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 บทท่ี  12 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้เทคโนโลยีส่ือประสม 

 
 

การใชเ้ทคโนโลยสีือ่ประสมในการเรยีนการสอนปจัจุบนัมมีากและเป็นทีนิ่ยมเพราะ
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดแ้มไ้มม่ผีูส้อนอยูด่ว้ย ใหผู้ส้อนสามารถท างานดา้นอื่นในสถานศกึษาได้
อยา่งสบายใจและไมเ่สยีงานทัง้ 2 อยา่งในเวลาเดยีวกนั ดงันัน้จงึขอเสนอตวัอยา่งการท างาน
วจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูป้ระเภทเทคโนโลยสีือ่ประสมเพือ่เป็นทางเลอืกในการจดัการศกึษาตาม
ความสนใจดงัน้ี 

- งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยใชค้อมพวิเตอรบ์ทเรยีนส าเรจ็รปู 
- งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
- งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสอนทางไกล 
- งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้วบ็ชว่ยสอน 
- งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกส ์

 
งานวิจยัภายในประเทศ 
 

งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอรบ์ทเรียนส าเรจ็รปู 
 
ชื่อเรือ่ง : การพฒันานวตักรรมบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนระบบสือ่ประสมเรือ่งชวีโมเลกุลดว้ย 
     รปูแบบการบรูณาการส าหรบันกัเรยีนระดบัชว่งชัน้ที ่4(อลสิา  เสนามนตร ี, 2551 :  

  บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : อลสิา  เสนามนตร ี/ 2551 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายหลกั เพือ่พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนระบบสือ่ 
ประสมเรื่องสารชวีโมเลกุลดว้ยรปูแบบการบูรณาการส าหรบันักเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่4 และมี
ความมุ่งหมายรองคอืศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นพุทธพิสิยั และเจตคตขิองนักเรยีนทีม่ี
ต่อบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนเรื่องชวีโมเลกุล เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้น
พุทธิพสิยั ทกัษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เจตคติที่มตี่อการเรยีนเรื่องชีวโมเลกุล และ
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ความคดิขัน้สูงในดา้นความคดิสรา้งสรรค์ของนักเรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรฯ์กบั
นักเรยีนที่เรยีนดว้ยการสอนปกต ิบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนระบบสื่อประสมเรื่องสารชวี
โมเลกุลน้ีพฒันาขึน้ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรปู Author ware บทเรยีนแบ่งเป็น 3 หน่วยคอื 1) 
อะตอม และโมเลกุล  2) ชนิดโครงสร้าง ความส าคญัและการประกอบเป็นโครงสร้างใหญ่
โดยสารชวีโมเลกุล ประกอบดว้ย 5 หวัขอ้ คอื สว่นประกอบของเยื่อเซลล ์คารโ์บไฮเดรต ลพิดิ 
โปรตีน และกรดนิวคลิอิก 3) การทดสอบสารชีวโมเลกุลเป็นการทดลองในห้องปฏิบตัิการ
หลงัจากศกึษาเน้ือหาจากบทเรยีนคอมพวิเตอรเ์รยีก “off screen” บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย
สอนน้ีไดผ้า่นการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญและทดสอบไดป้ระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80 
/ 80 วธิดี าเนินการวจิยัท าดงัน้ี คอื การสรา้งและพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนใหม้ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80 / 80 และน าบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองสอน กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นักเรยีนโรงเรยีนสุวรรณารามวิทยาคม ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรนีวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร ์จ านวน 2 หอ้งเรยีน ทีม่คีะแนนเฉลีย่วชิาวทิยาศาสตรใ์นระดบัเดยีวกนั นักเรยีน
หอ้งหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน อกีหอ้งหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม
เรยีนโดยการสอนปกต ิท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหท์างสถติ ิ
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. บทเรยีนคอมพวิเตอรฯ์ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80 / 80  
2. คา่เฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นพทุธพิสิยัหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรฯ์ สงู 

กวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.00  
3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อบทเรยีนคอมพวิเตอรฯ์อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย ( X = 4.14)  
4. คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิข์องแบบทดสอบชวีโมเลกุลของกลุม่ทดลองมคีา่มากกวา่กลุ่ม 

ควบคุมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.00 
5. คะแนนเฉลีย่ทกัษะการทดลองและความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ดา้นความคดิ 

