

รูปแบบและลักษณะการดําเนินการที่เรียกวาแบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) คือการพัฒนา

สวนตาง ๆ เรียงลําดับตาม 6 ขั้นตอน คือ การใชวิธีการของวิศวกรรมระบบ และการวิเคราะห   

การวิเคราะหความตองการจําเปนที่จะตองมีกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค

การทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรได การออกแบบซอฟตแวรคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม 

การทดสอบ การปรับปรุงและดูแล 

  ธีระวัฒน สุขีสาร (2542) อธิบายวา การพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอรมี 7 ขั้นตอน 

ประกอบดวย การกําหนดปญหา การวิเคราะหปญหาและสิ่งท่ีตองการ การออกแบบซอฟตแวร

คอมพิวเตอร การเลือกภาษาคอมพิวเตอรและการเขียนซอฟตแวร การทดสอบเพื่อปรับปรุง

ซอฟตแวร การจัดทําคูมือประกอบการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการประเมินประสิทธิภาพ

ของซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

  จรณิต แกวกังวาล (2540) อธิบายวา กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรมี 5 ขั้นตอน 

คือ การวิเคราะหและใหคําจํากัดความของระบบงาน การออกแบบระบบและซอฟตแวร            

การกําหนดสรางและการทดสอบหนวยยอย การเชื่อมโยงและการทดสอบทั้งระบบ การติดต้ังใชงาน

และการบํารุงรักษา และการทดสอบระบบที่ไดจากการสรางซอฟตแวร 

  กลาวโดยสรุป การพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอร โดยใชระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร หมายถึง การพัฒนาชุดคําสั่งที่เขียนโดยภาษาคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งตาง ๆ ท่ีทํา

ใหการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรชนิดตาง ๆ ที่กระจายอยูทั่วโลกโดยใชอุปกรณทางอิเล็กโทรนิกส 

(Hardware) และซอฟตแวรคอมพิวเตอร (Software) อ่ืน ๆ ทําใหทํางานไดตามที่มนุษยตองการ 

ทําใหเกิดแหลงรวมขาวสารขอมูลที่เอ้ืออํานวยใหผูใชเครือขายคอมพิวเตอรใชความสามารถของ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจัดการทํางาน การสืบคนขอมูล รวมทั้งติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วทัน

ตอเหตุการณ 
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5. ประโยชนของระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีตอการศึกษา 

  ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีตอการศึกษามีดังนี้ (Levin, et. Al.. 1989 , 

Day, 1995 , Krockover & Adams, 1995) 

  1. เครือขายมีบทบาทในการใหความสนับสนุนการทํากิจกรรมชั้นเรียนที่ปกติไม

สามารถทําได การใชขอมูลบนเครือขายการเรียนรูของผูเรียนรวมกันทําใหไดรับความรูเพิ่มขึ้น

ขยายวงกวางขึ้น การติดตอขอคําแนะนําจากผู เชี่ยวชาญแบบมีปฏิสัมพันธทันที เครือขาย            

ดูเหมือนวาจะสรางแรงจูงใจใหผูเรียนไดสูงกวาบริบทการเรียนรูอ่ืน ๆ ทั้งนี้สําหรับผูสอนและผูเรียนเอง 

  2. เครือขายเปนแหลง / ตนกําเนิดของแนวความคิดทางการศึกษาตาง ๆ แนวคิด

ในการจัดทําโครงการจะถูกประกาศไวบนกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส เปนสภาพแวดลอมที่

สามารถมีปฏิสัมพันธกับแนวคิดไดทันทีและสะดวก 

  3. เครือขายเปนแหลงสนับสนุนและจัดเตรียมทรัพยากร / เครื่องมือในการใชงาน

ตาง ๆ บนเครือขายมีเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่มีการแบงปนกันใชงานไมวาจะเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน แผนการสอน ขอแนะนําเก่ียวกับการสอนและบทเรียน 

ประสบการณการทําโครงการทางการศึกษา การรวมมือพัฒนาความรูหรือเครื่องมือตาง ๆ  

  4. เครือขายเปนแหลงขอมูลที่มีความหลากหลายและมีขอบเขตกวางขวาง 

เครือขายทําใหการเขาถึงขอมูลในที่ตาง ๆ เปนไปได ทําใหการศึกษา และการคนควาวิจัยมีขอมูล

ประกอบการตัดสินใจท่ีมากและทันสมัย ขอมูลมีหลากหลาย และครอบคลุมหลายสาขาตามท่ีตาง ๆ 

โดยไมมีขอจํากัดตามที่อยูของผูใช 

  5. ในเครือขายมีผูรวมกิจกรรมหลากหลายประเภท ผูใชในเครือขายมีจํานวน

มหาศาลในหลายประเทศจากหลายอาชีพ นานาความสนใจ จากระดับการศึกษาและอายุตาง ๆ 

การอภิปรายในเครือขายจึงมีมุมมองท่ีกวางเพราะไดขอมูลจากคนหลายประเภท การวิจัยและการ

ทดลองสิ่งตาง ๆ บนเครือขายจะมีประชากรท่ีแตกตางกัน ขอมูลท่ีไดจึงมีคานาสนใจและตรง

กลุมเปาหมาย 

  6. เครือขายชวยพัฒนาความสามารถทางดานคอมพิวเตอรใหกับผูเรียน เพราะ

การใชเครือขายเพื่อการเรียนการสอนมีการใหผูเรียนไดคนหาขอมูลตาง ๆ ซึ่งตองมีการฝกทักษะ

ดานคอมพิวเตอร 

  7. เครือขายชวยพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน การที่ผูเรียนไดมี

โอกาสใชเครือขายในการคนควาขอมูล สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือสนทนาบนเครือขายทําให

ตองมีการใชภาษากลางคือภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร ทําใหผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะในการ

อาน เขียน และพูดภาษาอังกฤษไปดวย 
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  การเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอรจะมีสวนชวยกระตุนใหผูเรียน    

เกิดความตองการในการเรียนรูไดดวยตนเอง ผูเรียนจะเปนศูนยกลางการเรียน โดยที่ผูสอนเปน

เพียงผูใหคําปรึกษา ผูสนับสนุนการเรียนรู ชวยตรวจสอบความกาวหนาและชวยเหลือผูเรียน ดูแล

ผูเรียนอยูในขอบขายท่ีเหมาะสม (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ, 2540) 

  การเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอรเปนการเรียนการสอนที่อาศัย

โปรแกรมสื่อหลายมิติหรือไฮเปอรมีเดียชวยในการสอนโดยมีการใชประโยชนจากคุณลักษณะและ

ทรัพยากรของเครือขายมาสรางใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย สงเสริม และสนับสนุน       

การเรียนรูทุกทาง (Khan, 1997) 

  กลาวโดยสรุป เครือขายคอมพิวเตอรมีประโยชนมากในการศึกษา เพราะเปน

เคร่ืองมือสําคัญที่ชวยสนับสนุนการคนควาหาขอมูลของการเรียน ทําใหเกิดการทํากิจกรรม      

การเรียนการสอนทุกรูปแบบ ทุกเวลา และทุกสถานที่ได 
 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชเครือขาย 

1. ความหมายของระบบการเรียนการสอนท่ีใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

  บุญเรือง เนียมหอม (2540) ระบุวาระบบการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ตควร

ประกอบดวย 12 ขั้นตอน ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอนรายวิชา             

การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบเนื้อหารายวิชา การกําหนดวิธีเรียนและกิจกรรมการเรียน      

การสอน การเตรียมความพรอมสิ่งแวดลอมทางการเรียนอินเตอรเน็ต การกําหนดคุณสมบัติผูสอน 

การเตรียมความพรอมผูสอน การดําเนินการเรียนการสอนดวยกิจกรรมบริการของอินเตอรเน็ต  

การสรางเสริมทักษะและการจัดกิจกรรมสนับสนุน การควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการเรียน

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน การประเมินผลการสอน ขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุง

แกไข  

  รุจโรจน แกวอุไร (2543) อธิบายวา ระบบของการเรียนการสอนผานเครือขาย     

ใยแมงมุม (Web Based Instruction System) หมายถึง รูปแบบของกระบวนการเรียนการสอนท่ี

พัฒนาขึ้นโดยวิเคราะหองคประกอบในดานการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบจาก

ความรูพื้นฐานในการเรียนรูผานเครือขายใยแมงมุม ทฤษฎีการเรียนรู และเน้ือหาวิชาท่ีสอนโดย

ทําการสังเคราะหขึ้นเปนองคประกอบในการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ตของ

มหาวิทยาลัยโดยใชวิธีการเชิงระบบ ผานการตรวจสอบคุณภาพระบบการเรียนการสอนโดย

ผูเชี่ยวชาญ 
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1  สรรรัชต หอไพศาล (2544) อธิบายวา การเรียนการสอนผานเว็บหมายถึง การใช

โปรแกรมสื่อหลายมิติ ท่ีอาศัยประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเตอรเน็ตและเวิลด

วายเว็บ มาออกแบบเปนเว็บเพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรี 1ยนรูอยางมี

ความหมาย เชื่อมโยงเปนเครือขายที่สามารถเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผูสอนและ

ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

  เลี้ยง ชาตาธิคุณและคณะ (2545) อธิบายวา ระบบการเรียนการสอนทาง

อินเตอรเน็ต หมายถึง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ

สงเสริมตอกันอยางเปนระบบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอนโดยใชอินเตอรเน็ตเปน

สื่อกลางหรือชองทางสื่อสารในการเชื่อมโยงองคประกอบของการเรียนการสอนใหสัมพันธกัน 

  Clark (1996) อธิบายวา ระบบการเรียนการสอนผานเว็บเปนการเรียนการสอน

รายบุคคลที่นําเสนอโดยใชเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะหรือสวนบุคคล และแสดงผลในรูปของ

การใชผานเว็บบราวเซอรและสามารถเขาถึงขอมูลท่ีติดต้ังไวไดโดยผานเครือขาย 

  Khan (1997) กลาววา การเรียนการสอนผานเว็บเปนการเรียนการสอนท่ีอาศัย

โปรแกรมไฮเปอรมีเดียที่ชวยในการสอน โดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของ

อินเตอรเน็ตมาสรางใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย โดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู

อยางมากมายในทุกทาง 

  Relan & Gillani (1997) ใหคําจํากัดความของเว็บในการสอนวา เปนการกระทํา

หน่ึงในการเตรียมการคิด ในกลวิธีการสอนโดยใชทฤษฎีกลุมโครงสรางและการเรียนรูใน

สถานการณรวมกัน โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรในเวิลดไวดเว็บ 

  Parson (1997) ระบุวา การเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร เปนการสอน

ที่นําเอาสิ่งท่ีตองการสงใหบางสวนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยเว็บสามารถกระทําไดใน

หลากหลายรูปแบบและหลากหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมตอบทเรียน วัสดุชวย     

การเรียนรูและการศึกษาทางไกล 

  Driscoll (1997) ใหความหมายของอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนวา เปนการใช

ทักษะหรือความรูตาง ๆ ถายโยงไปสูท่ีใดที่หนึ่งโดยการใชเวิลดไวดเว็บเปนชองทางในการเผยแพร

สิ่งเหลาน้ัน 

  Mcmanus (1998) อธิบายวาระบบการเรียนการสอนดวยอินเตอรเน็ตใชรูปแบบ

การออกแบบการเรียนการสอนท่ีเรียกวา เอชดีเอ็ม (HDM : Hypermedia Design) ซึ่ง

ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ การกําหนดขอบเขตของการเรียนการสอน การกําหนดองคประกอบ

ของกรณีตัวอยางท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน การรวบรวมหัวขอความรูเพื่อเชื่อมโยงเขาสูกรณี
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ตัวอยาง การเชื่อมโยงแนวทางตาง ๆ เขาสูกรณีท่ีจะแสดงความนึกคิด และการใหผูเรียนเปน       

ผูควบคุมการเรียนโดยใชกรณีตัวอยาง รวมทั้งการใหผูเรียนมีโอกาสตรวจสอบตนเอง 

  สรุปไดวา ระบบการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร หมายถึง ระบบ 

การเรียนการสอนท่ีออกแบบใหเกิดการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 

มีการเชื่อมโยงเปนเครือขายท่ีสามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา ผูสอนและผูเรียนสามารถมี           

ปฎิสัมพันธกันโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  โดยมีเว็บไซดมาเปน

สื่อหลักในการจัดการเรียนการสอน 

2. ประเภทของระบบการเรียนการสอนท่ีใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

  โครงการเรียนรูแบบออนไลนแหงสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (ม.ป.ป.) อธิบายวา การเรียนรูแบบออนไลน (Electronic - Learning) หมายถึง ระบบ

การเรียนหรือกระบวนการเรียนรู หรือการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน 

คอมพิวเตอร วีดีโอ ซีดีรอม ระบบดาวเทียม ระบบ LAN และ Internet แบงประเภทของ               

e – Learning ตามวิธีการเรียนการสอนไดเปน 2 ประเภท คือ 

  1. Synchronous เปนการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนจริง (Virtual 

Classroom) มีการจําลองสถานการณของหองเรียนไวบนเครือขายอินเตอรเน็ต การเรียนตองมีการ

กําหนดเวลาเรียนไว เพื่อใหท้ังผูเรียนและผูสอนอยูในเวลาเดียวกัน เปนการเรียนแบบเรียลไทม 

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เชน หองเรียนที่มีอาจารยผูสอนนักศึกษาอยูแลว เปนการนําเอา

เทคโนโลยีไอที เชน วีดีโอคอนเฟอรเรนซ เขามาเสริมการสอน ขอดีของการเรียนการสอนประเภทนี้

คือ ไดบรรยากาศสด ใชกับกรณีผูสอนมีผูตองการเรียนเปนจํานวนมากและสามารถประเมิน

จํานวนผูเรียนไดงาย ถามตอบไดทันที สวนขอเสียคือ กําหนดเวลาในการเรียนเองไมได ตองเรียน

ตามเวลาที่กําหนดของคนกลุมใหญและมีคาใชจายสูง 

  2. Asychronous เปนการสอนท่ีทั้งผูเรียน และผูสอนไมไดอยูในเวลาเดียวกันไม

มีปฏิสัมพันธแบบเรียลไทม มีบทเรียนและเนื้อหาอยูบนเว็บ ผูเรียนสามารถเขาไปเรียนผาน

โฮมเพจตาง ๆ ได เนนศูนยกลางที่ผูเรียน เปนการเรียนดวยตนเอง ผูเรียนเรียนจากท่ีไหนก็ไดใน

โลกที่มีอินเตอรเน็ต สามารถทําแบบฝกหัดและสอบได มีหองเรียนใหสนทนากับเพื่อนรวมชั้น มี

เว็บบอรดและอีเมลสําหรับแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นระหวางผูเรียนดวยกันหรือผูเรียน

กับผูสอน ขอดีของการเรียนลักษณะนี้คือ เปนการสรางทางเลือกใหมทางการศึกษา ผูเรียน

สามารถเรียนไดตามใจชอบ เรียนจากท่ีไหนก็ได เวลาใดก็ได ตองการเรียนอะไร หรือใหใครเรียน

พรอมกับเราก็ไดและคาใชจายในการเรียนตํ่า ขอเสียคือไมไดบรรยากาศสด การถามดวย Chat 
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หรือ web board อาจตองเสียเวลารอคอยคําตอบ หรือบางครั้งอาจไมไดรับการตอบกลับ ผูเรียนตอง

มีความต้ังใจเรียนอยางแทจริง  

  ถนอมพร (ตันพิพฒน) เลาหจรัสแสง (2545) อธิบายวา การเรียนการสอนผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (e – Learning) มีบริบทที่เก่ียวของ 3 มิติ คือ 

  1. มิติเก่ียวกับการนําเสนอเนื้อหา แบงเปน 3 ลักษณะ คือ 

   1.1 ระดับเนนขอความออนไลน เนื้อหาของการเรียนรูในระดับนี้จะอยูในรูป

ของขอความเปนหลัก เปนการสอนบนเว็บที่เนนเน้ือหาที่เปนขอความ ตัวอักษรเปนหลัก มีขอดีก็

คือ การประหยัดเวลา และคาใชจายในการผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการรายวิชา โดยผูสอน

หรือผูเชี่ยวชาญเนื้อหาสามารถผลิตไดดวยตนเอง 

   1.2 ระดับรายวิชาเชิงโตตอบและประหยัด เน้ือหาของการเรียนรูในระดับนี้

จะอยูในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง และวิดีทัศน ท่ีผลิตขึ้นมาอยางงาย ๆ ประกอบการเรียนการสอน 

   1.3 ระดับรายวิชาออนไลนคุณภาพสูง เนื้อหาของการเรียนรูในระดับน้ีจะอยู

ในรูปของมัลติมีเดียท่ีมีลักษณะมืออาชีพ กลาวคือ การผลิตตองใชทีมงานในการผลิตท่ี

ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญการออกแบบการสอน และผูเชี่ยวชาญการผลิต

มัลติมีเดีย ซึ่งหมายรวมถึง โปรแกรมเมอร นักออกแบบการสอน และ/หรือผูเชี่ยวชาญในการผลิต

แอนิเมชั่น ซึ่งในลักษณะน้ีจะตองมีการใชเครื่องมือหรือโปรแกรมเฉพาะเพิ่มเติมสําหรับทั้งใน     

การผลิตและเรียกดูเนื้อหาดวย 

  2. มิติเก่ียวกับการนําไปใชในการเรียนการสอน สามารถทําได 3 ลักษณะ คือ 

   2.1 สื่อเสริม เปนการนําไปใชโดยนอกเหนือจากเน้ือหาท่ีปรากฎในการเรียนรู

แบบออนไลนแลวผูเรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันน้ีในลักษณะอ่ืน ๆ เชน จากเอกสาร

ประกอบการสอน จากวีดิทัศน เปนการท่ีผูสอนตองการจัดทางเลือกใหมอีกทางหนึ่งสําหรับผูเรียน

ในการเขาถึงเนื้อหาเพื่อใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติมแกผูเรียน 

   2.2 สื่อเติม เปนการนําไปใชในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะ

อ่ืน ๆ เชนนอกจากการบรรยายในหองเรียนแลว ผูสอนยังออกแบบเน้ือหาใหผูเรียนเขาไปศึกษา

เนื้อหาเพิ่มเติมเชน ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งเปนตน 

   2.3 สื่อหลัก เปนการนําไปใชในลักษณะแทนที่การบรรยายในหองเรียน 

ผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาท้ังหมด ออนไลนเปนสื่อหลักสําหรับแทนครูในกานสอนทางไกล เปนสื่อ

ที่สามารถชวยถายทอดเนื้อหาไดใกลเคียงกับการสอนจริงของครูผูสอนโดยสมบูรณได 

  3. มิติเก่ียวกับผูเรียน การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนรูปแบบการเรียนที่

เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนใน 2 ลักษณะ ไดแก 
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   3.1 ผูเรียนปกติ หมายถึง ผูเรียนท่ีเดินทางมาเรียนในสถานที่และเวลา

เดียวกันซึ่งสวนใหญผูเรียนมักจะพักอาศัยอยูไมไกลเกินไปจากสถานที่ท่ีตกลงกันไวในการที่จะมา

เรียนรวมกัน การใชรูปแบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกับผูเรียนปกติจะตองพิจารณาใหมาก

ในเรื่องของการออกแบบเนื้อหาการสอนใหมีความนาสนใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดความสนใจผูเรียน 

เนื่องจากผูเรียนประเภทน้ีมีทางเลือกอ่ืน ๆ ในดานของสื่อการสอนหรือติดตอสื่อสารกับเพื่อน หรือ

ครู นอกเหนือจากนี้ยังควรพิจารณาใหเหมาะสมกับดานของระดับการนําไปใช เนื่องจากหากใชใน

ลักษณะสื่อเสริมเทาน้ัน ผูเรียนก็สามารที่จะพิจารณาเลือกศึกษาเนื้อหาเดียวกันโดยการใชสื่ออ่ืน ๆ  

ก็ได  

   3.2 ผูเรียนทางไกล หมายถึง ผูเรียนที่สามารถเรียนจากสถานที่ซึ่งแตกตางกัน 

รวมทั้งในเวลาที่แตกตางกันไดดวย ดังน้ันผูเรียนจะมีอิสระหรือความยืดหยุนในดานของสถานที่

และเวลาการเขาถึงเนื้อหาที่ตองการศึกษามากกวาผูเรียนปกติ แตในขณะเดียวกัน ผูเรียนทางไกล

มักจะมีขอจํากัดในดานของทางเลือกที่จํากัดของวิธีการเรียนการสอนหรือโอกาสในการ

ติดตอสื่อสารกับเพื่อนหรือครู ดังน้ันการประยุกตการเรียนรูผานใชสื่ออิเล็กทรอนิกสกับผูเรียน

ทางไกลนั้น การออกแบบการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรใหนาสนใจยังมีความสําคัญเชนกัน 

แตอาจไมมากเทากับการออกแบบสําหรับผู เรียนปกติ อยางไรก็ดี สิ่งที่ผูออกแบบตองให

ความสําคัญ ไดแก ความสมบูรณของสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากขอจํากัดทางดานการ

ติดตอสื่อสารกับผูสอน วิทยากร ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคหรือเพื่อนรวมชั้น 

  Ranolds (1995) อธิบายวา ฐานขอมูลการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร (Computer – 

Based Learning) นั้น มีองคประกอบ 3 สวน ซึ่งแตละสวนก็มีองคประกอบยอยดังตอไปนี้ 

  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 

ประกอบดวยคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร ที่เปน      

การเรียนโดยอาศัยแบบเรียนโปรแกรม การฝกทักษะหรือฝกปฏิบัติ รูปแบบเกม ตัวอยาง          

การจําลองสถานการณ การแกปญหา ใชวีดิทัศนและซีดีรอม และการสื่อสารทางไกลดวย Video 

and computer teleconferencing  

  2. คอมพิวเตอรชวยจัดการเรียนการสอน (Computer Managed Instruction : CMI) 

