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การพัฒนาแบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย
ดุษฎี สีวังคํา1* และ กฤษมันต วัฒนาณรงค2
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาแบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยแบบจําลอง และการเรียนแบบปกติ
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางเปน
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 คน ผูบริหาร 5 คน อาจารย 5 คน และนักศึกษา 250 คนจากมหาวิทยาลัยเอกชนเลือกโดย
วิธีการกําหนดคุณสมบัติตามประสงค (Purposive Sampling) ในปการศึกษา 2553 การทดสอบแบบจําลองโดยใช
วิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing การทดสอบหาประสิทธิภาพการเรียนจากการใชแบบจําลองคํานวณดวยสูตร
KW-CAI การทดสอบคา t (t-test Statistics) และการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression) ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพแบบจําลองทําการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ อาจารย และนักศึกษาอยูในระดับ “ดีมาก” การประเมิน
ความคุม ประโยชน โดยผูบริห ารอยู ในระดับ “ดีม าก” เชน กัน ป จจั ย ด านความรับผิดชอบต อตนเองของนั กศึ กษามี
ความสําคัญในการทํานายประสิทธิภาพของแบบจําลองได 3.8 เปอรเซ็นต นอกจากนั้นคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่เรียนดวยแบบจําลองสูงกวาการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสิทธิภาพการเรียนดวย
แบบจําลองพบวามีประสิทธิภาพ 82.00 เปอรเซ็นต แบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ตสําหรับมหาวิทยาลัย
เอกชนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชได
คําสําคัญ : แบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยเอกชน
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Development of a Distance Instructional Model via the Internet
for Private Universities in Thailand
Dussadee Seewungkum1* and Krismant Whattananarong2
Abstract
The purposes of this study were to develop a distance instructional model via the Internet for private
universities in Thailand and to compare the learning achievement of the students studied using the developed
model with those using usual instruction. The instruments used in this study were a five rating scale
questionnaire and an achievement test. The samples were 15 experts, 5 executives, 5 teachers, and 250
students from private universities in Thailand. They were selected by a purposive sampling method in the
academic year 2010. The distance instructional model was evaluated by using a Black Box testing method.
The learning efficiency of the model was computed by using the KW-CAI formulae. Data statistically were
analyzed by using a t-test and multiple regression analysis. The results have shown that the efficiency of the
model rated by the panel of experts, teachers, and students was also at a “very good” level and the return of
investment rated by the executives was at a “very good” level. The efficiency of the model was significant
predicted by the student‘s self responsibility factor at a level of 3.80 %. Moreover, the achievement scores of
the students studied with the developed model was significant higher than the achievement scores of the
students studied with usual instruction and the learning efficiency was at 82.0 %. This study suggests that the
developed distance instructional model via the Internet is acceptable and could be effectively used for private
universities.
Keywords: Distance Instructional Model Private Universities
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1. บทนํา
แบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต สําหรับ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยนี้เปนแบบจําลองที่
พั ฒ นาขึ้ น โดยใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศเป น เครื่ องมื อ
สําหรับการดําเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการ
สอนทางไกล และใช เ ป น สื่ อ หรื อ ช อ งทางของการ
ติ ดต อสื่ อ สาร โดยทํ า หน า ที่ เป น สื่ อ กลาง ทํ า ให มี ก าร
นําสาร (Message) จากผูสงไปสูผูรับ ในการเรียนการสอน
ทางไกลสื่ อ จะทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว กลางในการถ า ยทอด
ความรู ความคิด หรือขอมูลตาง ๆ ตามเนื้อหาวิชาที่สอน
ไปสูผูเรียน สื่อยังเปนเครื่องมือการถายทอดสารกลับไป
กลับมาระหวางผูสอนกับผูเรียนดวย ระบบการสอนการ
สอนทางไกล อีกทั้งเปนเครื่องมือชวยกระจายโอกาสทาง
การศึกษา และชวยขยายฐานความรูนําไปสูการเรียนการ
สอนตามความตองการมากยิ่งขึ้น โดยมีความจําเปนอยาง
ยิ่งตอการนํามาใชในมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
ที่ มี ก ารแข ง ขั น กั น เพิ่ ม มากขึ้ น ในป จ จุ บั น [1] ทั้ ง นี้
เนื่องจากสังคมปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสาร จากความ
เจริ ญ ก า วหน า ด า นการสื่ อ สารโทรคมนาคม ด า น
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือขายโยง
ไปทั่วโลก ซึ่งรวมกันเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่
เรียกวาอินเทอรเน็ต สังคมโลกแคบลง การติดตอสื่อสาร
ไดอยางรวดเร็ว จึงกลายเปนสังคมแหงการเรียนรู การ
เรียนรูเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและไมจํากัดสถานที่และเวลา
ประโยชนสําคัญสําหรับดานการศึกษาคือ ขาวสารขอมูล
ความรู การแสวงหาความรู การกระจายขาวสารขอมูล ทํา
ใหมีความสะดวก งาย และรวดเร็วในหลายรูปแบบ [2]
การใช เ ทคโนโลยี ม าช ว ยในด า นทางการศึ ก ษาจึ ง มี
ความสําคัญตอการจัดการศึกษาในสังคมยุคสารสนเทศ
เปนอยางมาก วิถีทางการของการเรียนรู และการเรียน
การสอนในยุคสารสนเทศจะเปนการเรียนรูที่ประกอบดวย
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ผนวกกับระบบ
การสื่อสารทางไกลมากขึ้น [3]
การศึกษาในปจจุบันนั้นไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จากการสอนแบบปกติ (Usual Instruction) ไปสูการสอน
ทางไกล (Distance Instruction) เพิ่มมากขึ้น สาเหตุจาก
พั ฒ นาการของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและเทคโนโลยี
การศึกษา [4]

