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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7. (THE DEVELOPMENT OF E-LEARNING ON COMPUTER
NETWORKING FOR GRADE 9 STUDENTS OF SCHOOL IN THE SECONDARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA 7) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: วีระพันธ์ พานิชย์,
ปร.ด., อาจณรงค์ มโนสุ ทธิ ฤทธิ์ , ปร.ด. ปี พ.ศ. 2564.
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and development) มีวตั ถุประสงค์
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2) เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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ที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เเละ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ องระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 29 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) การจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 2) แบบประเมินทักษะ
การคิดเชิงคานวณ 3) แบบประเมินความพึงพอใจสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และ E1/ E2

จ
ผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 แบ่งเป็ นทั้งหมด 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
เรื่ อง พัฒนาการของอินเตอร์ เน็ต หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ องเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
สื่ อสารในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง การทางานของอินเตอร์เน็ต และ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ เผยแพร่ ผา่ น
เว็บไซต์ www.network.m2.watsuntorn.ac.th มีรูปแบบการเรี ยนการสอนและสื่ อการสอนที่
ประกอบด้วย สื่ อวีดีโอ สื่ อ Infographic แบบฝึ กทักษะ และมีผลการประเมินคุณภาพการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 อยูใ่ นระดับเหมาะสม
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.69) 2) ประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 82.59/ 82.87
3) ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงคานวณที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณหลังจากที่เรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ย = 2.70 เเละ 4) ผลการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59
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This research was research and development aimed to propose; 1) develop the
development of an e-learning on computer networking For Grade 9 students of school in the
secondary Educational Service Area 7 2) Test the effectiveness of the development of an elearning on computer networking For Grade 9 students of school in the secondary Educational
Service Area 7, Effective in accordance with the criteria E1/ E2 = 80/ 80 3) Study computational
thinking skills learned through the development of an e-learning on computer networking For
Grade 9 students of school in the secondary Educational Service Area 7 and; 4) Study student
satisfaction towards the development of an e-learning on computer networking For Grade 9
students of school in the secondary Educational Service Area 7, The sample used in the research
were Grade 9 students at Khaopermnaree School, Semester 2, Academic Year 2020, 29 people,
Which were acquired. From a group sampling (Cluster sampling). The tools used in this research
consisted 1) An e-learning on computer networking For Grade 9 students of school in the
secondary Educational Service Area 7 2) Computational thinking skills assessment and; 3)
Satisfaction assessment form for An e-learning on computer networking For Grade 9 students of
school in the secondary Educational Service Area 7, Achievement test The data was analyzed
using statistics, mean, standard deviation (SD) and E1/ E2.
The results of the research shown that 1) E-learning on computer networking For
Grade 9 students, secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 7,
divided into 4 units. It consists of the first learning unit on the development of the Internet.
Learning Unit 2: Computer Networking and Communication Equipment in Computer Networking
Unit 3: How the Internet Works And learning unit 4 on the responsible use of information
technology. Publish through the website www.network.m2.watsuntorn.ac.th There were teaching

ช
and learning models that include video media, infographic media, skills training and quality
assessment results for online teaching and learning on computer networking. For Grade 9
students, secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 7 were at the
most suitable level (mean = 4.69). 2) The Efficiency of the development of an e-learning on
computer networking For Grade 9 students of school in the secondary Educational Service Area
7, Were effective according to E1/ E2 = 80/ 80 (82.59/ 82.87) 3) Teach the development of an eleaning on computer networking For Grade 9 students of school in The Secondary Educational
Service Area 7, Found that students had good computational thinking skills after taking online
teaching and learning management. The average value was 2.70 and; 4) The results of the study
on the satisfaction of the students who study with the the development of an learning on computer
networking For Grade 9 students of school in The Secondary Educational Service Area 7, found
that the students were satisfied with the online teaching and learning management. At the highest
level Has a mean of 4.59
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กราบขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร.นคร ละลอกน้ า ดร.ณฐาภพ สมคิ ด นางลัช ชญา
โพสุ วนั นางมณี รัตน์ ชู ชีพ และนางสาวภัทรภร มัน่ เพ็ชร ที่ ได้ให้ความกรุ ณาช่ วยประเมิ นคุ ณภาพ
ทางด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคต่อการทาเครื่ องมือในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
กราบขอบพระคุณเจ้าของตารา เอกสารและวิทยานิพนธ์ ที่ได้อา้ งอิงในวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้
ทุ ก ท่ า น ที่ ช่ ว ยให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ทัก ษะการคิ ด เชิ ง ค านวณ
และการหาประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ขอขอบพระคุ ณผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา จังหวัดนครนายก ที่ อนุ ญาตให้เก็บ
ข้อมูล และขอขอบใจนักเรี ยนทุ กคนที่ให้ความร่ วมมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นอย่างดี สุ ดท้าย
ผูว้ จิ ยั ขอให้ประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ส่ งผลให้แด่ บิดา มารดา และครู อาจารย์ที่ได้
สั่งสอนทุกท่าน ด้วยความเคารพยิง่
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้วยเหตุ
ของความเจริ ญและทันสมัยของเทคโนโลยี ทั้งด้วยเศรษฐกิจและสังคมก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับ
ทุกประเทศทัว่ โลก คนในสังคมต้องอยูร่ ่ วมกันตั้งแต่เด็ก เยาวชนและผูใ้ หญ่ ปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้
คนในสังคมอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุ ขได้ คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาทาให้วธิ ีการดารงชีวติ ของประชากรโลกเปลี่ยนไปจากอดีต การใช้ชีวิตที่ทนั สมัย
อุปกรณ์ที่ช่วยเอื้ออานวยต่อการดารงชีวติ มีมากขึ้น การติดต่อสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
ครอบคลุมไปทัว่ โลก จากความก้าวหน้านี้ สิ่ งหนึ่งที่ตามมา คือ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งธรรมชาติ
วัฒนธรรม ความคิด วิถีชีวติ และสิ่ งต่าง ๆ มีพฒั นาการการเปลี่ยนแปลง เช่น ทางด้านการสื่ อสาร
การใช้การติดต่อสื่ อสารทางโทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต อีเมล์ได้เข้ามาแทนที่จดหมาย การเก็บข้อมูล
เอกสารจากการบันทึกลงกระดาษ มาเป็ นการบันทึกในคอมพิวเตอร์ หรื อหน่วยความจาสารอง
ต่าง ๆ เพื่อลดการใช้งานของกระดาษ สิ่ งเหล่านี้ ได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย อีกทั้งยังเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่จะเพิ่มศักยภาพให้ประเทศ ไม่วา่
จะเป็ นทางด้านการค้า การขนส่ ง การศึกษาการทหาร รวมถึงเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในประเทศให้ดีข้ ึน (นัยนา ช่ าชอง, 2550) ในปัจจุบนั ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีการเจริ ญเติบโต
อย่างต่อเนื่ อง และจัดได้วา่ มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ต่อชี วิตประจาวันของมนุษย์ในยุคนี้
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แทบทุกหน่วยงานต่างมีเครื อข่ายภายในไว้ใช้งาน เช่น เครื อข่ายท้องถิ่น
รวมถึงการเชื่ อมโยงเครื อข่ายภายในเข้ากับเครื อข่ายภายนอกอย่างอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้เราสามารถ
สื่ อสารและท่องสู่ โลกกว้างแบบ World Wide Web และเป็ นที่มาของการดาเนินธุรกรรม
ผ่านอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งปั จจุบนั หลาย ๆ ธุ รกิจได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิจผ่านอินเทอร์ เน็ต
มากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการบริ การแก่ลูกค้าที่ตอ้ งการความสะดวก รวดเร็ ว นอกจากนี้ ตามที่พกั
ทัว่ ไป ยังมีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งอย่างระบบ ADSL หรื อ Fiber optic ไว้ใช้งาน
ส่ วนตัว ในขณะที่การเชื่อมโยงสื่ อสารผ่านเครื อข่าย ก็ไม่ได้จากัดแค่การใช้สายเพียงอย่างเดียว
แต่สามารถเชื่ อมโยงแบบไร้สายผ่านอุปกรณ์ได้ โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย ซึ่งจัดเป็ นเทคโนโลยีหนึ่ง
ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปั จจุบนั (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2552)
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ความสาคัญของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดให้
โดยสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ บนพื้นฐานความเชื่อที่วา่ ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข ซึ่งการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู้
ที่กาหนดนั้น จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะที่สาคัญ ได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่ อสาร
2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้
แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้มีการศึกษา
ในเรื่ องใช้งานซอฟต์แวร์ และบริ การบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ในการรวบรวม ประมวลผล
สร้างทางเลือก ประเมินผล นาเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้องและแม่นยา
ซึ่ งหลักเกณฑ์สาหรับนักเรี ยนที่จะจบในแต่ละระดับชั้น จะต้องเข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ได้แก่ ระบบทางานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี
กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบและตัดสิ นใจ
เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่ งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู ้
ทักษะและทรัพยากร เพื่อออกแบบและสร้างผลงานสาหรับการแก้ปัญหาในชี วติ ประจาวัน หรื อ
การประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์
และเครื่ องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคานึงถึงทรัพย์สินทางปั ญญา
,
(กระทรวงศึกษาธิการ)2551)
โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ได้เปิ ดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคานวณ) ตามหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา ได้มีการกาหนดเวลาเรี ยนคาบละ 50 นาที โดยมีการเรี ยนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคานวณ) นั้น สัปดาห์ละ 1 คาบ ผูว้ จิ ยั ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่ผสู ้ อนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ได้สารวจข้อมูลของผูเ้ รี ยนจากบันทึกผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ที่ผา่ นมา (โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา, 2562) พบว่า ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้
ที่แตกต่างกัน การรับรู ้เนื้ อหาของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน อีกทั้งการสอนในชัว่ โมงที่มีเวลาจากัด
ผูเ้ รี ยนไม่สามารถซักถามผูส้ อนในเวลาได้ครบถ้วน จึงเป็ นเรื่ องยากที่จะสอนให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาทั้งหมดได้ทุกคน ทาให้ผเู ้ รี ยนขาดองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ส่ งผลต่อความรู ้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ ง ทาให้ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอน
ยังมีการสอนแบบบรรยาย เน้นเนื้ อหาตามหนังสื อเรี ยน สื่ อที่มีอยูไ่ ม่สามารถโต้ตอบกับผูเ้ รี ยนได้
เนื้อหาอธิ บายให้เห็นภาพการทางานจริ งยาก แหล่งเรี ยนรู ้มีอย่างจากัด และจากการสอนเนื้ อหา
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เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นเนื้ อหาที่ผเู ้ รี ยนให้ความสนใจน้อย เนื่องจากผูเ้ รี ยนจะให้
ความสนใจเกี่ยวกับการเรี ยนปฏิบตั ิมากกว่าการเรี ยนทฤษฎี ซึ่ งเป็ นธรรมชาติของการสอนรายวิชานี้
ส่ งผลให้เกิดปั ญหาในการเรี ยนการสอนในเรื่ องเวลาเรี ยนที่มีจากัดและเนื้อหา เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เป็ นเนื้ อหาที่เป็ นนามธรรม ผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างกันในความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ในเนื้ อหา เนื่องจากพื้นฐานทางด้านทฤษฎีของวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคานวณ)
ของนักเรี ยนไม่ดี จึงทาให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ รายวิชาวิทยาศาสตร์
(วิทยาการคานวณ) มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่า โดยมีนกั เรี ยนที่มีผลการเรี ยน 0, 1 และ 1.5
คิดเป็ นร้อยละ 51.78 ของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
(โรงเรี ยนเขาเพิม่ นารี ผลวิทยา, 2562)
จากปั ญหาที่เกิดขึ้น ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และผลการวิจยั เพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหา พบว่า แนวคิดในการนาเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบการจัด
การเรี ยนรู้ (Learning management system: LMS) เพื่อใช้ในการศึกษา และเพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของผูเ้ รี ยน โดยเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยการติดต่อสื่ อสารโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) เป็ นเครื่ องมือส่ วนประกอบสาคัญของการสอน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร,
2554) อีกทั้ง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ยงั สามารถช่วยให้การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ ทั้งในห้องเรี ยน
และนอกห้องเรี ยน ทาให้เกิดการยืดหยุน่ ทางการเรี ยน การใช้สื่อการสอนบทเรี ยนออนไลน์
บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตกาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ของการเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทัว่ โลก เป็ นเพราะ
ข้อได้เปรี ยบของสื่ ออินเทอร์ เน็ตในการจัดหาสารสนเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน ในลักษณะที่สื่อประเภทอื่น ๆ
ไม่สามารถทาได้นนั่ เอง นอกจากนี้ ความสามารถของเทคโนโลยีบนเครื อข่ายในการแสดง
สื่ อประสม เช่น ข้อความ เสี ยง ภาพนิ่ง กราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว และความสะดวกการทาการแก้ไข
และเปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศให้ทนั สมัยได้ตลอดเวลา ก็เป็ นอีกปั จจัยสาคัญในความนิยม
ของบทเรี ยนออนไลน์ดว้ ย (พวงน้อย แสงจันทร์, 2551) จากผลการวิจยั พบว่า การเรี ยนด้วยบทเรี ยน
ออนไลน์ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าและจาได้นานกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การเรี ยนตามปกติแทบทุกรายวิชา นักเรี ยนจะพัฒนาการด้านทักษะในการแก้ปัญหาและมีทกั ษะ
ในการสร้างสรรค์ที่ดีข้ ึน นักเรี ยนจะใช้เวลาในการเรี ยนน้อยลง โดยเฉพาะนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อน
สามารถเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้เองตามความต้องการ ทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
มีความพึงพอใจในการเรี ยนมาก มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงกว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนตามปกติ
มีคุณลักษณะการนาตนเองเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนเรี ยน และมีความคงทนในการเรี ยนรู้
(กาญจนา วัชรพันธพงศ์, 2554) การพัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่าย เรื่ อง เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า บทเรี ยนที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพ 87.0/ 80.83 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
และจากการสังเกต พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสนใจและรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย โดยการดูจากสถิติ
ที่เข้ามาเรี ยนอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ มีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.52 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 52
นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนบนเครื อข่าย โดยรวมและรายข้อทุกข้อ
อยูใ่ นระดับมาก (สุ ภาณี คงกระโทก, 2549) วิชาวิทยาการคานวณ (Computing science) เป็ นที่
แพร่ หลายในหลายประเทศทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่ งปั จจุบนั นี้ ได้ถูกบรรจุในหลักสู ตร
การเรี ยนการสอนขั้นพื้นฐานสาหรับโรงเรี ยนทัว่ ประเทศเรี ยบร้อยแล้ว องค์ประกอบที่สาคัญที่สุด
อันหนึ่ง คือ การสอนเรื่ องของการคิดเชิงคานวณ (Computational thinking) ที่จะพัฒนาให้นกั เรี ยน
เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็ นระบบ ด้วยเหตุผลอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ สามารถนาไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ ทั้งคณิ ตศาสตร์ มนุษยศาสตร์
หรื อวิชาอื่น ๆ การคิดเชิงคานวณ (Computational thinking) คือ กระบวนการแก้ปัญหาใน
หลากหลายลักษณะ เช่น การจัดลาดับเชิงตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสร้างสรรค์
วิธีการแก้ปัญหาไปทีละขั้น (หรื อที่เรี ยกว่า อัลกอริ ทึม) รวมทั้งการย่อยปั ญหาที่ช่วยให้รับมือกับ
ปัญหาที่ซบั ซ้อน หรื อมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ดได้ แต่ในขณะเดียวกัน วิธีคิดนี้ ยังช่วย
แก้ปัญหาในวิชาต่าง ๆ ได้ดว้ ย ดังนั้น เมื่อมีการบูรณาการวิธีคิดเชิงคานวณผ่านหลักสู ตร
ในหลากหลายแขนงวิชา นักเรี ยนจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละวิชา รวมทั้ง สามารถนาวิธีคิด
ที่เป็ นประโยชน์น้ ี ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ และในระยะยาวจากข้างต้น เราสามารถ
แตกแนวคิดของการคิดเชิงคานวณได้ออกเป็ น 4 ส่ วนหลัก ๆ พอสังเขปได้ คือ 1) Decomposition
(การย่อยปั ญหา) 2) Pattern recognition (การจดจารู ปแบบ) 3) Abstraction (ความคิดด้านนามธรรม)
และ 4) Algorithm design (การออกแบบอัลกอริ ทีม) (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2562)
จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน เรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีสื่อที่ช่วยในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ เพื่อให้
เข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ ว สามารถเรี ยนรู้ได้ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง
เพิม่ ทักษะการคิดเชิงคานวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาเรื่ องระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
อีกทั้ง จะสร้างความพึงพอใจแก่นกั เรี ยน เป็ นการเสริ มแรงให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนรู้ มุ่งเน้นการเรี ยน
แบบลงมือปฏิบตั ิ และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการทบทวนความรู้นอกเวลาเรี ยนหลังเสร็ จสิ้ นชั้นเรี ยน
ซึ่ งส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้ดี
ยิง่ ขึ้น โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทาให้การจัดการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7
2. เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ให้มีประสิ ทธิภาพ ตามเกณฑ์ E1/ E2 = 80/ 80
3. เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงคานวณของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2563 ของโรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีท้ งั หมด
2 ห้อง เป็ นจานวน 57 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จานวน 1 ห้อง
เป็ นจานวน 29 คน ได้มาจากวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)
เนือ้ หาในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั เป็ นเนื้ อหาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคานวณ) ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้ อหาดังต่อไปนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 พัฒนาการของอินเตอร์เน็ต
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารในระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การทางานของอินเตอร์เน็ต
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หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2. แบบฝึ กทักษะประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ และ
แบบทดสอบหลังเรี ยน
3. แบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณของนักเรี ยน หลังจากเรี ยนด้วยการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ดาเนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา
อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ตามขั้นตอนของ ADDIE Model ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ (Analysis)
2) การออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา (Development) 4) การนาไปใช้ (Implementation) และ
5) การประเมิน (Evaluation)

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ได้วธิ ี การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ที่มีประสิ ทธิภาพ
2. เป็ นแนวทางในการพัฒนานักเรี ยนให้มีทกั ษะการคิดเชิงคานวณ อยูใ่ นระดับดี
3. เป็ นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
Input

1. ตัวชี้วดั และสาระ
การเรี ยนรู ้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
3. แนวคิดเชิงคานวณ
4. การวิจยั และพัฒนา
5. แนวคิดการจัด
การเรี ยนการสอน
ออนไลน์

Process

พัฒนาการจัด
การเรียนการสอนออนไลน์
ตามขั้นตอน ADDIE Model
1. การวิเคราะห์ (Analysis)
2. การออกแบบ (Design)
3. การพัฒนา (Development)
4. การนาไปใช้
(Implementation)
การจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7

Output

1. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
มีประสิ ทธิภาพ E1/ E2 = 80/ 80
2. ทักษะการคิดเชิงคานวณ
จากการเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

นิยามศัพท์ เฉพาะ
การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ หมายถึง การดาเนินการออกแบบ
และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ระบบการจัด
การห้อง การจัดการเนื้ อหา การทาแบบฝึ กทักษะ การทดสอบ การแจ้งผลคะแนนการทดสอบ
ดาเนินการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอน ADDIE Model ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis)
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ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development) ขั้นที่ 4 การนาไปใช้
(Implementation) และขั้นที่ 5 การประเมิน (Evaluation)
การเรี ยนการสอนออนไลน์ หมายถึง การเรี ยนผ่านห้องเรี ยนเสมือนออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ www.network.m2.watsuntorn.ac.th เป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรี ยน การนาเสนอเนื้อหาในรู ปแบบข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง
วีดิทศั น์ การทาแบบฝึ กทักษะหลังเรี ยนแต่ละหน่วย การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และการสนทนา
ระหว่างนักเรี ยนกับครู นักเรี ยนกับนักเรี ยน
ประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ หมายถึง คะแนนความสามารถ
ของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ ให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถ
ทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ในระดับเกณฑ์ข้ นั ต่า
ที่กาหนดไว้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่เกิดจากแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนกับแบบทดสอบหลังเรี ยน
นามาคานวณเป็ นร้อยละ เพื่อเปรี ยบเทียบกันในรู ปของ E1/ E2 ตามเกณฑ์ 80/ 80 ดังนี้
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทั้งหมดจากการทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ที่สร้างขึ้น
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทั้งหมด จากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ที่สร้างขึ้น
ทักษะการคิดเชิงคานวณ หมายถึง กระบวนการในการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล เป็ นขั้นตอน เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาในรู ปแบบที่สามารถนาไปประมวลผลได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทักษะการคิดเชิงคานวณมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. การแบ่งปั ญหาใหญ่ออกเป็ นปั ญหา/ งานย่อย (Decomposition) เป็ นการพิจารณา
และการแบ่งปั ญหา/ งาน/ ส่ วนประกอบ ออกเป็ นส่ วนย่อย เพื่อให้จดั การกับปั ญหาได้ง่ายขึ้น
2. การพิจารณารู ปแบบของปั ญหา หรื อวิธีการแก้ปัญหา (Pattern recognition)
การพิจารณารู ปแบบ แนวโน้ม และลักษณะทัว่ ไปของปั ญหา/ ข้อมูล โดยพิจารณาว่า เคยพบปัญหา
ลักษณะนี้มาก่อนหรื อไม่ หากมีรูปแบบของปั ญหาที่คล้ายกัน สามารถนาวิธีการแก้ปัญหานั้น
มาประยุกต์ใช้ และพิจารณารู ปแบบปัญหาย่อย ซึ่ งอยูภ่ ายในปั ญหาเดียวกันว่า มีส่วนใดที่เหมือนกัน
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เพื่อใช้วธิ ี การแก้ปัญหาเดียวกันได้ ทาให้จดั การกับปั ญหาได้ง่ายขึ้น และการทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มขึ้น
3. การพิจารณาสาระสาคัญของปัญหา (Abstraction) เป็ นการพิจารณารายละเอียด
ที่สาคัญของปั ญหา แยกแยะสาระสาคัญออกจากส่ วนที่ไม่สาคัญ
4. การออกแบบอัลกอริ ทึม (Algorithms) ขั้นตอนในการแก้ปัญหา หรื อ
การทางาน โดยมีลาดับของคาสั่งหรื อวิธีการที่ชดั เจน ที่คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบตั ิตามได้
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 หลังจากที่ได้รับการจัด
การเรี ยนรู้ดว้ ยบทเรี ยนที่ผวู้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้น โดยวัดค่าเป็ นคะแนนจากการทาแบบประเมิน
ความพึงพอใจทางการเรี ยนรู้ ที่ผวู้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้น
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง กลุ่มของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูก
นามาเชื่อมต่อกัน เพื่อให้ผใู ้ ช้ในเครื อข่ายสามารถติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ ในเครื อข่ายร่ วมกันได้ เครื อข่ายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วย
คอมพิวเตอร์เพียง 2-3 เครื่ อง เพื่อใช้งานในบ้าน หรื อในบริ ษทั เล็ก ๆ ไปจนถึงเครื อข่ายขนาดใหญ่
ที่เชื่อมต่อกันทัว่ โลก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
1. ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
2. ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
4. ความรู ้เกี่ยวกับ E-learning
5. แนวคิดเชิงคานวณ
6. แนวคิดการออกแบบการสอนของ ADDIE Model
7. การหาประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
8. การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ
9. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
10. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ระบุเหตุผลที่ตอ้ งเรี ยนวิทยาศาสตร์ วา่ วิทยาศาสตร์
มีบทบาทสาคัญยิง่ ในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวติ ประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และผลผลิตต่าง ๆ
ที่มนุษย์ได้ใช้ เพื่ออานวยความสะดวกในชีวติ และการทางานเหล่านี้ ล้วนเป็ นผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์ อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์ได้
พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะสาคัญ
ในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้
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ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม่ ซึ่ งเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ (Knowledge-based society) ดังนั้น ทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รับ
การพัฒนาให้รู้วทิ ยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ข้ ึน สามารถนาความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
เรียนรู้ อะไรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู ้กบั กระบวนการ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ โดยใช้
กระบวนการในการสื บเสาะหาความรู ้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ งอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดับชั้น โดยได้กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับชีวติ ในสิ่ งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่ งมีชีวิต
การดารงชีวติ ของมนุษย์และสัตว์ การดารงชีวติ ของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
และวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวติ
วิทยาศาสตร์ กายภาพ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร
การเคลื่อนที่ พลังงานและคลื่น
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุ ริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณี วทิ ยา กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้ าอากาศ และผลต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยี
การออกแบบและเทคโนโลยี เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิต ในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ใช้ความรู ้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และศาสตร์ อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม
และสิ่ งแวดล้อม
วิทยาการคานวณ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการคิดเชิงคานวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
เป็ นขั้นตอนและเป็ นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่ งไม่มีชีวติ กับสิ่ งมีชีวติ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหา
และผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แนวทางในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่ งมีชีวติ หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ การลาเลียงสาร
เข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
ที่ทางานสัมพันธ์กนั ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืช ที่ทางาน
สัมพันธ์กนั รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่ งมีชีวติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวติ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติ
ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอน
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวติ ประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสี ยง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบลักษณะ กระบวนการเกิดและวิวฒั นาการของเอกภพ
กาแล็กซี ดาวฤกษ์และระบบสุ ริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุ ริยะที่ส่งผลต่อสิ่ งมีชีวติ
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณี พิบตั ิภยั กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้ า อากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
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สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวติ ในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ใช้ความรู ้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
ศาสตร์ อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรื อพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลกระทบต่อชีวติ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริ ง
อย่างเป็ นขั้นตอนและเป็ นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนรู้ การทางาน
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รู ้เท่าทันและมีจริ ยธรรม
ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริ ง
อย่างเป็ นขั้นตอนและเป็ นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนรู้ การทางาน
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รู ้เท่าทันและมีจริ ยธรรม
ตารางที่ 1 ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.3 1. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มี
การบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์

2. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ประมวลผล ประเมินผล
นาเสนอข้อมูล และ
สารสนเทศตามวัตถุประสงค์

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
1. ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
2. Internet of Things (IoT)
3. ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น
Scratch, Python, Java, C และ AppInventor
4. ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมแปลง
สกุลเงิน โปรแกรมผันเสี ยงวรรณยุกต์ โปรแกรม
จาลองการแบ่งเซลล์ ระบบรดน้ าอัตโนมัติ
1. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทาให้
ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา หรื อ
การตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ชั้น

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรื อบริ การ 2. การประมวลผล เป็ นการกระทากับข้อมูล เพื่อให้
บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อ
การนาไปใช้งาน สามารถทาได้หลายวิธี เช่น
คานวณอัตราส่ วน คานวณค่าเฉลี่ย
2. การใช้ซอฟต์แวร์หรื อบริ การบนอินเทอร์ เน็ต
ที่หลากหลาย ในการรวบรวม ประมวลผล
สร้างทางเลือก ประเมินผล นาเสนอ จะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยา
3. ตัวอย่างปั ญหา เน้นการบูรณาการกับวิชาอื่น
เช่น ต้มไข่ให้ตรงกับพฤติกรรมการบริ โภค
ค่าดัชนีมวลกายของคนในท้องถิ่น การสร้างกราฟ
ผลการทดลองและวิเคราะห์แนวโน้ม
3. ประเมินความน่าเชื่ อถือ
1. การประเมินความน่าเชื่ อถือของข้อมูล เช่น
ของข้อมูล วิเคราะห์สื่อ
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยเทียบเคียงจาก
และผลกระทบจากการให้
ข้อมูลหลายแหล่ง แยกแยะข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง
ข่าวสารที่ผดิ เพื่อการใช้งาน
และข้อคิดเห็น หรื อใช้ PROMPT
อย่างรู ้เท่าทัน
2. การสื บค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูล
3. เหตุผลวิบตั ิ(logical fallacy)
4. ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด
5. การรู ้เท่าทันสื่ อ เช่น การวิเคราะห์ถึงจุดประสงค์
ของข้อมูลและผูใ้ ห้ขอ้ มูล ตีความ แยกแยะเนื้ อหา
สาระของสื่ อ เลือกแนวปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
เมื่อพบข้อมูลต่าง ๆ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ชั้น
ม.3

ตัวชี้วดั
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิ ทธิ์
ของผูอ้ ื่นโดยชอบธรรม

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น
การทาธุ รกรรมออนไลน์การซื้ อสิ นค้า
ซื้ อซอฟต์แวร์ ค่าบริ การสมาชิก ซื้ อไอเท็ม
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ความรับผิดชอบเช่น ไม่สร้างข่าวลวง ไม่แชร์
ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
3. กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
4. การใช้ลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่นโดยชอบธรรม (Fair use)

ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ความหมายของระบบเครือข่ าย
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network) หมายถึง การนาเครื่ องคอมพิวเตอร์
มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยช่องทางการสื่ อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่ วมกัน (Shared resource) ในเครื อข่ายนั้น
(สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน อาคารรังวัดและทาแผนที่, 2559)