ซึ่งประกอบดวยการทดสอบ ขอกําหนดหรือเงื่อนไขตาง ๆ และการบันทึกขอมูลการเรียนการสอน  

  3. คอมพิวเตอรชวยสนับสนุนการเรียนการสอน (Computer Supported 

Learning Resources : CSLR) ซึ่งประกอบดวย ฐานขอมูล การเชื่อมโยงเครือขาย การ

ติดตอสื่อสาร และระบบผูเชี่ยวชาญ 
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  Parson (1997) แบงประเภทการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอรที่มี 

เว็บไซดเปนเครื่องมือ แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ  

  1. การเรียนการสอนรายวิชา (Stand – alone Courses) มีเว็บไซดที่บรรจุเนื้อหา

ในรายวิชาเพื่อการสอนเพียงอยางเดียว เปนเว็บรายวิชาท่ีมีเครื่องมือและแหลงท่ีเขาไปถึงและ   

เขาหาไดโดยผานระบบอินเตอรเน็ต ลักษณะของการเรียนการสอนประเภทนี้มีลักษณะเปนแบบ

วิทยาเขต มีนักศึกษาจํานวนมากท่ีเขามาใชงานจริง แตจะมีลักษณะการสื่อสารสงขอมูลระยะไกล

และมักจะเปนการสื่อสารทางเดียว 

  2. การสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) มีเว็บไซดที่มีลักษณะเปน

รูปธรรมท่ีมีการสื่อสารสองทาง ที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน และมีแหลงทรัพยากรทาง

การศึกษาใหมา มีการกําหนดงานใหทําบนเว็บ มีการกําหนดใหอาน มีการสื่อสารผาน

คอมพิวเตอร มีกิจกรรมตาง ๆ ใหทําในรายวิชา มีการเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากรอ่ืน ๆ  

  3. ทรัพยากรการศึกษา (Web Pedagogical Resources) มีเว็บไซดที่มี

รายละเอียดทางการศึกษา เครื่องมือ วัตถุดิบ และรวมรายวิชาตาง ๆ ที่มีอยูในสถาบันการศึกษาไว

ดวยกัน รวมถึงขอมูลเก่ียวกับสถาบันการศึกษาไวบริการทั้งหมด เปนแหลงสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ 

ทางการศึกษาทั้งดานวิชาการและไมใชวิชาการ โดยการใชสื่อที่หลากหลาย รวมถึงการสื่อสาร

ระหวางบุคคลดวย 

  กลาวโดยสรุป การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอรใน

ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คอมพิวเตอรชวยจัดการเรียนการสอน หรือ

คอมพิวเตอรชวยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยอาจเปนการเรียนการสอนเฉพาะบางเรื่อง เฉพาะ

รายวิชา หรือท้ังหลักสูตร ตองคํานึงถึงลักษณะรายวิชา ผูสอน ผูเรียน สภาพแวดลอม ทรัพยากรท่ี

มีอยู การออกแบบระบบการเรียนการสอน การทดลองใช และควรมีการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษา

ผลการใชกอนเผยแพรระบบที่พัฒนาขึ้นตอไป 

 

   

ทฤษฎีการเรียนรู 

 1. ความหมายของการเรียนรู 

   นักวิชาการในประเทศอธิบายวา การเรียนรูหมายถึง สภาวะของการรับรูจากสัมผัส

และสัมพันธตาง ๆ รวมถึงรูวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนผลจากสิ่งเราหรือตัวกระตุน

ประสบการณ การฝกหัด การปฏิบัติและการกระทําจริง เปนกระบวนการท่ีทําใหพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําใหเกิดพฤติกรรมถาวรที่เห็นไดภายนอกและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง



 

19 

ระบบการทํางานในสมองและระบบรับความรูสึกท้ังดานที่ เ ก่ียวกับสติปญญาและอารมณ        

ดานความรู ความรูสึก และทักษะ เปนผลใหเกิดการสรางแบบแผนของพฤติกรรมอยางใหม ไมใช

พฤติกรรมอันเน่ืองมาจากการตอบสนองตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ วุฒิภาวะ พิษยา หรือ

อุบัติเหตุตาง ๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) 

1   นักวิชาการตางประเทศ อธิบายวา การเรียนรูหมายถึง กระบวนการทําให

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเปนผลจากการฝกฝนและประสบการณ แตมิใชผลจากการ

ตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน สัญชาติญาณ หรือวุฒิภาวะหรือจากการเปลี่ยนแปลง

ชั่วคราวของรางกาย เชน ความเมื่อยลา พิษของยา เปนตน พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปน้ัน      

ยอมทําใหบุคคล 1แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสถานการณครั้งตอไปดวยพฤติกรรมที่แตกตางไป

จากครั้งกอนคือสามารถทําไดรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปนการเปลี่ยนแปลง

สมรรถภาพหรือความสามารถของบุคคลอันเนื่องจากสถานการณที่ ได ถูกกําหนดขึ้น การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นยอมจะคงอยูหรือปรากฏใหเห็นไดนานพอสมควร เปนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่ถาวร ซึ่งเปนผลมาจากการฝกฝนเมื่อไดรับการเสริมแรง มิใชเปนผลจากการตอบสนอง

ตามธรรมชาติที่เรียกวาปฏิกิริยาสะทอน เกิดขึ้นไดเพราะมีวัตถุประสงคหรือแรงจูงใจ ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู ความคิด ความเขาใจ อารมณความรูสึก การเคลื่อนไหวของ

รางกายเพื่อใหเกิดความชํานาญ  (Cronbach, 1954, Ausubel & Robinson, 1969, Bloom, 

1956 , De Cecco & Crawford, 1974 , Hilgad & Bower, 1975 , Klausmeier, 1985, Gagne, 

1988) 

   สรุปวา การเรียนรูคือ กระบวนการที่บุคคลไดรับประสบการณทั้งทางตรงและ

ทางออม ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู ความเขาใจในดานจิตใจ และทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร 

 2. แนวคิดการเรียนรู 

   2.1 การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 

    Slavin (1995) ระบุวาการเรียนรูแบบรวมมือเปนกระบวนการกลุมที่มุงให

ผูเรียนรวมมือกันในงานการเรียนการสอนเปนแนวคิดที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนบนอินเตอรเน็ต 

ซึ่งเก่ียวของกับการกระทําท่ีตองรวมมือกัน การใชแหลงขอมูลรวมกัน การแลกเปลี่ยนความสําเร็จ

หรือความลมเหลว การเรียนแบบชวยเหลือกันในการเรียนรูจากการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อ ซึ่งสวนใหญ

จะเปนกลุมขนาด 4 หรือ 6 คน สํารวจ ตรวจสอบ ศึกษาวิจัย อภิปราย นําเสนอความจริง และ

แสดงความรูสึกซึ่งจะนํามาสูการยอมรับรวมกันในงานท่ีไดรับมอบหมายจากครู หรือจากการที่ได

ตกลงกันในกลุม 
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    การเรียนรูแบบรวมมืออาจหมายถึง การจับคูทบทวนความรู การทํางาน

กลุม การรวมกันเขียนหรืออ่ืน ๆ เปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับการบรรลุวัตถุประสงคสวนบุคคลและ

ความสําเร็จของโครงการ ดวยความพยายามของผูเรียนเปนกลุมภายในบริบทของหองเรียน และ

เมื่อมีการใชอินเตอรเน็ตกลุมเหลาน้ีสามารถขยายขอบเขตกวางขวางไปท่ัวโลกได 

    เปาหมายสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือคือ ความเชื่อมโยงของผูเรียนที่มี

กิจกรรมการเรียนรูแบบต่ืนตัว (Active) ซึ่งทําไดโดยการใชขอมูลจํานวนมากที่เปดกวางทาง

อินเตอรเน็ตแทนท่ีจะเลือกเพียงขอเท็จจริงตาง ๆ เชน การเรียนแบบบรรยายโดยปกติ ผูเรียนจะตอง

คนหาและประมวลขอมูลเชนเดียวกับสภาพความเปนจริงของชีวิต เพื่อมิใหอยูภายใตการควบคุม

จากสิ่งแวดลอมของสถาบันการศึกษา ผูเรียนจะตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง ผูเรียน

จําเปนตองมีทักษะในการเรียนรูแบบตลอดชีวิต แมกระท่ังผูเรียนที่มีอายุนอย ๆ ก็สามารถท่ีจะเรียน

เพื่อท่ีจะคิดถึงตัวเองไดมากย่ิงขึ้น และเรียนรูที่จะยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินของผูอ่ืน  

    บทบาทของผูสอนในการเรียนรูแบบรวมมือคือ ผูอํานวยความสะดวกใหแก

ผูเรียนในการขยายฐานความรู ชวยเหลือผูเรียนในการต้ังคําถามท่ีสมควรและถูกตอง ชวยชี้แนะ

แนวทางการหาคําตอบที่เหมาะสม ผูสอนมีโอกาสใชกระบวนการกลุมในการประเมินสติปญญา

ของผูเรียนและเตรียมผูเรียนใหอยูในโลกแหงความเปนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของการให

คําปรึกษาและการพึ่งพากันซึ่งมีขนาดท่ีแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการเรียน ผูสอน

จะตองสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนแบบรวมมือ สําหรับบทบาทของผูเรียนในการเรียนรู      

แบบรวมมือ ผูเรียนเปลี่ยนจากการเปนผูฟงที่นิ่งเฉย จากการเปนผูสังเกตการณ จากการเปนผูจด

บันทึกไปสูการเปนผูแกปญหา สรางสรรค อภิปราย ปรึกษาหารือภายในกลุม เปลี่ยนบทบาทจาก

การเรียนรูอิสระคนเดียวไปสูการเรียนรูแบบพึ่งพาอาศัยกัน 

   2.2 การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self - directed Learning)  

    Dixon (1994) อธิบายวา การเรียนรูดวยการนําตัวเอง เปนกระบวนการท่ี

ผูเรียนวิเคราะหความตองการการเรียนรูของตัวเอง ต้ังเปาหมายในการเรียน แสวงหาผูสนับสนุน

แหลงความรู สื่อการศึกษาที่ใชในการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูของตัวเอง ทั้งนี้ผูเรียนอาจ

ไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน หรืออาจจะไมไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนก็ไดในการกําหนด

พฤติกรรมตามกระบวนการดังกลาว 

    การเรียนรูดวยการนําตัวเองเปนการเรียนรูซึ่งผูเรียนรับผิดชอบในการวาง

แผนการปฏิบัติและการประเมินผลความกาวหนาของการเรียนของตนเอง เปนลักษณะซึ่งผูเรียน

ทุกคนมีอยูในขณะท่ีอยูในสถานการณการเรียนรู ผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูและทักษะที่

เกิดจากการเรียนรูจากสถานการณหนึ่งไปยังอีกสถานการณหนึ่งได (Hiemstra, 1994) 



 

21 

    การเรียนรูดวยการนําตัวเองเปนแนวคิดที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีกลุมมนุษย

นิยมที่มีความเชื่อเรื่องความเปนอิสระ และความเปนตัวของตัวเองของมนุษย ดังที่มีผูกลาววา

มนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับความดี มีความเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของ

ตัวเองได มีศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางไมมีขีดจํากัด มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง และตอผูอ่ืน (Elias & Merrian อางถึงใน Hiemstra, 1994) เปนแนวความคิดที่สอดคลอง

กับแนวความคิดนักจิตวิทยมนุษยนิยมที่แสดงแนวความคิดไวเหมือนกันวา มนุษยทุกคนมี

ศักยภาพและมีความโนมเอียงที่จะใสใจ ใฝรู  ขวนขวายเรียนรูดวยตนเอง มนุษยสามารถ

รับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองและถือวาตนเองเปนคนท่ีมีคา (Roger, 1996 ; Comb, 1982 ; 

Maslow, 1987 อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2533) 

    Knowles (1975) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนการพัฒนาการ

เรียนรูและประสบการณการเรียน มีความสะดวกในการวางแผนการปฎิบัติ และการประเมินผล

ของกิจกรรมการเรียนทั้งในลักษณะท่ีเปนเฉพาะบุคคลและในฐานะเปนสมาชิกของกลุมการเรียนที่

รวมมือกันมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการของลักษณะการเรียนรูคือ 

    1. การเตรียมการของผูสอน ในการจําแนกความแตกตางระหวางบุคคล

ของผู เรียน การสนับสนุนการเรียนรูการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู เรียนเปนศูนยกลาง         

การรวมกันเรียนรูโดยผูสอนจูงใจใหผูเรียนปรับความเชื่อและการรับรูสิ่งตาง ๆ เปลี่ยนไปจากเดิม

และแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเชนกัน การสงเสริมพัฒนาการในฐานะบุคคล 

    2. ผูเรียนเปนองคประกอบสําคัญในระบบการเรียนการสอน การจัดเตรียม

การสอนโดยเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู 

    3. ลักษณะผูเรียน ผูเรียนจะประสบผลสําเร็จในการเรียนรูเพียงใดขึ้นอยูกับ

คุณลักษณะของผูเรียน กับการพัฒนาผูเรียนในเหมาะสมกับการเรียนรู 

    4. กระบวนการเรียนรู มีวิธีการเรียนรู 4 รูปแบบท่ีจะนําไปสูการเรียนรูดวย

การนําตนเองคือ การเรียนรูจากประสบการณ การเรียนรูโดยการคนพบ การศึกษาแบบเปด และ

การสรางความเปนตัวของตัวเองอยางเปนระบบ 

 3. กลุมของทฤษฎีการเรียนรู 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541) อธิบายวากลุมของทฤษฎีการ

เรียนรู 5 กลุมที่ควรพัฒนาสูการปฎิบัติคือ 

   1. ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข มีหลักการใหผูเรียนไดแสวงหาความรู ทักษะ

และประสบการณตาง ๆ อยางมีความสุข ทําใหสถาบันการศึกษาเปนแหลงคนพบสิ่งมหัศจรรย

ดวยตัวของผูเรียนเอง 
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   2. ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีหลักการคือควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม เอาใจไปรวม หรือ

รวมใจดวย ใจตองไปจดจอในสิ่งที่เขาเรียน การเรียนรูมิใชเนนเฉพาะผูเรียนกับครูเทานั้น ผูเรียน

ตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบดาน ไมวาจะเปนชุมชน สังคม พอแม เพื่อน และคนดอยโอกาส

กวา ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดทักษะทางสังคม การอยูรวมกันกับผูอ่ืน ทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน ซึ่งการเรียนรูแบบมีสวนรวมน้ันมุงใหผูเรียน “เกง ดี มีความสุข” 

1   3. ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด หลักการของทฤษฎีสรุปไดวา การ

พัฒนากระบวนการคิดคือ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงใหเกิดขึ้นโดยอาศัยทักษะการคิดพื้นฐาน

และขั้นกลาง การคิดตองเปนไปตามลําดับขั้น มีกระบวนการที่ชัดเจน หัวใจของการคิดคือ การคิด

ใหถูกทาง ตองมีเปาหมายของการคิดและจําเปนตองฝกฝนต้ังแตยังเด็กโดยมีลักษณะการคิด       

4 แบบ 1 ท่ี เปนคุณสมบัติเ บ้ืองตนของผู คิด ประกอบดวย การคิดคลอง คิดหลากหลาย                

คิดละเอียดละออ คิดใหชัดเจน สําหรับการคิดระดับกลาง ไดแก คิดกวาง คิดหลายดานหลาย

แงมุมและคิดใหลึกซึ้ง เพื่อใหเขาใจถึงสาเหตุท่ีมาและความสัมพันธตาง ๆ ที่ซับซอนขึ้น ซึ่งเรียกวา 

“กระบวนการคิด” 

   4. ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรีภาพและลักษณะนิสัย : ศิลปะ ดนตรี กีฬา มี

หลักการคือการเรียนวิชาศิลปะ ดนตรี กีฬา เปนวิชาทักษะชวยใหเกิดสุนทรียภาพรวมกัน หัวใจ

ของวิชาทั้ง 3 คือ “สะอาดกาย เจริญวัย สะอาดใจ เจริญสุข” 

   5. ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : การฝกฝนกาย 

วาจา ใจมีแนวคิดการฝกกาย ฝกวาจา และฝกใจเพื่อใหเกิดการพัฒนาลักษณะนิสัย ทําใหคนมี

ความสุข ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ สิ่งแวดลอมย่ังยืน 

   กนก  จันทรขจร (2532) แบงทฤษฎีการเรียนรูเปน 3 กลุม ดังนี้ 

   1. กลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) หรือ กลุมเชื่อมโยง (Associationism) 

หรือกลุมทฤษฎีการเรียนรูแบบสิ่งเราและการตอบสนอง (Stimulus - Response) นักจิตวิทยากลุมน้ี

เชื่อวา การเรียนรูของมนุษย เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง คือจะเกิด

กระบวนการตอบสนองเมื่อมีสิ่งเราและการตอบสนอง คือจะเกิดกระบวนการตอบสนองเมื่อมีสิ่งเรา 

ทฤษฎีนี้เชื่อวา การกระทําของบุคคลขึ้นอยูกับอิทธิพลและสิ่งแวดลอม หนาท่ีของครูผูสอนและ

ผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาจะตองทําการจัดประสบการณ จัดกิจกรรม

การเรียนรูตาง ๆ ใหกับผูเรียน 

   2. กลุมทฤษฎีสนาม (Gestal - Field) หรือกลุมทฤษฎีความรู (Cognitive Field 

Theory) หมายถึง โครงแบบ (Configuration) หรือโครงสรางสัณฐานรวมท้ังหมด นักจิตวิทยากลุมน้ี
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เนนความสําคัญของสวนรวมกอนสวนยอย การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อ ผูเรียนสามารถมองเห็น

สวนรวมไดชัดเจนทั้งหมด ตอนแรก ๆ ของการเริ่มเรียนจะมองภาพยังไมชัดเจน ตอเมื่อไดสามารถ

แยกแยะความแตกตางของสวนยอยตาง ๆ ทีละนอยจนเห็นความสําคัญของสวนรวมทั้งหมด 

   3. กลุมทฤษฎีสังคม (Social Learning Theory) นักจิตวิทยากลุมน้ีใหความสนใจ

กับองคประกอบทางบุคลิกภาพ และการปะทะสัมพันธระหวางบุคคล กลุมทฤษฎีสังคม เชื่อวา 

การเรียนรูท่ีดี คือ การเรียนรูท่ีผานประสบการณโดยตรง หรือผานประสบการณตาง ๆ จากการ

ทดลองโดยใชสื่อการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเรียนดวยการทดลอง เรียนดวยการปฏิบัติ เรียน

เปนคณะ มีการแบงกลุมงาน ใหนักเรียนชวยกันศึกษาคนควา ทํารายงาน การจัดปายนิทรรศการ

เร่ืองราวที่เก่ียวกับสังคม ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี ปฏิบัติการสนาม การเปดโอกาสใหนักเรียน 

ไปหาความรูประสบการณกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม กลุมทฤษฎีสังคมเนนการศึกษาเพื่อพัฒนา

สังคม การเรียนการสอน เนนการสรางคนดี มีคุณภาพไปชวยพัฒนาสังคม 

   กลาวโดยสรุป กลุมของทฤษฎีการเรียนรู เปนการรวบรวมความเชื่อของ

องคประกอบท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู หลักการหรือวัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดการเรียนรูในดาน

ตาง ๆ แตกระบวนการของการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาผานเนื้อหาวิชาน้ันเปนการเรียนรู          

ซึ่งเก่ียวของกับกลุมของทฤษฎีหลายกลุม จึงอาจพิจารณารายละเอียดของแนวคิดและทฤษฎี    

การเรียนรูท่ีผูวิจัยนํามาพัฒนาระบบการเรียนการสอน SPSS for windows โดยใชเครือขาย

คอมพิวเตอรไดดังตอไปน้ี 

 

 

 4. ทฤษฎีการเรียนรูท่ีนํามาพัฒนาระบบการใชโปรแกรม SPSS for windows โดย

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

   4.1 ทฤษฎีการเรียนรูของพระพุทธเจา 

    ทฤษฎีการเรียนรูของพระพุทธเจา (อางถึงในสงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2532)    

มีหลักการวา “การเรียนรูเกิดจากการแกปญหา โดยใชหลักอริยสัจสี่ซึ่งประกอบดวย ทุกข สมุทัย 

นิโรธ และมรรค” มรรคมีองค 8 เรียงตามลําดับคือ ความเห็นชอบ ความมุงหมายชอบ เจรจาชอบ 

ทําการงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ ในชีวิตจริง

บุคคลจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีการแกปญหา บุคคลจะพยายามแกปญหาเพื่อการปรับตัว       

เพื่อความอยูรอดในสังคม โดยใชหลักอริยสัจสี่ในการแกปญหา จนเกิดการเรียนรูขึ้นดวยความ

เขาใจอยางแจมแจงและทะลุปรุโปรงท่ีเรียกวาพิปสญาณ (Insight) หลักการเรียนรูเก่ียวกับการคิด

และการทําคือ อิทธิบาท 4 ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เนนความสําคัญของใจกับกายที่
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ตองรวมมือประสานงานกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการเรียนรู สําหรับกระบวนการเรียนรูมี 5 

ข้ันตอน คือ การฟง (สุตมยปญญา) การจํา (สัญญาปญญา) การคิด (จินตมยปญญา)             