ซึ่งเห็นไดวาองคกรทางการศึกษาตางๆ ในปจจุบันได
ใหความสําคัญและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
ในทางการศึกษามากยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนเครื่องมือชวยขยาย
โอกาสทางการศึกษา และชวยกระจายฐานความรูนําไปสู
การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น [5] การเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิมหรือการสอนในชั้นเรียนปกตินั้น จึงมีแนวโนมไปสู
การศึกษาทางไกลมากยิ่งขึ้น โดยมุงเนนเพื่อตอบสนอง
ความต องการของผู เรี ยน สั ง คมผู เรี ย น ที่ เอื้ อ ต อการ
เรียนรู [6] อีกทั้งยังสอดคลองและรองรับกับประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หลั ก เกณฑ ก ารขอเป ด และ
ดํ า เนิ นการหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาในระบบการศึ กษา
ทางไกล พ.ศ. 2548
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาในระบบการศึ ก ษาทางไกล คื อ การพั ฒ นา
แบบจํ าลองการสอนทางไกลบนอิ น เทอร เน็ ต สํ าหรั บ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย เพื่ อรองรั บตอการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย โดยเนนการเรียนการสอนที่มี
ความใกลเคียงกันกับการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ
ซึ่ งไม ว าจะอยู ที่ ไหนก็ สามารถถ ายทอดความรู และรั บ
ความรู การรับและสงขาวสาร การสนทนา อีกทั้งยังเห็น
ภาพจากกลองวีดิโอได
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาแบบจํ า ลองการสอนทางไกลบน
อินเทอรเน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษาความคุมประโยชนจากการลงทุน ของ
การนํ า แบบจํ า ลองการสอนทางไกลบนอิ น เทอร เ น็ ต
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ไปใช
2.3 เพื่อศึกษาคุณสมบัติของแบบจําลองการสอน
ทางไกลบนอินเทอรเน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย ที่สงผลตอประสิทธิภาพของแบบจําลองการ
สอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน
ในประเทศไทย
2.4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนดวยแบบจําลอง และการเรียนแบบปกติ
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3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 แบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ไดรับการ
ประเมินประสิทธิภาพ จากผูเชี่ยวชาญในระดับดีขึ้นไป
3.2 แบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ไดรับการ
ประเมินประสิทธิภาพ จากอาจารยในระดับดีขึ้นไป
3.3 แบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ไดรับการ
ประเมินประสิทธิภาพ จากนักศึกษาในระดับดีขึ้นไป
3.4 แบบจํ า ลองการสอนทางไกลบนอิ น เทอร เ น็ ต
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ไดรับการ
ประเมินจากผู บริหาร มหาวิ ทยาลัยเอกชน ถึ งความคุ ม
ประโยชนจากการลงทุน ของการนําแบบจําลองการสอน
ทางไกลบนอิ นเทอร เน็ต สําหรั บมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย ไปใช ในระดับดีขึ้นไป
3.5 แบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพการเรียนรูในระดับดีขึ้นไป
3.6 คุณสมบัติของแบบจําลองการสอนทางไกลบน
อินเทอรเน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
สามารถทํานายประสิทธิภาพของแบบจําลองการสอน
ทางไกลบนอินเทอรเน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย จากนักศึกษาโดยเกิดจากปจจัยดานความ
รับผิดชอบตอตนเองมากที่สุด
3.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมนักศึกษาที่เรียน
ดวยแบบจําลองและการเรียนแบบปกติแตกตางกัน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 การพัฒนาแบบจําลอง
4.1.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการงานวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวของกับแบบจําลองการสอนทางไกลบนอินเทอรเน็ ต
เปนการศึกษา คนควา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล
เอกสาร และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข องกั บการสอนทางไกลบน
อินเทอรเน็ต การคิดวิเคราะห ทั้งในดานองคประกอบ
กระบวนการและขั้นตอนในการสอน เพื่อนําขอมูลสารสนเทศ
ที่ ได มากํ าหนดความต องการของแบบจํ าลอง ซึ่ งได แบ ง

