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ในการศึกษาคนควาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรีย น
วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน
(e-Learning) กับการเรียนรูแบบปกติผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
2.1 คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร
2.1.1 โครงสรางหลักสูตรของวิชาวิทยาศาสตร
2.1.2 ความสําคัญ ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร
2.1.3 เปาหมาย วิสัยทัศนและคุณภาพของผูเรียน
2.1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
2.1.5 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
2.1.6 การวัดประเมินผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
2.2 เจตคติ
2.2.1 ความหมายของเจตคติ
2.2.2 องคประกอบของเจตคติ
2.2.3 ลักษณะของเจตคติ
2.2.4 ประโยชนของเจตคติ
2.2.5 เจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
2.2.6 การวัดเจตคติ
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3.3 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
2.3.4 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
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2.4 การเรียนรูแบบออนไลน หรือ e-Learning
2.4.1 ความหมายของ e-Learning
2.4.2 องคประกอบของ e-Learning
2.4.3 ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ e-Learning
2.4.4 ขอดีของการเรียนรูแบบ e-Learning
2.5 โปรแกรมระบบการเรียนการสอนออนไลน Moodle LMS
2.5.1 ความเปนมาของโปรแกรม
2.5.2 ลักษณะของโปรแกรม
2.5.3 องคประกอบของโปรแกรม
2.5.4 ขอดีของโปรแกรม
2.5.5 การจัดการเรียนรูดวยโปรแกรม Moodle LMS
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ
2.7 สรุปกรอบแนวคิด

์
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2.1 คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร

มห

าวิท

2.1.1 โครงสรางหลักสูตรของวิชาวิทยาศาสตร
1) วิชาวิทยาศาสตรสาระพืน้ ฐาน (วิชาละ 3 หนวยการเรียน ใชเวลาเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ว 31101 วิทยาศาสตร 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ว 32101 วิทยาศาสตร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ว 33101 วิทยาศาสตร 3
2) วิชาวิทยาศาสตรสาระเพิ่มเติม (วิชาละ 2 หนวยการเรียน ใชเวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ว 30211 ของเลนเชิงวิทยาศาสตรหลากหลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ว 30251 โครงงานวิทยาศาสตร (เลือกรวม)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ว 30261 ดาราศาสตรและอวกาศ (เรียนทุกหอง)
ว 30222 สนุกกับอิเล็กทรอนิกส (เลือกรวม)
(โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล. 2548 : 20)
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2.1.2 ความสําคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่ง ในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับชีวิตทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใชเพื่อ
อํานวยความสะดวกในชีวิตและในการทํางาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับ
ความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ ความรูวิทยาศาสตร ชวยใหเกิดองคความรูและความเขาใจใน
ปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกัน
เทคโนโลยีมีสวนสําคัญที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรตอไปอยางไมหยุดยั้ง
วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค
คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยาง
เปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบไดวิทยาศาสตร
เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปน สังคมแหงความรู (knowledge based society) ทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (scientific literacy for all) เพื่อที่จะมีความรูความ
เขา ใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษ ยสรางสรรคขึ้น และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล
สรางสรรค มีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตร ไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แตยัง
ชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชนการดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนา
สิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น และที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง คื อ ความรู
วิทยาศาสตร ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขันกับนานาประเทศและ
ดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข
ความรูท างวิ ท ยาศาสตรไ ด ม าดว ยความพยายามของมนุ ษ ยที่ ใ ช ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (scientific process) ในการสืบเสาะหาความรู (scientific inquiry) การแกปญหาโดย
ผา นการสัง เกต การสํา รวจตรวจสอบ (Investigation) การศึก ษาคน ควา อยา งเปน ระบบและ
การสืบคนขอมูลทําใหเกิดองคความรูใหมเพิ่มพูนตลอดเวลา
ความรูวิท ยาศาสตรตอ งสามารถอธิบ ายและตรวจสอบได เพื่อ นํา มาใชอา งอิง ใน
การสนับสนุนหรือโตแยงเมื่อมีการคนพบขอมูลหรือหลักฐานใหม หรือแมแตขอมูลเดียวกันก็อาจ
เกิดความขัดแยงขึ้นไดถานักวิทยาศาสตรแปลความหมายดวยวิธีการหรือแนวคิดที่แตกตางกัน
ความรูวิทยาศาสตรจึงอาจเปลี่ยนแปลงได
วิทยาศาสตรเปนเรื่องที่ทุกคนสามารถมีสวนรวมได ไมวาจะอยูในสวนใดของโลก
วิทยาศาสตรจึงเปนผลจากการสรางเสริมความรูของบุคคล การสื่อสารและการเผยแพรขอมูลเพื่อให
เกิดความคิดในเชิงวิเคราะหวิจารณ มีผลใหความรูวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้งและสงผลตอ
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คนในสังคมและสิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาและการใชความรูทางวิทยาศาสตรจึงตองอยูภายใน
ขอบเขต คุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมและเปนการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ความรู  ว ิ ท ยาศาสตร เ ป น พื ้ น ฐานที ่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ซึ ่ ง เป น
กระบวนการในงานตางๆ หรือกระบวนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑโดยอาศัยความรูวิทยาศาสตร
รวมกับศาสตรอื่นๆ ทักษะ ประสบการณ จินตนาการและความคิดสรางสรรคของมนุษย โดยมี
จุดมุงหมายที่จะใหไดผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการและแกปญหาของมวลมนุษยเทคโนโลยี
เกี่ยวของกับทรัพยากร กระบวนการ และระบบการจัดการ จึงตองใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรค
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2544 : 1-2)
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2.1.3 เปาหมาย วิสัยทัศน และคุณภาพของผูเรียน
1) เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร เปนเรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต
สํารวจตรวจสอบและการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลมาจัดระบบหลักการ
แนวคิด และทฤษฎี ดังนั้น การเรียนการสอนวิทยาศาสตร จึงมุงเนนใหผูเรียนไดเปนผูเรียนรูและ
คนพบดวยตนเองมากที่สุด นั่นคือ ใหไดทั้งกระบวนการและองคความรู ตั้งแตเริ่มแรกกอนเขาเรียน
เมื่ออยูในสถานศึกษา และเมื่อออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแลว
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ในสถานศึกษามีเปาหมายสําคัญดังนี้
(1) เพื่อใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีเปนพื้นฐานในวิทยาศาสตร
(2) เพื่อใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร
(3) เพื่อใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
(4) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการความสามารถในการแกปญหาและ
การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ
(5) เพื่อใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย
และสภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
(6) เพื่อนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต
(7) เพื่อใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
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จากเปาหมายดังกลาว แสดงใหเห็นวา การเรียนวิทยาศาสตร ชวยใหมีการพัฒนาใน
ทุกๆ ดานและครอบคลุมถึงเรื่องของความตระหนักและผลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอีกดวย
การจัดการเรียนการสอน กลุมวิทยาศาสตรในทุกระดับ จึงตองดําเนินการที่จะสงเสริมใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาที่สมบูรณเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
วิทยาศาสตรที่เ นนกระบวนการที่ผูเ รียนเปน ผูคิด ลงมือปฏิบัติ ศึก ษาคนควาอยางมีระบบดว ย
กิจกรรมหลากหลาย กิจกรรมที่จะจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรไดมีหลากหลาย เชน
กิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมแกปญหา กิจกรรมการสังเกต กิจกรรมสํารวจตรวจสอบกิจกรรมการ
ทดลอง กิจกรรมสืบคนขอมูล ทั้งจากแหลงขอมูลที่เปนบุคคล เอกสารในหองสมุดหรือหนวยงาน
ในทองถิ่น จนถึงการสืบคนทางเครือขายอินเทอรเน็ต กิจกรรมศึกษาคนควาจากสื่อตางๆ และ
แหลงเรียนรูในทองถิ่น กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรและ กิจกรรมอภิปราย
ทั้งนี้โดยคํานึงถึ งวุฒิภ าวะ ประสบการณเ ดิม สิ่งแวดล อม และวัฒนธรรมตางกัน ที่
ผูเรียนไดรับรูมาแลวกอนเขาสูหองเรียน การเรียนรูของผูเรียน จะเกิดขึ้นระหวางที่ผูเรียนมีสวนรวม
โดยตรงในการทํา กิจ กรรมการเรีย นเหลา นั้น จึง จะมีค วามสามารถในการสืบ เสาะหาความรู
มีความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง และ
คาดหวังวากระบวนการเรียนรูดังกลาวจะทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร มี
คุณธรรมจริยธรรมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค รวมทั้งสามารถสื่อสาร
และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2544 : 3-4)
2) วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร
วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดไว
ดังนี้
(1) การเรียนรูวิทยาศาสตร เปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการ
และเจตคติผู เ รี ย นทุ ก คนควรไดรับ การกระตุน สง เสริม ใหส นใจและกระตื อ รื อ รน ที่ จ ะเรีย นรู
วิทยาศาสตร มีความสงสัย เกิดคําถามในสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงมั่นและ
มีความสุขที่จะศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรูเพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นําไปสูคําตอบของ
คําถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบ ขอมูล และ
สิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นเขาใจได
(2) การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากวิทยาศาสตรเปน
เรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ (natural world) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตอง
เรียนรูเพื่อนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตและการประกอบอาชีพ เมื่อผูเรียนไดเรียนวิทยาศาสตรโดย
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ไดรับการกระตุนใหเกิดความตื่นเตนทาทาย กับการเผชิญสถานการณหรือปญหา มีการรวมกันคิด
ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเขาใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตรกับวิชาอื่นและชีวิต ทําให
สามารถอธิบาย ทํานาย คาดการณสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผล การประสบความสําเร็จในการเรียน
วิทยาศาสตรจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ มุงมั่นที่จะสังเกต สํารวจตรวจสอบ สืบคน
ความรูที่มีคุณคาเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงตองสอดคลองกับ
สภาพจริงในชีวิต โดยใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายในทองถิ่น และคํานึงถึงผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรู
ความสนใจและความถนัดแตกตางกัน
(3) การเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐานเปนการเรียนรูเพื่อความเขาใจ ซาบซึ้งและเห็น
ความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูหลายๆ ดาน
เปน ความรูแ บบองคร วม อัน จะนํา ไปสูก ารสรา งสรรคสิ่ง ตา งๆ และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต มี
ความสามารถในการจัดการ และรวมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยางยั่งยืน
3) คุณภาพของผูเรียน
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงหวังใหผูเรียนได
เรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน
ทุกขั้นตอน ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมหลากหลาย ทั้งเปนกลุมและเปนรายบุคคล โดยอาศัยแหลง
เรียนรูที่เปนสากลและทองถิ่น โดยผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุน แนะนํา
ชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพื่อใหการศึกษาวิทยาศาสตรบรรลุผลตามเปาหมายและวิสัยทัศน
ที่กลาวไว
ผูเรียนที่เรียนจบชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3) ควรมีความรู ความคิด ทักษะ
กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร ดังนี้
(1) เขาใจลักษณะและองคประกอบที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของการ
ทํางานของระบบตางๆ การถายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
พฤติกรรมการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม
(2) เขาใจสมบัติและองคประกอบของสารละลาย สารบริสุทธิ์ การเปลี่ยนแปลง
ของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
(3) เขาใจแรงเสียดทานโมเมนตของแรง การเคลื่อนที่แบบตางๆในชีวิตประจําวัน
กฎการอนุรักษพลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน การสะทอน การหักเหและความเขม
ของแสง
(4) เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณทางไฟฟา หลักการตอวงจรไฟฟาในบาน
พลังงานไฟฟา และหลักการเบื้องตนของวงจรอิเล็กทรอนิกส
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(5) เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหลงทรัพยากรธรณี ปจจัยที่
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะและผลที่มีตอสิ่งตางๆ
บนโลกความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ
(6) เขา ใจความสัม พัน ธร ะหวา งวิท ยาศาสตรกับ เทคโนโลยี การพัฒ นาและ
ผลของการพัฒนาเทคโนโลยีตอคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม
(7) ตั้งคําถามที่มีการกําหนดและควบคุมตัวแปรคิดคาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง
วางแผนและลงมือสํารวจตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูล และสรางองค
ความรู
(8) สื่อสารความคิดความรู จากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูดเขียนจัดแสดง
หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ
(10) แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตยในการสืบเสาะ
หาความรูโดยใชเครื่องมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเชื่อถือได
(11) ตระหนัก ในคุณ คา ของความรูวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยีที่ใ ชใ นชีวิต
ประจําวัน และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกยองและเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน
(12) แสดงถึงความซาบซึ้งหวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา มีสวนรวมในการพิทักษ ดูแลทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น
(13) ทํ า งานรว มกับ ผูอื่น อยา งสรา งสรรคแ สดงความคิด เห็น ของตนเองและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(กรมวิชาการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2544 : 7-8)

มห

2.1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
1) สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
(1) มาตรฐาน ว 1.1 : เขา ใจหนว ยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพัน ธของ
โครงสรางและหนาที่ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต
(2) มาตรฐาน ว 1.2 : เขา ใจกระบวนการและความสําคัญของการถา ยทอด
ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต ความหลากหลายทางชี ว ภาพ การใช
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เทคโนโลยีช ีว ภาพที ่ม ีผ ลตอ มนุษ ยแ ละสิ ่ง แวดลอ มมีก ระบวนการสืบ เสาะหาความรู แ ละ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
2) สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
(1) มาตรฐาน ว 2.1 : เขา ใจสิ่ง แวดลอ มในทอ งถิ่น ความสัมพัน ธระหวา ง
สิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
(2) มาตรฐาน ว 2.2 : เขา ใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช
ทรัพ ยากรธรรมชาติใ นระดับ ทอ งถิ่น ประเทศ และโลกมีก ระบวนการสืบ เสาะหาความรูแ ละ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน
3) สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร
(1) มาตรฐาน ว 3.1 : เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสาร
กับ โครงสรา งและแรงยึ ด เหนี ่ย วระหวา งอนุภ าคมีก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู  แ ละ
จิ ตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
(2) มาตรฐาน ว 3.2 : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร
การเกิดสารละลาย การเกิด ปฏิกิริย าเคมี มีก ระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
4) สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
(1) มาตรฐาน ว 4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และ
แรงนิวเคลียร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
อยางถูกตองและมีคุณธรรม
(2) มาตรฐาน ว 4.2 : เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุในธรรมชาติ
มีก ระบวนการสืบ เสาะหาความรู และจิตวิท ยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เ รีย นรู และนํา ความรูไ ปใช
ประโยชน
5) สาระที่ 5 : พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวติ การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
6) สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
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มาตรฐาน ว 6.1 : เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลกความ
สัมพันธของกระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
7) สาระที่ 7 : ดาราศาสตรและอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 : เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 7.2 : เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม
8) สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 : ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบ
เสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูล และเครื่องมือที่มีอยูใ นชว งเวลานั้น ๆ เขา ใจวา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
(กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2544 : 10-11)

มห

าวิท

2.1.5 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเนนใหผูเรียนเปน
สําคัญ โดยผูเรียนมีบทบาทวางแผนการเรียนรู เลือกทํากิจกรรมการเรียนรูและลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาผูเ รีย นใหมีค วามสมบูร ณทั้ง รา งกาย อารมณ สัง คมและสติปญ ญา การจัด การเรีย น
การสอนวิทยาศาสตรใชแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 มาตรา 24 ที่ระบุใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา
3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหคิดเปนทําเปน
รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
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4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนรวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค
5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวย
ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน สวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการตางๆ
6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร มีองคประกอบสําคัญที่สัมพันธกัน หรือมีความ
สอดคลองกัน ประกอบดวย หลักสูตร กระบวนการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู ที่มี
การเชื่อมโยงกัน แสดงไดดังภาพ 2

ยาล
ัยรา
ชภ

หลักสูตร
• จุดหมาย
• มาตรฐานการเรียนรู
• สาระการเรียนรู
ฯลฯ

!