การตรวจสอบ (ภาวนมยปญญา) การมีความเขาใจอยางแจมแจง (วิปสสนาปญญา) หลังจากท่ี

ผูเรียนไดรับฟง การจําได การคิดตรวจสอบในขอมูลหรือคําสอนอยางดีแลว ในขั้นสุดทายจะเกิด

เปนความเขาใจอยางแจมแจงที่เรียกวา “รูแจงเห็นจริง” หรือพิปสญาณ (Insight) 

   4.2 ทฤษฎีกระบวนการประมวลสารสนเทศ (Information Processing Theory) 

    Hilgard (1962) ซึ่งเปนผูหนึ่งท่ีสรางทฤษฎีกระบวนการประมวลสารสนเทศ 

อธิบายวาการเรียนรู น้ัน เปนการเปลี่ยนความรูของผู เรียนทั้งปริมาณและวิธีการประมวล

สารสนเทศ ผูสรางทฤษฎีแบงเปน 3 กลุม กลุมแรก เปนกลุมที่เรียกตนเองวาเปนนักทฤษฎีกลุม

กระบวนการสารสนเทศอยางแทจริง อธิบายการเรียนรูของมนุษยจากการใชคอมพิวเตอรจําลองแบบ 

(Simulate) ซึ่งอธิบายการประมวลสารสนเทศ (Information Processing) ของคอมพิวเตอรวา

ประกอบดวย ขั้นตอนหลักคือ การรับขอมูลเขา (Input) โดยใชอุปกรณรับขอมูล เชน เครื่องขับเทป

หรือเครื่องขับแถบบันทึก การลงรหัสปฏิบัติการ โดยใชสวนชุดคําสั่ง หรือ ซอฟตแวร (Software) 

สั่งใหทํางานและการแสดงผลสงออก (Output) โดยใชอุปกรณแสดง เชน จอภาพและเครื่องพิมพ

กลุมที่สองเปนนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม อธิบายการประมวลสารสนเทศตามแนวทางของทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม กลุมที่สามเปนนักจิตวิทยาปญญานิยม นําแนวทางของทฤษฎีปญญานิยมอธิบาย

การประมวลสารสนเทศ โดยท่ัวไปทัศนะของนักจิตวิทยาที่ใชทฤษฎีนี้พิจารณาเก่ียวกับสติปญญา

หรือความสามารถทางสมองในแงของวิธีการท่ีรวบรวมและจัดกระทําเก่ียวกับขอมูลท่ีไดรับของ

สมอง นักจิตวิทยาที่ใชทฤษฎีนี้บางคนใชกระบวนการทางโปรแกรมคอมพิวเตอรมาเทียบเคียงและ

หาแนวทางในการที่จะเขาใจกระบวนการทางสมองของมนุษยที่จะจัดกระทํากับขอมูล หรือ

ขอความจริงตาง ๆ การบริหารควบคุมกระบวนการประมวลสารสนเทศมีประโยชนมากในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการเรียนรู มีความเก่ียวของกับกระบวนการคิด และลําดับขั้นของการประมวล

สารสนเทศความจําระยะยาว การเรียกความรูท่ีเรียนแลวมาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

   4.3 ทฤษฎีการถายโยงการเรียนรู (Transfer of Learning Theory) 

    การถายโยงการเรียนรู หมายถึง การสนับสนุน (facilitated) หรือการขัดขวาง 

(obstructed) สถานการณการเรียนรูสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ดวยการเรียนรูท่ีเก่ียวของกัน 

แตไมเหมือนกันเลยทีเดียว เปนกระบวนการขยายขอบเขต (extending) และการประยุกต

พฤติกรรม ผลการถายโยงการเรียนรูในสถานการณหนึ่งไปสูการเรียนรูในสถานการณหนึ่งท่ี

แตกตางไปมี 3 ลักษณะ คือ ผลกระทบทางบวก คือ การเรียนรูในสถานการณหนึ่งไปสงเสริมหรือ

สนับสนุนการเรียนรูในสถานการณใหมดีขึ้น ผลกระทบทางลบ เมื่อการเรียนรูในสถานการณหนึ่ง
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ไปหยุดย้ัง หรือชะลอหรือขัดขวางการเรียนรูในอีกสถานการณหนึ่ง ผลกระทบท่ีเปนศูนยเมื่อไม

อาจสังเกตอิทธิพลหรือผลกระทบของการถายโยงการเรียนรูจากสถานการณหนึ่งไปสู อีก

สถานการณหนึ่งได (Witherington, 1946; Guthrie & Powers, 1950 ; Mcgeoch & Irion, 1952 ; 

Munn, 1962) 

    Hilgard (1962) แบงทฤษฎีการถายโยงการเรียนรูออกเปน 3 ลักษณะ คือ 

ลักษณะวาดวยการถายโยงโดยการแยกออกฝกเปนสวนยอยเฉพาะสวน (Theory of formal 

Discipline) ใชความเชื่อกลุม Faculty Psychology หรือกลุม Structuralism การถายโยงโดย

อาศัยลักษณะท่ีคลายคลึงกัน หรือการมีความสัมพันธกัน (Theory of Transfer through Identical 

Components) ใชความเชื่อกลุมของ Thorndike & Woodword และการถายโยงโดยอาศัยผลการ

เรียนรูที่สรุปเปนหลักเกณฑกวาง ๆ (Theory of Tranfer Through Principles) โดยใชความเชื่อ

กลุม Judd 

   4.4 ทฤษฎีการเรียนรูแบบคนพบ (Discovery Approach) 

    Bruner (1966) ไดสรางทฤษฎีจากผลของการทดลองในชั้นเรียนซึ่งเชื่อวา 

การเรียนรูจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูเรียนไดประมวลขอมูลขาวสารจากการที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

และสํารวจสิ่งแวดลอม การรับรูของมนุษยเปนสิ่งที่เลือกหรือสิ่งที่รับรูที่ขึ้นกับความใสใจของผูเรียน

ที่มีตอสิ่งนั้น ๆ การเรียนรูจะเกิดการคนพบเนื่องจากผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็นย่ิงเปน

แรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมสํารวจสิ่งแวดลอมและเกิดการเรียนรูโดยการคนพบขึ้น วิธีการท่ี

ผูเรียนใชเปนเครื่องมือในการคนพบความรูขึ้นอยูกับขั้นพัฒนาการของผูเรียน 3 วิธี ดังตอไปนี้ 

 

    1. การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (Enactive Mode) เปนวิธีที่ผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยการสัมผัสจับตอง ดวยมือผลักดึงรวมทั้งการท่ีผูเรียนใชปากกับวัตถุ

สิ่งของที่อยูรอบ ๆ ตัว ท่ีสําคัญท่ีสุดคือการกระทําของผูเรียนเอง 

    2. การสรางมโนมติ (Iconic Mode) เมื่อผูเรียนที่จะสามารถสราง

จินตนาการหรือมโนภาพ (Imagery) ขึ้นในใจได ก็จะสามารถท่ีจะรูจักโลกโดย Iconic Mode    

เด็กที่มีอายุประมาณ 5 – 8 ป จะใชรูปภาพแทนของจริงโดยไมจําเปนจะตองแตะตองหรือสัมผัส

ของจริง นอกจากนี้เด็กจะสามารถรูจักสิ่งของจากภาพ แมวาจะมีขนาดหรือสีเปลี่ยนไป 

    3. วิธีการที่ใชสัญลักษณ (Symbolic Mode) วิธีการนี้ผูเรียนจะใชการ

เรียนรูเมื่อผูเรียนมีความสามารถที่จะเขาใจสิ่งที่เปนธรรมชาติหรือความคิดรอบยอดที่ซับซอนและ

เปนนามธรรม จึงสามารถที่จะสรางสมมติฐาน และพิสูจนวาสมมติฐานถูกหรือผิดได 
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    แมวาวิธีการของผูเรียนใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูโดยการคนพบจะมี 3 วิธี 

และขึ้นอยูกับวัยของผูเรียนก็ตาม แตในชีวิตจริงไมไดหมายความวาผูใหญจะพนจากความคิดขั้น 

Enactive Mode หรือ Iconic Mode อยางเด็ดขาด เพียงแตวาผูใหญจะใชสัญลักษณเปน

เครื่องมือในการเรียนรูมากขึ้น การเรียนทักษะบางอยางเชน การขับรถ ผูเรียนจะตองลงมือกระทํา 

และ       มีประสบการณเหมือนขั้น Inactive Mode  

    Bruner (1966) เชื่อวาครูจะเขาใจพัฒนาการทางเชาวปญญาของเด็กและ

จัดสภาพสิ่งแวดลอมของหองเรียนใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูตามขั้นพัฒนาการเชาวนปญญาของ

ตนหรือใชวิธีการที่จะใชเปนเครื่องมือในการที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับวัยของ

ผูเรียนจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูได การจัดหลักสูตรที่เรียกวา Spiral Curriculum ซึ่งหมายถึง       

การสอนเน้ือหาหรือความคิดรวบยอดเดียวกันแกทุกวัยตามขั้นพัฒนาการเชาวนปญญา วิชาตาง 

ๆ จะสอนใหผูเรียนเขาใจไดทุกวัย ถาครูสามารถใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

   4.5 ทฤษฎกีารเรียนรูเพ่ือสรางสรรคปญญา 

    Seymour (1993 อางถึงใน สุชิน เพ็ชรักษ, 2544) อธิบายวา การเรียนรูเพื่อ

สรางสรรคดวยปญญาน้ันคือ การเรียนรูโดยการปฏิบัติหรือการสรางสิ่งตาง ๆ ขึ้นมา เนนการสอน

ของครู (Instructionism) หรือการสรางองคความรูของผูเรียน (Constructionism) หลักสําคัญของ

การเรียนรูตามทฤษฎีน้ีมี 3 ประการ ประการแรก คือ เรียนรูจากการแกปญหาดวยวิธีการสํารวจ

ทดลองดวยตนเอง ประการที่สองคือการเชื่อมโยงสิ่งใหมเขากับสิ่งท่ีรูมากอนแลว และประการที่

สามคือการนําสิ่งใหมนั้นไปใชดวยตนเอง พื้นฐานสําคัญของการสรางเครื่องมือ ท่ีใชสําหรับ

สงเสริมกระบวนการเรียนรูตามกรอบทฤษฎีนี้จําแนกไดเปนสามประการคือ ความรูเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร ความรูเก่ียวกับเนื้อหาวิชาตาง ๆ และความรูเก่ียวกับการเรียนรูของคน โดยเฉพาะ

อยางย่ิงคอมพิวเตอรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการศึกษาในแงที่ชวยบมเพาะวัฒนธรรมที่เนนการคิด 

การใชสติปญญาใหเกิดขึ้นในจิตใจของผูเรียน สาระสําคัญของทฤษฎีนี้คือ การจัดการศึกษา 

หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมที่จะกอใหเกิดการสรางความรูของผูเรียนดวยตนเองโดยการลงมือ

สรางสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา โดยการเลือกและพัฒนาสื่อตาง ๆ ที่ผูเรียนสามารถนําไปใชสรางความรูได

สะดวกย่ิงขึ้น ใชสื่อที่มีอยูในวิถีชีวิตของผูเรียนและผสมผสานเขาไปอยูในวิถีชีวิตของผูเรียนได

อยางตอเน่ือง มีหลักการสําคัญในกระบวนการสงเสริมการเรียนรูคือ การเชื่อมโยงสิ่งที่รูแลวกับสิ่ง

ที่กําลังเรียน การใหโอกาสผูเรียนเปนผูริเริ่มทําโครงการที่ตนเองสนใจ การสนับสนุนอยางพอเพียง

และเหมาะสมจากครู ซึ่งไดรับการฝกฝนใหมีความเขาใจกระบวนการเรียนรูอยางลึกซึ้ง การเปด

โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด นําเสนอผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูของตนเอง 
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    พรวิไล เลิศวิชา (2542) อธิบายวา ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวย

ปญญา เนนการสรางความคิดรอบยอดเปนอันดับแรก โดยใหผูเรียนไปเริ่มตนสรางจินตภาพ

เก่ียวกับความรูในเรื่องนั้น ๆ ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูเมื่อไดแสดงบทบาทการสรางสรรคสิ่งตาง ๆ 

ซึ่งสะทอนถึงองคความรูที่เขามีอยูภายใน สําหรับแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวย

ปญญาน้ัน คอมพิวเตอรมิใชเพียงสื่อท่ีเอามาเพิ่มใหหองเรียนมีชีวิตชีวามากขึ้นแบบบนลงลาง 

(top - down) แตตองสนับสนุนการเรียนท่ีเด็กคิดริเริ่มอาจประกอบเปนสวนหน่ึงของการเรียน โดย

การสรางโครงงาน (Project learning - Exploration) และกิจกรรมแกปญหาตาง ๆ ของผูเรียน 

ดังเชนอาจใชคอมพิวเตอรและเครือขายสนับสนุนการใชคอมพิวเตอรและมัลติมีเดียโดยมี            

5 ทิศทาง (Dimension) ของหลักสูตรและวิธีการสอนแบบใหมคือ การมีทัศนคติเชิงบวกตอการ

แสวงหาความรูและวิธีเกิดความรูจริงจากกระบวนการในการเรียนรู รูจักการหาความรูและบูรณาการ

ความรูและวิธีเกิดความรูจริงจากกระบวนการในการเรียนรู รูจักการหาความรูและบูรณาการ

ความรู รูจักการขยายขอบเขตและรูวิธีคนควาใหไดมาซึ่งรายละเอียดขององคความรู การใชความรู

อยางมีความหมาย มีพฤติกรรมและจิตใจท่ีสรางสรรค กระบวนการเรียนรูการสอนตามแนวทฤษฎี

การเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญามีสมมติฐาน คือ กระบวนการเรียนการสอนสะทอนใหเห็นได

เปนอยางดีจนประจักษไดวาการเรียนรูไดเกิดขึ้นแลว การเรียนรูเก่ียวของกับระบบซับซอนใน

กระบวนการโตตอบระหวาง 5 ทิศทาง การเรียนรูเปนแบบสหสาขาวิชาและพุงไปที่เปาหมายหลัก 

เปนวิธีการเรียนรูที่กระตุนการเรียนไดสูงสุด วิธีการสอนนั้นทําท้ัง 2 วิธี คือ เปนแบบครู เปนผูกํากับ 

และนักเรียนเปนผูกํากับตนเอง วิธีสอนพุงเปาไปที่นักเรียนรูจักใชความรู และรูจักใหเหตุผลอัน

ซับซอน แทนที่จะสนใจใหจดจําขอมูลขาวสารตาง ๆ  

   กลาวโดยสรุป การเรียนรูเกิดจากการรับรูขอมูล การรวบรวมและจัดกระทํา

เก่ียวกับขอมูลท่ีไดรับโดยสมอง การประมวลขอมูลขาวสารจากการที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

และการสํารวจสิ่งแวดลอม การบริหารควบคุมกระบวนการประมวลสารสนเทศ และการแกปญหา

จนเกิดการเรียนรูขึ้นดวยความเขาใจอยางแจมแจงและทะลุปรุโปรง เมื่อมนุษยเกิดการเรียนรูใน

เร่ืองใดแลวจะมีการถายโยงสถานการณการเรียนรูจากสถานการณหน่ึงไปอีกสถานการณหน่ึง 

การเรียนรูเกิดจากการสอนของครูที่เนนการสรางความคิดรอบยอด การใหโอกาสผูเรียนเปนผูริเริ่ม

ทําโครงการท่ีสนใจ การไดรับการสนับสนุนอยางพอเพียงและเหมาะสมจากครูซึ่งไดรับการฝกฝน

ใหมีความเขาใจกระบวนการเรียนรูอยางลึกซึ้ง การจัดกระทําใหผูเรียนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน

ความคิด สามารนําเสนอผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูของตนเองได การเรียนรูสวนหนึ่งเกิด

จากเจตคติเชิงบวก ความพยายามในการสรางองคความรูของผูเรียน และจะปรากฎผลไดอยาง

ชัดเจนเมื่อผูเรียนสามารถนําองคความรูใหมที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชไดดวยตนเอง ดังน้ัน 
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การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอรจึงใชทฤษฎีการเรียนรูทั้ง 5 ทฤษฎี 

ซึ่งอยูในกลุมของทฤษฎีที่แตกตางกันไปดังกลาวแลว 
 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

 1. การอุดมศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 

2542) เปนกฎหมายวาดวยการศึกษาของประเทศ ระบุวาแนวดําเนินการพัฒนาระบบการเรียน

การสอน ระดับอุดมศึกษาไวมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

   มาตรา 4 “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม

ของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ

สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู อันเ กิดจากการจัด

สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

   “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน 

วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ที่มี

อํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

   “ผูสอน” หมายความวา ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตาง ๆ  

   “ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน

และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

   “คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการ

วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 

   หมวด 1 บทท่ัวไป ความมุงหมายและหลักการ 

   มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ

ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

   มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 

   (1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

   (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

   (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
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   หมวด 3 ระบบการศึกษา 

   มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   (1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา 

หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

   (2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนด

จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปน

เงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม 

สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 

   (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตาม

ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยการศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม 

สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอ่ืน ๆ 

   สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือท้ังสามรูปแบบก็ได 

   มาตรา 16 การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

   การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และ

ระดับปริญญา 

   มาตรา 19 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน 

วิทยาลัยหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  กฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เก่ียวของ 

   หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 

   มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

   มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ

ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปน้ี 

   (4) ความรู ทักษะดานคณิตศาสตรและภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

   มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เก่ียวของ 

ดําเนินการดังตอไปนี้ 
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   (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

   (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ

ประยุกตความรูมาเพื่อใชปองกันและแกไขปญหา 

   (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 

คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

1   (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน

สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

1   (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน

และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน

การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  

1   (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือ

กับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

1   มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ

ผูเรียน  ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไป

ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

1   ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และ

ใหนําผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

1   มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับ

บุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ใหจัดตาม

ความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและ

ศักยภาพ 

1   สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความ

สมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 

1   สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและ

วรรคสองแลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควา วิจัย 

เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 
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1   มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ

การศึกษา 

1   หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

1   มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต 1 และผูใชเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

   มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการ

แสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   จากสาระสําคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทําใหสรุป

หลักการแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอรไดดังตอไปน้ี 

   1. หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 – 9 การศึกษา 

หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู 

การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ    

การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนให

บุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ยึดหลักการพัฒนาสาระและกระบวนการ

เรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการรูจัก

พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

   2. หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 15 – 21 ระบุวา การจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาอาจจัดไดท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง

กําหนดใหเปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยการจัดต้ัง

สถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เก่ียวของ 

   3. หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 – 30 ระบุวา การจัดการศึกษาตอง

ยึดหลักการวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณา

การตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องทักษะดานคณิตศาสตร    
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การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ

การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาตองมี

ลักษณะหลากหลาย มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ สาระของ

หลักสูตรท้ังท่ีเปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด 

ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม มีความมุงหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนา

วิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควาวิจัยพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม ใหสถานศึกษา

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามรถวิจัย เพื่อ

พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

   4. หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63 – 69 ระบุวา รัฐตองสงเสริมใหมี

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใช

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อใหเกิดการใชท่ีคุมคาและ

เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 

 2. การอุดมศึกษาในแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2549) 

   แผนการศึกษาแหงชาติเปนแผนยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาท่ี

สอดคลองตองกันทั้งประเทศ ในชวงระยะเวลา 5 ป ต้ังแต พ.ศ. 2545 – 2549 อยางบูรณาการ

คุณภาพชีวิตในทุก ๆ ดานและสอดรับกับวิสัยทัศน แนวนโยบาย มาตรการ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนาสังคมไทยในกาลสมัยของการปฏิรูปนี้  (สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาแหงชาติ, 2546) มีรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับระบบการเรียนการสอนโดยใชเครือขาย

คอมพิวเตอร ดังตอไปนี้ 

   1. แนวนโยบายเพื่อดําเนินการ 1 : การพัฒนาทุกคนต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต

ใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู เปาหมาย 6) ผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปมีโอกาสไดรับ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดในหลากหลายรูปแบบ กรอบดําเนินงาน 5) ปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความหลากหลาย และใหเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

และตอบสนองความตองการของชุมชนทองถ่ิน โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานของ

สถานศึกษา คือ สถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ประกอบดวย การศึกษา

ชั้นสูงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การศึกษาเพื่อคนควาวิจัยเพื่อสรางความรู

และการเรียนรูทั้งที่เปนความรูสากลและความรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ        

ในขณะเดียวกันก็เปนการศึกษาเพื่อชุมชนและทองถ่ิน เพื่อเพิ่มความเปนธรรมและขยายโอกาส
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การเขารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดการศึกษาทั้งรูปแบบในระบบ นอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้นตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกัน

คุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด เพื่อใหสามารถผลิตและพัฒนากําลังคน

ระดับสูงที่มีความรูและความสามารถในระดับที่ทัดเทียมกับมาตรฐานโลก 

   2. แนวนโยบายเพื่อดําเนินการ 5: การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพื่อ

สรางสรรคความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน เปาหมาย 3) คนไทยทุกคนมี

โอกาสและทางเลือกที่จะเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชวงอายุแตละวัยจากสถานศึกษา และแหลง

เรียนรูตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพและยืดหยุนตามความตองการ 

ความสนใจและความถนัดของผูเรียน กรอบดําเนินงาน 1) จัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีความ

หลากหลาย ยืดหยุน เปดกวาง และเขาถึงไดงายสําหรับทุกคน 4) พัฒนาขอมูล สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานของ

สถานศึกษาคือ 2) สงเสริมและสนับสนุนใหครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ไดมีโอกาส

