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บทนำ
ปัญหำและควำมเป็ นมำของปัญหำ
ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงด้ านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็ นความ
ก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ เข้ ามามีอทิ ธิพลต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์เรา
อย่างมากและจะทวีความสาคัญยิ่งขึ้น การศึกษาจึงต้ องเป็ นพลวัตร นั่นคือ ต้ องปรับเปลี่ยนให้ ทนั
และสอดคล้ องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของชาติและสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา (สุมาลี ชัยเจริญ,
2551) โดยระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตเป็ นอย่างมากทั้งด้ านระบบ
การเรียนซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ มุ่งเน้ นการจัดเตรียมการสอนที่เน้ น
ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติใช้ คาว่า “ผู้เรียนสาคัญที่สุด” แทน
ระบบเก่าซึ่งเน้ นครูเป็ นศูนย์กลาง การเรียนรู้ท่ไี ม่จากัดเฉพาะในห้ องเรียนซึ่งเป็ นการพลิกโฉมหน้ า
ของระบบการเรียนการสอน ครูในยุคปัจจุบันจึงไม่ใช่ครูท่สี อนหนังสือแต่เป็ นครูท่สี อนมนุษย์ เพื่อ
ให้ เป็ นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ครูจึงต้ องปรับเปลี่ยนวิธกี ารสอนจากตัวครูเพียงผู้เดียว มาเป็ น
การจัดสภาพการณ์ให้ ผ้ ูเรียนได้ นาศักยภาพของตนเองออกมาใช้ อย่างเต็มที่ ซึ่งการจัดสภาพการณ์
ให้ แก่ผ้ ูเรียนต้ องอาศัยเครื่องช่วย อันได้ แก่ สื่อการสอนที่เป็ นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ถ้ า
ปราศจากเครื่องช่วยเหล่านี้ผ้ ูเรียนก็จะไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็ นมิติ
หนึ่งที่มีความสาคัญต่อการศึกษาและสาคัญยิ่งในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ (วนิดา จึงประสิทธิ์, 2542)
การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web-Based Instruction : WBI) เป็ น
เครื่องมือหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เนื่องจากเป็ นการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบ
อินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบเพื่อการเรียนการสอนโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย เชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผู้เรียน
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนด้ วยกันและกับผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญกับฐานข้ อมูลความรู้
(ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2543) อีกทั้งผู้ใช้ สามารถโต้ ตอบมีปฏิสัมพันธ์ได้ หลากหลายรูปแบบและ
สามารถใช้ ในการเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้ หรืออาจจะใช้ เป็ นรูปแบบหนึ่งของ
การเรียนการสอนในหลักสูตร (นา้ มนต์ เรืองฤทธิ์, 2543) การเรียนการสอนบนเว็บ ผู้เรียน
สามารถเรียนที่ใด เมื่อใดหรือเรียนกับใครก็ได้ การเรียนการสอนบนเว็บเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้
เรียนรู้สรรพศาสตร์ท่รี วบรวมและเชื่อมโยงไว้ ในอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีอุปสรรคทางด้ านเวลาและ
ระยะทาง ทาให้ การศึกษาเปิ ดกว้ างและกระจายออกไปอย่างกว้ างขวาง ทาให้ สังคมเปลี่ยนไปเป็ น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ท่มี ีผ้ ูเรียนเป็ นศูนย์กลาง การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการ
เสริมแรงในการเรียนรู้ เข้ าถึงข้ อมูลได้ ท่วั โลก ข้ อมูลเป็ นปัจจุบันมีการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์
การเรียนรู้เป็ นไปตามความสามารถของตนเอง (ยืน ภู่วรวรรณ, 2542)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็ นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้ างองค์ความรู้ เพื่อเป็ นที่พ่ึงของท้ องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้
การวิจัยและเทคโนโลยีท่เี หมาะสมเป็ นฐาน ซึ่งมีพันธกิจที่จะทาให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี เข้ าสู่การเป็ นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา ดังนี้ 1) บูรณาการองค์ความรู้ประยุกต์สู่
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2) สร้ างองค์ความรู้โดยการวิจัยเพื่อการพัฒนาและ
แก้ ปัญหาสังคม 3) พัฒนาและถ่ายทอดการใช้ เทคโนโลยี ที่เหมาะกับวิถีชีวิตชุมชน 4) ส่งเสริม
อนุรักษ์ และฟื้ นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น 5) สร้ างความร่วมมือด้ านการผลิตบัณฑิตและวิจัยกับ
นานาชาติ เพื่อเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาในภูมิภาค 6) เป็ นองค์กรบริหาร โดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากพันธกิจในข้ อที่ 4 ที่เน้ นการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้ นฟู
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ จัดตั้งสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาอันเป็ นหน่วยงานที่มีหน้ าที่รวบรวมข้ อมูล ศึกษาวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีหน่วยจัดการเรียนการ
สอนด้ านศิลปศาสตร์ คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และแผนกวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เป็ นอีกตัวขับเคลื่อนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจในด้ านนี้ ซึ่งทั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และแผนก