มห

าวิท

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู
1) ความรู ความคิด ความสามารถ
2) กระบวนการเรียนรู
3) เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
4) โอกาสในการเรียนรู
ฯลฯ

"

1)
2)
3)
4)
5)
6)

กระบวนการเรียนรู
การสืบเสาะหาความรู
การแกปญหา
การเรียนรูดว ยการคนพบ
การเรียนรูอยางมีความหมาย
การเรียนรูแบบรวมมือ
การคิดและการปฏิบัติ
ฯลฯ

ภาพ 2 ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
(ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546 : 4)
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ผูบริหาร ผูสอน ผูเรียนและผูเกี่ยวของ จะตองรวมกันวางแผนเตรียมการ และกํากับ
ติดตามการดําเนินงานใหองคประกอบหลักทั้ง 3 สวนมีความสอดคลองกัน มีการสนับสนุนให
การจัด การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตรเ ปน ไปตามเปา หมายการจัด การศึก ษาของสถานศึก ษา
โดยการเตรียมความพรอมดังตอไปนี้
(1) หลัก สู ตร จั ดทํ า หลั กสู ตรสถานศึ กษาใหมีสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ และบริบทของสถานศึกษา
ประกอบดวย สภาพปญหา และความตองการของทองถิ่น พัฒนาการและประสบการณของผูเรียน
เพื่อใชกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล
(2) กระบวนการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนกระบวนการ และคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม หรือชีวิตจริง เพื่อใหมีความหมายตอผูเรียน จัดหาแหลงการ
เรียนรู สื่อการเรียนรู และวัสดุอุปกรณการศึกษาอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติการ
ทดลอง รวมทั้งใหโอกาสผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรูดวยตนเอง
(3) การวัดผลประเมินผลการเรียนรูจัดใหมีการประเมินผลโดยใชแนวทางการประเมิน
ตามสภาพจริง ที่ผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน เพื่อใหไดขอสนเทศผลการเรียนรูที่เปน
ความสามารถอย า งแท จ ริ ง และเลื อ กใช วิ ธีก ารวั ด ผลประเมิน ผล เกณฑก ารประเมิน และแบบ
ประเมินที่สอดคลองกัน รวมถึงนําผลการประเมินไปใชพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

มห

าวิท

2.1.6 การวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
การวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบที่
ประกอบด ว ย การกํ า หนดจุ ด มุ ง หมายและวิ ธี ก ารวั ด ผลประเมิ น ผล การสร า งเครื่ อ งมื อ และ
การดําเนินการตามที่วางแผนไว ขั้นตอนที่เปนไปไดในการวัดผลประเมินผล แสดงไดดังภาพ 3
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กําหนดจุดมุงหมายของการเรียนรู

เจตคติ

โอกาสการเรียนรู

์

กระบวนการเรียนรู

คริน
ทร

ความรูความคิดคิด

ประเมินตามสภาพจริงจริง

ัฏรา

ประเมินจากแบบทดสอบ

ชน

กําหนดวิธีการวัดผลประเมินผล

ยาล
ัยรา
ชภ

ผลที่ไดจากการประเมินนํามาตัดสินระดับคุณภาพ
โดยใชเกณฑที่กําหนดเพื่อสรุปความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู

ภาพ 3 ระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546 : 7)

มห

าวิท

การวัด ผลประเมิน ผลการเรีย นรูอ ยา งเปน ระบบ มีขั้น ตอนที่เ ริ่ม จาก การกํา หนด
จุดมุงหมายดานตางๆ ซึ่งอาจประกอบดวย ความรูความคิด กระบวนการเรียนรู เจตคติและโอกาส
ในการเรียนรู ตอจากนั้น จึงกําหนดวิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ทั้งการประเมินจากการ
ทดสอบดวยขอสอบ และการประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงานและผลงานของผูเรียน ทั้งนี้
จะตองกําหนดเกณฑที่สามารถนําไปใชประเมินไดอยางเที่ยงตรง การวัดผลประเมินผลการเรียนรู
วิท ยาศาสตร ในปจ จุบัน เปน การประเมิน ตามสภาพจริง มากกวา การประเมิน จากการทดสอบ
ดว ยขอ สอบ เนื่อ งจากการประเมิน ตามสภาพจริง ชว ยสะทอ นถึง สมรรถภาพของผูเ รีย นได
ครอบคลุมทุกดาน
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2.2.1 ความหมายของเจตคติ
เจตคติ เ ป น คํา ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2525
(ราชบัณฑิตยสถาน 2539) อานวา เจตะคติ เปนคํามาจากภาษาอังกฤษวา Attitude มาจากรากศัพท
ภาษาละตินวา Aptus ซึ่งมีความหมายวา โนมเอียง เหมาะสม (รวีวรรณ อังคนุรักษพันธ. 2533 : 9)
โดยมีผูใหความหมายไวหลากหลายดังนี้
สุกัญญา เหลืองไชยะ (2538 : 17) กลาววา เจตคติ หมายถึง ความรูสึก ความคิด
ความเชื่อ หรือทาทีของบุคคลซึ่งเปนสิ่งที่กําหนดใหบุคคลประพฤติปฏิบัติพรอมที่จะกระทําหรือ
ตอบสนองตอบุคคล วัตถุ สถานการณ หรือความคิดเห็นตางๆ โดยแสดงออกมาในทางสนับสนุน
หรือในทางตอตาน หรือแสดงออกในทางเปนกลาง
พรอมพรรณ อุดมสิน (2538 : 84) กลาววา เจตคติ เปนความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่จะสนองตอบตอสิ่งเราในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
เชน พึงพอใจ ไมพึงพอใจ เห็นดวย ไมเห็นดวย ชอบ ไมชอบ สนับสนุน ไมสนับสนุน ในสิ่งตางๆ
หลังจากมีประสบการณในสิ่งนั้น เปนตน
พรรณี ชูชัย (2538 : 195) กลาววา เจตคติ เปนเรื่องความรูสึกทั้งที่พอใจและไมพอใจที่
บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลทําใหแตละคนตอบสนองตอสิ่งเราแตกตางกันไป
อังคณา สายยศ (2540 : 2) กลาววา เจตคติ มาจากภาษาอังกฤษวา แอททิจูด (Attitude)
ซึ่งแตเดิมใชคําวาทัศนคติ แตปจจุบันนิยมใชคําวา เจตคติ ซึ่งหมายถึง อารมณหรือความรูสึกอัน
บังเกิดจากการรับรูตอสิ่งนั้นๆ โดยแสดงพฤติกรรมโนมเอียงอยางใดอยางหนึ่งในรูป การประเมิน
เชน ชอบ – ไมชอบ เปนตน
สุรางค โควตระกูล (2541:366) กลาววา เจตคติ เปนอัชฌาสัย หรือแนวโนมที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมตอบตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรา ซึ่งอาจเปนไดทั้งคน วัตถุสิ่งของหรือความคิด อาจจะ
เปนทางบวกหรือทางลบก็ได ถาบุคคลมีเจตคติทางบวกตอสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่ง
นั้นถามีเจตคติทางลบตอสิ่งใดก็จะหลีกเลี่ยง
ภพ เลาหไพบูลย (2542 : 86) กลาววา เจตคติ เปนเรื่องที่ซับซอนและมีความรูสึกดาน
อารมณที่เกี่ยวของ ซึ่งมองไมเห็น เปนตัวกําหนดใหบุคคลมีการกระทําตางๆ กัน แลวแตความเชื่อ
คานิยมและความรูสึกของเขาในการจัดการเรียนการสอน
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จิตฐิพร ศิริตานนท (2542 : 14) กลาววา เจตคติ เปนการแสดงความรูสึกที่ดีและไมดี
ตอสิ่งนั้น ซึ่งอาจสังเกตไดโดยตรงหรือวัดไดหรือสังเกตจากการตอบสนองตอสิ่งเรานั้นของบุคคล
ก็สามารถจะทราบได
ร็อบบิ้น (Robbin. 1993 : 177) กลาววา เจตคติ หมายถึง การประเมินสิ่งที่ชอบหรือ
ไมชอบ เกี่ยวกับวัตถุ บุคคลหรือเหตุการณซึ่งสะทอนถึงความรูสึกเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง
เฮอรเจนฮารน (Hergenhahn. 1994 : 210) กลาววา เจตคติ หมายถึง ความโนมเอียงที่เกิด
จากการเรีย นรูของบุคคลในการตอบสนองตอวัตถุ หรือสถานการณตางๆ ในทางใดทางหนึ่ง
เจตคติเปนสิ่งที่เปนผลมาจากความรู
เลฟตัน (Lefton. 1997 : 614) กลาววา เจตคติ หมายถึง รูปแบบของความรูสึก ความเชื่อ
ความโนมเอียง ของพฤติกรรมตอบุคคลอื่น ความคิดหรือวัตถุ
จากแนวคิดดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายของเจตคติไดวา เจตคติ หมายถึง
ความรูสึก ความเชื่อ ของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ซึ่งจะแสดงออกมาในลักษณะชอบหรือไมชอบ
พอใจหรือไมพ อใจ เห็น ดว ยหรือไมเ ห็น ดว ย หรือ อาจจะแสดงออกในลัก ษณะเปน กลาง เชน
รูสึกเฉยๆ เปนตน เจตคติเปนนามธรรม ที่มีพฤติกรรมทางจิตใจที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง แต
สามารถสรุปพาดพิงจากพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกได

มห

าวิท

2.2.2 องคประกอบของเจตคติ
ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2543 : 59-60) กลาววา ในปจจุบันนักจิตวิทยามี
แนวความคิดเห็นแตกตางกันอยู 3 กลุม คือ
1) เจตคติมีองคประกอบเดียว ตามความคิดหรือแนวความเชื่อนี้ พิจารณาไดจากนิยาม
เจตคตินั่นเอง โดยจะมองเจตคติเกิดจากการประเมินเปาเจตคติวารูสึกชอบหรือไมชอบ กลุมนี้ไดแก
เทอรสโตน (Thurstone) แอลพอรต (Allport) เปนตน
2) เจตคติมีส ององคป ระกอบ มีแ นวความเชื่อ วา เจตคติมี 2 องคป ระกอบ คือ
องคประกอบดานสติปญญา (cognitive) และองคประกอบดานความรูสึก (affective) นักจิตวิทยาที่
สนับสนุนการแบงเจตคติเปน 2 องคประกอบ ไดแก แคทซ (Katz) เปนตน
3) เจตคติ มี ส ามองค ป ระกอบ แนวความคิ ด นี้ เ ชื่ อ ว า เจตคติ มี 3 องค ป ระกอบ
นักจิตวิทยากลุมนี้ ไดแก โรเซ็นเบิรกและโฮพแลนด เปนตน ซึ่งประกอบดวย
(1) ดานสติปญญา (cognitive component) ประกอบไปดวย ความรู ความคิด และ
ความเชื่อที่ผูนั้นมีเปาเจตคติ
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(2) ดานความรูสึก (affective component) หมายถึง ความรูสึกหรืออารมณของ
คนใดคนหนึ่งที่มีตอเปาเจตคติวารูสึกชอบหรือไมชอบสิ่งนั้นพอใจหรือประเมินสิ่งนั้นวาดีหรือไมดี
(3) ดานพฤติกรรม (behavior component) บางที่เรียกวา action component เปน
แนวโนมของการจะกระทําหรือจะแสดงพฤติกรรม เจตคติเปนพฤติกรรมซอนเรน ในชั้นนี้เปนการ
แสดงแนวโนมของการกระทําตอเปาเจตคติเทานั้น ยังไมแสดงออกจริง
สุชา จันทนเอม (2539 : 242-243) กลาววา เจตคติประกอบดวยองคประกอบสําคัญ
3 ประการ คือ
1) องคประกอบทางดานความรู (cognitive component) เปนเรื่องของการรูบุคคลใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเปนการรูเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ หรือเหตุการณตางๆ วารูสิ่งตางๆ นั้นไดอยางไร
รูในทางดีหรือไม ทางบวกหรือทางลบ ซึ่งกอใหเกิดเจตคติขึ้นถารูสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางดี เราก็จะมี
เจตคติตอสิ่งนั้นในทางดี และถารูสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางไมดี เราก็จะมีเจตคติที่ไมดีตอสิ่งนั้นดวย
2) องคประกอบทางดานความรูสึก (affective component) เปนองคประกอบทางดาน
อารมณ ความรูสึก ซึ่งถูกเราจากการรูนั้น เมื่อเราเกิดรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวจะทําใหเราเกิดความรูสึกที่ดี
หรือไมดี ถาเรารูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมดีเราก็จะไมชอบหรือไมพอใจในสิ่งนั้น ซึ่งในความรูสึกนี้
จะทํา ให เ กิ ด เจตคติ ใ นทางใดทางหนึ่ง คื อ ชอบหรือ ไมช อบ ความรูสึก นี้ เ มื่ อ เกิ ด ขึ้น แลว
จะเปลี่ยนแปลงไดยาก ไมเหมือนกับความจริง ตางๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไดงายกวาถามีเหตุผลพอเพียง
3) องคประกอบทางดานพฤติกรรม (behavior component) เปนความพรอมที่จะ
ตอบสนองตอสิ่งนั้นในทางใดทางหนึ่ง คือพรอมที่จะสนับสนุน สงเสริมหรือชวยเหลือ หรือทําลาย
ขัดขวาง ตอสู เปนตน พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเกิดจากความรูและความรูสึกที่มีอยูเกี่ยวกับวัตถุ
เหตุการณหรือบุคคลนั้นๆ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเจตคติโดยใช 3 องคประกอบ คือ 1) องคประกอบดาน
ความรู 2) องคประกอบทางดานความรูสึก 3) องคประกอบทางดานพฤติกรรม

มห

2.2.3 ลักษณะของเจตคติ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2539 : 211-213) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของเจตคติที่สําคัญ

ดังนี้

1) เจตคติเกิดจากประสบการณ สิ่งเราตางๆ รอบตัวบุคคล การอบรมเลี้ยงดู การเรียนรู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เปนสิ่งที่กอใหเกิดเจตคติแมวาประสบการณที่เหมือนกันก็
มีเจตคติที่แตกตางกันได ดวยเหตุหลายประการ เชน สติปญญา อายุ เปนตน
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2) เจตคติเปนการตระเตรียมความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเรา เปนการเตรียม
ความพร อ มภายในจิ ต ใจมากกว า ภายนอกที่จ ะสั ง เกตได สภาวะความพร อ มที่จ ะตอบสนองมี
ลักษณะที่ซับซอนของบุคคลที่จะชอบหรือไมชอบ ยอมรับหรือไมยอมรับ และจะเกี่ยวเนื่องกับ
อารมณดวย เปนสิ่งที่อธิบายไมคอยจะไดและบางครั้งไมคอยมีเหตุผล
3) เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมินคือ ลักษณะความรูสึก
หรืออารมณที่เกิดขึ้น ถาเปนความรูสึกหรือการประเมินวา ชอบ พอใจ เห็นดวย ก็คือเปนทิศทาง
ในทางที่ดี เรียกวาเปนทิศทางในทางบวก และถาการประเมินออกมาในทางไมดี เชน ไมชอบ ไม
พอใจ ก็มีทิศทางในทางลบ เจตคติในทางลบไมไดหมายความวาไมควรมีเจตคตินั้น แตเปนเพียง
ความรูสึกไมดีในทางลบ เจตคติในทางลบตอการคดโกง ตอการเลนการพนัน การมีเจตคติใ น
ทางบวก ก็ไมไดหมายถึงเจตคติที่ดีและพึงปรารถนา เชน เจตคติทางบวกตอการโกหก การสูบบุหรี่
เปนตน
4) เจตคติมีความเขม คือ มีปริมาณมากนอยของความรูสึก ถาชอบมากก็เห็นดวยอยาง
มากก็แสดงวามีความเขมขนสูง ถาไมชอบเลยหรือเกลียดที่สุดก็แสดงวามีความเขมสูงไปอีกทาง
หนึ่ง
5) เจตคติมีความคงทน เจตคติเปนสิ่งที่บุคคลยึดมั่นถือมั่นและมีสวนในการกําหนด
พฤติกรรมของคนนั้น การยึดมั่นในเจตคติตอสิ่งใด ทําใหการเปลี่ยนแปลงเจตคติเกิดขึ้นไดยาก
6) เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเปนสภาวะ
ทางจิตใจ ซึ่งหากไมไดแสดงออกก็ไมสามารถจะรูไดวาบุคคลนั้นมีเจตคติอยางไรในเรื่องนั้นเจตคติ
ที่เปนพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออก เนื่องจากถูกกระตุนและการกระตุนนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ
รวมอยูดวย เชน บุคคลแสดงความไมชอบดวยการดุดาคนอื่น นอกจากไมชอบคนนั้นแลวอาจจะ
เปนเพราะถูกทาทายกอน เปนตน
7) เจตคติจะตองมีสิ่งเราจึงมีการตอบสนองขึ้น แตก็ไมจําเปนวาเจตคติที่แสดงออก
จากพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจะตรงกัน เพราะกอนแสดงออกบุคคลนั้นปรับปรุงให
เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมแลวจึงแสดงออกเปนพฤติกรรมภายนอก
จากลักษณะของเจตคติดังกลาว สามารถสรุปไดวา เจตคตินั้นเกิดจากการเรียนรูและ
ประสบการณของแตละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําของบุคคลนั้นๆ รวมทั้งเปน
ตัวกระตุนที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะของความชอบหรือไมชอบ ซึ่งเจตคติที่
เกิดขึ้นกับแตละบุคคลนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได
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2.2.4 ประโยชนของเจตคติ
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543 : 54) ไดกลาวถึงประโยชนของเจตคติไววา
1) เจตคติเปนคํายอของการอธิบายความรูสึกเปนอยางๆ คลุมพฤติกรรมตางๆ ไดมาก
เชน พูดวาเขามีเจตคติที่ดีตอครอบครัว มีความหมายถึงเขารักครอบครัว ใชเวลามากในการอยูกับ
ครอบครัว มีความสุขใจที่ไดอยูกับครอบครัว เห็นพองตองกันกับความคิดเห็นของครอบครัวทํา
อะไรหลายๆ อยางเพื่อครอบครัว เปนตน
2) เจตคติใชพิจารณาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอสิ่งอื่นหรือตอเปาเจตคติของ
คนนั้นได นั่นคือรูจักเจตคติของคนสามารถสงเสริมหรือยับยั้งสิ่งที่เขาจะแสดงออกได
3) เจตคติสามารถมองสังคมได เพราะเจตคติเปนสิ่งคงเสนคงวาพฤติกรรมของบุคคล
ที่จะแสดงออกจากเจตคติ จึงสามารถนํามาอธิบายความคงเสนคงวาของสังคมได
4) เจตคติมีความดีงามในตัวมันเอง เจตคติของคนที่มีตอเปาเจตคติรอบๆ ตัวเราเอง
สะทอนใหเห็นโลกทัศนของคนนั้นๆ มีคุณคาในการศึกษาจุดมุงหมายของชีวิตเขา
5) จากที่รูวาเจตคติเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการใหการศึกษาเพื่อให
เกิดเจตคติท่ีดีงามตามสังคม จึงตองศึกษาสัญชาติญาณและปรับสิ่งแวดลอมเพื่อใหมีอิทธิพลตอ
เจตคติของคนตามที่ตองการ
6) นักสังคมวิทยาหลายคนใหความเห็นวาเจตคติเปนศูนย ความคิด และเปน ฐาน
ของพฤติกรรมของสังคม การจะปรับระบบกลไกของสังคมจึงควรเปลี่ยนแปลง เจตคติของแตละ
บุคคล
ดังนั้นการรูเจตคติของคนจึงใชเพื่อทํานายพฤติกรรมที่เขาจะแสดงออกเปนการรูไวกอ น
เพื่ อ หาแนวทางปอ งกั น และแก ไ ขใหไ ด คนในสัง คมที ่มีเ จตคติด ีง ามตามสัง คมต อ งการ
ในวงการศึกษายิ่งมีความจําเปนอยางมาก ทางโรงเรียนควรศึกษาเจตคติของนักเรียน นักศึกษาหรือ
นิสิตที่มีตอวิชาที่เรียนหรือตอครูอาจารยผูสอน เพื่อใชในการปรับปรุงแกไขวิธีการเรียนการสอน
ใหเด็กมีเจตคติดีขึ้น การมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียนจะทําใหการเรียนวิชานั้นดีขึ้น

2.2.5 เจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เนื่องจากเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญ ในการดํารงชีพเปนนักวิทยาศาสตร
นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร ควรมีความรูเกี่ยวกับพลังและแรงขับที่นักวิทยาศาสตรใชในการพัฒนา
เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรใหเกิดขึ้นกับนักเรียน เนื่องจากในการเรียนวิทยาศาสตร นักเรียนจะตอง
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตรในลักษณะที่คลายคลึงกับการศึกษาของนักวิทยาศาสตรเพื่อจะไดเกิด
ความเขาใจในงานทางวิทยาศาสตร และลอกเลียนแบบการทํางาน เยี่ยงนักวิทยาศาสตรมาใชในการ
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ดํารงชีวิตจริงดวย ซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรและงานที่นักวิทยาศาสตร
ทําไวแ ลว เจตคติตอวิ ชาวิทยาศาสตร ยังเป นคุ ณลักษณะของบุคคลที่ ทุก คนตองมีเ ปน ลัก ษณะ
ภายในจิตใจที่คนเราแสดงตอการกระทําหรือสิ่งตางๆ การตระหนักในคุณคา หรือเปนสภาพการณ
หรือการกระทําของแตละบุคคล ที่นิยมยึดมั่นวามีคุณคาแกตนเอง และสังคม อันเปนหลักหรือ
เกณฑสําหรับการนอมนํามาซึ่งการประพฤติปฏิบัติ หรือเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีการ
ดําเนินชีวิต เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตั้งไว (ผุสดี ตามไท. 2531 : 6)
การดเนอร (Gardner 1975 : 147) ไดอธิบายวาเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตรมี 2 ความหมาย
คือ เจตคติทางวิทยาศาสตร (scientific attitude) และเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร (attitude towards science)
เจตคติทั้ง 2 ประการ จะเกิดขึ้นพรอมๆ กันในดานบุคคล เมื่อเขาไดเรียนรูวิทยาศาสตร แตเปนการ
แสดงออกของเจตคติที่แตกตางกัน เจตคติทางวิทยาศาสตรอยูในลักษณะของความรูและความเชื่อ
ในหลักการของวิทยาศาสตร สวนเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรอยูในความรูสึก ความชอบ ไมชอบ
ความนิยม ของบุคคลที่มีตอวิชาวิทยาศาสตร
จากความหมายของเจตคติ ที่ ก ล า วไว ข า งต น จึ ง พอสรุป ไดว า เจตคติต อ วิช า
วิท ยาศาสตร หมายถึง สภาพทางจิต ใจดา นความรูสึก ที่มีต อ วิช าวิทยาศาสตร โดยเกิดจาก
ประสบการณและการเรียนรู ซึ่งแสดงออกมาใหเห็นเปนพฤติกรรมตางๆ เชน ลักษณะทาทาง ความ
คิดเห็น ความรูสึกที่จะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งในทางบวก (ชอบ) และทางลบ (ไมชอบ)
เปนตน
เจตคติ ต อ วิ ท ยาศาสตร หมายถึ ง ความรู สึ ก และความเชื่ อ มั่ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ
วิ ท ยาศาสตร ทั้ ง ทางดี แ ละไม ดี เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ประโยชน ค วามสํ า คั ญ เนื้ อ หาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
(บุปผาชาติ เรืองสุวรรณ. 2530: 10) เจตคติตอวิทยาศาสตร เปนความรูสึกนึกคิด ความเชื่อและความ
ซาบซึ้งของบุคคลที่เกิดจากผลของวิทยาศาสตรทั้งทางตรงและทางออมและผลของวิทยาศาสตรนั้น
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยที่มีตอวิทยาศาสตร (Hassan and Billeh. 1975 : 247)
ผูวิจัยแตละคนตางก็ใหความหมายเจตคติตอวิทยาศาสตรแตกตางกันไป ซึ่งพอสรุปได
ดังนี้
1) เจตคติเชิงวิทยาศาสตร (scientific attitudes) เปนความเชื่อในความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร
2) เจตคติตอนักวิทยาศาสตร (attitudes toward scientists) เปนความรูสึกของคน
เกี่ยวกับคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร
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3) เจตคติตอการสอนวิทยาศาสตร (attitude toward science teaching) เปนความรูสึก
ของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมหรือวิธีการสอนวิทยาศาสตร ความสนใจทางวิทยาศาสตร (scientific interest)
4) เจตคติตอหลักสูตรวิทยาศาสตร (attitudes toward the parts of the curriculum)
เปนการรับรูของผูเรียน เกี่ยวกับกิจกรรมที่หลากหลายหรือสวนตางๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
5) เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร (attitudes toward the subject of science) เปนความรูสึก
ของผูเรียนตอเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร
อาจกลาวโดยสรุปไดวา เจตคติตอวิทยาศาสตร หมายถึงความเชื่อ ความคิด ความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอวิชาวิทยาศาสตร โดยพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นจะมี 2 ลักษณะ คือ
(1) เจตคติเชิงบวกตอวิทยาศาสตร หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะ
พึงพอใจ ความชอบ อยากเรียน และอยากเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
(2) เจตคติเชิงลบตอวิทยาศาสตร หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะ
ไมพอใจ ไมชอบ ไมอยากเรียน และไมอยากเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
กลาวโดยสรุป เจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เปนความรูสึกที่ผูเรียนมีตอการทํา
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย คุณลักษณะของเจตคติตอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ประกอบดวย
1) ความพอใจในประสบการณการเรียนรูที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร
2) ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร
3) เห็นคุณคาและประโยชน ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) ตระหนักในคุณและโทษของการใชเทคโนโลยี
5) เรียนหรือเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตรอยางสนุกสนาน
6) เลือกใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการคิดและปฏิบัติ
7) ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร
8) ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรม
9) ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยใครครวญ ไตรตรอง ถึงผลดีและ
ผลเสีย (กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546 : 15)

2.2.6 การวัดเจตคติ
การวัดเจตคติเปนเรื่องละเอียดออนและซับซอน ตองอาศัยการตอบสนองออกมาเปน
ถอยคําภาษา หรือพฤติกรรมภายนอก เจตคติเปนกิริยาทาทีรวมๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพรอม
หรือความโนมเอียงของจิตใจ ซึ่งแสดงออกตอสิ่งเราหนึ่งๆ การวัดเจตคติจึงตองพิจารณาจากหลาย
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ดานรวมกัน ดังที่ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540 : 241) กลาวไววา การวัดเจตคติมีหลักเบื้องตน
ที่ตองทําความเขาใจ 3 ประการ คือ
1) เนื้อหา (content) เนื้อหาหรือสิ่งเรา เปนสิ่งที่ตองทําความเขาใจเปนอันดับแรกใน
การวัดเจตคติ สิ่งเราที่จะใชไปกระตุนใหแสดงกิริยาทาทีออกมานั้น จะตองมีโครงสรางกําหนด
แนนอน เปนตัวแทนของเจตคติที่ตองการวัด
2) ทิศทาง (direction) การวัดเจตคติทั่วไปกําหนดใหเจตคติมีทิศทางเปนเสนตรงและ
ตอเนื่องกันในลักษณะเปนซาย-ขวา หรือบวก-ลบ กลาวคือ จะมีกริยาทาทีเห็นดวยอยางยิ่ง และลด
ความเห็นดวยลงเรื่อยๆ จนไมเห็นดวยอยางยิ่ง ลักษณะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยนี้ ถือวาเปนเสนตรง
เดียวกันและตอเนื่องกัน

+2

+3

ภาพ 4 ทิศทางของเจตคติ
(ที่มา : บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2540 : 241)

มห

าวิท

3) ความเขม (Intensity) กิริยาทาทีหรือความรูสึกที่แสดงออกตอสิ่งเรานั้น ถือวามี
ปริมาณนอยแตกตางกัน ถาความเขมสูงไมวาจะไปในทิศทางใดก็ตาม จะมีความรูสึกหรือกิริยา
ทาทางที่รุนแรงมากกวา
ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2543 : 61) ไดกลาวถึงเครื่องมือการวัดเจตคติ ไววาที่
นิยมใชกันมีอยู 6 ชนิด คือ
(1) การสังเกต (observation) เปนวิธีที่ใชตรวจสอบบุคคลอื่น โดยการเฝามองและ
จดบันทึกพฤติกรรมของบุคคลอยางมีแบบแผน ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบวา บุคคลที่เราสังเกตมีเจตคติ
ความเชื่อ อุปนิสัยเปนอยางไร การสังเกตเปนวิธีการศึกษาที่เกาแกและใชกันมากจนถึงปจจุบนั ซึ่ง
วิธีนี้เปนที่นิยมและใชแพรหลายอยูในทุกๆ สาขาวิชา โดยเฉพาะการศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
เพราะจะทําใหผูศึกษาไดมองเห็นพฤติกรรมของบุคคลดวยตนเองอันจะกอใหเกิดการสรุปผลจาก
การศึกษาไดตรงกับความเปนจริงมากยิ่งขึ้น ขอมูลที่ไดจากวิธีการสังเกตจะตองถูกตองใกลเคียงกับ
ความเปนจริง หรือเปนที่เชื่อถือไดนั้น มีขอควรคํานึงหลายประการ กลาวคือ ควรจะมีการศึกษา
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หลายๆ สาเหตุ ทั้งนี้เพราะเจตคติของบุคคลมาจากหลายๆสาเหตุนอกจากนี้ตัวผูสังเกตเองจะตองทํา
ตัวใหเปนกลาง ไมมีความลําเอียง และการสังเกตควรไปสังเกตหลายๆ ชวงเวลา ไมใชสังเกต เฉพาะ
เวลาใดเวลาหนึ่ง
(2) การสัมภาษณ (interview) หมายถึง วิธีการถามใหตอบดวยปากเปลา ผูเก็บ
ขอมูลอาจจะจดบันทึกคําตอบหรืออัดเสียงตอบเอาไวก็ได แลวนํามาวิเคราะหคําตอบในภายหลัง
วิธีการสัมภาษณใหขอมูลที่ครอบคลุม ทั้งอดีตปจจุบันและอนาคตและสิ่งอื่นที่เกี่ยวของแตมีขอจํากัด
เพราะวิธีการสัมภาษณเปนการตอบหรือเลาเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง หรือของผูอื่นซึ่ง
เปดโอกาสใหผูศึกษาเลาแตพฤติกรรมที่ตนเองเห็นสมควรจะนํามาเปดเผยหรือเลาพฤติกรรมที่สังคม
ยอมรับ
(3) แบบสอบถาม (questionnaire) วิธีการนี้สามารถใชกับผูมีการศึกษาพอสมควร
สามารถอานและเขียนได ซึ่งแบบสอบถามนั้นจะมีขอคําถามและคําตอบตางๆ ไวใหเลือกคําตอบ
ซึ่งทําเปนมาตรฐานไว แบบแผนเดียวสําหรับผูตอบทุกคน การใชแบบสอบถามเปนวิธีการที่ใชมาก
ที่สุด ในการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติ เพราะใชเวลานอย และไดขอเท็จจริงมากกวาวิธีอื่นๆ
(4) การรายงานตนเอง (self - report) เครื่องมือแบบนี้ตองการใหผูถูกสอบแสดง
ความรูสึกของตนเองตอสิ่งเราที่เขาไดสัมผัส คือสิ่งเราที่เปนขอความ ขอคําถามหรือภาพ เพื่อให
ผูสอบแสดงความรูสึก ออกมาอยางตรงไปตรงมา แบบทดสอบหรือมาตราวัด ที่ถือวาเปนแบบ
มาตรฐาน (Standard Form) เปนแนวการสรางของเทอรสโตน (Thurstone) กัตแมน (Guttman)
ลิเคอรท (Likert) และออสกูด (Osgood) สวนการวัดเจตคติแบบรายงานตนเองมีวิธีออกแบบอื่นๆ
อีกมากแตไมถือวาเปนรูปแบบมาตรฐานซึ่งสรางแลวแตจุดมุงหมายของการสรางหรือการวัดเปนคราวๆ ไป
(5) การสรางจินตนาการ (projective techniques) เปนวิธีการสรางจินตนาการ
โดยใชภ าพเพื่อใชวัด เจตคติบุคลิกภาพของบุคคล โดยที่ภ าพจะเปน ตัว กระตุน ใหบุคคลแสดง
ความคิด เห็น ออกมาและสามารถสัง เกตไดวา บุค คลนั้น มีค วามรูสึก อยา งไร วิธีก ารวัด เจตคติ
โดยการสรางจินตนาการนี้ ผูทําการศึกษาตองมีประสบการณและความสามารถเพียงพอในการ
แปลความหมายของขอมูลที่ไดมา
(6) การวัดทางสรีรภาพ (physiological measurement) คือ การใชเครื่องมือ
ไฟฟาหรือเครื่องมืออื่นๆ ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย เนื่องดวยเจตคติตอสิ่งหนึ่ง
มีองคประกอบที่สําคัญคือ มีความรูสึกในทางชอบหรือไมชอบและความรูสึกนี้อาจเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงก็ขึ้นอยูกับเรื่องราวของบุคคล เมื่อถูกกระตุนดวยสิ่งที่เขาเคยชอบจะทําใหระดับอารมณใน
ขณะนั้นของเขาเปลี่ยนไป ถาใชเครื่องมือวัดทางสรีระที่ละเอียดก็สามารถตรวจพบความเปลี่ยน
แปลงทางอารมณไดและเนื่องดวยเครื่องมือวัดทางสรีระนั้นคลายเครื่องมือทางการแพทย มีราคาสูง
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และผูใชตองมีความรูทางสรีรศาสตรเปนอยางดี ดังนั้นวิธีการนี้ยังไมแพรหลายในการวิจัยทางเจตคติ
ในจิตวิทยาสังคม
วิธีการวัดเจตคติสามารถวัดดวยการสังเกตหรือการทดสอบหรือดวยแบบทดสอบการ
วัดเจตคติที่นิยมกันมีอยูหลายวิธีคือ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 179-191)
(1) วิธีของเทอรสโตน (Thurstone scaling methods) เปนวิธีที่เรียกวาไพออริ
แอ็พโพรช (priori approach) วิธีนี้จะหาคาของแตละมาตราของขอความทางเจตคติกอนที่จะ
นําไปใชในการวิจัย และกําหนดคามาตรามีตั้งแต 0 ถึง 11 มาตรา
(2) วิธีของลิเคิรท (Likert scaling methods) วิธีนี้กําหนดมาตราเปน 5 ขั้น แตละ
ขั้นจะกําหนดคาไวหลังจากไปรวบรวมขอมูลในการวิจัยมาแลว จึงมีชื่อวา โพสเทียริออริ แอ็พโพรช
(posteriori approach)
(3) วิธีของออสกูด (Osgood scaling methods) เปนวิธีวัดเจตคติโดยใชความหมาย
ของภาษา (semantic differential scales)
การสรางมาตราวัดทั้ง 3 วิธีดังกลาวเปนที่นิยมใชกันมากโดยเฉพาะวิธีของ ลิเคิรท ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยก็ไดใชวิธีการวัดของลิเคิรท