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมีการบูรณาการเนื้อหาและวิธีการสอนอยางเหมาะสม มี

การใชสื่อและริเริ่มสรางสื่อ เชน สื่อจากศิลปะและศิลปนพื้นบานและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที

สุด ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหเปนผูมีปญญา มีคุณธรรม มีความสุขและรักท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต 3) 

สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนเขาใจและรูวิธีการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ

และกระบวนการคิด และการเรียนรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษา การประกอบอาชีพ 

การดําเนินชีวิต และการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเองตอไปในอนาคต 

   3. แนวนโยบายเพื่อดําเนินการ 10 : การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการ

พัฒนาประเทศ เปาหมายคือ 1) มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ

การศึกษาอยางทั่วถึงและทัดเทียมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย

อยางมีระบบกรอบการดําเนินงาน 2) ใชเทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่มพูนคุณภาพของ

การศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยใชยุทธศาสตรการดําเนินงานของสถานศึกษา               

1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และจัดการศึกษา

ทางไกล เพื่อใหบริการการศึกษาที่ทั่วถึง ครอบคลุมประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส 

และผูอยูหางไกล รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนความรูทั่วไปและขอมูลขาวสารตาง ๆ เพื่อให

ทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูรวมกันตลอดชีวิต 3) มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล ความรูและสื่อความรู

ประเภทตาง ๆ ที่เชื่อมโยงเปนเครือขายรวมกันในระหวางสถานศึกษาและกับแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่

เปดโอกาสใหบุคลากรของโรงเรียนและประชาชนทุกคนสามารถเขามาใชบริการไดอยางสะดวก 
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กวางขวาง โดยไมเสียคาใชจาย หรือเสียคาใชจายในอัตราที่เหมาะสมกับสาธารณะชน และอัตรา

พิเศษสําหรับการศึกษา 

   สรุปไดวา การพัฒนาระบบการเรียนการสอน การใช SPSS for windows โดยใช

เครือขายคอมพิวเตอรในระดับอุดมศึกษานั้น ควรยึดกรอบของแนวทางการพัฒนา 3 ดาน คือ   

การเรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูในสังคมแหงการเรียนรู และการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      

ควรเปนการจัดการศึกษาที่ทําใหเกิดทั้งโอกาสและทางเลือกในการศึกษา ทําใหเกิดระบบการเรียน

การสอนที่มีการบูรณาการเนื้อหาวิชาวิธีการสอน สื่อและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย 

โดยคํานึงถึงกระบวนการของการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู มีการสนทนา อภิปราย 

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความรวมมือกันระหวางผูเรียนผูสอน การที่ผูเรียนมีวินัยในตนเอง 

มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการบริหารจัดการดานการเรียนและการศึกษาคนควาดวย

ตนเองเปนอยางสูง 

 3. การจัดการเรียนการสอน การใชโปรแกรม SPSS for windows ในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

 ในระดับปริญญาตรี    ได กําหนดใหมีการเรียนวิชา ระเบียบวิธี วิจัย (Research 

Methodology)  รหัสวิชา 01-110-355 โดยมีคําอธิบายรายวิชาดังน้ี 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคและประเภทของงานวิจัย ศึกษาขั้นตอนการ

ทํางานวิจัย ตัวแปรประเภทตาง ๆ วิธีสุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูล        

การวิเคราะหขอมูล การตีความ การนําเสนอขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนเคา

โครงงานวิจัย   

 จากคําอธิบายรายวิชา มีการกําหนดใหรูวิธีการวิเคราะหขอมูล  และตีความ  ผูวิจัยได

กําหนดตัวสถิติที่อยูในรายวิชา สถิติ 1 และรายวิชา การวิเคราะหธุรกิจ มาใสในบทเรียน การใช 

SPSS for Windows โดยใชเครือขายคอมพิวเตอร  
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

 1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง (Teacher – made Test) เปนแบบทดสอบท่ีสรางขึ้น

เฉพาะคราวเพื่อใชทดสอบผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางวิชาการของเด็ก มีใชกันท่ัว ๆ ไปใน

โรงเรียน แบบทดสอบประเภทนี้สอบเสร็จก็ทิ้งไป จะสอบใหมก็สรางขึ้นใหม หรือนําของเกามา

ปรับปรุง มีขอดีตรงที่ครูวัดไดตรงจุดมุงหมาย เพราะผูสอนเปนผูออกขอสอบเอง 
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 2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นดวย

กระบวนการ หรือวิธีการที่ซับซอนมากกวาแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เมื่อสรางขึ้นแลวมีการ

นําไปทดลองสอบ แลวนําผลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติหลายครั้ง เพื่อปรับปรุงใหมีคุณภาพ

ดี มีความเปนมาตรฐาน มีขอดีทีคุณภาพของแบบทดสอบเปนที่ เชื่อถือได สามารถนําผล               

ไปเปรียบเทียบไดอยางกวางขวาง 

 แบบทดสอบทั้ง 2 ประเภทนี้ จะถามเนื้อหาเหมือนกัน คือ ถามสิ่งที่ผูเรียนไดรับการเรียน

การสอน ซึ่งจัดเปนกลุมกิจกรรมได 6 ประเภท คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช     

การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา (ภัทรา นิคมานนท, 2540, น. 62)  

 รูปแบบของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีนิยมใชมี 3 รูปแบบ คือ 

 1. แบบปากเปลา (Oral Test) เปนการทดสอบที่อาศัยการซักถามเปนรายบุคคล         

ใชไดผลดีถาผูเขาสอบจํานวนนอย เพราะตองใชเวลามาก ถามไดละเอียด เพราะสามารถโตตอบ

กันได 

 2. แบบเขียนตอบ (Paper – pencil Test) เปนการทดสอบที่เปลี่ยนแปลงมาจาก       

การสอบแบบปากเปลา เนื่องจากจํานวนผูเขาสอบมากและมีจํานวนจํากัด แบงไดเปน 2 แบบ คือ 

   2.1 แบบความเรียง (Essay Type) เปนการสอบที่ใหผูตอบไดรวบเรียงคําพูด 

ของตนเอง แสดงทัศนคติ ความรูสึก และความคิดไดอยางอิสระภายใตหัวขอท่ีกําหนดให เปน

ขอสอบที่สามารถวัดพฤติกรรมดานการสังเคราะหไดเปนอยางดี แตมีขอเสียเพราะยากแกการให

คะแนนที่มีความเปนปรนัย 

    2.1.1  แบบถูก – ผิด (True - False) 

    2.1.2  แบบเติมคํา (Completion) 

    2.1.3  แบบจับคู (Matching) 

    2.1.4  แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 

 3. แบบปฏิบัติ (Performance Test) เปนการทดสอบที่ผูสอบไดแสดงพฤติกรรมออกมา

โดยการกระทําหรือลงมือปฏิบัติจริง ๆ เชน การทดสอบทางดนตรี ชางกล พลศึกษา เปนตน     

(พวงรัตน  ทวีรัตน, 2538 , น. 96 – 97) 

 ลักษณะของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี 

 เครื่องมือวัดคุณลักษณะใดก็ตาม ควรเปนเครื่องมือท่ีมีคุณลักษณะที่ดีเพราะผลการวัด

จะเปนตัวแทนของคุณลักษณะของสิ่งนั้น ถาเครื่องมือไมมีคุณภาพ ผลการวัดก็จะเชื่อถือไมได    

ในการเรียนการสอนก็เชนกัน การออกขอสอบท่ีมีคุณภาพ จะทําใหคะแนนท่ีไดจากการวัดมี

ความหมายและมีความยุติธรรม ดังนั้นครูจึงควรทราบถึงลักษณะของขอสอบที่ดี ดังนี้ 
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 1. ความตรง (Validity) คือ ความสามารถในการวัดสิ่งท่ีตองการจะวัดไดอยางถูกตอง

ตรงตามความมุงหมาย ความตรงท่ีสําคัญมีดังน้ี 

   1.1 ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) คือ ขอสอบมีคําถามสอดคลอง

ตามเนื้อหาวิชาและพฤติกรรมที่ตองการจะวัด กลาวคือขอสอบวัดไดครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดท่ีจะ

ระบุไวในหลักสูตร 

   1.2 ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) คือ ขอสอบสามารถวัด

สมรรถภาพทางสมองดานตาง ๆ ไดตรงตามที่ระบุไวในหลักสูตร เชน สมรรถภาพดานการคํานวณ

จะมีหลายสมรรถภาพ ถาขอสอบวัดไดครอบคลุมสมรรถภาพดังกลาว ก็จัดวาขอสอบนั้นมีความ

ตรงตามโครงสราง 

   1.3 ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง ลักษณะของขอสอบ

ที่วัดไดตรงตามสภาพความเปนจริงของผูถูกทดสอบ เชน นาย ก. สามารถทําโจทยบวกลบมาตรา

เงินไดดีจะสามารถคิดเงินทอนไดเชนกัน ความตรงสภาพเราไมสามารถวัดไดจริง แตเราตองนํา

คะแนนของเด็กไปเปรียบเทียบกับสภาพจริงเพื่อดูวาสอดคลองกันหรือไม 

   1.4 ความตรงเชิงทํานาย (Predictive Validity) หมายถึง ความสามารถของ

ขอสอบท่ีสามารถใชผลสอบในปจจุบันไปใชทํานายอนาคตเปนการใหคะแนนไดสอดคลองกับผล

การเรียนภายหนา เชน คนที่สอบไดคะแนนสูงในหมวดคํานวณหรือทางชางก็สามารถคะเนไดวา

เขาจะเปนผูมีความสามารถในทางวิชาชีพชางหรือดานวิศวกรในอนาคต เปนตน 

 2. ความเที่ยง (Reliability) คือความคงเสนคงวาของคะแนนจากการสอบ การหาคา

ความเท่ียงของแบบทดสอบเปนการหาตัวบงชี้เพื่อบอกใหเราทราบวา แบบทดสอบน้ันมีความคงที่

ในการวัด หรือสามารถรักษาสภาพตําแหนงของคะแนนสอบของนักเรียนแตละคนไวไดมากนอย

เพียงใด 

 3. ความเปนปรนัย (Objectivity) คือมีความแจมชัดในคําถาม ทุกคนอานแลวเขาใจ

ตรงกัน มีการแปลความหมายของคะแนนคงท่ีแนนอน เชน ถาตอบถูกได 1 คะแนน ไมวาใครจะ

ตรวจก็ตาม 

 4. ความชัดเจน (Comprehensiveness) คือความเขาใจถูกตองชัดเจนตรงกับ

จุดประสงคของผูถาม เมื่อผูสอบอานคําถามแลวเขาใจความหมายไดแจมชัด ไมกํากวม 

 5. ระดับความยากของขอสอบ (Level of Difficulty) คือ ขอสอบมีความยากงาย

พอเหมาะกับระดับความรูของผูสอบ โดยทั่วไปแบบทดสอบควรมีความยากงายปานกลาง 
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 6. อํานาจจําแนก (Discrimination Power) คือความสามารถในการแยกคนเกง และ   

ไมเกงออกจากไดชัดเจน ในการทําขอสอบแบบเลือกตอบคนที่ควรเลือกตอบขอที่ถูก สวนคนท่ีไมรู

จริงควรเลือกตอบตัวเลือกท่ีผิด 

 7. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือความสามารถในการวัดไดจริง ขอสอบที่สราง

ควรจะคุมคากับเศรษฐกิจท่ีลงทุนไปทั้งดานการเงินและเวลา นอกจากนี้ยังตองงายตอการใชการ

ตรวจและแปลผลของคะแนน 
 

แบบฝกเสริมทักษะ 

 1. ความหมายของแบบฝกเสริมทักษะ 

   แบบฝกเสริมทักษะ เปนเครื่องมือมีความจําเปนตอการพัฒนาทักษะและแกไข

ขอบกพรองทางการเรียนของผู เรียน มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของ       

แบบฝกไว ดังตอไปน้ี 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 (2526, น. 483) ไดใหความหมายของ

แบบฝกไววา  แบบฝก หมายถึง แบบตัวอยาง ปญหา หรือคําสั่ง ท่ีต้ังขึ้นเพื่อใหผูเรียนฝกตอบ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525, 2526, น. 483) 

   ชัยยงค พรหมวงศ (2537, น. 490) กลาวถึงความหมายของแบบฝกปฏิบัติ 

หมายถึง สิ่งท่ีผูเรียนตองใชควบคูไปกับการเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกที่ครอบคลุมกิจกรรมที่

ผูเรียนพึงกระทํา จะแยกเปนแตละหนวยหรือรวมเลมก็ได  

   ละเอียด คชวัฒน (2537, น. 16) กลาวถึงความหมายของแบบฝกไววา แบบฝก 

หมายถึง สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อเสริมทักษะแกใหผูเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกใหผูเรียนไดกระทํา

กิจกรรม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหดีขึ้น 

   ปรีชา ชางขวัญยืน และคณะ (2539, น. 130) ไดกลาวถึง ความหมายของแบบฝก

ปฏิบัติ โดยสรุปไดดังนี้ แบบฝกปฏิบัติ คือ หนังสือที่ผูเรียนใชควบคูไปกับตําราเรียน หรือจะใชเปน

คูมือสําหรับการศึกษาควบคูไปกับสื่ออ่ืน ๆ ที่ทําหนาที่แทนครูหรือตํารา 

   กลาวโดยสรุป แบบฝก หมายถึง สื่อการสอนชนิดหนึ่ง ท่ีใชสําหรับฝกทักษะของ

ผูเรียนหลังเรียนจบบทเรียน โดยใชควบคูไปกับแบบเรียน หรืออาจใชแบบฝกเปนกิจกรรมสําหรับ

ผูเรียนไดฝกฝนตนเอง และควรมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่แตกตางกันออกไป 

 2. ความสําคัญของการทําแบบฝกเสริมทักษะ 

   2.1 เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณในการ

สอนท่ีชวยลดภาระของผูสอนไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิ่งท่ีจัดทําขึ้นเปนระบบระเบียบ 
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   2.2 ชวยเสริมทักษะทางการเรียน แบบฝกเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนฝกทักษะ

ทางการเรียนใหดีขึ้น แตจะตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากผูสอนดวย 

   2.3 ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากมีความแตกตางกัน ทํา

ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยใหสําเร็จดานจิตใจมากขึ้น 

   2.4 แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางการเรียนคงทน โดยการกระทําดังน้ี 

    2.4.1  ฝกทันทีหลังจากผูเรียนไดเรียนรูเรื่องนั้น ๆ  

    2.4.2.  ฝกซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้ง 

    2.4.3  เนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก 

   2.5 แบบฝกท่ีใชเปนเครื่องมือวัดผลการเรียน หลังจากการเรียนบทเรียนในแตละ

ครั้ง 

   2.6 แบบฝกท่ีจัดขึ้นเปนรูปเลม ผูเรียนสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทาง เพื่อ

ทบทวนดวยตนเองไดตอไป 

   2.7 การใหผูเรียนทําแบบฝก ชวยใหผูสอนมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของ

ผูเรียนไดชัดเจน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นไดทันทวงที 

   2.8 แบบฝกท่ีจัดทําขึ้นนอกเหนือจากที่อยูในบทเรียน จะชวยใหผูเรียนไดฝกฝน

อยางเต็มท่ี 

   2.9 แบบฝกท่ีจัดพิมพไวเรียบรอย จะชวยใหผูสอนประหยัดทั้งแรงงานและเวลา

ในการท่ีจะตองเตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกใน

บทเรียน  ทําใหมีโอกาสไดฝกฝนทักษะตาง ๆ มากขึ้น 

   2.10 แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย เพราะการจัดพิมพขึ้นเปนรูปเลมที่แนนอน 

ยอมลงทุนตํ่ากวาที่พิมพลงในกระดาษไขทุกครั้ง ผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนา

ของตนเองไดอยางมีระบบและระเบียบ (Petty, 1963, p. 469 – 472  อางถึงใน มาสวิมล รักบานเกิด, 

ม.ป.ป.) 

   สรุปไดวา แบบฝกเปนเครื่องมือท่ีจําเปนตอการฝกทักษะทางการเรียนของผูเรียน

และการฝกแตละทักษะน้ันควรมีหลาย ๆ แบบ เพื่อใหผูเรียนจะไดไมเบ่ือแบบฝก นอกจากจะเปน

เคร่ืองมือสําคัญในการฝกทักษะทางการเรียนแลว ยังมีประโยชนสําหรับผูสอนในการสอน ทําให

ทราบพัฒนาการทางทักษะนั้น ๆ ของผูเรียนดวย 

 3. ลักษณะของแบบฝกเสริมทักษะท่ีดี 

   ในการสรางแบบฝกทักษะสําหรับผู เรียน มีองคประกอบหลายประการที่นัก

การศึกษาหลายทานไดเสนอแนะเก่ียวกับลักษณะของแบบฝกที่ดีไว ดังตอไปน้ี 
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   ศศิธร สุทธิแพทย (2518, น.72) ไดคัดแปลงแบบฝกของ Barnett และ คณะ มา

ทดลองใช ปรากฏวา แบบฝกท่ีผูเรียนสนใจ และกระตือรือรนที่จะทําเปนแบบฝกที่ดีมีลักษณะดังนี้ 

   1. ใชหลักจิตวิทยา 

   2. ใชสํานวนภาษางาย 

   3. ใหความหมายตอชีวิต 

   4. คิดใหเร็วและสนุก 

   5. ปลุกความสนใจ 

   6. เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 

   7. อาจศึกษาดวยตนเองได 

   เชนเดียวกับ นิตยา ฤทธิ์โยธี (2510, น.1) กลาวถึง ลักษณะของแบบฝกท่ีดีดังนี้ 

   1. เก่ียวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 

   2. เหมาะสมกับวัยหรือความสามารถของผูเรียน 

   3. มีคําชี้แจงสั้น ๆ ทําใหผูเรียนเขาใจวิธีทําไดงาย 

   4. ใชเวลาเหมาะสมหรือไมใชเวลานาน 

   5. เปนสิ่งที่นาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 

   River (1963, p.97 – 105) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกไวดังนี้ 

   1. ตองมีการฝกผูเรียนมากพอควรในเรื่องหนึ่ง ๆ กอนที่จะมีการฝกเรื่องอ่ืน ๆ 

ตอไป ทั้งน้ีทําขึ้นเพื่อการสอนมิใชทําขึ้นเพื่อทดสอบ 

   2. แตละบทฝกใชแบบประโยคเพียงหน่ึงแบบเทานั้น 

   3. ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว 

   4. ประโยคที่ฝกควรเปนประโยชน 

   5. ประโยคและคําควรเปนแบบท่ีใชพูดกันในชีวิตประจําวัน 

   6. เปนแบบฝกท่ีผูเรียนใชความคิดดวย 

   7. แบบฝกควรมีหลาย ๆ แบบเพื่อไมไหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย 

   8. ควรฝกใหผูเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนไปแลวไปใชในชีวิตประจําวันได  

 4. องคประกอบของแบบฝกเสริมทักษะ 

   องคประกอบของแบบฝกควรจะใหรายละเอียดครอบคลุมสาระตาง ๆ   

   ปรีชา ชางขวัญยืน และคณะ (2539, น.130) ไดกลาวถึงองคประกอบของแบบฝก

ไวดังน้ี 
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   1. คําชี้แจงการใชคูมือ 

   2. สาระท่ีเรียน ปญหา หรือคําถาม แบบฝกหัด และกิจกรรมที่ตองการใหผูเรียน

คิดและทํา 

   3. ที่วางสําหรับใหผูเรียนเขียนคําตอบ 

   4. เฉลยคําตอบหรือแนวทางในการตอบ 

   5. คําแนะนําและแหลงขอมูลที่ผูเรียนสามารถไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

   จากแนวคิดดังกลาวมาแลว องคประกอบของแบบฝกควรจะมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

   1. คําชี้แจง 

   2. จุดประสงค 

   3. เนื้อหา 

   4. กิจกรรม 

 5. แนวคิดและหลักจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบฝก 

   ในการสรางแบบฝกที่จะทําใหไดแบบฝกที่ดี มีความสมบูรณและเหมาะสมกับ

เนื้อหาและวัยของผูเรียนตองอาศัยหลักจิตวิทยา ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวดังนี้ 

   พรรณี ช. เจนจิต (2538, น. 275 – 337) กลาวถึงจิตวิทยาการเรียนรูสรุปไดวา 

ความใกลชิดของสิ่งเราและการตอบสนองที่เกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกัน ผูเรียนจะพึงพอใจ        

เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมซ้ํา ๆ จะเกิดความรูความเขาใจท่ีแมนยํา กฎแหงผล คือ การทราบผลการ

ดําเนินงานอยางรวดเร็ว ตลอดจนการจูงใจผูเรียนที่กระทําตอไป เนื้อเรื่องท่ีนํามาสรางแบบฝก 

ควรมีหลายรูปแบบ มีภาพประกอบ และเรียงแบบฝกจากงายไปหายาก 

   สุจริต เพียรชอบ (2530, น. 134 – 140) กลาววาในการสรางแบบฝกควรคํานึงถึง

เรื่องตอไปนี้ 

   1. ความแตกตางระหวางบุคคล ผูสอนคํานึงอยูเสมอวาผูเรียนแตละคนมีความรู 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจที่แตกตางกัน 

   2. การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีตอเมื่อไดมีการฝกฝน หรือกระทําซ้ํา ถาผูเรียนไดทํา

แบบฝกหัด ไดใชทักษะทางภาษามากเทาใด ก็จะชวยใหมีทักษะดีเทาน้ัน 

   3. การเสริมกําลังใจในทางบวก จะชวยใหผูเรียนทราบวาสิ่งที่ตนแสดงออกไปน้ัน

ถูกตอง เมื่อผูเรียนทราบวาตนทําไดถูกตอง ก็จะเกิดความภูมิใจและพยายามทํากิจกรรมตาง ๆ ให