ภาพที่ 2 ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
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องค์ ประกอบของระบบเครือข่ าย
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบที่สาคัญ เพื่อการเชื่ อมต่อเป็ นเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (File server) ช่องทางการสื่ อสาร (Communication
channel) สถานีงาน(Workstation or terminal) และอุปกรณ์ในเครื อข่าย (Network operation system)
คอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย หมายถึง คอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทรัพยากร
(Resources) ต่าง ๆ ซึ่ งได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจา หน่วยความจาสารอง ฐานข้อมูล
และ โปรแกรมต่าง ๆ เป็ นต้น ในระบบเครื อข่ายท้องถิ่น (LAN) มักเรี ยกว่า คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
ในระบบเครื อข่ายระยะไกลที่ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรื อมินิคอมพิวเตอร์ เป็ นศูนย์กลาง
ของเครื อข่าย นิยมเรี ยกว่า Host computer และเรี ยกเครื่ องที่รอรับบริ การว่า ลูกข่าย หรื อสถานีงาน
ช่ องทางการสื่ อสาร
ช่องทางการสื่ อสาร หมายถึง สื่ อกลางหรื อเส้นทางที่ใช้เป็ นทางผ่าน ในการรับส่ งข้อมูล
ระหว่างผูร้ ับ (Receiver) และผูส้ ่ งข้อมูล (Transmitter) ปั จจุบนั มีช่องทางการสื่ อสาร สาหรับ
การเชื่อมต่อเครื อข่าย คอมพิวเตอร์มีหลายประเภท คือ สายโทรศัพท์แบบสายคู่ตีเกลียวไม่มี
ฉนวนหุม้ (UTP) สายคู่ตีเกลียวแบบมีฉนวนหุม้ (STP) สายโคแอคเชียล สายใยแก้วนาแสง
คลื่นไมโครเวฟ และดาวเทียม เป็ นต้น
สถานีงาน
สถานีงาน (Workstation or terminal) หมายถึง อุปกรณ์ หรื อเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมต่อกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่เป็ นสถานีปลายทางหรื อสถานีงาน ที่ได้รับการบริ การ
จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เรี ยกว่า เป็ นคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย (Workstation) ในระบบเครื อข่าย
ระยะใกล้ มักมีหน่วยประมวลผล หรื อซี พียขู องตนเอง ในระบบที่ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
เป็ นศูนย์กลาง เรี ยกสถานีปลายทางว่า เทอร์มินอล (Terminal) ประกอบด้วย จอภาพและแป้ นพิมพ์
เท่านั้น ไม่มีหน่วยประมวลกลางของตัวเอง ต้องใช้หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ศูนย์กลาง
หรื อ Host
อุปกรณ์ ในเครือข่ าย
1. การ์ ดเชื่ อมต่อเครื อข่าย (Network interface card: NIC) หมายถึง แผงวงจรสาหรับใช้
ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครื อข่าย ติดตั้งไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นเครื่ องแม่ข่าย
และเครื่ องที่เป็ นลูกข่าย หน้าที่ของการ์ ดนี้ คือ แปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ ส่งผ่านไปตาม
สายสัญญาณ ทาให้คอมพิวเตอร์ ในเครื อข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้
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ภาพที่ 3 การ์ ดเชื่ อมต่อเครื อข่าย
2. โมเด็ม (Modem: Modulator demodulator) หมายถึง อุปกรณ์สาหรับการแปลง
สัญญาณดิจิตอล (Digital) จากคอมพิวเตอร์ ดา้ นผูส้ ่ ง เพื่อส่ งไปตามสายสัญญาณข้อมูลแบบอนาลอก
(Analog) เมื่อถึงคอมพิวเตอร์ ดา้ นผูร้ ับ โมเด็มก็จะทาหน้าที่แปลงสัญญาณอนาลอกให้เป็ นดิจิตอล
นาเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการประมวลผล โดยปกติจะใช้โมเด็มกับระบบเครื อข่ายระยะไกล
โดยการใช้สายโทรศัพท์เป็ นสื่ อกลาง เช่น เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น

ภาพที่ 4 การใช้โมเด็มในการติดต่อเครื อข่ายระยะไกล
3. ฮับ (Hub) คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็ นจุดรวมและแยกสายสัญญาณ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการเชื่อมต่อของเครื อข่ายแบบดาว (Star) โดยปกติใช้เป็ นจุดรวมการเชื่ อมต่อ
สายสัญญาณระหว่าง File server กับ Workstation ต่าง ๆ

ภาพที่ 5 ฮับที่ใช้เป็ นจุดเชื่ อมต่อและจุดแยกของสาย
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ซอฟต์ แวร์ ระบบปฏิบัติการเครือข่ าย
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่ทาหน้าที่ จัดการระบบ
เครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออยูก่ บั เครื อข่าย สามารถติดต่อสื่ อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ ทาหน้าที่จดั การด้านการรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย และยังมีหน้าที่ควบคุมการนาโปรแกรมประยุกต์
ด้านการติดต่อสื่ อสาร มาทางานในระบบเครื อข่ายอีกด้วย นับว่าซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ
เครื อข่าย มีความสาคัญต่อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างยิง่ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ ประเภทนี้ ได้แก่
ระบบปฏิบตั ิการ Windows NT, Linux, Novell Netware, Windows XP, Windows 2000, Solaris
และ Unix เป็ นต้น

ภาพที่ 6 ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย
ประเภทของเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการเชื่อมต่อทางภูมิศาสตร์ หรื อระยะทาง
การเชื่อมต่อ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. ระบบเครื อข่ายท้องถิ่น (Local area network: LAN) หมายถึง การเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระยะใกล้ภายในสานักงาน หรื ออาคารเดียวกัน หรื ออาคารที่อยูใ่ กล้กนั
โดยใช้สายสัญญาณ ได้แก่ สายโทรศัพท์ สายโคแอกเชียล หรื อ สายใยแก้วนาแสง ตัวอย่างเช่น
เครื อข่ายภายในมหาวิทยาลัย ภายในอาคาร หรื อบริ ษทั เดียวกัน ระบบเครื อข่ายท้องถิ่น สามารถ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานในด้านการใช้ทรัพยากรของระบบร่ วมกัน หรื อสามารถเชื่อมต่อกับ
เครื อข่ายอื่นได้
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ภาพที่ 7 ระบบเครื อข่ายท้องถิ่น
2. ระบบเครื อข่ายระดับเมือง (Metropolitan area network: MAN) หมายถึง การเชื่อมต่อ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีระยะทางการเชื่อมต่อไกลกว่าระบบเครื อข่ายท้องถิ่น (LAN) แต่ระยะทาง
ยังคงใกล้กว่าระบบ WAN (Wide area network) ได้แก่เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกันภายใน
เมืองเดียวกัน หรื อจังหวัดเดียวกัน ในเขตเดียวกัน เป็ นต้น

ภาพที่ 8 ระบบเครื อข่ายระดับเมือง
3. ระบบเครื อข่ายระยะไกล (Wide area network: WAN) หมายถึง การเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ ระยะไกล เช่น ระหว่างประเทศ การเชื่อมต่อเครื อข่ายทัว่ โลก เนื่องจาก
เป็ นการติดต่อสื่ อสารระยะไกล อัตราการรับส่ งข้อมูลจึงต่า และมีโอกาสผิดพลาดได้สูง การสื่ อสาร
ระยะไกล จาเป็ นต้องมีอุปกรณ์แปลงสัญญาณ คือ โมเด็ม ช่วยในการติดต่อสื่ อสาร และสามารถ
นาเครื อข่าย LAN มาเชื่อมต่อกัน เป็ นเครื อข่ายระยะไกลได้ ตัวอย่างของเครื อข่ายระยะไกล เช่น
อินเทอร์ เน็ต เครื อข่ายระบบงานธนาคารทัว่ โลก เครื อข่ายของสายการบิน เป็ นต้น
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ภาพที่ 9 ระบบเครื อข่ายระยะไกล
สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่ อเครือข่ าย
การเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีรูปแบบการเชื่ อมต่อ หรื อสถาปัตยกรรม
การเชื่อมต่อทางด้านกายภาพ (Physical) อยู่ 3 แบบด้วยกัน ดังนี้
1. แบบบัส (Bus topology) เป็ นการเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ อง บนสายสัญญาณหลัก
เส้นเดียว ที่เรี ยกว่า Bus หรื อ Trunk ที่ปลายทั้งสองด้านปิ ดด้วยอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Terminator ไม่มี
คอมพิวเตอร์เครื่ องใด เครื่ องหนึ่ง เป็ นศูนย์กลางในการเชื่ อมต่อ คอมพิวเตอร์ เครื่ องใดหยุดทางาน
ก็ไม่มีผลกับคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่น ๆ ในเครื อข่าย การรับส่ งสัญญาณบนสายสัญญาณ
ต้องตรวจสอบสายสัญญาณ BUS ให้วา่ งก่อน จึงจะสามารถส่ งสัญญาณไปบนสาย Bus ได้

ภาพที่ 10 การเชื่อมต่อเครื อข่ายแบบบัส
ข้อดีของการเชื่ อมต่อแบบนี้ คือ ใช้สายสัญญาณน้อยและเชื่อมต่อได้ง่าย ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย ทั้งสายสัญญาณ การติดตั้งและการบารุ งรักษา สามารถเพิ่มโหนดได้ง่าย เพราะมี
โครงสร้างแบบง่าย มีความเชื่ อถือได้ เพราะใช้สายสัญญาณหลักเพียงเส้นเดียว แต่มีขอ้ เสี ย คือ
เมื่อเกิดข้อผิดพลาด จะหาจุดตรวจสอบได้ยาก เพราะไม่มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นศูนย์กลาง และ
ในกรณี ที่สายสัญญาณบัสเกิดชารุ ดเสี ยหาย ระบบก็จะไม่สามารถทางานต่อไปได้
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2. แบบดาว (Star topology) เป็ นการเชื่ อมต่อสถานีหรื อจุดต่าง ๆ ออกจากคอมพิวเตอร์
ศูนย์กลาง หรื อคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ที่เรี ยกว่า File server แต่ละสถานี จะมีสายสัญญาณเชื่อมต่อกับ
ศูนย์กลาง ไม่มีการใช้สายสัญญาณร่ วมกัน เมื่อสถานีใดเกิดความเสี ยหาย จะไม่มีผลกระทบกับ
สถานีอื่น ๆ ปัจจุบนั นิยมใช้อุปกรณ์ Hub เป็ นตัวเชื่ อมต่อจากคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย หรื อคอมพิวเตอร์
ศูนย์กลาง

ภาพที่ 11 การเชื่อมต่อเครื อข่ายแบบดาว
ข้อดีของการเชื่ อมต่อแบบนี้ คือ ง่ายต่อการให้บริ การ เพราะมีศูนย์กลางอยูท่ ี่คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเครื่ องเดียว และเมื่อเกิดความเสี ยหายที่คอมพิวเตอร์เครื่ องใดเครื่ องหนึ่ง คอมพิวเตอร์
เครื่ องอื่นก็จะไม่มีผลกระทบอันใด เพราะใช้สายคนละเส้น แต่มีขอ้ เสี ย คือ ต้องใช้สายสัญญาณ
จานวนมาก เพราะแต่ละสถานี มีสายสัญญาณของตนเองเชื่อมต่อกับศูนย์กลาง จึงเหมาะกับ
เครื อข่ายระยะใกล้ มากกว่าการเชื่ อมต่อเครื อข่ายระยะไกล การขยายระบบยุง่ ยาก เพราะต้อง
เชื่อมสายจากศูนย์กลางออกมา ถ้าศูนย์กลางเสี ยหาย ระบบจะใช้การไม่ได้
3. แบบวงแหวน ( Ring topology) เป็ นการเชื่อมต่อเครื อข่าย เป็ นรู ปวงแหวน หรื อ
แบบวนรอบ โดยสถานีแรกเชื่อมต่อกับสถานีสุดท้าย การรับส่ งข้อมูลในเครื อข่ายจะต้องผ่าน
ทุกสถานี โดยมีตวั นาข่าวสารวิง่ ไปบนสายสัญญาณของแต่ละสถานี ต้องคอยตรวจสอบข้อมูล
ที่ส่งมา ถ้าไม่ใช่ของตนเอง ต้องส่ งผ่านไปยังสถานีอื่นต่อไป ตัวอย่างเช่น การเชื่ อมต่อของ IBM
Token ring ที่ตอ้ งมีตวั นาข่าวสาร หรื อ Token นาข่าวสารวิ่งวนไปรอบสายสัญญาณ หรื อ Ring
แต่ละสถานีจะคอยตรวจสอบ Token ว่า ข่าวสารที่นามาด้วยเป็ นของตนหรื อไม่ ถ้าใช่ ก็จะรับ
ข่าวสารนั้นไว้ แล้วส่ ง Token ให้สถานีอื่นใช้ต่อไปได้
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ภาพที่ 12 การเชื่อมต่อเครื อข่ายแบบวงแหวน
ข้อดีของการเชื่ อมต่อแบบนี้ คือ ใช้สายส่ งสัญญาณน้อยกว่าแบบดาว เหมาะกับ
การเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณใยแก้วนาแสง เพราะส่ งข้อมูลทางเดียวด้วยความเร็ วสู ง แต่มีขอ้ เสี ย
คือ ถ้าสถานีใดเสี ย ระบบก็จะไม่สามารถทางานต่อไปได้ จนกว่าจะแก้ไขจุดเสี ยนั้น และยาก
ในการตรวจสอบว่า มีปัญหาที่จุดใด และถ้าต้องการเพิ่มสถานีเข้าไป จะกระทาได้ยาก
(สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2562)
ประโยชน์ ของเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
1. การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (Sharing of peripheral devices) เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ทาให้ผใู้ ช้สามารถใช้อุปกรณ์รอบข้างที่ต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น เครื่ องพิมพ์ ดิสก์ไดร์ ฟ ซี ดีรอม สแกนเนอร์ โมเด็ม เป็ นต้น ทาให้ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ไม่ตอ้ งซื้ ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง เชื่อมต่อพ่วงให้กบั คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ อง

ภาพที่ 13 แสดงการใช้อุปกรณ์ร่วมกันของระบบเครื อข่าย
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2. การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่ วมกัน (Sharing of program and data) เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ทาให้ผใู้ ช้สามารถใช้โปรแกรมและข้อมูลร่ วมกันได้ โดยจัดเก็บโปรแกรมไว้
แหล่งเก็บข้อมูลที่เป็ นศูนย์กลาง เช่น ที่ฮาร์ ดดิสก์ของเครื่ อง File server ผูใ้ ช้สามารถใช้โปรแกรม
ร่ วมกันได้ จากแหล่งเดียวกัน ไม่ตอ้ งเก็บโปรแกรมไว้ในแต่ละเครื่ องให้ซ้ าซ้อนกัน นอกจากนั้น
ยังสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จัดเก็บเป็ นฐานข้อมูล ผูใ้ ช้สามารถใช้สารสนเทศจากฐานข้อมูล
กลาง ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ตอ้ งเดินทางไปสาเนา
ข้อมูลด้วยตนเอง เพราะใช้การเรี ยกใช้ขอ้ มูลผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 14 การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่ วมกันได้
3. สามารถติดต่อสื่ อสารระยะไกลได้ (Telecommunication) การเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์
เป็ นเครื อข่าย ทั้งประเภทเครื อข่าย LAN, MAN และ WAN ทาให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่ อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลระยะไกลได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางด้านการติดต่อสื่ อสาร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มีการให้บริ การต่าง ๆ มากมาย เช่น การโอนย้ายไฟล์ขอ้ มูล
การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail) การสื บค้นข้อมูล (Search engine) เป็ นต้น

ภาพที่ 15 การใช้โปรแกรมติดต่อสื่ อสารระยะไกล
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4. สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านธุ รกิจได้ (Business applicability) องค์กรธุ รกิจ
มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ทางธุ รกิจ เช่น เครื อข่ายของธุ รกิจธนาคาร ธุ รกิจ
การบิน ธุ รกิจประกันภัย ธุ รกิจการท่องเที่ยว ธุ รกิจหลักทรัพย์ สามารถดาเนินธุ รกิจได้อย่างรวดเร็ ว
ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในปัจจุบนั เริ่ มมีการใช้ประโยชน์จากเครื อข่าย Internet
เพื่อทาธุ รกิจกันแล้ว เช่น การสั่งซื้ อสิ นค้า การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร เป็ นต้น

ภาพที่ 16 การประยุกต์ใช้ระบบเครื อข่ายในงานธุ รกิจ
ข้ อจากัดของเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
1. ลงทุนสู งและจัดการยุง่ ยาก การเชื่อมต่อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการเครื อข่าย
ต้องใช้เทคโนโลยีที่ยงุ่ ยากซับซ้อน ต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู้ความชานาญและมีประสบการณ์สูง
จึงต้องใช้งบประมาณ การเริ่ มต้นลงทุนสู งมาก อีกทั้งเทคโนโลยีของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนแปลงไปเร็ วมาก จาเป็ นต้องมีงบประมาณ เพื่อปรับปรุ งระบบให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
2. ขาดแคลนซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบเครื อข่ายปั จจุบนั ยังขาดแคลนซอฟต์แวร์
ประยุกต์ดา้ นต่าง ๆ ทางานภายใต้สภาพแวดล้อมแบบเครื อข่ายอยูม่ าก เพราะการพัฒนา ต้องใช้
ความรู้ความชานาญสู ง ต้องใช้เวลาในการพัฒนา จึงจะสามารถสร้างซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน
ด้านต่าง ๆ ได้
3. การรักษาความปลอดภัย ในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ยังขาดความปลอดภัย
ในด้านการรักษาข้อมูลอยูม่ าก หรื ออาจมีขอ้ มูลสู ญหายในขณะติดต่อสื่ อสาร เนื่ องจากมีข่าวสารใน
ระบบอยูม่ าก
4. ความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลต่าในเครื อข่ายระยะไกล เช่น อินเทอร์เน็ต ตัวกลางนาที่ใช้
ในการนาสัญญาณ ยังมีอตั ราความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลต่า เมื่อเทียบกับการสื่ อสารด้วยโทรศัพท์
หรื อโทรทัศน์ โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็ นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพราะไฟล์จะโตมาก
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การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
WBI (Web based Instruction) เป็ นระบบการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนที่ประยุกต์ใช้
คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ และคุณสมบัติของสื่ อหลายมิติ (Hypermedia)
ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนการสอน ในมิติที่ไม่มีขอบเขตจากัด
ด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกันของผูเ้ รี ยน โดยอาจเป็ นบางส่ วน หรื อทั้งหมดของกระบวนการ
เรี ยนการสอนก็ได้ ซึ่ งปั จจุบนั นี้ เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนว่า
องค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่ง ซึ่ งจะส่ งผลให้การเรี ยนรู ้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้น้ นั ได้แก่
สื่ อการเรี ยนการสอน (Instruction media) เนื่องจากสื่ อการเรี ยนการสอนจะเป็ นตัวกลางสาคัญ
ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากผูส้ อนไปยังผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั จจุบนั นี้ ได้มี
การประยุกต์ใช้สื่อรู ปแบบต่าง ๆ เช่น สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media) สื่ อแบบปฏิสัมพันธ์
(Interactive media) เป็ นต้น เมื่อสื่ อต่าง ๆ เหล่านี้ ถูกสร้างสรรค์ข้ ึน โดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยฝึ กอบรม ทาให้วงการศึกษาในปั จจุบนั มีความตื่นตัวเป็ นอย่างมาก เกี่ยวกับพัฒนาการ
และการใช้งานของสื่ อการเรี ยนการสอนดังกล่าวนี้ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดังจะเห็นได้จาก สถานศึกษาหลายแห่งได้ริเริ่ มโครงการ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนเหล่านี้ข้ ึน เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนในลักษณะต่าง ๆ
ทั้งการสอนเสริ มในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนขาดเรี ยน เรี ยนไม่ทนั เพื่อน หรื อใช้สอนแทนผูส้ อนในกรณี
ที่เนื้อหาสลับซับซ้อน ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ เป็ นแนวความคิดที่ทนั สมัยและสอดคล้องสภาวะของโลก
ที่เปลี่ยนไปในยุคสารสนเทศเช่นในปั จจุบนั (Based system) ไปเป็ นระบบที่ใช้งานผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ (Net based system) เนื่องจากอัตราการขยายตัวการใช้งานทางด้านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์มีจานวนมาก (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร, 2554)
ความหมายของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
มนต์ชยั เทียนทอง (2545, หน้า 73) ได้ให้ความหมายว่า “บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ที่นาเสนอผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บเบราเซอร์ (Browser) เป็ นตัวจัดการ”
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544, หน้า 87) ให้ความหมายไว้วา่ “เป็ นการผสมผสานกัน
ระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบนั กับกระบวนการออกแบบการเรี ยนการสอน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ทางการเรี ยนรู ้ และแก้ปัญหาในเรื่ องข้อจากัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บ
จะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บในการจัดสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริ ม
และสนับสนุนการเรี ยนการสอน ซึ่ งการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้นผ่านเว็บนี้ อาจเป็ นบางส่ วน
หรื อทั้งหมดของกระบวนการเรี ยนการสอนก็ได้”
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สรรรัชต์ ห่ อไพศาล (2544, หน้า 93) ได้ให้ความหมายไว้วา่ “การใช้โปรแกรมสื่ อ
หลายมิติ ที่อาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต และของเวิลด์ไวด์เว็บ
มาออกแบบเป็ นเว็บเพื่อการเรี ยนการสอน สนับสนุนและส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้
อย่างมีความหมาย เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายที่สามารถเรี ยนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีลกั ษณะที่ผสู้ อน
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กนั โดยผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงซึ่ งกันและกัน”
Horton (2000, p. 2) ให้ความหมายไว้วา่ “การนาเอาเทคโนโลยีเว็บมาประยุกต์ใช้
เพื่อการเรี ยนการสอนและอบรม”
Khan (1997, p. 6) ให้ความหมายว่า “โปรแกรมการเรี ยนการสอนที่เป็ นไฮเปอร์มีเดีย
ที่นาเอาคุณสมบัติและวิธีการของเวิลด์ไวด์เว็บ มาสร้างเป็ นระบบการเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่า ทั้งด้านอบรม
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู้”
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ หมายถึง การรวมคุณสมบัติ
ของสื่ อหลายมิติกบั คุณลักษณะของอินเตอร์ เน็ตและเวิลด์ ไวด์เว็บ มาออกแบบเป็ นเว็บ
เพื่อการเรี ยนการสอน สนับสนุนและส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย เชื่อมโยง
เป็ นเครื อข่ายที่สามารถเรี ยนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีลกั ษณะที่ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนมีปฏิสัมพันธ์กนั
โดยผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมโยงถึงกัน โดยใช้เว็บเบราเซอร์ เป็ นตัวจัดการ
ส่ วนประกอบของออนไลน์
จากนิยามความหมายของออนไลน์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงการใช้เทคโนโลยี
ของเว็บและใช้เว็บเบราเซอร์ ในการนาเสนอ ภายใต้กรอบของระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์
จะประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้ (มนต์ชยั เทียนทอง, 2545, หน้า 73)
1. สื่ อสาหรับนาเสนอ (Presentation media) หมายถึง ตัวบทเรี ยนที่นาเสนอผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตไปยังผูเ้ รี ยน ในลักษณะของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2. การปฏิสัมพันธ์ (Interactive) หมายถึง การโต้ตอบที่เกิดขึ้นระหว่างผูเ้ รี ยนกับบทเรี ยน
3. การจัดการฐานข้อมูล (Database management) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับบทเรี ยน
เริ่ มตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึงการประเมินผลการเรี ยน
4. ส่ วนสนับสนุนการเรี ยนการสอน (Course support) ได้แก่ การบริ การต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ น
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน จาแนกออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
4.1 Asynchronous หมายถึง ส่ วนสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่ใช้งานในลักษณะ
Off-line สาหรับการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนกับบทเรี ยน หรื อผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 Synchronous หมายถึง ส่ วนสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่ใช้งานในลักษณะ
On-line สาหรับการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนกับบทเรี ยน หรื อผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
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ยังมีส่วนสนับสนุนการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นการใช้เครื่ องมือหรื อการบริ การที่มีอยูบ่ นเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต เพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษาบทเรี ยนออนไลน์ ได้แก่ เครื่ องมือสาหรับค้นหา
ข้อมูล และเครื่ องมือสาหรับเข้าสู่ ระบบเครื อข่าย
ประเภทของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ จาแนกออกเป็ น 3 ประเภท ตามระดับความยาก ได้แก่
1. การจัดการเรี ยนการสอนที่นาเสนอด้วยข้อความและกราฟิ ก (Embedded WBI)
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่นาเสนอด้วยข้อความและกราฟิ กเป็ นหลัก จัดว่าเป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนขั้นพื้นฐานที่พฒั นามาจากการจัดการเรี ยนการสอนแบบปกติ ส่ วนใหญ่พฒั นาขึ้นด้วยภาษา
HTML (Hypertext markup language)
2. การจัดการเรี ยนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive WBI: IWBI) เป็ นการจัด
การเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นจากการจัดการเรี ยนการสอนประเภทแรก โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์
กับผูใ้ ช้เป็ นหลัก นอกจากนาเสนอด้วยสื่ อต่าง ๆ ทั้งข้อความ กราฟิ กและภาพเคลื่อนไหวแล้ว
การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในระดับนี้ ต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ยคุ ที่ 4 ได้แก่ ภาษาเชิงวัตถุ
(Object oriented programming) เช่น Visual Basic, Visual C++ รวมทั้งภาษา HTML และ Perl
เป็ นต้น
3. การจัดการเรี ยนการสอนแบบมัลติมิเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive multimedia WBI
:IMMWBI) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ที่นาเสนอ โดยยึดคุณสมบัติท้ งั 5 ด้าน
ของมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และการปฏิสัมพันธ์ จัดว่าเป็ นระดับ
สู งสุ ด เนื่องจากปฏิสัมพันธ์เพื่อการจัดการทางด้านภาพเคลื่อนไหวและเสี ยงของการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้เว็บเบราเซอร์ น้ นั มีความยุง่ ยากกว่าการจัดการเรี ยนการสอนที่นาเสนอแบบใช้งาน
เพียงลาพัง ผูพ้ ฒั นาการจัดการเรี ยนการสอนจะต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย เพื่อให้การตรวจปรับ
ของการจัดการเรี ยนการสอนจากการมีปฏิสัมพันธ์เป็ นไปด้วยความรวดเร็ วและราบรื่ น เช่น
การเขียนคุกกี้ (Cookies) ช่วยสื่ อสารข้อมูลระหว่างเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ กบั ตัวการจัดการเรี ยนการสอน
ที่อยูใ่ นไคลแอนท์ เป็ นต้น ตัวอย่างของภาษาที่ใช้พฒั นาการจัดการเรี ยนการสอนระดับนี้ ได้แก่
Java, ASP และ PHP เป็ นต้น
สถาปัตยกรรมของระบบสาหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
สถาปั ตยกรรมของระบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ
ดังนี้ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร, 2554)
1. เครื่ องไคลแอนท์ (Client) เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้ที่มีสมรรถภาพสู ง
เพียงพอที่จะเชื่อมเข้ากับระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตด้วยความเร็ วสู ง โดยมีความสามารถ
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ด้านมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ซี พียทู ี่มีความเร็ วสู ง และมีหน่วยความจาชัว่ คราวขนาดเพียงพอ ติดตั้ง
แผงวงจรเสี ยงพร้อมลาโพง รวมทั้งมีแผงวงจรเครื อข่ายสาหรับเชื่ อมต่อเข้ากับระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต
2. การเชื่อมต่อเข้าระบบเครื อข่าย (Network connectivity) เป็ นการเชื่อมต่อ
เครื่ องไคล์แอนท์เข้ากับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งอินเทอร์ เน็ต หรื ออินทราเน็ต ผ่านบริ ษทั
ที่บริ การด้านอินเทอร์เน็ต (Internet service provider) โดยใช้โมเด็มและคู่สายโทรศัพท์ หรื อ
สายให้เช่า
3. เว็บเบราเซอร์ และปลัก๊ อิน (Web browser and plug-ins) เป็ นโปรแกรมนาเสนอ
บทเรี ยนโดยใช้เทคโนโลยีของเว็บ ได้แก่ Hypertext transfer protocal โดยใช้โพรโตคอล
แบบ TCP/ IP เช่น Netscape navigator, Internet explorer, NetsCaptor และ NCSA Mosaic เป็ นต้น
พร้อมด้วยปลัก๊ อิน ซึ่ งเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ช่วยการนาเสนอภาพและไฟล์เสี ยงผ่านเว็บเบราเซอร์
4. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ติดตั้งไว้ที่เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ต่อเชื่อมเข้ากับ
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื ออินทราเน็ต
ลักษณะของการเรียนการสอนด้ วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
แม้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ จะมีแนวความคิดและหลักการออกแบบ
เช่นเดียวกันกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน แต่ลกั ษณะของการเรี ยนการสอนด้วยการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ จะมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. สามารถขยายพื้นที่การเรี ยนการสอนได้มากกว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนปกติ
หรื อการเรี ยนสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนที่มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ อยูท่ ี่ทางาน หรื อที่บา้ น
ก็สามารถต่อเชื่ อมเข้าระบบได้ ทาให้การเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนออนไลน์ มีพ้นื ที่ไม่จากัด
นอกจากไม่มีช้ นั เรี ยนแล้ว ยังแพร่ ขยายไปยังพื้นที่ห่างไกลได้สะดวกกว่าบทเรี ยนชนิ ดอื่น ๆ
2. ผูเ้ รี ยนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายจากเครื อข่ายใยแมงมุม (World Wide
Web) ของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทาให้การศึกษาไม่ถูกจากัดเฉพาะหนังสื อ หรื อเอกสารที่ผสู้ อน
เตรี ยมมาเท่านั้น
3. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ สร้างความรู ้สึกแปลกใหม่และสร้างความสนใจ
กับผูเ้ รี ยนได้สูง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ที่ผเู ้ รี ยนมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดเวลา ส่ งผลให้การเรี ยนรู้เป็ นไปด้วยความสนุกสนานและท้าทาย ทาให้องค์ความรู้ของผูเ้ รี ยน
เกิดขึ้นตลอดเวลาและมีประสิ ทธิผล
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4. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีทางเลือกมากขึ้นในการศึกษาบทเรี ยนด้วยตนเอง ซึ่ งสามารถ
เลือกศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากไฮเปอร์ เท็กซ์ที่มีอยู่ การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ตามความถนัด
และความชอบของตนเอง โปรแกรมการเรี ยนมีความยืดหยุน่ มากกว่าบทเรี ยนชนิดอื่น ๆ
5. ผูเ้ รี ยนสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูส้ อนได้สะดวก โดยใช้เครื่ องมือสนับสนุน
หรื อบริ การต่าง ๆ ที่มีอยู่ การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ทั้งในลักษณะ Asynchronous และ
Synchronous ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ จึงได้รับ
การแก้ไขที่ทนั เวลา ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความมัน่ ใจในการศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนเพียงลาพัง
6. สามารถจัดการศึกษาได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
(Collaborative learning) การเรี ยนรู้แบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student centered) หรื อระบบ
การเรี ยนการสอนอื่น ๆ ที่ใช้งานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทาให้เกิดสังคมการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบ
ใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม เกิดการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการสร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่ ๆ
รวมทั้งการแก้ปัญหาและการทางานร่ วมกัน ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ที่ทาให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพ
สู งขึ้น
รู ปแบบของการเรียนการสอนโดยใช้ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์สามารถใช้กบั การเรี ยนการสอนได้ทุกสาขาวิชา
ซึ่ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์น้ นั นักคอมพิวเตอร์ศึกษา
ได้จาแนกออกเป็ น 4 รู ปแบบ ดังนี้
1. Standalone course หมายถึง การเรี ยนการสอนด้วยการจัดการเรี ยนการสอน
และส่ วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดถูกนาเสนอบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ผูเ้ รี ยนเพียงแต่ต่อเชื่อม
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบ โดยป้ อนชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ก็จะสามารถเข้าไปศึกษาการจัด
การเรี ยนการสอนได้ เริ่ มตั้งแต่การลงทะเบียนการเลือกวิชาเรี ยน การศึกษาการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ การวัดผลและประเมินผล และการรายงานผลการเรี ยน ขั้นตอนทั้งหมดนี้ จะดาเนินการ
โดยระบบการจัดการผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ผูเ้ รี ยนไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปศึกษาใน
ชั้นเรี ยนจริ ง ก็สามารถศึกษาจนจบหลักสู ตรได้ การเรี ยนการสอนลักษณะนี้ เปรี ยบเสมือน
เป็ นห้องเรี ยนขนาดใหญ่ที่ไม่มีกาแพงกั้น หรื อที่เรี ยกว่า No wall school หรื อ No classroom
องค์ความรู ้ท้ งั หมดจะถูกนาเสนอผ่านการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ผูเ้ รี ยนเพียงต่อเชื่อมมาจาก
สถานที่แตกต่างกัน ก็สามารถเข้าศึกษาในชั้นเรี ยนเดียวกันได้ จึงเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า Cyber class
หรื อ Cyber classroom ปั จจุบนั ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มักจะจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบนี้
ควบคู่ไปกับการเรี ยนการการสอนแบบปกติ เพื่อเป็ นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยน
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ในชุมชนห่างไกล จึงจัดว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการศึกษาทางไกล (Distance class หรื อ Cyber
classroom)
2. Web supported course หมายถึง การเรี ยนการสอนปกติแบบเผชิญหน้าในชั้นเรี ยน
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน แต่ใช้การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์สนับสนุน หรื อสอนเสริ ม
เพื่อใช้เป็ นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้หลากหลายขึ้น ไม่เฉพาะทางด้าน
การนาเสนอเนื้ อหาการจัดการเรี ยนการสอนเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการทากิจกรรม การทากรณี ศึกษา
การแก้ปัญหา หรื อการติดต่อสื่ อสาร ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ที่ใช้สนับสนุนการเรี ยน
การสอนปกติตามรู ปแบบนี้ กาลังมีบทบาทอย่างสู งต่อระบบการศึกษาในปั จจุบนั อันเนื่องมาจาก
ความไม่พร้อมของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ และการแพร่ ขยายของระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทาให้
การจัดการเรี ยนการสอนในลักษณะของ Standalone course ยังทาไม่ได้ในบางชุมชน การใช้
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ สนับสนุนการเรี ยนการสอนปกติ จึงเป็ นทางเลือกใหม่ในการจัด
การศึกษาปั จจุบนั ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการที่ผเู ้ รี ยนนัง่ ฟังคาบรรยายจากผูส้ อนเฉพาะ
เพียงแต่ในชั้นเรี ยนเท่านั้น
3. Collaborative learning หมายถึง การเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือโดยใช้การจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์ โดยที่ผเู ้ รี ยนจากชุมชนต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศต่อเชื่อมระบบเข้าสู่
การจัดการเรี ยนการสอนในเวลาเดียวพร้อมกันหลาย ๆ คน และศึกษาการจัดการเรี ยนการสอน
เรื่ องเดียวกัน ซึ่ งสามารถช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการตอบคาถาม แก้ปัญหา ทากิจกรรมการเรี ยน
การสอน และดาเนิ นการต่าง ๆ ในการร่ วมกันสร้างสรรค์การจัดการเรี ยนการสอนกัน ทาให้เกิดเป็ น
เครื อข่ายองค์ความรู ้ขนาดใหญ่ที่ทา้ ทาย และชวนให้ผเู้ รี ยนติดตามการจัดการเรี ยนการสอน
โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย
4. Web pedagogical resources หมายถึง การนาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยูก่ ารจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์มาใช้สนับสนุนการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งเว็บไซต์
ที่เก็บรวบรวมข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น์ และเสี ยง รวมทั้งการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ ลักษณะของการใช้สนับสนุนจึงสนับสนุน จึงสามารถใช้ได้ท้ งั การใช้ประกอบการเรี ยน
การสอน และการทากิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
ซอฟต์ แวร์ สาหรับพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1. ระบบนิพนธ์การจัดการเรี ยนการสอน (Authoring system) เป็ นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบ
เพื่อใช้พฒั นาการจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง ปัจจุบนั ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ สามารถนาไปพัฒนา
บทเรี ยน WBI/ WBT ได้เช่นกัน เนื่องจากมีการปรับปรุ งให้สามารถนาเสนอผ่านเว็บเบราเซอร์ ได้
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ได้แก่ Authorware, Multimedia toolbooks II, Icon author, Quest, IBT author, CBI Quick,
Macromedia flash เป็ นต้น
2. ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer language) เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้พฒั นาโปรแกรม
ใช้งานทัว่ ไป ได้แก่ HTML, Java, ASP, PHP, Perl และ ASP+ เป็ นต้น
ข้ อแตกต่ างระหว่างการเรียนการสอนปกติกบั การใช้ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1. การเรี ยนการสอนปกติในชั้นเรี ยน มีลกั ษณะที่ผเู ้ รี ยนถูกจากัดด้วยเวลา ชั้นเรี ยน
สถานที่ โดยที่ผเู ้ รี ยนกับผูส้ อนมีการเผชิ ญหน้ากันโดยตรง มีขอ้ จากัดด้านการจัดกลุ่มกิจกรรม
การเรี ยนการสอน เนื่องจากปั ญหาด้านจานวนผูเ้ รี ยน เวลาและสถานที่
2. การเรี ยนการสอนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ มีลกั ษณะที่ผเู้ รี ยนสามารถ
เลือกเวลาเรี ยนได้ตามสะดวก ทั้งที่บา้ นหรื อที่ทางาน โดยที่ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนติดต่อสื่ อสารกัน
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ไม่มีการควบคุมเวลา และเรี ยนตามความสามารถของตนเอง การเรี ยน
การสอน สามารถใช้ได้ท้ งั การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์และแหล่งข้อมูลบนเครื อข่ายใยแมงมุม
ข้ อแตกต่ างระหว่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1. การเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีลกั ษณะเป็ นการใช้งาน
ในลักษณะโดยลาพัง มีการสนับสนุนการเรี ยนการสอนแบบ Asynchronous เพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือได้ (Collaborative learning) ไม่มีระบบพี่เลี้ยง
(Mentoring) ในการเรี ยนการสอน สามารถเข้าถึงบทเรี ยนหรื อสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ แต่ไม่ก่อให้เกิด
เครื อข่ายหรื อสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
2. การเรี ยนการสอนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เป็ นการใช้งานในลักษณะ
เครื อข่ายสามารถสนับสนุนการเรี ยนการสอน ทั้งแบบ Synchronous และ Asynchronous สามารถ
สนับสนุนการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมืออย่างสมบูรณ์ มีระบบพี่เลี้ยงช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอน สามารถเข้าถึงบทเรี ยนได้ทุก ๆ ส่ วน และเปิ ดโอกาสให้เกิดเครื อข่าย หรื อ
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ได้ง่ายและกว้างไกล