วิชาศิลปศึกษา มุ่งเน้ นผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้ างสรรค์งานด้ านศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและของชาติตลอดจนส่งเสริมการวิจัยเพื่อค้ นคว้ าองค์ความรู้ใหม่และให้ บริการวิชาการแก่
ชุมชนในภาคใต้ รวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ โดยหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี ) ได้ กาหนดรายวิชา 277 - 201 ประวัติศาสตร์ศิลป์
(History of Art) เป็ นรายวิชาพื้นฐานวิชาเอกที่นักศึกษาหลักสูตร 5 ปี ของแผนกวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ทุกคนต้ องเรียนรู้ โดยลักษณะของรายวิชาเป็ นเนื้อหาที่
ครอบคลุมประวัติศาสตร์และรูปแบบของงานศิลปะไทยและต่างชาติต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
จนถึงปัจจุบัน การเรียนการสอนในรายวิชานี้ผ้ ูสอนจะเป็ นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาแก่ผ้ ูเรียนเป็ นส่วน
ใหญ่เนื่องจากเป็ นรายวิชาที่เน้ นทางด้ านประวัติความเป็ นมาและทฤษฎีต่าง ๆ ของศิลปะ การ
จัดการเรียนการสอนจึงยังเน้ นผู้สอนเป็ นสาคัญ ผู้เรียนมีบทบาทแค่รับเนื้อหาความรู้จากผู้สอนที่
ถ่ายทอดให้ เท่านั้น ส่งผลให้ ผ้ ูเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะได้
เท่าที่ควร ซึ่งไม่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
และมีความเชื่อว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ตามศักยภาพ
ด้ วยเหตุน้ ีการนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ เป็ นเครื่องมือในการเรียนการ
สอนจึงช่วยให้ ผ้ ูเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นได้ ต้งั อยู่บนแนวคิดที่ว่าผู้เรียนมีความสาคัญ และนอกจากจุ ดเด่นของ
การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ ทุกที่ทุกเวลาแล้ ว
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังมีเนื้อหา ภาพประกอบ กิจกรรม การทดสอบซึ่งผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนและทบทวนได้ ตามความต้ องการ แต่การจัดการเรียนการสอนด้ วยบทเรียน
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ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถตอบสนองต่อลักษณะธรรมชาติของการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ได้ ท้งั หมด เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของรายวิชานี้ นอกจาก
ผู้เรียนจะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และลักษณะของศิลปะในสมัยต่าง ๆ
แล้ ว ผู้เรียนยังต้ องสามารถวิเคราะห์และอธิบายถึงลักษณะสาคัญ จุดเด่นและรายละเอียดอื่น ๆ
ของงานศิลปะในยุคสมัยต่าง ๆ ได้ โดยการที่จะให้ ได้ มาซึ่งความรู้ความสามารถนี้ ต้ องอาศัย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในลักษณะเผชิญหน้ า ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถตอบสนองรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการวิเคราะห์ผลงานในยุคสมัยต่างๆ นั้น จะต้ องใช้ ทกั ษะการนาเสนอ
แนวคิด จุดเด่น ลักษณะของผลงานตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ด้ วยการสื่อสารแบบสองทาง นั่น
คือการโต้ ตอบกันในทันที ซึ่งลักษณะการสื่อสารแบบสองทางนี้ทาให้ ผ้ ูเรียนและผู้สอนสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้โดยการแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์ วิจารณ์ จนเกิดเป็ นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่ง
กิจกรรมที่สามารถช่วยในการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวนั่นคือกิจกรรมการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการความรู้ หมายถึง การใช้ เทคนิคและเครื่องมือ
ต่างๆ เพื่อการรวบรวมความรู้ท่กี ระจัดกระจายอยู่ท่ตี ่าง ๆ มารวมไว้ อย่างเป็ นระบบในที่เดียวกัน
การสร้ างบรรยากาศให้ คนคิดค้ นเรียนรู้ สร้ างความรู้ใหม่ๆ ขึ้น การจัดระเบียบความรู้แล้ วทาการ
จัดเก็บและสามารถค้ นคืน เพื่อให้ สามารถนามาใช้ ได้ อย่างสะดวก และที่สาคัญที่สดุ คือการสร้ าง
ช่องทาง และเงื่อนไขให้ คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อนาไปใช้ พัฒนางานของตน
ให้ สัมฤทธิ์ผล (วิจารณ์ พานิช, 2548) โดยสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ได้ ให้ ความสาคัญใน
กระบวนการจัดการความรู้ท่นี อกจากจะใช้ เป็ นเครื่องมือในการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ได้ แก่ การรวบรวมองค์ความรู้ท่มี ีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทุกคนสามารถเข้ าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้ สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุดแล้ ว ยังมีการประยุกต์ใช้ กระบวนการจัดการความรู้เพื่อใช้ ในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนด้ วย โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นเครื่องมือในการสร้ าง จัดเก็บ และเผยแพร่
ความรู้ โดยมีเป้ าหมายที่จะทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ สะสมความรู้ ตลอดจน
สามารถสร้ างความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่เป็ นทรัพย์สนิ ที่มีค่ายิ่งสาหรับการแข่งขัน และเพื่อเป็ น
การยกระดับความรู้เพื่อสร้ างผลประโยชน์จากต้ นทุนทางปัญญา โดยสร้ างเป็ นกิจกรรมสาหรับการ
นาความรู้จากภายในตัวบุคคลออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เป็ นการนาความรู้จาก