ดีย่ิง ๆ ขึ้น  

   ประจักษ ทองเลิศ (2538, น. 51) กลาวถึงการสรางแบบฝกโดยอาศัย ทฤษฎีการ

เชื่อมโยงของธอรนไคค ซึ่งมีใจความพอสรุปไดดังน้ี 
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   1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กลาวถึงสภาพความพรอมของ

ผูเรียนทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ถารางกายพรอมการกระทํายอมเกิดความพึงพอใจ แตถายัง

ไมพรอมท่ีจะทําแลวถูกบังคับใหทําจะเกิดความไมพึงพอใจ 

   2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) กลาวถึงความมั่นคง ของการเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง โดยการฝกกระทําซ้ําบอย ๆ ยอมทําใหเกิดการเรียนรูไดนานและ

คงทนถาวร 

   3. กฎแหงผลที่พอใจ (Law of Effect) กลาวถึงผลท่ีไดรับเมื่อแสดงพฤติกรรมการ

เรียนรูแลววาถาไดรับผลที่พึงพอใจยอมอยากจะเรียนรูอีกตอไป แตถาไดรับผลที่ไมพึงพอใจก็ไม

อยากจะเรียนรูหรือเกิดความเบ่ือหนาย 

   กลาวโดยสรุป การสรางแบบฝกท่ีดี ใหมีความสมบูรณ เหมาะสมกับเนื้อหา และวัย 

ตลอดจนความตองการของผูเรียนน้ันตองยึดหลักจิตวิทยาเปนสําคัญในการสรางแบบฝกเสริม

ทักษะ เพื่อใชประกอบการฝกทักษะทางการเขียนของผูเรียนโดยพิจารณาตามขั้นตอนตอไปน้ี 

   1. พิจารณาจากเนื้อหาในแบบเรียนวาบทใด ตอนใด หนวยใดควรมีแบบฝกหัดเพิ่ม 

   2. แบบฝกที่สรางขึ้นเพื่อเสริมชวยใหผูเรียนไดเขาใจ เรียนรู เนื้อหาไดแมนยํา

และงายขึ้น 

   3. แบบฝกท่ีสรางขึ้นใชหลายรูปแบบ เพื่อกระตุนความสนใจ 

   4. แบบฝกที่สรางขึ้นควรมีลักษณะนาสนใจ เชน ใชรูปภาพประกอบความสวยงาม 

   5. ตัวหนังสือชัดเจน อานงาย เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร ไดมี

นักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ทําการศึกษาวิจัยดังน้ี 

 อุทุมพร จามรมานและคณะ (2530, บทคัดยอ) ศึกษาผลกระทบของคอมพิวเตอรเพื่อ

การศึกษาตอสถาบันในการศึกษาในประเทศไทย พบวา จุดมุงหมายของการสอนใหรูจักกับ

คอมพิวเตอรในหองเรียน ประกอบดวย การใชคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน

เรียนเพิ่มเติมจากโปรแกรมท่ีสรางขึ้นมาซึ่งสวนมากเปนการฝกทักษะและการทําแบบฝกหัด 

คอมพิวเตอรสามารถใชเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูเรียนในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ

ทํางานตาง ๆ  

 พจนารถ ทองคําเจริญ (2539, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการใชอินเตอรเน็ตในการเรียนการ

สอนในสถาบันอุดมศึกษาพบวา นโยบายการนําอินเตอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอนในระดับ
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ภาควิชาสวนใหญมีนโยบายท่ีจะผลักดันใหคณะหรือสถาบันมีการขยายหรือปรับปรุงดานอุปกรณ

พื้นฐานใหพรอม และมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาตาง ๆ ใหผูเรียน

สามารถคนหาความรูทางอินเตอรเน็ตดวย 

 ชวลิต บัวรมย (2540, บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง แนวโนมดานเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบ

สื่อสารทางไกลของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2550 พบวา แนวโนมดานอินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษาที่

มีแหลงทรัพยากรความรูหลากหลายในการคนควาจะแพรหลายเปนที่นิยมกันกวางขวางทั่ว

ประเทศ มีบทบาทในการแลกเปลี่ยนความรูผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ทําใหมีการติดต้ังระบบ

เครือขายสารสนเทศภายในองคกรเพื่อเปนการรองรับระบบวิดีโอออนดีมานด (Video on 

Demand) และระบบเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (CAI 

on Internet) 

 บุญเรือง เนียมหอม (2540, บทคัดยอ) พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ตใน

ระดับอุดมศึกษาพบวา ระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 12 ขั้นตอน ไดแก       

การกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอนรายวิชา การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบเนื้อหา

รายวิชา การกําหนดวิธีเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมความพรอมสิ่งแวดลอมทาง

อินเตอรเน็ต การกําหนดคุณสมบัติผูสอน เตรียมความพรอมผูสอน การดําเนินการเรียนการสอน

ดวยกิจกรรมบริการของอินเตอรเน็ต การสรางเสริมทักษะ การจัดกิจกรรมสนับสนุน การควบคุม 

ตรวจสอบและติดตามการเรียน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน การประเมินผลการสอน การ

ใชขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงแกไข 

 ณัฐพล จีนุพงศ (2541, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนวิชาถายภาพ

เบ้ืองตนโดยใชรูปแบบไฮเปอรเท็กซบนเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อมุงพัฒนารวมท้ังหาประสิทธิของ

บทเรียนท่ีทําใหเกิดการพัฒนาดานการเรียน และเกณฑมาตรฐานของ Meguians รวมทั้ง

เปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนและหลังการเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษา

ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล ปการศึกษา 2540 จํานวน 42 คน โดยใชบทเรียนวิชาถายภาพเบ้ืองตน โดย

ใชรูปแบบไฮเปอรเท็กซบนเครือขายอินเตอรเน็ต ผลปรากฏวา บทเรียนวิชาถายภาพเบ้ืองตน โดย

ใชรูปแบบไฮเปอรเท็กซบนเครือขายอินเตอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 83.28/81.03 สูงกวาเกณฑ

กําหนด 80/80 สําหรับการหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑมาตรฐานของ Meguians 

พบวา       ผลเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวาการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 
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 เบญจพร มหาพิรุณ (2541, บทคัดยอ) ศึกษาแนวโนมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในป พ.ศ. 2545 (หลังแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 8) พบวา แนวโนม

ดานพัฒนาการเรียนการสอน การใชสื่อระบบมัลติมีเดียจะเปนสื่อหลักการเรียนรู จะมีการใช

เครือขายอินเตอร เน็ตเปนแหลงทรัพยากรการเรียนมากขึ้นแทนสื่อหนังสือและสิ่งพิมพ 

กระบวนการเรียนรูจะใชสื่อสารสนเทศเปนสื่อกลางอยางแพรหลาย จะมีการนําวิธีระบบเขามา

พัฒนาการเรียน รวมท้ังการนําระบบสารสนเทศมาใชเพิ่มขึ้น การนําสื่ออิเล็กทรอนิกสมา

ผสมผสานกับการเรียนแบบเดิม ๆ จะแพรหลายมากขึ้น จะมีการใชคอมพิวเตอรรูปแบบตาง ๆ 

เพื่อทดแทนผูสอน ผูสอนจะใชเทคโนโลยีเปนสื่อเสริมเพื่อสนับสนุนการบรรยายมากขึ้น จะมีการ

ใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองซึ่งรวมถึงการออกแบบรูปแบบวิธีการเรียน การสอนแบบใหม 

โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนหลักมากขึ้น มีการใชระบบเครือขายที่ทันสมัย การนําสื่อมาใชจะเปนไป

ตามความสะดวก การใชเทคโนโลยีเปนสื่อเสริม เพื่อสนับสนุนการบรรยายของครูผูสอน การวัด

และประเมินผลจะวัดจากการปฎิบัติจริง ผูเรียนสนใจพัฒนาตนเองโดยรับความรูจากนวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่มีอยูในสังคม ผูเรียนจะยอมรับสื่อตาง ๆ โดยใชปญญาวิเคราะห คิดแยกแยะสิ่งที่

ถูกตองตามความเปนจริงเรียนรูและปรับตัวที่จะอยูในสังคมโลกได บทบาทของผูสอนจะเปลี่ยนไป

เปนผูใหความรูและที่ปรึกษาทางวิชาการ ผูเรียนสามารถเรียนไดตลอดเวลาและทุกสถานท่ี จะมี

การเรียนการสอนเปนรายบุคคลมากขึ้น ผูเรียนและผูสอนจะติดตอสัมพันธเพื่อการเรียนรูโดยผาน

ระบบเครือขายขอมูลขาวสารเทคโนโลยี (IT) การสอนจะกวางไกลขึ้น โดยสามารถนําเนื้อหาจาก

แหลงขอมูลอ่ืน ๆ มาสูชั้นเรียนมากขึ้น จะมีการจัดหนวยการเรียนรูดวยตนเองจากสื่อโสตทัศน 

หรือสื่อคอมพิวเตอรมากขึ้น ระบบการสอนในหองเรียนจะใชระบบ Teleconference และมัลติเดีย

มากขึ้น 

 สุรีย  ชูประทีปและปรีชา ลามชาง (2541, บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยสอน การแจกแจงปกติ การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปวซอง พบวา 

โปรแกรมชวยสอนในสาขาวิชาสถิติท่ีมีการผสมผสานในเนื้อหาสถิติ ภาพ และเสียง เรียกวา 

มัลติมีเดีย ถาหากนําโปรแกรมนี้ไปบันทึกลงที่ศูนยอินเตอรเน็ต จะทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน

ตามหัวขอสนใจ ตลอดจนทดสอบความรูไดดวยตนเอง 

 ยืน ภูวรรณ (2542, บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

พบวา การพัฒนามัลติมีเดียในประเทศไทยยังอยูในวงจํากัด การพัฒนาเพื่อการคามีการกระทําบาง 

ในเรื่องของงานทางดานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาและงานทางดานการเก็บความรูท่ีนาสนใจใน

แผนซีดี งานทางดานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีนอยสวนใหญทําขึ้นเปนการทดลองหรือใช

เอง   สวนเทคโนยีขั้นสูงในการผลิตวีดีโอเกม หรืองานทางดานที่ตองใชเทคนิคสูงยังกระทํากันนอย    
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แนวทางการพัฒนามัลติมีเดียในประเทศไทยยังเปดกวางขึ้น และมีแนวโนมในการพัฒนาเพื่อใช   

งานตาง ๆ ไดอีกมาก ควรมีความชัดเจนในการวางแผนหลักแหงชาติวาดวยการพัฒนาเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย ซึ่งอาจประกอบดวยแผนระยะสั้น (แผนปฏิบัติการ) 1 – 3 ป แผนระยะยาว (4 – 10 ป) 

 กัญญารัตน อูตะเภา (2544, บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ตวิชาสถิติ

เบ้ืองตนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 86.2/87.4 สูงกวามาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 

สามารถใชเปนสื่อการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) ศึกษาแนวทางของการพัฒนา

มหาวิทยาลัยโทรสารสนเทศ พบวา การเรียนการสอนออนไลน สามารถนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียมา

ประยุกตใชเพื่อใหการนําเสนอเน้ือหาวิชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนในรูปแบบที่มีการ

สรางแบบจําลองและแบบที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับตัวซอฟตแวร (หรือเนื้อหาวิชา) 

สามารถนํามาใชในการเรียนรูเนื้อหาวิชาบางอยางไดดี เทคโนโลยีน้ีถูกสรางโดยการเขียน

โปรแกรมท่ีประกอบดวย โปรแกรมชวยสรางแบบเรียนชวยสอน โปรแกรมชวยในการออกแบบ

ทดสอบเครื่องมือบริหารรายวิชา และโปรแกรมอ่ืนที่ชวยในการจัดการเรียนการสอน 

 Krushan (1990) อธิบายลักษณะเครือขายการศึกษาที่สําคัญวา เปนการเขาสูฐานขอมูล

ประเภทตาง ๆ เชน ฐานขอมูลทองถ่ิน มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการทบทวนวิชา มีการ

ติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตาง ๆ ได มีบริการเครือขายการศึกษาระดับอุดมศึกษา

หลายเครือขาย และมีการนําเสนอขอมูลที่นาสนใจ 

 Russett (1992) ศึกษาพบวา เครือขายอินเตอรเน็ตทาทายการทํางานของ

สถาบันการศึกษาและกฎระเบียบตาง ๆ ในอนาคตตองมีการปรับเปลี่ยนความรูความสามารถของ

ตัวครูอาจารยผูสอนในปจจุบันไปในทิศทางรองรับความกาวหนาของเครือขายท้ังในเชิงรับและเชิงรุก 

 Anderson (1994) พบวา คุณคาที่สําคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรระบบเครือขายคือ

ความสามารถในการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลโดยไมมีขอบเขตในเรื่องเวลาและสถานท่ีเปน

อุปสรรค 

 Bates (1994) พบวา เครือขายอินเตอรเน็ตจะนําไปสูการเพิ่มขึ้นของตลาดเสรีการศึกษา

ทางไกล จะเกิดการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารทางไกลมาใชรวมกัน รัฐบาลและผูมี

หนาที่ทางการศึกษาตองรวมกันใหความสนใจมากขึ้น 

 Dunn & Holroyd (1994) พบวา การนําเทคโนโลยีเครือขายมาใชเปนสิ่งที่มีแนวโนมวา

จะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตและสังคมอยางมาก โฉมหนาการศึกษาและการเรียนรูในอนาคต

จะเปลี่ยนแปลงใหม และอาจเกิดการปฏิวัติวิธีสอนที่ดํารงมาเปนเวลานานโดยสิ้นเชิง สถานการณ



 

45 

การเรียนรูแบบใหมท่ีเกิดจากการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกสจะมีผลกระทบตอวิธีการเรียนรูของ

ผูเรียน 

 Ellsworth (1994) ศึกษาพบวา การจัดการศึกษาโดยใชอินเตอรเน็ตสอนใหมีการสอนใน

รายวิชาแบบออนไลน หรือจัดท้ังหลักสูตรการสอนแบบออนไลน เปนการสอนโดยการรวมเอา

ระบบออนไลนผนวกกับเทคโนโลยีของวีดีทัศนเขาดวยกัน 

 Sweeters (1994)  ศึกษาพบวา การใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาไวในการจัดทํา

ฐานขอมูลการเรียนรู จะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดี ประสบความสําเร็จในการเรียนสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น ทําใหผูเรียนสนใจเรียนมากขึ้น 

 Aston (1995) พบวา เครือขายอินเตอรเน็ตเปนพาหนะของโลก มีศักยภาพที่เพิ่ม

ความสามารถในการสื่อสารทางไกลเขาไปในเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ซึ่งสงผล 

อยางมากตอการสอนและการเรียน เปนเครือขายที่มีความสามารถเชื่อมตอความคิดของมวล

มนุษยทุกคนเขากับความรูได 

 Well, A. & Daniel, K (1995) ศึกษาบทบาทของผูสอนกับการใชอินเตอรเน็ตพบวา     

การเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูใหกับผูเรียนแบงเปน 3 สวนคือ การใหความรูเก่ียวกับอินเตอรเน็ต 

และวิธีการใช การสื่อสาร และการใหความรูในเนื้อหาของหลักสูตรขั้นสูง 

 Barron & Ivers (1996) วิจัยเก่ียวกับระบบการใชอินเตอรเน็ตในการเรียนการสอน พบวา 

ระบบการเรียนการสอนแบบน้ีชวยใหผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู มีปฏิสัมพันธทามกลาง

วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ไดประสบการณการเรียนรูจากโลกแหงความเปนจริง ไดทักษะการคิดที่

สูงข้ึน เกิดแรงจูงใจซึ่งทําใหเพิ่มคุณภาพของการเขียนและการเรียนในกลุม เพิ่มกลยุทธทางการ

เรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรไดมากขึ้น ชวยใหผูพัฒนาสื่อไดใชอินเตอรเน็ตเปนแหลงขอมูลและ

ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีคา มีขอมูลที่ทันสมัย เปนเครื่องมือในการวิจัยทางการเรียนการสอนที่

ติดตอกับผูเรียนโดยตรงและมีความทันสมัยในการทํางาน 

 Orman (1996, p. 3877)  ไดทําการวิจัยผลของการพัฒนาและสงเสริมความสัมพันธ     

ดานสื่อแบบผสมผสานทางความสัมพันธทางคอมพิวเตอรกับเจตคติ และความสําเร็จของผูเริ่ม

ฝกหัดแซกโซโฟน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

จํานวน 44 คน โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมควบคุม 24 คน และกลุมทดลอง 20 คน 

นักเรียนในกลุมทดลองจะทําการฝกซอมกับวงดนตรีท่ีเคยฝกประจําวันละ 8 – 15 นาที และฝกโดย

ใชคอมพิวเตอรคราวละ 12 – 15 นาทีตอวัน เมื่อเสร็จสิ้นการเรียน นักเรียนทุกคนกรอก

แบบสอบถาม ผลปรากฏวา นักเรียนในกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนแบบสื่อผสมผสานทาง
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คอมพิวเตอรมีความรู ความเขาใจสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 

 Rackes(1996) ศึกษาพบวา การสรางบทเรียนโดยใชอินเตอรเน็ตเปนแหลงเครื่องมือใน

การเรียนรูควรประกอบดวย 11 ลําดับขั้นตอน คือ การเลือกคําถามหรือปญหา การกําหนด

จุดมุงหมายเฉพาะเจาะจงในการสอน การเลือกเว็บไซดที่เหมาะสม การแนะนํากระบวนการ      

การนําเสนอปญหา การตรวจสอบ การประเมิน และจัดหาขอมูล การพัฒนาคําตอบ การนําไปสู

คําตอบหรือปญหา การอธิบายคําตอบ การวิเคราะหกระบวนการคนหาคําตอบ การประเมินผล 

 Richard (1997) ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่ง

กระบวนการเตรียมอุปกรณการเรียนการสอนของครู บอกประสบการณกอนเรียน การจัดใหผูเรียน

มีประสบการณกอนอธิบายในหองเรียนปกติ การใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ การ

อภิปรายอยางมีเหตุผล การปรับเปลี่ยนแนวคิดของผูเรียนกอนเรียนในขั้นสูง การเชื่อมโยง

ประสบการณใหตอเนื่องกับการเรียนเนื้อหาใหม การเนนความเขาใจ มโนมติ การจัดใหมี

กระบวนการวัดและประเมินผล จะเปนหลักสูตรที่กระตุนความสนใจในการเรียนและทําใหเกิด

ความเขาใจเปนอยางดี 

 Kurubacak (2000) ศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ในดานประสบการณของการเรียนผานเครือขายและทักษะการใชคอมพิวเตอร การเผยแพรขอมูล

ออนไลน และความรวมมือในการเรียนออนไลน พบวา นักศึกษามีความพอใจในการเรียนออนไลน 

สามารถคนพบความคิดใหม ๆ และมีโอกาสศึกษาวิเคราะหความคิดของนักศึกษาคนอ่ืน ๆ จาก

การฝากขอความในเว็บบอรด แตในทางตรงขามนักศึกษาสวนใหญพอใจท่ีจะเปนผูรับการ

ถายทอดความรูจากบทเรียนออนไลนมากกวาเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง และพบวา

นักศึกษานิยมท่ีจะศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยผานระบบเครือขายมากกวาการศึกษารวมกัน

เปนกลุมหรือเปนคู จึงควรมีการอบรมนักศึกษาผานเว็บ จัดการเรียนการสอนผานเว็บ จัดใหมีการ

สงเสริมใหนักศึกษาไดรับประโยชนจากเว็บซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใหความรู และควรรวมเขาสูหลักสูตร

การเรียนการสอนระดับสูง 

 Smith (2000) วิเคราะหการจัดหองเรียนออนไลนของภาควิชาในแตละคณะเพื่อนําขอมูล

มาใชเปนแนวทางการเรียนการสอนแบบความรวมมือ โดยการสํารวจและสัมภาษณบุคลากรและ

นักศึกษา พบวาในระดับภาควิชามีการประสานงานนอยในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนและ

ความเขาใจการเรียนในหองเรียนออนไลน ดังนั้นในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ จึงควรมีการจัดการ

เรียนการสอนมากขึ้นในสวนของการใหความรูแกหนวยงานที่จะสรางสภาวะแวดลอมแหงการ

เรียนรูออนไลน 
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 Richardson (2001) ศึกษาเก่ียวกับความเขาใจและความพอใจของนักศึกษาในภาวะ

สังคมปจจุบันกับบทเรียนออนไลนพบวา นักศึกษามีความเขาใจบทเรียนจากการเรียนการสอน

ออนไลนสูง เพราะการเรียนออนไลนกอใหเกิดความเสมอภาคแกนักศึกษา การออกแบบการเรียน

การสอนออนไลนและสื่อการสอนชวยใหนักศึกษามีความเขาใจเรื่องท่ีเรียนมากขึ้น นักศึกษามี

ความพอใจรูปแบบการเรียนการสอนผานเครือขาย แตท่ีสําคัญอาจารยผูสอนตองต่ืนตัวในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนเพื่อใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบันซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู 
  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด การใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยใชแบบเครือขาย 

ไวดังน้ี 

 1. การออกแบบการใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยใชระบบเครือขายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร คํานึงถึงความเปนไปไดในการจัดการเรียนการสอน 

ความพรอมของสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และระบบเครือขายในสถาบัน 

โดยออกแบบใหมคีวามสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2. การใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยใชระบบเครือขาย จะเปนการสอนคูขนาน