ความรู้ เกีย่ วกับกับ E-learning
E–LEARNING
ความหมายของ E-learning
สื่ อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ E-learning เป็ นรู ปแบบที่พฒั นาต่อเนื่ องมาจาก WBI
โดยเริ่ มต้นมาจากแผนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของชาติ ประเทศสหรัฐอเมริ กา (The National
Education Technology Plan) ของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริ กา ที่ตอ้ งการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนของนักเรี ยนให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ จึงมีการนาเทคโนโลยี
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อินเทอร์ เน็ตมาช่วยเสริ มอย่างจริ งจัง E-learning จึงเป็ นลักษณะการเรี ยนการสอนที่ใช้การถ่ายทอด
เนื้อหาผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็ นคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต อินทราเน็ต
เอ็กทราเน็ต หรื อผ่านทางสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม โดยเนื้ อหาอาจอยูใ่ นรู ปแบบ
ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer-assisted instruction) การสอนบนเว็บ
(Web-based instruction) การเรี ยนออนไลน์ (On-line learning) การเรี ยนทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรี ยนจากวิดีทศั น์ตามอัธยาศัย (Video on-demand) เป็ นต้น
มีผใู้ ห้ความหมายของ E-learning ไว้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ Krutus (2000) กล่าวว่า
E-learning เป็ นรู ปแบบของเนื้อหาสาระที่สร้างเป็ นบทเรี ยนสาเร็ จรู ป ที่อาจใช้ซีดีรอมเป็ นสื่ อกลาง
ในการส่ งผ่าน หรื อใช้การส่ งผ่านเครื อข่ายภายในหรื ออินเทอร์ เน็ต ทั้งนี้ อาจจะอยูใ่ นรู ปแบบ
คอมพิวเตอร์ ช่วยการฝึ กอบรม (Computer based training: CBT) และการใช้เว็บเพื่อการฝึ กอบรม
(Web based training: WBT) หรื อการเรี ยนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก็ได้
Campbell (1999) ได้ให้ความหมายว่า E-learning เป็ นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อสร้างการศึกษา ที่มีปฏิสัมพันธ์และการศึกษาที่มีคุณภาพสู ง ที่ผคู ้ นทัว่ โลก
มีความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ ว ไม่จากัดสถานที่และเวลา เป็ นการเปิ ดประตู
การศึกษาตลอดชีวิตให้กบั ประชากร
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ให้ความหมายของ E-learning เป็ น 2 ลักษณะด้วยกัน
ได้แก่
1. ความหมายโดยทัว่ ไป E-learning หมายถึง การเรี ยนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่ งใช้
การถ่ายทอดเนื้ อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
อินทราเน็ต เอ็กทราเน็ต หรื อทางสัญญาณ โทรทัศน์ หรื อสัญญาณดาวเทียม (Satellite) โดยที่เนื้ อหา
สารสนเทศ อาจอยูใ่ นรู ปแบบที่เป็ นที่รู้จกั คุน้ เคยกันในปั จจุบนั อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
(Computer assisted instruction) การสอนบนเว็บ (Web based instruction) การเรี ยนออนไลน์
(On-line learning) การเรี ยนทางไกลผ่านดาวเทียม หรื ออาจอยูใ่ นลักษณะที่ยงั ไม่ค่อยเป็ นที่
แพร่ หลายนัก เช่น การเรี ยนจากวิดีทศั น์ตามอัธยาศัย (Video on-demand) เป็ นต้น
2. ความหมายเฉพาะเจาะจง E-learning หมายถึง การเรี ยนเนื้ อหาหรื อสารสนเทศสาหรับ
การสอน หรื อการอบรม โดยใช้การนาเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น์และเสี ยง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web technology) ในการถ่ายทอด
เนื้อหา รวมทั้งการใช้ เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ ส (Course management system)
ในการบริ หารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีเครื่ องมือการสื่ อสารต่าง ๆ เช่น E-mail
Web board สาหรับตั้งคาถาม หรื อแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน หรื อกับวิทยากร
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การจัดให้มีแบบทดสอบ หลังจากเรี ยนจบเพื่อวัดผลการเรี ยน รวมทั้งการจัดให้มีระบบบันทึก
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนที่เรี ยนจาก E-learning นี้ ส่ วนใหญ่แล้ว
จะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ ซึ่ งหมายถึง จากเครื่ องที่มีการเชื่ อมต่อกับระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
สุ รสิ ทธิ์ วรรณไกรโรจน์ (2550) ผูอ้ านวยการโครงการการเรี ยนรู้แบบออนไลน์
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้คาจากัดความของ E-learning
ดังนี้ การเรี ยนรู ้แบบออนไลน์ หรื อ E-learning คือ การศึกษาเรี ยนรู ้ผา่ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์ เน็ต (Internet) หรื ออินทราเน็ต (Intranet) เป็ นการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยน
ตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรี ยน ประกอบด้วย ข้อความ รู ปภาพ
เสี ยง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกส่ งไปยังผูเ้ รี ยนผ่าน Web browser โดยผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และ
เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึ กษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้
เช่นเดียวกับการเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ โดยอาศัยเครื่ องมือการติดต่อสื่ อสารที่ทนั สมัย เช่น E-mail,
Web-board หรื อ Chat เป็ นต้น จึงเป็ นการเรี ยนสาหรับทุกคน เรี ยนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่
(Learn for all: anyone, anywhere and anytime)
ความหมายของ E-learning ที่ได้มีผใู้ ห้นิยามกันไว้น้ นั สามารถกล่าวสรุ ปได้วา่
E-learning ไม่ใช่การนาเอกสารการสอนมาแปลงให้อยูใ่ นรู ปแบบของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วนาไป
วางไว้บนเว็บ แต่ E-learning หมายถึง บทเรี ยนที่ใช้เพื่อการจัดการเรี ยนการสอน ด้วยวิธีการ
ถ่ายทอดเนื้ อหาผ่านสื่ อมัลติมีเดีย โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบเครื่ องเดียวที่เรี ยกว่า
Stand-alone หรื อการเรี ยนผ่านเครื อข่ายที่เชื่ อมโยงสู่ อินเทอร์ เน็ต ซึ่ งช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้
ได้ดว้ ยตนเองตามความต้องการ โดยไม่จากัดสถานที่และเวลา
ความสาคัญและความจาเป็ นของ E-learning
ปัจจุบนั E-learning ถือได้วา่ มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ในศาสตร์ทุกด้าน เพราะช่วยให้
เกิดการเรี ยนรู ้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ไม่จาเป็ นต้องจากัดอยูเ่ ฉพาะในห้องเรี ยนเช่นก่อน ๆ
อีกต่อไป อีกทั้งยังสามารถสร้างการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต เป็ นผลให้ผเู ้ รี ยน
สามารถพัฒนาตนเองได้ท้ งั ด้านทักษะการคิด การสื บค้นข้อมูล ดังนั้น E-learning จึงมีความสาคัญ
และจาเป็ นในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ (ขนิษฐา รุ จิโรจน์, 2546)
1. เป็ นแหล่งความรู ้ของผูเ้ รี ยน (Knowledge based) เนื่องจากอินเทอร์ เน็ต ถือเป็ น
แหล่งความรู ้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ในการแสวงหา วิเคราะห์และสร้าง
องค์ความรู ้ได้เป็ นอย่างดี
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2. เป็ นห้องปฏิบตั ิการของผูเ้ รี ยน (Virtual lab) ในโลกอินเทอร์ เน็ต ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้
ฝึ กฝนทักษะและปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมาย แต่ก็ควรอยูใ่ นความควบคุมดูแล กากับ แนะนา
ของครู ผสู ้ อนด้วย จึงจะทาให้กิจกรรมต่าง ๆ มีส่วนเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. เป็ นส่ วนของห้องปฏิบตั ิการจาลองสภาพต่าง ๆ (Slim lab) ขณะที่อยูใ่ นโลก
ของอินเทอร์เน็ต เราสามารถทาสิ่ งต่าง ๆ ที่ในโลกความเป็ นจริ งไม่สามารถทาได้ เช่น การจาลอง
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ การเจริ ญเติบโตของสิ่ งมีชีวติ การเกิดภูเขาไฟระเบิด เป็ นต้น จึงทาให้
การเรี ยนรู ้ของมนุษย์เป็ นไปอย่างกว้างขวาง อิสระและไร้ขอบเขต ไร้ขอ้ จากัดมากขึ้น
4. นาผูเ้ รี ยนออกไปสู่ โลกกว้าง (Reaching out) เนื่องจาก E-learning ช่วยให้ผเู้ รี ยน
เปิ ดประตูหอ้ งเรี ยนออกไปสัมผัสกับโลกกว้างได้ ไม่ได้อยูเ่ ฉพาะในห้องเรี ยน หรื อหนังสื อเรี ยน
เพียงอย่างเดียว ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และรู ้จกั โลกมากยิง่ ขึ้น
5. นาโลกกว้างมาสู่ หอ้ งเรี ยน (Reaching within) เป็ นการดึงเอาเรื่ องที่อยูไ่ กลตัว ไกลจาก
ประสบการณ์ที่ผเู้ รี ยนจะสัมผัสได้จริ ง ๆ มาสู่ หอ้ งเรี ยน ทาให้มีความรู้กว้างขวางและรู้จกั นามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจาวันมากขึ้น
6. เป็ นเวทีการแสดงออก (Performance) ระบบอินเทอร์เน็ตเป็ นระบบที่เชื่อมโยงโลก
เข้าด้วยกัน ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงผลงาน แสดงทักษะ ความรู ้ ความสามารถ
ออกไปสู่ การรับรู ้ของผูค้ นได้อย่างไร้ขอบเขตและได้รับการยอมรับมากขึ้น
จึงกล่าวได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย E-learning ถือเป็ นเรื่ องที่ครู ผสู้ อนจาเป็ นต้องปรับ
แนวคิด ปรัชญาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และยอมรับข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีทางเลือกใหม่ในการเรี ยนรู ้ ที่ไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดจากครู ผสู ้ อนแต่เพียง
อย่างเดียว แต่เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เปลี่ยนบทบาทครู ผสู ้ อนจาก “ผูส้ อน” เป็ น “ผูแ้ นะนา”
องค์ ประกอบของ E-learning
การเรี ยนการสอนด้วย E-learning มีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ส่ วน โดยแต่ละส่ วนจะต้อง
ได้รับการออกแบบเป็ นอย่างดี เพื่อให้เวลานามาประกอบเข้าด้วยกัน ระบบทั้งหมดจะต้องทางาน
ประสานกันได้อย่างลงตัว องค์ประกอบทั้ง 4 ประกอบด้วย (ขนิษฐา รุ จิโรจน์, 2546)
1. เนื้อหาของบทเรี ยน (Content) เนื้อหาเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สุดสาหรับ E-learning
เป็ นส่ วนที่ใช้นาเสนอให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเกิดจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นามาประยุกต์ดดั แปลงให้ทนั สมัย โดยการออกแบบบทเรี ยนให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา
ได้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และสรุ ปองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง มีการสร้างการเชื่อมโยงความรู้
จากง่ายไปยาก ซึ่ งองค์ประกอบของเนื้อหาที่สาคัญ ประกอบด้วย 1) โฮมเพจ หรื อเว็บเพจแรก
ของเว็บไซต์ ในส่ วนนี้ ถือเป็ นส่ วนแรกสุ ด ดังนั้น หากได้รับการออกแบบที่ดี สวยงาม จะส่ งผลให้
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ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจและอยากกลับมาเรี ยนได้เช่นกัน 2) หน้าแสดงรายชื่อรายวิชา 3) เว็บเพจแรก
ของรายวิชา
2. ระบบการจัดการเรี ยนรู้ (Learning management system: LMS) ระบบการจัด
การเรี ยนรู ้ เป็ นศูนย์กลางที่ทาหน้าที่ในการกาหนดลาดับของเนื้ อหา ในบทเรี ยน นาส่ งบทเรี ยน
ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ไปสู่ ผเู ้ รี ยน ประเมินผลการเรี ยน โดยที่ LMS จะทาหน้าที่ต้ งั แต่
ผูเ้ รี ยนเริ่ มเข้ามาเรี ยน โดยจัดเตรี ยมบทเรี ยนตามคาขอของผูเ้ รี ยน ผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ให้ไปแสดงที่ Web browser ของผูเ้ รี ยน และจะคอยติดตามบันทึกความก้าวหน้า สร้างรายงาน
กิจกรรม และผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนทุกหน่วยการเรี ยน
3. โหมดการติดต่อสื่ อสาร (Modes of communication) องค์ประกอบที่สาคัญของ
E-learning อีกอย่างหนึ่ง คือการที่ E-learning มีการนาเอารู ปแบบการสื่ อสารแบบ 2 ทาง มาใช้
ประกอบในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความตื่นตัวของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ
บทเรี ยน และใช้เป็ นเครื่ องมือให้ผเู ้ รี ยนได้ติดต่อ สอบถาม ปรึ กษาหารื อ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างตัวผูเ้ รี ยนกับครู ผสู ้ อน และระหว่างผูเ้ รี ยนกันเอง ซึ่ งเครื่ องมือติดต่อสื่ อสาร
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Real-time (เวลาเดียวกัน) เช่น ห้องสนทนา (Chat room) และ
ประเภท Non real-time (ต่างเวลากัน) ก็ได้ เช่น กระดานสนทนา (Web board) และ E-mail
4. แบบฝึ กหัด/ แบบทดสอบ (Practice test) เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้การจัด
การเรี ยนการสอนด้วย e-Learning มีความสมบูรณ์ เนื่องจากการจัดให้มีแบบฝึ กหัด ทาให้ผเู้ รี ยน
สามารถตรวจสอบตนเองได้วา่ มีความเข้าใจและรอบรู ้ในเรื่ องที่ศึกษาหรื อไม่ อย่างไร
พร้อมสาหรับการทดสอบ หรื อการประเมินผลแล้วหรื อยัง นอกจากนั้น E-learning ยังมีระบบ
ที่อานวยความสะดวกให้กบั ผูส้ อนในการจัดทาคลังข้อสอบ ที่เป็ นทั้งรู ปแบบอัตนัย ปรนัย ถูกผิด
และจับคู่ เพื่อเลือกนาไปใช้ในการทดสอบและประเมินผลผูเ้ รี ยน มีระบบในการคานวณ
และตัดเกรดผูเ้ รี ยน ที่สามารถเลือกได้วา่ จะประเมินผลในลักษณะใด เช่น อิงกลุ่ม หรื อใช้สถิติ
ในการคิดคานวณลักษณะอื่นได้ อาทิ การใช้ค่าเฉลี่ย ค่า T-Score เป็ นต้น อีกทั้งยังสามารถแสดงผล
ในรู ปของกราฟได้ดว้ ย
ประเภทของการจัดการเรียนรู้ ด้วยรู ปแบบ E-learning
E-learning เป็ นสื่ อการเรี ยนรู้ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรี ยนรู้ที่มี
ประสิ ทธิภาพสู ง ซึ่งเราสามารถจาแนกสื่ อการเรี ยนรู้ E-learning ได้หลากหลาย ดังที่
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) อธิ บายว่า สื่ อการเรี ยนรู้ สามารถจาแนกตามระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลได้ 2 ชนิด คือ
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1. ชนิด Stand alone หมายถึง สื่ อ E-learning แบบปิ ด (Online) ที่สามารถแสดงผลได้
บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ บุคคลเครื่ องใด ๆ โดยไม่ได้เชื่ อมโยงกับเครื่ องอื่น ๆ และเครื่ องอื่น ๆ
ไม่ สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลเนื้อหาได้
2. ชนิด Online หมายถึง สื่ อ E-learning แบบเปิ ด ที่สามารถแสดงผลได้โดย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ ที่มีระบบใกล้เคียงกัน โดยมีการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายร่ วมกัน ซึ่ งอาจเป็ น
ระบบเครื อข่ายภายใน (LAN) หรื อระบบอินเทอร์ เน็ตก็ได้
ทั้งนี้ สื่ อการเรี ยนรู้ E-learning จาแนกตามลักษณะวิธีการสื่ อสารได้ 2 ชนิด คือ
1. ชนิดสื่ อสารทางเดียว (One-way communication) คือ การสื่ อสารในลักษณะที่ผใู้ ห้สาร
ไม่เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการสื่ อสารได้เป็ นฝ่ ายให้สาร และไม่สนใจต่อปฏิกิริยาตอบกลับของ
อีกฝ่ ายหนึ่ง สื่ อชนิ ดนี้ ได้แก่ E-books ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่เน้นการให้ขอ้ มูล ถึงแม้จะให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อ แต่เป็ นไปเพื่อการเลือกศึกษาเนื้อหา ไม่เป็ นการโต้ตอบกลับ
2. ชนิดสื่ อสารสองทาง (Two-way communication) คือ การสื่ อสารที่มีท้ งั ให้และรับ
ข่าวสารระหว่างกัน โดยแต่ละฝ่ ายเป็ นทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร มีการโต้ตอบให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ไปมา สื่ อการเรี ยนรู้ E-learning จาแนกตามระดับการใช้งาน แบ่งได้ 3 ชนิด คือ
2.1 สื่ อเสริ ม (Supplementary) เป็ นสื่ อที่ใช้ประกอบในการเรี ยนการสอนปกติ
โดยนามาใช้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถทบทวนเนื้อหาบทเรี ยนได้ดว้ ยตนเองตามความต้องการ
2.2 สื่ อเพิ่มเติม (Complementary) เป็ นสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอนปกติ แต่มี
การกาหนดเนื้อหาให้ศึกษา หรื อสื บค้นจากสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อ Website เป็ นบางเนื้อหา
โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนรู้ที่ตอ้ งมีการวัดและประเมินการเรี ยนรู้ประกอบด้วย
2.3 สื่ อหลัก (Comprehensive replacement) เป็ นสื่ อที่ใช้ทดแทนการเรี ยนการสอน
หรื อการบรรยายในชั้นเรี ยน โดยเป็ นเนื้ อหา Online ที่มีการออกแบบให้ใกล้เคียงกับครู ผสู ้ อน
มากที่สุด เพื่อใช้ทดแทนการสอนของครู โดยตรง สื่ อชนิดนี้ ได้แก่ บทเรี ยนสาเร็ จรู ป หรื อ
สื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่มีการออกแบบไว้อย่างเหมาะสมครบวงจร หรื อใช้ระบบจัดการบทเรี ยน
(LMS)

แนวคิดเชิงคานวณ (C
OMPUTATIONAL
THINKING)
(Computational
thinking)
แนวคิดเชิงคานวณ (Computational thinking)
แนวคิดเชิงคานวณ เป็ นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้แนวทางการหาคาตอบ
อย่างเป็ นขั้นตอน ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้โดยบุคคล หรื อคอมพิวเตอร์ อย่างถูกต้องและแม่นยา
ซึ่ งเรี ยกว่า อัลกอริ ทึม ทักษะการใช้แนวคิดเชิงคานวณจึงสาคัญต่อการแก้ปัญหา ช่วยให้สามารถ
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สื่ อสารแนวคิดกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงช่วยพัฒนาพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ดว้ ย
วิทยาการคานวณ (Computing science)
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562) อธิ บายว่า วิทยาการคานวณ
เป็ นวิชาที่มุ่งเน้นการเรี ยนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคานวณ (Computational thinking)
มีความรู้พ้นื ฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital technology) และมีพ้นื ฐานการรู ้เท่าทันสื่ อ
และข่าวสาร (Media and information literacy) ซึ่ งการเรี ยนวิชาการคานวณ จะไม่จากัดอยูเ่ พียงแค่
การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์ เท่านั้น และไม่ได้จากัดอยูเ่ พียงการคิดในศาสตร์ ของนักวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ แต่จะเป็ นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาของมนุ ษย์
โดยเป็ นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทางานและช่วยแก้ไขปั ญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาการคานวณ มีเป้ าหมายที่สาคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยน กล่าวคือ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถใช้ทกั ษะการคิดเชิงคานวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็ น
ขั้นตอนและเป็ นระบบ มีทกั ษะในการค้นหาข้อมูลหรื อสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์
สังเคราะห์ และนาสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่ อดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการแก้ปัญหาในชีวิตจริ ง
การทางานร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อสังคม และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารอย่างปลอดภัย รู ้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม
ทั้งนี้ ในระดับชั้นชั้นมัธยมตอนต้น จะเป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นการออกแบบ
และการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อเป็ นการฝึ กแก้ไขปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ไปพร้อม ๆ กัน ส่ วนในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย จะเป็ นการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณ
เพื่อนาไปใช้ในการบูรณาการกับโครงงานวิชาอื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
การกาหนดขอบเขตการเรี ยนการสอนของวิชาวิทยาการคานวณมี 3 องค์ความรู ้ ดังนี้
1. การคิดเชิงคานวณ (Computational thinking) เป็ นวิธีการคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์
สามารถใช้จินตนาการมองปั ญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะทาให้เราสามารถเห็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอนและมีลาดับวิธีคิดได้ โดยวิธีคิดแบบวิทยาการคานวณนี้ ไม่ใช่
เพียงแค่การเขียนโปรแกรม เพราะภาษาโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่จุดประสงค์
ที่สาคัญกว่า คือ การสอนให้เด็กคิดและเชื่อมโยงปั ญหาต่าง ๆ เป็ น จนสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็ นระบบ
2. พื้นฐานความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital technology) เป็ นการสอนให้รู้จกั เทคนิค
วิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทลั โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะเน้นในด้านระบบ
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อัตโนมัติ (Automation) ที่อยูใ่ นชีวติ ประจาวัน ไม่วา่ จะเป็ นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรื อ
คมนาคม ให้เด็ก ๆ ได้เรี ยนรู ้อย่างรอบด้าน และนามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
3. พื้นฐานการรู ้เท่าทันสื่ อและข่าวสาร (Media and information literacy) เป็ นทักษะ
เกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อและเทคโนโลยีดิจิทลั แยกแยะได้วา่ ข้อมูลใดเป็ นความจริ ง หรื อ
ความคิดเห็น โดยเฉพาะข้อมูลบนสื่ อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ ยังเป็ นเรื่ องของความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร์ รู ้กฎหมายและลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กใช้ช่องทางนี้ได้อย่างรู ้เท่าทัน
และปลอดภัยมากที่สุด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ
1. เน้นความสาคัญของกระบวนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน และความสาคัญของความรู้เดิม
2. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดงความรู้ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเองได้ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูอ้ อกไปสังเกตสิ่ งที่ตนอยากรู ้ มาร่ วมกันอภิปราย สรุ ปผลการค้นพบ
แล้วนาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรื อแหล่งความรู ้ที่หาได้ เพื่อตรวจความรู ้
ที่ได้มา และเพิ่มเติมเป็ นองค์ความรู ้ที่สมบูรณ์ต่อไป
3. การเรี ยนรู้ตอ้ งให้ผเู้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง ค้นหาความรู้ดว้ ยตนเอง จนค้นพบความรู้
และรู ้จกั สิ่ งที่คน้ พบ เรี ยนรู ้ วิเคราะห์ต่อ จนรู ้จริ งว่า ลึก ๆ แล้วสิ่ งนั้นคืออะไร มีความสาคัญ
มากน้อยเพียงไร และศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้ ง จนถึงรู้แจ้ง ซึ่ งบทบาทของผูส้ อนในการจัดการเรี ยนรู้
ประกอบด้วย
3.1 เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนสังเกต สารวจเพื่อให้เห็นปั ญญา
3.2 มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน เช่น แนะนา ถามให้คิด หรื อสร้างความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
3.3 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้ทางานเป็ นกลุ่ม
3.4 ประเมินความคิดรวบยอดของผูเ้ รี ยน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดต่าง ๆ
การปฏิบตั ิการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เคารพความคิดและเหตุผลของผูอ้ ื่น
การประยุกต์ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการให้ผเู้ รี ยนสร้างสาระการเรี ยนรู้
และผลงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศที่หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เลือก
ตามความสนใจ
3. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทาในสิ่ งที่สนใจ ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการคิด
การทาและการเรี ยนรู ้ต่อไป