คล่อง ความคดิยดืหยุน่ และความคดิรเิริม่แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
6. กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่เจตคตติ่อการเรยีนชวีโมเลกุลสงูกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งม ี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.00 
 

งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 
 
ชื่อเรือ่ง : การตดิตามผลการปฏบิตังิานของบณัฑติหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาการ 
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   คอมพวิเตอรป์ระยกุต ์– มลัตมิเีดยี คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี(เพทาย  บุญม ี, 2549 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : เพทาย  บุญม ี/ 2549 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาผลการปฏบิตังิานของบณัฑติหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติสาขาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต–์มลัตมิเีดยี คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีปีการศกึษา 2544 และ 2545 ตาม
ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติและบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา โดยรวมและเป็นราย
ดา้น 3 ดา้น คอื ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ ดา้นความสามารถในการปฏบิตังิาน 
และดา้นคุณลกัษณะสว่นตวั จ าแนกตามตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบับณัฑติ ไดแ้ก่ เพศ ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน และลกัษณะของหน่วยงาน และตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติ 
ไดแ้ก่ วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน และลกัษณะของหน่วยงาน กลุ่มตวัอยา่ง
ประกอบดว้ย ผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2544 และ 2545  จ านวน 61 คน ผูบ้งัคบับญัชา
ของบณัฑติจ านวน 37 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 42 ขอ้ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่คา่
รอ้ยละ คา่คะแนนเฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบท ี การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว และการทดสอบความแตกต่างขงคา่คะแนนเฉลีย่เป็นรายคูโ่ดยวธิขีองเชฟเฟ ่
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติและบณัฑติ มคีวามคดิเหน็วา่การปฏบิตังิานของบณัฑติหลกั 
สตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์– มลัตมิเีดยี คณะครศุาสตร ์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัด ี

2. ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติและบณัฑติ มคีวามคดิเหน็วา่การปฏบิตังิานของบณัฑติหลกั 
สตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์– มลัตมิเีดยี คณะครศุาสตร ์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี โดยรวมและรายดา้น
ไมแ่ตกต่างกนั 

3.  ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็วา่การปฏบิตังิาน
ของบณัฑติหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต์ – มลัตมิเีดยี 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
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งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้การสอนทางไกล 
 
ชื่อเรือ่ง : การศกึษาผลการใชชุ้ดการสอนทางไกล โดยใชร้ะบบวดีโิอคอนเฟอเรนซ ์(กติตพิงษ์   

  พุม่พวง , 2541 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : กติตพิงษ์  พุม่พวง / 2541 
 การศกึษาครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพชุดการสอนทางไกลโดย
ใชร้ะบบวดีโิอคอนเฟอเรนซ ์และเพือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพโดยการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู้
ของนักศกึษาทีเ่รยีนโดยชุดการสอนทางไกล โดยใชร้ะบบวดีโิอคอนเฟอเรนซ์กบันักศกึษาที่
เรยีนจากการสอนปกติ  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี
สาขาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ที่ก าลงัศกึษาวชิาโครงสรา้ง
แฟ้มขอ้มลู ภาคการศกึษาที ่3 ปีการศกึษา 2540 ซึง่ไดจ้ากการสุม่ตวัอย่างอย่างงา่ย จ านวน 
60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆละ30คน กลุ่มทดลองเป็นนกัศกึษาทีเ่รยีนโดยชุดการสอนทางไกล 
ผา่นระบบวดีโิอคอนเฟอเรนซ ์กลุ่มควบคุมเป็นนกัศกึษาทีเ่รยีนแบบการสอนปกต ิ
 ผลการวจิยัพบวา่ ชุดการสอนทางไกลมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด คอื 

1. ผลการประเมนิคุณภาพชุดการสอนทางไกลโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา มคีา่เฉลีย่การ 
ประเมนิ 3.10 และผลการประเมนิคุณภาพชุดการสอนทางไกลโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคมี
คา่เฉลีย่การประเมนิ 3.27 (เกณฑก์ารประเมนิผลอยา่งต ่าตอ้งได ้3.00 ขึน้ไป) 