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มห

าวิท

2.3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (learning achievement) เปนคุณลักษณะหรือสมรรถภาพ
หรือความสามารถของบุคคลในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการไดรับประสบการณทั้งทางตรงและ
ทางออมจากครู
สํา หรั บความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นไดมีนัก การศึ ก ษาหลายท า นได ใ ห
ความหมายไว ดังนี้
ศศิธ ร ศรี วิเ ชี ย ร (2539 : 31) กลา วว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ความรู
ความสามารถหรื อความสํา เร็จของบุคคลอั น เปนผลที่เ กิด จากการเรีย นการสอนทํา ให เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการตอบสนองของผูเรียนที่มีตอสื่อและอุปกรณการสอนในแตละชนิดที่
มีการตอบสนองที่แตกตางกันไป
สุวิทย หิรัญยกานต สิริวรรณ เมฑีวิรัตน และ ชนินทร อินทิราภรณ (2540 : 5)
ไดเรี ยบเรี ยงความหมายของผลสั มฤทธิ์ หรื อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวในพจนานุกรมศัพททาง
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การศึ กษา สรุ ป ได ว า หมายถึ ง ความสํ า เร็ จ ที่ ไ ด รั บ จากความสามารถ ความรู ห รื อ ทั ก ษะ หรื อ
หมายถึงผลของการเรียนการสอนหรือผลงานที่เด็กไดจากการประกอบกิจกรรมสวนนั้นๆ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540 : 15-24) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนตัว ชี้ความสําเร็จในการจัดการศึกษา ตามจุด มุงหมายที่
กําหนดไว โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มุงเนนที่การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ
เพิ่มขึ้นและมีทักษะพื้นฐานบางอยาง
สุดา มากบุญ (2542 : 13) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความ
สามารถที่บุคคลจะพัฒนาใหดีขึ้น อันเกิดจากกระบวนการแสวงหาความรู โดยวิธีการสอนและ
อบรม ซึ่งประกอบดวยความสามารถทางสมอง ความรู ทักษะ ความรูสึก คานิยมตางๆ
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 13) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวในหนังสือ
ประมวลศัพททางการศึกษาวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จหรือความสามารถใน
การกระทําใดๆ ที่ตองอาศัยทักษะหรือมิฉะนั้นก็ตองอาศัยความรูในวิชาหนึ่งวิชาใดไดโดยเฉพาะ
จากความหมายที่ ก ล า วมาสรุ ป ได ว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหมายถึ ง ความรู
ความสามารถของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน หรือการแสวงหาความรูของนักเรียนซึ่ง
ประกอบดวยความสามารถทางดานสมอง ความรูและทักษะตางๆ เปนสิ่งชี้วัดถึงการพัฒนาของ
ผูเรียน

มห

าวิท

2.3.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความ
สัมฤทธิ์ของบุคคลวาเรียนรูไดเทาไร มีความสามารถเพียงใด ซึ่งสามารถวัดไดโดยใชแบบทดสอบ
วัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น นัก วิช าการหลายทา นไดใ หค วามหมายของแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้
นิภา เมธธาวิชัย (2535 : 25) กลาวถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา เปน
แบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะและสมรรถภาพตางๆ ของผูเรียนที่เรียนรูมา
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 21) กลาวถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นว า เป น แบบทดสอบที่ มุ ง วั ด เนื้ อ หาวิ ช าที่ เ รี ย นผ า นมาแล ว ว า นั ก เรี ย นมี ค วามรู
ความสามารถเพียงใด
เยาวดี วิบูลยดี (2539 : 16-28) กลาวถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา
หมายถึง แบบทดสอบวัดความรูเชิงวิชาการมักใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนนการวัดความรู
ความสามารถ จากการเรียนรูในอดีตหรือในสภาพปจจุบันของแตละบุคคล
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สําเริง บุญเรืองรัตน และคนอื่นๆ (2544 : 44) กลาวถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (achievement test) เปนแบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะและสมรรถภาพทางสมอง
ดานตางๆ ที่เด็กไดรับจากประสบการณทั้งปวงจากโรงเรียนและทางบาน ยกเวนการวัดทางรางกาย
ความถนัดและทางบุคคลกับสังคม
จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน
แบบทดสอบที่ใชวัดความรู ความเขาใจที่เกิดจากการเรียนการสอน การฝกอบรมซึ่งเปนการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะและสมรรถภาพ
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2.3.3 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
สุวัฒน นิยมคา (2532 : 641) กลาวถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
สรุปไดวา เปนการวัดความสามารถดานความรูและความคิดของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งมีการ
วัดทั้งหมด 4 ดาน คือ ความรูความจํา ความเขาใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการนํา
ความรูไปใชแกปญหา
ภพ เลาหไพบูลย (2542 : 389) กลาวถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร สรุป
ไดวา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรซึ่งวัดไดจากการใชเครื่องมือ
ในการวัด โดยเนนการวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค ไดแก พฤติกรรมดานความรู ความจํา ความเขาใจ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการนําความรูไปใช
สุภาพร รัตนนอย (2546 : 4) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร
จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หมายถึง
คะแนนผลการเรียนรูของนักเรียนที่ใชความสามารถทางสติปญญาดานความรู ความจํา ความเขาใจ
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและการนําไปใช ในการเรียนรูเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร
2.3.4 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ภพ เลาหไพบูลย (2542 : 239) ไดจําแนกพฤติกรรมการเรียนรูดานสติปญญาหรือ
ความรูความคิดตามแนวของลีโอโพลด อี คลอฟเฟอร (Leopold E Klopfer) แหงมหาวิทยาลัย
พิตสเบอรก (University of Pittsburgh) เปน 1) ความรูความจํา (knowledge) 2) ความเขาใจ
(comprehension) 3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (science process skills) และ 4) การนํา
ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช (application) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) ดานความรูความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลว
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ศัพทนิยาม มโนทัศน ขอตกลง การจัดประเภท เทคนิควิธีการ หลักการ กฎ
ทฤษฎี และแนวคิดที่สําคัญๆ ทางดานวิทยาศาสตร นักเรียนที่มีความสามารถในดานนี้ จะแสดงออก
โดยสามารถใหคําจํากัดความหรือนิยามเลาเหตุการณ จดบันทึก เรียกชื่อ อานสัญลักษณ และระลึก
ถึงขอสรุปได
การวั ดพฤติกรรมด านความรูความจํา ลักษณะของขอสอบจะถามเกี่ ยวกั บความรู
ความจําไมเกินรอยละยี่สิบของขอสอบทั้งหมด
2) ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย แปลความ ตีความ สราง
ขอสรุป ขยายความ นักเรียนที่มีความสามารถในดานนี้ จะแสดงออกโดยสามารถเปรียบเทียบแสดง
ความสัมพันธ อธิบาย ชี้แจง จําแนกเขาหมวดหมู ยกตัวอยาง ใหเหตุผล จับใจความ เขียนภาพ
ประกอบ ตัดสินเลือก แสดงความคิดเห็น จัดเรียงลําดับ อานกราฟแผนภูมิและแผนภาพได
พฤติกรรมความเขาใจแบงไดเปน 3 ระดับ คือ
(1) ความสามารถอธิบายความเขาใจตางๆ ไดดวยตนเอง
(2) ความสามารถจําแนกหรือระบุความรูได เมื่อปรากฏอยูในรูปหรือสถานการณใหม
(3) ความสามารถแปลความรูจากสัญลักษณหนึ่งไปสูอีกสัญลักษณหนึ่ง
การวัดพฤติกรรมความเขาใจลักษณะของขอสอบจะถามใหนักเรียนอธิบายหรือบรรยาย
ความรูตางๆ ดวยคําพูดของตัวเอง หรือใหระบุขอเท็จจริงมโนทัศน หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับสถานการณที่กําหนดให หรือใหแปลความหมายสถานการณที่กําหนดให ซึ่งอาจอยูใน
รูปขอความสัญลักษณรูปภาพ หรือแผนภาพ เปนตน
3) ดา นทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนกระบวนการสืบ เสาะหาความรู
สําหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู ประกอบดวยพฤติกรรมยอย
ดังตอไปนี้
(1) การสังเกตและการวัด ประกอบดวย การสังเกตสิ่งของและปรากฏการณตางๆ
การบรรยายสิ่ง ของที่สัง เกตไดโ ดยใชภ าษาที่เ หมาะสม การวัด สิ่ง ของและการเปลี่ย นแปลง
ตางๆ การเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสม การประมาณคาจากการวัดและการยอมรับขีดจํากัดของ
ความถูกตองของเครื่องมือที่ใช
(2) การมองเห็นปญหาและวิธีการแกปญหา ประกอบดวย การมองเห็นปญหา
การตั้งสมมติฐาน การเลือกวิธีทดสอบสมมติฐานที่เหมาะสม การออกแบบทดลองที่เหมาะสม
สําหรับทดสอบสมมติฐาน
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(3) การตีความหมายขอสรุปและการสรุป ประกอบดวย การจัดกระทํากับขอมูล
ที่ไดจากการทดลอง การนําเสนอขอมูล การแปลความหมายของขอมูล ที่ไดจากการทดลอง และ
การสังเกตตางๆ การตีความและการขยายความจากขอมูล การประเมินสมมติฐานภายใตขอบเขต
ของขอมูลที่ไดจากการทดลอง การสรางขอสรุป กฎหรือหลักการที่เหมาะสมอยางมีเหตุผลตาม
ความสัมพันธที่พบ
(4) การสร า ง การทดสอบ และการปรั บ ปรุ ง แบบจํ า ลอง ประกอบด ว ย การ
ตระหนักถึง ความจํา เป น และประโยชนข องแบบจํา ลอง การสรา งแบบจํา ลองเพื่อ อธิบ าย
ความสั ม พั น ธระหวางขอสรุปกับปรากฎการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม การระบุปรากฏการณและ
หลักการตางๆ ที่สามารถอธิบายไดดวยแบบจําลอง การสรางสมมติฐานใหมๆ จากแบบจําลอง การ
แปลความหมายและการประเมินผลการทดลอง เพื่อตรวจสอบแบบทดลอง การปรับปรุงแกไขหรือ
เพิ่มเติมแบบจําลอง
4) ดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช หมายถึง ความสามารถ
ในการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหาตางๆ
ขอสอบวัดพฤติกรรมดานการนําไปใช สวนใหญจะมีลักษณะแบบยกสถานการณใหมๆ
หรือปญหาใหมมาใหนักเรียนแกปญหา ซึ่งนักเรียนตองมีความเขาใจในแนวคิดหลักที่เกี่ยวกับ
ปญ หาหรือ สถานการณ รวมทั้ง ตอ งใชค วามสามารถระดับ สูง ซึ่ง ประกอบดว ยการวิเ คราะห
สังเคราะหและประเมินคา ตลอดจนใชยุทธวิธีตางๆ ในการแกปญหานั้น การประเมินผลการนํา
ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชดวยขอสอบแบบเลือกตอบ ไมสามารถวัดความ
สามารถที่แทจริงของนักเรียนได โดยทั่วไป ครูควรประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร
เชน การทําโครงการวิทยาศาสตร กิจกรรมการแกปญหา เปนตน
เอกสารเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปน การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมและประสบการณก ารเรีย นรู อัน เปน ผลเนื่อ งมาจากการเรีย น
การสอน สําหรับการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ตองพิจารณาให
ครอบคลุมจุดมุงหมายการเรียนรู และจุดประสงคของหลักสูตร อันไดแก ดานความรู ความเขาใจ
ดานทักษะกระบวนการ และสามารถนําความรูและทักษะกระบวนการไปใชในชีวิตประจําวัน
เปนตน
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2.4.1 ความหมายของ e-Learning
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (Online). กลาววา การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ
อีเลิรนนิ่ง (e-learning) หมายถึงการเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี (Technology-based learning) ซึ่ง
ครอบคลุมวิธีการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรูบนคอมพิวเตอร (computer-based
learning) การเรียนรูบนเว็บ (web-based learning) หองเรียนเสมือนจริง (virtual classrooms) และ
ความรวมมือดิจิตัล (digital collaboration) เปนตน ผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุก
ประเภท อาทิ อินเทอรเน็ต (internet) อินทราเน็ต (intranet) เอ็กซทราเน็ต (extranet) การถายทอด
ผานดาวเทียม (satellite broadcast) แถบบันทึกเสียงและวีดิทัศน (audio/video tape) โทรทัศนที่
สามารถโตตอบกันได (interactive TV) และซีดีรอม (CD-ROM) เปนตน
ไพฑูรย ศรีฟา (Online). กลาววา e-Learning คือ การเรียนการสอนทางไกลที่ใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสผานทาง world wide web ซึ่งผูเรียนและผูสอนใชเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร
ระหวางกัน ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลมากมายที่มีอยูทั่วโลกอยางไรขอบเขตจํากัด ผูเรียน
สามารถทํากิจกรรมหรือแบบฝกปฏิบัติตางๆ แบบออนไลน โดยใชเครื่องมือที่ชวยอํานวยความ
สะดวกอยูในรูปของ www เปนการเรียนการสอนออนไลนที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน
เพราะไม มี ขี ด จํ า กั ด เรื่ อ งระยะทาง เวลา และสถานที่ อี ก ทั้ ง ยั ง สนองตอบต อ ศั ก ยภาพและ
ความสามารถของผูเรียนไดเปนอยางดี
ถนอมพร (ตันติพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541 : 19) ไดใหคําจํากัดความ e-Learning ไว
2 ลักษณะ คือ
ลักษณะแรก e-Learning หมายถึง การเรียนเนื้อหา หรือสารสนเทศสําหรับการสอน
หรือการอบรม ซึ่งใชการนําเสนอดวยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใชภาพเคลื่อนไหว
วีดิทัศน และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (web technology) ในการถายทอดเนื้อหา รวมทั้ง
ใชเทคโนโลยีการจัดการคอรส (course management system) ในการบริหารจัดการงานสอนตางๆ
ลักษณะที่สอง e-Learning คือ การเรียนในลักษณะใดก็ได ซึ่งใชการถายทอดเนื้อหา
ผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต หรือ
สัญญาณโทรทัศน สัญญาณดาวเทียม
สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน (Online).ไดใหคําจํากัดความของ e-Learning ดังนี้ “การเรียนรู
แบบออนไลน หรือ e-learning การศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต (Internet)
หรืออินทราเน็ต (Intranet) เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและ
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ความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน และ
มัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผานโปรแกรมที่เขาสูการใชงาน (web browser) โดยผูเรียน
ผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันได
เชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, webboard, chat) จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน, เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานที่ (learn for all : anyone,
anywhere and anytime)”
บุญเลิศ อรุณพิบูลย (2547 : 32) ใหคําจํากัดความวา e-Learning คือ “การใชทรัพยากร
ตางๆ ในระบบอินเทอรเน็ตมาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสรางระบบการเรียนการสอน โดยการ
สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ตรงกับความตองการของผูสอนและ
ผูเรียน เชื่อมโยงระบบเปนเครือขายที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน” โดย บุญเลิศ
อรุณพิบูลย กลาววา เราสามารถพิจารณาจาก e-Learning ไดจากคุณลักษณะ ดังนี้
1 ) เปนเว็บไซตที่เกี่ยวของกับการศึกษา
2) เปนเว็บไซตที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาใดวิชาหนึ่งเปนอยางนอยหรือ การศึกษา
ตามอัธยาศัย
3) ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองจากทุกที่ ทุกเวลาโดยอิสระ
4) ผูเรียนมีอิสระในการเรียนการบรรลุจุดประสงคการเรียนรูแตละเนื้อหาไมจําเปนตอง
เหมือนกันหรือพรอมกับผูเรียนรายอื่น
5) มีระบบปฏิสัมพันธกับผูเรียนและสามารถเรียนรูรวมกันได
6) มีเครื่องมือวัดผลการเรียนได
7) มีการออกแบบการเรียนการสอนอยางมีระบบ
8) ผู ส อนมี ส ภาพเป น ผู ช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย นในการค น หาการประเมิ น การใช
ประโยชนจากเนื้อหา จากสื่อรูปแบบตางๆ ที่มีใหบริการ
จากนิยามความหมายของ e-Learning ที่กลาวไวขางตน สรุปไดวา e-Learning หมายถึง
การเรียนรูผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งใชการนําเสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอร ในรูปของสื่อ
มัลติมีเดีย ไดแก ขอความอิเล็กทรอนิกส ภาพนิ่ง กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบวีดิทัศน
เปนตน ทําใหบทเรียนนาสนใจและชวยใหผูเรียนเขาใจโดยผูเรียนจะเรียนรูดวยตัวเอง ตามความสนใจ
และความพรอมของแตละบุคคล โดยผูสอนจะนําเสนอขอมูลความรูใหผูเรียนไดเรียนรูผานบริการ
เวิรด ไวด เว็บ (world wide web) หรือเว็บไซต ทําใหผูเรียนสามารถ เรียนไดทุกเวลาและทุก
สถานที่โดยมีระบบปฏิสัมพันธ (สนทนา โตตอบ สงขาวสาร) ระหวางกัน และผูเรียนสามารถ
ตรวจสอบผลการเรียนรูของตนเองได
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2.4.2 องคประกอบของ e-Learning
สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน (อินเทอรเน็ต, 2548) กลาววา e-learning มีองคประกอบที่
สําคัญ 4 สวน คือ
1) เนื้อหาบทเรียน เนื้อหาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดโดยผูสอนจัดหาใหแกผูเรียน
และผูเรียนมีหนาที่ในการใชเวลาสวนใหญศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง เพื่อทําการเปลี่ยนสารสนเทศที่
ผูสอนเตรียมไวใหเกิดเปนความรู โดยผานการวิเคราะหอยางมีหลักการและเหตุผลดวยตัวของผูเรียนเอง
2) ระบบบริหารการเรียน หรือ LMS (e-learning management system) ทําหนาที่
เป น ศูน ยก ลางในการติด ตอ สื ่อ สาร และการกํ า หนดลํ า ดับ เนื ้อ หาในบทเรีย น แลว สง ผา น
เครือขายคอมพิวเตอร ไปยังผูเรียน ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการประเมินผลในแตละบทเรียน ควบคุม
และสนับสนุนการใหบริการแกผูเรียน LMS จะทําหนาที่ตั้งแตเริ่มเขาเรียน จัดหลักสูตร เมื่อ
ผูเรียนเริ่มตนบทเรียน ระบบจะเริ่มทํางาน โดยสงบทเรียนผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดย
ใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ต หรือเครือขายอินทราเน็ต หรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่นๆ ไปแสดงที่
โปรแกรมที่เขาสูการใชงาน (web browser) ของผูเรียน จากนั้นผูเรียนก็จะเรียนรูไดดวยตนเอง และ
ระบบก็จะติดตามและบันทึกความกา วหนา รวมทั้ง สามารถจัด ทํา รายงานกิจ กรรมและผลการ
เรียนของผูเรียนในทุกหนวยการเรียนอยางละเอียด จนกระทั่งจบหลักสูตร
3) การติดตอสื่อสาร ประกอบดวยวิธีการติดตอสื่อสารแบบตางๆ ระหวางผูสอนกับ
ผูเ รีย นเพื่อ ใหก ารเรีย นการสอนประสบผล การติด ตอ สื่อ สารมีทั้ง ระบบปด เชน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การติดตอผานกลองวีดิทัศน (web cam) หรือระบบเปด เชน กระดานขาว
กระดานเสวนา และการประชุมทางไกลเปนตน การเลือกวิธีสื่อสารที่เหมาะสมจะพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) การสอบ / วั ด ผลการเรีย น เปน สว นประกอบสํา คัญ ที่จ ะทํา ใหก ารเรีย นแบบ
e-Learning เปนการเรียนที่สมบูรณ ซึ่งบางวิชาอาจตองวัดระดับความรูกอนเขาเรียน (pre-test)
เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนในบทเรียนหรือหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด และเมื่อเขาสู
บทเรียนในแตละหลักสูตร จะมีการสอบยอยทายบทและการสอบใหญกอนที่จะจบหลักสูตรเพื่อ
เปนการวัดประสิทธิภาพในการเรียน ซึ่งการสอบใหญนี้ ระบบบริหารการเรียนจะใชขอสอบที่มา
จากระบบบริหารคลังขอสอบ (test bank system) ซึ่งเปนสวนยอยที่รวมอยูในระบบบริหารการเรียน
โดยระบบบริหารคลังขอสอบ ควรมีลักษณะดังนี้
(1) สามารถทําการสอบออนไลนผานโปรแกรมที่เขาสูการใชงาน(web browser)
ได เพื่ออํานวยความสะดวกในการประเมินผล
(2) การประเมินผลและสามารถใหบริการไดอยางครบวงจร
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(3) สามารถใชสื่อมัลติมีเดียมาประกอบในการสรางขอสอบ เพื่อใหมีลักษณะ
เดียวกันกับบทเรียนที่ผูเรียนสามารถทําความเขาใจลักษณะการใชงานรวมถึงการตอบโตในรูปแบบ
ตางๆ ผานทางหนาจอ
(4) การรักษาความปลอดภัยทั้งในดานการรับ-สงขอสอบเนื่องจากการดําเนินการ
ตางๆ และขั้นตอนการสอบเปนขอมูลสวนตัวสําหรับบุคคล
(5) การกําหนดสิทธิการใชงานระบบทําไดหลายระดับ
(6) ผูสอบเปนผูกําหนดรูปแบบรายงานผลการสอบ
(7) มีการนําคาทางสถิติมาวิเคราะหผลการสอบของผูเรียน
(8) สามารถวิเคราะหตัวขอสอบได
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2.4.3 ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ e-Learning Kearsley (2000 : 4) กลาววา
1) เปนการจัด การเรีย นรูที่ทดแทนการเรีย นการสอนในชั้น เรีย น เพื่อ ใหผูเ รีย นมี
ทางเลือกใหมในการเรียนรู ที่ไมไดขึ้นอยูกับความสามารถ ในการถายทอดเนื้อหาจากครูผูสอนแต
เพียงอยางเดียว แตผูเรียน ยังสามารถเรียนรูไดจากสิ่งแวดลอม และจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่อยู
รอบตัว รวมทั้งแหลงเรียนรูในอินเทอรเน็ตไดอีกดวย ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูเพิ่มเติม
จากในชั้นเรียน นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูในลักษณะอื่นๆ ใหหลากหลายออกไปก็จะเปนการ
กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
2) เปนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล โดยยึดหลักวา “ผูเรียนตอง
มีความรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเอง ไดมีโอกาสเรียนตามลําพัง จะตองเปนการสนับสนุน
สงเสริมใหผูเรียนเปนผูเรียนตลอดชีวิต มากกวาเปนผูเรียนที่อยูภายใตการบังคับตลอดเวลา เปนการ
เนนการเรียนมากกวาการสอน เนนในเรื่องความสนใจ ความตองการและความรูสึกของผูเรียนเปน
เรื่องสําคัญอันดับแรก และผูเรียนไดรับการประเมินความกาวหนาดวยตนเอง”
3) เปนการจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทจาก “ผูสอน” เปน “ผูแ นะนํา ”
(Facilitator) การเรีย นการสอนในชั้น เรีย นนั้น ครูมัก จะเปน ผูมีบ ทบาทมากที่สุด ในชั้น เรีย น
ทําใหชั้นเรียนเปนกิจกรรมสําคัญของผูสอนไมใชผูเรียน ผูเรียนแตละคนมีโอกาสในการเรียนรูที่
แตกต า งกั น ซึ่ ง เป น ไปตามลั ก ษณะการเรี ย น (learning Style) ของแต ล ะคน
การจั ด การเรี ย นรู e-Learning จะทําใหผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูของตนเองได ไมขึ้นอยูกับ
ผูอื่น ดังนั้น บทบาทของครูในการสอนจะเปลี่ยนไป โดยครูจะเปนผูแนะนําวิธีการเรียน เสนอแนะ
แนวทางการเรียนรูตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียน
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4) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปลี่ยนบทบาทจาก “ผูเรียน” เปน “ผูแสวงหา” (researcher)
เมื่อบทบาทของครูเปลี่ยน บทบาทของผูเรียนก็ควรเปลี่ยนตาม โดยผูเรียนจะไมเปนผูที่คอยแตรับ
การสอน แตจะมีบทบาทเปนผูศึกษา ผูคนควา เสาะแสวงหาความรู สรางองคความรูและใชองค
ความรูนั้นๆ ดวยตนเอง
5) เปนการยายฐานการสอนจากหองเรียนจริง (classroom- based instruction) ไปสู
หองเรียน เสมือนบนเว็บ (web-based instruction) ซึ่ง e-learning เปนการเรียนการสอนผานระบบ
อินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต โดยที่ผูเรียนเปนผูศึกษาหาความรูจากบทเรียนออนไลนที่ผูสอนจัด
เตรียมไว และระบบการติดตอสื่อสารที่สามารถโตตอบกันไดทําใหมีลักษณะเหมือนกับหองเรียน
หองหนึ่ง ซึ่งเรียกวา หองเรียนเสมือน (virtual classroom) ในการเรียนรูลักษณะนี้ ครูตองยอมรับ
ขอจํากัดบางประการ เชน ครูไมไดเปนผูควบคุมชั้นเรียน ไมไดเปนผูคอยสอดสองสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียนแตมีพฤติกรรมที่ครูสามารถประเมินได เชน ความรับผิดชอบ ความใฝรูใฝเรียน ความ
พากเพียรพยายาม ความสนใจ ความรวมมือ เปนตน ที่สามารถประเมินไดจากผลงานของผูเรียน
และการติดตอสื่อสารระหวางกัน ทางระบบอินเทอรเน็ต
6) เปน การจัด การเรี ย นรูที่ ผ สมผสานความร ว มมือ หลายฝา ย การจัด การเรีย นรู
e-Learning มีองคประกอบหลายประการ นอกจากครูผูสอน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาแลวยัง
ตองมีผูดูแลระบบ โปรแกรมเมอร ผูชวยในการผลิตบทเรียน รวมถึงผูรู ผูเชี่ยวชาญภายนอก และ
ผูป กครอง ที่ จ ะตอ งมี สว นร ว มในการจัด การเรีย นรูใ หเ กิด ประสิ ท ธิภ าพมากที่สุด เพราะเมื่อ
การจัดการเรียนรูไมไดจํากัดอยูแตในชั้นเรียนหรือในโรงเรียนแลว ผูมีสวนรวมก็ไมไดมีจํากัดอยู
แคครูกับนักเรียน