39
4. จัดสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ เช่น วัย ความถนัด
ความสามารถ และประสบการณ์
5. สร้างบรรยากาศที่มีความเป็ นมิตร
6. ครู ตอ้ งทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
7. การประเมินผลการเรี ยนรู้ ต้องประเมินทั้งผลงานและกระบวนการ
8. ใช้วธิ ี การที่หลากหลายในการประเมิน เช่น การประเมินตนเอง การประเมินโดยครู
และเพื่อน การสังเกต การประเมินโดยแฟ้ มสะสมงาน
ทิศนา แขมมณี (2554) อธิ บายว่า การคิดเชิงคานวณ (Computational thinking) คือ
กระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะ เช่น การจัดลาดับเชิงตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการสร้างสรรค์วธิ ี แก้ปัญหาไปทีละขั้นตอน (หรื อที่เรี ยกว่า อัลกอริ ท่ ึม) รวมทั้งการย่อยปั ญหา
ที่ช่วยให้รับมือกับปั ญหาที่ซบั ซ้อน หรื อมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ดได้ วิธีคิดเชิงคานวณ
มีความจาเป็ นในการพัฒนาแอพพลิเคชันต่าง ๆ สาหรับคอมพิวเตอร์ แต่ในขณะเดียวกัน วิธีคิดนี้
ยังช่วยแก้ปัญหาในวิชาต่าง ๆ ได้ดว้ ย ดังนั้นเอง เมื่อมีการบูรณาการวิธีคิดเชิงคานวณผ่านหลักสู ตร
ในหลากหลายแขนงวิชา นักเรี ยนจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละวิชา รวมทั้งสามารถนาวิธีคิด
ที่เป็ นประโยชน์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ จริ งได้ในระยะยาว ประกอบด้วย
1. Decomposition (การย่อยปั ญหา) หมายถึง การย่อยปั ญหา หรื อระบบที่ซบั ซ้อน
ออกเป็ นส่ วนเล็ก ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและแก้ปัญหา เช่น หากต้องการเข้าใจว่าระบบ
ของจักรยานทางานยังไง ทาได้โดยการแยกจักรยานออกเป็ นส่ วน ๆ แล้วสังเกตและทดสอบ
การทางานของแต่ละองค์ประกอบ จะเข้าใจได้ง่ายกว่าวิเคราะห์จากระบบใหญ่ที่ซบั ซ้อน
2. Pattern recognition (การจดจารู ปแบบ) เมื่อเราย่อยปั ญหาออกเป็ นส่ วนเล็ก ๆ ขั้นตอน
ต่อไป คือ การหารู ปแบบหรื อลักษณะที่เหมือนกันของปั ญหาเล็ก ๆ ที่ถูกย่อยออกมา
3. Abstraction (ความคิดด้านนามธรรม) คือ การมุ่งความคิดไปที่ขอ้ มูลสาคัญ และ
คัดกรองส่ วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เพื่อให้จดจ่อเฉพาะสิ่ งที่เราต้องการจะทา เช่น แม้วา่
แมวแต่ละตัวจะมีลกั ษณะเหมือนกัน แต่มนั ก็มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่ต่างกัน เช่น มีตาสี เขียว ขนสี ดา
ชอบกินปลาทู ความคิดด้านนามธรรมจะคัดกรองลักษณะที่ไม่ได้ร่วมกันกับแมวตัวอื่น ๆ เหล่านี้
ออกไป เพราะรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ไม่ได้ช่วยให้เราอธิ บายลักษณะพื้นฐานของแมว
ในการวาดภาพมันออกมาได้ กระบวนการคัดกรองสิ่ งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และมุ่งที่รูปแบบ
ซึ่ งช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ เรี ยกว่า แบบจาลอง (Model) เมื่อเรามีความคิดด้านนามธรรม มันจะช่วย
ให้เรารู ้วา่ ไม่จาเป็ นที่แมวทุกตัวต้องหางยาวและมีขนสั้น หรื อทาให้เรามีโมเดลความคิดที่ชดั เจน
ขึ้นนัน่ เอง
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4. Algorithm design (การออกแบบอัลกอริ ท่ ึม) คือ การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา
อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน หรื อสร้างหลักเกณฑ์ข้ ึนมาเพื่อดาเนินตามทีละขั้นตอนในการแก้ไขปั ญหา
เช่น เมื่อเราต้องการสั่งคอมพิวเตอร์ ให้ทางานบางอย่าง เราต้องเขียนโปรแกรมคาสั่ง เพื่อให้มนั
ทางานไปตามขั้นตอน การวางแผนเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทางานตอบสนองความต้องการของเรานี้เอง
ที่เรี ยกว่า วิธีคิดแบบอัลกอริ ท่ ึม คอมพิวเตอร์ จะทางานได้ดีเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ชุดคาสั่งอัลกอริ ท่ ึม
ที่เราสั่งให้มนั ทางานนัน่ เอง การออกแบบอัลกอริ ท่ ึมยังเป็ นประโยชน์ต่อการคานวณ
การประมวลผลข้อมูลและการวางระบบอัตโนมัติต่าง ๆ

แนวคิดการออกแบบการสอนของ ADDIE
จากการศึกษาหลักการเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีนกั การศึกษาได้ให้ความหมาย
และความสาคัญของขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนแบบ ADDIE Model ไว้ดงั นี้
พิสุทธา อารี ราษฎร์ (2550, หน้า 64) กล่าวว่า รู ปแบบ ADDIE เป็ นรู ปแบบ
ที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ในการนามาใช้ในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
โดย Roderic Sims แห่งมหาวิทยาลัยซิ ดนีย ์ (University of Technology Sydney) ได้นารู ปแบบ
ADDIE มาปรับปรุ งขั้นตอน ให้เป็ นขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ โดยครอบคลุม
สาระสาคัญในการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ท้ งั หมด รู ปแบบ ADDIE แสดงดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนตามรู ปแบบ ADDIE (มนต์ชยั เทียนทอง, 2548, หน้า 131)
จากภาพที่ 17 จะเห็นว่า รู ปแบบ ADDIE ประกอบด้วยทั้งหมด 5 ขั้น ได้แก่
ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา (Development) ขั้นทดลองใช้
(Implementation) และขั้นการประเมินผล (Evaluate) และได้ทาตัวอักษรตัวแรกของแต่ละขั้น
มาจัดเรี ยงต่อกันเป็ นชื่ อของรู ปแบบคือ “A” “D” “D” “I” “E” รายละเอียดของแต่ละขั้น อธิ บายดังนี้
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1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ถือเป็ นขั้นวางแผนหรื อเตรี ยมการสื่ อต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อ
การพัฒนาบทเรี ยน โดยประเด็นต่าง ๆ ที่จะต้องวิเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การกาหนดกลุ่มผูเ้ รี ยนเป้ าหมาย (Specify target audience) ผูอ้ อกแบบจะต้องรู้จกั
กลุ่มผูเ้ รี ยนเป้ าหมาย ในประเด็นของปั ญหาทางการเรี ยน หรื อศักยภาพทางการเรี ยน ความรู้เดิม
และความต้องการของผูเ้ รี ยน ประเด็นเหล่านี้ เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ผอู ้ อกแบบนามาประกอบ
ในการสร้างบทเรี ยน เพื่อให้สอดคล้องกับตัวผูเ้ รี ยน
1.2 การวิเคราะห์งาน (Conduct task analysis) เป้ าหมายของการวิเคราะห์งาน ได้แก่
ความคาดหวังที่จะให้ผเู ้ รี ยนมีพฤติกรรมอย่างไร หลังจากได้เรี ยนเนื้ อหาจากบทเรี ยนแล้ว ดังนั้น
การวิเคราะห์งาน จึงเป็ นการกาหนดภารกิจ หรื อกิจกรรมที่จะให้ผเู้ รี ยนต้องกระทา เมื่อได้ภารกิจ
หรื อกิจกรรมแล้ว ลาดับต่อไป ผูอ้ อกแบบจะต้องออกแบบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และแบบทดสอบทั้งรายละเอียดต่อไปนี้
1.2.1 กาหนดวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม เป็ นการกาหนดความคาดหวัง ที่ตอ้ งการ
ให้ผเู้ รี ยนเป็ น หลังจากเรี ยนเนื้อหาจบบทเรี ยนแล้ว การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จะต้อง
สอดคล้องกับงาน หรื อภารกิจหรื อกิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้
1.2.2 การออกแบบแบบทดสอบเพื่อการประเมินผล (Design terms of assessment)
เป็ นการออกแบบชนิดของข้อสอบที่จาใช้ในบทเรี ยน เช่น แบบทดสอบปรนัย หรื อแบบทดสอบ
อัตนัย เป็ นต้น ตลอดจนการกาหนดเกณฑ์การประเมินผล หรื อการกาหนดน้ าหนักของคะแนน
เป็ นต้น
1.3 การวิเคราะห์แหล่งข้อมูล (Analyze resources) หมายถึง การกาหนดแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่จะใช้ในการออกแบบบทเรี ยน เช่น เนื้อหาที่จะใช้ในการเรี ยนจะมาจากแหล่งใด
เป็ นต้น ในการพัฒนาบทเรี ยน จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลจานวนมาก ดังนั้น ผูอ้ อกแบบจะต้องกาหนด
แหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละอย่างไว้อย่างชัดเจน โดยข้อมูลแต่ละประเภท อาจจะกาหนดแหล่งที่มา
ได้หลายที่ เช่น แหล่งที่มาของเนื้อหา อาจจะมีจานวนหลาย ๆ แหล่ง ดังนั้น เมื่อจะใช้งาน
ผูอ้ อกแบบสามารถเลือกแหล่งที่ดีที่สุด หรื ออาจจะผสมผสานข้อมูลจากแต่ละแหล่งก็ได้
1.4 กาหนดสิ่ งจาเป็ นในการจัดการ (Define need of management) หมายถึง ประเด็น
ต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ในการจัดการบทเรี ยน เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ รู ปแบบ
การได้ตอบระหว่างผูเ้ รี ยนกับบทเรี ยน การนาเสนอบทเรี ยน การจัดเก็บข้อมูลของบทเรี ยน เป็ นต้น
ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ ผูอ้ อกแบบจะต้องกาหนดไว้ชดั เจนและครอบคลุม เพื่อใช้ในการออกแบบ
บทเรี ยนให้มีความสมบูรณ์ และมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
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2. ขั้นการออกแบบ (Design) เป็ นที่นาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้วเิ คราะห์ไว้ มาเป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการออกแบบ โดยมีประเด็นต่าง ๆ ที่ตอ้ งออกแบบตามลาดับ ดังนี้
2.1 การเลือกแหล่งข้อมูล (Select resource) หมายถึง การเลือกแหล่งข้อมูล ที่จะใช้ใน
การออกแบบบทเรี ยน โดยที่แหล่งข้อมูลนี้ ผูอ้ อกแบบได้กาหนดไว้แล้วในขั้นการวิเคราะห์
2.2 การออกแบบมาตรฐาน (Specify standard) หมายถึง มาตรฐานต่าง ๆ ที่จะใช้ใน
บทเรี ยน เช่น มาตรฐานขอภาพ มาตรฐานการติดต่อระหว่างบทเรี ยนและผูเ้ รี ยน เป็ นต้น การกาหนด
มาตรฐานนี้ จะทาให้มีรูปแบบการใช้งานในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกันตลอด เช่น
การมีมาตรฐานจอภาพ จะหมายถึง การใช้รูปแบบตัวอักษร หรื อการใช้สี เป็ นไปในมาตรฐาน
เดียวกันตลอดบทเรี ยน
2.3 การออกแบบโครงสร้างบทเรี ยน (Design course structure) ได้แก่ การออกแบบ
ส่ วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั เช่น ส่ วนการจัดการเนื้อหา ส่ วนจัดการผูเ้ รี ยน หรื อส่ วนการประเมินผล
เป็ นต้น เมื่อออกแบบโครงสร้างบทเรี ยนแล้ว ลาดับต่อไป ผูอ้ อกแบบจะต้องออกแบบโมดูล
(Design module) โดยพิจารณาถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์และต่อเนื่ องกัน เช่น การทางาน
ก่อนการทางานในลาดับต่อจากโมดูลใด และโมดูลใดทางานในลาดับสุ ดท้าย เป็ นต้น
2.4 การวิเคราะห์เนื้ อหา (Analyze content) เป็ นการวิเคราะห์เนื้ อหาทั้งหมดที่จะใช้ใน
บทเรี ยน การวิเคราะห์สามารถใช้เครื่ องมือช่วยในการวิเคราะห์ ได้แก่ แผนภูมิปะการัง (Coral
pattern) เพื่อรวบรวมเนื้อหา หรื อแผนภาพเครื อข่าย (Network diagram) เพื่อจัดลาดับเนื้อหา
เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมดได้แล้ว สิ่ งที่ผอู ้ อกแบบจะต้องดาเนินการเป็ นลาดับต่อไป มีดงั นี้
2.4.1 การกาหนดการประเมินผล (Specify assessment) ได้แก่ เกณฑ์การประเมิน
ผูเ้ รี ยน รู ปแบบการประเมินผล รวมถึงวิธีการประเมินผล
2.4.2 กาหนดวิธีการจัดการ (Specify management) เป็ นการกาหนดรู ปแบบ
และวิธีการจัดการ ได้แก่ การจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับตัวผูเ้ รี ยน บทเรี ยน ความก้าวหน้า
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 การออกแบบบทเรี ยน (Design lessons) หมายถึง การออกแบบองค์ประกอบ
ของบทเรี ยนในแต่ละโมดูล จะต้องประกอบด้วยเนื้อหา กิจกรรม สื่ อหรื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแต่
ละส่ วนที่นามาประกอบเข้าด้วยกัน มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร ในการออกแบบจะผสมผสานกับ
ข้อมูลพื้นฐานที่ได้วเิ คราะห์และออกแบบในขั้นตอนที่ผา่ นมา มีลาดับการออกแบบ ดังนี้
2.5.1 การกาหนดลาดับการสอน (Instructional sequencing) เพื่อควบคุมให้
การดาเนิ นการของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครบตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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2.5.2 การเขียนบทดาเนินเรื่ อง (Story board) ได้แก่ บทดาเนินเรื่ องของเนื้อหา
และกิจกรรมในแต่ละโมดูล เพื่อจะใช้ในการสร้างตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่อไป
3. ขั้นการพัฒนา (Development) เป็ นขั้นที่นาสิ่ งต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้ มาพัฒนา
โดยมีประเด็นที่จะต้องพัฒนาตามลาดับมีดงั นี้
3.1 การพัฒนาบทเรี ยน (Lesson development) หมายถึงการพัฒนาบทเรี ยน โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถนาเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาบทเรี ยน จะนาบท
ดาเนินเรื่ องที่ได้ออกแบบไว้มาเป็ นแบบในการพัฒนาบทเรี ยน โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ที่เป็ น
โปรแกรมนิพนธ์บทเรี ยน หรื อโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ช้ นั สู งต่าง ๆ เมื่อดาเนินการพัฒนา
บทเรี ยนแล้ว ผูอ้ อกแบบจะต้องนาบทเรี ยนไปทดสอบเพื่อตรวจสอบความผิดพลาด และ
เพื่อ ความสมบูรณ์ของแต่ละโมดูล
3.2 พัฒนาระบบจัดการบทเรี ยน (Management development) หมายถึง พัฒนา
โปรแกรมระบบบริ หารจัดการบทเรี ยน เช่น ระบบจัดการบทเรี ยน ระบบจัดการเนื้ อหา
ระบบ จัดการข้อสอบ เป็ นต้น เพื่อให้บทเรี ยนสามารถจัดการสอนได้ตามความต้องการ
และตรงตาม เป้ าหมาย
3.3 การรวมบทเรี ยน (Integration) เป็ นการรวมเอาทุกส่ วนของระบบ รวมเป็ น
ระบบเดียว นอกจากนี้ ต้องผนวกเอาวัสดุการเรี ยน (Supplementary test) เข้าไปในระบบด้วย
เพื่อให้บทเรี ยนมีกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนครบทุกขั้นตอน ตามแนวทางที่ออกแบบไว้
4. ขั้นการทดลองใช้ (Implementation) เป็ นขั้นที่นาบทเรี ยนที่มีองค์ประกอบครบ
สมบูรณ์ มาทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน ขั้นตอนต่าง ๆ ในการทดลองใช้
มีรายละเอียดดังนี้
4.1 การจัดเตรี ยมสถานที่ (Site preparation) การเตรี ยมสถานที่จะใช้ในการทดลอง
ให้มีความพร้อมที่จะใช้ ได้แก่ ห้องเรี ยน เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่ องมือ
และบทเรี ยน เป็ นต้น
4.2 การฝึ กอบรมผูใ้ ช้ (User training) การฝึ กอบรม ผูใ้ ช้จะทาการฝึ กให้เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในบทเรี ยน ผูอ้ อกแบบหรื อผูส้ อน ควรจะควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยอาจจะจดบันทึก
พฤติกรรมของผูอ้ บรม หรื อสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ ข้าอบรม โดยอาจจะสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรมต่อการใช้งานบทเรี ยน เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดและเพื่อนาไป
ปรับปรุ ง แก้ไขบทเรี ยนให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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4.3 การยอมรับบทเรี ยน (Acceptance) การยอมรับบทเรี ยนผูอ้ อกแบบสามารถ ทาได้
โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูอ้ บรม เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของบทเรี ยนว่า บทเรี ยน
สมควรจะให้ผา่ นการยอมรับหรื อไม่อย่างไร
5. ขั้นการประเมินผล (Evaluate) ถือเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของรู ปแบบ ADDIE โดยการนา
ผลการทดลองที่ได้มาสรุ ป มีข้ นั ตอนการดาเนินการ 2 รู ปแบบดังนี้
5.1 การประเมินผลระหว่างดาเนินการ (Formative evaluation) เป็ นการประเมิน
ในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินการ เพื่อดูผลดาเนินการในแต่ละขั้นและนาไปจัดทาเป็ นรายงาน
นาเสนอให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้ทราบต่อไป
5.2 การประเมินผลสรุ ป (Summative evaluation) เป็ นการประเมินหลังการใช้
บทเรี ยนแล้ว โดยการสรุ ปประเด็นต่าง ๆ ในรู ปของสถิติและแปรผลที่ได้ในขั้นตอนนี้ จะสรุ ปได้วา่
บทเรี ยนมีคุณภาพหรื อมีประสิ ทธิ ภาพอย่างไร และจัดทารายงานเพื่อแจ้งผูเ้ กี่ยวข้องได้ทราบต่อไป
สรุ ปได้วา่ ขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนตามรู ปแบบ ADDIE ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่
ขั้นการวิเคราะห์ เป็ นขั้นวางแผนหรื อเตรี ยมการสื่ อต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการพัฒนาบทเรี ยน
ขั้นการออกแบบ เป็ นขั้นที่นาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ มาวิเคราะห์ไว้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ
ขั้นการพัฒนา เป็ นขั้นที่นาสิ่ งต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนา เมื่อดาเนินการพัฒนาบทเรี ยนแล้ว
ผูว้ จิ ยั นาบทเรี ยนไปทดสอบ เพื่อตรวจสอบหาความผิดพลาดและเพื่อความสมบูรณ์ของแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ ขั้นการทดลองใช้ เป็ นขั้นที่นาบทเรี ยนที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ มาทดลองใช้
เพื่อหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน และขั้นการประเมินผล โดยการนาผลการทดลองที่ได้มาสรุ ปผล
ซึ่ งกระบวนการทั้ง 5 ขั้น ทาให้ได้บทเรี ยนบนเครื อข่าย เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เป็ นสื่ อที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างดี
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาตามขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยน โดยวิธีการเชิงระบบ
ของ ADDIE ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา
ขั้นการทดลองใช้และขั้นการประเมินผล โดยครอบคลุมสาระสาคัญในการออกแบบ บทเรี ยน
ออนไลน์ท้ งั หมด

การหาประสิ ทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การผลิตการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ที่ดีน้ นั จะต้องนาไปทดสอบหาประสิ ทธิภาพ
ก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่า เครื่ องมือการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ที่เราจะนาไปใช้จริ งนั้น
มีประสิ ทธิภาพเพียงใจ สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้หรื อไม่ ดังนั้น ผูผ้ ลิตการจัดการเรี ยนการสอน
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ออนไลน์ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องนาเครื่ องมือการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ไปทดสอบ
หาคุณภาพ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ได้คิดค้นวิธีการการทดสอบ
ประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ดังต่อไปนี้
ความหมายของการทดสอบประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง คุณภาพของสมรรถนะในการดาเนินงาน เพื่อให้งาน
มีความสาเร็ จ
การทดสอบประสิ ทธิภาพของสื่ อ หมายถึง การหาคุณภาพของสื่ อ หรื อชุดการสอน
โดยพิจารณาตามขั้นตอนของการพัฒนาสื่ อ หรื อชุดการสอน Developmental testing
คือ การทดสอบคุณภาพตามพัฒนาการของการผลิตสื่ อตามลาดับขั้น เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของต้นแบบชิ้นงาน ให้ดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพใช้เบื้องต้น การนาสื่ อหรื อชุดการสอนที่ผลิตขึ้น เป็ นต้นแบบ
(Prototype) ไปทดสอบประสิ ทธิภาพ เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของสื่ อให้เท่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
การทดสอบประสิ ทธิภาพสอนจริ ง การนาสื่ อหรื อชุดการสอนที่ได้ไปสอนจริ ง
ในชั้นเรี ยน หรื อในสถานการณ์การเรี ยนที่แท้จริ งในช่วงเวลาหนึ่ง
การทดสอบประสิ ทธิภาพ ทั้ง 2 ขั้นตอน จะต้องผ่านการวิจยั เชิงวิจยั และพัฒนา
(Research and development) โดยต้องดาเนินการวิจยั ในขั้นทดสอบประสิ ทธิ ภาพ อาจทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพซ้ าในขั้นทดสอบประสิ ทธิ ภาพใช้จริ ง
ความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องหาประสิ ทธิภาพ
สาหรับหน่วยงานผลิตสื่ อหรื อชุดการสอน การทดสอบประสิ ทธิ ภาพช่วยประกันคุณภาพ
ของสื่ อหรื อชุ ดการสอนว่า อยูใ่ นขั้นสู ง เหมาะสมที่จะลงทุนผลิตออกมาเป็ นจานวนมาก
สาหรับผูใ้ ช้สื่อหรื อชุดการสอน สื่ อหรื อชุดการสอนที่ผา่ นการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
จะทาหน้าที่เป็ นเครื่ องมือช่วยสอนได้ดี เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่มุ่งหวัง
สาหรับผูผ้ ลิตสื่ อหรื อชุดการสอน ทาให้ผผู ้ ลิตมัน่ ใจได้วา่ เนื้อหาสาระที่บรรจุลงในสื่ อ
หรื อชุ ดการสอนมีความเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าใจ
การกาหนดเกณฑ์ ประสิ ทธิภาพ
ความหมายของเกณฑ์ (Criterion) เกณฑ์ เป็ นขีดกาหนดที่จะยอมรับว่า สิ่ งใด
หรื อพฤติกรรมใด มีคุณภาพและหรื อปริ มาณที่จะรับได้ การตั้งเกณฑ์ ต้องตั้งไว้ครั้งแรกครั้งเดียว
เพื่อจะปรับปรุ งคุณภาพให้ถึงเกณฑ์ข้ นั ต่าที่ต้ งั ไว้
ความหมายของเกณฑ์ประสิ ทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิ ทธิภาพของสื่ อ หรื อ
ชุดการสอน ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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การกาหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ กระทาได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) กาหนดค่าประสิ ทธิ ภาพเป็ น E1 = Efficiency of
process (ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ) และพฤติกรรมสุ ดท้าย (ผลลัพธ์) กาหนดค่าประสิ ทธิ ภาพ
เป็ น E2 = Efficiency of product (ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์)
ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional behavior) คือ การประเมินผลต่อเนื่ อง
ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อยของผูเ้ รี ยน เรี ยกว่า “กระบวนการ” (Process)
ประเมินพฤติกรรมสุ ดท้าย (Terminal behavior) คือประเมินผลลัพธ์ (Product)
ของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรี ยน
ประสิ ทธิภาพของสื่ อหรื อชุดการสอน จะกาหนดเป็ นเกณฑ์ที่ผสู ้ อนคาดหมายว่า ผูเ้ รี ยน
จะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นที่พึงพอใจ โดยกาหนดให้ของผลเฉลี่ยของคะแนนการทางาน
และการประกอบกิจกรรมของผูเ้ รี ยนทั้งหมดต่อร้อยละของผลการประเมินหลังเรี ยนทั้งหมด
คือ E1/ E2 = ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ/ ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
ตัวอย่าง 80/ 80 หมายความว่า เมื่อเรี ยนจากสื่ อหรื อชุดการสอนแล้ว ผูเ้ รี ยนจะสามารถ
ทาแบบฝึ กปฏิบตั ิหรื องาน ได้ผลเฉลี่ย 80 เปอร์เซ็นต์ และประเมินหลังเรี ยนและงานสุ ดท้าย
ได้ผลเฉลี่ย 80 เปอร์ เซ็นต์
วิธีการคานวณหาประสิ ทธิภาพ
การคานวณหาประสิ ทธิภาพ กระทาได้ 2 วิธี โดยใช้สูตรและโดยการคานวณธรรมดา
โดยใช้สูตร กระทาได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้
สู ตรที่ 1 ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E1)
E1 =

∑X
x100
nA

เมื่อ E1 หมายถึง ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
∑X หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
A หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนแต่ละหน่วยรวมกัน
n หมายถึง จานวนนักเรี ยน
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สู ตรที่ 2 ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
E2 =

