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การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคป
สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC- ONLINE SCIENCE LESSONS
USING HIGH / SCOPE INSTRUCTIONAL ACTIVITIES FOR LEVEL 3 STUDENTS AT
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคป
สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์
กับการเรียนแบบปกติ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
อิเลคทรอนิกส์ออนไลน์กับนักเรียนที่เรียนแบบ
ปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 100 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling )ในการพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคป
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่
1 การพัฒนาบทเรียนโดยการใช้ ADDIE Model
เริ่มจากการวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ
(Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการทดลองใช้บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบสอบถามถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติค่าที (t-test) ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

* ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
** นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลการวิจัยได้บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ 3 หน่วย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
93.61/85.48 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ
อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการเรียนด้วย
บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์กับการเรียน
แบบปกติแตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในด้านจุดประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านผู้เรียน
ด้านสื่อและด้านการประเมินผล แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Abstract
The purposes of this study were to
develop and validate the efficiency of electroniconline science lessons using High/Scope
instructional activities for level 3 students and
to compare the learning achievement and opinions
of the students studied with the developed
lessons and the regular classroom instruction.
The samples were 100 students selected by
purposive sampling from Benjamarachalai
School under the Royal Patronage of the King.
The lessons were developed by using High/
Scope instructional activities .There were two
steps of development, they were; the first step
was to the development of the lesson by using
ADDIE model through analysis, design, development, implementation and evaluation, the second
step was to implement of developed lessons.

The instruments used in this study were
achievement tests and a questionnaires developed by the researcher. Data were analyzed
by using a t-test, means, and standard deviations.
The results were that 3 units of electroniconline lessons were successfully developed.
It was also found that the efficiency of the
lessons was 93.61/85.48, there was a significant
difference at the level of .05 of the learning
achievement of the two groups of students, and
there was a significant difference at the level
of .05 of the opinions of the two groups of
students concerning objectives, contents,
media, and evaluation used in the lessons.
บทนำ

ในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคสารสนเทศ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารไหลเวี ย นได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มาก
การเรียนรู้มิได้จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนและ
ครูเท่านั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ
ได้ด้วยตนเอง (Self directed learning) ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่อันเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นจะทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่ดีต่อการเรียน เพราะผู้เรียนจะต้องเป็น
ผู้กระทำเอง (พรรณี ช. เจนจิต 2538,หน้า 31)
เป็นการสร้างความสามารถในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน ให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ตลอดชีวิต
(วิชัย วงษ์ใหญ่ 2542, หน้า 18)

คำสำคัญ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ / การพัฒนา/ไฮ/สโคป
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รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542
โดยยึดหลักผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะอย่างเพียงพอในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการสอนนักเรียน
ระดับช่วงชั้นที่ 3 มาเป็นเวลานานพอสมควร
ทำให้เข้าใจในธรรมชาติของวัยรุ่นที่ชอบอิสระ
อยากคิดเอง ทำเอง ผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่
จะบรรจุเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ลงในบทเรียน
แล้วฝึกทักษะการใช้เครื่องมือให้เข้าถึงสาระ
การเรียนรู้ เพื่อเป็นสิ่งท้าทายอันจะเป็นการตอบสนองต่อผู้เรียนที่อยู่ในวัยรุ่นและยังเป็นทางเลือก
หนึ่งของการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
จากรายงานการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนปีการศึกษา 2550 ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 นั้น
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 55.22
ซึ่งต่ำกว่าวิชาพื้นฐานอื่น ๆ และยังพบว่าเมื่อ
ผู้เรียนเรียนจบเนื้อหาแล้ว ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจ อาจเป็นเหตุจากสื่อที่ใช้ไม่ดึงดูด
ความสนใจ มีข้อจำกัดในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์
งบประมาณในการเตรียมสื่อค่อนข้างสูง รวมทั้ง
ปัญหาอื่น ๆ อีกหลายประการและเพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัย
จึงมีความเห็นว่าสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาใช้ในบทเรียน เพราะสื่อที่