2.  การตรวจสอบประสทิธภิาพชุดการสอนทางไกล โดยการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู้
ของนักศกึษาทีเ่รยีนแบบชุดการสอนทางไกล โดยใชร้ะบบวดีโิอคอนเฟอเรนซ์กบันักศกึษาที่
เรยีนแบบปกตมิผีลการเรยีนรูท้ดัเทยีมกนั(เกณฑท์ีก่ าหนด คอื อยา่งต ่าตอ้งทดัเทยีมกนั) 
ชื่อเรือ่ง : การพฒันารปูแบบการสอนทางไกลแบบสองทาง ส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษา สงักดั 
   ทบวงมหาวทิยาลยั (ฤทธชิยั  ออ่นมิง่ , 2543 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : ฤทธชิยั  ออ่นมิง่ / 2543 
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมาย เพื่อพฒันารูปแบบการสอนทางไกลแบบสองทาง 
ส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษา สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั โดยตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ
สอนที่สร้างขึ้นจากการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนระหว่างนิสิตที่ได้รบัการสอน
ทางไกลแบบสองทางในห้องเรยีนทางไกลกบันิสติที่ได้รบัการสอนทางไกลแบบสองทางใน
หอ้งเรยีนสตูดโิอแบบเผชญิหน้าและศกึษาเจตคตขิองนิสติต่อการสอนทางไกลแบบสองทาง
ภายหลงัไดร้บัการสอนทางไกลแบบสองทางทีส่รา้งขึน้ กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติชัน้ปีที ่1 คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
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2542 ทัง้หมดจ านวน 244 คน ท าการสุ่มแบบง่ายกบันิสติแต่ละวชิาเอกแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
จ านวน 194 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 50 คน ก าหนดใหก้ลุ่มทดลองไดร้บัการสอนดว้ย
ระบบทางไกลแบบสองทางในหอ้งเรยีนทางไกล และกลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนทางไกลแบบ
สองทางในหอ้งเรยีนสตูดโิอแบบเผชญิหน้า การด าเนินการทดลองครัง้น้ีใชแ้บบแผนการวจิยั
แบบสุม่กลุ่มสอบก่อน – สอบหลงั และใช ้t – test Difference Score เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูไดแ้ก่ รปูแบบ
การสอนทางไกลแบบสองทางที่สร้างขึ้นจากหลักการและทฤษฎีต่างๆ แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีา่ความเชื่อมัน่ 0.74 และแบบวดัเจตคตทิีม่ตี่อการสอนทางไกลแบบ
สองทางมคีา่ความเชื่อมัน่ 0.92 
 ผลการศกึษาคน้ควา้พบวา่ 

1.  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนระหว่างนิสิตที่ได้รบัการสอนทางไกลแบบสองทางใน
ห้องเรียนทางไกล กบันิสิตที่ได้รบัการสอนทางไกลแบบสองทางในห้องเรียนสตูดิโอแบบ
เผชญิหน้าแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

2.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัไดร้บัการสอนทางไกลแบบสองทางแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

3.  เจตคตขิองนิสติก่อนและหลงัไดร้บัการสอนทางไกลแบบสองทางแตกต่างกนัอยา่ง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้เวบ็ช่วยสอน 
 
ชื่อเรือ่ง : ผลของการใชส้ือ่บนเครอืขา่ยทีพ่ฒันาตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิซมึวชิาสือ่การสอน 
   ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น (เสาวลกัษณ์   

  จติรกัษ์ , 2547 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : เสาวลกัษณ์  จติรกัษ์ / 2547 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุง่หมายเพือ่ออกแบบและพฒันาการศกึษาการใชส้ือ่บนเครอืขา่ยที่
พฒันาตามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึ ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคดิเหน็ของผูเ้รยีนที่
เรยีนจากการใชส้ือ่บนเครอืขา่ยทีพ่ฒันาตามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึ ในวชิาสือ่การสอน เรือ่ง
นวตักรรมการศกึษา กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี คณะ
ศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีล่งเรยีนในรายวชิาสือ่การสอน ภาคเรยีนที ่ 2 ปี
การศกึษา 2546 กลุ่ม 2 จ านวน 19 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย 1) สือ่บน
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เครอืขา่ยทีพ่ฒันาตามแนวคอนสตรคัตวิสิซมึ  2) แบบทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน เรือ่ง
นวตักรรมการศกึษาแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ และอตันยั จ านวน 2 ขอ้ 3) 
แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้รยีน การศกึษาครัง้น้ีใชร้ปูแบบการวจิยัทีม่กีารทดลองเพยีง
กลุ่มเดยีว มกีารทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง การวเิคราะหข์อ้มลูจะมวีธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู
โดยการใชค้า่สถติพิืน้ฐานส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่( X ) คา่
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชก้ารอธบิายและตคีวามและสรปุ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้มคีา่เฉลีย่ ( X ) ของคะแนนสอบหลงัเรยีน 
27.79 และมคีา่เฉลีย่( X ) ของคะแนนสอบก่อนเรยีน 6.11 โดยมคีา่เฉลีย่ของคะแนนสอบหลงั
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน 21.68 และผูเ้รยีนมคีวามคดิเหน็ต่อรปูแบบการจดักจิกรรมการใชส้ือ่บน
เครอืขา่ยอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากช่วยสง่เสรมิทกัษะกระบวนการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
ตลอดจนการสรา้งความรูจ้ากสือ่บนเครอืขา่ยชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในการเรยีนรู ้
สง่เสรมิการท างานเป็นทมีซึง่น าไปสูก่ารยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นชว่ยท าใหเ้กดิความ
เขา้ใจเพราะไดผ้า่นกระบวนการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง สรา้งความรูเ้ป็นกลุ่มซึง่จะไดมุ้มมองที่
กวา้งขึน้ และไดข้ยายแนวคดิใหก้วา้งขวา้งขึน้จากการมาสรุปรว่มกบัเพือ่นและครผููส้อนท าให้
เกดิความเขา้ใจทีด่ขี ึน้ และไดข้ยายแนวคดิใหก้วา้งขวา้งขึน้จากการมาสรุปรว่มกบัเพือ่นและ
ครผููส้อนท าใหเ้กดิความเขา้ใจทีด่ขี ึน้ อกีทัง้ชว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีนเพิม่ขึน้ เพราะ
สามารถศกึษาไดต้ามอตัราการเรยีนรูข้องตนเอง เพราะคุณลกัษณะของสือ่บนเครอืขา่ยทีช่ว่ย
ตอบสนองดา้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลและความสนใจทีจ่ะศกึษาไดต้ามทีต่นเองตอ้งการ 
ชื่อเรือ่ง : การสรา้งตวัแบบประเมนิเวบ็ไซตห์อ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาโดยใชว้ธิเีชงิระบบ (ฉิมพล ี  
   วมิลธรรม , 2547 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : ฉิมพล ี วมิลธรรม / 2547 
 งานวจิยัน้ีมจีุดมุง่หมายเพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของผูใ้ช ้ บรรณารกัษ์ และผูด้แูล
เวบ็ไซตเ์กีย่วกบัโครงสรา้งเน้ือหาบนเวบ็ไซตห์อ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา และเพือ่สรา้งตวัแบบ
ประเมนิเวบ็ไซตห์อ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา โดยใชว้ธิเีชงิระบบ วจิยัม ี  3  ขัน้ตอน 
ประกอบดว้ย ขัน้น าเขา้เป็นการศกึษาความคดิเหน็ของผูใ้ช ้ บรรณารกัษ์ และผูด้แูลเวบ็ไซต์
เกีย่วกบัโครงสรา้งเน้ือหาบนเวบ็ไซตห์อ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ช ้คอื นิสติใน
ระดบัปรญิญาตร ี และระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัอุดมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะ
มหาวทิยาลยัทีจ่ ากดัการรบันิสติ เปิดสอนทัง้ในระดบัปรญิญาตร ี และบณัฑติศกึษา ในปี
การศกึษา 2546 จ านวน 9 แหง่ จ านวน 410 คน โดยใชว้ธิสีุม่แบบแบ่งชัน้ บรรณารกัษ์แผนก
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อา้งองิจ านวน 9 คน ใชว้ธิกีารสุม่อยา่งงา่ยและผูด้แูลเวบ็ไซตจ์ านวน 9 คน ใชว้ธิสีุม่แบบ
เจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบ 
ถามแบบมาตรประเมนิคา่ 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน ขัน้ประมวลผล เป็นการสรา้งตวัแบบและคูม่อืการใชต้วัแบบ ซึง่วเิคราะห์
ผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามคดัเลอืกคุณลกัษณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งเหน็วา่มคีวามส าคญัตัง้แต่ระดบั
ปานกลางถงึ ระดบัมากทีส่ดุ น ามาใสใ่นตวัแบบ และน าตวัแบบทีส่รา้งใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณา
ความเหมาะสมของตวัแบบ ขัน้ผลลพัธ ์เป็นการปรบัปรุงตวัแบบตามค าแนะน าขงผูเ้ชีย่วชาญ 
 ผลการวจิยั สรปุไดด้งัน้ี 