∑F
x100
nB

เมื่อ E2 หมายถึง ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
∑F หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรี ยน
B หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
n หมายถึง จานวนนักเรี ยน
การคานวณหาประสิ ทธิ ภาพโดยใช้สูตรดังกล่าว การนาคะแนนรวมแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ในขณะประกอบกิจกรรมกลุ่ม/ เดี่ยว และคะแนนสอบหลังเรี ยน มาคานวณหาค่า E1/ E2
การคานวณโดยไม่ใช้สูตร หากจาสู ตรไม่ได้ หรื อไม่อยากใช้สูตร สามารถใช้
วิธีการคานวณธรรมดาหาค่า E1 และ E2
สาหรับ E1 คือ ค่าประสิ ทธิ ภาพของงานและแบบฝึ กปฏิบตั ิ โดยการนาคะแนนงาน
ทุกชิ้นของนักเรี ยน แต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่ วนโดยเป็ นร้อยละ
สาหรับ E2 คือ ประสิ ทธิ ภาพผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรี ยนของแต่ละสื่ อ หรื อ
ชุดการสอน โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลังเรี ยนและคะแนนจากงานสุ ดท้ายของนักเรี ยน
รวมกันหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่ วนร้อย เพื่อหาค่าร้อยละ
การตีความหมายผลการคานวณ
หลังจากคานวณหาค่า E1 และ E2 ได้แล้ว ผูห้ าประสิ ทธิภาพต้องตีความหมาย
โดยยึดหลักการและแนวทางของความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ ให้มีความคลาดเคลื่อน หรื อ
ความแปรปรวนของผลลัพธ์ได้ไม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) หากคะแนน E1 หรื อ E2 ห่างกันเกิน
5 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่า กิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนทากับการสอบหลังเรี ยนไม่สมดุลกัน เช่น
ค่า E1 มากกว่า E2 แสดงว่า งานที่มอบหมายอาจจะง่ายกว่าการสอบ หรื อ หากค่า E2 มากกว่าค่า
E1 แสดงว่า การสอบง่ายกว่า หรื อไม่สมดุลกับงานที่มอบหมายให้ทาจา เป็ นที่จะต้องปรับแก้
หากสื่ อหรื อชุดการสอนได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างดีมีคุณภาพ ค่า E1 หรื อ E2 ที่คานวณได้
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ จะต้องใกล้เคียงกันและห่างกันไม่เกิน 5 เปอร์ เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า
นักเรี ยนมีความรู้จริ ง ไม่ใช่ทากิจกรรม หรื อทาข้อสอบได้เพราะการเดา
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ขั้นตอนการทดสอบประสิ ทธิภาพ
เมื่อผลิตสื่ อหรื อชุดการสอนขึ้น เป็ นต้นแบบแล้ว ต้องนาสื่ อหรื อชุดการสอนไปหา
ประสิ ทธิภาพ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. การทดสอบประสิ ทธิภาพแบบเดี่ยว (1: 1) ผูส้ อน 1 คนกับผูเ้ รี ยน 1-3 คน โดยใช้
เด็กอ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง ระหว่างทดสอบประสิ ทธิ ภาพ ให้จบั เวลาในการประกอบกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนว่า ทาท่าทางไม่เข้าใจหรื อไม่ หากไม่ถึงเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ งเนื้อหาสาระ
โดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยวนี้ จะได้คะแนนต่าว่าเกณฑ์มาก
ปรับปรุ งแล้วจะสู งขึ้นมาก ก่อนนาไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม ทั้งนี้ E1/ E2 ที่ได้
จะมีค่าประมาณ 60/ 60
2. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม (1: 10) ผูส้ อน 1 คน ทดสอบประสิ ทธิภาพสื่ อ
หรื อชุ ดการสอนกับผูเ้ รี ยน 6-10 คน (คละผูเ้ รี ยนที่เก่ง ปานกลางกับอ่อน) ให้จบั เวลา
ในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนว่า ทาท่าทางไม่เข้าใจหรื อไม่ หลังจาก
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพให้ประเมินการเรี ยนจากกระบวนการ หากไม่ถึงเกณฑ์ ต้องปรับปรุ ง
เนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนให้ดีข้ ึน คานวณหาประสิ ทธิภาพ
แล้วปรับปรุ ง ในคราวนี้ คะแนนของผูเ้ รี ยนจะเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ
10 เปอร์เซ็นต์ นัน่ คือ E1/ E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 70/ 70
3. การทดสอบประสิ ทธิภาพภาคสนาม (1: 100) ผูส้ อน 1 คนกับผูเ้ รี ยนทั้งชั้น ปกติให้ใช้
กับผูเ้ รี ยน 30 คน แต่ในโรงเรี ยนขนาดเล็กอนุโลมให้ใช้กบั นักเรี ยน 15 คนขึ้นไป ระหว่างทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพให้จบั เวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนว่า ทาท่าทางไม่เข้าใจ
หรื อไม่ หลังจากทดสอบประสิ ทธิภาพภาคสนามแล้ว ให้ประเมินการเรี ยนจากกระบวนการ
และทดสอบหลังเรี ยนมาคานวณหาประสิ ทธิ ภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ งเนื้อหาสาระให้ดีข้ ึน
แล้วนาไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพภาคสนามซ้ ากับนักเรี ยนต่างกลุ่ม อาจทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
2-3 ครั้ง จนได้ค่าประสิ ทธิ ภาพถึงเกณฑ์ข้ นั ต่า
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพภาคสนามควรใกล้เคียงกัน เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
หากต่าจากเกณฑ์ไม่เกิน 2.5 เปอร์ เซ็นต์ ก็ให้ยอมรับว่า สื่ อหรื อชุ ดการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ หากค่าที่ได้ต่ากว่าเกณฑ์มากกว่า -2.5 เปอร์ เซ็นต์ ให้ปรับปรุ งและทดสอบ
ประสิ ทธิภาพภาคสนามซ้ า จนกว่าจะถึงเกณฑ์ หากสู งกว่าเกณฑ์ไม่เกิน +2.5 ก็ยอมรับว่า สื่ อ
หรื อชุ ดการสอนมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ หากค่าที่ได้สูงกว่าเกณฑ์เกิน +2.5 เปอร์ เซ็นต์
ให้ปรับเกณฑ์ข้ ึนไปอีกหนึ่งขั้น เช่น ตั้งไว้ 80/ 80 ก็ให้ปรับขึ้นเป็ น 85/ 85 หรื อ 90/ 90
ตามค่าประสิ ทธิ ภาพที่ทดสอบประสิ ทธิ ภาพได้
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การเลือกนักเรียนมาทดสอบประสิ ทธิภาพสื่ อหรือชุ ดการสอน
นักเรี ยนที่ผสู้ อนจะเลือกมาทดสอบประสิ ทธิภาพสื่ อหรื อชุดการสอน ควรเป็ นตัวแทน
ของนักเรี ยนที่เราจะนาสื่ อหรื อชุดการสอนนั้นไปใช้ ดังนั้น จึงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
สาหรับการทดสอบประสิ ทธิภาพแบบเดี่ยว (1: 1) เป็ นการทดสอบประสิ ทธิภาพ
ครู 1 คน ต่อเด็ก 1-3 คน ทดสอบประสิ ทธิ ภาพกับเด็กอ่อนเสี ยก่อน แล้วนาไปทดสอบประสิ ทธิภาพ
กับเด็กปานกลางและนาไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพกับเด็กเก่ง หากเวลาไม่อานวยและสภาพการณ์
ไม่เหมาะสม ให้ทดสอบประสิ ทธิ ภาพกับเด็กอ่อนหรื อเด็กปานกลาง โดยไม่ตอ้ งทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพกับเด็กเก่งก็ได้ แต่ธรรมชาติการเรี ยนที่แท้จริ ง ที่เด็กเก่ง กลาง อ่อน จะได้
ช่วยเหลือกัน เพราะเด็กอ่อนบางคน อาจจะเก่งในเรื่ องที่เด็กเก่งทาไม่ได้
สาหรับการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม (1: 10) ครู 1 คนทดสอบประสิ ทธิ ภาพกับเด็ก
6-12 คน คละกันทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง เด็กอ่อน จับเวลาแต่ละกลุ่มใช้เวลาเท่าไร เพื่อให้ทุกกลุ่ม
กิจกรรม ใช้เวลาใกล้เคียงกัน 10-15 นาที สาหรับระดับประถมศึกษา
สาหรับการทดสอบประสิ ทธิภาพภาคสนาม (1: 100) เป็ นการทดสอบประสิ ทธิภาพ
ที่ใช้ครู 1 คน กับนักเรี ยนทั้งชั้น กับนักเรี ยน 30-40 คน นักเรี ยนคละกันทั้งเก่งและอ่อน ยึดจานวน
จากการแจกแจงปกติเป็ น 5 กลุ่ม คือ นักเรี ยนเก่งมาก ร้อยละ 1.37 (1 คน) นักเรี ยนเก่ง ร้อยละ 14.63
(15 คน) นักเรี ยนปานกลาง ร้อยละ 68 (68 คน) นักเรี ยนอ่อน ร้อยละ 14.63 (15 คน) และ
นักเรี ยนอ่อนมาก ร้อยละ 1.37 (1 คน)
การแจกแจงปกติ เป็ นเกณฑ์นามาทดสอบประสิ ทธิ ภาพสื่ อนักเรี ยนเก่ง ประมาณ
ร้อยละ16 นักเรี ยนปานกลางร้อยละ 68 และนักเรี ยนอ่อนร้อยละ 16 เนื่องจากการทดสอบ
ประสิ ทธิภาพสื่ อ หรื อชุ ดการสอน ต้องใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมและใช้เวลามากกว่าใช้เวลา
นอกชั้นเรี ยน หรื อแยกนักเรี ยนมาเรี ยนต่างหากจากห้องเรี ยน
ทดสอบประสิ ทธิภาพแบบสนามควรใช้ห้องเรี ยน ต้องสุ่ มนักเรี ยนโรงเรี ยนเดียวกัน
หรื อต่างโรงเรี ยน เพื่อให้ได้สัดส่ วนจานวนตามการแจกแจงปกติ

การสร้ างและพัฒนาแบบทดสอบ
ความหมายของแบบทดสอบ
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ (2542) ให้ความหมายแบบทดสอบว่า เป็ นวิธีการเชิงระบบ
ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ณ เวลาหนึ่ง หรื อของบุคคล
คนเดียว หรื อหลายคน ในเวลาต่างกัน ความหมายแบบทดสอบจะมีลกั ษณะที่สาคัญ 3 ประการ
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1. แบบทดสอบเป็ นวิธีเชิงระบบ (Systematic procedure) หมายความว่า แบบทดสอบนั้น
จะต้องมีกฎเกณฑ์แน่นอนเกี่ยวกับการให้คะแนน
2. แบบทดสอบเป็ นเป็ นการวัดพฤติกรรม (Behaviors) ซึ่งจะวัดเฉพาะพฤติกรรมที่วดั ได้
เท่านั้น
3. แบบทดสอบเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดทั้งหมด (Sample of all
possible items) ข้อคาถามในแบบทดสอบ เป็ นตัวแทนของข้อคาถามทั้งหมดที่ใช้วดั พฤติกรรมนั้น
และถ้าผูต้ อบ ตอบข้อคาถามใดคาถามหนึ่งถูก จะต้องให้คะแนนเท่ากัน
สรุ ปได้วา่ แบบทดสอบ หมายถึง เครื่ องมือที่วดั ผลการศึกษาที่บุคคลแสดงพฤติกรรม
ด้านความรู้ความสามารถ ที่ได้รับจากการศึกษาในช่วงเวลาหนึ่งด้วยข้อสอบ ข้อคาถามที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่ได้ศึกษามา
Bloom ได้แบ่งระดับความรู ้ออกเป็ นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความจา ได้แก่ ความสามารถในการจดจา หรื อระลึกถึงเรื่ องราวที่เคยเรี ยนรู้ เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน เช่น ความรู้จาเพาะเรื่ อง ความรู้จาวิถีทาง และวิธีการดาเนินการเฉพาะเรื่ อง
เป็ นการระลึกถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน และความรู ้จาเรื่ องสากลและนามธรรม ข้อสรุ ป
ทัว่ ไป ทฤษฎีและโครงสร้าง
2. ความเข้าใจ ความสามารถในการอธิบายสื่ อความหมายและขยายความในเรื่ องราว
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยคาพูดหรื อภาษาของตน เช่น การแปลความ เป็ นการให้ความหมาย
จับใจความให้ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ ง การตีความ เป็ นการอธิบายความหมาย และ
สรุ ปเรื่ องราวด้วยการจัดระเบียบ หรื อเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาใหม่ และการขยายความ การเป็ นขยายเนื้อหา
ความรู ้ที่เนื้อไปกว่าความรู ้
3. การนาไปใช้ เป็ นความสามารถที่ตอ้ งทาความเข้าใจอย่างท่องแท้ในวิธีการ หลักการ
แนวคิด
4. การวิเคราะห์ เป็ นความสามารถในการแยกแยะ แตกเป็ นชิ้นส่ วนย่อย ๆ จัดเรี ยง
เป็ นลาดับ
5. การสังเคราะห์ เป็ นความสามารถในการรวม ผสมผสานส่ วนย่อย ๆ เข้าด้วยกัน
ให้เป็ นเรื่ องเดียว
6. การประมาณค่า เป็ นความสามารถในการตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งต่าง ๆ ทั้งเนื้ อหา
และวิธีการ
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การสร้างแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู้ มีข้ นั ตอนการสร้างและพัฒนาแบบวัดความรู ้
แบ่งเป็ น 6 ขั้นตอน
1. กาหนดเนื้ อหาและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
2. เลือกชนิดและรู ปแบบคาถาม
3. เขียน (ร่ าง) ข้อคาถาม
4. จัดเรี ยงทารู ปเล่ม
5. ตรวจ ปรับปรุ ง แก้ไข
6. ตรวจสอบคุณภาพ
ประเภทของแบบทดสอบ
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ (2542) แบ่งประเภทของแบบทดสอบได้แตกต่างกัน
ตามเกณฑ์ดงั นี้
1. แบ่งตามลักษณะทางจิตวิทยาที่ใช้วดั แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement test) เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู้
ความเข้าใจ ตามพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซึ่ งเกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1) แบบทดสอบที่ครู สร้างเอง (Teacher-made test) เป็ นแบบทดสอบที่สร้างกันโดยทัว่ ไป
เมื่อต้องการใช้ ก็สร้างขึ้น ใช้แล้วก็เลิกกัน และ 2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized test)
เป็ นแบบทดสอบที่ได้มีการพัฒนาด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ มีความเที่ยง ความยากง่าย
อานาจจาแนก ความเป็ นปรนัยและมีเกณฑ์ปกติ (Norm) ไว้เปรี ยบเทียบ
1.2 แบบทดสอบความถนัด (Aptitude test) ใช้วดั สมรรถภาพทางสมองของคนว่า
มีความรู ้ ความสามารถมากน้อยเพียงใด แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ 1) แบบทดสอบความถนัด
ทางการเรี ยน (Scholastic aptitude test) เป็ นแบบทดสอบความถนัดที่วดั ความสามารถทางวิชาการ
ว่า มีความถนัดในวิชาอะไร และ 2) แบบทดสอบความถนัดพิเศษ (Specific aptitude test)
เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั ความสามารถพิเศษของบุคคล เช่น ความถนัดทางดนตรี ทางการแพทย์
ทางศิลปะ เป็ นต้น
1.3 แบบทดสอบบุคคล-สังคม (Personal-social test) เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั
บุคลิกภาพและการปรับตัวเข้ากับสังคมของบุคคล
2. แบ่งตามรู ปแบบของการถามการตอบ จะแบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่
2.1 แบบวัดความเรี ยง (Essay test) กาหนดคาถาม ให้ผตู้ อบจะต้องเรี ยบเรี ยงคาตอบ
เอง เป็ นแบบอัตนัย มีเฉพาะตัวคาถาม ส่ วนคาตอบจะเว้นที่วา่ งหรื อกาหนดกระดาษคาตอบให้ไว้
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เป็ นพิเศษ แบบทดสอบอัตนัย คือ แบบทดสอบที่มีลกั ษณะ ผูต้ อบต้องเขียนบรรยายตอบ ผูต้ อบ
มีสิทธิ จะเขียนตอบอย่างเสรี อาจจะมีคาตอบถูกหลาย ๆ ทาง คาตอบของข้อสอบข้อเดียวกัน
2.2 แบบทดสอบสั้นและเลือกตอบ (Short answer and multiple choice test)
คือ แบบปรนัย (Objective test) แบบนี้จะกาหนดคาถามให้ และกาหนดให้ตอบสั้น ๆ ผูต้ อบจะต้อง
เลือกตอบตามนั้น เช่น แบบถูก-ผิด (True-false item) แบบเลือกตอบ (Multiple choice item)
แบบให้ตอบสั้น (Short answer item) และแบบจับคู่ (Matching test)
3. แบ่งตามลักษณะเกณฑ์ที่ใช้วดั จะแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
3.1 แบบทดลองอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced test) เป็ นแบบทดสอบที่สอบวัด
ตามจุดประสงค์ของการเรี ยนรู้ หรื อตามเกณฑ์ภายนอก ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาของวิชาการเป็ นหลัก
3.2 แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm-referenced test) เป็ นการเปรี ยบเทียบผลระหว่างกลุ่ม
ที่สอบด้วยกัน
การหาคุณภาพของแบบทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) เป็ นคุณภาพของแบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบที่สามารถ
วัดได้ตรงตามลักษณะหรื อจุดประสงค์ที่ตอ้ งการจะวัด แบบทดสอบทุกฉบับจะต้องมีคุณภาพ
ด้วยความเที่ยงตรง จึงจะเชื่อได้วา่ เป็ นแบบทดสอบที่ดี และผลที่ได้จากการวัดจะถูกต้อง ตรงตาม
ที่ตอ้ งการ
ดัชนีความยากของข้อสอบ หรื อดัชนีค่าความง่ายของข้อสอบ เป็ นดัชนีที่แสดงถึงระดับ
ความยากง่ายของข้อสอบ ทั้งข้อสอบแบบปรนัย และแบบอัตนัย
ดัชนีค่าอานาจจาแนก เป็ นค่าอานาจจาแนกระหว่างกลุ่มที่ยงั ไม่ได้รับการเรี ยนรู ้ หรื อ
กลุ่มที่ยงั ไม่รู้ (No master) กับกลุ่มที่ได้รับการเรี ยนรู ้ แล้วหรื อที่รู้แล้ว (Master) ค่าอานาจจาแนก
ของข้อสอบอิงเกณฑ์ที่เช่นเดียวกับข้อสอบอิงกลุ่ม คือ มีค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง -1 ถึง +1
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ หมายถึง ความคงที่ของคะแนนที่ได้จาก
การสอบนักเรี ยนคนเดียวกันหลายครั้ง ในแบบทดสอบชุดเดิม การวิจยั ขั้นสู งเพื่อพัฒนาการศึกษา
การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ วัดกี่ครั้งก็ได้คาตอบที่คงที่เหมือนเดิม ค่าความเชื่ อมัน่ จะมีค่า
อยูร่ ะหว่าง -1 ถึง +1
ความเป็ นปรนัย (Objectivity) ของแบบทดสอบ หมายถึง ผลของการสอบชุดข้อสอบ
นั้น ๆ สะท้อนถึงความสามารถของผูเ้ รี ยน อย่างแท้จริ ง
ความสะดวกใช้ (Usability) หมายถึง นาเครื่ องมือไปใช้ในสถานการณ์ที่ตอ้ งการได้ดี
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การสร้ างแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน
ความพึงพอใจ เป็ นทัศนคติในทางบวก ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งของบุคคล การจะวัดว่า บุคคล
มีความรู ้สึกพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องสร้างเครื่ องมือช่วยในการวัดทัศนคติ
ซึ่ง วีระ ไทยพานิช (2551) ได้กล่าวถึง การวัดความพึงพอใจไว้วา่ ในการวัดความรู ้สึก หรื อการวัด
ทางบวก หมายถึง การประเมินค่าความรู ้สึกไปในทางที่ดี ชอบหรื อพอใจ ส่ วนทางลบ จะเป็ น
การประเมินค่าความรู ้สึกไปในทางที่ไม่ดี ไม่ชอบ หรื อไม่พอใจ และการวัดในลักษณะปริ มาณ
ซึ่งเป็ นความเข้มข้น ความรุ นแรง หรื อระดับทัศนคติไปในทิศทางที่พึงประสงค์ หรื อไม่พึงประสงค์
ซึ่ งมีวธิ ี วดั นี้อยูห่ ลายวิธี เช่น วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ วิธีการใช้แบบสอบถาม
จากที่กล่าวมา พอสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจในการเรี ยน และผลการเรี ยนจะมี
ความสัมพันธ์กนั ในทางบวก ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิน้ นั ให้การตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนมากน้อยเพียงใด เป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวติ
มากน้อยเพียงใด นัน่ คือ วิธีการที่ครู ผสู ้ อนจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสริ มสร้าง
ความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
ลักษณะและวิธีการประเมินความพึงพอใจ
ลักษณะของการประเมินความพึงพอใจมีดงั นี้ (บังอร ผงผ่าน, 2538)
1. การประเมินความพึงพอใจด้านความรู้สึก เป็ นลักษณะการประเมินทางความรู้สึก
หรื ออารมณ์ของบุคคล ตามองค์ประกอบทางความรู ้สึก ได้แก่ ความรู ้สึกทางบวก เป็ นความชอบ
พอใจ และความรู ้สึกทางลบ เป็ นความไม่ชอบ ไม่พอใจ
2. การประเมินความพึงพอใจด้านความคิด เป็ นการประเมินการรับรู้ของบุคคล
และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ ที่เกิดเป็ นความรู ้ ความคิด เกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่มา
ของทัศนคติออกมากว่า ถูกหรื อผิด ดีหรื อไม่ดี ที่เกิดจากการประมวลผลของสมอง
3. การวัดความพึงพอใจในด้านพฤติกรรม เป็ นการวัดความพร้อมที่จะกระทา หรื อ
พร้อมที่จะตอบสนองที่มาของพฤติกรรม
วิธีประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจมีการประเมินหลายวิธี ดังนี้
1. การสังเกต เป็ นวิธีการสาหรับใช้ตรวจสอบบุคคลอื่นโดยการสังเกตพฤติกรรม
และจดบันทึกความพึงพอใจที่แสดงออกมาในประเด็นที่ตอ้ งการ
2. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการที่ผปู้ ระเมินจะต้องออกไปพูดคุ ยกับบุคคลนั้น ๆ
3. การใช้แบบสอบถามประมาณค่า เป็ นการประเมินโดยใช้เครื่ องมือที่เป็ นการสร้าง
ประโยคข้อความต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นข้อความทางบวก
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การสร้ างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
1. กาหนดเป้ าหมายของความพึงพอใจว่า คืออะไร มีโครงสร้างลักษณะใด ซึ่งควร
กาหนดเป้ าหมายให้ชดั เจนเป็ นเรื่ อง ๆ ลงไปว่า จะประเมินความพึงพอใจด้านใดบ้าง
2. รวบรวมข้อคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเป้ าหมาย
3. นาข้อคาถามที่สร้างแล้วไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อคาถามว่า
ตรงตามโครงสร้างของการประเมินความพึงพอใจตามที่ได้กาหนดไว้แล้วในแต่ละด้าน
4. กาหนดน้ าหนักในการตอบแต่ละตัวเลือก โดยกาหนดน้ าหนักคะแนนเป็ น 5, 4, 3, 2
และ 1
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ
การตรวจสอบความตรง มีการตรวจสอบ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้อหา ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence:
IOC) โดยนาแบบสอบถามไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 5-7 คน พิจารณา ตรวจสอบให้คะแนน
ความตรงเชิงเนื้ อหา เป็ นรายข้อ แต่ละข้อต้องมีค่า IOC ระหว่าง 0.50-1.0 จากนั้น นาผล
การตรวจสอบรายข้อมาหาค่าความตรงเชิงเนื้ อหาของแบบสอบถามทั้งฉบับ ซึ่ งต้องมีค่า IOC ตั้งแต่
0.50 ขึ้นไป
2. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยนาแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลอง
ใช้ประเมินในกลุ่ม มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะเก็บข้อมูลจริ ง 2 กลุ่ม
3. การตรวจสอบความเที่ยง มีการตรวจสอบ 2 วิธีดงั นี้
3.1 การตรวจสอบความเที่ยงด้วยการทดสอบซ้ า โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้
กับกลุ่มเป้ าหมาย 2 ครั้ง ห่างกัน 1-2 สัปดาห์ นาผลคะแนนมาหาค่าสหสัมพันธ์ตามสู ตร
ของเพียร์ สัน ซึ่ งต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จึงจะเป็ นแบบสอบถามที่สามารถนาไปใช้ได้
3.2 การตรวจสอบความเที่ยงด้วยวิธีของครอนบาค โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้
กับกลุ่มเป้ าหมาย 1 ครั้ง นาผลคะแนนมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ซึ่ งจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70
ขึ้นไป จึงจะเป็ นแบบสอบถามที่สามารถนาไปใช้ได้
การแปลความหมายคะแนนและการกาหนดระดับความพึงพอใจ
การกาหนดระดับของความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อบ่งชี้ ระดับ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย หรื อกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งมีเกณฑ์ในการกาหนดน้ าหนักคะแนน
ความพึงพอใจ ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
พึงพอใจมากที่สุด กาหนดให้ 5 คะแนน
พึงพอใจมาก
กาหนดให้ 4 คะแนน
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พึงพอใจปานกลาง กาหนดให้ 3 คะแนน
พึงพอใจน้อย
กาหนดให้ 2 คะแนน
พึงพอใจน้อยที่สุด กาหนดให้ 1 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลความหมาย ค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจ มีดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องในประเทศ
ทองชัย ภูตะลุน (2552, หน้า 53) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง ระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 85.80/ 83.91 ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด ค่าดัชนี
ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.69 หมายความว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้น หรื อมีความก้าวหน้าของการเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้น ร้อยละ 69 ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ความคงทนหลังการเรี ยนรู ้ผา่ นไป พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด
ประภาศรี ทิพย์พิลา (2552, หน้า 91) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่าย
วิชา ชีววิทยา เรื่ อง ลักษณะทางพันธุ กรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า
บทเรี ยนบนเครื อข่ายที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 83.30/ 81.87 สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ บทเรี ยน
มี คุณภาพเหมาะสมที่สุด x̅ = 4.64, SD = 0.58 ผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
ดัชนีประสิ ทธิผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 70 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยน
ใน ระดับมาก x̅ = 4.49, SD = 0.60 ความคงทนทางการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ดลใจ ฆารเรื อง (2549, หน้า 66) ได้ศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอินเทอร์ เน็ต
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องหน่วยของสิ่ งมีชีวติ สาหรับผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอินเทอร์ เน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องหน่วยของสิ่ งมีชีวิต
ประสิ ทธิภาพ 80.56/ 80.47 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ในสมมติฐาน 80/ 80 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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ของผูเ้ รี ยน ปรากฏว่า คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอินเทอร์ เน็ต อยูใ่ นระดับดีมาก
สุ ภาณี คงกระโทก (2549, หน้า 51) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่าย
เรื่ อง เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า บทเรี ยนที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพ
87.0/ 80.83 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ และจากการสังเกต พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสนใจและรับผิดชอบ
ต่องานที่มอบหมาย โดยการดูจากสถิติที่เข้ามาเรี ยนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ มีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผล
เท่ากับ 0.52 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 52 นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
บนเครื อข่าย โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก
พรพรหม ชูปวา (2547, หน้า 87-90) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
บนเครื อข่าย วิชาระบบปฏิบตั ิ เรื่ อง ส่ วนประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ชั้นปี ที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โรงเรี ยนยโสธรพณิ ชยการ
เทคโนโลยี อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพ 81.38/ 87.22 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มีดชั นีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.62 นอกจากนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจ
กับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเทศ สรุ ปได้วา่ การออกแบบ
บทเรี ยนออนไลน์ ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้ อหาวิชาและผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น ทาให้ผเู ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยน
มีความสนใจ ใฝ่ รู้ และสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ทาให้ใช้เวลาในการเรี ยนน้อยกว่า
การสอนด้วยสื่ อประเภทอื่น
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องต่ างประเทศ
Leonard, Buss, Gamboa, Mitchell, Fashola, Hubert and Almughyirah (2016) ได้ศึกษา
การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงคานวณของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน
124 คน ผลการศึกษา พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการออกแบบหุ่ นยนต์และเกม
มีความสามารถในการคิดเชิงคานวณสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้โปรแกรม
การสอนทางคอมพิวเตอร์ แสดงให้เห็นว่า การคิดเชิงคานวณ ควรส่ งเสริ มด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้
ที่มุ่งให้นกั เรี ยนได้แก้ปัญหาผ่านการออกแบบและสร้างชิ้นงานขึ้นมา
Bill (1997, Abstract) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การใช้ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีวธิ ี การติดต่อสื่ อสารเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
การเลือกและแลกเปลี่ยนข้อมูล การแก้ปัญหา โดยการสื่ อสารกับผูส้ อน การวิจยั ครั้งนี้ ได้ผลสรุ ปว่า
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สามารถนาเข้าสู่ ช้ นั เรี ยนได้เป็ นอย่างดีและประสบผลสาเร็ จ ทั้งกระบวนการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
และกระบวนการสอนของผูส้ อน
Leigh (2005, Abstract) ได้วจิ ยั เรื่ อง การวิเคราะห์การสอนโดยใช้โครงข่ายฐานข้อมูลใน
การถ่ายภาพศึกษาและภาควิชาที่เกี่ยวข้องในเพ็นซิ ลวาเนี ย สเตรท ซิ สเต็ม ออฟ ไฮเออร์ เอ็ทคูเคชัน่
(An analysis of the use of Web-based instruct in in the physical education and related departments
in the Pennsylvania State System of Higher Education) พบว่า การใช้การสอนโดยโครงข่าย
ฐานข้อมูล (WBI) ในกายภาพศึกษาและภาควิชาที่เกี่ยวข้องใน PSSHE ได้ทาการวิจยั โดยวิเคราะห์
การใช้คอมพิวเตอร์ อุปสรรคและปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ WBI ระดับของการนาใช้ WBI การใช้
การสอนโดยโครงข่ายฐานข้อมูล WBI สาหรับกายภาพศึกษา จานวนส่ วนใหญ่ที่ใช้กบั จานวน
ที่เหลือ (ไม่ใช้) และรู ปแบบของหลักสู ตรที่นา WBI ไปใช้ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่ องมือสารวจ
จานวน 57 ชุด แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคที่ขดั ขวางการใช้ WBI คือ การขาดแคลนเวลาที่จะจัดเตรี ยม
และการขาดการฝึ กที่เหมาะสม ปั จจัยเบื้องต้นที่สนับสนุนการใช้ WBI คือ ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์
ชี้ให้เห็นว่า มากกว่าครึ่ งของผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้ WBI อยูใ่ นระดับหนึ่ง และในพวกที่ไม่ใช้ พบว่า จะนา
WBI ไปใช้ในอนาคต หลักสู ตรที่ตอ้ งการของจานวนส่ วนใหญ่ที่นาไปใช้และจานวนที่ไม่ใช้
ส่ วนใหญ่ คือ ให้มีมากกว่าหลักสู ตรที่ให้เลือก ซึ่ง WBI ถูกใช้บ่อยครั้งในหลักสู ตรที่เป็ นวิธีการ
(Method) เป็ นส่ วนใหญ่ จานวนของการฝึ กสอนคอมพิวเตอร์ แสดงให้เห็นเพศ อันดับของคณะวิชา
ประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นสู งและระดับรายได้สูงสุ ด ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับจานวน
หลักสู ตรอื่น ที่มีการสอนโดยใช้ WBI
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ช่วยพัฒนารู ปแบบการสอนให้มีความน่าสนใจ เป็ นสื่ อที่ทนั สมัย และเปิ ดโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ผเู ้ รี ยน โดยไม่จากัดเวลา สถานที่ และทาให้ผเู้ รี ยนสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ น
พื้นฐานในการใช้งานหรื อบริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์ เน็ตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การออกแบบ
บทเรี ยนผ่านเว็บไซต์จึงเหมาะกับธรรมชาติของเนื้ อหาวิชาและผูเ้ รี ยน ทาให้การเรี ยนการสอน
ผ่านเว็บเป็ นเรื่ องตื่นเต้น นามาซึ่ งความท้าทายใหม่ ๆ แก่ผอู ้ อกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ที่ และเป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน ไม่เพียงแต่จะก้าวไปกับนวัตกรรมตัวนี้ รู ้จกั การนาไปใช้
กับผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น ทาให้ผเู้ รี ยน
มีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยน มีความสนใจใฝ่ รู ้และสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้ใช้เวลา
ในการเรี ยนน้อยกว่าการสอนด้วยสื่ อประเภทอื่น ทั้งนี้ เพื่อสรุ ปว่า ผลที่ได้จากการวิจยั จะนาไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ โดยนาไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
ตามหลักสู ตรและเนื้ อหาที่กาหนดไว้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรี ยนตลอดไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ผูว้ จิ ยั ขอเสนอวิธีดาเนินการวิจยั ตามแนววิจยั และพัฒนา (Research and
development) ในขั้นตอนการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์แบบ ADDIE Model
ต่อไปนี้
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
2. ขั้นการออกแบบ (Design)
3. ขั้นการพัฒนา (Development)
4. ขั้นการนาไปใช้ (Implementation)
5. ขั้นการประเมิน (Evaluation)
โดยแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์
วิเคราะห์: ปัญหาการเรี ยนการสอนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เนื้อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการจัดการเรี ยนรู ้

ขั้นที่ 2 ขั้นการออกแบบ
กาหนด: เนื้อหาในบทเรี ยน จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ คุณสมบัติของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์และแบบทดสอบ

ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา
แบบทดสอบ

การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ปรับปรุ ง

อาจารย์ที่ปรึ กษา

อาจารย์ที่ปรึ กษา

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

ประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ

ประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ

ปรับปรุ ง

ทดลองรายบุคคล
ขั้นทดลองกลุ่มย่อย
ปรับปรุ งเตรี ยมฉบับสมบูรณ์

ขั้นที่ 4 ขั้นการนาไปใช้

เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ทาแบบฝึ กทักษะการคิดเชิงคานวณ

ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมิน

ทาแบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยนรู ้
ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
ทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ประเมินประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ
ประเมินความพึงพอใจ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
สรุ ปผลการวิจยั

ภาพที่ 18 วิธีดาเนินการวิจยั ตามแนว ADDIE Model

Try Out
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ขั้นการวิเคราะห์ (A
NALYSIS)
(Analysis)
วิเคราะห์ ปัญหาการเรียนการสอนและผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน
1. จากการสอบถามนักเรี ยนที่เรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคานวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเขาเพิม่ นารี ผลวิทยา พบว่า ปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคานวณ) มีดงั นี้ 1) จานวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมการสอน 2) ครู มีงานพิเศษ นอกเหนือจากงานหน้าที่หลัก คือ งานสอน
3) เนื้ อหาในหน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีความยาก 4) นักเรี ยนไม่สามารถ
สอบถามข้อสงสัยในเนื้อหาได้ครบทุกข้อ 5) โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรี ยน
หรื อกิจกรรมร่ วมกับชุมชน ทาให้ไม่ได้เรี ยน
2. จากปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการ
คานวณ) ที่กล่าวมา ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนปี การศึกษา 2562
ของโรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา โดยปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ได้แก่
1) ด้านตัวนักเรี ยน 2) ด้านครู ผสู้ อน 3) สื่ อการเรี ยนการสอน 4) ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม
ในโรงเรี ยน 5) ด้านเจตคติต่อการเรี ยนของนักเรี ยน ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์
วิเคราะห์ บทเรียนและเนือ้ หา
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเนื้อหา เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ จากนั้นวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และรายละเอียด
ของเนื้ อหา กาหนดขอบเขตของเนื้ อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยน จากการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ เพื่อให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร เนื้ อหาแบ่งเป็ นหน่วย ซึ่ งแต่ละหน่วย มีดงั นี้
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 พัฒนาการของอินเตอร์เน็ต
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารในระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การทางานของอินเตอร์เน็ต
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมผู้เรียน
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมของผูเ้ รี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพร้อมที่แตกต่างกัน
เนื่องจากโรงเรี ยนที่ทาการทดลองเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก ผูเ้ รี ยนมีความสนใจเนื้ อหาที่ลงมือปฏิบตั ิ
มากกว่าเนื้อหาทางทฤษฎี และปัจจุบนั ผูเ้ รี ยนมีความพร้อมที่จะเรี ยนรู้ในรู ปแบบการจัดการเรี ยน
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การสอนออนไลน์ ที่สามารถเรี ยนรู้ได้ตามความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน สามารถทบทวน
ทั้งในเวลาเรี ยนและนอกเวลา
วิเคราะห์ บริบทเทคโนโลยี
จากการวิเคราะห์บริ บทเทคโนโลยีของสถานศึกษาที่ทดลอง ส่ วนใหญ่ไม่มี
ความพร้อมของทรัพยากรสื่ อการเรี ยนการสอน แต่ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่ องจากหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเขาเพิม่ นารี ผลวิทยา ได้จดั วิชาที่เรี ยนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ที่จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
สาคัญต่อชี วติ ประจาวันและการเรี ยนรู ้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว

ขั้นการออกแบบ (D
ESIGN)
(Design)
ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เช่น เนื้ อหาบทเรี ยน การใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เป็ นต้น เพื่อใช้องค์ความรู ้ดงั กล่าว
ในการสร้างการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ซึ่งการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการออกแบบส่ วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ดังนี้
กาหนดเนือ้ หาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษารวบรวมเนื้อหาตามสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากหนังสื อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ น
4 หน่วย ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 พัฒนาการของอินเตอร์เน็ต
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารในระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การทางานของอินเตอร์เน็ต
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
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กาหนดจุดประสงค์ ของแต่ ละหน่ วย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยใช้เนื้ อหาตามสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้ของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิ
วเตอร์
ยนชัก้ นษาปี
มัธทียมศึ
กษาปียทีนมั
่ 3 ธโรงเรี
ธยมศึงกักดษาในสั
งกัด ้นที่
คอมพิวเตอร์
สาหรั
บนักสเรีาหรั
ยนชับ้ นนัมักธเรียมศึ
่ 3 โรงเรี
ยมศึกยนมั
ษาในสั
สานักงานเขตพื
กงานเขตพื
การศึกษามัสธานั
ยมศึ
กษา เขต ้น7ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
หน่ วยการเรียนรู้
1. พัฒนาการ
ของอินเตอร์เน็ต

จุดประสงค์
ทักษะการคิดเชิงคานวณ
1. เข้าใจและบอกความหมาย
ด้านการคิดอัลกอริ ทึม
ของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้
2. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่าง
ในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบต่าง ๆ ได้
สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างในอุปกรณ์
ด้านการแบ่งปั ญหา
เครื อข่ายในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
ออกเป็ นปั ญหาย่อย

2. เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
สื่ อสารในระบบ
เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
3. การทางาน
อธิบายการทางานของอินเตอร์เน็ตได้
ของอินเตอร์เน็ต
4. การใช้เทคโนโลยี 1. มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศอย่างมี อย่างมีความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ 2. มีความสนใจในการเรี ยนรู้
มีความกระตือรื อร้นในการทางาน

ด้านการคิด
พิจารณารู ปแบบ
ด้านการคิด
เชิงนามธรรม
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กาหนดรู ปแบบการเรียนการสอน
การเรี ยนการสอนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นาเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผล
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอนในการเรี ยน 5 ส่ วน และเนื้อหา 4 หัวข้อ
1. จัดเรี ยงลาดับขั้นตอนการเข้าใช้งานการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ และเขียน
เป็ น Flow chart แสดงขั้นตอนการใช้งาน โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนในการเรี ยนไว้ 5 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ลงทะเบียนผูเ้ รี ยน
ส่ วนที่ 2 ส่ วนเมนูคาแนะนาการใช้
ส่ วนที่ 3 ส่ วนแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ส่ วนที่ 4 ส่ วนของบทเรี ยน
ส่ วนที่ 5 ส่ วนแบบทดสอบหลังเรี ยน
โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 19

ไม่ผา่ น

ทดสอบหลังเรี ยน

ผ่าน
แจ้งผลคะแนน

ไม่ผา่ น
ทดสอบหลังเรี ยน
หน่วยที่ 2

แบบฝึ กทักษะ

เนื้ อหา

หน่วยที่ 2

ส่วนที่ 4.2 ส่วนของบทเรี ยน

ส่วนที่ 5
ส่วนแบบทดสอบหลังเรี ยน

ผ่าน
แจ้งผลคะแนน

ทดสอบหลังเรี ยน
หน่วยที่ 1

แบบฝึ กทักษะ

เนื้ อหา

หน่วยที่ 1

ส่ วนที่ 4.1 ส่วนของบทเรี ยน

ไม่ผา่ น

แจ้งผลคะแนน

ผ่าน
แจ้งผลคะแนน

ทดสอบหลังเรี ยน
หน่วยที่ 3

แบบฝึ กทักษะ

เนื้อหา

หน่วยที่ 3

ส่ วนที่ 4.3 ส่ วนของบทเรี ยน

แจ้งผลคะแนน

ทดสอบหลังเรี ยน
หน่วยที่ 4

สิ้ นสุ ด

ไม่ผา่ น

แบบฝึ กทักษะ

เนื้อหา

หน่วยที่ 4

ส่ วนที่ 4.4 ส่ วนของบทเรี ยน

ภาพที่ 19 ผังขั้นตอนการเรี ยนด้วยบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื
ที่การศึก้นษามั
ธยมศึ
กษาธเขต
สานัก้นงานเขตพื
ที่การศึ
กษามั
ยมศึ7กษา เขต 7

บทเรี ยน

ทดสอบก่อนเรี ยน

ส่วนที่ 3 ส่วนบททดสอบก่อนเรี ยน

วัตถุประสงค์

หน้าแรก

ส่วนที่ 2 ส่วนเมนูคาแนะนาการใช้

ลงชื่ อเข้าสู่ บทเรี ยน

ลงทะเบียน

เริ่ มต้น

ส่ วนที่ 1 ลงทะเบียนผูเ้ รี ยน
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โดยทั้ง 5 ส่ วนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงส่ วนต่าง ๆ ในการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ คือ เมื่อผูเ้ รี ยนทาการเข้าถึงการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ขึ้นมา 1) ลงทะเบียนแล้วจะเข้าสู่ หน้าหลัก
แต่ยงั ไม่สามารถเข้าเมนูการจัดการเรี ยนการสอนและแบบทดสอบหลังเรี ยนได้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
เงื่อนไขให้ผเู้ รี ยนสามารถเข้า 2) เมนูวตั ถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนการสอน คาแนะนาการใช้
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ 3) แบบทดสอบก่อนเรี ยนได้เท่านั้น จนกว่าผูเ้ รี ยนจะเข้าไป
ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจนจบก่อน 4) เมนูบทเรี ยน จึงจะสามารถใช้งานได้ ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหา จานวน 4 หน่วย ในส่ วนนี้ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้ อหาตามหน่วยที่ 1 เมื่อเรี ยนครบ ให้เรี ยน
เนื้อหาหน่วยถัดไปจนถึงหน่วยที่ 4 หน่วยสุ ดท้าย 5) จึงจะสามารถเข้าสู่ เมนูแบบทดสอบหลังเรี ยน
2. ออกแบบองค์ประกอบของหน้าเว็บเพจของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ตามภาพที่ 20

Banner
Menu
Menu

Content

ภาพที่ 20 องค์ประกอบของหน้าเว็บเพจของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
3. กาหนดลักษณะแบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบหลังเรี ยน
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบประจา
หน่วยการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบหลังเรี ยน
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3.2 วิเคราะห์เนื้ อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ หนังสื อ
และคู่มือ
3.3 ออกแบบแบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ และแบบทดสอบหลังเรี ยน
โดยใช้รูปแบบข้อสอบปรนัย
4. กาหนดลักษณะแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ
4.1 ศึกษาเอกสาร ตารา ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดเชิงคานวณ
ในแง่ของความหมายและองค์ประกอบ ตามแนวทางของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2561) เพื่อกาหนดระดับคะแนนบ่งชี้ ที่ใช้สร้างแบบวัดความสามารถในการคิด
เชิงคานวณ
4.2 วิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของแบบประเมิน ทักษะการคิดเชิงคานวณ จากแนวคิด
เชิงคานวณ (Computational thinking) ซึ่ งครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การแบ่งปั ญหาออกเป็ นปั ญหาย่อย
ด้านที่ 2 การคิดพิจารณารู ปแบบ
ด้านที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม
ด้านที่ 4 การคิดอัลกอริ ทึม
4.3 ออกแบบแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ ในรู ปแบบการประเมินทักษะ
การคิดเชิงคานวณ โดยให้ผสู ้ อนเป็ นผูป้ ระเมินหลังจากที่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กทักษะในแต่ละหน่วย
กาหนดลักษณะแบบสอบถามความพึงพอใจ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
โดยผูเ้ รี ยน
2. กาหนดกรอบที่จะประเมิน โดยแบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
2.1 การนาเสนอเนื้ อหา
2.2 การออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
2.3 ความพึงพอใจในการเรี ยน

ขั้นการพัฒนา (D
EVELOPMENT)
(Development)
หลังจากผูว้ จิ ยั ออกแบบส่ วนต่าง ๆ ของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์แล้ว จึงนา
ข้อมูลที่ได้จากการออกแบบไว้มาพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
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คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผูว้ จิ ยั นาเนื้ อหาที่ได้จากการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคานวณ)
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งศึกษาจากหนังสื อแบบเรี ยนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเนื้ อหา เพื่อวิเคราะห์คดั เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
การสร้ างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีข้ นั ตอนดังนี้
1. สร้างโครงร่ างและองค์ประกอบการจัดวางส่ วนต่าง ๆ ในหน้าของการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ ตามลาดับขั้นตอน
2. สร้างภาพที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ และปรับปรุ ง แต่งรู ปภาพ
ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
3. จัดวางองค์ประกอบของหน้าเว็บเพจของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ตามที่ได้ออกแบบ
4. เขียนโค้ดและเชื่อมฐานของมูล ด้วยโปรแกรมที่สามารถนาเข้าสู่ ระบบเครื อข่าย
4.1 พัฒนาเว็บไซต์เขียนด้วยภาษา PHP ร่ วมกับภาษา HTML
4.2 สร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
4.3 นาข้อมูลเข้าสู่ ระบบเครื อข่ายด้วย Host Seven plus
5. นาเว็บไซต์การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ที่สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ไปนาเสนอแก่คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาด แล้วนามาแก้ไขปรับปรุ ง
6. การสร้างแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ซึ่ งมีข้ นั ตอน ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 102-103)
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6.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ จากหนังสื อและตาราต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางการสร้างแบบประเมิน
6.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
6.2.1 กาหนดแบบประเมินคุณภาพ
6.2.2 กาหนดประเด็นหลักของแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ โดยแบ่งเป็ น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหาวิชา 2) ด้านการดาเนินเรื่ อง 3) ด้านการใช้ภาษา
และ 4) ด้านแบบทดสอบ
6.3 กาหนดระดับการประเมินคุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอนไว้ 5 ระดับ
ซึ่ งการประเมินแต่ละข้อ จะมีน้ าหนักคะแนน ดังนี้
มากที่สุด
มีค่าคะแนน 5
มาก
มีค่าคะแนน 4
ปานกลาง
มีค่าคะแนน 3
น้อย
มีค่าคะแนน 2
น้อยที่สุด
มีค่าคะแนน 1
เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนมีคุณภาพมากที่สุด
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนมีคุณภาพมาก
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนมีคุณภาพปานกลาง
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนมีคุณภาพน้อย
คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนมีคุณภาพน้อยที่สุด
6.4 นาแบบประเมินที่สร้างขึ้น ไปให้กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
เพื่อปรับปรุ งแก้ไขโดยพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แล้วนาไปเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม เพื่อนามาเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งให้การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิค ที่ได้รับตาแหน่งชานาญการพิเศษ
หรื อจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ตามรายชื่อดังนี้
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา
นางลัชชญา โพสุ วนั
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวัดสุ นทรพิชิตาราม
จังหวัดนครนายก
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นางมณี รัตน์ ชูชีพ
นางสาวภัทรภร มัน่ เพ็ชร

ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนปากพลีวทิ ยาคาร จังหวัดนครนายก
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนบ้านนา “นายกพิทยากร”
จังหวัดนครนายก

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิค
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร ละลอกน้ า หัวหน้าภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ณฐาภพ สมคิด
อาจารย์ภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางลัชชญา โพสุ วนั
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวัดสุ นทรพิชิตาราม
จังหวัดนครนายก
นางมณี รัตน์ ชูชีพ
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนปากพลีวทิ ยาคาร จังหวัดนครนายก
นางสาวภัทรภร มัน่ เพ็ชร
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนบ้านนา “นายกพิทยากร”
จังหวัดนครนายก
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการ
ด้านเนื้ อหาวิชา
ด้านการดาเนินเรื่ อง
ด้านการใช้ภาษา
ด้านแบบทดสอบ
เฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น
การแปลความหมาย
𝐱̅
4.83
เหมาะสมมากที่สุด
4.58
เหมาะสมมากที่สุด
4.67
เหมาะสมมากที่สุด
4.69
เหมาะสมมากที่สุด
4.69
เหมาะสมมากที่สุด
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จากตารางที่ 3 ผลการผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ความเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ดงั กล่าว อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด
(x̅ = 4.69)
6.5 นาข้อมูลที่ได้จากการแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์ มาทาการปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม
7. นาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 2 ครั้ง
โดยเลือกนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ เก่ง กลาง และอ่อน พิจารณาจากผลการเรี ยน เพื่อหา
ประสิ ทธิภาพและข้อบกพร่ องของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ดังนี้
7.1 ขั้นทดลองแบบรายบุคคล โดยนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา จานวน 3 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับอ่อน 1 คน ปานกลาง 1 คน
และเก่ง 1 คน ให้นกั เรี ยนเรี ยนจากการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ 1 คน ต่อ 1 เครื่ อง พบว่า
เวลาที่ใช้ในการทดลองในแต่ละหน่วยไม่เพียงพอ ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์มีขนาดเล็ก และนักเรี ยนจาอีเมล์ที่ใช้ในการเข้าสู่ ระบบไม่ได้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสังเกต
และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในด้านเนื้ อหา เวลา และความเหมาะสมของการใช้การจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ขอ้ บกพร่ อง เพื่อใช้ในการทดลองครั้งต่อไป
7.2 ขั้นทดลองแบบกลุ่มย่อย โดยนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ที่ได้ปรับปรุ ง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา จานวน 9 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับอ่อน 3 คน ปานกลาง 3 คน
และเก่ง 3 คน ให้นกั เรี ยนเรี ยนจากการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ 1 คน ต่อ 1 เครื่ อง
จากการทดลองแบบกลุ่ม พบว่า เมื่อนักเรี ยนผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้คะแนนจากการทาแบบทดสอบ
หลังหน่วยการเรี ยนรู ้ รวมเฉลี่ย 32.33 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 80.28 และค่าเฉลี่ย
อัตราส่ วนคะแนนแบบทดสอบ (E1) เท่ากับ .803 และได้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (คะแนน
แบบทดสอบหลังเรี ยน) เฉลี่ย 26.50 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 84.81 และค่าเฉลี่ย
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อัตราส่ วนคะแนนแบบทดสอบ (E2) เท่ากับ .848 ในขณะทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้สังเกตและบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ ไว้ ด้านเนื้อหา เวลา และความเหมาะสมของการใช้การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ขอ้ บกพร่ อง เพื่อใช้ในการทดลองครั้งต่อไป
การสร้ างแบบทดสอบ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคานวณ) เรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ดาเนินการสร้างแบบทดสอบ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 50 ข้อ
แบบปรนัย
2. นาแบบทดสอบ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์
3. นาเสนอแบบทดสอบ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเนื้ อหา จากนั้นดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ปรับโจทย์ให้มีความชัดเจน
และสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ยงิ่ ขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขความถูกต้องของภาษาที่ใช้
คาซ้ าซ้อนของภาษาและคาผิด โดยพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ซึ่ งผลการพิจารณา IOC มีค่า 1.00 ผลการประเมิน
คุณภาพด้านแบบทดสอบดังกล่าว จึงนามาใช้ได้ (ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 อยูใ่ นภาคผนวก)
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
นางลัชชญา โพสุ วนั
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวัดสุ นทรพิชิตาราม จังหวัดนครนายก
นางมณี รัตน์ ชูชีพ
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนปากพลีวทิ ยาคาร จังหวัดนครนายก
นางสาวภัทรภร มัน่ เพ็ชร
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก
4. แบบทดสอบ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว
มาทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบด้วยการหา
ความยาก-ง่าย ของข้อสอบ โดยข้อสอบต้องมีค่า p อยูร่ ะหว่าง .20-.80 จึงเป็ นข้อสอบที่มี
ค่าความยาก-ง่าย พอเหมาะ และอานาจจาแนกของข้อสอบโดยข้อสอบต้องมีค่า r อยูร่ ะหว่าง
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-1.00 ถึง +1.00 (ตามตาราง ผลการวิเคราะห์คา่ ความยาก (p) อานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในภาคผนวก)
5. เสนอแบบทดสอบ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและจัดทาแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยเลือกใช้ 30 ข้อ
เพื่อนาไปทดลองใช้ต่อไป
สถิติเพือ่ หาคุณภาพของแบบทดสอบ
1. การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) คานวณจากสู ตร
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 249)
IOC =  R
N

เมื่อ IOC แทน ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
R แทน คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ ยวชาญขั้นที่ 4
2. ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คานวณ
ดัชนีความยากง่ายของแบบทดสอบ คานวณจากสู ตร
p= R
N
เมื่อ p หมายถึง ระดับความยาก
R หมายถึง จานวนผูต้ อบถูกทั้งหมด
N หมายถึง จานวนคนในกลุ่มสู งและกลุ่มต่า
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3. ค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คานวณดัชนี ค่าอานาจจาแนก (r) คานวณจากสู ตร (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 84-85)
r = RU - RL
F
เมื่อ r หมายถึง ค่าอานาจจาแนก
RU หมายถึง จานวนคนกลุ่มสู งที่ตอบถูก
RL หมายถึง จานวนคนกลุ่มต่าที่ตอบถูก
F หมายถึง จานวนคนในกลุ่มสู งหรื อกลุ่มต่า ซึ่ งเท่ากัน
การสร้ างแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ ดังนี้
1. ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ ที่เรี ยนด้วย
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ จากแนวคิด
เชิงคานวณ (Computational thinking) ซึ่ งครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งประเด็น
การประเมินเป็ นด้าน ๆ ดังนี้
2.1 ด้านการแบ่งปั ญหาออกเป็ นปั ญหาย่อย
2.2 ด้านการคิดพิจารณารู ปแบบ
2.3 ด้านการคิดเชิงนามธรรม
2.4 ด้านการคิดอัลกอริ ทึม
3. จัดทาแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ ตามเกณฑ์คะแนนแบบรู บริ ค
(บุญเรี ยง ขจรศิลป์ , 2543, หน้า 60) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ระดับคะแนนบ่งชี้ ของทักษะการคิดเชิงคานวณในแต่ละด้าน
ระดับทักษะ
3 (ดี)
2 (ผ่าน)
ด้านการแบ่ง สามารถวิเคราะห์
สามารถวิเคราะห์
ปัญหา
และแบ่งระบบ หรื อ
และแบ่งระบบ หรื อ
ออกเป็ น
ปัญหาออกเป็ น
ปัญหาออกเป็ น
ปั ญหาย่อย ส่ วนย่อย ในแบบฝึ ก
ส่ วนย่อย ในแบบฝึ ก
ทักษะ หน่วยการเรี ยนรู ้ ทักษะ หน่วยการเรี ยนรู ้
ที่ 3 การทางาน
ที่ 3 การทางาน
ของอินเทอร์เน็ต
ของอินเทอร์เน็ต
ได้ 8-10 คะแนน
ได้ 5-7 คะแนน
ด้านการคิด สามารถระบุรูปแบบ
สามารถระบุรูปแบบ
พิจารณารู ปแบบ ของวิธีการแก้ปัญหา
ของวิธีการแก้ปัญหา
ที่มีความเหมือน
ที่มีความเหมือน หรื อ
หรื อสอดคล้องกัน
สอดคล้องกัน
ในแบบฝึ กทักษะ
ในแบบฝึ กทักษะ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สื่อสาร
และอุปกรณ์สื่อสาร
ในระบบเครื อข่าย
ในระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ได้ 8-10 คะแนน
ได้ 5-7 คะแนน
ด้านการคิด สามารถเขียนแผนภาพ สามารถเขียนแผนภาพ
เชิงนามธรรม สัญลักษณ์ ที่เป็ น
สัญลักษณ์ ที่เป็ น
ตัวแทน สถานการณ์
ตัวแทน สถานการณ์
หรื อปั ญหาในแบบฝึ ก หรื อปั ญหาในแบบฝึ ก
ทักษะ หน่วยการเรี ยนรู ้ ทักษะ หน่วยการเรี ยนรู ้
ที่ 4 การใช้เทคโนโลยี ที่ 4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมี
สารสนเทศอย่างมี
องค์ ประกอบ

1 (ปรับปรุ ง)
สามารถวิเคราะห์
และแบ่งระบบ หรื อ
ปัญหาออกเป็ น
ส่ วนย่อย ในแบบฝึ ก
ทักษะ หน่วยการเรี ยนรู ้
ที่ 3 การทางาน
ของอินเทอร์เน็ต
ได้ 1-4 คะแนน
สามารถระบุรูปแบบ
ของวิธีการแก้ปัญหา
ที่มีความเหมือน หรื อ
สอดคล้องกันใน
แบบฝึ กทักษะหน่วย
การเรี ยนรู้ที่ 2 เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์สื่อสาร
ในระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
ได้ 1-4คะแนน
สามารถเขียนแผนภาพ
สัญลักษณ์ ที่เป็ น
ตัวแทนสถานการณ์
หรื อปั ญหาในแบบฝึ ก
ทักษะ หน่วยการเรี ยนรู ้
ที่ 4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมี
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
องค์ ประกอบ

ด้านการคิด
อัลกอริ ทึม

3 (ดี)
ความรับผิดชอบได้
อย่างชัดเจน ครบทุก
หัวข้อ
สามารถระบุ หรื อ
จัดเรี ยงขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา ในแบบฝึ ก
ทักษะหน่วยการเรี ยนรู ้
ที่ 1 พัฒนาการ
ของอินเทอร์เน็ต
ได้ 8-10 คะแนน

ระดับทักษะ
2 (ผ่าน)
ความรับผิดชอบได้
บางหัวข้อ

1 (ปรับปรุ ง)
ความรับผิดชอบได้

สามารถระบุ หรื อ
จัดเรี ยงขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา ในแบบฝึ ก
ทักษะหน่วยการเรี ยนรู ้
ที่ 1 พัฒนาการ
ของอินเทอร์เน็ต
ได้ 5-7 คะแนน

สามารถระบุ หรื อ
จัดเรี ยงขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา ในแบบฝึ ก
ทักษะ หน่วยการเรี ยนรู ้
ที่ 1 พัฒนาการ
ของอินเทอร์เน็ต
ได้ 1-4 คะแนน

เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
คะแนน 2.50 ขึ้นไป หมายถึง นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณดี
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณผ่าน
คะแนน 0-1.49
หมายถึง นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณปรับปรุ ง
4. นาแบบประเมินให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการประเมิน พร้อมทั้งปรับปรุ งแก้ไข
5. จัดทาแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณฉบับสมบูรณ์
การสร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้น ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสื อพัฒนา
ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา (พิสุทธา อารี ราษฎร์ , 2550, หน้า 176)
2. กาหนดกรอบที่จะประเมิน โดยแบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
2.1 การนาเสนอเนื้ อหา
2.2 การออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
2.3 ความพึงพอใจในการเรี ยน
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3. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ ดังนี้
3.1 พิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งแบ่งความรู ้สึก
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
3.2 นาแบบประเมินที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านภาษา ด้านดาเนินเรื่ อง และความครอบคลุมความพึงพอใจที่จะวัด (ตามตาราง
ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ประเด็นเครื่ องมือแบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับ
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในภาคผนวก)
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
นางลัชชญา โพสุ วนั
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวัดสุ นทรพิชิตาราม จังหวัดนครนายก
นางมณี รัตน์ ชูชีพ
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนปากพลีวทิ ยาคาร จังหวัดนครนายก
นางสาวภัทรภร มัน่ เพ็ชร ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก
4. นาแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้นให้ผเู ้ รี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทดลองทา (Try out)
แบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้น เพื่อวัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และนามาคานวณเพื่อหา
ค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สถิติสัมประสิ ทธ์แอลฟา (α-Coefficients) ของครอนบาค (ตามตาราง
การทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในภาคผนวก)
5. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
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ขั้นการนาไปใช้ (Implementation)
(IMPLEMENTATION)
ขั้นเตรียมการก่อนการทดสอบ
1. ผูว้ จิ ยั นาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
เพื่อขออนุ ญาตในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ตามหนังสื อขอเชิญเป็ นผูต้ รวจสอบความตรง
ตามเนื้ อหาของเครื่ องมือวิจยั ในภาคผนวก
2. ผูว้ จิ ยั ได้จดั เตรี ยมความพร้อมด้านเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ให้อยูใ่ นสภาพ
พร้อมทดลอง โดยให้นกั เรี ยน 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง สาหรับใช้ในการทดลอง
รวม 29 เครื่ อง
3. ทาการเปิ ด URL ของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นลงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ได้จดั เตรี ยมไว้
4. ทาการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ท้ งั ระบบ
ดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองวิธีการเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา จานวน 29 คน ทาการเก็บข้อมูล
ในช่วงนอกเวลาเรี ยน ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 3 สัปดาห์ ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี วันละ
1 ชัว่ โมง ในเวลา 15.30-16.30น. ณ ที่หอ้ งเรี ยนคอมพิวเตอร์ โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา
อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน
เพื่อเก็บข้อมูล นามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การทดสอบก่อนเรี ยน ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2. การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้การเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
3. การทดสอบหลังเรี ยน ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยเว้นระยะห่าง
ในการใช้แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
4. การประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กทักษะในแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 และผูว้ จิ ยั ทาแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ ซึ่งนาข้อมูลจากการประเมิน
ตามสภาพจริ ง โดยประเมินตามเกณฑ์คะแนนแบบรู บริ ค ตามตารางแสดงระดับคะแนนบ่งชี้
ของทักษะการคิดเชิงคานวณในแต่ละด้าน
5. การประเมินความพึงพอใจ ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทาแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจาก
เรี ยนรู ้ผา่ นการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ขั้นการประเมิน (Evaluation)
(EVALUATION)
ขั้นการประเมินประสิ ทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผูว้ จิ ยั รวบรวมคะแนนแบบทดสอบระหว่างหน่วยการเรี ยนรู ้ และคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และผูว้ จิ ยั หาประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ด้วย E1/ E2 ตามเกณฑ์ 80/ 80 โดยยึดจากหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ตามเกณฑ์ 80/ 80
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละจากการทา
แบบทดสอบระหว่างหน่วยการเรี ยนรู ้ ที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละของแบบทดสอบหลังเรี ยน ที่นกั เรี ยน
ทาได้ หลังจากเรี ยนจบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 แล้ว
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สถิติในการวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยใช้สูตร E1/ E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2537, หน้า 300)
E1 =

∑X1
x100
nA

เมื่อ E1 หมายถึง ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
∑X หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
A หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนแต่ละหน่วยรวมกัน
n หมายถึง จานวนนักเรี ยน
E2 =

∑F
nB

x100

เมื่อ E2 หมายถึง ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
∑F หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรี ยน
B หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
n หมายถึง จานวนนักเรี ยน
ขั้นการประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ
ผูว้ จิ ยั ประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณของนักเรี ยนหลังจากที่ทาแบบฝึ กทักษะในแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ด้วยแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ
โดยแบ่งประเด็นการประเมินเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านที่ 1 การแบ่งปั ญหาออกเป็ นปั ญหาย่อย
ด้านที่ 2 การคิดพิจารณารู ปแบบ
ด้านที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม
ด้านที่ 4 การคิดอัลกอริ ทึม
ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั หาระดับคะแนนบ่งชี้ของทักษะการคิดเชิงคานวณในแต่ละด้านตามเกณฑ์
คะแนนแบบรู บิคในตารางแสดงระดับคะแนนบ่งชี้ของทักษะการคิดเชิงคานวณในแต่ละด้าน
โดยยึดจากหลักเกณฑ์และการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้
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คะแนน 2.50 ขั้นไป หมายถึง นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณดี
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณผ่าน
คะแนน 0-1.49
หมายถึง นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณปรับปรุ ง
สถิติในการวิเคราะห์ ประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ
การวิเคราะห์จากแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยการหาค่าเฉลี่ย
กรณี กลุ่มตัวอย่าง (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2555, หน้า 245) ใช้สูตร
∑x
x
x̅ = n
n

เมื่อ

x̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด
∑X หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
n หมายถึง จานวนข้อมูลทั้งหมด
การประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังจากที่เรี ยนรู้ดว้ ยการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยแบ่งประเด็นการประเมินเป็ น 3 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านที่ 1 การนาเสนอเนื้ อหา
ด้านที่ 2 การออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจในการเรี ยน
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการแบบสอบถามความพึงพอใจในแต่ละด้านตามระดับ
ของความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยยึดจากหลักเกณฑ์และการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้
(บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
พึงพอใจมากที่สุด กาหนดให้ 5 คะแนน
พึงพอใจมาก
กาหนดให้ 4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง กาหนดให้ 3 คะแนน
พึงพอใจน้อย
กาหนดให้ 2 คะแนน
พึงพอใจน้อยที่สุด กาหนดให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจ มีดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
สถิติในการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจ
หลังจากเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้
1. การหาค่าเฉลี่ยกรณี กลุ่มตัวอย่าง (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2555, หน้า 245) ใช้สูตร
∑x
x
x̅ = n
n

เมื่อ

x̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด
∑X หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
n หมายถึง จานวนข้อมูลทั้งหมด
2. การหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณี กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (พรรณี ลีกิจวัฒนะ,
2555, หน้า 248) ใช้สูตร
∑(x−x)
(x-x)̅̅̅2 2

S = √ n-1
n−1

เมื่อ S หมายถึง ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
x̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ยคะแนนในชุดข้อมูล
X หมายถึง คะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล
n หมายถึง จานวนข้อมูลทั้งหมด
∑ หมายถึง ผลรวม
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บทที่ 4
ผลการศึกษาการวิจัย
ในการศึกษาข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงคานวณของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสั งกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ประกอบด้วยเนื้อหา 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้ 1) พัฒนาการของอินเตอร์ เน็ต 2) เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 3) การทางานของอินเตอร์เน็ต
และ 4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ ใช้เวลาเรี ยนรวมทั้งสิ้ น 12 ชัว่ โมง
โดยสามารถเข้าเรี ยนใน URL : http://www.network.m2.watsuntorn.ac.th/ ตามที่ได้พฒั นาขึ้น
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ภาพที่ 21 หน้าแรกการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 22 การเข้าสู่ ระบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
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ภาพที่ 23 เมนูจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 24 เมนูเนื้อหาเรื่ องที่ 1 พัฒนาการของอินเทอร์ เน็ตในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง
ระบบเครื
อข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อเรืข่่ อางยคอมพิ
วเตอร์
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ภาพที่ 25 เมนูแบบฝึ กทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 26 เมนูแบบทดสอบและเมนูรายงานผลการเรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง
ระบบเครื
อข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อเรืข่่ อางยคอมพิ
วเตอร์
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ตอนที่ 2 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ระบบ
เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีรายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนนักเรี ยนที่ได้คะแนนจากแบบฝึ กหัด (E1)
คะแนนแบบทดสอบท้ายหน่ วยการเรียนรู้
(A = 40 คะแนน)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
ผลรวม
คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็ นร้อยละ

จานวนนักเรียน

คะแนนรวม

ร้ อยละ

1
2
2
2
2
4
3
2
5
3
3
29

27
56
58
60
62
128
99
68
175
111
114
958
32.18

0.68
1.40
1.45
1.50
1.55
3.2
2.48
1.70
4.38
2.78
2.85
23.95
0.83
82.59

จากตารางที่ 5 พบว่า เมื่อนักเรี ยนผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 32.18 จากคะแนนเต็ม
40 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 82.59 และค่าเฉลี่ยอัตราส่ วนคะแนนแบบทดสอบ (E1) เท่ากับ 82.59
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ตารางที่ 6 จานวนนักเรี ยนที่ได้คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (E2)
คะแนนแบบทดสอบท้ ายหน่ วยการเรียนรู้
(B = 30 คะแนน)
21
22
23
24
24
26
27
28
29
30
ผลรวม
คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็ นร้อยละ

จานวนนักเรียน

คะแนนรวม

ร้ อยละ

1
4
6
3
3
4
3
2
1
2
29

21
88
138
72
72
104
81
56
29
60
783
25.40

0.70
2.93
4.60
2.40
2.40
3.47
2.70
1.87
0.97
2.00
19.58
0.83
82.87

จากตารางที่ 6 พบว่า เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนจากการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ย 25.40
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 82.87 และค่าเฉลี่ยอัตราส่ วนคะแนนแบบทดสอบ (E2)
เท่ากับ 82.87
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงคานวณของนักเรียนทีเ่ รียนด้ วยการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงคานวณของนักเรี ยน จานวน 29 คน ที่เรี ยนด้วยการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ (n = 29)
ทักษะการคิดเชิงคานวณ
ด้านที่ 1 ด้านการแบ่งปั ญหาออกเป็ นปั ญหาย่อย
ด้านที่ 2 ด้านการคิดพิจารณารู ปแบบ
ด้านที่ 3 ด้านการคิดเชิงนามธรรม
ด้านที่ 4 ด้านการคิดอัลกอริ ทึม
เฉลี่ยรวม

𝐱̅
2.76
2.66
2.48
2.90
2.70

SD
0.44
0.48
0.51
0.31
0.46

ระดับทักษะ
ดี
ดี
ผ่าน
ดี
ดี

จากตารางที่ 7 ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงคานวณของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สู งที่สุด คือ ด้านการคิดอัลกอริ ทึม (x̅ = 2.90, SD = 0.31) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านการคิดเชิงนามธรรม (x̅ = 2.48, SD = 0.51) โดยภาพรวมเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีผลการประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณอยูใ่ นระดับดี (x̅ = 2.70, SD = 0.46)
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ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่ อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีรายละเอียดดังตารางที่ 8 ถึงตารางที่ 11
ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้านที่ 1 การนาเสนอเนื้ อหา
รายการ
1. การนาเสนอเนื้ อหาง่ายต่อการเข้าใจ
2. ภาษาที่นาเสนอมีความเข้าใจง่าย
3. การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนเหมาะสม
4. ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม
5. จานวนข้อของแบบทดสอบเหมาะสม
6. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น
SD ความหมาย
𝐱̅
4.62 0.49 มากที่สุด
4.62 0.49 มากที่สุด
4.69 0.47 มากที่สุด
4.59 0.50 มากที่สุด
4.59 0.57 มากที่สุด
4.62 0.56 มากที่สุด
4.62 0.51 มากที่สุด

จากตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้านที่ 1 การนาเสนอเนื้อหา
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า เมื่อแยกเป็ นรายข้อนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.62, SD = 0.51) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
คือ การจัดลาดับเนื้ อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนเหมาะสม (x̅ = 4.69, SD = 0.47) และประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมและจานวนข้อของแบบทดสอบเหมาะสม
(x̅ = 4.59, SD = 0.50 และ x̅ = 4.59, SD = 0.57) นอกนั้นอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกข้อ
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้านที่ 2 การออกแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ การสอนออนไลน์
รายการ
1. การใช้งานจากปุ่ มต่าง ๆ มีความสะดวก
2. มีการจัดวางองค์ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เหมาะสม น่าสนใจ
3. ตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม
4. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์มีการตอบสนอง
โต้ตอบนักเรี ยน
5. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์สามารถสื่ อความหมาย
ได้ชดั เจน เหมาะสมกับเนื้อหา
6. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์มีความยืดหยุน่ สนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
7. ลาดับเนื้อหาและแบบฝึ กได้เหมาะสม
เฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น
SD ความหมาย
𝐱̅
4.55 0.57 มากที่สุด
4.55 0.57 มากที่สุด
4.45
4.66

0.69
0.61

มาก
มากที่สุด

4.62

0.49

มากที่สุด

4.59

0.63

มากที่สุด

4.66
4.58

0.48
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้านที่ 2 การออกแบบการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า เมื่อแยกเป็ นรายข้อ นักเรี ยน
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.58, SD = 0.58)
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์มีการตอบสนองโต้ตอบนักเรี ยน
และลาดับเนื้อหาและแบบฝึ กได้เหมาะสม (x̅ = 4.66, SD = 0.61 และ x̅ = 4.66, SD = 0.48) และ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม (x̅ = 4.45, SD = 0.69)
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ตารางที่ 10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้านที่ 3 ความพึงพอใจในการเรี ยน
รายการ
1. นักเรี ยนกระตือรื อร้นและมีความสุ ขในการเรี ยน
2. นักเรี ยนสามารถศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ด้วยต้นเองได้
3. นักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยน
4. นักเรี ยนพอใจกับการตอบสนองที่รวดเร็ วของการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ระดับความคิดเห็น
SD ความหมาย
𝐱̅
4.69 0.54 มากที่สุด
4.48 0.63
มาก
4.52
4.59

0.57
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด

4.57
4.59

0.58
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้านที่ 3 ความพึงพอใจใน
การเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า เมื่อแยกเป็ นรายข้อ นักเรี ยนมีความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.57, SD = 0.58) ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ นักเรี ยนกระตือรื อร้นและมีความสุ ขในการเรี ยน (x̅ = 4.48, SD = 0.63)
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรี ยนสามารถศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ด้วยตนเองได้ (x̅ = 4.48, SD = 0.63) จากการสอบถามทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านที่ที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
คือ ด้านที่ 1 การนาเสนอเนื้อหา (x̅ = 4.62) รองลงมาคือด้านที่ 3 ความพึงพอใจในการเรี ยน
ค่าเฉลี่ยสู งเท่ากับ 4.59 และด้านที่ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 2 การออกแบบการจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์ (x̅ = 4.58) โดยภาพรวมเฉลี่ย นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.59, SD = 0.55)
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สรุ ปผลการวิจยั ตามหัวข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7
2. เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ให้มีประสิ ทธิภาพ ตามเกณฑ์ E1/ E2 = 80/ 80
3. เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงคานวณของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2563 ของโรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีท้ งั หมด
2 ห้อง เป็ นจานวน 57 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนเขาเพิม่ นารี ผลวิทยา อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จานวน 1 ห้อง
เป็ นจานวน 29 คน ได้มาจากวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ดาเนินการพัฒนาและออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตามขั้นตอนของ ADDIE Model ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ (Analysis)
2) การออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา (Development) 4) การนาไปใช้ (Implementation) และ
5) การประเมิน (Evaluation)

สรุปผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจยั การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า มีเนื้ อหาแบ่งเป็ น 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
เรื่ อง พัฒนาการของอินเตอร์ เน็ต หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
สื่ อสารในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง การทางานของอินเตอร์เน็ต
และหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ www.network.m2.watsuntorn.ac.th มีรูปแบบการเรี ยนการสอนและสื่ อการสอน
ที่ประกอบด้วย สื่ อวีดีโอ สื่ อ Infographic แบบฝึ กทักษะ และมีผลการประเมินคุณภาพการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 อยูใ่ นระดับเหมาะสม
มากที่สุด (x̅ = 4.69)
2. ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์มีประสิ ทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ
82.59/ 82.87 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ E1/ E2 เท่ากับ 80/ 80
3. ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงคานวณที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณ
หลังจากที่เรี ยนการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
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นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ที่พฒั นาขึ้น อยูใ่ นระดับดี (x̅ = 2.70)
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ที่พฒั นาขึ้น
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.59)

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ที่พฒั นาขึ้น ผูว้ จิ ยั ได้คานึงถึงทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ตามขั้นตอนวิธีดาเนิ นการวิจยั
ตามแนว ADDIE Model คือ ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา
(Development) ขั้นการนาไปใช้ (Implementation) และขั้นการประเมิน (Evaluation) ประกอบด้วย
เนื้อหา 4 หน่วย ดังนี้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 พัฒนาการของอินเตอร์ เน็ต หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การทางาน
ของอินเตอร์ เน็ต และหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
ใช้เวลาเรี ยนรวมทั้งสิ้ น 12 ชัว่ โมง มีรูปแบบการเรี ยนการสอนและสื่ อการสอนที่หลากหลาย เช่น
สื่ อวีดีโอ สื่ อ Infographic และแบบทดสอบที่ผา่ นกระบวนการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา
และด้านเทคนิค มีการตอบสนองกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ มีการประเมินคุณภาพ
ของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ตามความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิค อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด (x̅ = 4.69) ทาให้ได้การจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับพรเจตน์ จาปาศรี และวิมาน ใจดี
(2560) ศึกษา เรื่ อง ผลการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง เรื่ อง ภาษา HTML สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิค และวิธีการมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนออนไลน์วา่
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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2. ผลการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 มีประสิ ทธิภาพ E1/ E2 = 82.59/ 82.87 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/ 80
โดยคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 82.59 และคะแนน
แบบทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 82.87 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์อย่างเป็ นระบบ
มีข้ นั ตอนที่ชดั เจน และดาเนิ นการตามขั้นตอนที่วางไว้ ทาให้ได้การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ โดยกระบวนการได้ถูกประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านเนื้ อหาวิชา
ด้านการดาเนินเรื่ อง ด้านการใช้ภาษาและด้านแบบทดสอบ แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
ในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
ที่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/ 80 สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของเมษา พูลสวัสดิ์
(2558) ได้พฒั นาบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ อง การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนออนไลน์
เรื่ อง การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามเกณฑ์
80/ 80 ผลปรากฏว่า บทเรี ยนออนไลน์มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.90/ 82.80 แสดงว่า การจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ที่ได้สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพและมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี
3. ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงคานวณที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณ
จากการเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 อาจเป็ นเพราะ แบบฝึ กทักษะ
ที่สร้างขึ้นในแต่ละหน่วย มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาทักษะการคิดเชิงคานวณของนักเรี ยน
โดยเฉพาะกระบวนการเรี ยนการสอนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง จากการแก้ไขปั ญหาออกเป็ นปั ญหาย่อย
การคิดพิจารณารู ปแบบ การคิดเชิงนามธรรม และการคิดอัลกอริ ทึม บนกระบวนการเรี ยนการสอน
ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
สามารถปรับเปลี่ยนโจทย์ปัญหาที่ซบั ซ้อนให้เป็ นรู ปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ และแก้ไข
ข้อผิดพลาด โดยใช้เหตุผล กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนให้คน้ คว้าหาคาตอบที่เหมาะสม รวมถึง
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สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็ นขั้นตอนและเป็ นระบบได้ดว้ ย สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Palts and Pedaste (2015) ที่ได้ระบุวา่ ลักษณะของการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิด
เชิงคานวณ ควรเริ่ มจากการกาหนด หรื อนิยามปั ญหา จากนั้นจึงหาวิธีการแก้ปัญหา วางแผน
ออกแบบและเลือกวิธีแก้ปัญหา ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงคานวณของนักเรี ยนได้ สอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ กิตติภูมิ เรื องเสน (2563) พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิดเชิงคานวณ เรื่ อง การเขียนโปรแกรม ที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชนั
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีทกั ษะการคิดเชิงคานวณของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้นอยูใ่ นระดับดี
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และเมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า
ด้านการนาเสนอเนื้ อหามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62
ด้านการออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.58 ด้านความพึงพอใจในการเรี ยน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
เนื่องจากการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ที่ผวู้ จิ ยั ได้ออกแบบไว้ มีบทเรี ยนที่เข้าใจง่ายต่อการศึกษา มีข้ นั ตอนการแนะนาการทาบทเรี ยน
อย่างชัดเจน การออกแบบเนื้ อหา แบบทดสอบ แบบฝึ กทักษะระหว่างเรี ยนช่วยทาให้นกั เรี ยนเข้าใจ
ได้ง่าย และการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ยังสามารถเรี ยนรู้ได้ตลอดเวลา ทาให้นกั เรี ยนมีเวลา
เข้าเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ วินยั เพ็งภิญโญ และจริ นทร อุ่มไกร (2559) พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยน มีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร เรื่ อง การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อยูใ่ นระดับดีมาก
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ค้น พบว่า การเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็ นวิธีที่สร้างความสนใจในการเรี ยนและ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ดังนั้น ผูส้ อนควรมีความรู ้ ความเข้าใจในทักษะการใช้
เครื่ องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบจัดการเนื้ อหา มีการสร้าง
กิจกรรมหรื อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ การเรี ยนการสอนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ไม่ควรจากัดเวลา
ในการเรี ยนของนักเรี ยนมากเกินไป ควรให้นกั เรี ยนได้มีเวลาในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้
การเรี ยนรู้มีประสิ ทธิภาพ และควรจัดเตรี ยมห้องเรี ยน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบสัญญาณ
อินเทอร์ เน็ตให้พร้อมในขณะที่นกั เรี ยนทาการเรี ยนการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์เพื่อป้ องกัน
ปั ญหาระหว่างการเรี ยน มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กบั นักเรี ยนผ่านกระดานสนทนา สื่ อสังคมออนไลน์
อีเมล์ หรื อ ช่องสนทนาอื่น ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
เสมือนเรี ยนอยูใ่ นห้องเรี ยนจริ ง
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีพฒั นาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ในรายวิชาอื่น ๆ เนื่องจาก ปัจจุบนั
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และ
มีปฏิสัมพันธ์กบั ครู ผสู ้ อนเพื่อปรึ กษา สอบถามผ่านการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ได้ตลอดเวลา
2. ผูท้ ี่จะทาการวิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ควรวิจยั เกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรมเพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิดเชิงคานวณ ในรู ปแบบของกรณี ตวั อย่าง เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจหลักการและทฤษฎีของแนวคิดเชิงคานวณ ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม
3. ในการวิจยั ครั้งนี้ มีการแบ่งเนื้อหาในการศึกษาทักษะการคิดเชิงคานวณ ควรมี
การเลือกเนื้อหาขึ้นมาเพียง 1 เนื้อหา เพื่อทาการศึกษาทักษะการคิดเชิงคานวณให้ครอบคลุม
ทั้ง 4 ด้าน
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ

104
รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบความเทีย่ งตรงเครื่องมือเพือ่ การวิจัย
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านเทคนิค
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร ละลอกน้ า หัวหน้าภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ดร.ณฐาภพ สมคิด
อาจารย์ประจาภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
3. นางลัชชญา โพสุ วนั
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรี ยนวัดสุ นทรพิชิตาราม
จังหวัดนครนายก
4. นางมณี รัตน์ ชูชีพ
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรี ยนปากพลีวทิ ยาคาร
จังหวัดนครนายก
5. นางสาวภัทรภร มัน่ เพ็ชร
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรี ยนบ้านนา
“นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านเนือ้ หา
1. นางลัชชญา โพสุ วนั
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรี ยนวัดสุ นทรพิชิตาราม
2. นางมณี รัตน์ ชูชีพ
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรี ยนปากพลีวทิ ยาคาร
3. นางสาวภัทรภร มัน่ เพ็ชร
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรี ยนบ้านนา
“นายกพิทยากร”
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หนังสื อขออนุ ญาตเก็บข้อมูลเพื่อดาเนินการ
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เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยบูรพา
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ภาคผนวก ง
แบบการประเมินคุณภาพเครื่ องมือการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์

115
แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ข้ อที่

รายการการประเมิน

ด้ านที่ 1 เนือ้ หาวิชา
1 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
2 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์
3 ประมาณเนื้อหาในแต่ละหมวดหมู่
4 ความถูกต้องของเนื้อหา
5 ลาดับชั้นในการนาเสนอเนื้ อหา
6 ความชัดเจนในการอธิ บายเนื้อหา
7 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูเ้ รี ยน
ด้ านที่ 2 การดาเนินเรื่อง
1 ความเหมาะสมของลาดับขั้นการนาเสนอเนื้อหา
2 ความชัดเจนในการดาเนินเรื่ อง
3 ความน่าสนใจในการดาเนินเรื่ อง
4 การนาเสนอสื่ อมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
ด้ านที่ 3 การใช้ ภาษา
1 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
2 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กบั วัยผูเ้ รี ยน
3 ความชัดเจนของภาษาที่ใช้สื่อความหมาย
ด้ านที่ 4 แบบทดสอบ
1 ความชัดเจนของคาสัง่ และคาถามของแบบทดสอบ
2 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์โดยรวม
3 ครอบคลุมระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์
4 ความเหมาะสมของชนิดแบบทดสอบที่เลือกใช้
5 ความเหมาะสมของคาถาม

ระดับการประเมิน
5 4 3 2 1
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แบบประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณ

117
แบบประเมินทักษะการคิดเชิ งคานวณ
คาชี้แจง: ให้ผสู้ อนประเมินทักษะการคิดเชิงคานวณของนักเรี ยน หลังจากที่ทาแบบฝึ กทักษะ
ในแต่ละหน่วย แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ด้ านการแบ่ ง
ปัญหาออกเป็ น
ปัญหาย่อย

ด้ านการคิด
พิจารณา
รู ปแบบ

ด้ านการคิดเชิง
นามธรรม

ด้ านการคิด
อัลกอริทมึ

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

ลงชื่อ..................................................ผูส้ อน
(.................................................)
เกณฑ์ ในการแปลความหมาย
คะแนน 2.50-3.00 หมายถึง นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณดี
คะแนน 1.50-2.50 หมายถึง นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณผ่าน
คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณปรับปรุ ง

118
แบบฝึ กทักษะประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเครื่ องมือวัดความพึงพอใจ
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ผลการประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับการจัด
การเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

รายการ

คะแนนความเห็นของ
รวม ค่ าเฉลีย่
ผู้เชี่ ยวชาญ (คนที)่
แปลผล
คะแนน IOC
1
2
3

ด้ านที่ 1 การนาเสนอเนือ้ หา
1
1
1. การนาเสนอเนื้ อหาง่ายต่อการเข้าใจ
1
1
2. ภาษาที่นาเสนอมีความเข้าใจง่าย
1
1
3. การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละหน่วย
การเรี ยนเหมาะสม
1
1
4. ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม
1
1
5. จานวนข้อของแบบทดสอบเหมาะสม
1
1
6. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ด้ านที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1
1
1. การใช้งานจากปุ่ มต่าง ๆ มีความสะดวก
1
1
2. มีการจัดวางองค์ประกอบการจัด
การเรี ยนการสอนออนไลน์เหมาะสม
น่าสนใจ
1
1
3. ตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม
1
1
4. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
มีการตอบสนองโต้ตอบนักเรี ยน
1
1
5. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
สามารถสื่ อความหมายได้ชดั เจน
เหมาะสมกับเนื้อหา
1
1
6. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
มีความยืดหยุน่ สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
1
1
7. ลาดับเนื้อหาและแบบฝึ กได้เหมาะสม

1
1
1

3
3
3

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1

3
3
3

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1

3
3

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

1
1

3
3

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

1

3

1.00

ใช้ได้

1

3

1.00

ใช้ได้

1

3

1.00

ใช้ได้
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รายการ
ด้ านที่ 3 ความพึงพอใจในการเรียน
1. นักเรี ยนกระตือรื อร้นและมีความสุ ข
ในการเรี ยน
2. นักเรี ยนสามารถศึกษาการจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์ดว้ ยต้นเองได้
3. นักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยน
4. นักเรี ยนพอใจกับการตอบสนอง
ที่รวดเร็ วของการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์

คะแนนความเห็นของ
รวม ค่ าเฉลีย่
ผู้เชี่ ยวชาญ (คนที)่
แปลผล
คะแนน IOC
1
2
3
1

1

1

3

1.00

ใช้ได้

1

1

1

3

1.00

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

3
3

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

ผลการทดสอบหาค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ
สาหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ความพึงพอใจทีม่ ีผลต่ อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
1. ด้านการนาเสนอเนื้ อหา
2. ด้านการออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
3. ด้านความพึงพอใจในการเรี ยน
รวม

จานวนคาถาม
6
7
4
17

ค่ าความเชื่อมั่น
(Reliability)
0.86
0.90
0.95
0.90

ในการหาความเชื่ อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient)
ที่ค่าระดับความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.90 ซึ่ งถือได้วา่ อยูใ่ นระดับดีมาก หมายถึง
แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีความน่าเชื่ อถือและสามารถนาไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริ งได้
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แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
เรื่อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ระดับชั้น
 มัธยมศึกษาปี ที่ 1  มัธยมศึกษาปี ที่ 2
 มัธยมศึกษาปี ที่ 3
3. นักเรี ยนเคยเรี ยนเรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจทีม่ ีผลต่ อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รายการ
การนาเสนอเนือ้ หา
1. การนาเสนอเนื้ อหาง่ายต่อการเข้าใจ
2. ภาษาที่นาเสนอมีความเข้าใจง่าย
3. การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยน
เหมาะสม
4. ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม
5. จานวนข้อของแบบทดสอบเหมาะสม
6. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1. การใช้งานจากปุ่ มต่าง ๆ มีความสะดวก
2. มีการจัดวางองค์ประกอบการจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์เหมาะสมน่าสนใจ
3. ตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม

ดี
เยีย่ ม
(5)

ดี
(4)

ปาน
ควร
ต้ อง
กลาง ปรับปรุ ง ปรับปรุ ง
(3)
(2)
(1)
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รายการ

ดี
เยีย่ ม
(5)

ดี
(4)

ปาน
ควร
ต้ อง
กลาง ปรับปรุ ง ปรับปรุ ง
(3)
(2)
(1)

4. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
มีการตอบสนองโต้ตอบนักเรี ยน
5. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์สามารถ
สื่ อความหมายได้ชดั เจนเหมาะสมกับเนื้อหา
6. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
มีความยืดหยุน่ สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
7. ลาดับเนื้อหาและแบบฝึ กได้เหมาะสม
ความพึงพอใจในการเรียน
1. นักเรี ยนกระตือรื อร้นและมีความสุ ข
ในการเรี ยน
2. นักเรี ยนสามารถศึกษาการจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์ดว้ ยต้นเองได้
3. นักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยน
4. นักเรี ยนพอใจกับการตอบสนองที่รวดเร็ ว
ของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ข้ อเสนอแนะอืน่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ช
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเครื่ องมือแบบทดสอบ
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ผลการประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบทดสอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ (คนที่)
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวมคะแนน

ค่ าเฉลีย่ IOC

แปลผล

3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
0.67
0.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้ อที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ (คนที่)
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1

รวมคะแนน

ค่ าเฉลีย่ IOC

แปลผล

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1
3
3
3
3
3
3
1
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.33
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
เรื่อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
*********************************************
เนือ้ หา เรื่อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นข้อคาถามเพื่อใช้ในแบบสอบถาม เครื่ องมือ
การทดสอบของการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 แต่ละข้อว่า มีความถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่ เมื่อพิจารณาแล้ว
ให้ใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่องความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
+1 หมายถึง เห็นด้วย
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
-1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ข้ อที่

ข้ อสอบ

1

อุปกรณ์จดั เส้นทาง เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
ก. Bridge
ค. เกตเวย์
ข. Switch
ง. Router
เครื อข่ายท้องถิ่นคือข้อใด
ก. LAN
ค. WAN
ข. MAN
ง. ARPANET
ข้อใด คือการต่อสาย UTP เข้ากับหัว RJ45
ก. ขาวส้ม, ส้ม, ขาวเขียว, น้ าเงิน, ขาวน้ าเงิน, เขียว
ข. ขาวเขียว, ขาวส้ม, น้ าเงิน, ขาวน้ าเงิน, ส้ม,
ขาวน้ าตาล, น้ าตาล
ค. ขาวส้ม, ส้ม, ขาวเขียว, น้ าเงิน, ขาวน้ าเงิน,
ขาวน้ าตาล,น้ าตาล
ง. ขาวส้ม, ส้ม, ขาวเขียว, น้ าเงิน, ขาวน้ าเงิน, เขียว,
ขาวน้ าตาล, น้ าตาล

2

3

ระดับความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ
+1 0 -1
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ข้ อที่

ข้ อสอบ

4

สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่ งสัญญาณ
เร็ วที่สุด
ก. Shielded twisted pair cable
ข. Unshielded twisted pair cable
ค. Fiber optic cable
ง. Coaxial cable
www.knws.ac.th เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับสถาบัน
ตามข้อใด
ก. สถาบันการศึกษา
ข. โรงเรี ยนเขาเพิม่ นารี ผลวิทยา
ค. สถาบันมหาวิทยาลัย
ง. ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ข้อใดกล่าวผิด
ก. เครื อข่ายท้องถิ่นมีขนาดเล็กกว่าเครื อข่าย MAN
ข. เครื อข่าย WAN เป็ นเครื อข่ายที่สามารถ
เลือกหนทางการส่ งข้อมูลได้หลายวิธี
ค. เครื อข่ายไร้สายมีความเร็ วที่ต่ากว่าเครื อข่าย
ท้องถิ่น
ง. เครื อข่ายแบบไร้สายเป็ นเครื อข่ายที่มีขอ้ ผิดพลาด
ในการส่ งข้อมูลน้อย
สายสัญญาณประเภทใด ที่มีราคาแพงที่สุด
ก. สายเอสทีพี
ข. สายโคแอ๊กเชียล
ค. สายยูทีพี
ง. สายไฟเบอร์ออฟติก

5

6

7

ระดับความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ
+1 0 -1
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ข้ อที่

ข้ อสอบ

8

.org แทนกลุ่มขององค์กรใด
ก. แทนองค์กรหรื อสมาคมต่าง ๆ ที่ดาเนินการ
โดยไม่หวังผลกาไร
ข. แทนกลุ่มองค์กรหรื อบริ ษทั เอกชน
ค. แทนองค์กรที่ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การเครื อข่าย
ง. แทนกลุ่มของหน่วยงานของรัฐ
สายยูทีพี CAT-5 ความยาวเหมาะสมกับการใช้งาน
ไม่เกินกี่เมตร
ก. 200 เมตร
ค. 100 เมตร
ข. 101 เมตร
ง. 1 เมตร
เทคโนโลยีการรับส่ งข้อมูลแบบใช้สาย
แบ่งออกเป็ นกี่ชนิด
ก. 1 ชนิด
ค. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ง. 4 ชนิด
การพัฒนาเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตครั้งแรกในประเทศ
ไทย เกิดขั้นที่หน่วยงานใด
ก. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ข. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค. NECTEC
ง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเทศไทยเริ่ มเชื่อมต่อเข้าสู่ ระบบอินเทอร์ เน็ต
ในปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2530
ค. พ.ศ. 2533
ข. พ.ศ. 2532
ง. พ.ศ. 2534

9

10

11

12

ระดับความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ
+1 0 -1

131
ข้ อที่
13

14

15

16

17

ข้ อสอบ
เครื อข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่ งข้อมูล
ระหว่างเครื่ องได้ไกลที่สุด
ก. เครื อข่าย LAN
ข. เครื อข่าย MAN
ค. เครื อข่าย WAN
ง. ทุก ๆ เครื อข่ายสามารถส่ งข้อมูลได้ไกล
เหมือน ๆ กัน ซึ่ งอยูท่ ี่สายสัญญาณ
โดเมนระดับย่อย หมายถึงข้อใด
ก. or
ค. th
ข. ac
ง. ถูกทุกข้อ
อินเตอร์ เน็ตเกิดขึ้นจากหน่วยงานใด
ก. กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริ กา
ข. หน่วยสื บราชการลับ ประเทศรัสเซี ย
ค. สถานฑูต ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ง. กระทรวงยุติธรรม ประเทศอังกฤษ
ข้อใดคือความหมายของอินเตอร์เน็ต
ก. จุดกาเนิดเริ่ มแรกของอินเตอร์ เน็ต
ข. ระบบอินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั นั้น
อาศัยโปรโตคอล
ค. ระบบเครื อข่ายของข้อมูลและคอมพิวเตอร์
สาธารณะ
ง. ระบบนี้สร้างมาเพื่อนาชื่ อสามารถจดจาได้ง่าย
Repeater หมายถึงอะไร
ก. ทาหน้าที่รวมสัญญาณ
ข. เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่รับสัญญาณอนาล็อค
ค. แรงดันสัญญาณอ่อน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก

ระดับความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ
+1 0 -1
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ข้ อที่

ข้ อสอบ

18

ความหมายของอินเทอร์ เน็ต คือข้อใด
ก. เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนาไปใช้ได้ทุกที่
ทุกเวลา
ข. ระบบการสื่ อสารที่ไม่จากัดเวลา
ค. เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกันโดยผ่าน
ระบบสื่ อสารคมนาคม
ง. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่ 2 เครื่ อง
ขึ้นไป
อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื อข่ายที่พฒั นามาจากเครื อข่ายใด
ก. ดาร์พาเน็ต
ข. ดาด้าเน็ต
ค. อาร์พาเน็ต
ง. จากาต้าเน็ต
หมายเลขประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรี ยกว่า
ก. หมายเลขไอจี ข. หมายเลขไอดี
ค. หมายเลขไอคี ง. หมายเลขไอพี
บริ การซื้ อขายสิ นค้าบนอินเทอร์ เน็ต
ก. E-mail
ข. E-learning
ค. E-commerce
ง. E-library
โปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
ก. Web editor
ข. Web server
ค. Web browser ง. Search engine
เว็บบล็อกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบนั คือ
ก. Sanook
ข. Hi5
ค. Facebook
ง. Kapook
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมและจริ ยธรรมในการใช้
อินเทอร์ เน็ต
ก. ความเป็ นส่ วนตัว ข. การพูดปลด
ค. ความเป็ นเจ้าของ ง. การเข้าถึง
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บุคคลใดใช้อินเทอร์ เน็ตได้เหมาะสมมากที่สุด
ก. นุ่นใช้อินเทอร์ เน็ตดูการ์ ตูน
ข. อั้มใช้อินเทอร์ เน็ตเล่นเกม
ค. กุง้ ใช้อินเทอร์ เน็ตเล่น Facebook
ง. คาบูใช้อินเทอร์ เน็ตในการแสวงหาความรู้
ในการเรี ยน
การเชื่อมโยงเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต บุคคลสามารถ
เข้าถึงได้โดยใช้ผา่ นคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์
โดยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง คือ
ก. ทีซีพี
ข. เราท์เตอร์
ค. โมเด็ม
ง. โพรโทคอล
เพราะเหตุใดจึงต้องมีการลงชื่อเข้าใช้ และ
ใส่ รหัสผ่านเพื่อใช้งานต่าง ๆ ทางอินเทอร์ เน็ต
ก. เพราะป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็ นความลับ
ข. เพราะต้องการคัดเลือกผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต
ที่มีคุณภาพ
ค. เพราะอานวยความสะดวกในการตรวจสอบ
ข้อมูลของผูใ้ ช้
ง. เพราะเป็ นกฎหมายของการใช้งานอินเทอร์ เน็ต
ข้อใดแสดงถึงพัฒนาการของอินเทอร์ เน็ตที่ทนั สมัย
ที่สุด
ก. Bluetooth
ข. Notebook
ค. TCP/ IP
ง. เทคโนโลยี 5G
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อินเทอร์ เน็ตมีลกั ษณะสาคัญอย่างไร
ก. เป็ นเครื อข่ายสาธารณะ ซึ่งสามารถใช้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและทางานรู ปแบบต่าง ๆ ได้
ข. เป็ นเครื อข่ายที่จดั ตั้งขึ้น เพื่อระดมมวลชน
ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ค. เป็ นเครื อข่ายภายในองค์กร ซึ่งสามารถใช้แจ้ง
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ได้
ง. เป็ นเครื อข่ายเฉพาะซึ่ งผูเ้ ข้าใช้งานจะต้อง
มีการลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้ง
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่พฒั นามาจากเครื อข่าย
อาร์ พาเน็ต ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ.2516
ข. พ.ศ.2511
ค. พ.ศ.2536
ง. พ.ศ.2512
ISP-Internet service providers หมายถึง
ก. ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตเชิงพาณิ ชย์
ข. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับปริ มาณการขยายตัว
ของเครื อข่าย
ค. ข้อมูลข่าวสาร
ง. ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
เครื อข่ายงานบริ เวณเฉพาะที่ (Local area network)
หรื อแลน (LAN) มีลกั ษณะต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. เป็ นการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
ข. เป็ นระบบเครื อข่ายขนาดเล็ก ใช้ในพื้นที่จากัด
ค. เป็ นการแยกอิสระของระบบย่อยออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่
ง. เป็ นการเชื่อมโยงเครื่ องคอมพิวเตอร์ เข้าไว้ดว้ ยกัน
เพื่อสามารถติดต่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวก
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ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอินเตอร์ เน็ต
ก. สามารถค้นหาข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ
ที่ตอ้ งการจากแหล่งสารสนเทศในอินเทอร์ เน็ต
ข. ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่ สารสนเทศ
ค. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การค้นคว้า
ศึกษาข้อมูล
ง. สามารถถ่ายโอน แลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ได้ทวั่ โลก ที่ระบบอินเทอร์เน็ตไปถึง
ชื่อโดเมนต่าง ๆ ที่ลงท้ายด้วย th หมายถึงอะไร
ก. ชื่อของคอมพิวเตอร์ ข. ประเภทหน่วยงาน
ค. ชื่อย่อประเทศ
ง. เครื อข่าย
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบใด ที่มีเครื่ องแม่ข่าย
ไว้บริ การ
ก. LAN
ข. Peer to Peer
ค. Client Server ง. Distributor
ถ้านักเรี ยนต้องการเปิ ดร้านขายผลไม้ โดยที่ตอ้ งการ
จะโปรโมทและขายสิ้ นค้าด้วยระบบออนไลน์
จะต้องใช้บริ การในข้อใด
ก. E-Mail
ข. E-learning
ค. E-Commerce ง. E-Library
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบใด ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
ในเครื อข่ายแต่ละเครื่ อง มีสถานะเป็ นทั้งผูใ้ ห้บริ การ
และผูร้ ับบริ การ
ก. LAN
ข. Peer to Peer
ค. Client Server ง. Distributor
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ข้อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการใช้เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
ก. ใช้โปรแกรมข้อมูลร่ วมกันได้
ข. เพื่อความเป็ นสากลขององค์กร
ค. เพื่อการประหยัดเวลาและค่าเดินทาง
ง. เพื่อความประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ข้อใดเป็ นมารยาทการใช้อินเทอร์ เน็ตที่ถูกต้อง
ก. นัฐพลส่ งต่อจดหมายลูกโซ่ให้เพื่อน
ข. นิธิพรกระจายข้อมูลให้เพื่อนมากที่สุด
ค. อรอุมาตรวจสอบการใช้ภาษาก่อนส่ งข้อความ
ง. ประภาพัตรคิดอย่างไรก็เขียนตอบบนกระดาน
สนทนาอย่างนั้น
ข้อใดไม่ใช่บราวเซอร์
ก. FireFox
ข. Netscape
ค. Internet Explorer ง. Yahoo
ที่อยูบ่ นเว็บ เรี ยกอีกอย่างว่าอย่างไร
ก. E-Mail Address ข. IP Address
ค. UL
ง. Browser
บริ การที่เชื่ อมโยงผูค้ นไว้ดว้ ยกันผ่าน อินเทอร์ เน็ต
เรี ยกว่า
ก. บริ การสนทนาออนไลน์
ข. บริ การเครื อข่ายสังคม
ค. บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ง. บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
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ข้ อสอบ
ข้อใดไม่ใช่ชื่อเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา
ก. www.nuol.edu.la
ข. www.ru.ac.th
ค. www.nus.edu.sg
ง. www.rta.mi.th
ข้อใดคือชื่ออีเมลแอดแดรสที่ถูกต้อง
ก. thongphan@hotmail
ข. hotmail@thongphan.com
ค. thongphan@hotmail.com
ง. thongphan@com
ข้อใดเป็ นการกระทาที่ผดิ จริ ยธรรมของ
คอมพิวเตอร์
ก. การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์
ข. การเข้าถึงข้อมูลหรื อคอมพิวเตอร์ผอู้ ื่น
โดยไม่ได้รับอนุ ญาต
ค. สร้างโปรแกรม Virus Computer ที่ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อใดเป็ นมารยาทที่ไม่เหมาะสมในการสื่ อสาร
ผ่านสื่ อสาธารณะสังคมออนไลน์
ก. ใช้ภาษาสุ ภาพ ชัดเจน ตรงประเด็น
ข. ระบุตวั ของตัวเองให้ชดั เจน
ค. ใช้ขอ้ ความให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ง. ปลอมแปลงชื่อ ทาให้ผรู้ ับเข้าใจผิด
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ข้อใด เป็ นระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง
(Cloud computing) ซึ่ งบริ การเก็บไฟล์ขอ้ มูลที่มีผใู ้ ช้
จานวนมาก
ก. Google drive ข. OneDeep
ค. Video call
ง. iDloud
ต้นกล้าปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ และถอดปลัก๊ เมื่อ
ใช้งานเสร็ จในห้องสมุด ต้นกล้ามีความรับผิดชอบ
ด้านใด
ก. ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ข. ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
ค. ความรับผิดชอบต่อชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ
น้ าหวานจะเคยช่วยเหลือเพื่อนและให้คาปรึ กษา
เพื่อนตลอดในยามที่เพื่อนมีปัญหา น้ าหวาน
มีความรับผิดชอบในด้านใด
ก. ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ข. ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
ค. ความรับผิดชอบต่อชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อใดถือว่าเป็ นภัยแฝงออนไลน์
ก. ปาลินใช้เวลาว่างเล่นโซเชี ยล จนทาให้สอบ
ไม่ผา่ น
ข. มุตาขายของออนไลน์
ค. สาลีส่งงานอาจารย์ทางเมล์
ง. นาเดียแจ้งข่าวสารให้เพื่อนโดยใช้ Facebook
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ขอขอบพระคุณทีท่ ่ านให้ ความอนุเคราะห์

ลงชื่อ...............................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
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แบบทดสอบ เรื่อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
วิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเขาเพิม่ นารีผลวิทยา
1. www.knws.ac.th เป็ นเว็บไซต์ เกีย่ วข้ องกับสถาบันตามข้ อใด
ก. สถาบันการศึกษา
ข. โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา
ค. สถาบันมหาวิทยาลัย
ง. ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
2. สายสั ญญาณใด มีความสามารถในการส่ งสั ญญาณเร็วที่สุด
ก. Shielded twisted pair cable
ข. Unshielded twisted pair cable
ค. Fiber optic cable
ง. Coaxial cable
3. อุปกรณ์ จัดเส้ นทาง เรียกอีกอย่ างหนึ่งว่ าอย่ างไร
ก. Bridge
ข. Switch
ค. เกตเวย์
ง. Router
4. .org แทนกลุ่มขององค์ กรใด
ก. แทนองค์กรหรื อสมาคมต่าง ๆ ที่ดาเนินการโดยไม่หวังผลกาไร
ข. แทนกลุ่มองค์กรหรื อบริ ษทั เอกชน
ค. แทนองค์กรที่ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การเครื อข่าย
ง. แทนกลุ่มของหน่วยงานของรัฐ
5. สายยูทพี ี CAT-5 ความยาวเหมาะสมกับการใช้ งาน ไม่ เกินกีเ่ มตร
ก. 200 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 101 เมตร
ง. 1 เมตร
6. เทคโนโลยีการรับส่ งข้ อมูลแบบใช้ สาย แบ่ งออกเป็ นกีช่ นิด
ก. 1 ชนิด
ข. 2 ชนิด
ค. 3 ชนิด
ง. 4 ชนิด
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7. การพัฒนาเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตครั้งแรกในประเทศไทย เกิดขั้นที่หน่ วยงานใด
ก. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ข. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค. NECTEC
ง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ประเทศไทยเริ่มเชื่ อมต่ อเข้ าสู่ ระบบอินเทอร์ เน็ตในปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2530
ข. พ.ศ.2533
ค. พ.ศ.2532
ง. พ.ศ.2534
9. อินเตอร์ เน็ตเกิดขึน้ จากหน่ วยงานใด
ก. กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริ กา
ข. หน่วยสื บราชการลับ ประเทศรัสเซี ย
ค. สถานฑูต ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ง. กระทรวงยุติธรรม ประเทศอังกฤษ
10. ข้ อใดคือความหมายของอินเตอร์ เน็ต
ก. จุดกาเนิดเริ่ มแรกของอินเตอร์ เน็ต
ข. ระบบอินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั นั้นอาศัยโปรโตคอล
ค. ระบบเครื อข่ายของข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สาธารณะ
ง. ระบบนี้สร้างมาเพื่อนาชื่ อสามารถจดจาได้ง่าย
11. อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครือข่ ายทีพ่ ฒ
ั นามาจากเครือข่ ายใด
ก. ดาร์พาเน็ต
ข. ดาด้าเน็ต
ค. อาร์พาเน็ต
ง. จากาต้าเน็ต
12. หมายเลขประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต เรียกว่า
ก. หมายเลขไอจี
ข. หมายเลขไอดี
ค. หมายเลขไอคี
ง. หมายเลขไอพี
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13. ข้ อใด คือ บริการซื้อขายสิ นค้ าบนอินเทอร์ เน็ต
ก. E-Mail
ข. E-learning
ค. E-Commerce
ง. E-Library
14. เว็บบล็อกทีไ่ ด้ รับความนิยมในปัจจุบัน คือ
ก. Sanook
ข. Hi5
ค. Facebook
ง. Kapook
15. ข้ อใดไม่ ใช่ คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต
ก. ความเป็ นส่ วนตัว
ข. การพูดปลด
ค. ความเป็ นเจ้าของ
ง. การเข้าถึง
16. บุคคลใดใช้ อนิ เทอร์ เน็ตได้ เหมาะสมมากทีส่ ุ ด
ก. นุ่นใช้อินเทอร์ เน็ตดูการ์ ตูน
ข. อั้มใช้อินเทอร์ เน็ตเล่นเกม
ค. กุง้ ใช้อินเทอร์ เน็ตเล่น Facebook
ง. คาบูใช้อินเทอร์ เน็ตในการแสวงหาความรู้ในการเรี ยน
17. เพราะเหตุใดจึงต้ องมีการลงชื่ อเข้ าใช้ และใส่ รหัสผ่ านเพือ่ ใช้ งานต่ าง ๆ ทางอินเทอร์ เน็ต
ก. เพราะป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็ นความลับ
ข. เพราะต้องการคัดเลือกผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ
ค. เพราะอานวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของผูใ้ ช้
ง. เพราะเป็ นกฎหมายของการใช้งานอินเทอร์ เน็ต
18. ข้ อใดแสดงถึงพัฒนาการของอินเทอร์ เน็ตที่ทนั สมัยที่สุด
ก. Bluetooth
ข. Notebook
ค. TCP/ IP
ง. เทคโนโลยี 5G
19. อินเทอร์ เน็ตมีลกั ษณะสาคัญอย่างไร
ก. เป็ นเครื อข่ายสาธารณะซึ่ งสามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและทางานรู ปแบบต่าง ๆ ได้
ข. เป็ นเครื อข่ายที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อระดมมวลชนในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ค. เป็ นเครื อข่ายภายในองค์กรซึ่ งสามารถใช้แจ้งข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ได้
ง. เป็ นเครื อข่ายเฉพาะซึ่ งผูเ้ ข้าใช้งานจะต้องมีการลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้ง
20. เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ที่พฒ
ั นามาจากเครือข่ าย อาร์ พาเน็ต ก่อตั้งขึน้ ในปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ.2515
ข. พ.ศ.2511
ค. พ.ศ.2536
ง. พ.ศ.2512
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21. ISP-Internet service providers หมายถึง
ก. ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตเชิงพาณิ ชย์
ข. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับปริ มาณการขยายตัวของเครื อข่าย
ค. ข้อมูลข่าวสาร
ง. ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
22. ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ ของอินเตอร์ เน็ต
ก. สามารถค้นหาข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศที่ตอ้ งการจากแหล่งสารสนเทศ
ในอินเทอร์เน็ต
ข. ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่ สารสนเทศ
ค. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การค้นคว้า ศึกษาข้อมูล
ง. สามารถถ่ายโอน แลกเปลี่ยนสารสนเทศได้ทวั่ โลกที่ระบบอินเทอร์ เน็ตไปถึง
23. ชื่อโดเมนต่ าง ๆ ทีล่ งท้ายด้ วย th หมายถึงอะไร
ก. ชื่อของคอมพิวเตอร์
ข. ประเภทหน่วยงาน
ค. ชื่อย่อประเทศ
ง. เครื อข่าย
24. เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ แบบใด ทีเ่ ครื่องคอมพิวเตอร์ ในเครือข่ ายแต่ ละเครื่องมีสถานะเป็ นทั้ง
ผู้ให้ บริการและผู้รับบริการ
ก. LAN
ข. Peer to Peer
ค. Client Server
ง. Distributor
25. ข้ อใดไม่ ใช่ วตั ถุประสงค์ ของการใช้ เครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ก. ใช้โปรแกรมข้อมูลร่ วมกันได้
ข. เพื่อความเป็ นสากลขององค์กร
ค. เพื่อการประหยัดเวลาและค่าเดินทาง
ง. เพื่อความประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
26. ข้ อใดเป็ นมารยาทการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตทีถ่ ูกต้ อง
ก. นัฐพลส่ งต่อจดหมายลูกโซ่ให้เพื่อน
ข. นิธิพรกระจายข้อมูลให้เพื่อนมากที่สุด
ค. อรอุมาตรวจสอบการใช้ภาษาก่อนส่ งข้อความ
ง. ประภาพัตรคิดอย่างไรก็เขียนตอบบนกระดานสนทนาอย่างนั้น
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27. ทีอ่ ยู่บนเว็บ เรี ยกอีกอย่ างว่ าอย่ างไร
ก. E-Mail Address
ข. URL
ค. IP Address
ง. Browser
28. ข้ อใด คือ ชื่ออีเมล์ แอดแดรสทีถ่ ูกต้ อง
ก. thongphan@hotmail
ข. hotmail@thongphan.com
ค. thongphan@hotmail.com
ง. thongphan@com
29. ข้ อใดเป็ นมารยาททีไ่ ม่ เหมาะสมในการสื่ อสารผ่านสื่ อสาธารณะสั งคมออนไลน์
ก. ใช้ภาษาสุ ภาพ ชัดเจน ตรงประเด็น
ข. ระบุตวั ของตัวเองให้ชดั เจน
ค. ใช้ขอ้ ความให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ง. ปลอมแปลงชื่อทาให้ผรู้ ับเข้าใจผิด
30. ข้ อใดถือว่าเป็ นภัยแฝงออนไลน์
ก. ปาลินใช้เวลาว่างเล่นโซเชี ยล จนทาให้สอบไม่ผา่ น
ข. มุตาขายของออนไลน์
ค. สาลีส่งงานอาจารย์ทางเมล์
ง. นาเดียแจ้งข่าวสารให้เพื่อนโดยใช้ Facebook
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความยาก (P) อานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ข้ อที่ ค่ าความยาก อานาจจาแนก
1
0.62
0.27
2
0.66
0.33
3
0.76
0.27
4
0.72
0.20
5
0.66
0.33
6
0.55
0.27
7
0.59
0.20
8
0.79
0.33
9
0.62
0.40
10
0.48
0.27
11
0.55
0.27
12
0.59
0.33
13
0.59
0.33
14
0.72
0.33
15
0.76
0.40

ผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ข้ อที่ ค่ าความยาก อานาจจาแนก
16
0.62
0.53
17
0.62
0.27
18
0.59
0.20
19
0.72
0.20
20
0.69
0.53
21
0.62
0.27
22
0.69
0.40
23
0.83
0.27
24
0.69
0.40
25
0.52
0.33
26
0.83
0.27
27
0.62
0.27
28
0.62
0.40
29
0.66
0.33
30
0.66
0.47

ผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิชา วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคานวณ)
รหัส ว23101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เทคโนโลยีการสื่ อสาร
จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการของอินเทอร์ เน็ต จานวน 1 ชั่วโมง
ผู้สอน นายปริญญา ยวงทอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญ
ปัจจุบนั เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารได้มีพฒั นาการความก้าวหน้าและเข้ามามีบทบาท
ต่อการดารงชี วติ ของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งองค์ประกอบของการสื่ อสารข้อมูลจะประกอบไปด้วย
ข้อมูลข่าวสาร ผูส้ ่ งสาร สื่ อกลาง ผูร้ ับสารและโปรโตคอล นอกจากนั้น สื่ อกลางในการสื่ อสาร
ข้อมูลผ่านระบบเครื อข่าย จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สื่ อกลางประเภทสายสัญญาณ
และสื่ อกลางประเภทไร้สาย สาหรับระบบเครื อข่ายในปั จจุบนั จะแบ่งเป็ นเครื อข่ายส่ วนบุคคล
เครื อข่ายท้องถิ่น เครื อข่ายระดับเมือง และเครื อข่ายระดับประเทศ
มาตรฐาน/ ตัวชี้วดั / ผลการเรี ยนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิ งคานวณในการแกปั ญหาที่พบในชีวติ จริ งอย่างเป็ นขั้นตอน
และเป็ นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนรู ้การทางาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รู ้เท่าทันและมีจริ ยธรรม
ตัวชี้วดั
ม.3/2 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
การสื่ อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรื อแก้ปัญหาเบื้องต้น
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ (K-P-A)
มาตรฐานด้ านเนือ้ หา (K)
1. อธิบายองค์ประกอบของการสื่ อสารได้ถูกต้อง
2. อธิบายพัฒนาการของอินเทอร์ เน็ตได้ถูกต้อง
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มาตรฐานด้ านการปฏิบัติ (P)
ค้นหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่ อสารและพัฒนาการ
ของอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
[  ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ [  ] ซื่อสัตย์สุจริ ต
[  ] มีวนิ ยั
[  ] ใฝ่ เรี ยนรู้
[  ] อยูอ่ ย่างพอเพียง
[  ] มุ่งมัน่ ในการทางาน
[  ] รักความเป็ นไทย
[  ] มีจิตสาธารณะ
[ ] อื่น ๆ.................................
สาระการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีการสื่ อสาร
คาถามสาคัญ
1. พัฒนาการของอินเทอร์ เน็ต หมายถึงอะไร
2. ลักษณะสาคัญของเทคโนโลยีการสื่ อสารมีกี่ประการ มีอะไรบ้าง
3. ผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่ อสารมีกี่ประการ มีอะไรบ้าง
ทักษะข้ ามวิชา
1. ทักษะการคิด
2. ทักษะการค้นหาข้อมูล
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ช้ ีแจงและแนะนากระบวนการในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2. นักเรี ยนรับ Username และ Password ในการเข้าสู่ ระบบ

149
3. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 30 ข้อ บนการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ขั้นสอน
1. ครู อธิ บายเพิ่มเติม เรื่ อง การใช้งานการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2. นักเรี ยนเลือกเมนูคาชี้ แจงและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. นักเรี ยนเลือกเมนูหวั ข้อถัดไป
4. นักเรี ยนเข้าสู่ หวั ข้อเมนู พัฒนาการของอินเทอร์ เน็ต
5. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาจาก Video และจากภาพอินโฟกราฟิ กในเมนู
6. ครู ให้คาแนะนาเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่นกั เรี ยนศึกษา
ขั้นสรุ ป
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนสรุ ปเนื้อหาความรู ้
ลงในสมุด
นวัตกรรมการศึกษา
สื่ อและอุปกรณ์ การเรียนรู้
1. เว็บไซต์การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
แหล่ งเรียนรู้
1. การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ เรื่ อง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2. ห้องคอมพิวเตอร์

150
การวัดและประเมินผล (K-P-A)
การวัดและประเมินผล/
จุดประสงค์
ความรู้ ความเข้ าใจ (K)

ทักษะปฏิบัติ(P)

คุณลักษณะนิสัย(A)

วิธีการวัดผล

เครื่องมือวัด

เกณฑ์ การประเมินผล

วัดความรู้
ความเข้าใจ
การคิด
วิเคราะห์
จากใบงาน

การสรุ ปเนื้ อหา เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบ
ความรู้
แบบปรนัยชนิดเขียนตอบ
ลงในสมุด คะแนน 9-10 ระดับ 4 ดีมาก
ของนักเรี ยน คะแนน 7-8 ระดับ 3 ดี
คะแนน 5-6 ระดับ 2 พอใช้
คะแนน 0-4 ระดับ 1 ปรับปรุ ง
การประเมินผล
แบบ
เกณฑ์การประเมินรายบุคคล
รายบุคคล
ประเมินผล คะแนน 20-30 ระดับ 4 ดีมาก
รายบุคคล คะแนน 10-19 ระดับ 3 ดี
คะแนน 4-9 ระดับ 2 พอใช้
คะแนน 0-3 ระดับ 1 ปรับปรุ ง
สังเกต
แบบสังเกต
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม คะแนนเฉลี่ย 17-20 ดีมาก
นักเรี ยน
คะแนนเฉลี่ย 13-16 ดี
คะแนนเฉลี่ย 9-12 พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 5-8 ปรับปรุ ง

ข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าสถานศึกษาหรือผู้ได้ รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(นายจรุ ญ ทองอินทร์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการจัดการเรี ยนรู้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไข
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(นายปริ ญญา ยวงทอง)
ครู
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แบบประเมินผลรายบุคคล
คาชี้แจง ครู ผสู ้ อนประเมินทักษะปฏิบตั ิของนักเรี ยนในระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน โดยให้
คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์ การให้ คะแนน
มากที่สุด มีค่าคะแนน 5
มาก
มีค่าคะแนน 4
ปานกลาง มีค่าคะแนน 3
น้อย
มีค่าคะแนน 2
น้อยที่สุด มีค่าคะแนน 1

การให้ ความร่ วมมือ

การสรุ ปของเนือ้ หา

ความเข้ าใจในเนือ้ หา

ทักษะกระบวนการ

ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์

ลาดับ ชื่อ-สกุล

เนือ้ หาถูกต้ องชั ดเจน

รายการประเมิน
รวมคะแนน

ประว ัติย่ อของผู ้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ งและประวัติการ
ทางาน

ประวัติการศึกษา

นายปริ ญญา ยวงทอง
19 มกราคม พ.ศ. 2536
จังหวัดมหาสารคาม
บ้านเลขที่ 44 หมู่ 7 ตาบลวังไชย อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2560 ครู ผชู ้ ่วย
โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา จังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2562 ครู
โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา จังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2559 ครุ ศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2564 การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา

