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บทที่5
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยในบทนี้จะครอบคลุม วัตถุประสงคในการวิจัย ขอบเขตของการ
วิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีดําเนินการทดลอง วิธีวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย การ
อภิปรายผล และขอเสนอแนะในการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Web-Based Instruction ) เรื่องทักษะทาง
เทคโนโลยีการศึกษา ในวิชา เทคโนโลยีการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ
ตามเกณฑ
ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ปการศึกษา 2546
2. เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการสรางบทเรียนเพื่อการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ตนี้ เปนเนื้อ
หาเรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งแบงไดเปน 5 สวน แตละ
สวนมีหนวยยอยดังนี้
2.1 กราฟกและสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
2.2 ภาพถายเพื่อการศึกษา
2.3 โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องเสียง
2.4 โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องฉาย
2.5 โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องแปลง/ถายทอดสัญญาณ

135

3. ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย โดยยึดหลักการของการวิจัยและพัฒนาจากขั้นตอน
วิจัยและพัฒนาของบอรกและกอลล (Borg ,Gall and Meredith ,1979:784-785) และในสวนของก
การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการเรียนการสอนของ ดิค และ
คาเรย (Dick and Carey) ซึ่งเปนรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับการออกแบบการเรียนการสอนทั้ง
รายวิชา (ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2545 : 95) ซึ่งผูวิจัยไดปรับใชขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนให
เหมาะสมกับการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
1.2 วางแผนในการวิจัยและพัฒนา
1.3 การเลือกเนื้อหา (Content Selection)
1.4 การวิเคราะหเนื้อหาบทเรียน (Curriculum Analysis Stage)
1.5 การออกแบบเนื้อหาบทเรียน ( Curriculum Design )
1.6 การเขียนแผนผังงาน (Flow chart)
1.7 การสรางสตอรี่บอรด (Story Board)
1.8 การสรางบทเรียน และเอกสารประกอบบทเรียน
1.9 การทดลองหนึ่งตอหนึ่ง
1.10 แกไขปรับปรุงครั้งที่ 1
1.11 การทดลองกลุมยอย
1.12 แกไขปรับปรุงครั้งที่ 2
1.13 การทดลองภาคสนาม
1.14 การวิเคราะหขอมูลตามเกณฑ 80/80
1.15 สรุปผลการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แบบทดสอบเรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ซึ่งใชเปนแบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
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2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนสําหรับผูเชี่ยวชาญ เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ โดยใชเปนแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับคุณ
ภาพบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งประเมินเกี่ยวกับ บทนํา เนื้อหา การใชภาษา การใชภาพ
ประกอบ เปนตน
3. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนเรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการ
ศึกษา ในวิชา เทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษา โดยใชเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับดานเนื้อหา ดานการออกแบบ และขอเสนอแนะอื่น ๆ
