บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีศักยภาพทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและจิตใจ
การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการวางรากฐาน การสรางสรรค การพัฒนา และการแกไขปญหา
ของบุคคล ครอบครัว และประเทศชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
ไดกําหนดวิสัยทัศนของการศึกษาไววา การพัฒนาใหคนไทยมีความรูและมีทักษะที่จําเปนตอการดํารง
ชีวิตอยูภายใตสังคมโลกาภิวัตน จะตองใหคนไทยรูจักใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตางๆ ภายใต
กระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเองจากหลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ และอยูในสังคมของการเรียนรูตลอดชีวิตได
สังคมไทยปจจุบันกําลังปรับเปลี่ยนจากยุคอุตสาหกรรมไปสูยุคขอมูลขาวสารที่อาศัยสื่อ
อันทันสมัยเชื่อมโยงโลกเขาดวยกันอยางไรพรมแดน ระบบการศึกษาที่ผานมาและเปนอยูในปจจุบัน
ไมสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไรพรมแดนนี้ได ดังนั้น การศึกษาและ
การเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 เปนการศึกษาที่ไมจํากัดอยูแตเฉพาะในหองเรียนเทานั้น
แตจะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนเรียนจาก
ประสบการณจริง โดยการฝกทักษะ กระบวนความคิด การจัดการ การผสมผสานสาระ ความรูดานตางๆ
อยางสมดุลย โดยใหผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน เพื่อใหผูเรียนเรียนรูไดทุกเวลา
และสถานการณ
ปจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กําลังมีบทบาทอยางกวางขวาง
ในดานตางๆ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการ สังคม สิ่งแวดลอม ไปจนถึงทางดาน
การศึกษา (ครรชิต มาลัยวงศ, 2540 : 41) ซึ่งมีผลกระทบตอระบบการศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับการรวบรวม
ขอมูล ขาวสารเพื่อความรอบรู การจัดระบบ การประมวลผล การสื่อสารดวยความเร็วสูง การเรียนรู
ในยุคใหมจึงมีขุมความรูมากมายมหาศาลที่เรียกวา World knowledge ซึ่งเปนแหลงความรูที่เกิดขึ้นตลอด
เวลา มีจํานวนมากและกระจายอยูทั่วโลก ดังนั้น พื้นฐานการศึกษาที่เคยพูดวา คนไทยตองอานออกเขียน
ไดนั้น ควรเปลี่ยนเปนวาตองสรางใหเขาแสวงหาและเรียนรูไดดวยตนเอง ไมจําเปนตองเรียนจากสถาน
ศึกษาเพียงอยางเดียว แตสามารถพัฒนาตนเองไดตลอดเวลา (ยืน ภูวรวรรณ, 2542 : 4)
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมแหงอนาคตรูปแบบหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเขาถึงแหลงความรู
อันมหาศาล ก็คือการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา (บุญเรือง เนียมหอม, 2540 : 1) ซึ่งกระแสความนิยม
อินเทอรเน็ตในระยะ 2- 3 ปที่ผานมา เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จํานวนรานใหบริการอินเทอรเน็ต
หรือที่นิยมเรียกวา อินเทอรเน็ตคาเฟ (Internet Café) มีจํานวนมากทั้งในเมืองใหญๆ และเมืองเล็กๆ
สามารถวัดการเติบโตและความแพรหลายของอินเทอรเน็ตได เชน จํานวนผูใหบริการ (Internet Service
Provider : ISP) และจํานวนโดเมนสัญชาติไทย (.th) มีมากขึ้นแสดงวาความนิยมอินเทอรเน็ตในประเทศ
ไทยไดขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมากมาย
จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอรเริ่มเขามามีบทบาทกับวิถีชีวิต
และความเปนอยูมากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแหงใหความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น
จึงเกิดการเรียนการสอนผานอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย ซึ่งเปนระบบการเรียน
ทางไกลผานอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเผยแพรขอมูลไดอยางกวางขวาง สามารถควบคุม
ลําดับขั้นของการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางระบบการสื่อสารภายในหองเรียนที่ไมมี
ขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ สามารถนําไปใชไดกับการเรียนการสอนภาคบังคับตั้งแตระดับประถม
ศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาเอก (ชัยยงค พรหมวงศ, 2544 : 1-17)
เครือขายใยแมงมุม (Web) หรือ เวิลดไวดเว็บ (WWW : World Wide Web) ไดกลายเปนหนึ่ง
ในเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดในปจจุบันนี้ (สมาน ลอยฟา, 2544 : 1-9) เปนบริการหนึ่งในหลายๆ บริการ
ของอินเทอรเน็ต เชนเดียวกับการสงจดหมายอิเล็คทรอนิกส การสนทนาบนเครือขาย การอภิปรายผาน
กระดานขาว การอานขาว การคนขอมูล และการถายโอนแฟมขอมูล และเปนบริการของอินเทอรเน็ต
ที่เติบโตเร็วที่สุด และเปลี่ยนแปลงวิธีการเผยแพรสารสนเทศซึ่งทําใหผูใดก็สามารถเปนผูใหสารสนเทศ
ได เนื่องจากเครือขายใยแมงมุมถือวาเปนสื่อ (Media) หรือวิธีการสื่อสารที่มีศักยภาพในการเปนผูให
สารสนเทศที่มีอยูมากมายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งเครือขายใยแมงมุมเปนระบบการสืบคนขอมูลขาวสาร
แบบใยแมงมุม (Web) โดยการเชื่อมโยงและโอนยายขอมูลจากแหลงขอมูลเครือขายใยแมงมุม ซึ่งเรียกวา
“เวิลดไวดเว็บเซิรฟเวอร” (WWW server) (วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์, 2539 : 41) การจัดการเรียนการสอนผาน
เครือขายใยแมงมุมสามารถอํานวยความสะดวกในการถายทอดความรูไดหลายรูปแบบ เชน การสอนแบบ
ออนไลน การบรรยาย การสัมมนา เปนตน (Rory Mcgreal, 1997. อางถึงใน บุญเรือง เนียมหอม, 2540 :
100) การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายใยแมงมุม (Web-Based Instruction) มีชื่อเรียกหลายลักษณะ
เชน การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) เว็บการเรียน (Web-Based Learning)
เว็บฝกอบรม (Web-Based Training) เปนตน (สรรรัชต หอไพศาล, 2544 ) แตในที่นี้ไดเรียกวาการเรียน
การสอนผานเว็บ(Web-Based Instruction)
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ประโยชนของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บที่เปนมิติใหมของเครื่องมือและกระบวนการใน
การเรียนการสอน (Pollack and Masters, 1997 อางถึงในสรรรัชต หอไพศาล, 2544) ไดแก การเรียน
การสอนสามารถเขาถึงทุกหนวยงานที่มีอินเทอรเน็ตติดตั้งอยูซึ่งกระทําไดตลอด 24 ชั่วโมงโดยผูเรียน
ไมตองทิ้งงานประจําเพื่อมาอบรม ผูเรียนไมตองเสียคาใชจายอื่นๆ ในการเรียนการสอน เชน คาที่พัก
คาเดินทาง เปนตน การเรียนรูเกิดกับตัวผูเขาเรียนโดยตรงเพราะการจัดการเรียนการสอนหรืออบรม
มีลักษณะที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนรูเปนไปตามความกาวหนาของผูเรียนเองเนื่องจากผูเรียน
สามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหาไดตลอดเวลา สามารถซักถามหรือเสนอแนะ หรือถามคําถามไดดวย
เครื่องมือตางๆบนเว็บ เชน ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (E-mail) หรือหองสนทนา (Chat Room) เปนตน
จากงานวิจัยสวนใหญผูวิจัยมักจะใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือสื่อสารกันระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับผูเรียน ยังมีวิธีการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจสําหรับการจัด
การเรียนการสอนผานเว็บ คือ การสนทนา (Chat) โดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บดวยการสง
ตัวอักษรโดยใชวิธีพิมพขอความลงไปในลักษณะโตตอบฉับพลัน (Real time) ซึ่งมีขอดีหลายประการ
เพราะขอความที่โตตอบกันไปมาเหลานี้จะแสดงผลบนหนาจอทําใหสามารถคุยไดหลายคนพรอมกัน
ทําใหผูสนทนาไดรูจักผูคนมากขึ้น ไดแนวคิดหลากหลาย มองโลกไดกวางขึ้นโดยไมตองเดินทาง
ไปที่ใดๆ เพียงนั่งอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้น ยิ่งไปกวานั้น ยังไดประสบการณที่เปนประโยชน
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน และสามารถนําประสบการณของตนเองที่เปนประโยชน
มาเผยแพร แลกเปลี่ยนความรู ขอมูล ขาวสารซึ่งกันและกัน การแชทไมไดมีเพียงขอดีอยางเดียว
แตมีขอเสียเชนกันคือ ความสามารถในการพิมพของผูสนทนา บางครั้งอาจทําใหเกิดความลาชาสําหรับ
ผูที่พิมพชาหรือผูที่ไมเคยพิมพมากอน และปจจุบันยังพบวา ภาษาที่ใชในการสนทนาเปนภาษายอหรือ
ภาษาเฉพาะ ซึ่งในทางวิชาการ อาจทําใหไดรับขอมูลที่ไมถูกตองหรือแปลความหมายผิดเพี้ยนไปได และ
บางครั้งอาจจะไดขอมูลที่ไมจําเปน หรือขอมูลที่นอกเหนือจากประเด็นที่ผูสนทนาตองการ (กรภัทร