ออกเปน 4 สวนไดแก ดานคุณสมบัติทั่วไปของแบบจําลอง
ดานผูสอน ดานผูเรียน และดานผูใช/ผูดูแลระบบ
4.1.2 รางแบบจําลอง โดยนําขอมูลที่ไดจากการ
วิ เคราะห และสั งเคราะห ทฤษฎี หลั กการ งานวิ จั ยและ
เอกสารที่เกี่ ยวของกั บการพัฒนาแบบจํ าลองมากํ าหนด
เปนกรอบแนวคิดของการพัฒนาแบบจําลอง
4.1.3 การออกแบบโดยการนําขอกําหนดความ
ตองการของแบบจําลอง และสถาปตยกรรมของแบบจําลอง
ที่ไดผ านกระบวนการวิ เคราะห นํามาออกแบบเพื่ อสราง
กระบวนการทํางานของแบบจําลอง
4.1.4 การพัฒนาแบบจําลอง เปนขั้นตอนการนํา
ขอมูลจากที่ไดทําการออกแบบไวมาเขียนโปรแกรม และ
เมื่อพัฒนาแบบจําลองเสร็จเรียบรอยแลว จากนั้นผูพัฒนา
ระบบ/ผู วิ จั ยได ทํ าการทดสอบระบบ เพื่ อตรวจสอบหา
ขอผิดพลาดตาง ๆ
4.1.5 ประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง โดย
โดยกลุมผูเชี่ยวชาญ กลุมอาจารย กลุมนักศึกษาและกลุม
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
4.2 การประเมิ นประสิทธิ ภาพและการวิ เคราะห
ขอมูล
4.2.1 การประเมินประสิทธิ ภาพของแบบจํ าลอง
โดยผูเชี่ยวใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามแบบประเมินคา
5 ระดับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนคณะผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 15 ทาน จําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก ดาน
คอมพิวเตอร 5 ทาน ดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 ทาน และ
ดานเนื้อหา 5 ทาน วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย
ทําการติ ดต อกั บผู เชี่ยวชาญ เพื่ อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
ของแบบจํ าลอง โดยการส งหนั งสื อนํ าส งแบบสอบถาม
พรอมทั้งเอกสารประกอบ การตอบแบบสอบถาม และนัด
วันและเวลาเพื่ อเขาพบ เพื่อชี้ แจงวั ตถุ ประสงคของการ
ทดสอบ ตลอดจนวิธี การใชงานแบบจําลอง หลังจากนั้นให
ผูเชี่ยวชาญทดลองใชแบบจําลองตามลําพัง ในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2553
4.2.2 การประเมินประสิทธิ ภาพของแบบจํ าลอง
โดยอาจารย จํานวน 5 คน วิธีดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยทําการติดตอกับอาจารยผูสอน เพื่อประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของแบบจํ าลอง โดยการส งหนั งสื อนํ าส ง
แบบสอบถามพร อ มทั้ ง เอกสารประกอบการตอบ
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แบบสอบถาม และนัดวันและเวลาเพื่อเขาพบ เพื่อชี้แจง
วั ตถุ ป ระสงค ของการทดสอบ ตลอดจนวิ ธี การใช งาน
แบบจําลอง หลังจากนั้นใหอาจารยทดลองใชแบบจําลอง
ตามลําพัง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
4.2.3 การประเมินประสิทธิภาพของแบบ จําลอง
โดยนักศึกษา ผูวิจัยนําแบบจําลอง ที่ไดสรางขึ้นไป
ประเมินประสิทธิภาพ โดยนักศึกษา จํานวน 250 คน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช แบบประเมิ นประสิทธิ ภาพของ
แบบจําลอง ผูวิจัยทําการติดตอกับนักศึกษา จํานวน 250
คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง โดยการสง
หนังสือนําสงแบบสอบถามพรอมทั้งเอกสารประกอบการ
ตอบแบบสอบถาม และนั ดวั นและเวลาไปถึ งอาจารย ที่
ปรึ กษาของนั กศึ กษา เพื่ อเข าพบนั กศึ กษา และชี้ แจง
วั ตถุ ประสงค ของการทดสอบ ตลอดจนวิ ธี การ ใช งาน
แบบจําลอง หลังจากนั้นใหนักศึกษาทดลองใชแบบจําลอง
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาควบคุมการทดลองใช
แบบจําลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
4.2.4 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู โดย
การนําแบบจําลองที่ไดพัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยามจํานวน 50 คน ซึ่งเรียนรายวิชา 144305 การออกแบบและการผลิตงานบนเว็บไซต ในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2553 โดยการเลือกแบบเจาะจงตาม
คุณสมบัติที่ประสงค (Purposive Sampling) ซึ่งไดแบงกลุม
การทดลอง เปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนที่เรียนแบบปกติ
จํานวน 25 คน และกลุมนักเรียนที่เรียนดวยแบบจําลอง
จํานวน 25 คน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานใน
ระดับที่สามารถนําไปใชไดสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
4.2.5 การประเมินความคุมประโยชนจากการ
ลงทุ น ของการนํ า แบบจํ า ลองไปใช โดยผู บ ริ ห าร
มหาวิ ทยาลั ยเอกชน วิ ธี ดํ าเนิ นการเก็ บรวบรวมข อมู ล
ผู วิ จั ยทํ าการติ ดต อกั บผู บริ หาร มหาวิ ทยาลั ยเอกชน
จํานวน 5 คน เพื่อประเมินความคุมประโยชนของการนํา
แบบจําลอง ไปใช โดยการสงหนังสือนําสงแบบ สอบถาม
พรอมทั้งเอกสารประกอบการตอบแบบ สอบถาม และนัด
วันและเวลาเพื่อเขาพบ เพื่อชี้ แจงวัตถุ ประสงค ของการ
ทดสอบ ตลอดจนวิธีการใชงานแบบจําลอง หลังจากนั้นให

ผูบริหารทดลองใชแบบ จําลองตามลําพัง ในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2553
4.2.6 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเบื้องตน ไดแก
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ใชการทดสอบแบบ Black Box Testing ใน
การทดสอบแบบจําลอง ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
จากการใชแบบจําลองดวยสูตร KW-CAI เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการทอสอบคา t (t-test for
dependent samples และ t-test for Independent
samples) และประเมินประสิทธิภาพคุณสมบัติของ
แบบจํ า ลองการสอนทางไกลบนอิ น เทอร เ น็ ต จาก
นั ก ศึ ก ษา/ผู ใ ช โดยการวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis)
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาแบบจําลอง
5.1.1 การทดสอบการเขาใชงานแบบจําลอง
การทดสอบการเขาใชงานแบบจําลอง โดยให
ผูใชเขาใชแบบจําลอง (Login) ผลจากการทดสอบพบวา
ผูสอนและผูเรียนเขาใชงานได ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 รูปการแสดงหนาการเขาใชงาน (login)
5.1.2 การทดสอบสภาพแวดลอมการทํางานภายใน
ของแบบจํ าลองในส วนของผู สอนผลการทดสอบพบว า
หลั งจากที่ ผู สอนได เข าใชงานแบบจําลองใช งาน ผู สอน
สามารถแสดงผลการทํางานและสามารถใชงานฟงกชั่นการ
ทํางานตาง ๆ ของรูปแบบการสอนทางไกลได ดังรูปที่ 2

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 2 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2554

ในส ว นของผู ดู แ ลระบบสามารถเข า ถึ ง การติ ด ต อ
ฐานขอมูลและเชื่อมโยงการใชเครื่องมือบนแบบจําลอง
ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนการทํางานของ Client
site เปนสวนการทํางานของผูใชที่ตองการใชงาน
แบบจําลอง ผานทาง Web browser สวนการทํางาน
Web server เปนสวนการทํางานแบบจําลอง และสวน
การทํางานของ Database server เปนระบบการจัดการ
ฐานขอมูล เปนสวนที่ผูดูแลระบบ/ผูวิจัยสามารถเขาไป
บริ ห ารจั ด การข อ มู ล ต า ง ๆ เช น การจั ด การผู ส อน
ผูเรียน และหมวดหมู/วิชา ดังรูปที่ 4
รูปที่ 2 รูปการแสดงการใชงานในสวนของผูสอน
5.1.3 การทดสอบสภาพแวดลอมการทํางาน
ภายในของรูปแบบการสอนทางไกลในสวนของผูเรียน
ผลการทดสอบพบวา หลังจากที่ผูเรียนทําการเขาใช
แบบจําลอง (login) ผูเรียนสามารถแสดงผลการทํางาน
และสามารถใช ง านฟ ง ก ชั่ น การทํ า งานต า ง ๆ ของ
รูปแบบการสอนทางไกลได ดังรูปที่ 3
รูปที่ 4 รูปการทํางานโดยภาพรวมของแบบจําลอง

รูปที่ 3 การแสดงการใชงานในสวนของผูเรียน
5.1.4 ภาพรวมของแบบจําลอง ซึ่ง ประกอบดวย
ผูดูแลระบบ อาจารยผูสอน และนักศึกษา โดยผูดูระบบ
กําหนดสิทธิการใชงานเพื่อสามารถเขาใชแบบจําลอง
จากนั้นอาจารยผูสอนทําแผนการเรียนรู โดยใหผูเรียนมี
สวนรวมผานระบบอินเทอรเน็ต ดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้น
การวางแผน การจัดการเรียนการสอน ขั้นการจัดการ
หองเรียน/สัมมนาและขั้นกิจกรรมการเรียนรู

5.2 ผลการทดลองใชและผลการประเมิน
ประสิทธิภาพแบบจําลอง
5.2.1 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง
พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอประสิทธิภาพ
แบบจําลองไดรับการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ในภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจําลองโดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน
รายการประเมิน
1. ดานคอมพิวเตอร
2. ดานเทคโนโลยีการศึกษา
3. ดานเนื้อหา
รวมผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน

ระดับประสิทธิภาพ
M
SD ความหมาย
4.74 .438
ดีมาก
4.76 .430
ดีมาก
4.68 .467
ดีมาก
4.74 .440
ดีมาก
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5.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจําลอง
ไดรับการประเมินโดยอาจารย แบบจําลองการสอนใน
ภาพรวม อยูในระดับดีมาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจําลอง
โดยอาจารย
รายการประเมิน
1. ดานการมีปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนา
2. ดานความรับผิดชอบตอตนเอง
3. ดานการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
4. ดานทักษะความรวมมือทางสังคม
5. ดานกระบวนการกลุม
รวม

ระดับประสิทธิภาพ
SD ความหมาย
M
4.90
.316
ดีมาก
4.71
.458
ดีมาก
4.70
.483
ดีมาก
4.80
.414
ดีมาก
4.74
.422
ดีมาก
4.74
.440
ดีมาก

5.2.3 ผลการประเมิ น ประสิ ทธิภ าพ ไดรั บการ
ประเมินโดยนักศึกษา โดยในภาพรวม อยูในระดับดีมาก
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจําลอง
โดยนักศึกษา
รายการประเมิน
1. ดานการมีปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนา
2. ดานความรับผิดชอบตอตนเอง
3. ดานการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
4. ดานทักษะความรวมมือทางสังคม
5. ดานกระบวนการกลุม
รวม

ระดับประสิทธิภาพ
SD ความหมาย
M
4.76 .489
ดีมาก
4.54 .617
ดีมาก
4.60 .495
ดีมาก
4.10 .839
ดี
4.78 .418
ดีมาก
4.56 .623
ดีมาก

5.2.4 ผลการประเมิน ความคุ ม ประโยชน จ าก
การลงทุน ของการนําแบบจํา ลองไปใช โดยผู บ ริ ห าร
มหาวิท ยาลั ย เอกชนในภาพรวมอยู ใ นระดับ ดีม าก
ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความคุมประโยชนจากการ
ลงทุนของการนําแบบจําลองไปใชโดย
ผูบริหาร มหาวิทยาลัยเอกชน
รายการประเมิน
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบสนอง
ตอความตองการใชงานของผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชน (Function
Requirement Test)
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคุม
ประโยชนดานการทํางานของฟงกชนั
ตาง ๆ ในระบบ (Functional Test)
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคุม
ประโยชนของผลลัพธที่ไดจาก
แบบจําลอง (Output Validation Test)
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคุม
ประโยชนตอความสามารถและความ
สะดวกในการใชงาน (Usability Test)
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคุม
ประโยชนตอการตรวจสอบและความ
ปลอดภัยในการใชงาน (Security Test)
รวมทั้ง 5 ดาน

M

ระดับประสิทธิภาพ
SD ความหมาย

4.80

.406

ดีมาก

4.82

.388

ดีมาก

4.84

.374

ดีมาก

4.77

.427

ดีมาก

4.73
4.78

.446
.413

ดีมาก
ดีมาก

5.2.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง
โดยภาพรวม ซึ่ งได รั บการประเมิ นโดยกลุ มผู เชี่ ยวชาญ
กลุมอาจารย กลุมนักศึกษา และกลุมผูบริหาร มหาวิทยาลัย
เอกชนพบวา อยูในระดับดีมาก ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ
แบบจําลอง ในภาพรวม
รายการประเมิน
1. ภาพรวมของแบบจําลอง
1.1 ดานการตอบสนองตอความ
ตองการใชงานของผูเชี่ยวชาญ
(Function Requirement Test)
1.2 ดานความถูกตองดานการทํางาน
ของฟงกชันตาง ๆ ในระบบ
(Functional Test)
1.3 ดานผลลัพธที่ไดจากระบบ
(Output Validation Test)
1.4 ดานความสามารถและความ
สะดวกในการใชงาน (Usability Test)
1.5 ดานการตรวจสอบและความ
ปลอดภัยในการใชงาน (Security
Test)
รวม

M

ระดับประสิทธิภาพ
SD ความหมาย

4.76

.426

ดีมาก

4.76

.426

ดีมาก

4.77

.423

ดีมาก

4.73

.444

ดีมาก

4.70

.470

ดีมาก

4.74

.440

ดีมาก
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5.2.6 ผลการทดลองใชแบบจําลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพคุณสมบัติของแบบจําลอง คือ คุณสมบัติ
ดานที่ 2 ดาน มีความรับผิดชอบตอตนเอง เปนดานที่มี
ความสําคัญในการทํานายประสิทธิภาพของแบบจําลอง

โดยมี ค า R2 เท า กั บ .038 นั่ น คื อ สามารถอธิ บ าย
ประสิทธิภาพของแบบจําลองได 3.8% ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 7 และตารางที่ 8

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห
คุณสมบัติของแบบจําลอง

Mean (M)
3.5240
3.8860
3.8205
3.5020
3.6680
3.8860

รวม
ดานที่1 ดานการมีปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนา
ดานที่2 ดานมีความรับผิดชอบตอตนเอง
ดานที่3 ดานการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน
ดานที่4 ดานทักษะความรวมมือทางสังคม
ดานที่5 ดานกระบวนการกลุม

จากตาราที่ 6 พบวา คาสถิติของตัวแปรตัวมี
คุณสมบัติอยูในเกณฑดีและเหมาะสมคือจํานวนตัวอยาง
ที่ จ ะนํ า ไปวิ เ คราะห มี ม ากเพี ย งพอ (250 ตั ว อย า ง)
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คาเบี่ยงเบนมาตรฐานกระจาย

Std. Deviation (SD)
.78734
.60454
.42009
.85435
.65536
.60121

N
250
250
250
250
250
250

คอนขางสูง ซึ่งแสดงวาความแปรปรวนของตัวแปรทุก
ตัวอยูในเกณฑที่ดีมีการกระจายปกติ คาสถิติดังกลาวจึง
เหมาะสมในการทดสอบดวยเทคนิคถดถอยพหุตอไป

ตารางที่ 7 ตารางเมตริกสัมพันธ
ดานที่ 2
รวม
ดานที่1
ดานที่2
ดานที่3
ดานที่4
ดานที่5

รวม
1.000
.059
.196
.169
.121
.127

ดานที่1
1.000
.509
.300
.236
.367

จากตารางที่ 7 ไมพบวามีตัวแปรคูใดที่มีความ
สั ม พั น ธ สู ง เกิ น .75 ขึ้ น ไป ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ตั ว แปร

ดานที่2

ดานที่3

1.000
.457
.452
.452

ดานที่4

1.000
.579
.239

ชุดตัวแปรที่เขาสมการ

1

คาคงที่ (Constant)
(X2)ดานที่ 2

S.E.E = .773 Adjusted R2 = .034
ลําดับ
1
2
3
4

ตัวแปรนอกสมการ
Excluded variables
(X1) ดานที่ 1
(X3) ดานที่ 3
(X4) ดานที่ 4
(X5) ดานที่ 5

คาสัมประสิทธิ์
B
Beta
2.122
.367
.196
คาสัมประสิทธิ์
B
Beta
.06
-.055
-1.805
.1
-.1921
.04
.1102
.048

1.000
.357

1.000

ทุ ก ตั ว มี ค วามเป น อิ ส ระแยกจากกั น เหมาะสมในการ
วิเคราะหถดถอยพหุตอไป

ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตัวแปรที่เขาสมการดวยเทคนิค Stepwise
ลําดับ

ดานที่5

F

Sig F

R2

9.879

.002

.038

F

Sig F

R2

R2 change

t

Sig t

.038

4.732
3.143

.000
.002

R2 change

t

Sig t

-.765
1.433
.576
.689

.445
.153
.565
.492
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จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหปรากฏวาตัวแปร
อิสระทั้งหมด 5 ดาน สามารถอธิบายการผันแปรของตัว
แปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ขึ้นไปไดเพียง
1 ดานเทานั้น คือ ดานที่ 2 นอกนั้นไมมีนัยสําคัญ
ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 8 นํามาเขียนเปน
สมการมาตรฐานไดดังนี้
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ คือ
ý = 2.122 + .367 X2
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
Zý = .196Z X2
5.2.7 ผลการเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย คะแนน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อ นเรี ย นกั บ หลั ง เรี ย นของ
นักศึกษาที่เรียนดวยแบบจําลองการศึกษาทางไกลบน
อินเทอรเน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
จํานวน 25 คน ดวยวิธี t-test dependent มีผลการ
วิเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
แบบจําลองกอนเรียนกับหลังเรียน
คะแนน
N
M
SD
t
คะแนนกอนเรียน
-25.221*
25
72.12 5.600
คะแนนหลังเรียน
25
83.24 5.925
*p < .05, df = 24, t = 1.7169 (One-tail)

จากตารางที่ 9 พบวาคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยแบบจําลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
5.2.8 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนดวยแบบจําลองกับ
นักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ มีผลการวิเคราะหแสดง ดัง
ตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดวยแบบจําลอง กับการเรียนแบบปกติ
SD
คะแนน
N
M
คะแนนกอนเรียน
25
83.24 5.925
คะแนนหลังเรียน
25
76.20 6.076
*p < .05, df = 48, t = 2.0106 (Two-tail)

t
4.148*

จากตารางที่ 10 พบวาคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยแบบจําลองแตกตางจากแบบปกติ โดย
คะแนนการเรียนดวยแบบจําลองสูงกวาคะแนนการเรียน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2.9 ประสิทธิภาพการเรียนรู ของนักศึกษา
จากการหาประสิทธิภาพจากสูตร KW-CAI พบวามี
ประสิทธิภาพรอยละ 82.00 ถือไดวามีประสิทธิภาพใน
ระดับ “ดี” สามารถนําไปใชได
6. อภิปรายผลการวิจัย
ความคิ ดเห็ นของผู เชี่ ยวชาญที่ มี ตอแบบจํ าลองการ
สอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน
ในประเทศไทย ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูใน
ระดับ “ดีมาก” เกิดจากผูที่เกี่ยวของและมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบดวย อาจารยผูสอน ผูเรียน
และผูดูแลระบบ/ผูวิจัยไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน
โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนโดย
เปนผูลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ ได
ดวยตนเอง การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง มีการแกปญหา ทํา
ให นั ก เรี ย นมี ค วามสนใจเรี ย น และสนุ ก กั บ การเรี ย น
สามารถเข าใจเนื้ อหาได อย างลึ กซึ้ งทํ าให มี ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Harasim (1993) คือ เปนการเรียนแบบรวมมือกันใน
ไซเบอรสเปส (Cyber Space) การเรียนการสอนบน
อินเทอรเน็ต โดยใชคอมพิวเตอร ซึ่งเนนการการออกแบบ
ในการสนั บสนุ นการเรี ยนแบบร วมมื อกั น มี การปฏิ บั ติ
เฉพาะในการเรียนการสอนบนอินเทอรเน็ต การกลั่นกรอง
ความคิ ดเห็ นจากประสบการณ ในการเรี ยนที่ อาจารย
สามารถนําไปใชได กระบวนการเรียนการสอนของผูสอน
ไดมีการออกแบบใหมีการเรียนการสอนออนไลน โดยใช
การเรียนแบบรวมกัน มีการนําเสนอผลงาน การสัมมนา
การมี ส ว นร ว มในการอภิ ป ราย การทํ า และนํ า เสนอ
โครงงานวิจัยของกลุม หรือการรวมกันทํางาน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นแบบจํ า ลอง ประกอบด ว ย ห อ ง
Whiteboard หอง Meeting หอง Video Conference
และหองหอง Presentation สอดคลองกับงานวิจัยของ
Munro (1997) ซึ่งพบวาการติดตอสื่อสารดวยวิธีการ
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สนทนาทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน
ทํ า ให ผู เ รี ย นสามารถอภิ ป รายและร ว มมื อ กั น และยั ง
สนับสนุนผูเรียนใหมีการแสดงความคิดเห็น การโตแยง
การอภิปราย การแสดงบทบาท การแสดงความคิดเห็น
ได ซึ่งเปนการนําเอาสื่อประสมมาใชใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู
งานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมานี้ เพื่อมุงเนนใหสอดคลองกับ
ความตองการของอาจารยและนักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล เปนการจัดการ
เรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดทุกที่ ทุกเวลา
และทุกโอกาส โดยใชกระบวนการเรียนแบบรวมมือกัน
แสดงให เห็ นว ามี ประสิ ทธิ ภาพในการสอนทางไกลบน
อินเทอรเน็ต ดวยเกี่ยวกับแบบจําลอง และสอดคลองตาม
หลักองคประกอบของการเรียนแบบรวมมือ ของ วรรณ
ทิพา รอดแรงคา (2541 อางถึงใน Johnson and others,
1987) คื อ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ แ บบเผชิ ญ หน า ความ
รับผิดชอบตอตนเอง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน
ทักษะความรวมมือทางสังคม และกระบวนการกลุม
7. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
สามารถนํากรอบแนวคิดของแบบจําลองการสอน ไป
ประยุกตใชงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูสอน ผูเรียน ในงานการวิจัยในครั้งนี้ยังพบวา
การหาประสิทธิ ภาพคุ ณสมบัติ ของแบบจํ าลองการสอน
ทางไกลบนอิ นเทอรเน็ต สํ าหรับมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย จากการทํานายประสิทธิภาพคุณสมบัติของ
แบบจําลอง โดยนักศึกษานั้น ปจจัย ดานความรับผิดชอบ
ต อ ตนเองเป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ต อ แบบจํ า ลอง ว า จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม
ดั งนั้ นหากมี การศึ กษาวิ จั ยเกี่ ยวกั บการเรี ยนการสอน
ทางไกล ควรศึกษาถึงเรื่องพฤติกรรมการเรียนรูของมนุษย
ควบคูไปดวย ถึงแมมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดแต ผูใช
หรือผูเรียนไมมีความรับผิดชอบตอตนเองแลวนั้น ก็จะทํา
ใหเทคโนโลยีนั้นไมมีประโยชน เทคโนโลยีจะตองพัฒนา
ไปพร อมกั บความรั บผิ ดชอบของผู เรี ยน จึ งจะเกิ ดการ
เรียนรูไดอยางสมบูรณที่สุด นอกจากนั้นควรศึกษารูปแบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อกําหนดมุมมองที่กวางขวาง และ
นํามาใชในการพัฒนารูปแบบเกี่ยวกับแบบจําลองการสอน

ทางไกลบนอินเทอรเน็ต และควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลกระทบตอการพัฒนารูปแบบเกี่ยวกับแบบจําลองการ
สอนทางไกลบนอินเทอรเน็ต และปจจัยที่สงผลกระทบตอ
การพัฒนางานบนระบบเครือขาย
8. เอกสารอางอิง
[1] Brown, Stephen C. Corporate context and
cultural change: distance learning in BT. In
Brown, Stephen C. (ed.) Open and Distance
Learning: Case Studies from Industry and
Education, London: Kogan, 1997. pp. 37-48.
[2] Harasim, L. “Collaborating in Cyberspace:
Using Computer Conferences as a Group
Learning Experience,” Interactive Learning
Environments. 3 (2): 119-130; July, 1993.
[3] Munro, T. Status of education computer
bulletin board systems available to
southern California. [CD_ROM]. Abstract
from: Dissertation Abstracts Item: 2122, 1997.
[4] กฤษมันต วัฒนาณรงค. เทคโนโลยีการศึกษา
วิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : สินทวี, 2549.
[5] กิดานันท มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและ
นวั ต กรรม.พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 2. ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม .
กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด อรุณาการพิมพ,
2543.
[6] วรรณทิพา รอดแรงคา. Constructivism. กรุงเทพฯ:
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2540.
[7] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หลักเกณฑการขอ
เปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาใน
ระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548

95