4. ดานอุปกรณ ประกอบดวย
4.1 เครื่องคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
4.1.1 หนวยประมวลผลกลาง Intel Pentium 3
4.1.2 Harddisk 33
4.1.3 Ram 128 MHz
1.1.4 จอภาพ VGA สี
1.4.5 การดจอ VGA
1.4.6 คียบอรด 102 คีย
1.4.7 เมาส
1.4.8 ระบบปฏิบัติการ Window ME
5. ดานซอฟแวรที่ใชสรางบทเรียน ประกอบดวย
5.1 โปรแกรมที่ใชสรางบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถนําเสนอภาพ
เสียง และภาพเคลื่อนไหวไดดีเชน Microsoft Word , Acrobat 6.0 standard , Macromedia Flash
MX, Macromedia Dreamweaver MX
5.2 โปรแกรมตกแตงภาพกราฟกอื่นๆ เชน Adobe Photoshop 7.0 ฯลฯ
วิธีดําเนินการทดลอง
1.ขั้นเตรียม
1.1 ขั้นเตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ซึ่งประกอบดวย บทเรียนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตเรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษาในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา แบบทดสอบหลังเรียน
1.2 ติดตอขออนุญาติครูผูสอนกลุมตัวอยางเพื่อใชเวลาทําการทดลอง
1.3 เตรียมกลุมตัวอยางที่จะเขารับการทดลอง ทําการนัดวันเวลาและสถานที่แน
นอน
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1.4 เตรียมหองทดลอง โดยใหนักศึกษา 1 คน ตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
2. ขั้นดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการในขั้นของการทดลอง ดังนี้
2.1 แนะนําวิธีการเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต รวมถึงขอตกลงตางๆ และตอบ
ขอซักถามของกลุมตัวอยาง
2.2 ใหกลุมตัวอยางทําการศึกษาบทเรียนตามลําดับขั้นตอนบทเรียนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ในวิชา เทคโนโลยีการศึกษา เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งมีระยะเวลาในการ
ทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑประสิทธิภาพของกระบวนการและของผลลัพธซึ่ง
กําหนดไวขั้นต่ํารอยละ 80 (80/80) มี 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้
2.2.1 ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง นําบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่
สรางขึ้นมาทดลองใชกับนักศึกษาเปนรายบุคคล แบบหนึ่งตอหนึ่ง เพื่อดูการสื่อความหมายของบท
เรียนตามความคิดเห็นของผูเรียน โดยทดลอง กับนักศึกษาจํานวน 3 คน ผูวิจัยทําการสังเกตขณะทํา
การทดลองและใหนักศึกษาทําแบบประเมินคุณภาพบทเรียน แลวนําไปแกไขปรับปรุงตอไป
2.2.2 ทดลองแบบกลุมยอย นําบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่
สรางขึ้นมาทดลองใชกับนักศึกษาแบบกลุมยอย เพื่อหาขอผิดพลาดที่ผูเรียนสวนใหญกระทํา พรอม
ทั้งหาประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑ 80/80 ขั้นตน โดยทดลองกับนักศึกษาจํานวน 9 คนโดยใหผู
เรียนเรียนเนื้อหา ทําแบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และทําแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียน นําขอมูลที่ไดมาทําการแกไขปรับปรุงขอบกพรองของบทเรียนกอนที่จะนําไปทดลองจริง
ในภาคสนาม
2.2.3 การทดลองภาคสนาม นําบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่
สรางขึ้นมาทดลองภาคสนาม เปนการทดลองในภาวะเหมือนการเรียนการสอนจริง โดยทดลองกับ
นักศึกษา จํานวน 30 คน โดย ใหผูเรียนเรียนเนื้อหา ทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน แลวนําผลการทดลองที่ไดมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการและของผลลัพธตาม
เกณฑซึ่งกําหนดไวขั้นต่ํารอยละ80(80/80)โดยใชสูตรE1/E2(กรมวิชการ,2544:162)
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ที่ไดจากการวิจัยโดยลําดับ ดังนี้
1. วิเคราะหหาคาความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจากการ
ประเมินของผูเชี่ยวชาญ (IOC)
2. วิเคราะหหาคาความยาก (P) คาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบ
3. วิเคราหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
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4. หาคาเฉลี่ยการประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตของผูเชี่ยวชาญ ( X )
5. หาคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตในการทดลองแบบ
หนึ่งตอหนึ่ง และการทดลองกลุมยอย ( X )
6. หาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Web-Based Instruction ) เรื่อง
ทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชา เทคโนโลยีการศึกษา โดยใชสูตร E1 / E2(กรมวิชา
การ,2544:162)ในการทดลองกลุมยอย และการทดลองภาคสนาม
สรุปผลการวิจัย
บทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต(Web-Based Instruction ) เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการ
ศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ทุกเรื่อง ไดประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว คือ
1. เรื่องกราฟกและสิ่งพิมพทางการศึกษา เทากับ 84.22/81.66
2. เรื่องภาพถายทางการศึกษา เทากับ 82.38/80.44
3. เรื่องโสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องเสียงเทากับ 84.44/82.31
4. เรื่องโสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องฉาย เทากับ 81.79/80.67
5. เรื่องโสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องแปลง/ถายทอดสัญญาณ เทากับ 81.11/80.33
การอภิปรายผล
จากการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต เรื่องทักษะทาง
เทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พบวารอยละคะแนนเฉลี่ยของกระบวนการ สูง
กวา 80 และ รอยละคะแนนเฉลี่ยของผลลัพธ สูงกวา 80 คือ เรื่องกราฟกและสิ่งพิมพทางการศึกษา
เทากับ 84.22/81.66 เรื่องภาพถายทางการศึกษา เทากับ 82.38/80.44 เรื่องโสตทัศนูปกรณประเภท
เครื่องเสียงเทากับ 84.44/82.31 เรื่องโสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องฉาย เทากับ 81.79/80.67 เรื่อง
โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องแปลง/ถายทอดสัญญาณ เทากับ 81.11/80.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไวนั้น เปนผลมาจากบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตวิชา เทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง
ทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ไดถูกพัฒนาขึ้นภายใตการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู และหลักการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย รวมทั้งนําเอาคุณสมบัติของอินเตอรเน็ตมาใช ซึ่งพอจะสรุปปจจัยที่ทําใหผล
การวิจัยไดเกณฑตามที่กําหนดไวได ดังนี้
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ประการที่หนึ่ง การออกแบบการเรียนการสอน ในสวนของการการพัฒนาบทเรียนผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการเรียนการสอนของ ดิค และคาเรย (Dick and
Carey) ซึ่งเปนรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับการออกแบบการเรียนการสอนทั้งรายวิชา