1.  การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ บรรณารกัษ์แผนกอ้างอิง และผู้ดูแลเว็บไซต์
เกีย่วกบัโครงสรา้งเน้ือหาบนเวบ็ไซตห์อ้งสมุด พบว่า อยู่ในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ มอียู่บางขอ้
เทา่นัน้ทีอ่ยูใ่นระดบัปานกลางซึง่ถอืวา่ผา่นเกณฑท์ัง้หมด 

2. ตวัแบบประเมนิเวบ็ไซตห์อ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 
2.1 แบบประเมนิเวบ็ไซตห์อ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบราย 

การโครงสรา้งเน้ือหาของเวบ็ไซตห์อ้งสมดุ มหีวัขอ้ประเมนิทัง้หมด 8 หวัขอ้ คอื ขอ้มลูเกีย่วกบั
หอ้งสมุด จ านวน 13 ขอ้ บรกิารสารสนเทศ จ านวน 18 ขอ้ บรกิารสบืคน้ จ านวน 8 ขอ้ การเชื่อมโยง 
จ านวน 9 ขอ้ บรกิารใหก้ารศกึษากบัผูใ้ช ้จ านวน 5 ขอ้ การออกแบบระบบน าทาง จ านวน 7 ขอ้ การ
ออกแบบโครงสรา้ง จ านวน 5 ขอ้ และ การสรา้งเน้ือหา จ านวน 10 ขอ้ รวม 75 ขอ้ 

2.2 คูม่อืการใชต้วัแบบ ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์วธิกีารประเมนิ การก าหนดคา่ 
คะแนน และเกณฑก์ารตดัสนิ 
 

งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 
ชื่อเรือ่ง : การศกึษาผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีเ่รยีนโดยใชชุ้ด 
   กจิกรรมเสรมิสรา้งการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกส ์(แกว้ตา  อยูค่ง , 2546 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : แกว้ตา  อยูค่ง / 2546 
 การศึกษาครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ซึ่งจ าแนกเป็น 3 
ดา้นไดแ้ก่ความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตรจ์ากอนิเตอรเ์น็ต ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่เรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมเสรมิสรา้งการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกส ์กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนประชาราษฎรอ์ุปถมัภ ์ภาคเรยีนที ่2 ปี
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การศกึษา 2545 จ านวน 2 หอ้งเรยีนๆละ 20 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจงจากการรบั
สมคัรนักเรยีนตามแผนการเรยีนคอมพวิเตอรข์องโรงเรยีนแลว้สุ่มอยา่งงา่ยอกีครัง้หน่ึงโดยวธิี
จบัฉลากเป็นกลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2โดยกลุ่มทดลองที ่1เรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรม
เสรมิสรา้งการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง กลุ่มทดลองที ่2 เรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรม
เสรมิสรา้งการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกสแ์บบมคีรูแนะน า ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลองกลุ่มละ 
18 คาบ คาบละ 50 นาท ีด าเนินการทดลองโดยใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ Two Group Pretest 
– Posttest Design การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม(ANCOVA) ทีม่ ี2 
ตวัแปร โดยมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละวชิาคอมพวิเตอรป์ลายภาค
เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2545 เป็นตวัแปรรว่ม 
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1.  นักเรียนที่เรยีนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสรมิสร้างการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ตนเองกบัเรยีนแบบมคีรูแนะน ามผีลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยทีค่่าเฉลีย่ของคะแนนทีป่รบัแลว้ของนักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรม
เสริมสร้างการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีครูแนะน าสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุด
กจิกรรมเสรมิสรา้งการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 

2.  นักเรียนที่เรยีนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสรมิสร้างการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ตนเองกับเรียนแบบมีครูแนะน ามีความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์จาก
อนิเตอรเ์น็ตแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยทีค่า่เฉลีย่ของคะแนนทีป่รบั
แล้วของนักเรยีนที่เรยีนโดยใช้ชุดกจิกรรมเสรมิสรา้งการเรยีนรูท้างอเิล็กทรอนิกส์แบบมคีรู
แนะน าสูงกว่านักเรยีนที่เรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมเสรมิสรา้งการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย
ตนเอง 

3.  นักเรียนที่เรยีนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสรมิสร้างการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ตนเองกบัเรียนแบบมีครูแนะน ามีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยทีค่่าเฉลีย่ของคะแนนทีป่รบัแลว้ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้
ชุดกจิกรรมเสรมิสรา้งการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกสแ์บบมคีรแูนะน าสงูกว่านักเรยีนทีเ่รียนโดย
ใชชุ้ดกจิกรรมเสรมิสรา้งการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 

4.  นักเรียนที่เรยีนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสรมิสร้างการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ตนเองกบัเรยีนแบบมคีรูแนะน ามทีกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยทีค่า่เฉลีย่ของคะแนนทีป่รบัแลว้ของนกัเรยีนทีเ่รยีน
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โดยใช้ชุดกจิกรรมเสรมิสรา้งการเรยีนรูท้างอเิล็กทรอนิกส์แบบมคีรูแนะน าสูงกว่านักเรยีนที่
เรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมเสรมิสรา้งการเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 
ชื่อเรือ่ง : การพฒันารปูแบบการสอนโดยใชห้อ้งเรยีนเสมอืนจรงิแบบใชป้ญัหาเป็นหลกัในระดบั 

  อุดมศกึษา 
ผูว้จิยั/ปี : สรุพล  บุญลอื / 2550 
 การวิจยัเรื่องน้ีมคีวามมุ่งหมายคือ 1. เพื่อพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียน
เสมอืนจรงิแบบใชป้ญัหาเป็นหลกัในระดบัอุดมศกึษา 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักศกึษาที่เรยีนแบบใช้ปญัหาเป็นหลกัในหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิกบันักศกึษาที่เรยีน
แบบใชป้ญัหาเป็นหลกัในหอ้งเรยีนปกต ิ3. เพื่อศกึษาความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัศกึษาที่
เรยีนแบบใชป้ญัหาเป็นหลกัในหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ 4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาที่
เรยีนแบบใช้ปญัหาเป็นหลกัในห้องเรยีนเสมอืนจรงิ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่
นักศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่3 คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรทีีก่ าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2548 จ านวน 6 
หอ้งเรยีน 220 คน น ามาแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆละ 110 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูในการ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก่์อนเรยีนและหลงัเรยีนคอื t – test dependent และ t – test  
Independent ใชใ้นการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 ผลการวจิยัปรากฏ ดงัน้ี 

1.  การพฒันารปูแบบการสอน โดยใชห้อ้งเรยีนเสมอืนจรงิ แบบใชป้ญัหาเป็นหลกัใน 
ระดบัอุดมศกึษา ไดข้ ัน้ตอนรปูแบบจ านวน 13 ขัน้ตอนประกอบดว้ย 1) การก าหนดเป้าหมาย
ในการเรยีนการสอน , 2) การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน , 3) การออกแบบเน้ือหาบทเรยีน , 4) การ
ก าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนตามแนวการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั , 5) การเตรยีม
ความพรอ้มดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน , 6) การก าหนดบทบาทผูส้อน , 7) การสรา้ง
แรงจงูใจในการเรยีน , 8) การด าเนินการเรยีนการสอน , 9) กจิกรรมเสรมิทกัษะ , 10) ควบคุม
กระบวนการเรยีนการสอนตามแนวการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัใช ้ FILA Model , 11) 
ก าหนดช่วงเวลาทดสอบ , 12) การประเมนิผลการเรยีน (การประเมนิตามสภาพจรงิ) , 13) 
ขอ้มลูป้อนกลบัเพือ่ปรบัปรงุ ซึง่ผา่นการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมมาก 
และผลการหาประสทิธภิาพของหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ (E1/E2) 83.15 
/ 81.17 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
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2.  ผลของการศึกษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาที่เรยีนจาก
หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิแบบใชป้ญัหาเป็นหลกั พบว่ามผีลการเรยีนสูงกว่านักศกึษาที่เรยีนจาก
หอ้งเรยีนปกตโิดยใชป้ญัหาเป็นหลกัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.01 

3.  นักศึกษาที่ เ รียนผ่ านห้อ ง เ รียน เสมือนจริงแบบใช้ป ัญหา เ ป็นหลัก ใน
ระดบัอุดมศกึษา มคีวามคงทนในการเรยีนรู ้ไมแ่ตกต่างกนั 

4.  นักศกึษาที่เรยีนผ่านหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนการสอน
ดว้ยหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิแบบใชป้ญัหาเป็นหลกัในระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 
 
งานวิจยัต่างประเทศ 
 
Research Title  : Effectiveness  of  Using Computer – Assisted Supplementary Instruction for  

 Teaching the Mole Concept (Serpil Yalcinalp , mer Geban , and lker  
 zkan,1995: p 1083) 

Researcher / Academic Year  : Serpil Yalcinalp , mer Geban , and lker zkan / 1995 
 This study examined the effect of computer – assisted instruction (CAI), used 
as a problem – solving supplement to classroom instruction, on student’ understanding 
of chemical formulas and mole concept, their attitudes toward chemistry subject, and 
CAI. The objective was to assess the effectiveness of CAI over recitation hours when 
both teaching methods were used as a supplement to the traditional chemistry 
instruction. We randomly selected two classes in a secondary school. Each teaching 
strategy was randomly assigned to one class. The experimental group received 
supplementary instruction delivered via CAI, while the control group received similar 
instruction through recitation hours. The data were analyzed using two – way analysis 
of variance and t – test . It was found that the students who used the CAI 
accompanied with lectures scored significantly higher than those who attended 
recitation hours, in terms of school subject achievement in chemistry and attitudes 
toward chemistry subject. In addition, there was a significant improvement in the 
attitudes of students in the experimental group toward the use of computers in a 
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chemistry course. There was no significant difference between the females versus 
males in each treatment group. 
Research Title  : Internet virtual community – an implementation of the instructional model of  
   the PBIALS bases on the PBL theory (Ming – Wei Chen ; Rita Kuo ; Maiga  
   Chang ; Kun – Yuan Yang ,2003 : 441) 
Researcher / Academic Year  : Ming – Wei Chen; Rita Kuo; Maiga Chang; Kun – Yuan Yang / 

     2003 
 We implement an instructional system, called Internet virtual community (IVC 
for short), according to the instructional model of the problem – Based Internet Assited 
Learning System (PBIALS for short), a previous research result based on the problem 
– based learning (PBL for short) theory. In order to achieve the instructional model of 
the PBIALS, four phases are developed for the instructional process include the phase 

school –  and the phase outside school. To ensure the instructional system is 
work and useful, a teaching unit – Dream Computer – is constructed for the basic 
computer concept , the first year course of the information program in Chi – Ping 
vocational school, Taiwan. A self designed questionnaire is also used for collection the 
feedbacks responded from the students and evaluating the instructional model / 
process / system proposed by us.  
 
สรปุ 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูป้ระเภทเทคโนโลยสีือ่ประสมมจีุดมุง่หมาย
เพือ่ใหเ้หน็แบบอยา่งของการท าวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่เป็นแนวทางในการคดิ
หาหวัขอ้การสรา้งสรรคน์วตักรรมประเภทน้ี ซึง่จะพบวา่ในปจัจุบนัมกีารบรูณาการการใชส้ือ่
เขา้กบัวธิกีารสอนแบบต่างๆ หลายวธิ ีและสามารถชว่ยใหก้ารสอนมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ โดย
ตวัอยา่งจะใหไ้วห้ลากหลายสาขา ไมใ่ชส่าขาวทิยาศาสตรเ์พยีงสาขาเดยีว เพือ่เป็นแนวทางใน
การต่อยอดทางการศกึษาส าหรบัคนรุน่ต่อไป 
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แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1.  จากตวัอยา่งงานวจิยัมกีารใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร 
2.  จากตวัอยา่งงานวจิยัใชท้ฤษฎใีดประกอบการศกึษาจงบอกมาเป็นขอ้ๆ 
3. จากเรือ่ง Effectiveness  of  Using Computer – Assisted Supplementary  

Instruction for จงบอกกลุ่มตวัอยา่ง วธิกีารสอน วธิวีเิคราะหข์อ้มลู และผลการวจิยั 
 

 