กับการเรียนปกติ เพื่อสรางทางเลือกใหกับผูเรียน ผูสอน และตอบสนองตอความตองการแสวงหา

ความรูเพิ่มเติมใหกับตัวเอง 

 3. นโยบายเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอรในระดับอุดมศึกษา 

ซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 4. อิทธิพลและบทบาทของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมีตอการ

พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในสถาบันอุดมศึกษา 

 5. เปนกิจกรรมท่ีจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการแสวงหา

ความรู 

 6. เปนการสรางทางเลือกใหแกผูสอนและผูเรียนดวยระบบเครือขาย 

 7. กําหนดโครงสรางเว็บไซดเก่ียวกับการใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยแบบ

เครือขาย ใหเชื่อมโยงกับเว็บเพจและระบบฐานขอมูลโดยใชภาษาและซอฟตแวรท่ีเหมาะสมกับ

ระบบการเรียน 



บทท่ี 3 

วิธีการทํางานวิจัย 
 

         การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  ผูวิจัยไดสราง

บทเรียนการใชโปรแกรม   SPSS for Windows Version  โดยใชระบบเครือขายใน

ระดับอุดมศึกษา และมีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิ์ภาพของบทเรียน โดยมีลําดับขั้นของวิธีการ

ดําเนินงานดังนี้     

 1. ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช 

 2. ประชากรและตัวอยาง 

 3. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

  4. การสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 5. การเก็บรวมรวบขอมูล 

 6.  การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช     

          การวิจัยครั้งนี้ใชแผนการการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  โดยใชการ

ทดลองแบบแผน  The Group Pretest-Posttest Design  ที่มีการวัดกอนการทดลองและหลังการ

ทดลอง ดังตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1  แสดงการทดลองแบบแผน The Group Pretest-Posttest Design   
 

การทดสอบกอนการทดลอง การจักกระทํา การทดสอบหลังทดลอง 

T1 X T2 

 

ประชากรและตัวอยาง 

1. ประชากร 

 ประชาการที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีไดแก  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       

รัตนโกสินทร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย   ในภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 

702  คน 
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2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้ไดแก  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  วิทยาเขตวังไกลกังวล  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย ภาคเรียนท่ี 1                

ปการศึกษา 2550  จํานวน  18  คนที่สุมมาแบบเจาะจง ( Purposive random sample ) ที่มี     

ผลการเรียนวิชาสถิติวิเคราะหทางธุรกิจ     ดังนี้ 

                                ไดเกรด          A    และ  B+            จํานวน           4     คน 

                                ไดเกรด          B        C+  และ C         จํานวน       10     คน 

                                ไดเกรด          D+     และ    D               จํานวน          4    คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

1. บทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขายประกอบดวย    

             บทนํา    แนะนําโปรแกรม  SPSS for windows   

  บทที่ 1  การสรางตัวแปรจากแบบสอบถาม 

                   บทที่ 2  การเตรียมขอมูลสําหรับ SPSS for window 

  บทท่ี 3  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

                   บทที่ 4  การใชคําสั่งกราฟกราฟ     

  บทที่ 5  การใชคําสั่งคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคําสั่งตอบไดมากกวา  

1 คําตอบ  

  บทที่ 6 การใชคําสั่งการทดสอบเก่ียวกับคาเฉลี่ยของประชากร       

                   บทที่ 7  การใชคําสั่งเก่ียวกับการวิเคราะหความแปรแปรวน            

                   บทที่ 8  การใชคําสั่งสรางตัวแปรใหม                                                             

                   บทที่ 9  การใชคําสั่งทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับสัดสวน                  

                   บทที่ 10  การใชคําสั่งวิเคราะหระหวางตัวแปร  

              บทที่ 11  การใชคําสั่งวิเคราะหสมการถดถอย     

               กิจกรรม                         

 2.   แบบฝกหัดระหวางบทเรียน  9 ชุด   

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เปนขอสอบแบบอัตนัย   จํานวน   5  ขอ    

4. แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการใชบทเรียน ที่มีระดับความคิดเห็น     5 ระดับ  

จํานวน 15  ขอ 
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การสรางและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. การสรางบทเรียนการใชโปรแกรม   SPSS for Windows   โดยใชระบบ

เครือขาย 

 1.1 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรที่มีความจําเปนตองใชสถิติเพื่องานวิจัย 

รวมถึงการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเ ก่ียวกับเครือขายคอมพิวเตอร เ บ้ืองตนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

  1.2 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมตามหลักสูตร  และคัดเลือกตัวสถิติท่ี

จําเปนตองใชในงานวิจัย 

  1.3 นําเน้ือหามาสรางบทเรียนโดยจะเปนเนื้อหาที่นําเสนอการใชโปรแกรม 

SPSS เพื่อคํานวณคาของตัวสถิติตางๆ  

  1.4 ศึกษาการสรางบทเรียนโดยระบบเครือขาย 

  1.5 ออกแบบบทเรียนและฐานขอมูล  แลวสรางบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS 

for Windows  โดยใชระบบเครือขาย 

  1.6 นําบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขายที่

สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาและความสมบูรณของบทเรียน 

  1.7 นําไปทดลองใชครั้งที่ 1 เปนการทดลอง 1 ตอ1 กับนักศึกษา 3 คน ที่ไมใช

กลุมตัวอยาง  โดยใหนักศึกษาศึกษาบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  โดยใชระบบ

เครือขาย 1 คน ตอ 1 เครื่อง เพื่อหาขอบกพรองในดานตางๆ   เชน  ความถูกตอง  ความชัดเจน

ของการนําเสนอเน้ือหา  ความชัดเจนของภาษา ตัวอักษรและรูปภาพ ตลอดจนความสอดคลอง

กับการเรียนการสอนในสภาพที่แทจริง โดยผูวิจัยใชการสังเกตในระหวางเรียน ซักถามปญหา เพื่อ

นําขอมูลไปปรับปรุงแกไข 

                   1.8 นําไปทดลองใชครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้เปนการนําบทเรียนท่ีแกไขขอบกพรอง

แลว ไปทดลองใชกับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  15  คน  โดยใหผูเรียนศึกษาบทเรียน

การใชโปรแกรม SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขาย  1 คน ตอ 1 เครื่อง  โดยผูเรียนตอง

ทําแบบฝกหัดระหวางเรียน หลังจากเรียนจบเนื้อหาแตละบทเรียน  และเมื่อเรียนจบทุกบทเรียน

แลวผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  จากนั้นนําไปนําผลที่ไดไปหาแนวโนม

ประสิทธิ์ภาพของบทเรียน  พบวามีประสิทธิภาพ   92.40/89.50   ทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนให

มีความสมบูรณมากขึ้นเพื่อเตรียมทําการทดลองกับกลุมตัวออยางตอไป 
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 2. การสรางแบบฝกระหวางบทเรียน 

  2.1 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรที่มีความจําเปนตองใชสถิติเพื่องานวิจัย 

รวมถึงการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเ ก่ียวกับเครือขายคอมพิวเตอร เ บ้ืองตนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

                        2.2 รวบรวมเน้ือในแตละบทเรียนจัดทําแบบฝกหัดระหวางบทเรียนพรอม

กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามลักษณะของแบบฝกระหวางเรียน  ออกแบบใหสอดคลองกับ

เนื้อหาในแตละบทเรียน  และความสนใจของนักศึกษา 

                        2.3 นําแบบฝกหัดระหวางบทเรียนไปใหผูมีประสบการณและผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา แลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําใหสมบูรณ 

         3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

                      3.1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับเนื้อและจุดประสงคของการเรียน  

                       3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ 

                       3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ 

                        3.4 นําไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และความชัดเจนโดยผูทรงคุณวุฒิ 

แลวนําแบบทดสอบไปปรับปรุงแกไข 

                    3.5 นําแบบทดสอบไปหาคุณภาพของแบบทดสอบไดคา ความยาก ความงาย (P) 

ระหวาง 0.58-0.63 และคาอํานาจจําแนก (r)  ระหวาง  0.55 - 0.83            

          4. การสรางแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการการใชโปรแกรม SPSS for 

Windows  โดยใชระบบเครือขาย 

  4.1 ทําการวิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคในการเรียน 

 4.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ 

 4.3 สรางแบบประเมินใหมีความสอดคลองกับคุณสมบัติที่ตองการประเมินโดย

ใชแบบประเมินซึ่งกําหนดคาความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

            ระดับ  5    หมายถึง     เห็นดวยมากท่ีสุด 

            ระดับ  4    หมายถึง     เห็นดวยมาก 

            ระดับ  3    หมายถึง     เห็นดวยปานกลาง 

            ระดับ  2    หมายถึง     เห็นดวยนอย 

            ระดับ  1    หมายถึง     เห็นดวยนอยท่ีสุด 

  4.4 นําแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ     ความครบตรง

ตามเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
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 4.5 นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลว ไปหาความเชื่อมั่น กับนักศึกษาที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 30  คน  ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการใชบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for 

Windows  โดยใชระบบเครือขายไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ  0.81   

  4.6 นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลว ไปใชประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการใช

บทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขาย  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่สุมมาแบบเจาะจง           

( Purposive random sample )  จํานวน  18  คน  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

            1. ชี้แจงละเอียดของวิธีการเรียน   การใชบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  

โดยใชระบบเครือขาย 

            2. กําหนดวันเวลา และสถานที่ที่จะทําการทดลองเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS 

for Windows  โดยใชระบบเครือขาย 

              3. ใหกลุมตัวอยางทําแบทดสอบกอนเรียน (Pretest)  

           4. ใหนักศึกษาเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS for Windows  โดยใชระบบ

เครือขาย 

          5. นําผลท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางบทเรียน   และการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

หลังเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS for Wind ไปวิเคราะห 
   

การวิเคราะหและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชวิธีวิการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหความสอดคลอง   
 

                      
N

X
IOC ∑=  

                     

                เมื่อ     I      =   Item 

                          O     =   Objective 

                          C     =    Index of Congruence 

                       IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค 

                     ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนผูเชี่ยวชาญ 

                         N    แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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              เกณฑการแปลความคาเฉลี่ยความสอดคลอง  

0.5-1.0         มีความสอดคลองหรือใชได  

                  ตํ่ากวา   0.5     ไมแนใจหรือตัดออก 
         

           2. คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความคิดเห็น  

        2.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต 
                        

                                       X  =   
N

X∑   

 

                     เมื่อ ΣX   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                       N      แทน  จํานวนตัวอยาง 

                      เกณฑการแปลความ เบสท (Best)  ดังนี้   (Best,1986, p. 179-187)     

           คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00    หมายถึง     เห็นดวยมากที่สุด 

           คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49    หมายถึง     เห็นดวยมาก 

           คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49    หมายถึง     เห็นดวยปานกลาง 

           คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49    หมายถึง     เห็นดวยนอย 

           คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49    หมายถึง     เห็นดวยนอยที่สุด 

          2.2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

                                      
)1(

)(
.

22

−

−
= ∑ ∑

NN
XXN

DS  

                 

                        S.D    แทน   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                             ∑ X   แทน   ผลรวมของคะแนน 

                              ∑ X
2 แทน   ผลรวมของคะแนนแตละคายกกําลังสอง 

                                      N   แทน   จํานวนตัวอยาง 

         2.3 การวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามความคิดเห็น

ใชสูตรสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค ( Cronbach )  เรียกวา สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha  

Coefficient )  มีสูตรในการคํานวณดังนี้ 
 

                                       rtt  =  











−

−
∑

2

2

1
1 t

i

s
s

k
k

 

 

                            เมื่อ   rtt    แทน  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค 
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                                          k     แทน  จํานวนคําถามทั้งหมด 

                                         2
is    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

                                         2
ts    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

2.4 คาความยากความงาย และอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ี

เปนอัตนัย 

         มีสูตรในการคํานวณดังนี้ 
                    

                                ความยากความงาย    P    =   
)(2

)2(

minmax

min

XXN
NXSS LH

−
−+

 

                                อํานาจจําแนก            r     =    
)( minmax XXN

SS LH

−
−

 

 

                                 เมื่อ  P      แทน ระดับความยากงาย   

                                          r       แทน   อํานาจจําแนก 

                                          SH     แทน   ผลรวมของคะแนนกลุมสูง 

                                          SL     แทน   ผลรวมของคะแนนกลุมตํ่า 

                                          N     แทน   จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมตํ่า 

                                          Xmax แทน    คะแนนสูงสุดในขอนั้น 

                                          Xmix  แทน    คะแนนตํ่าสุดในขอนั้น 

                         ขอบเขตของคา   p  

                                  0.81 - 1.00    เปนแบบทดสอบที่งายมาก 

                                  0.61 - 0.80   เปนแบบทดสอบท่ีคอนขางงาย 

                                  0.41 - 0.60   เปนแบบทดสอบที่ยากงายเหมาะสม 

                                  0.21 - 0.40   เปนแบบทดสอบท่ีคอนขางยาก 

                                  0.00 - 0.20    เปนแบบทดสอบที่ยากมาก 

                        ขอบเขตของคา   r 

                          0.40  ขึ้นไป    อํานาจจําแนกสูง 

                                  0.30 - 0.39    อํานาจจําแนกปานกลาง 

                                  0.20 - 0.29    อํานาจจําแนกคอนขางตํ่า 

                                  0.00 - 0.19    อํานาจจําแนกตํ่า 

  2.5 คํานวณหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน  ตามเกณฑ

มาตรฐาน  80/80  ดังนี้ 
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   1)    80 ตัวแรก  หมายความวา    ในระหวางเรียนผูเรียนสามารถทํา

แบบฝกหัดในบทเรียนได ผลเฉลี่ย  80 % คํานวณโดยใชสูตร 

                                         E1    แทน    
A

NX∑ / ×  100 

                                    E1     แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

                           ΣX  แทน   คะแนนรวมของแบบฝกหัดท่ีผูเรียนทําระหวางเรียน 

                             A      แทน   คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 

                      N     แทน   จํานวนตัวอยาง 

            2)  80  ตัวหลัง  หมายความวา     เมื่อเรียนจบแลว   ผูเรียนสามารถทํา

คะแนนสอบหลังเรียนไดผลเฉลี่ย   80 %  คํานวณโดยใชสูตร 

                             E2          แทน  
B

NY∑ /
 × 100 

   

                            E2         แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

                            ΣY  แทน คะแนนรวมของผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน  

                             B      แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน   

                             N      แทน จํานวนตัวอยาง 

  2.6 วิเคราะหความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช  t – test  

(Dependent   Sample) โดยใชสูตร       
                                     

( )
1

22

−

−
=

∑∑
∑

N
DDN

D
t

 

 

        เมื่อ    df    แทน    N – 1 

                                           t     แทน   คาวิกฤติใน  t – distribution 

            ΣD  แทน  ผลบวกของผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียน 

            ΣD2  แทน   ผลบวกกําลังสองของผลตางของคะแนนกอนและหลังการ

เรียน 

                  (ΣD)2  แทน   ผลบวกของผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียนท้ังหมด

ยกกําลังสอง 

           N         แทน  จํานวนตัวอยาง 

           D         แทน  ผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียน  



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อสรางและ           

หาประสิทธิภาพของบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขาย  ผลการ

วิเคราะหขอมูลเปนดังนี้ 

 ตอนที่ 1  การวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  

โดยใชระบบเครือขาย 

 ตอนที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนการใช

โปรแกรม SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขาย 

 ตอนที่ 3 ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  

โดยใชระบบเครือขาย 
 

การวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  โดยใชระบบ

เครือขาย 

 นําบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for  Windows  บนเครือขายที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ไปทํา

การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 18 คน  โดยมีการทําแบบฝกหัดระหวางบทเรียน  9 ชุด และวัด

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for  Windows  

โดยใชระบบเครือขาย  ตามเกณฑที่กําหนด 80/80  ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน

การใชโปรแกรม  SPSS  for  Windows  โดยใชระบบเครือขาย เปนดังตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 แสดงคารอยละของคะแนนเฉลี่ยในการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนบทเรียนและแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS   for Windows  โดยใชระบบเครือขาย 
 

คะแนน คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รอยละ 

แบบฝกระหวางบทเรียน  20 18.72 0.89 93.60 

แบบทดสอบหลังเรียน 20 18.00 1.45 90.00 
 

 

       จากตาราง  2  แสดงใหเห็นวา  คะแนนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนบทเรียนการ             

ใชโปรแกรม  SPSS   for Windows  โดยใชระบบเครือขายของกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยเทากับ 
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18.72  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.89  คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม  

SPSS   for Windows  โดยใชระบบเครือขาย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

1.45 เมื่อคํานวณหาเกณฑความสัมพันธของคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน กับคะแนนวัดผล

สัมฤทธิ์หลังเรียน    พบวาประสิทธิภาพของการใชโปรแกรม  SPSS  for Windows  โดยใชระบบ

เครือขาย  เทากับ  93.60/90.00 
 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนใชโปรแกรม SPSS 

for Windows  โดยใชระบบเครือขาย 
 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม 

SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขาย 
 

การทดลอง N X  S.D t 

กอนเรียน 18 12.88 1.27 14.17* 

หลังเรียน 18 18.00 1.45  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05 
 

                จากตาราง 3  แสดงใหเห็นวา พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนบทเรียนการใช

โปรแกรม SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขายของกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยเทากับ  12.88  

และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.27 คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนบทเรียนการใช

โปรแกรม SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขายของกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยเทากับ 18.00  

และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ     1.45  เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนและหลังการใชบทเรียนการใชโปรแกรม   SPSS  for Windows  โดยใชระบบเครือขาย

ของกลุมตัวอยาง พบวา  ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม   SPSS  for Windows  

โดยใชระบบเครือขายสูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม   SPSS  for 

Windows  โดยใชระบบเครือขายที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 
 

 

 

ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยใชระบนเครือขาย   

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for 

Windows  โดยใชระบบเครือขายกับนักศึกษา  แสดงดังตารางที่ 4   
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ตารางท่ี 4  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความหมายของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 

      การเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยใชระบบเครือขาย 
 

ความคิดเห็น คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

1.   มีการจัดกวางภาพและตัวอักษรเหมาะสม 4.35 .76 เห็นดวยมาก 

2.   การจัดหนาสื่อมีความประณีตเหมาะสม 3.75 .81 เห็นดวยมาก 

3.   การจัดหนาสื่อดึงดูดใจ นาสนใจ 3.48 .98 เห็นดวยปานกลาง 

4.   ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.09 .75 เห็นดวยมาก 

5.   ตัวอักษร อานงาย ชัดเจน 4.16 .86 เห็นดวยมาก 

6.   เนื้อหาวิชาเปนเรื่องที่นาสนใจ 4.09 .80 เห็นดวยมาก 

7.   เนื้อหาของวิชามีความชัดเจน 3.75 .93 เห็นดวยมาก 

8.   การเรียงเนื้อหาเปนไปตามลําดับ 3.79 .83 เห็นดวยมาก 

9.   เนื้อหาของวิชาสอดคลองกับจุดมุงหมาย 3.92 .84 เห็นดวยมาก 

10. เนื้อหาไมสับสน อานเขาใจงาย 3.65 1.11 เห็นดวยมาก 

11. เนื้อหาในแตละหัวขอเหมะสม 3.82 .84 เห็นดวยมาก 

12. เนื้อหาเสนอแนวความคิดที่สามารถนําไป  

      ประยุกตใชในการทํางานวิจัยได  

 

4.10 

 

.77 

 

เห็นดวยมาก 

13. การแสดงตัวอยางประกอบเนื้อหาเหมาะสม 3.92 .87 เห็นดวยมาก 

14. มีการสรุปประเด็นสําคัญ 3.71 .92 เห็นดวยมาก 

15. การประเมินผลหลังการเรียนมีความเหมาะสม   4.10    .74 เห็นดวยมาก 

ภาพรวม 3.91 .99 เห็นดวยมาก 

 

 จากตารางที่ 4 พบวานักศึกษามีความคิดเก่ียวกับ การเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม 

SPSS for Windows โดยใชระบบเครือขายโดยภาพรวมอยูระดับ  เห็นดวยมาก  ( X  =3.91, S.D = 

0.99 ) เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยมาก เกือบทุกขอ 

ยกเวน ความคิดเห็น  เก่ียวกับการจัดหนาสื่อดึงดูดใจนาสนใจ มีความคิดเห็นอยูในระดับ  เห็น

ดวยปานกลาง   ( X  =3.48, S.D = 0.98 ) 



บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การใชโปรแกรม   SPSS  for Windows    โดยใชระบบเครือขาย   ผูวิจัย

ไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 

       วัตถุประสงคของการวิจัย        

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อสรางบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for Windows  โดยใชระบบเครือขาย 

2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for Windows  โดยใช

ระบบเครือขาย 

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS  for 

Windows  โดยใชระบบเครือขาย 

4.  เพื่อใหนักศึกษามีความรู ในการใชโปรแกรม SPSS  for Windows  หาคาสถิติตาง ๆ 

ที่ใชในงานวิจัย 

    5.  เพื่อเปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

6.  เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานท่ี ตามความสามารถ และ

ศักยภาพของตนเอง 

 

 ประชากรและตัวอยาง 

 1. ประชากรท่ีใชในงานวิจัยครั้งน้ีไดแก  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย   ในภาคเรียนที่ 1           

ปการศึกษา  2550  จํานวน  702  คน   

 2. ตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ไดแก  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร    วิทยาเขตวังไกลกังวล  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย  

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2550   จํานวน  18  คน    
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 สมมติฐานการวิจัย 

               1. บทเรียนการใชโปรแกรม   SPSS  for Windows    โดยใชระบบเครือขายที่สรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

              2. ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนการใชโปรแกรม   SPSS  for Windows    โดยใชระบบ

เครือขายสูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนการใชโปรแกรม   SPSS  for Windows    โดยใชระบบ

เครือขาย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

 1. บทเรียนการใชการใชโปรแกรม SPSS for Windows Version โดยใชระบบเครือขาย   

ที่มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑมาตรฐาน  (E1/E2) เทากับ  92.40/ 89.50 

               2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เปนขอสอบแบบอัตนัย  จํานวน   5  ขอ  ความยากความ

งาย(P) ระหวาง 0.58-0.63   และคาอํานาจจําแนก   (r)  ระหวาง   0.55 - 0.83            

 3. แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับบการใชบทเรียน ที่มีระดับความคิดเห็น  5 ระดับ     

จํานวน 15  ขอ   คาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ  0.81   

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขั้นตอนของการเก็บขอมูลการวิจัยครั้งนี้คือ  

              1. ชี้แจงละเอียดของวิธีการเรียน   การใชบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  

โดยใชระบบเครือขาย 

                2. กําหนดวันเวลา   และสถานที่ที่จะทําการทดลองการสอนการใชโปรแกรม SPSS for 

Windows  โดยใชระบบเครือขาย 

                3. ใหกลุมตัวอยางทําแบทดสอบกอนเรียน (Pretest)  

             4. ทําการสอนโดยใชบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS for Windows  โดยใชระบบ

เครือขาย 

               5. นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน   และการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

หลังเรียน ไปวิเคราะห 

   การวิเคราะหขอมูล  

 1. หาประสิทธิภาพบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS for Windows Version โดยใช

ระบบเครือขาย โดยใชเกณฑมาตรฐาน  (E1/E2) เทากับ  80 /80 

  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows Version 

โดยใชระบบเครือขาย   ดวยคา T – test  
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 สรุปผลการวิจัย 

1. ประสิทธิ์ภาพของบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยใชระบบเครือขาย 

   ผลการใชบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS for Windows โดยใชระบบเครือขาย  

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

จํานวน  18 คน เมื่อมาคํานวณหาเกณฑความสัมพันธระหวางคะแนนของการเรียนบทเรียนการใช       

โปรแกรม  SPSS for Windows โดยใชระบบเครือขาย  และผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนบทเรียนโดย

เฉลี่ย  พบวาประสิทธิ์ภาพของการเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยระบบ

เครือขายมีเกณฑ เทากับ  93.60/90.00 

      2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนการใช

โปรแกรม SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขาย 

   ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียน

บทเรียนการใชโปรแกรม   SPSS  for Windows    โดยใชระบบเครือขายของกลุมตัวอยาง    โดย

วิธีวิเคราะหเปรียบเทียบดวยคาสถิติ  t-test  พบวา  ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนบทเรียนการใช

โปรแกรม   SPSS  for Windows    โดยใชระบบเครือขายสูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนบทเรียน

การใชโปรแกรม   SPSS  for Windows    โดยใชระบบเครือขายที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 
 

อภิปรายผล 

      เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในครั้งน้ี  พบวา 

 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for 

Windows     โดยใชระบบเครือขาย พบวา คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนบทเรียนการ

ใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยใชระบบเครือขายหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว การที่ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอาจมีสาเหตุมาจากเปนนวัตกรรมท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนหัวขอไดตามอัธยาศัย ไว

ทบทวนบทเรียนที่นักศึกษายังขาดความเขาใจ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะทําใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรีย ชูประทีปและปรีชา ลามชาง 

(2541) ที่พบวาโปรแกรมชวยสอนในสาขาวิชาสถิติซึ่งมีการผสมผสานเนื้อหา ภาพ และเสียงท่ี

เรียกวาระบบมัลติมีเดีย ถาหากนําโปรแกรมนี้ไปบันทึกที่ศูนยบริการอินเทอรเน็ต จะทําให

ผูเรียนสามารถเรียนผานระบบอินเตอรเน็ตและเลือกเรียนตามหัวขอที่สนใจ ทดสอบความรูดวย

ตนเอง จะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาผลการเรียนของผูเรียนได และสอดคลองกับการศึกษา

ของ Smeeters (1994) ที่พบวา การใชคอมพิวเตอรมาจัดทําฐานขอมูลการเรียนรูจะชวยให
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ผูเรียนเรียนรูไดดี ประสบผลสําเร็จในการเรียนรูมากขึ้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ

นอกจากน้ี ยังพบวา การนําระบบเครือขายเขามาใชในดานการศึกษาโดยเฉพาะดานการเรียน

การสอนเริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นในปจจุบันและอนาคต ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชวลิต 

บัวรมย (2540 : บทคัดยอ) พบวา แนวโนมดานเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบสื่อสารทางไกล

ของประเทศไทย  ในป พ.ศ. 2550 พบวา แนวโนมดานอินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษาจะเปนแหลงที่

นิยมกันกวางขวางทั่วประเทศ มีบทบาทในการแลกเปลี่ยนความรูผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ทําใหมีการติดต้ังระบบเครือขายสารสนเทศภายในองคกร เพื่อรองรับระบบวีดีโอออนดีมานด 

(Video on Demand) และระบบเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต (CAI on Internet) 

 2.  บทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for  windows โดยใชระบบเครือขายมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญารัตน อูตะเภา (2544)  ที่พบวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ตวิชาสถิติเบ้ืองตนที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพเทากับ 86.2/87.4 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว สามารถใชเปนสื่อการสอน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการทํากิจกรรมที่เปนชุดฝกจะชวยใหเกิดทักษะในการเรียนรู ตรง

กับกฎของธอรนไดค (Thorrdike) ซึ่งกลาววา การท่ีผูเรียนมีโอกาสไดฝกซ้ํา ๆ บอย ๆ ใน

พฤติกรรมหน่ึง จะทําใหพฤติกรรมน้ัน ๆ สมบูรณย่ิงขึ้น การฝกที่มีการควบคุมท่ีดีจะสงเสริมการ

เรียนรู การฝกซ้ํา ๆ หลายครั้งและฝกใหตรงปญหาจะแกไขจุดบกพรองได การฝกเปนการเพิ่ม

ทักษะการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุจริต เพียรชอบ (2530, น. 134 – 140) ที่กลาววา 

การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีเมื่อไดมีการฝกฝนหรือกระทําซ้ํา ๆ ถาผูเรียนไดทําแบบฝกหัด ไดใช

ทักษะมากเทาไร ก็จะชวยใหมีทักษะดีเทาน้ัน 

 3.  จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการใชบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for 

windows โดยใชระบบเครือขาย นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย

มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2543) ที่พบวา การใชนวัตกรรม

พัฒนาประสิทธิผลของการเรียน ทําใหผูเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดไดดี ชวยลดความ

นาเบ่ือหนายในการคํานวณ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Kurubacak (2000) ที่พบวา 

ผูเรียนมีความพอใจในการเรียนโดยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร เน่ืองจากผูเรียนสามารถ

คนพบความคิดใหม ๆ และในการศึกษาวิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนคนอ่ืน ๆ จากการฝาก

ขอความในเว็บบอรดดวย 

 4.  ผลการวิจัยครั้งน้ีทําใหผูวิจัยคนพบปญหาเก่ียวกับการใชโปรแกรม SPSS for 

windows โดยใชระบบเครือขาย ท่ีเกิดจากการพัฒนาระบบใหมในการเรียนรู นักศึกษาบางคน
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ยังไมเคยไดถูกฝกใหเรียนรูดวยตนเอง ยังคุนเคยกับการทํางานโดยใชระบบการเรียนแบบจับกลุม 

ซึ่งอาจจะมีผลเสียสําหรับนักศึกษาบางคนที่ไมสนใจ อาจจะลอกผลงานของเพื่อนมาสงให ซึ่ง

ในการฝกการทํากิจกรรมหรือทําแบบฝกหัดระหวางเรียน ผูวิจัยไมไดจํากัดสถานที่ในการฝก แต

จะนัด วัน เวลาใหนําผลงานที่ทํามาสงภายหลังเน่ืองจากถูกจํากัดดานเวลาในขณะที่นักศึกษา

เรียนรูดวยตนเอง 

 5.  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสอนโดยระบบเครือขาย ผูบริหารสถานศึกษา

ควรสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดมีโอกาสพัฒนา

ตนเองไดตามวัตถุประสงคของผูสอนไดต้ังไว ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดในกระบวน        

การเรียนรู 
 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาถึงความเปนไปไดในการเรียนโดยใชระบบเครือขายกับการเรียนการ

สอนในระดับอุดมศึกษา 

 2. ควรมีการสรางบทเรียนการใชโปรแกรมโดยระบบเครือขายใหสมบูรณมากกวานี้ 

โดยการเพิ่มเสียง ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย เพื่อเพิ่มความสนใจแกผูเรียน 

 3. ควรมีการหาแนวทางในการแกปญหาทางสัญญาลักษณพิเศษที่ใชพิมพสูตรตาง 

เพื่อใหไดรูปแบบที่สวยงามเมื่อนําขึ้นเวปเพจ 

 4.  ในการจัดการเรียนการสอนโดยระบบเครือขายควรมีการสํารวจความพรอมในเรื่อง

ของฮารดแวร และซอฟแวร ที่จะชวยสนับสนุนการเรียนการสอนโดยระบบเครือขาย 
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แบบฝกหัดบทนํา 

 

   1.    SPSS  ยอมาจากคาวาอะไร    

2. ขอใดไมใชความสามารถของโปแกรมสําเร็จรูป SPSS  

3. โปรแกรม SPSS มี Windows สําหรับเรียกใชงานไดก่ี Windows 

4. Data Editor เปนหนาตางที่ใชงานดานใด 

5. เมนู Analyze ในหนาตาง  Data Editor  เปนคําสั่งใชทําอะไร 

 

 

แบบฝกหัดบทท่ี 1 

 

1. การต้ังชื่อตัวแปรที่ใชใน SPSS   Version  10 ต้ังไดก่ีตัวอักษร 

2. ในการกําหนดขนาดของตัวแปรท่ีเปนเชิงปริมาณ มีหลักการอยางไร 

3. การกําหนดขนาดของตัวแปรเชิงคุณภาพมีหลักการในการกําหนดอยางไร 

4. คําถามหนึ่งคําถามสรางตัวแปรไดก่ีตัว 

5. การกําหนดรหัส หรือ คาของตัวแปรที่เปนคําถามปลายปดจะตองคํานึงถึงสิ่งใดเปน

อันดับแรก 

6. จงจัดทําคูมือ การลงรหัสของแบบสอบถามขางลาง 
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แบบสอบถาม 

การแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

 

1. สัญชาติ  

             �   1. ไทย                                  �  2.  ตางชาติ 

   2. อายุ 

 �   1. ตํ่ากวา 18 ป �   2. 18  - 25 ป 

 �   3. 26 – 35 ป �   4. 35ปขึ้นไป              

   3.  อาชีพ 

 �   1. รับราชการ �   2.  รัฐวิสาหกิจ 

 �   3.  บริษัท / หางราน �   4.  เกษตรกร 

 �   5.  อ่ืนๆ 

                  4.  เงินเดือน 

 �   1.   ตํ่ากวา 5,000 บาท �   2.   5,000 – 10,000 บาท 

 �   3.   10,000 – 15,000 บาท �   4.   15,000 – 20,000 บาท 

 �   5.   20,000 บาทขึ้นไป 

                  5.  การศึกษา 

 �   1.   ตํ่ากวามัธยม �   2.   มัธยม / ปวช. 

 �   3.   ปวส. / อนุปริญญา �   4.   ปริญญาตรี 

 �   5.   สูงกวาปริญญาตรี 

                 7.  รายไดพิเศษ ................................. บาท / เดือน 

                  8.   ประสบการณในการทํางาน ................. ป 

                  9.   น้ําหนัก  ................. กิโลกรัม 

                 10.  สวนสูง  ................. เซนติเมตร 

                 11.  เกรดเฉลี่ย .......................... 
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ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเก่ียวกับการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 ราชมงคลรัตนโกสินทร  วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 

ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. เพื่อนๆ ในกลุมมีอิทธิพลตอการแตงกายของทาน      

2. การแตงกายของดารานักแสดงมีอิทธิพลตอการ 

    แตงกายของทาน 
     

3. แฟชั่นของเครื่องแบบนักศึกษาสมัยใหมมีผลตอการ 

    ตัดสินใจเลือกซื้อของทาน 
     

4. สื่อจากโทรทัศนมีผลตอการตัดสินในเลือกซื้อเครื่อง 

    แตงกายนักศึกษาของทาน 
     

5. ราคาของชุดนักศึกษามีผลตอการตัดสินใจซื้อของทาน      

6. ถาทานแตงกายตามแฟชั่นทานจะไดรับการยอมรับ 

    จากเพื่อน ๆ 
     

7. ทานอยากแตงกายใหถูกตองตามกฎระเบียบของ 

    มหาวิทยาลัย 
     

8. ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรเปดกวางเก่ียวกับ 

    การแตงกายของนักศึกษา 
     

9. การแตงกายในชุดนักศึกษาตามแฟชั่นมีผลตอการเรียน      

10. ทานอยากใหมหาวิทยาลัยเขมงวดกับพฤติกรรม 

      การแตงกายของนักศึกษา 
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แบบฝกหัดบทท่ี 2 

 

1. Data Editor ประกอบดวยชีทปฏิบัติการอะไรบาง 

2. Variable  View เปนสวนที่ใชอะไร 

3. Data View  เปนสวนที่ใชทําอะไร 

4. จงนําหมายเลข หนาคําทางซายมือมาใสหนาขอความทางขวามือที่บอกความหมาย

ของคํานั้นๆใหถูกตอง 

         หมายเลข                                                              ขอความ 

  1.  Name                                                     �   1. ชนิดของตัวแปร 

  2. Type                                                      �   2. คาที่กําหนดใหกับระดับของตัวแปร         

  3. Width                                                      �   3. คําขยายของตัวแปร 

  4. Decimals                                                 �   4. ตําแหนงของขอมูล 

             5. Label                                                       �   5. ความกวางของคาตัวแปร 

             6. Value                                                       �   6. จุดทศนิยม 

             7. Missing                                                  �   7. ความกวางของคอลัมน 

             8. Columns                                                �   8. คาที่กําหนดใหกําขอมูลไม 

                                                                                                      สมบูรณ 

             9. Align                                                      �   9. มาตรวัดของขอมูล 

            10. Measure                                                �  10. ชื่อตัวแปร 
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แบบฝกหัดบทท่ี3 
 

 1.  จงนําแบบสอบถามขางลางไปหาคาความเชื่อมั่น ดวยวิธีของ Cronbach  

       (ใหสมมติขอมูลแบบสอบถาม  25  ชุด ) 
 

สวนท่ี  2    ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการประกอบอาชีพสาวโคโยตี้ 
 

ความคิดเห็น 
 ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

  1.  ดานแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ      

       1.1  มีรายไดสูง      

       1.2  งานไมหนัก      

       1.3  ตามกระแสนิยมหรือตามเพื่อน      

       1.4  ไดพบปะผูคน      

       1.5  ชวยเหลือฐานะทางบาน      

  2.  ดานคุณสมบัติ      

       2.1  อยูในชวงวัยรุน      

       2.2  รูปรางหนาตาดี      

       2.3  มีทาเตนเซ็กซี่      

       2.4  มีมนุษยสัมพันธดี      

       2.5  แตงกายเซ็กซี่      

    3.  ดานสถานบันเทิง      

      3.1 ไมควรใหเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ประกอบอาชีพนี้      

      3.2  ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติกอนรับเขาทํางาน      

3.3 ควรมีการตรวจสอบทาเตนเพื่อไมใหเขาขาย 

       อนาจาร 

     

      3.4  ควรดูแลความปลอดภัยของสาวโคโยต้ี      

      3.5  ควรออกกฎไมใหสาวโคโยต้ีออกไปกับแขกที่มา      
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สวนท่ี  2    (ตอ) 
 

ความคิดเห็น 
 ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

   4.   ดานผลกระทบ      

         4.1  ทําใหหูตึง เนื่องจากเสียงที่ดังเกินไป      

         4.2  รางกายออนเพลีย เนื่องจากนอนนอย      

         4.3  ทําใหเกิดโรค เนื่องจากด่ืมสุราและสูดควัน 

                บุหรี่ 

     

         4.4  ทําใหยาเสพติดแผกระจาย      

         4.5  ทําใหต้ังครรภในขณะที่ไมพรอมจะรับผิดชอบ 

                ดูแล 

     

         4.6  มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร      

         4.7  มีการคาประเวณี      
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แบบฝกหัดบทท่ี 4 

 

1. จงใชแบบสอบถาม ขางลาง  ตอนท่ี1 สรางกราฟ  และ   ความถ่ี  ของตัวแปรเพศ   

ระดับชั้นป  สาขา โดยใหสมมติขอมูลของผูตอบ 10 คน 

 

แบบสอบถาม 

เก่ียวกับคาใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

ตอนท่ี 1  

 1.   เพศ    

             �   1.  หญิง                     �   2. ชาย 

      2.   ระดับชั้นป     

             �  1. ชั้นปท่ี 1      �  2. ชั้นปที่ 2    �  3. ชั้นปที่ 3         �   4. ชั้นปที่ 4 

 3. สาขา 

 � 1. วิศวกรรมศาสตร    � 2.  บัญชี 

 � 3. การจัดการสารสนเทศ   � 4. สถาปตยกรรมศาสตร                  
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แบบฝกหัดบทท่ี 5 

                                                                  

1. จงใชแบบสอบถาม ขางลาง ตอนท่ี2  คํานวณคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงของ  คาเชาหอพัก   

       คาเสื้อผา  คาโทรศัพท   คาโดยสาร  คากิจกรรม   โดยใหสมมติขอมูลของผูตอบ 10 คน 

 

แบบสอบถาม 

เก่ียวกับคาใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

 ตอนท่ี 2 

1.    คาเชาหอพัก ................... บาท / เดือน 

2.    คาเสื้อผา  ....................... บาท / เดือน 

3.    คาโทรศัพท ......................บาท / เดือน 

4.    คารถโดยสาร .................. บาท / เดือน (กรณีไมมีคาใชจายขามไมตองตอบ) 

5.    คากิจกรรม ..................... บาท / เดือน 
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แบบฝกหัดบทท่ี 6 

 

1. จงใชแบบสอบถามเก่ียวกับคาใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

       รัตนโกสินทรทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับคาเฉลี่ย  (โดยใหสมมติขอมูลของผูตอบ 

       แบบสอบถาม  20 คน) 

 

สมมติฐานของงานวิจัย 

    1.   เพศตางกัน มีคาใชจายเก่ียวกับคาใชจายเฉลี่ยเก่ียวกับเชาหอพักแตกตางกัน 

2.   เพศตางกัน มีคาใชจายเก่ียวกับคาใชจายเฉลี่ยเก่ียวกับคาเสื้อผาแตกตาง 

3.   เพศตางกัน มีคาใชจายเก่ียวกับคาใชจายเฉลี่ยเก่ียวกับคาโทรศัพทแตกตาง 

4.   เพศตางกัน มีคาใชจายเก่ียวกับคาใชจายเฉลี่ยเก่ียวกับคากิจกรรมแตกตาง 

 

แบบสอบถามเก่ียวกับ 

คาใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

     ตอนท่ี 1  

 1.   เพศ    

             �   1.  หญิง                     �   2. ชาย 

      2.   ระดับชั้นป     

             �  1. ชั้นปท่ี 1      �  2. ชั้นปที่ 2    �  3. ชั้นปที่ 3         �   4. ชั้นปที่ 4 

 3. สาขา 

 � 1. วิศวกรรมศาสตร    � 2.  บัญชี 

 � 3. การจัดการสารสนเทศ   � 4. สถาปตยกรรมศาสตร                  

   ตอนท่ี 2 

 1. คาเชาหอพัก ................... บาท / เดือน 

2. คาเสื้อผา  ....................... บาท / เดือน 

3. คาโทรศัพท ......................บาท / เดือน 

4. คารถโดยสาร .................. บาท / เดือน (กรณีไมมีคาใชจายขามไมตองตอบ) 

5. คากิจกรรม ..................... บาท / เดือน 
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แบบฝกหัดบทท่ี 7 

 

1. จงใชแบบสอบถามเก่ียวกับคาใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

      รัตนโกสินทรทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับคาเฉลี่ย(โดยใหสมมติขอมูลของผูตอบ  

       แบบสอบถาม  20 คน) 

สมมติฐานของงานวิจัย 

    1.   สาขาวิชาตางกัน มีคาใชจายเก่ียวกับคาใชจายเฉลี่ยเก่ียวกับเชาหอพักแตกตางกัน 

2.   สาขาวิชาตางกัน มีคาใชจายเก่ียวกับคาใชจายเฉลี่ยเก่ียวกับคาเสื้อผาแตกตาง 

3.   สาขาวิชาตางกัน มีคาใชจายเก่ียวกับคาใชจายเฉลี่ยเก่ียวกับคาโทรศัพทแตกตาง 

4.   สาขาวิชาตางกัน มีคาใชจายเก่ียวกับคาใชจายเฉลี่ยเก่ียวกับคากิจกรรมแตกตาง 

 

แบบสอบถามเก่ียวกับ 

คาใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

     ตอนท่ี 1  

 1.   เพศ    

             �   1.  หญิง                     �   2. ชาย 

      2.   ระดับชั้นป     

             �  1. ชั้นปท่ี 1      �  2. ชั้นปที่ 2    �  3. ชั้นปที่ 3         �   4. ชั้นปที่ 4 

 3. สาขา 

 � 1. วิศวกรรมศาสตร    � 2.  บัญชี 

 � 3. การจัดการสารสนเทศ   � 4. สถาปตยกรรมศาสตร                  

   ตอนท่ี 2 

 1. คาเชาหอพัก ................... บาท / เดือน 

2. คาเสื้อผา  ....................... บาท / เดือน 

3. คาโทรศัพท ......................บาท / เดือน 

4. คารถโดยสาร .................. บาท / เดือน (กรณีไมมีคาใชจายขามไมตองตอบ) 

5. คากิจกรรม ..................... บาท / เดือน 
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แบบฝกหัดบทท่ี 8 

 

1. จงนําแบบสอบถามสรางตัวแปรใหมที่ชื่อวา  คาใชจายรวม  ท่ีเกิดจากการนําตัวแปร      

      คาเชาหอพัก   คาเสื้อผา  คาโทรศัพท  คารถโดยสาร  คากิจกรรม มาเฉลี่ย แลวใชคําสั่ง   

      หาคาเฉลี่ยของตัวแปรคาใชจายรวม   และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (ใหสมมติขอมูลของ 

      ผูตอบ 20 คน) 

 

แบบสอบถามเก่ียวกับ 

คาใชจายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

   ตอนท่ี 2 

 1. คาเชาหอพัก ................... บาท / เดือน 

2.   คาเสื้อผา  ....................... บาท / เดือน 

 3. คาโทรศัพท ......................บาท / เดือน 

 4. คารถโดยสาร .................. บาท / เดือน (กรณีไมมีคาใชจายขามไมตองตอบ) 

 5. คากิจกรรม ..................... บาท / เดือน 
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แบบฝกหัดบทท่ี 9 

 

1. จงนําแบบสอบถามเก่ียวกับเหตุผลที่แตงกายตามแฟชั่นกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อ 

       เครื่องแตงกายทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธดังขางลาง (ใหสมมติขอมูลของ 

       ผูตอบ  50 คน) 

สมมติฐานทางงานวิจัย 

1.    เหตุผลท่ีแตงกายตามแฟชั่นมีความสัมพันธกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องแตงกาย 

 

แบบสอบถามพฤติกรรมการแตงกาย 

องนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 

 1.   เหตุผลที่แตงกายตามแฟชั่น 

      � 1.  ดูทันสมัย 

     �    2.  อยากใหเปนท่ีดึงดูดของผูอ่ืน 

     �    3.  ตามเพื่อน 

 2 . ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องแตงกาย 

         �    1.  ราคา    

        �    2.   ความทันสมัย    

        �    3.   ความเหมาะสม      

        �    4.   คุณภาพ 
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ตารางท่ี 5  แสดงคาของคะแนนในการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนบทเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

                   หลังการเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม  SPSS   for Windows  โดยใชระบบเครือขาย 

 

 

คนที่ 

หนวยการเรียนที่ คะแนน 

รวม 

เต็ม 20 

(ปรับ) 

คะแนน 

หลังสอบ 

เต็ม 20 

1 

เต็ม  

10 

2 

เต็ม 

10 

3 

เต็ม 

 10 

4 

เต็ม 

 10 

5 

เต็ม 

 10 

6 

เต็ม  

10 

7 

เต็ม 

 10 

8 

เต็ม 

10 

9 

เต็ม  

10 

1 10 10 10 10 10 8 8 5 8 17 18 

2 10 10 10 10 10 9 8 10 7 18 20 

3 10 10 10 10 10 9 9 9 8 19 17 

4 10 10 10 9 10 7 9 9 9 18 17 

5 10 10 10 9 10 9 9 10 9 19 16 

6 10 10 10 10 10 9 8 9 9 19 20 

7 10 10 10 10 10 9 7 9 9 18 16 

8 10 10 10 10 10 7 8 7 9 18 18 

9 10 10 10 10 10 9 7 9 9 18 16 

10 10 10 10 9 10 7 9 9 9 20 18 

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 18 

12 10 8 10 10 10 10 10 10 10 19 19 

13 10 10 10 10 10 8 10 10 10 19 20 

14 10 10 10 10 10 8 10 10 10 19 18 

15 10 10 10 10 10 7 8 7 9 18 20 

16 10 10 10 10 10 7 7 10 10 18 16 

17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 18 

18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 19 

        337 324 
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ตาราท่ี 6  คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows   

                  โดยใชระบบเครือขาย 

 

 

คนที่ 

กอนเรียน 

( X ) 

คะแนนเต็ม 20 

หลังเรียน 

( Y ) 

คะแนนเต็ม 20 

ผลตาง 

Y – X =  D 

 

ผลตาง D2 

1 12 18 6 36 

2 13 20 7 49 

3 12 17 5 25 

4 11 17 6 36 

5 15 16 1 1 

6 13 20 7 49 

7 12 16 4 16 

8 12 18 6 36 

9 11 16 5 25 

10 13 18 5 25 

11 14 18 4 16 

12 13 19 6 36 

13 14 20 6 36 

14 13 18 5 25 

15 13 20 7 49 

16 12 16 4 16 

17 13 18 5 25 

18 16 19 3 9 

รวม   92 510 

 

 

 



 
 

          ตาราง คาความยากความงาย แลอํานาจจําแนก  ของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 
 

ขอที่ p r 

1 .58 .83 

2 .60 .80 

3 .61 .57 

4 .6. .55 

5 .63 .55 

 



                                                                

ขอสอบ    Pre-test   และ   post –test   การใชSPSS for  Window  โดยใชระบบเครือขาย 

 

 

คําชี้แจง   

              1. ขอสอบมีท้ังหมด   6  ขอ   คะแนนเต็ม   20  คะแนน 

              2. ไมอนุญาตใหใชเครื่องคํานวณ 

   3. หามนําเอกสารใด ๆเขาหองสอบ 

              4. หามนําขอสอบออกจากหองสอบ 

              5. ใหแสดงวิธีทําลงในกระดาษคําตอบที่แจกใหทุกขอ 
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1. จงนําผลของ  ตารางที่1-1 - ตารางที่1-4  Frequency Table  ของตัวแปร เพศ  อายุ  

การศึกษา  อาชีพ  รายไดท่ีไดจากการโปรแกรม    SPSS for  Window  ไปเติม จํานวน และ

รอยละของผูตอบแบบสอบถามในตารางที่ 1.1  ใหสมบูรณ 

         ตารางท่ี 1-1  Frequency Table   

        

เพศ

267 53.4 53.4 53.4
233 46.6 46.6 100.0
500 100.0 100.0

ชาย
หญิง
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
       ตารางท่ี 1-2  Frequency Table   

       

อายุ

42 8.4 8.4 8.4
122 24.4 24.4 32.8
126 25.2 25.2 58.0
105 21.0 21.0 79.0
80 16.0 16.0 95.0
25 5.0 5.0 100.0

500 100.0 100.0

ตํ�ากว่า20
21-30
31-40
41-50
51-60
มากกว่า60ปี
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
      ตารางท่ี 1-3  Frequency Table   

       

อาชีพ

27 5.4 5.4 5.4
55 11.0 11.0 16.4

137 27.4 27.4 43.8
153 30.6 30.6 74.4
81 16.2 16.2 90.6
47 9.4 9.4 100.0

500 100.0 100.0

เกษตรกร
ราชการ
พนักงานบริษัท
เจ้าของธุรกิจ
นักศึกษา
อื�นๆ
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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      ตารางท่ี 1-4  Frequency Table             

รายได้

69 13.8 13.8 13.8
31 6.2 6.2 20.0
54 10.8 10.8 30.8
66 13.2 13.2 44.0
66 13.2 13.2 57.2

214 42.8 42.8 100.0
500 100.0 100.0

น้อยกว่า/เท่า 6000
6001-12000
12001-16000
16001-20000
20001-24000
มากกว่า24000
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

ตารางท่ี  1.1 แสดงจํานวน  และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ  

                รายได 

 

ตัวแปร        จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

         1.1 ชาย   

         1.2 หญิง 

                              รวม 

  

2. อาย ุ   

         2.1     ต่ํากวา 20 ป 

         2.2     20-30 ป 

         2.3     31-40  ป 

         2.4     41-50   ป 

         2.5     51- 60  ป 

         2.6     มากกวา 60ป 

                           รวม 

3. อาชีพ 

       3.1  เกษตรกร 

       3.2   ราชการ 

       3.3   พนักงานราชการ 

       3.4 เจาของธุรกจิ 

       3.5  นักศึกษา 

       3.6  อ่ืนๆ 

                      รวม 
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4.  รายได 

      4.1   นอยกวา/เทากับ    6000 บาท 

      4.2     6,001-12,000 บาท 

      4.3    12,001-16,000 บาท 

      4.4    16,001-20,000 บาท 

      4.5     20,001- 24,000 บาท 

     4.5    มากกวา24,000 บาท 

           รวม 

 

2. จากตารางที่ 2   Descriptives   statistics  จงเติมคาเฉลี่ย เละคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ  

     ความหมายใน  ตาราง ที่  2.1   

 

   ตารางท่ี 2  Descriptives   statistics 

 

Descriptive Statistics

500 2 6 4.50 .60
500 2 5 4.39 .58
500 2 5 4.39 .61
500 2 5 4.31 .63
500 1 5 4.27 .71
500 2 5 4.36 .58
500 3 5 4.29 .60
500 2 5 4.34 .64
500 2 5 4.26 .66
500 2 5 4.41 .61
500 1 5 4.37 .62
500 1 5 4.30 .82
500 1 5 4.35 .76
500

ความสด
รสชาติ
ความสะอาด
รายการอาหาร
ราคา
ความสุภาพอ่อนน้อม
ความเอาใจใส่
อาหารถูกต้องตามที�สั�ง
อาหารมาตรงเวลา
ความเหมาะสมของสถานที�
สะดวก
บรรยากาศ
ความสะอาด
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviat ion
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                 ชวงคาเฉลี่ยที่ใชแปลความหมายระดับความคิดเห็น        

                           คาเฉลี่ย                            ความหมาย 

                        1.00  - 1.49  อยูในระดับตํ่ามาก 

                        1.50 -  2.49               อยูในระดับตํ่า 

                        2.50  - 3.49              อยูในระดับปานกลาง 

                        3.50  - 4.49             อยูในระดับสูง 

                         4.50 - 5.00             อยูในระดับสูงมาก 

 

ตารางที่ 2.1  แสดงคาเฉลี่ย เละคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความหมาย 

 

ความคิดเห็นอาหารไทย X  S.D ความหมาย 

1. ความสด 

2. รสชาติ 

3. ความสะอาด 

4. รายการอาหาร 

5. ราคา 

6. ความสุภาพออนนอม 

7. ความเอาใจใส 

8. อาหารถูกตองตามท่ีสั่ง 

9. อาหารมาตรงตามเวลา 

10. ความเหมาะสมของสถานที่ 

11. สะดวก 

12. บรรยากาศดี 

13. ความสะอาด 
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3. จากตารางที่ 3-1 และ3-2  จงนําคาความความถ่ี   คาไคสแควร  คา Asump.Sig  ไปใสในตาราง      

    ที่ 3.1 แลวทดสอบสมมติฐานทางงานวิจัยที่วา   ความถ่ีในการรับประทานมีความความสัมพันธกับ  

       รายได  

ตารางท่ี  3-1   

ความถี�ในการรับประทาน * รายได้2 Crosstabulation

Count

58 60 107 225
35 51 138 224
7 7 27 41

2 8 10
100 120 280 500

น้อยกว่า1ครั�ง/สป
1-2 ครั�ง/สป
3-4ครั�ง/สป
มากกว่า 4ครั�ง/สป

ความถี�ในการรับประทาน

Total

น้อยกว่า10
000บาท

10001-20000
บาท

มากกว่า20
0001 บาท

รายได้2

Total

 
ตารางท่ี 3-2 

Chi-Square Tests

15.632a 6 .016
17.532 6 .008

13.305 1 .000

500

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2.00.

a. 
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ตารางท่ี 3.1     แสดงจํานวน และผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 

 

ความถ่ีในการ

รับประทาน 

รายได χ2 
Asymp.sig 

(2-sided)   

นอยกวา 10000   

บาท 

100001-  20000     

บาท 

มากกวา20000

บาท 
  

นอยกวา 1 ครั้ง/สป      

1-2  ครั้ง/สป      

3-4   ครั้ง/สป      

มากกวา4  ครั้ง/สป      

รวม      

 

จากตารางที่ 3.1    พบวา

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................  
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4. จากตารางที่ 4-1 และ  4-2  จงนําคาสถิติ ไปใสในตารางที่ 4.1  แลวทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

ที่วาความพึงพอใจเฉลี่ยของเพศชาย และเพศหญิงแตกตางกัน  

ตารางท่ี 4-1 

T-Test 

Group Statist ics

267 4.3806 .4870 .0298
233 4.3536 .4864 .0319

เพศ
ชาย
หญิง

ภาพรวม
N Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

 
ตารางที 4-2 

Independent Samples Test

.952 .330 .619 498 .536 .0270 .044 -.06 .1127

.619 489 .536 .0270 .044 -.06 .1127

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

ภาพรวม
F Sig.

Levene's
Test for

Equality  of
Variances

t df
Sig.

(2-tailed)

Mean
Dif fer
ence

Std.
Error
Dif fer
ence

Low
er Upper

95%
Confidence

Interva l of the
Dif ference

t-test for Equality of Means

 
 ตารางท่ี 4.1  ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของเพศหญิงและเพศชาย 

 

เพศ X  DS.  n  t  valuep −  

ชาย      

หญิง      

 

จากตารางที ่4.1  พบวา

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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5. จากตารางที่ 5-1 และ5-2  จงนําคาสถิติ ไปใสในตารางที่ 5.1   แลวทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

    ที่วา ความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบริการจําแนกตามอายุแตกตาง  

     

 ตารางท่ี 5-1 

Oneway 

Descriptives

ภาพรวม

42 4.4267 .3407 .0526 4.32 4.5329 3.85 5.00
122 4.2724 .4634 .0419 4.19 4.3554 2.92 5.00
126 4.3217 .4108 .0366 4.25 4.3942 3.46 5.00
105 4.4425 .6475 .0632 4.32 4.5678 3.54 7.38
80 4.4125 .4715 .0527 4.31 4.5174 3.23 5.00
25 4.5138 .3075 .0615 4.39 4.6408 3.69 5.00

500 4.3680 .4864 .0218 4.33 4.4107 2.92 7.38

ตํ�ากว่า20
20-30
31-40
41-50
51-60
มากกว่า60ปี
Total

N Mean

Std.
Deviati

on
Std.
Error

Lowe
r

Boun
d

Upper
Bound

95% Confidence
Interval for Mean

Minim
um

Maxi
mum

 
 

 

ตารางท่ี 5-2 

ANOVA

ภาพรวม

2.803 5 .561 2.402 .036
115.272 494 .233

118.075 499

Between Groups
Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

 

 

 

 



 92  

ตารางท่ี 5.1   เปรียบเทียบความพึงพอใจของของผูใชบริการจําแนกตามอายุ 

 

 

ความพึงพอใจในการรับประทาน

อาหารไทย 

 

X  S.D n F p-value 

   อายุ 

1.  ตํ่ากวา20 ป 

2.   21-30 ป 

3.   31-40 ป 

4.   41-50 ป 

5.   51-60 ป 

6.  60 ปขึ้นไป 

     

   

   

 

จากตารางที่ 5.1   พบวา

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อการสอน  SPSS for Windows  โดยใชระบบเครือขาย 

 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ หนาขอความและขอเสนอแนะที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 

ความคิดเห็น 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ที่สุด 

1. มีการจัดวางภาพและตัวอักษรเหมาะสม      

2. การจัดหนาสื่อมีความประณีตเหมาะสม      

3. การจัดหนาสื่อดึงดูดใจ นาสนใจ      

4. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม      

5. ตัวอักษร อานงาย ชัดเจน      

6. เนื้อหาวิชาเปนเรื่องที่นาสนใจ      

7. เนื้อหาของวิชามีความชัดเจน      

8. การเรียงเน้ือหาเปนไปตามลําดับ      

9. เนื้อหาของวิชาสอดคลองกับจุดมุงหมาย      

10. เนื้อหาไมสับสน อานเขาใจงาย      

11. เนื้อหาในแตละหัวขอเหมะสม      

12. เนื้อหาเสนอแนวความคิดที่สามารถนําไป  

ประยุกตใชในการทํางานวิจัยได  

     

13. การแสดงตัวอยางประกอบเนื้อหาเหมาะสม      

14. มีการสรุปประเด็นสําคัญ      

15. การประเมินผลหลงัการเรียนมคีวามเหมาะสม      
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คูมือการใชบทเรียน การใชโปรมแกรม  SPSS for Windws  โดยระบบเคร่ือขาย 

 

การเขาสูบทเรียน  

 1. เปดเครื่องคอมพิวเตอรดับเบ้ิลที่   Internet Explorer   พิมพชื่อเวปไซด       

                http://www.kkw.rmutr.ac.th./stat/       ดังรูปที่1                                                                

 
 

รูปท่ี1 พิมพชื่อเวปไซด 

 

                                                  

2.กด Enter จะเขาสูบทเรียนดังรูปที่2 

                         

      
                                          

รูปท่ี2 บทเรียนหนาแรก 

 

พิมพที่อยู 

 

http://www.kkw.rmutr.ac.th./stat/
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3. เลือกบทเรียนที่ตองการดังรูปที่3 

     

  
 

รูปท่ี3 เลือกบทเรียนท่ีตองการ 

 

4.กด  Forward  เมื่อตองการอานบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows ในหนาตอ   

   กด  Back    เมื่อตองการอานบทเรียนการใชโปรแกรม SPSS for Windows  ยอนกลับดังรูปที่4     

 

         
 

รูปท่ี4 ดูหนาตอไปและดูหนายอนกลับ 

         

เลือกบทเรียน 

ดูหนา

ตอไป 
 

ดูหนา

ยอนกลับ 
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      ตัวอยาง บทเรียนการใชโปรมแกรม SPSS for Windows โดยระบบ

เครือขาย 
                                                        

              
 

รูปท่ี5 หนาแรกของบทเรียน 
  

          
 
                                      รูปท่ี6  บทที่1 การสรางตัวแปรจากแบบสอบถาม 
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รูปท่ี7  บทที่2 การเตรียมขอมูลสําหรับโปรแกรม SPSS for Windows 
 
 

        
 

รูปท่ี8  การคําส่ังในการวิเคราะหคุณภาพของเครือ่งมือ (บทที่3) 
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รูปท่ี9  การคําส่ังกรา ฟ (บทที่4) 
 

          
 

รูปท่ี10   การคําส่ังทดสอบคาเฉล่ีย(บทที่6) 
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รูปท่ี11  การคําส่ังวิเคราะหความแปรปรวน (บทที่7) 
 
 

         
 

รูปท่ี12  การคําส่ังสรางตัวแปรใหม (บทที8่) 
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รูปท่ี13  การคําส่ังทดสอบเก่ียวกับสัดสวน (บทที9่) 
 
 

            
 

รูปท่ี14  การคําส่ังวิเคราะหความสัมพันธ (บทที่10) 



 105 

             
 

รูปท่ี15  การคําส่ังวิเคราะหสมการถดถอย (บทที่11) 
 
 

         
 

รูปท่ี16  กิจกรรม 
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รูปท่ี17  กิจกรรม 
 
 

      
 

รูปท่ี18  กิจกรรม 
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รูปท่ี19  กิจกรรม 
 



                                            

สวน ค   ประวัติคณะผูวิจัย 

1. หัวหนาโครงการวิจัย 

1. ชื่อ (ภาษาไทย) นางวรรณรี  ปานศิริ 

  (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Wannaree      Pansiri 

 

2. รหัสประจําตัวนักวิจัยแหงชาติ (ถาม)ี 

 

      3. ตําแหนงปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ  8  

 

      4. หนวยงานที่อยูที่ติดตอไดพรอมโทรศัพทและโทรสาร 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 3)  ถ. เพชรเกษม  ต.หนองแก  อ.หัวหิน  

จ.ประจวบคีรีขันธ 77110  

โทรศัพท 0 3251 2052 ตอ 1801-2 โทรสาร 0 3253 6299  

 

5. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2523 จบการศึกษาการศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 

พ.ศ. 2533 จบการศึกษาพัฒนศาสตรบริหารศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกสถิติ คณะสถิติประยุกต

 มหาวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร 

 

      6. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

 

      7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพในการ

ทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการ หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย เปนตน 

7.1 หัวหนาโครงการวิจัย :  

1  ศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนของสินคาในโครงการหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ  ของ 

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ในป  2548   

7.2 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว  

1.  ศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนของสินคาในโครงการหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ  ของ 

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ในป  2548   ไดเผยแพรไปยังหองสมุด และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ซึ่งไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณผลประโยชนประจําป    2548   



 

2. ผูรวมวิจัย 

 

1. ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวตรึงตา แหลมสมุทร 

  (ภาษาอังกฤษ) Miss trungta Lamsamoot 

2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน    31101  01222  26  6 

       3. ตําแหนงปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ  8  

       4. หนวยงานที่อยูที่ติดตอไดพรอมโทรศัพทและโทรสาร และ  E-mail 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร  วิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4)  ถ. เพชรเกษม  ต.  

              หนองแก  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110  

โทรศัพท 0 3257 2286 ตอ 1065 โทรสาร 0 3253 6299  

E-mail Address : trungta@chaiyo.com        

5. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2525 จบการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ.ศ. 2538 จบการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอกการสอนภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

      6. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

 

      7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพในการ

ทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการ หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย เปนตน 

7.1   หัวหนาโครงการวิจัย :  การใชสื่อการสอนออนไลนเปนสื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1  สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

7.2   งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : การใชสื่อการสอนออนไลนเปนสื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1  สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  พิมพในป  

2548   ไดเผยแพรไปยังหองสมุด และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ซึ่งไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

ผลประโยชนประจําป    2548   
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