มห
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2.4.4 ขอดีของการเรียนรูแบบ e-Learning สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน (อินเทอรเน็ต, 2548) กลาววา
1) ผูเรียนประหยัดเวลา คาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู
2) มีการนําเสนอบทเรียนโดยใชเทคนิคตางๆ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
ประกอบ กราฟก วีดิทัศน ไฟลวีดิทัศน ซึ่งทําใหนาสนใจ และชวยใหผูเรียนรับรูเขาใจไดดีกวา
สื่อขอความเพียงอยางเดียว เชน การเรียนประกอบคอมพิวเตอร ในหองเรียนผูเรียนเรียนจากหนังสือ
ทํา ใหผู เ รี ย นไมเ ห็ น ภาพ และตอ งใชจิ น ตนาการ แต e-Learning สามารถสง ไฟลวีดิ ทั ศ น
พร อมคําบรรยายถึงแตละขั้นตอนซึ่งทําใหเขาใจไดงายกวา
3) ผูเรียนสามารถเรียนไดตามที่ตนตองการ ตามความสามารถในการรับรูของแตละคน
เพราะผูเรียนคุมลําดับการเรียนของตน ตามความถนัดและความสนใจ ไมตองเรียนตามบทเรียน
บังคับ ผูเรียนจึงมีอิสระมีการสื่อสารกันหลากหลายทาง สําหรับผูที่เกี่ยวของ ไมวาจะติดตอกับ
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ผูสอนและเพื่อนรว มชั้นเรียน รวมถึงการโตตอบกับเนื้อหา ถามีการออกแบบระบบดีจะมีการ
โตตอบปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะการเรียน e-Learning ผูสอนจะตองสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนไดอยางดี ไมวาจะการสนทนาทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือฝากคําถาม
บนกระดานสนทนา
4) เนื้อหาและขอมูลที่สื่อมีความแนนอน ผูเรียนจะไดรับขอมูลเดียวกันหมด ไมมีการ
บิด เบือ น เพราะเนื ่อ งจากทุก ครั ้ง ที ่ผู เ รีย นเปด ดูเ นื ้อ หานั ้น ขอ มูล มาจากแหลง ขอ มูล บน
เซิรฟเวอร (server) เดียวกัน ดังนั้น ขอมูลจึงมีความนาเชื่อถือกวาขอมูลจากการเรียนในหอง เพราะ
ถึงแมจะเปนผูสอนคนเดียวกัน เนื้อหาเดียวกัน แตการสอนในหองอาจแตกตางกันบางในแตละครั้ง
5) งายตอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา เนื่องจากขอมูลเนื้อหาทั้งหมด รวมอยูที่เซิรฟเวอร
(server) แหงเดียวกัน ดังนั้น เวลาแกขอมูลจึงไมยุงยาก และมีความมั่นใจวาผูเรียนทุกคนไดรับ
ขอมูลที่แกแลว เหมือนกันหมด เชน การเรียนในหองถามีการแกไขเนื้อหา ผูสอนตองตามบอกกับ
ทุกกลุมเรียน หากผูสอนเกิดความสับสนหรือลืมบอกใหแกไข จะทําใหผูเรียนแตละกลุมไดขอมูล
ไมตรงกัน
6) เนื้ อ หามี ค วามทั น สมั ย อยู ต ลอดเวลา เนื่ อ งจากสามารถแก ไ ขโดยผ า นระบบ
เครือขาย ดังนั้น จึงสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลไดบอยเทาที่ตองการ ซึ่งตางจาก
เนื้อหาที่เปนรูปเลม ซึ่งตองใชเวลานานกวา
7) เนื้อหาที่เก็บในคอมพิวเตอร สามารถคงอยูไดนาน ตางจากเนื้อหาที่อยูในกระดาษ
ที่มีระยะการเก็บรักษาสั้น และเกิดความชํารุดเสียหายได
8) ผูเรียนสามารถถามทุกสิ่งทุกอยางที่ไมเขาใจได โดยไมตองอายเพื่อนรวมชั้นเรียน
9) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยการใชสื่อประสม อุปกรณคอมพิวเตอร และ
คลังความรูเครือขายอินเทอรเน็ต สนับสนุนการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
10) เกิดเครือขายความรู คลังความรูที่ถูกสรางและจัดเก็บบนเครือขายอินเทอรเน็ตนี้
สามารถแลกเปลี่ยนความรูกันได และความรูจากแหลงนี้มีความทันสมัยกวาเอกสารตําราทั่วไป
เพราะขอมูลมีการปรับปรุง อยูเปนประจํา
11) เสริมผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนสามารถเรียนรู สืบคนวิชาความรูตางๆ ไดดวย
ตนเอง อาศัยสื่อทางอินเทอรเน็ต โดยมีครูอาจารยเปนที่ปรึกษา และชี้แนะแนวทาง
12) สรางความเทาเทียมทางการศึกษา ระหวางชนบทและเมือง โดยฝกอบรมครู
อาจารยในชนบท ใหมีความสามารถเชื่อมตอเขาไปศึกษาหาความรูในเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ได
สิ่ ง เหล า นี้ จ ะช ว ยให เ ด็ ก ในชนบทเรี ย นรู ไ ด เครื อ ข า ยสารสนเทศเพิ่ ม และกระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหคนไทยทั้งในเมืองและชนบท
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์

ตาราง 1 การเปรียบเทียบหองเรียนปกติ กับ e-Learning

ชน

หองเรียนปกติ
e-Learning
ตองมีสถานที่สําหรับทําการเรียนการสอน จะมีหองเรียนหรือไมมีก็ได แตโดยปกติ
ซึ่ งอาจจะเป นที่ โรงเรี ยนหรื อสถานที่ ที่ มั ก จะไม อ าศั ย ห อ งเรี ย น ซึ่ ง เป น จุ ด เด น
จัดให
อย า งหนึ่ ง ในการเรี ย นแบบ e-Learning
(เพี ย งผู เ รี ย นมี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ที่
สามารถติดตอระบบเครือขายได)
การเตรี ย มการสอนยากกว า เพราะเมื่ อ
งายกวาการเตรียมการสอนของ
e-Learning เพราะครูเตรียมการสอน เตรียมการสอนสําหรับสอนในหองเรียน
ตามปกติ เชน เอกสารประกอบการสอน ปกติแลว ตองนําทุก อยางมาแปลงใหอยู
แผน ใส วี ดิ ทัศน เทปเสีย ง หรือ ในรู ป ไฟล ค อมพิ ว เตอร ซึ่ ง จะสามารถ
นําไปเปด ใชง านโดยโปรแกรม browser
PowerPoint
ตางๆ เชน IE หรือ Netscape เปนตน
ครู-นักเรียน เห็นหนากันหมด เปนขอดี ขึ้นอยูกับการออกแบบวาเปนอยางไร ซึ่ง
อย า งหนึ่ ง ของการเรี ย นในห อ งเรี ย น อาจจะมี ก ารเก็ บ ภาพวี ดี ทั ศ น ข องครู ไ ว
ปกติ เพราะผูเรียนสามารถพบปะพูดคุย แลวใหผูเรียนเปดดูพรอมเนื้อหา โดยผาน
กัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางอิสระ ระบบเครือขาย หรือจะเปนการเรียนการ
และอาจมี ข อ จํ า กั ด บ า งในเรื่ อ งของ สอนโดยอาจารย ส อนผ า นกล อ งที่ ต อ
การถามตอบ เพราะผูเรียนจะเขินอาย คอมพิวเตอรผานในระบบเครือขาย ผูเรียน
หากตอบคําถามไม ไ ด หรือ จะถามใน ก็จะสามารถเรี ย นกับผูสอนไดโ ดยทัน ที
สวนของเนื้อหาที่ไมเขาใจ
แตในเวลานี้ ยังอยูในระดับที่พอใชได
เทคโนโลยียังคงตองรอการพัฒนาเพื่อให
อยูในระดับดี และดีมากในอนาคตตอไป

ยาล
ัยรา
ชภ

ัฏรา

ลักษณะ
สถานที่เรียน

คริน
ทร

13) สรางทรัพยากรทางการศึกษารวมกันเนื่องจากมีคลังความรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต
บริการใหคนทั่วโลก สามารถนําไปใชประโยชนรวมกันได
14) สอดคลองและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากมีการนําความรู ทางดานเทคโนโลยี
มาสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยตามที่กําหนดไวใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

การเตรียม
การสอน

มห

าวิท

การมี
ปฏิสัมพันธ
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ขึ้ น อยู กั บ ครู ผู ส อนเป น หลั ก แม ว า จะ
เปนเนื้อหาวิชาเดียวกัน หรือตําราเลม
เดียวกัน ก็ใชวา ผูเรียนจะไดรับเนื้อหาที่
สมบูรณ หรือเขาใจเนื้อหาที่เหมือนกัน
เพราะผูสอนแตละคนมีเทคนิคในการ
ถ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ต า ง กั น ไ ป ต า ม
ประสบการณ และการที่สอนในเรื่อ ง
เดียวกันบอยๆ อาจทําใหเกิดความเบื่อ
หนาย และไมอยากอธิบายซ้ําๆ จึงอาจ
ทําใหผูเรียนไมเขาใจและไมกลาถาม
การเรี ย นในห อ งเรี ย นปกติ ผู เ รี ย น
จะต อ งตั้ ง ใจฟง เนื้ อ หาไปพร อ มๆ กั น
และตองเขาใจเนื้อหาที่อาจารยสอนใน
เวลาที่รวดเร็ว เพราะถาไมเขาใจแลวให
อาจารยอธิบายซ้ําบอยๆ จะทําใหผูเรียน
คนอื่นเสียเวลาในการเรียนเนื้อหาถัดไป
หรือเบื่อหนายได
ต่ํากวา เพราะใชสื่อการเรียนการสอนที่
มีราคาถูกกวา

์

คุณภาพใน
การสอน

e-Learning
นักเรียนจะมาเรียนเวลาใดก็ได ที่ใดก็ได
ครูผูสอนไมจําเปนตองนั่งเฝาตลอดเวลา
เป ด โอกาสให ผู เ รี ย นไม ทั น ทบทวน
บทเรียนที่เรียนมาแลวได และสามารถใช
เวลาศึกษาไดนาน ซ้ําไปซ้ํามา ไมจํากัด
เวลาในการเรียนรู
คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนจะเท า กั น
หมายถึง เนื้อหาในบทเรียนเปนเนื้อหาบท
เดียวกัน ผูเรียนสามารถเปดดูซ้ํากี่ครั้งก็ได
ไมเขาใจก็สามารถดูซ้ําจนเขาใจได ถายัง
ไมเขาใจก็สามารถ e-mail ถามครูผูสอน
หรือเขา Web board เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันระหวางผูเรียนกันเองได

คริน
ทร

หองเรียนปกติ
มีความจําเปนมากที่ตองมาเรียนพรอมๆ
กั น ในห อ งเรี ย น หากขาดเรี ย นก็ มี
โอกาสตามไมทัน และครูผูสอนตองมา
สอนทุ ก วั น แม ว า ผู เ รี ย นมาเรี ย นกี่ ค น
ก็ตาม

ยาล
ัยรา
ชภ

ัฏรา

ชน

ลักษณะ
การเขาเรียน

มห

าวิท

การเรียน

ตนทุน
การเตรียม
การสอน

เรียนกับ e-Learning ไมตองรอใหผูเรียน
คนอื่นเขาใจกอน ก็สามารถเรียนในเนื้อหา
ถัดไปได สวนใครที่ไมเขาใจเนื้อหานั้นๆ
ก็สามารถใชเวลาทําความเขาใจเนื้อหาได
มากขึ้ น โดยไมตองกังวลวา จะทํา ใหคน
อื่นชาไปดวย
สู ง กว า เพราะต อ งมี ก ารลงทุ น เพื่ อ ให มี
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
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มห

าวิท

ยาล
ัยรา
ชภ

ัฏรา

ชน

์

หองเรียนปกติ
e-Learning
ต อ งมี ก ารสอบ มี ก ารเก็ บ ข อ สอบ สามารถวัดผลการเรียนรูของผูเรียนไดโดย
ครูผูสอนตัดเกรดและประกาศผลเอง
ทั น ที คื อ ถ า ทํ า ข อ ใดผิ ด ก็ จ ะแจ ง ผล
ยอนกลับทันที (Feedback) ซึ่งผูสอน
อาจจะมีคําอธิบายที่ใหผูเรียนไดเขาใจวา
ที่ ถู ก เป น เช น ไร ทํ า ให ผู เ รี ย นเข า ใจและ
จดจําในวิชานั้นๆ ไดดียิ่งขึ้น ขอควรคํานึง
ที่ อ าจจะดู ว า ยุ ง ยาก คื อ ต อ งมี ก ารออก
ข อ สอบใหม ากกว า ที่ใ ชข อ สอบจริง 2-3
เท า ให มี ข อ สอบมากๆ ในลั ก ษณะของ
คลังขอสอบ e-Learning จะทําการเลือก
ข อ สอบแบบสุ ม ให ต ามจํ า นวนข อ ที่
ตองการใชสอบ ถาคิดกันใหดี การทําอยาง
นี้ จะชวยใหสามารถประหยัดเวลาในการ
ออกข อ สอบบ อ ยๆ และคลั ง ข อ สอบจะ
ชวยใหผูเรียนไมสามารถลอกขอสอบกัน
ได เพราะจะไดขอสอบที่แตกตางกัน
เนื้อหาแนนอน ถึ ง แม เ นื้ อ หาเดี ย วกั น หนั ง สื อ เล ม ผูเรียนทุกคนไดรับเนื้อหาไดเทาเทียมกัน
เดี ย วกั น แต ผู เ รี ย น รั บ เนื้ อ หาได ดี แ ค เพราะเนื้อหาการสอนเปนชุดเดียวกัน ไม
ไหน ผูสอนก็เปนสวนสําคัญ เพราะคน ตองคํานึงถึงผูสอน หากผูเรียนเขาใจก็ไป
สื่อ ถึ ง เนื้ อ หา และแต ล ะคนก็ มี วิ ธี ก าร เนื้ อ หาถั ด ไป หากยั ง ไม เ ข า ใจก็ เ รี ย นซ้ํ า
สอนเป น ของตั ว เอง เทคนิ ค และ เรื่อยๆ ไมตองรอผูเรียนคนอื่น ใหพรอมๆ
ประสบการณการสอนของผูสอนแตละ กัน เหมือนการเรียนในหองเรียน
คนก็ ไ ม เ ท า กั น และถึ ง แม ผู ส อนคน
เดี ย วกั น ในการสอนแต ล ะครั้ ง ย อ ม
ตางกัน หากวันใดอาจารยปวยทําใหสื่อ
ไดไมดี สงผลใหผูเรียนในวันนั้น ไดรับ
ความรูไดไมเต็มที่

คริน
ทร

ลักษณะ
การวัดผล
การเรียน
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์

คริน
ทร

สามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ขณะเรี ย นจาก
เว็ บ ไซต ห รื อ แหล ง ข อ มู ล อื่ น ๆ ควบคู
พรอมๆ กันไดโดยไมมีขอบเขตจํากัด

ัฏรา

(ที่มา: อุทัย เสนารักษ. 2547 : 7 – 9)

e-Learning
สามารถเรียนไดไมจํากัดจํานวนผูเรียน
จะมีมากหรือนอยเพียงใดก็ตาม

ชน

ลักษณะ
หองเรียนปกติ
จํานวนผูเรียน เนื่องจากหองเรียนมีขนาดจํากัด ดังนั้น
ผูเรียนก็ตองมีจํานวนจํากัดดวย หากมี
มากก็ ต อ งแบ ง เป น กลุ ม ๆ ไปผู ส อนก็
ตองสอนหลายๆ รอบ ในเนื้อหาเดิมๆ
ศึกษาเพิ่มเติม มีเวลาไมมาก เพราะเวลาสวนมากจะ
อยูในหองเรียน การศึกษาเพิ่มเติมจึงมี
เวลาจํากัด

ยาล
ัยรา
ชภ

2.5 โปรแกรมระบบการเรียนการสอนออนไลน Moodle LMS

มห

าวิท

2.5.1 ความเปนมาของโปรแกรม
มูเดิล (Moodle) ยอมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
มูเดิล (Moodle) เปนโปรแกรมสําหรับชวยผูสอน สรางหลักสูตรและเปดสอนบนเว็บไซต ผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูพัฒนาโปรแกรม คือ มารติน ดูเกียมัส (Martin Dougiamas) นักเขียน
โปรแกรมชาวออสเตรเลีย โปรแกรมชุดนี้เปนโปรแกรมรหัสเปด (Open Source) ซึ่งผูใชงาน
สามารถนําไปใชหรือดัดแปลงแกไขตนฉบับได โดยสามารถนําขอมูลมาใช(download)ไดฟรี
จากเว็บไซต http://moodle.org/ (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน.
2547 : 18) ซึ่งในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาหลายแหงรวมทั้ง โรงเรียนพุทธิรังสีพบิ ูล อ.บานโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา ไดนําระบบนีไ้ ปติดตั้งและใชในการเรียนการสอนดวย
2.5.2 ลักษณะของโปรแกรม ขนิษฐา รุจิโรจน (2546 : 9-13) กลาววา
1) ลักษณะทั่วไป
มูเดิล (Moodle) เปนโปรแกรมการทํางานแบบเครื่องแมขาย / ลูกขาย (server/client)
โดยไมจํากัดจํานวนผูใช สามารถแสดงผลสวนเมนูไดหลายภาษา ผูสอนสามารถสรางแหลง
ความรูหรือเนื้อหาวิชาได โดยผานฟงกชันตางๆ ที่ระบบกําหนดไวให และสามารถเชื่อมโยงไปยัง
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์

มห

าวิท

ยาล
ัยรา
ชภ

ัฏรา

ชน
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เว็บไซตของแหลงขอมูลภายนอกได ผูสอนจะมีรหัสผานเขาระบบ (login) เพื่อจัดการกับเนื้อหา
เชน ตารางการสอน การจัดการเว็บไซต การจัดการผูใช การจัดการโมดูล การจั ด การกลุ ม
ผู เ รี ย น เป น ต น นอกจากนั้ น ยั ง มี ร ะบบจั ด การรายวิ ช า มี ห อ งสนทนา (chat room)
สนับสนุนการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน ในขณะที่ผูเรียนจะมีรหัสผานเขา
ระบบ เพื่อดูสวนที่สนใจของรายวิชา เชน ประกาศ ตารางงาน งานที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน
และเปดดูเนื้อหาเพื่อเรียนรู สามารถสื่อสารกันไดตลอดเวลามีหัวขอแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
มี ร ะบบเก็ บ คํา ศั พ ท มี พื้ น ที่ เ ก็ บ สื่ อ ประกอบการเรียนการสอน ในรูปแบบของมัลติมีเดีย ในสวน
ของการประเมินผล ผูเรียนสามารถเขามาทดสอบ วัดความรู และดูผลอยางละเอียดได หากผูเรียน
ไมเขาใจวิธีการใชงาน จะมีระบบชวยเหลือการใชงาน ของผูสอนและผูเรียนเปนภาษาไทย ใน
ระบบและจัดทําเปนคูมือประกอบ
2) ลักษณะเฉพาะสวนของโปรแกรม
(1) การจัดการรายวิชา (course management) สามารถรองรับการอัพโหลด และ
ดาวนโหลด โดยไมจํากัดรูปแบบของไฟล
(2) ระบบการสื่อสาร (communication system) จะมีหองสนทนา (Chat room)
เพื่อใหผูเรียนสามารถติดตอกันไดในเวลาเดียวกัน การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ใหผูเรียนผูสอน
สามารถติดตอกันไดตางเวลากันและ กระดานแสดงความคิดเห็น (discussion forum) การรับและ
สงงานระหวางผูสอนและผูเรียนทําใหสามารถติดตอสื่อสารหรือทํางานกลุมภายในวิชาเรียนได
(3) ระบบการวัดผลประเมินผล (assessments) สามารถเปรียบเทียบ ทดสอบและ
วัดผลพัฒนาการของผูเรียนได โดยสรางและกําหนดระเบียบของแบบทดสอบ สรางและออก
แบบทดสอบไดงาย ผูสอนสามารถสรางคําถามไดหลากหลาย ทั้งปรนัย และอัตนัยภายในขอสอบ
ชุดเดียวกัน เชน แบบเลือกคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว (multiple choice) แบบเลือกคําตอบที่ถูกตอง
มากกวาหนึ่งขอ (multiple response) แบบเลือกถูกผิด และแบบเขียนบรรยาย (essay) เปนตน มี
พื้นที่สําหรับเปนแหลงเก็บขอสอบทั้งหมด
โปรแกรมสามารถระบุชวงวัน เวลา ที่อนุญาตให
ผูเรียนเขาไปทําขอสอบได รวมทั้งสามารถกําหนดผลตอบรับ (feedback) การทําขอสอบ นอกจากนี้
สามารถสรางและเก็บรายงานสถิติของคําตอบ ในการทําขอสอบของผูเรียนได
(4) ระบบการควบคุม (control) โปรแกรมสามารถควบคุมและจัดการกับรายวิชา
ที่เปดสอนโดยผูสอน และผูดูแลระบบ (administrator) ในสวนของผูสอน จะมีฟงกชันที่ใชสําหรับ
ควบคุมและจัดการภายในรายวิชานั้นๆ และในสวนของผูดูแลระบบ จะมีฟงกชันควบคุมทั้งระบบ
ของโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนทางไกลและสามารถตรวจสอบการใชงานระบบของผูใชแตละ
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คนได เชนตรวจสอบผลการทําขอสอบการเขาไปสืบคนของผูใช รวมถึงผูสอน ผูเรียน และผูเขามา
เยี่ยมชมระบบ
(5) การจัดการเว็บไซต (site management) ซอฟตแวรสามารถใหผูดูแลระบบ
กําหนดการติดตั้งเว็บไซตได ปรับปรุงและเพิ่มโมดูลเขาสูระบบ พรอมทั้ง สามารถกําหนดใหระบบ
แสดงผลไดหลายภาษา
3) คุณลักษณะของโปรแกรม ในสวนของผูใช
(1) ผูเรียน สามารถเขาไปอานประกาศของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ขอดู
ขอมูลผูสอนที่สอนในรายวิชานั้นๆ ดาวนโหลดงานที่ผูสอนมอบหมายแตละครั้งได ทั้งที่เปนงาน
ปจจุบันและงานยอนหลัง สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไปยังทุกคน ทุกกลุม ทั้งผูสอน และผูชวย
สอน ภายในรายวิชานั้นๆ ได พรอมกันๆ ไดดวย แสดงความคิดเห็น หรือตั้งกระทู ระหวางผูเรียน
ดวยกัน หรือระหวางผูเรียนกับผูสอน ภายในรายวิชานั้นๆ ผานกระดานแสดงความคิดเห็น และ
หองสนทนา (chat room) เชื่อมโยงออกสูเว็บไซตภายนอกได สงงานและการบานได ตรวจสอบ
ผลการทําแบบทดสอบเฉพาะรายวิชาไดและทําขอสอบของแตละรายวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนได
(2) ผูสอน มีฟงกชันที่เพิ่มเติมจากระดับของผูเรียน ซึ่งใชสําหรับ การจัดการ
การสราง และการควบคุมภายในรายวิชานั้น ไดแก สามารถสรางแบบทดสอบดวยตนเอง มีแหลง
ขอสอบ เพื่อใหผูสอบสามารถสืบคนขอสอบมาใชงานได ผูสอน สามารถตรวจสอบคะแนนผูเรียน
ที่ลงเรียนในรายวิชาที่ตนสอนอยูได ตรวจสอบสถิติการใชงานของผูเรียนแตละรายวิชาได มีอํานาจ
ในการกําหนดสิทธิในการทํางานภายในวิชาของผูเรียน สามารถเขียน คําประกาศ นัดหมายหรือ
มอบหมายพรอมคําอธิบายเนื้อหาในแตละรายวิชา และสามารถแกไขขอมูลไดตลอดเวลานอกจากนี้
ยังสามารถบรรจุเนื้อหาของรายวิชาลงระบบไดโดยปอนผานแบบฟอรมของระบบหรืออาจทําการ
ดาวนโหลดไฟลมาเพิ่มเติม และสามารถรองรับสื่อประสมได
(3) ผูดูแลระบบ มีฟงกชันการจัดการการใชงานของผูใชและในสวนของการ
บริหารจัดการและการควบคุมระบบ ดังนี้ กําหนดสถานะของผูใช เพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลของผูใ ช
กําหนดขีดความสามารถการใชงานของผูใช เปลี่ยนแปลงชื่อ และสัญลักษณบนเว็บไซต เรียกดูสถิติ
การเขาใชงานของผูใชทั้งระบบไดและ สามารถจัดการกับทุกรายวิชาที่อยูบนระบบได