เหมาะสมจะเป็นตัวกลางที่ช่วยนำความรู้จาก
ครูผู้สอน หรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน ซึ่งจะมี
ผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข เกิดเจตคติที่ดี
ต่อการเรียน สนใจและรักที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคม
และพระราชบัญญัติการศึกษาปัจจุบัน ผู้เรียนจะ
เป็นผู้วางแผนการเรียนด้วยตนเองจนจบกระบวน
การเรียนรู้ ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนประเภทหนึ่งที่ตอบสนองผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี ช่วยในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะในการถ่ายทอด
เนื้อหาผ่านมัลติมีเดีย จะสามารถทำให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ดีกว่า ควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ตามความถนัด ความสนใจ และที่สำคัญยัง
ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้เรียนผู้สอน
และกับเพื่อน ๆได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมการสอนตามแนวคิดไฮ/สโคป
เป็นการสอนที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฏีพัฒนาการ
ทางสติปัญญา ผู้เรียนต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ด้วยตนเอง
โดยครูเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน ผู้เรียนมีส่วน
สำคัญในการวางแผนจัดประสบการณ์การเรียน
ต่อจากนั้นผู้เรียนได้สะท้อนผลการเรียนรู้ที่ตนเอง
ได้ตัดสินใจเลือกแนวคิดไฮ/สโคป ที่ผู้วิจัยนำมา
ใช้ในการพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์
นี้คือการนำขั้นตอนต่างๆมาประยุกต์ในการพัฒนา
บทเรียน ส่วนในด้านทฤษฏีการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัย
ได้นำแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ตามแนวมนุษยนิยม ทฤษฏีการสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียน
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ทฤษฏีการกำกับตนเองตามแนวคิดทางปัญญา
สังคมและทฤษฏีแรงจูงใจมาเป็นตัวกำหนดและ
พัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ด้วย
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคปสำหรับนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 3 ขึ้นมา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคปสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคปสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 กับวิธีการเรียนแบบปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคป ด้านจุดประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านผู้เรียน ด้านสื่อ และด้านการวัดผลประเมินผล
สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 กับการเรียนแบบปกติ
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตคือ
มุ่งศึกษาเฉพาะบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดไฮ/สโคป สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
โดยกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนคือ

ADDIE model (Donald Clark, 2003, p. 12)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 400 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่เลือกวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเป็นวิชาเลือก จำนวน
200 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง จำนวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มเรียน
ด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์จำนวน 50
คน และกลุ่มที่เรียนแบบปกติจำนวน 50 คน
ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการทดลองคื อ ตั ว แปรอิ ส ระ
(Independent Variable) ได้แก่การเรียนจากบทเรียน
อิเลคทรอนิกส์ออนไลน์และการเรียนแบบปกติ
และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ออนไลน์และการเรียนแบบปกติ เนื้อหาที่ใช้ใน
การสร้างบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 มีจำนวน
3 หน่วยดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องแสงและ
การเกิดภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องโลกและ
การเปลี่ยนแปลงและหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
สารและการเปลี่ยนแปลง
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และหาประสิทธิภาพของบทเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิ ก ส์ อ อนไลน์ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ส ำหรั บ
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นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 กับการเรียนแบบปกติและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 กับนักเรียนที่เรียน
แบบปกติ ในการพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้น
ที่ 3 ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิ ก ส์ อ อนไลน์ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคปสำหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 				
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการทดลองใช้บทเรียน
อิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคปสำหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด ไฮ/สโคปสำหรั บ นั ก เรี ย น
ช่วงชั้นที่ 3
ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้ารูปแบบของ
การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบ (ADDIE model) ของ Donald Clark
(2003, p. 12) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ (Analysis)
2. การออกแบบ (Design)
3. การพัฒนา (Development)
4. การนำไปใช้ (Implementation)
5. การประเมินผล (Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการทดลองใช้บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดไฮ/สโคปสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่
3 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์
วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ ดังนี้
1. ทดลองใช้บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ไฮ/สโคปสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์
วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 กับ
นักเรียนที่เรียนแบบปกติและนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
sampling) จำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเรียน
ด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์จำนวน 50
คน และกลุ่มที่เรียนแบบปกติจำนวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถาม
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ค่าที (t-test) ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ได้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดไฮ/สโคปสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
ที่มีประสิทธิภาพ 93.61/85.48 ซึ่งสูงกว่า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
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ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะบทเรี ย นที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ก าร
ลำดั บ การพั ฒ นาอย่ า งมี ขั้ น ตอนและรู ป แบบ
ของการออกแบบการพั ฒ นาบทเรี ย นอิ เ ลคทรอนิกส์ออนไลน์ใช้รูปแบบ ADDIE model
ที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development)
การนำไปใช้ (Implementation) และการประเมินผล ที่มีความสมบูรณ์และในด้านการออกแบบ
บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคป
นั้น ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรียน อันได้แก่
แนวคิดของสเคเจอร์ (Skager, 1978 pp. 116-117)
ที่กล่าวว่าผู้เรียนรู้ด้วยตนเองต้องมีลักษณะใน
การยอมรับตนเอง มีเจตคติในทางบวก มีการวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งต้อง
สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจภายนอก มีความยืดหยุ่นเป็นตัวของตัวเอง รวมทั้ง
ต้องมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ด้วย ในเรื่องจิตวิทยาพุทธิปัญญา (สุรางค์ โค้วตระกูล,
2544, หน้า 48 - 49) ผู้วิจัยได้นำมาเป็นแนวทาง
ในการออกแบบการเรียนการสอนในแง่ของการ
มีปฏิสัมพันธ์ และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ส่วนแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope)
(สุนทรา โตบัว 2546, หน้า 63 - 65) ได้นำมาใช้
ในการออกแบบการเรียนการสอนในเรื่องของ
การตรวจสอบประเด็นที่ต้องการศึกษา การวางแผนการเรียน การดำเนินการค้นคว้า การสะท้อนคิด และการสังเคราะห์องค์ความรู้ 		
สำหรับทฤษฎีการเรียนรู้ เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน ที่ผู้วิจัยได้นำมาประยุกต์ใช้มีหลากหลายทฤษฏี ได้แก่ ทฤษฎี-