สุทธิดารา, 2542 : 1-17) ซึ่งขอเสียเหลานี้สามารถนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนผานเว็บได ซึ่งสอดคลองกับ แครอล (Carol , 1999) ไดศึกษาและสรุปขอดีของการสนทนาโดย
ใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บวาเปนเครื่องมือที่ครูผูสอนสามารถนํามาประยุกตใชในการจัด
การเรียนการสอนผานเว็บไดเปนอยางดี เพราะการสนทนาทําใหผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธกัน
เหมือนกับการพูดคุยกันจริงๆ และนอกจากจะสนทนากันระหวางผูเรียนและผูสอนแลว ผูเรียนสามารถ
สนทนากับที่ปรึกษาพิเศษหรือผูเชี่ยวชาญไดอีกดวย สําหรับผูเรียนที่มีปญหาเรื่องการพิมพขอความ
ก็สามารถขอความชวยเหลือจากผูอื่น เชน เพื่อน ผูปกครอง ชวยพิมพขอความเพื่อถามและตอบคําถาม
ในระหวางการสนทนาบนเว็บได
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จากประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บและใชเครื่องมือตางๆในการสื่อสารผานเว็บดังกลาว
ทําใหมีผูวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนผานเว็บซึ่งประสบความสําเร็จในตางประเทศมาแลว อาทิ ริชชี่
และฮอฟแมน (Ritchi and Hoffman,1997 : Abstract) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนผานเว็บเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน พบวาผูสอนสวนใหญเขาไปใชเว็บและสรางโฮมเพจรายวิชาของ
ตนเองเพื่อใหนักศึกษาเขาไปคนควา ผูเรียนสามารถเรียนรูตามความสามารถของแตละคน สามารถ
ทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา มีความกระตือรือรนตลอดเวลา เพราะเปนวิธีการเรียนที่งายและนาสนใจ
มีภาพประกอบ มีการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหา และยังเปนการจุดประกายการสอนแบบใหมที่ผูสอน
พยายามนํามาประยุกตใชกับการสอนของแตละคน สวน ลีโลปและเพนเทอเรีย (LeLoup and Penterio,
2000 : Abstract) ไดทําการวิจัยการใชอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลในการจัดการเรียนการสอนภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ โดยการถายโอนแฟมขอมูล (FTP : File Transfer Protocal) ผลการวิจัยสรุปวา
การถายโอนแฟมขอมูล (FTP) ทําใหไดขอมูลหลายรูปแบบ เชน ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และ
สื่อประสมตางๆ ซึ่งเปนขอมูลจากทั่วโลกมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนาความรู
และทักษะภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน และสโปน (Sapone, 2001 : Abstract) ไดศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผานเว็บตามแนวทฤษฎีโครงสรางทางปญญา(Constructivism) โดยใชกลยุทธการ
สนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผูเรียนและผูสอนสามารถ
สื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับในประเทศไทยการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการจัดการศึกษาขั้นสูง ที่มุงเนน
ใหผูเรียนรูจักการคนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกเหนือจากการฟงบรรยายจากอาจารยผูสอน
ในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนผานเว็บและอินเทอรเน็ต เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษา
ที่นาสนใจ ซึ่งมีผูวิจัยไดทําการศึกษาในเรื่องนี้ เชน บุญเรือง เนียมหอม (2540) ไดศึกษาสภาพการเรียน
การสอนผานอินเทอรเน็ตในปจจุบัน พบวาการเรียนการสอนเนนกิจกรรมและการบริการอินเทอรเน็ต
ผูสอนเปนผูควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการเรียนของผูเรียนและเตรียมความพรอมทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนทางอินเทอรเน็ต มีการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและเว็บมากที่สุด ใชรูปแบบการเรียนรูรวมกัน
และเรียนรูดวยตนเอง ในขณะเดียวกัน ทิพยเกสร บุญอําไพ (2540) ไดพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกล
ผานอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยพบวา ระบบการสอนเสริมทางไกล
ผานอินเทอรเน็ตผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวาอยูในเกณฑ
“เหมาะสมมาก” ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนปกติแบบ
เผชิญหนาก็ไมแตกตางกัน และนักศึกษาที่เรียนจากการสอนเสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ตมีความคิดเห็น
อยูในเกณฑ “เห็นดวยมาก” ตอมา ยุมัยลา หลําสุบ (2542) ไดสํารวจสภาพการใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
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การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีใชอินเทอรเน็ต
เพื่อวัตถุประสงคในการติดตอสื่อสารการศึกษาจากแหลงขอมูลภายในประเทศ ใชบริการสืบคนขอมูล
เวิลดไวดเว็บ และบริการสนทนาผานอินเทอรเน็ต นอกจากนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแสดง
ความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาใหแพรหลาย
มากขึ้น แสดงวาผูเรียนในระดับอุดมศึกษามีความสนใจและกระตือรือรนกับการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บ
ดังเชนงานวิจัยของ จุฑารัตน ศราวณะวงศ (2543) ไดพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใชเครื่องมือชวยคน
สารสนเทศบนอินเทอรเน็ตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิจัยสรุปวา
บทเรียนบนเว็บชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเรียนรูของนักศึกษาดีขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนผานเว็บ นักศึกษาสามารถเรียนไดโดยอิสระ และเปนวิธีการเรียนรูที่สามารถสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลไดดี นักศึกษาสามารถติดตอและสอบถามเปนการสวนตัวกับผูสอนไดทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส จากการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บ พบวานักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะเปนการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กนกวรรณ อินทรัตน (2544) ไดทําการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการศึกษาดวยตนเอง สําหรับ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไมเคยเรียนรายวิชา 263-201 เทคโนโลยี
การศึกษา มากอน เรื่องการจัดระบบการเรียนการสอน แลวทําการหาประสิทธิภาพเว็บไซตเพื่อการศึกษา
ดวยตนเอง และศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากที่เรียนดวยเว็บไซตเพื่อการศึกษาดวยตนเองสูงกวา
กอนเรียน
จากปญหาและความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บซึ่งไดเขามามีบทบาทในการจัด
การเรียนการสอนที่ผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันโดยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) กระดานขาว
(Webboard) และการสนทนาโดยใชหองสนทนา (Chat) เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารถึงกันได และ
ผูสอนสามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนและผลการเรียนของผูเรียนไดตลอดเวลา ทําใหผูวิจัยเล็งเห็น
ประโยชนของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บและการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในยุคปจจุบัน
ที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา ผูวิจัย จึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการสนทนาโดยใชหองสนทนาของ
บทเรียนบนเว็บที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อนําไปพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนผานเว็บและการสรางบทเรียนบนเว็บในรายวิชาอื่นตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษารูปแบบการสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี
2. วัตถุประสงคเฉพาะ
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังการเรียนดวยการสนทนาโดยใชหอง
สนทนาของบทเรียนบนเว็บ มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบบทเรียนที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถามกับรูปแบบบทเรียน
ที่ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม
สมมติฐานการวิจัย
ผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ 2 รูปแบบ
คือ รูปแบบบทเรียนที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถามกับรูปแบบบทเรียนที่ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนแตกตางกัน
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
ผลของการวิจัยในครั้งนี้มีความสําคัญและประโยชน ดังนี้
1. ดานความรู คือ ทําใหทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากการเรียนดวยรูปแบบ
การสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ
2. ดานการนําไปใช
2.1 ไดรูปแบบการสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ 2 รูปแบบ
คือ รูปแบบบทเรียนที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถามกับรูปแบบบทเรียนที่ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม
2.2 ไดแนวทางในการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษารูปแบบการสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บที่สงผลตอ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 263-201 เทคโนโลยีการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2546
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 263-201 เทคโนโลยีการศึกษา ใน
ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2546 ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 60 คน
และจับฉลากเพื่อจัดเปนกลุมทดลอง 1 จํานวน 30 คน และกลุมทดลอง 2 จํานวน 30 คน ดังนี้
2.1 กลุมทดลอง 1 คือ กลุมที่เรียนดวยรูปแบบการสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียน
บนเว็บโดยผูสอนเปนผูตั้งคําถาม
2.1 กลุมทดลอง 2 คือ กลุมที่เรียนดวยรูปแบบการสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียน
บนเว็บโดยผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม
3. ตัวแปรในการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการสนทนาโดยใชหองสนทนา มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
บทเรียนที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถาม กับรูปแบบบทเรียนที่ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม
3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสนทนา
โดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ
4. เนื้อหาวิชาที่ใชในการพัฒนาบทเรียน
เนื้อหาวิชาที่ใชในการพัฒนาบทเรียนเปนเนื้อหาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รายวิชา
263-201 เทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา
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ขอตกลงเบื้องตน
การวิจัยในครั้งนี้ไมคํานึงถึงความแตกตางของระดับผลการเรียน เพศ วัย พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ สังคม และอารมณของผูเรียน
นิยามศัพทเฉพาะ
การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) หมายถึง โปรแกรมการเรียน
การสอนที่นําคุณลักษณะและทรัพยากรตางๆ ของเวิลดไวดเว็บมาสนับสนุนการเรียนรู
บทเรียนบนเว็บ (Web-Based Course) หมายถึง บทเรียนที่สรางขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียน
การสอนผานเว็บ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา
เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง เปนเอกสารหนาหนึ่งๆ ที่อยูในบทเรียนบนเว็บ เรื่อง นวัตกรรม
การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงกันไดตลอดทั้งบทเรียน
โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง เอกสารหนาแรกของบทเรียนบนเว็บ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา
เว็บไซต (Web Site) หมายถึง เว็บเพจจํานวนหลายหนาซึ่งเปนเนื้อหาในบทเรียนบนเว็บ เรื่อง
นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งรวมอยูในบทเรียนเดียวกันและผูเรียนสามารถเรียกดูไดโดยใชโปรแกรมเปดดูเว็บ
เชน เนสเคป เนวิเกเตอร (Nestcape Navigator) ไมโครซอฟท เอกซพลอเรอร (Microsoft Internet
Explorer) เปนตน
รูปแบบการสนทนาโดยใชหองสนทนา (Chatting Patterns) หมายถึง การสื่อสารรูปแบบหนึ่ง
ของบทเรียนบนเว็บ ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบบทเรียนที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถาม กับรูปแบบ
บทเรียนที่ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัยของผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสนทนาโดยใช
หองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา