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2545 : 95) ผูวิจัยทําการวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหผูเรียน วิเคราะห
ภาระงาน วิเคราะหเนื้อหาของแตละบท ซึ่งมีกลยุทธในการเรียนการสอนดังนี้
บอกจุดประสงคเชิงพฤติกรรมกอนการเรียนในแตละเรื่อง ซึ่งทําใหผูเรียนรูเปาหมาย
ของในแตละเรื่อง ซึ่งสอดคลองกับฮอฟฟแมน (Hoffman ,1997 อางถึงใน ณัฐกร สงคราม,2543)
วา การใหผูเรียนทราบถึงวัตถุประสงคของการเรียน จะเปนผลใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก ซึ่งไดจากการวิเคราะหเนื้อหาใหมีลําดับขั้นตอน
สามารถทําความเขาใจไดงาย สอดคลองกับ กาเย (Gagne' , 1992 อางถึงในไพโรจน ตีรณธนากุล
ไพบูลย เกียรติโกมล และสิริลักษณ ตีรณธนากุล (2543 : 5-17) ที่กลาววาการนําเสนอเนื้อหา
บทเรียน ควรจะยึดหลักการที่จะตองเริ่มจากสิ่งที่รูไปสูสิ่งที่ยังไมรู จากสิ่งที่เขาใจงายไปสูสิ่งที่สลับ
ซับซอน เพื่อเปนการสรางประสิทธิผลการเรียนที่สูงขึ้น
ประการที่สอง โครงสรางของบทเรียน ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนโดยใชโครงสรางเว็บไซต
แบบลําดับขั้นและแบบเว็บโดยไดนําเอาคุณสมบัติเดนของโครงสรางเว็บไซตในแตละรูปแบบมา
ใช ซึ่งการใชโครงสรางของเว็บที่เหมาะสม จะทําใหผูใชสามารถติดตามเนื้อหาและเชื่อมโยงไปยัง
หัวขอหรือหนาที่ตองการไดอยางสะดวกรวดเร็ว (Nichols and others .1995 อางถึงใน จักรพงษ
เจือจันทร.2543) โดยในสวนของเนื้อหามีโครงสรางแบบลําดับขั้น คือการมีจุดเริ่มตนที่จุดรวม
จุดเดียว และเชื่อมโยงไปสูเนื้อหา ในลักษณะเปนลําดับจากบนลงลาง โดยแบงเนื้อหา ออกเปนสวน
ตางๆ และมีรายละเอียดยอยๆ ในแตละสวนลดหลั่นกันมา ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดระบบ
โครงสรางที่มีความซับซอนของขอมูล (Lynch and Horton, 1999 อางถึงใน ณัฐกร สงคราม , 2542 )
มีการเชื่อมโยงจากเนื้อหาไปสู เนื้อหาจากเว็บภายนอก มีลิงคเว็บไซตที่เกี่ยวของ และมีแผนผัง
บทเรียนของแตละบท เพื่อใหผูเรียนเห็นภาพรวมของโครงสรางเนื้อหาที่จะเรียนทั้งหมด และหัวขอ
ในแผนผังสามารถที่จะเชื่อมโยงไปหัวขอภายในแตละบทเรียนได เปนทางลัดสําหรับใหผูเรียนใน
การเขาสูเนื้อหา ซึ่งเปนการใชคุณสมบัติของโครงสรางเว็บไซตแบบเว็บ เพื่อใหการเชื่อมโยง
บทเรียนใหมีความยืดหยุนมากที่สุด มีรูปแบบการเขาสูเนื้อหาที่เปนอิสระ ผูใชสามารถกําหนดวิธีการ
เขาสูเนื้อหาไดดวย ตนเอง และสามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวของจากภายนอกเว็บไซตได ซึ่งจากงาน
วิจัยของณัฐกร สงคราม(2542) พบวาโครงสรางของเว็บไซตแบบลําดับขั้นและแบบเว็บ ทําใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคชากฤช เหลี่ยมไธสง(2546)
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นอกจากนี้ในเนื้อหาจะสามารถเปดกรอบยอย ๆ เพื่อแสดงรายละเอียดของเนื้อหา ในบาง
เรื่องที่เนื้อหาลึกเกินไป เพื่อเปนการปองกันผูเรียนหลงทาง ซึ่งสอดคลองกับ ลินชและฮอรตัน
(Lynch and Horton, 1999 อางถึงใน ณัฐกร สงคราม , 2542 ) ที่กลาววาในแตละหนาของเว็บ
หากมีเนื้อหาที่ซับซอนเกินกวาหนึ่งหนาก็สามารถเพิ่มเติม รายละเอียดเนื้อหาโดยจัดทําเปนหนาเนื้อ
หายอย (Sub Topic/Detour) และทําการเชื่อมโยงกับหนา เนื้อหาหลักนั้นๆ ซึ่งหนาเนื้อหายอยเหลา
นี้มีลักษณะเปนหนาเดี่ยวที่เมื่อเขาไปดูรายละเอียดของเนื้อหา แลว ตองกลับมายังหนาหลักหนาเดิม
เทานั้น ไมสามารถขามไปยังเนื้อหาอื่นๆ ได และเมื่อผูใช ผานไป จนจบเนื้อหาทั้งหมดแลวก็จะมา
ถึงหนาสุดทาย (End Page) ซึ่งอาจจะเปนหนาที่ใชสรุปเนื้อหาทั้งหมด
ประการที่สาม รูปแบบของบทเรียนเปนลักษณะเดียวกัน มีจัดวางตําแหนง การเชื่อมโยง
ในลักษณะเดียวกันทุกบทเรียน ซึ่งสอดคลองกับ จิตเกษม พัฒนาศิริ (2539) ที่วาเว็บเพจที่ถูกสราง
ขึ้นมานั้นอาจจะมีจํานวนขอมูลมากมายหลายหนา การทําใหผูใชงานไมเกิดความสับสนกับขอมูล
นั้น จําเปนตองกําหนดขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยอาจแบงเนื้อหาออกเปนสวนๆหรือจัด
เปนกลุมเปนหมวดหมู เพื่อความเปนระเบียบนาใชงานทั้งเว็บไซต รวมทั้งควรคํานึงถึงกฎของการ
ย้ําซ้ํา(Repetition) ซึ่งการออกแบบเว็บไซตจะตองมีรูปแบบที่เปนแบบแผนของผูออกแบบเอง ไม
วาจะเปนการใชสี ตัวอักษร พื้นหลัง เสน ขนาด จะตองมีลักษณะสอดคลองกันทั้งหมด ซึ่งจะ
ชวยใหเว็บไซตนั้นดูเปนหนึ่งเดียวกัน(Robin William , อางถึงใน ยืน ภูวรวรรณ,2540 : 67-68)
ผูวิจัยไดจัดทําแผนผังบทเรียนของบทเรียนแตละเรื่อง เพื่อใหผูเรียนเห็นภาพรวมของ
โครงสรางเนื้อหาและความสัมพันธของเนื้อหาที่จะเรียนทั้งหมด และสามารถเชื่อมโยงไปยังหัวขอ
ภายในแตละบทเรียนได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจิตเกษม พัฒนาศิริ ( 2539 ) ที่วาผูสรางควร
แสดงรายการทั้งหมดที่เว็บเพจนั้นมีอยูใหผูใชทราบ โดยจัดสรางแผนที่การเดินทางขั้นพื้นฐาน
อาจจะทําอยูในรูปแบบของสารบัญหรือการเชื่อมโยง ซึ่งจะชวยใหผูใชสามารถคนหาขอมูลภายใน
เว็บเพจไดอยางรวดเร็ว และปองกันไมใหผูใชเกิดความสับสน และการที่ผูเรียนไดรูลวงหนาถึง
ประเด็นสําคัญของเนื้อหาที่จะเรียน ทราบเนื้อหาอยางกวาง ๆ จะชวยใหผูเรียนสามารถผสมผสาน
แนวคิดในรายละเอียดหรือสวนยอยของเนื้อหาใหสอดคลองและสัมพันธกับเนื้อหาสวนใหญได
จะมีผลทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทําใหผูเรียนสามารถจําและเขาใจเนื้อหาไดดี
กวาดวย (ไพโรจน ตีรณธนากุล ไพบูลย เกียรติโกมล และสิริลักษณ ตีรณธนากุล ,2543 : 5-17)
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นอกจากนี้ผูวิจัยไดรวมลิงคเว็บไซตที่เกี่ยวของของแตละบทเรียน ทั้งเว็บไซตในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อใหผูเรียนสามารถคนควาเพิ่มเติมจากเว็บไซตที่เกี่ยวของได ซึ่งสอดคลองกับ
บุญเรือง เนียมหอม(2540) ที่วา จะตองมี Learning Root ซึ่งเปนการกําหนดแหลงความรูภายนอก
ที่เกี่ยวของกับบทเรียนโดยมีเงื่อนไข เชน แหลงความรูภายนอก ที่มีความยากเปนลําดับ หรือเกี่ยว
ของกับหัวขอการเรียนเปนลําดับ จึงจะเปนบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สมบูรณ
ประการที่สี่ การนําเสนอเนื้อหาบทเรียนอยูในรูปแบบ Interactive Multimedia คือ การผสม
ผสานสื่อหลายชนิด ประกอบไปดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งผูเรียนสามารถ
ควบคุมบทเรียนใหแสดงออกมาตามความตองการ ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน ทําใหเราความ
สนใจของผูเรียนและใชเปนสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ (Vaughan, 1993 อางถึงใน พัลลภ พิริยะสุ
รวงศ,2541) และในบางสวนของเนื้อหา จะมีการเปลี่ยนจากตัวหนังสือใหเปนภาพ และภาพเคลื่อน
ไหว เพื่อแสดงขั้นตอนตาง ๆ อยางชัดเจนและทําใหผูเรียนเขาใจงายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับกาเย
(Gagne,1992 อางถึงใน ไพโรจน ตีรณธนากุล ไพบูลย เกียรติโกมล และสิริลักษณ ตีรณธนากุล
,2543 : 5-17) ที่วา การใชภาพประกอบจะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหางายขึ้นและความคงทนในการจํา
จะดีกวาการใชคําพูดหรือขอเขียนเพียงอยางเดียว เพราะภาพจะชวยอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมใหงาย
ตอการรับรู ซึ่งจะไดผลดีกวาขอเขียนทั้งหมด
ในสวนของภาพเคลื่อนไหว ไดนําเสนอในชวงระยะเวลาที่พอเหมาะ ไมรวดเร็วหรือนาน
จนเกินไป ซึ่งสอดคลองกับ วิลเลียม (William Horton,2000 อางถึงใน ลือชัย โพธิ์วิชัย,2546) ที่วา
การออกแบบบทเรียน ตองการความเหมาะสมในการนําเสนอที่มีเสียง ภาพ หรือการนําเสนอตัว
หนังสือที่ไมเร็วมากเกินไป ผูเรียนบางคนอาจจะมีประสาทการไดยิน การสัมผัส หรือการเห็นที่ไมดี
นัก เพราะวาคนทุกคนมีความสามารถในการใชมือที่ประสานกับสายตาไมเทากัน
การฝกฝน จะมีสวนของแบบฝกหัดระหวางเรียน ใหผูเรียนไดทบทวนความเขาใจในเนื้อหา
เปนชวง ๆ พรอมทั้งมีผลปอนกลับทันทีทันใด ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับกาเย (Gagne, 1997 อางถึงใน บุญเรืองเนียมหอม,2540 ) ที่วาการให
ขอมูลยอนกลับ เปนการกระตุนความสนใจของผูเรียนไดดี ผูเรียนจะทราบความกาวหนาใน
การเรียนของตนเอง หลักจากผูเรียนตอบคําถามหรือตอบสนองบทเรียนจะตองมีการแจงผลใหทราบ
ทันทีทุกครั้งวาถูกตองหรือไม และถนอมพร เลาหจรัสแสง(2541:46) ที่กลาววา การที่ผูเรียนไดรับ
ผลปอนกลับ นอกจากจะทําใหผูเรียนทราบวาสิ่งที่ตนเขาใจนั้นถูกตองมากนอยเพียงใดแลว ยังทําให
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เกิดแรงจูงใจในการเรียนอีกดวย
ประการที่หา การออกแบบทางทัศนะ การใชรูปแบบและขนาดของตัวอักษร ในสวนของ
เนื้อหา ผูวิจัยไดใชรูปแบบของตัวอักษรแบบ MS Sans Serif ซึ่งเปนตัวพิมพที่ระบบ Window ให
มากับโปรแกรมปฏิบัติการ เพราะจะทําใหไมมีปญหาในกรณีที่นําไปใชกับเครื่องอื่น ๆ ที่ไมมีตัว
พิมพเหลานั้น(ถนอมพร เลาหจรัสแสง ,2545:168) ผูวิจัยใชตัวอักษร MS Sans Serif ซึ่งเปนตัว
อักษรที่มีหัวกลมธรรมดา ขนาด 14 พอยท สีดําบนพื้นสีขาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิรดา
บุญอารยะกุล(2542:บทคัดยอ) ที่วาตัวอักษรของเนื้อหาขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรใช
ตัวหัวกลมแบบธรรมดา ขนาดตั้งแต 10 ถึง 20 พอยท และงานวิจัยของจักรพงษ เจือจันทร(2543:
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการออกแบบเว็บของโรงเรียนในโครงการเครือขายคอมพิวเตอร พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นวาตัวอักษรในเนื้อหาควรเปนแบบ MS Sans Serif หรือ Tahoma ขนาด 14
พอยต และยังสอดคลองวกับถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545:170) ที่กลาววาการออกแบบเว็บพจที่
ประกอบดวยตัวอักษรจํานวนมาก ตัวอักษรดําบนพื้นขาวจะงายตอการอานมากที่สุด
สําหรับหัวเรื่องผูวิจัยไดใชภาพที่เกี่ยวของกับในแตละบทเรียนมาประกอบกับขอความ
เพื่อความสวยงาม สื่อความหมายในเรื่องนั้น ๆได และเนนใหแตกตางไปจากขอความในสวนของ
เนื้อหา สอดคลองกับกิดานันท มลิทอง(2542:65-66) ที่วาการทําขอความสั้น ๆ บนเว็บไซตไมวา
จะเปนหัวเรื่องหรือชื่อปุมนําทางตาง ๆ ขอความเหลานี้ควรจะแปลกแตกตางจากขอความที่เปนเนื้อ
เรื่อง เพราะจะทําใหขอความเหลานั้นสังเกตเห็นและอานไดงาย
ในสวนของขอความที่สามารถเชื่อมโยง ไปยังรายละเอียดของเนื้อหาหรือเว็บไซตอื่นๆ
ผูวิจัยไดทําใหมีลักษณะที่แตกตางจากเนื้อหาทั่วไป คือมีการขีดเสนใต และเปลี่ยนสีเมื่อนําเมาท
ไปวาง ซึ่งสอดคลองกับกาเย (Gagne, 1997 อางถึงใน บุญเรืองเนียมหอม,2540 ) ที่กลาววา เนื้อหา
ใดตองการชี้แนะ ควรใชเทคนิคพิเศษใหเดนสะดุดตา ใชตัวชี้แนะ (Cue) ในสวนของขอความ
สําคัญ ซึ่งอาจเปนการขีดเสนใต ตีกรอบ ภาพเคลื่อนไหว การโยงลูกศร การใชสี หรือมีการชี้
แนะดวยคําพูด
สรุปจากการวิจัยครั้งนี้ ในการสรางบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต จะตองประกอบดวย
สิ่งตอไปนี้
1. การออกแบบการเรียนการสอน โดยการลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก มีการบอกจุด
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ประสงคเชิงพฤติกรรมใหผูเรียนทราบ
2. โครงสรางของบทเรียน การออกแบบโครงสรางบทเรียนแบบลําดับขั้นและแบบเว็บ
จะทําใหสามารถเขาสูเนื้อหาที่ตองการไดอยางรวดเร็ว และสามารถจัดระบบของเนื้อหาที่มีความ
ซับซอนไดเปนอยางดี มีกรอบยอยของเนื้อหาซึ่งจะทําใหผูเรียนศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได และ
ไมหลงทาง
3. รูปแบบของบทเรียนอยูในลักษณะเดียวกัน ทําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหผูเรียน
ไมเกิดความสับสน รวมทั้งมีแผนผังบทเรียน เพื่อใหเห็นภาพรวมและเห็นความสัมพันธของโครง
สรางเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งจะทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีรวมลิงคเว็บไซตที่เกี่ยว
ของ เพื่อใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติมจากเว็บไซตที่เกี่ยวของได
4. การนําเสนอเนื้อหาอยูในรูปแบบมัลติมีเดีย เปลี่ยนแปลงขอความใหเปนภาพหรือภาพ
เคลื่อนไหว มีแบบฝกหัดเพื่อฝกฝนในหนวยยอย จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
5. การออกแบบทางทัศนะ ไมวาจะเปนรูปแบบ ขนาดของตัวอักษร พื้นหลัง รวมทั้งการ
ใชสี จะตองเลือกใหเหมาะสมและเกิดความสะดวกในการอาน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ในการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ควรใหความสําคัญกับการออกแบบ
การเรียนการสอน เพื่อที่จะสามารถตอบสนองผูเรียนไดดี ซึ่งจะทําใหบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ
1.2 ควรมีคําชี้แจงเพื่ออธิบายขั้นตอนการเรียนอยางชัดเจน ทําใหประหยัดเวลา และทําให
ผูเรียนใชบทเรียนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
1.3 การออกแบบโครงสรางบทเรียน ควรคํานึงถึงธรรมชาติของเนื้อหาเปนหลัก เพราะใน
แตละเนื้อหาจะมีการเชื่อมโยงในแตละเรื่องแตกตางกัน ซึ่งจะไมเปนโครงสรางที่ตายตัว
1.4 ควรออกแบบบทเรียนใหมีรูปแบบเดียวกันตลอด เพื่อความสะดวกในการใชบทเรียน
1.5 พยายามเปลี่ยนสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม ไมวาจะอยูในรูปแบบของแผนภูมิ
รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว เพราะจะทําใหผูเรียนทําความเขาใจบทเรียนไดงายยิ่งขึ้น
1.6 บทเรียนในรูปแบบ Interactive Multimedia ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ เปนการ
สรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับผูเรียน
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ตในรายวิชาพื้นฐานอื่น ๆ ที่มีผูเรียน
จํานวนมาก โดยนําเอารูปแบบที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนา ซึ่งจะทําใหการพัฒนาบทเรียนมี
ความคุมทุนทั้งดานงบประมาณ เวลา บุคลากร และเกิดประโยชนสูงสุดสุด
2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่ทําใหเกิดการ
เรียนรูในลักษณะอื่น ๆ เชน ในการฝกทักษะการปฎิบัติ เพราะในอนาคตมีการพัฒนาในดาน
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น และทรัพยากรในดานตาง ๆ ก็จะเอื้ออํานวยตอการ
เรียนรูมากยิ่งขึ้นดวย
2.3 ควรมีการศึกษาถึงผลการรับรูในการมีปฎิสัมพันธระหวางบทเรียนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต แบบ Interactive Multimedia กับผูเรียน ไมวาจะเปนภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการนําเสนอภาพเคลื่อนไหว ความสามารถในการควบคุมบทเรียนของผู
เรียน เปนตน