2.5.3 องคประกอบของโปรแกรม ไพฑูรย ศรีฟา (2544 : 3-8) กลาววา
โดยทั่วไปจะประกอบดวย 5 สวนดังนี้ คือ
1) ระบบจัดการหลักสูตร (course management) กลุมผูใชงานแบงเปน 3 ระดับ คือ
ผูเรียน ผูสอนและผู บริหารระบบ โดยสามารถเขาสูระบบที่ไหนเวลาใดก็ไ ดโดยผานเครือขาย
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อินเทอรเน็ต ระบบสามารถรองรับจํานวนผูใช และจํานวนบทเรียนไดไมจํากัดโดยขึ้นอยูกับเครื่อง
และอุปกรณ (hardware) และโปรแกรม (software) ที่ใชและระบบสามารถรองรับการใชงาน
ภาษาไทย อยางเต็มรูปแบบ
2) ระบบสรางบทเรียน (content management) ระบบประกอบดวย เครื่องมือในการ
ชวยสรางเนื้อหา (content) ระบบสามารถใชงานไดดีทั้งกับบทเรียนในรูปขอความหรือตัวหนังสือ
(text -based) และบทเรียนในรูปแบบ สื่อสายธาร (streaming media)
3) ระบบการทดสอบและประเมินผล (test and evaluation system) มีระบบคลัง
ข อ สอบ โดยเป น ระบบการสุ ม ข อ สอบ สามารถจั บ เวลาการทํ า ข อ สอบและการตรวจข อ สอบ
อัตโนมัติ พรอมเฉลย รายงานสถิติ คะแนนและสถิติการเขาเรียนของนักเรียน
4) ระบบสงเสริมการเรียน (course tools) ประกอบดวยเครื่องมือตางๆ ที่ใชสื่อสาร
ระหวาง ผูเรียน-ผูสอน และผูเรียน-ผูเรียน ไดแก กระดานขาว (web board) และหองสนทนา
(chat room) โดยสามารถเก็บประวัติหรือเรื่องราว ของขอมูลเหลานี้ได
5) ระบบการจัดการขอมูล (data management system) ประกอบดวยระบบจัดการ
ไฟลและโฟลเดอร ผูสอนมีเนื้อที่เก็บขอมูลบทเรียนเปนของตนเอง โดยไดเนื้อที่ตามที่ ผูดูแลระบบ
(administrator) กําหนดให

มห

าวิท

2.5.4 ขอดีของโปรแกรม กิตติพันธ อุดมเศรษฐ (2547 : 5) กลาววา
1) ดานผูเรียน
(1) สามารถเขามาศึกษาบทเรียน คนหาความรูและขอมูลตางๆ ดวยตนเองได
ตลอดเวลาทุกสถานที่
(2) สามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา ที่มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
(3) สามารถเลือกเรียนตามความยาก งาย กอน หลัง ไดตามความถนัดของแตละบุคคล
(4) หากมีขอสงสัยในบทเรียน สามารถตั้งคําถามเพื่อสอบถามครูผูสอนได
(5) สามารถฝากคําถามหรือขอคิดเห็นหรือนัดสนทนาระหวางเพื่อน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตได
(6) สามารถทํ า กิ จ กรรมตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย เช น ทํ า แบบฝ ก หั ด และส ง
การบานได
2) ดานครูผูสอน
(1) สามารถที่จะใชเพิ่มเนื้อที่บทเรียน ในรูปแบบตางๆ ลงไปในรายวิชาของตน
เชน รูปภาพ พาวเวอรพอยท ไฟลเวิรด ไฟลเสียง วีดิทัศนประกอบการเรียนการสอน เปนตน
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(2) สามารถสรางแบบทดสอบแบบตางๆ ได เชน แบบปรนัย อัตนัย เติมคําจับคู
คําถามแบบสุม เปนตน
(3) สามารถเช็คเวลาเขาเรียนของนักเรียนที่ใหเขามาศึกษาเนื้อหาในเวลาที่ระบุได
(4) สามารถประกาศขาวสารตางๆ และมอบหมายงานใหกับผูเรียนแตละคนได
(5) ชวยลดเวลาที่ผูสอนจะตองจัดเตรียมเนื้อหา เพื่อการนําเสนอ
(6) สามารถสรางหลักสูตร จัดเนื้อหาของหลักสูตร ประกาศตางๆ ที่มอบหมาย
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ รวมทั้งสามารถเรียกออกมาแกไขภายหลังไดอยางสะดวก
(7) สามารถใชประโยชนจากระบบบันทึก ติดตาม และตรวจสอบ ประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนไดตลอดเวลา
(8) สามารถตรวจความกาวหนาของผูเรียนในแตละบทเรียนรวมทั้งเก็บรวบรวม
และวิเคราะหคะแนนสอบของผูเรียนแตละคน
(9) มีระบบแบบทดสอบ และสงการบาน สามารถตรวจการบานและใหคะแนน
โดยอัตโนมัติ
(10) สามารถเก็บงานทั้งหมดที่ทําไปเปนไฟล .Zip แฟมเดียว สามารถนําไปติดตั้ง
เครื่องที่ไหนก็ได โดยไมตองเริ่มตนใหม
(11) สามารถออกใบประกาศไดเมื่อเรียนจบหลักสูตร
2.5.5 การจัดการเรียนรูดวย โปรแกรม Moodle LMS ขนิษฐา รุจิโรจน (2546 : 18-22) กลาววา

มห
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การจั ด การเรี ย นรู ใ นรู ป แบบ e-Learning เป น การจั ด การเรี ย นการสอน ผ า นระบบ
เครือขายแบบออนไลน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้
1) การออกแบบและจัดทําบทเรียน e-Learning ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เรียกได
วาเปน “หัวใจ” ของการเรียนการสอน เพราะบทเรียนที่มีคุณภาพสูงจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิด
การเรียนรูไดดีเทาๆ กับ หรือมากกวาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ขั้นตอนนี้มีวิธีการดําเนินการ
ดังนี้
(1) การออกแบบบทเรียน (courseware) เริ่มจากการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรที่ใช
อยูในปจจุบัน ศึกษาสภาพความพรอมของผูเรียน เวลาที่ใชในการเรียน โอกาสในการเรียนของ
ผูเรียน จากนั้นวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง คัดเลือกเนื้อหา กําหนดเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียน
กําหนดจุดประสงคการเรียนรูแตละหนวย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแตละหนวย สื่อการเรียนรู
และแหลงเรียนรูที่สําคัญและจําเปน กําหนดวิธีการวัดและประเมินกิจกรรมของแตละหนวยการเรียน
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(2) การจัด ทํ าบทเรีย น โดยการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู ใ นแต ละหนว ยให
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาที่กําหนดไว จัดทําสื่อการสอนในรูปแบบตางๆ ที่
เหมาะสมตอการเรียนรูและนาสนใจ จัดสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผลกิจกรรมหรือ
ผลงานที่กําหนดในบทเรียน กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลใหชัดเจน เหมาะสม สอดคลอง
กับเนื้อหา และกิจกรรม การใชขอความ รูปภาพ หรือสัญลักษณใดๆ ในบทเรียน ตองคํานึงถึง
ความถู ก ต อ ง สมบู ร ณ ละเอี ย ดชั ด เจนในตั ว เอง เนื่ อ งจาก e-Learning ถื อ เป น การจั ด การเรี ย น
การสอนทางไกลที่ผูเรียนและผูสอนอาจไมมีโอกาสพบปะกัน ดังนั้นการจัดทําบทเรียนจึงตอง
คํานึงถึงคุณภาพใหมาก
(3) การบรรจุบทเรียนลงในระบบ หลังจากที่จัดทําบทเรียนเสร็จเรียบรอย แลวนํา
บทเรียนมาบรรจุลงในระบบ ซึ่งทางระบบสงเสริมการเรียนรูไดจัดเตรียมไวใหพรอมแลว หากมี
รูปแบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิคสแบบอื่นประกอบในบทเรียนดวย ก็จะตองมีการใสแฟมขอมูลจาก
คอมพิ ว เตอร ส ว นบุ ค คล ไปยั ง เครื่ อ งส ว นกลาง (upload file) ดั ง กล า วเข า ไปด ว ย ซึ่ ง
จะทํา ให ตัวบทเรียนมีความนาสนใจมากขึ้น และ หลังจากที่ไดบรรจุบทเรียนเขาในระบบแลว ควร
มีการทดสอบการใชงานของบทเรียน โดยการทดลองเขาดูเนื้อหาหลายๆ ครั้ง เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจมากขึ้นวา บทเรียนมีความสมบูรณพรอมแลว
2) การจัดการเรียนรูเปนขั้นตอนของการนําบทเรียนไปใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) การนําเสนอบทเรียน เปนการนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบทเรียน หรือ
เรียกวาเปนสวนแนะนําบทเรียน โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง รายวิชา จุดประสงคของแตละหนวยการเรียนรู วิธีการเรียน เงื่อนไขการเรียน การนัดหมาย
การสงงาน ชวงเวลาที่มีการทดสอบ เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู ฯลฯ เพื่อใหผูเรียนได
รูจักและเขาใจถึงวิธีการใชบทเรียน ทําใหการเขาใชบทเรียนมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนมากขึ้น จากนั้นก็แนะนําใหผูเรียนสมัครเขาเรียน
(2) การรับสมัครและอนุมัติสิทธิ์ผูเรียน หลังจากที่ผูเรียนสมัครเขาเรียน และ
เลือกรายวิชาที่ตองการเรียนแลว ครูผูสอนจะทําการอนุมัติสิทธิ์ในการเรียนของผูเรียนที่อยูใน
เงื่อนไข ตามที่ครูผูสอนกําหนด นอกจากนี้ ครูผูสอนยังสามารถตัดสิทธิ์การเขาเรียนของผูเรียนออก
จากรายวิชาไดในกรณีที่ผูเรียนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
(3) การติดตอสื่อสาร ติดตามการเรียน ในระหวางเรียน ครูผูสอนอาจนัดหมาย
เวลาพบปะ เพื่อใหผูเรียนไดปรึกษาปญหา พบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็นตอการเรียน หรื อ
ครูผูสอนอาจใชโอกาสนี้ชี้แจงบทเรียน แนะนํา ติดตาม ทําการสอน พิจารณางาน แกไขงาน รวมถึง
ตรวจผลงานของผูเรียนได
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ในการเรียนการสอน e-Learning ครูผูสอนควรกําหนดเงื่อนไขใหผูเรียนไดพบปะ
กับผูสอนในชองทางติดตออยางใดอยางหนึ่ง อยางนอยสองสัปดาหตอครั้ง เพื่อเปนการติดตามงาน
และกระตุนไมใหผูเรียนละเลยการทํากิจกรรมที่กําหนด แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการเรียนแตละ
รายวิชา
3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนรู ซึ่งหลังจากที่ผูเรียนศึกษาแลว จะตองมีการประเมินการเรียนรูของผูเรียนเพื่อนําผลมา
พิจารณาวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม มากนอยอยางไร การวัดผลการเรียนรูสามารถกระทําได
ดังนี้
(1) การจัดทําแบบทดสอบ โดยการทําแบบทดสอบออนไลน ที่ครูผูสอนจัดทําไว
ในระบบ ซึ่งมีวิธีการใหครูผูสอนสามารถจัดทําไดในหลายๆ รูปแบบ ขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหา
ความรูที่ตองการวัด การทดสอบอาจทําซ้ําไดหลายๆ ครั้ง หรือใหทําเพียงครั้งเดียวก็ได และเมื่อทํา
แบบทดสอบเสร็จสิ้น ทางระบบจะทําการประเมินผลการสอบใหผูเรียนทราบทันที หรืออาจปรับ
ระบบใหผูเรียนทราบในภายหลังก็ได
(2) การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินการเรียนรูของผูเรียนในดานตางๆ
เชน ดานความรู ความคิด ดานทักษะ ดานเจตคติ เปนตน โดยพิจารณาจากขอมูลที่รวบรวมไว ทั้ง
จากผลงานที่ผูเรียนจัดทําและสงใหประเมินตามที่ผูสอนกําหนด การทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ
รวมถึงการพิจารณาการเขาเรียน การสงงาน ความรับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือกับ
ผูเรียนคนอื่นๆ หรือคุณลักษณะอื่นๆ ตามที่ไดกําหนดไวในบทเรียน ครูผูสอนจะตองรวบรวม
ขอมูลตางๆ เหลานี้เพื่อทําการประเมินการเรียนรูเปนรายบุคคล
(3) การอนุมัติผลการเรียน หลังจากการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเรียบรอย
แลวก็ทําการแจงผลการประเมินการเรียนรูใหผูเรียนทราบตามระดับหรือเกณฑคุณภาพที่กําหนด
ผูเรียนที่ไมผานการประเมิน อาจมีการซอมเสริมในบางเนื้อหา ผลการเรียนสามารถแจงไปยังผูเรียน
ทราบไดโดยตรง เปนลายลักษณอักษรทางไปรษณีย เพื่อเปนหลักฐานใหผูเรียนเก็บรวบรวมไวใช
ในการประเมินอยางอื่นๆ ตอไป
การอนุมัติผลการเรียนจะกระทําในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งรายวิชา
สําหรับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนออนไลนเปนบางบทเรียน หรือบางเนื้อหา ก็อาจรวบรวมผล
การเรียนรูที่ไดรวมกับผลการเรียนการสอนปกติก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายและเงื่อนไขการจัดการ
เรียนรู e-Learning ของสถานศึกษาแตละแหง
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2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
สุดา ดํารงโภคภัณฑ (2543 : 74-75) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และการสอนตามคูมือครูที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องกลไกมนุษย หนวยยอย การหมุนเวียนของเลือดและกาซ จาก
ผลการวิจัยพบวา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องกลไกมนุษย หนวยยอยการหมุน
เวียนของเลือดและกาซ ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับนักเรียนที่เรียนโดยตามคูมือ
ครู (สสวท.) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือนักเรียนที่เรียนโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยตามคูมือครู
2) นักเรียนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุกคนเห็นดวยอยางยิ่งวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง กลไกมนุษย หนวยยอย การหมุนเวียนของเลือดและ
กาซ มีการจัดภาพ ขอความ การใหสี และเสียงไดเหมาะสม มีภาพเคลื่อนไหว ชวยเราความสนใจใน
การเรียน บทเรียนนี้ยังชวยใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น ชวยใหนักเรียนเขาใจและสิ่งที่เรียนไดอยาง
ชัดเจนขึ้น ประกอบกับมีความสนใจ พอใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน
รุงโรจน แกวอุไร (2543 : 40) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนผานเครือขายใยแมงมุม โดยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนผาน
เครือขายใยแมงมุมกับนิสิตที่เรียนตามปกติ พบวา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนผานเครือขายใยแมงมุมสูงกวานิสิตที่เรียน
โดยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) นิสิตที่เรียนผานระบบการเรียนการสอนผานเครือขายในแมงมุม มีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนการสอนเครือขายในแมงมุมอยูในระดับมาก
ไพฑูรย ศรีฟา (2544 : 29) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนผานเครือขายหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 และนักเรียนมี
เจตคติที่ดีมากตอการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย
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บุญสิทธิ์ จันทรหอม และคนอื่นๆ (2544 : 69-70) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โครงสรางอะตอมของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4
โรงเรียนคําเขื่อนแกวชนูปถัมภ ปการศึกษา 2543 ที่สอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับ
การสอนโดยปกติ ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิ ว เตอรช ว ยสอน
มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน พบวาสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ตัวหนังสือและภาพ ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความชัดเจน นักเรียนชอบเรียน
จากบทเรีย นคอมพิ ว เตอรชว ยสอนและบทเรีย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนใหทั้ ง ความรูแ ละความ
เพลิดเพลิน
อเนก ประดิษฐพงษ (2545 : 64) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องชีวิตและวิวัฒนาการ พบวา การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ที่วัดในแตละดานทั้งดานความรู ความจํา ดานความเขาใจ
และดานการนําไปใช คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้นในทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศักดิ์ชาย พัฒนสิน (2545 : 50) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน
ทางเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่อง การผลิตกระแสไฟฟาเบื้องตน จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
มีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พิจักษณา กุสุโมทย (2546 : 58) ไดทําการวิจัย เรื่อง การสรางบทเรียนบนเว็บเพจ เรื่อง
ดาวเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากผลการวิจัยพบวา
1) การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 ที่เรียนบทเรียนบนเว็บเพจ เรื่องดาวเคราะห มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลัง
เรียนแตกตางกัน โดยมีคะแนนของการทดสอบหลังเรียนสูงกวา คะแนนของการทดสอบกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
2) ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอบทเรียนบนเว็บเพจ เรื่อง ดาวเคราะห สรุป
ไดวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนบนเว็บเพจ เรื่อง ดาวเคราะห รวมทุกดานอยูในระดับมาก
ที่สุด
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สมยศ ทิพยเที่ยงแท (2546 : 62–64) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ผานอินเทอรเน็ตวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง เครื่องใชไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ จากผลการวิจัยพบวา
1) การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานอินเทอรเน็ต วิชาวิทยาศาสตร
เรื่องเครื่องใชไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนผานอินเทอรเน็ต วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง เครื่องใชไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
พบวาผูเรียน มีความคิดเห็นในดานความพึงพอใจ ความนาสนใจ และการเห็นคุณคา อยูในระดับสูง
ผูเรียนใหความเห็นวา การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานอินเทอรเน็ตเปนการเรียนรู
แบบใหม ที่นาสนใจ เนื้อหาและขอมูลทันสมัย สนองความตองการเรียนรายบุคคล
บุญนิตา เวชยา (2546 : 64) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการคิด
กับการจัดการเรียน 2 แบบ ที่มีผลตอการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรแบบไฮเปอรมีเดียผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่มีรูปแบบการคิดแบบอิสระจากสิ่ง
รอบขางและแบบไมมีอิสระจากสิ่งรอบขาง เมื่อเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรแบบไฮเปอรมีเดีย
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรแบบไฮเปอรมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีการจัดการเรียนแบบรายบุคคล
และแบบรายคูรวมมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) นิสิตนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแบบไฮเปอรมีเดียผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต
ประเสริฐ แซเอี๊ยบ (2546 : 35) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนการสอน
ทางไกลผานอินเทอรเน็ต ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสถาบันราชภัฎผลการวิจัย
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่เรียนทางไกลผาน
อิ น เทอร เ น็ ต สู ง กว า นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ครู ที่ เ รี ย นปกติ ใ นชั้ น เรี ย นอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากตอการเรียนทางไกลผาน
อินเทอรเน็ต
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ธงชัย กนกโชติเลิศ (2546 : 28) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บเพื่ อ การทบทวน วิ ช าฟสิกส เรื่อง โมเมนตั ม เชิ ง เส น และการชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บเพื่อการทบทวน
ปรียา นามพล (2547 : 16) ไดทําการวิจัยความสามารถดานการสืบคนภูมิปญญา หรือ
วรรณกรรมในทองถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อําเภอบานโพธิ์
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ที่ใชการเรียนรูแบบออนไลน หรือ e-Learning กับการเรียนรูแ บบปกติ
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนออนไลน
หรือ e-Learning กับการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนออนไลน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติ
วราภรณ ผองสุวรรณ (2547 : 52) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนผานเว็บเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา: กรณีศึกษานักศึกษารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผลการวิจัยพบวานักศึกษาคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่เรียนบทเรียนผานเว็บเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่เรียนตามปกติมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อุทัย เสนารักษ (2548 : 73-74) ไดทําการวิจัยผลของการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
กราฟก ตอความคิดสรางสรรคและเจตคติตอการเรียนวิชาออกแบบ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ผลการวิจัยพบวา
1) ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่เรียนวิชาออกแบบ1โดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
กราฟกสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มกอนเรียนและ หลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาออกแบบ 1 โดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรกราฟกสูงกวานักเรียนที่
เรียนดวยวิธีปกติ ความคิดสรางสรรคดานความคิดยืดหยุนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่
เรียนวิชาออกแบบ1 โดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรกราฟกและนักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาออกแบบ 1
โดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรกราฟกสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ
2) ในดานเจตคติตอการเรียนวิชาออกแบบ 1 พบวา เจตคติกอนเรียนของนักเรียนที่เรียน
วิชาออกแบบ 1 โดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรกราฟก และนักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติไมแตกตางกัน
แตหลังเรียน เจตคติของนักเรียนที่เรียนวิชาออกแบบ 1 โดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรกราฟก และ

54

์

มห

าวิท

ยาล
ัยรา
ชภ

ัฏรา

ชน

คริน
ทร

นักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยเจตคติของนักเรียนที่เรียน
วิชาออกแบบ 1 โดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรกราฟกสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ
นงลักษณ แกวทิพยจักษ (2548 : 39) ไดทําการวิจัยศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ว8) เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่2 ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนกับคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ว8) เรื่องโลกและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2โรงเรียนสตรีสมุทรปราการที่ไดรับการ
สอนด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนสู ง กว า สอนตามคู มื อ ครู อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ
เลียว (Liu. 1975 : 1441A-1442A) ทําการวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนของ
วิทยาลัยฟสิกส โดยตั้งโครงการเพื่อพัฒนาความตอเนื่องของบทเรียนที่ใชกับคอมพิวเตอร เพื่อสอบ
วิชา ความรู เบื้องตน กลุมตัว อย างเปนนักเรียนที่เ รียนวิชาฟสิกส พบว า คอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถชวยผูเรียน ใหมีความสามารถในการแกไขปญหาไดดีขึ้น ดวยการปฏิบัติ สามารถทบทวน
บทเรียนที่ไดเรียนไปแลว ทําใหเกิดความแมนยํา ผูเรียนสามารถสรางความสําเร็จไดดวยตนเอง ทํา
ใหมี เจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน และคะแนนเฉลี่ยของกลุมที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวา
คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ไมไดเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เทอรโร (Tauro. 1981 : 643-A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
สอนวิชาเคมีและเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนที่เลือกลงเรียนวิชาเคมี 127 มหาวิทยาลัยคอน
เนทติกัล สหรัฐอเมริกาโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมเทาๆ กัน กลุมแรกใชคอมพิวเตอร
ชวยในการเรียนการสอน กลุมที่สอง ใชการเรียนการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่
เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาเคมีใน เชิงบวกสูง
กว า กลุ ม ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนตามปกติ นอกจากนี้ ผู เ รี ย นยั ง แสดงความคิ ด เห็ น ว า โปรแกรม
คอมพิว เตอร ชว ยสอนวิช าเคมี เป น รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่มีป ระสิทธิภ าพ ช ว ยเพิ่ ม ความ
กระตือรือรนในการเรียน และแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น
ไวส เควิน ชารล (Wise. 1984 : 2432-A) ไดทําการวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของการใช
แบบจําลองไมโครคอมพิวเตอรตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติของนักเรียนวิทยาศาสตร
กายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะเปรียบเทียบผลของการเลือกใช
แบบจํ า ลองปฏิ บั ติ ก ารไมโครคอมพิ ว เตอร ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ต อ วิ ช า
วิทยาศาสตรกายภาพ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย นักเรียนวิทยาศาสตรกายภาพ 3 หองเรียน
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ไดถูกสุมใหเลือกวิธีการเรียนการสอนอยางใดอยางหนึ่ง คือ ใชแบบทดลองคอมพิวเตอรกอน
ปฏิ บั ติ ก าร ใช แ บบทดลองคอมพิ ว เตอร ห ลั ง ปฏิ บั ติ ก าร และวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนตามปกติ
ผลการวิจัยพบว า ทั้งกลุมที่ใชแบบจํ าลองคอมพิวเตอรกอนปฏิบัติการและกลุมที่ใช แบบจํ าลอง
คอมพิวเตอรหลังปฏิบัติการ มีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่มีการเรียนการสอนแบบปกติ และในขณะที่
แตละกลุมที่ทําการวิจัย มี เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรในเชิงบวกที่สูงกวา
ไรท (Wright. 1984 : 1063) ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาคอมพิวเตอรชวยสอน ในการ
เรียนซอมเสริมวิชาวิทยาศาสตร ในระดับมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางมี 2 กลุม โดยคัดเลือกกลุม
ประชากรจากโรงเรียนในรัฐแคริฟอรเนีย ซึ่งกลุมตัวอยางมีลักษณะคลายคลึงกันมาก กลุมที่ 1 เปน
กลุมทดลอง ใชเวลาเรียน 6 สัปดาห ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมที่ 2 เปนกลุมควบคุม
ใช การสอนแบบเดิม ผลการวิจัยพบวา กลุมที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวา การสอนแบบเดิมในชั้นเรียน
เฮส (Hess. 1987 : 96A) ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร ชวย
สอน ในการประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พลังงานไฟฟา ของนักเรียนเกรด 6-9 โดย
การนําแบบฝกหัดไปทําที่บาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6-9 ในสหรัฐอเมริกา จํานวน 223 คน
โปรแกรมไมโครคอมพิวเตอรที่ใช เปนแบบจําลองสถานการณ (simulation) ผลการวิจัยสรุปวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สามารถนําไปใชในการ
ประเมินผลได และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยไมมีความแตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิง ครูและนักเรียนมีเจตคติ ที่ดีตอ
การใชโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอรแบบจําลองสถานการณ
ไอเซ็นคราฟ (Eisenkraft. 1987 : 3723A-3724A) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบการใช
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณ ในการปฏิบัติการทดลองกับการทดลองตามปกติใน
วิชาฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยการเปรียบเทียบคะแนนภาคปฏิบัติ และคะแนนจากการ
สังเกตพฤติกรรม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่เรียนวิชาฟสิกส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
225 คน ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนที่เรียนจากการใชคอมพิวเตอร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงกวาการเรียนจากการทดลองตามปกติ สวนความสามารถในการปฏิบัติการทดลองของ
กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน
ชีน (Shyn. 1988 : 229A) ไดทําการวิจัยการใชไมโครคอมพิวเตอร ในชั้นเรียนของ
นักศึกษาฝกหัดครูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่เรียนวิชา วิธีสอน
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน และมหาวิทยาลัยเนชั่น ไตหวัน นอรมอล พบวา
สามารถเตรียมนักศึกษาฝกหัดครู ใหดําเนินกิจกรรมในหองเรียนไดอยางเหมาะสม การตอบสนอง
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ของครู จีนและครูอเมริกั น แตกตางกัน ในวิธีสอน และปญหาที่ ฝก หั ด ดานการปฏิบั ติ นัก ศึ ก ษา
อเมริกันมีผลกระทบนอยกวานักศึกษาจีน การปฏิบัติไมมีผลที่แตกตางกันในการปฏิบัติการสอน
ระหวางกลุมทดลองของอเมริกัน กลุมตัวอยางมีเจตคติที่ดีตอการใชไมโครคอมพิวเตอร
แม็ค เคอรี่ (Mc Curry. 1988 : 1108A) ไดทําการวิจัยผลของการใชไมโครคอมพิวเตอร
ชวยสอนในการฝกฝน และปฏิบัติ (drill and practice) ในการแกปญหาในวิชาฟสิกสระดับวิทยาลัย
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนวิชาฟสิกสทั่วไปในสหรัฐอเมริกา กลุมทดลองจะฝกและ
ปฏิบัติโดยใชไมโครคอมพิวเตอร กลุมควบคุมฝกและปฏิบัติจากการใชอุปกรณตามปกติ ภายใน
ระยะเวลาเทาๆ กัน มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ เมื่อจบบทเรียน ผลการวิจัยไดขอ
สรุปวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมแตกตางกัน
มีนั ยสําคั ญทางสถิติ โดยกลุ มที่ ฝกและปฏิบัติโดยใช ไมโครคอมพิวเตอร มีคะแนนผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวา เจตคติตอการเรียนวิชาฟสิกสของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
วิสเซอร (Wiser. 1988 : 124) ไดทําการวิจัยผลของการใชไมโครคอมพิวเตอร ชวย
สอนนักเรียนที่มีความคิดรวบยอดที่ผิดในเรื่องความแตกตางของความรอนและอุณหภูมิ ผลการวิจัย
พบวา การใชบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียน สามารถชวยใหนักเรียนเขาใจอยางแจมชัด
ในเรื่ อ งของความร อ นและความแตกต า งระหว า งความร อ นกั บ อุ ณ หภู มิ บทเรี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยใหนักเรียนเลือกขอมูลไดเร็วและถูกตองแมนยํา และคอมพิวเตอรทํางานไดอยางดี
ในการคํ า นวณและวาดภาพ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ ทํ า การทดลอง โดยไม ใ ช บ ทเรี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร ใชเวลามากในการทําความเขาใจเกี่ยวกับความรอน
จิการา (Gigara. 1989 : 3236-B) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี จากการเรียนแบบปกติ กับการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน โดยกลุมหนึ่งเรียนโดย
การควบคุมของคอมพิวเตอรชวยสอน และอีกกลุมหนึ่งเรียนโดยโปรแกรมการเรียน ผลการวิจัย
พบวา กลุมที่เรียนโดยใชคอมพิวเตอรควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวาการใชโปรแกรมการเรียน
คูรูเบ็คเค็ค (Kurubacak. 2000 : Online) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนออนไลน:
ทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการสอนผานเว็บผลการวิจัย พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
ออนไลนเนื่องจากสามารถสรางสรรคแนวคิดใหมๆ ผูเรียนชอบที่จะไดรับความรูจากขอมูลที่มีอยู
มากกวาจะตองไปศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ชอบการเรียนเปนรายบุคคลมากกวาเปนกลุม และการ
เรียนผานออนไลนนั้นระบบตองมีการใหคําแนะนํา และสนับสนุนใหผูเรียนไดใชประโยชนจาก
เครื่องมือตางๆ ใหแกผูเรียนดวย
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จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
2.7.1 การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ไดศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร แนวการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตรและการวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยยึดตามแนวของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
2.7.2 เจตคติ ต อ การเรี ย น ได ศึ ก ษาเจตคติ โดยใช 3 องค ป ระกอบ คือ องคป ระกอบ
ทางดานความรู องคประกอบ ทางดานความรูสึกและองคประกอบทางดานพฤติกรรม ตาม
แนวคิดของโรเซ็นเบริ์กและโฮพแลนดรวมกับแนวคิดของ สุชา จันทรเอม โดยเขียนดานละ 10 ขอ
และใชวิธีวัดเจตคติเปนแบบชนิดมาตราสวนประมาณคาตามวิธีของลิเคิรท (Likert method)
2.7.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ยึดตามแนวคิดของ รีโอโพลด อี คลอฟเฟอร (Leopold E Klopfer) แหงมหาวิทยาลัยพิตสเบอรก
ไดจําแนกพฤติกรรมการเรียนรูดานสติปญญาเปน 4 ดาน คือ
1) ดานความรูความจํา
2) ดานความเขาใจ
3) ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4) ดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช
2.7.4 ระบบการเรียนการสอนออนไลน ไดสรางบทเรียนออนไลนโดยใชโปรแกรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล (Phutti LMS) ซึ่งพัฒนามาจากโปรแกรม Moodle LMS
โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