แบบมนุษยนิยม (ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2544,
หน้า 17 - 20) ในด้านการรับรู้ ความรับผิดชอบ
และการมีปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนสามารถค้นหา
ความต้องการและความสนใจของตนเองรวมทั้ง
ต้องรับผิดชอบกับการเรียนรู้ที่ตนเองเลือก ซึ่ง
จากทฤษฏี นี้ ผู้ วิ จั ย ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นด้ ว ยการสร้างสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในด้านแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ด้วยการกำกับตนเอง
ตามแนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ของ
บันดูรา (Bandura, 1990 citing Elliott et al., 1996,
p. 350) เรื่องการสังเกตตนเอง ผู้วิจัยได้นำมา
ปรับใช้ โดยให้นักเรียนรู้จักการสังเกต เพื่อการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตนเองหลั ง จากส่ ง แบบฝึ ก หั ด
ออนไลน์ไปแล้ว ได้ผลคะแนนน้อยกว่าที่ตน
คาดคิดไว้ ส่วนทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ของไวกอทสกี้ (Vygotsky, 1986 citing Vadeboncoeur, 1997, p. 27) ผู้วิจัยได้นำหลักการทฤษฎี
นี้มาใช้กล่าวคือ ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวย
ความสะดวกเท่านั้น ซึ่งผู้เรียนจะต้องสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง สนใจในสิ่งที่เรียน
กระตือรือร้น และสนุกสนานในการเรียน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นำทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน
(อ้างถึงใน ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541, หน้า 52 -66)
มาใช้กับผู้เรียนด้วยได้แก่ ความท้าทาย จินตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น และความรู้สึกที่ได้
ควบคุมบทเรียนได้ ซึ่งความรู้สึกนี้มีผลเป็นนัยสำคัญให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
ยิ่งขึ้น อีกทฤษฎีหนึ่งที่ผู้วิจัยได้นำมาใช้คือทฤษฏี
พฤติกรรมนิยม (สุกรี รอดโพธิ์ทอง, 2544, หน้า
35 - 41) ผู้วิจัยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
โปรแกรมการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยแบ่ง
เนื้อหาบทเรียนออกเป็นหน่วย ๆ มีวัตถุประสงค์
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ชัดเจน และมีการวัดผลโดยข้อมูลย้อนกลับทันที
และทฤษฎีสุดท้ายที่ผู้วิจัยได้นำมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนได้แก่ทฤษฏีปัญญานิยม
(ปรีชา วิหคโต, 2537, หน้า 114 - 126) ผู้วิจัย
ได้ประยุกต์มาใช้ในการสร้างโปรแกรมการสอน
โดยใช้เทคนิคเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนและระหว่างเรียน มีแบบฝึกให้ผู้เรียน
วิเคราะห์หาคำตอบได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เสกสรร สายสีสด (2545, บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
การพัฒนารูปแบบระบบการเรียนการสอนโดย
ใช้อินเตอร์เน็ตรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ พบว่าประสิทธิภาพของเว็บเพ็จที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/ E2) มีค่าเท่ากับ
84.44/ 82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
ที่ระดับ 80/ 80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จตุพร ทรงประสิทธิ์ (2545, บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
การเปรียบเทียบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรูปแบบเกมการสอนและรูปแบบสถานการณ์จำลองพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบเกมการสอนรูปแบบสถานการณ์จำลอง
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.73/ 82.2 และ 86.4/ 84.8
ตามลำดับ กัญญารัตน์ อู่ตะเภา (2544, บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.2/ 87.4 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบท
เรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นบทเรียน
ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคปสำหรับนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 3 กับการเรียนแบบปกติพบว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิ ทยาศาสตร์ ที่พั ฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิ ภ าพใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในระดับที่สามารถใช้เป็น
สื่อในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการเรียนด้วยตนเอง
ได้อย่างอิสระ เมื่อผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนนี้ได้
เรียนตามความต้องการของตนเอง ตามลำดับ
เนื้อหาก่อนหลังแล้ว ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้ มีความสนใจ มีการทบทวนการทำ
แบบฝึกหัด การทดสอบ และสามารถแจ้งผล
การทดสอบความรู้หลังเรียนได้ทันที เป็นการ
ประเมินผลที่ช่วยให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้า
ของตนเอง เป็นอย่างดี และเมื่อผู้เรียนมีผลการเรียน
ที่ยังไม่ก้าวหน้า ผู้เรียนก็สามารถเรียนได้อีก
สอดคล้องกับหลักการของ รุจโรจน์ แก้วอุไร
(2543, หน้า 142) ที่กล่าวว่าการเรียนจากบทเรียน
ออนไลน์นั้น ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถ ทบทวนการเรียนได้ตลอดเวลา สามารถเลือกเนื้อหาก่อนหลังได้ ความต้องการ ทำให้
ผู้เรียนมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มีความสนใจในการสืบค้น
ข้อมูลมากขึ้น และหลังจากเรียนเนื้อหาในแต่ละ
เรื่องแล้วยังมีการทดสอบ สามารถแจ้งผลการ-
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ทดสอบความรู้หลังเรียนได้ทันที เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์
ศรีฟ้า (2544, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อโรงเรียนไทยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ องอาจ ชาญเชาว์
(2544, หน้า 4) ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีรูปแบบ
การนำเสนอบทสรุปต่างกัน พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ตามที่กำหนด และนักเรียนที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่มีรูปแบบการนำเสนอบทสรุปต่างกัน
ทั้ง 3 แบบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ เจอรัลด์
(Jerald, 2004, p. 6) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการสอนตามปกติ
กับวิธีการสอนผ่านเครือข่าย WWW พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการสอนผ่านเครือข่าย World Wide
Web สูงกว่าการสอนปกติ 20% ผลคะแนนจาก
การทดสอบหลังการเรียนมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ พบว่ามี
ความคิดเห็นทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งกับบทเรียนอิเลค-

ทรอนิกส์ออนไลน์ในด้านต่าง ๆ เช่นมีการจัดลำดับ
จุดประสงค์ ได้อย่างเหมาะสม มีความสะดวกใน
การเรียนรู้เนื้อหา ซึ่งมีความทันสมัย ความชัดเจน
มีความคิดสร้างสรรค์ จูงใจให้สนใจในการเรียน
ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ในช่วงเวลาที่ต้องการ สามารถนำเนื้อหาโดยคัดลอกจากบทเรียนมา มาทบทวนได้ในเวลาว่าง
นอกจากนี้ ในด้านสื่อ ยังมีความเหมาะสมกับ
การเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ด้านทักษะต่าง ๆ มีความทันสมัย ฝึกให้เรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ในด้านวัดผลประเมินผล มีการประเมินผลเนื้อหาทั้งก่อนเรียนและหลังการเรียน
ผู้เรียนได้ทดสอบและทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้รับรู้ผลของการประเมิน
ในแต่ละครั้งอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้เรียนรู้สึกพึงพอใจอย่างมาก ซึ่งผลสะท้อนนี้สอดคล้องเป็น
อย่างดีกับการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคป ที่กล่าวว่าผู้เรียนจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เลือกวิธีการเรียน ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนจำเป็น
ต้องร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติและทบทวน
อันเป็นกระบวนการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือ
ค้นคว้าความรู้จากสื่อต่างๆ ด้วยตนเอง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กนกวรรณ จันทร์สว่าง (2545,
หน้า 38) ที่ได้ศึกษาระดับความคิดเห็น ความพร้อม
การยอมรับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็ก-
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ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และด้านความพร้อมใน
การจัดการ ที่พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นด้านการรับรู้คุณลักษณะและด้านประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบ e-learning ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของโลจี (Logie, 2002,
p. 56) ที่ศึกษาการอ่านบทความบนอินเตอร์เน็ต
และบทความในหนังสือ พบว่านักเรียนมีความสนใจที่ จ ะอ่ า นบทความบนอิ น เตอร์ เ น็ ต ตาม
ความสามารถของนักเรียนเอง และสนใจบทความ
ที่ต้องใช้ทักษะการอ่านที่ยากขึ้น มากกว่าการอ่าน
จากหนังสือธรรมดา เพราะได้มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าถ้าอ่านบทความอินเตอร์เน็ตพวกเขามีบทความ
ให้เลือกอ่านได้มากกว่าการอ่านหนังสือธรรมดา
และสามารถค้นคว้าติดตามเรื่องที่สนใจได้ดีกว่า
นอกจากนี้ยังเกิดความร่วมมือกันระหว่างนักเรียน
มากยิ่งขึ้นในห้องเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. การเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องดำเนิน
กิจกรรมการเรียนด้วยตนเองและควบคุมการเรียน
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ อาจทำให้ผู้เรียนขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน หรือกับผู้เรียน ดังนั้น
ในการนำบทเรียนไปประยุกต์จึงต้องคำนึงถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
และกระตุ้นให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนด้วยกันให้มากที่สุดและผู้สอนควร
ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามที่กำหนดและต้องปรับบทบาทของครูผู้สอน
มาเป็นผู้ชี้นำ ผู้อำนวยความสะดวก คอยกระตุ้น

ให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย ให้กำลังใจ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองให้สำเร็จ
ให้เวลากับผู้เรียนและให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหา
2. นำรูปแบบการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ที่ผ่านการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ต่าง ๆ
และที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ
สำหรับการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบาย
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยกระตุ้นและ
แนะนำให้ครูผู้สอนตระหนักถึงในการจัดเรียนรู้
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิธีต่างๆ เพื่อเสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สนับสนุน
ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ ให้งบประมาณ กับครู
ในสถานศึกษา นอกจากนี้ควรเอื้อเฟื้อการบริการ
การสืบค้นอินเทอร์เน็ตที่มีความรวดเร็ว จัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เพียงพอกับความต้องการ
4.โรงเรียนควรสนับสนุนให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการทำหน้าที่ในการพัฒนา
บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ในรายวิชาอื่น ๆ
รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนและผู้ที่รับผิดชอบ
อย่างจริงจังและต่อเนื่องและ ควรจัดชั่วโมง
ปฐมนิเทศเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน
รับบทบาทในการเรียนรู้และรับผิดชอบในการเรียนของตน พร้อมทั้งแนะนำในสิ่งที่ผู้เรียนได้
รับ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไปดังนี้

หน้า
1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการทดลองจริงและการทดลองเสมือน ในวิชาวิทยาศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 4 เพื่อได้ทราบความแตกต่าง จะได้
นำมาจัดรูปแบบการเรียนที่เอื้อต่อผู้เรียน
2. ควรมีการนำการทดลองเชิงปฏิบัติการ
ที่ไม่ปลอดภัยและเสี่ยงต่อผู้ที่อยู่รอบข้างผู้เรียน
มาสร้างเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ในการจำลองสถานการณ์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียน
อิเลคทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองกับเนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาทุก
ระดับ เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้หรือ
ทบทวนเนื้อหาและส่งเสริมให้ผู้สนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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