ภายในออกสู่ภายนอกด้ วยกระบวนการจัดการความรู้ จากนั้นจึงอาศัยเครื่องมือสาหรับการบันทึก
และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างไม่มีวันจบสิ้น การจัดการความรู้จึงไม่สามารถให้ นิยามด้ วย
ถ้ อยคาสั้นๆ ได้ ดังนั้น ต้ องให้ นิยามหลายข้ อจึงจะครอบคลุมความหมาย การจัดการความรู้จึง
เป็ นการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้ าถึงข้ อมูลเพื่อสร้ างเป็ นความรู้ เทคโนโลยี
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ด้ านข้ อมูลและคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้ แต่เทคโนโลยีด้าน
ข้ อมูลและคอมพิวเตอร์โดยตัวมันเองไม่ใช่การจัดการความรู้ การจัดการความรู้เกี่ยวข้ องกับการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ถ้ าไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้ ว ความพยายามในการจัดการความรู้กจ็ ะไม่
ประสบผลสาเร็จ พฤติกรรมภายในห้ องเรียนมีผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรู้จากภายในตัวผู้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันมีความสาคัญต่อการจัดการความรู้อย่าง
ยิ่ง โดยผู้สอนต้ องออกแบบกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนได้ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ต่าง ๆ ได้ อย่าง
อิสรเสรี
ดังนั้น จากข้ อดีของกิจกรรมการจัดการความรู้ และคุณสมบัติท่หี ลากหลายของบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้ ผ้ ูวิจัยได้ ทาการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหน่วย
ศิลปะสมัยใหม่ตอนต้ น โดยใช้ กจิ กรรมจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ลดปัญหาต่างๆ จากการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง สามารถนาความรู้ท่มี ีมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ผู้เรียนด้ วยกันเอง
และกับผู้สอนโดยใช้ กจิ กรรมการจัดการความรู้ อีกทั้งผู้เรียนสามารถเข้ ามาศึกษารายละเอียด
ทบทวนเนื้อหาได้ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้ได้ อกี ทาง
หนึ่งนอกเหนือจากห้ องเรียน ผู้วิจัยเชื่อว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะ
สมัยใหม่ตอนต้ นโดยใช้ กจิ กรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน สามารถช่วยให้
ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาได้ อย่างรวดเร็ว ครบถ้ วน มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนจากกิจกรรม
การจัดการความรู้ รวมถึงช่วยแก้ ปัญหาในเรื่องของระยะทาง เวลาเรียน และสถานที่เรียนได้
นอกจากนี้ยังช่วยปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนจากการจัดการสอนในรูปแบบเดิมที่เน้ นผู้สอนเป็ น
สาคัญมาเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้ น โดยใช้
กิจกรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและความคงทนในการเรียนรู้ ด้ วยบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้ น โดยใช้ กจิ กรรมการจัดการความรู้ใน
กระบวนการเรียนการสอน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน ด้ วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้ น โดยใช้ กจิ กรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการเรียน
การสอน
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สมมติฐำน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีสมมติฐาน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้ วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้ น โดยใช้ กจิ กรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้
ควำมสำคัญและประโยชน์
ผลของการวิจัยในครั้งนี้มีความสาคัญและประโยชน์ ดังนี้
1. ได้ บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ หน่วยศิลปะ
สมัยใหม่ตอนต้ น
2. ได้ ทราบถึงแนวทางการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีกระบวนการ
จัดการความรู้เป็ นเครื่องมือ
3. เป็ นแนวทางในการนาเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์
ขอบเขตของกำรวิจยั
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ผู้วิจัยได้ กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้
ประชำกร
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้เป็ นนักศึกษาแผนกวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี การศึกษา 2554 ซึ่งไม่เคย
ได้ รับการเรียนด้ วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้ น โดยใช้
กิจกรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน จานวน 168 คน
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาแผนกวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 277 - 201 ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History of Art) ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน 48 คน
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ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
ตัวแปรอิสระได้ แก่ การเรียนด้ วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะ
สมัยใหม่ตอนต้ น โดยใช้ กจิ กรรมจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน
ตัวแปรตำม คือ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้ วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้ น โดยใช้ กจิ กรรมจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน
2. ความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งได้ หลังจากผ่านการเรียนด้ วยบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้ น โดยใช้ กจิ กรรมจัดการความรู้ในกระบวนการ
เรียนการสอน
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะ
สมัยใหม่ตอนต้ น โดยใช้ กจิ กรรมจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน
เนื้ อหำในการวิจัยครั้งนี้เป็ นเนื้อหาในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ หน่วยศิลปะสมัยใหม่
ตอนต้ น ซึ่งเป็ นเนื้อหาที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์และรูปแบบของงานศิลปะไทยและต่างชาติ
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ผู้วิจัยได้ ให้ คาจากัดความนิยามศัพท์เฉพาะ ดังต่อไปนี้
กำรจัดกำรควำมรู ้ หมำยถึง กระบวนการอย่างเป็ นระบบเกี่ยวกับการประมวลข้ อมูล
สารสนเทศ ความคิด การกระทา ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้ างเป็ นความรู้หรือ
นวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้ อมูลที่บุคคลสามารถเข้ าถึงได้ โดยอาศัยช่องทางต่างๆ
เพื่อนาความรู้ท่มี ีอยู่ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้ เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้
โดยหลักสาคัญ คือ การสังเคราะห์หรือหลอมรวมความรู้ท่ชี ัดแจ้ งกับความรู้ฝังลึก เพื่อยกระดับ
ความรู้ไปเป็ นความรู้ท่สี งู ขึ้น ลึกซึ้งขึ้น ผ่านกระบวนการ 4 ส่วนที่เรียกว่า SECI Model คือ
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (Socialization) เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ระหว่างคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
2. การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) เป็ นการแสดงความรู้จากภายในตัว
คนออกมาภายนอก แล้ วทาให้ ผ้ ูอ่นื มีส่วนร่วมด้ วยกิจกรรมต่างๆ
3. การรวมความรู้ (Combination) เป็ นการนาเอาความรู้ท่ถี ูกแสดงออกจากตัวคนแล้ วมา
ผ่านสื่อหรือเครื่องมือนาเสนอในรูปแบบต่างๆ
4. การฝังหรือผนึกความรู้ (Internalization) ความรู้ซ่ึงถูกบันทึกในสื่อหรือระบบต่างๆ
ถูกรับเรียนรู้เข้ าไปสู่ตัวคน และอยู่ในตัวคนเป็ น Tacit Knowledge อีกครั้งหนึ่ง
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กำรเรียนด้วยบทเรียนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต โดยใช้กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู ้
หมำยถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผ้ ูเรียนเรียนด้ วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และมีการประยุกต์ใช้ กจิ กรรมการจัดการความรู้เป็ นเครื่องมือในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และความ
คงทนในการเรียนรู้
ควำมคงทนในกำรเรียนรู ้ หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนในการคงซึ่งความรู้เดิมไว้
หลังจากสิ้นสุดการเรียนด้ วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้ น โดย
ใช้ กจิ กรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน เป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยวัดจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น
ควำมพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อกำรเรียนด้วยบทเรียนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้น โดยใช้กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรูใ้ นกระบวนกำรเรียนกำรสอน
หมำยถึง ความรู้สกึ ชื่นชอบส่วนตัวของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้ วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้ น โดยใช้ กจิ กรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการเรียน
การสอน
บทเรียนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Web-based Instruction - WBI) หมำยถึง
บทเรียนที่ออกแบบโดยอาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตและ
เวิลด์ไวด์เว็บ เพื่อการเรียนการสอนสนับสนุนและส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ อย่างมีความหมาย
เชื่อมโยงเป็ นเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาได้ ด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในเวลาและ สถานที่ใดก็ได้ โดยมีเนื้อหาและภาพประกอบ การสร้ าง
สถานการณ์จาลอง แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนและกลับไปทบทวนได้
ตามความต้ องการ
ประสิทธิภำพของบทเรียน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใน
รายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้ น ที่ผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 โดยมีความหมายดังนี้
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ จากการทาแบบทดสอบระหว่าง
เรียน เมื่อคิดเป็ นร้ อยละแล้ วได้ 80 หรือสูงกว่า
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ จากการทาแบบทดสอบหลังเรียน
เมื่อคิดเป็ นร้ อยละแล้ วได้ 80 หรือสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้ วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ หน่วยศิลปะ
สมัยใหม่ตอนต้ น
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ผูเ้ รียน หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี แผนกวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
277 - 201 ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History of Art)

