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ช่ืองานวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลนเร่ืองการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ช่ือผูวิจัย สุรียพร  แกวหลอ 
 

บทคัดยอ 
  

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลนเร่ืองการฝกประสบการณวิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูใช
บทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ 3) ประเมินความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนา
บทเรียนออนไลนเร่ืองการฝกประสบการณวิชาชีพ ประชากรคอืนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เรียน
ในภาคเรียนที่ 1/2561 กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง ไดแก นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปที่ 
4  จํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก บทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพท่ีพัฒนาขึ้น 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนโดยคิดจากการวัดผลทางการเรียนรู 
จากบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยใชเกณฑ E1/E2 คาที่ไดคือ 81.87/81.33  แสดงวาบทเรียนออนไลนที่สรางข้ึนมี
คุณภาพตามเกณฑการศึกษา  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลน
เร่ืองการฝกประสบการณวิชาชีพพบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ 3) ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่องการฝก
ประสบการณวิชาชีพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑋 = 4.54)  

  
คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน  การฝกประสบการณวิชาชีพ 
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Title  Development of e-learning lessons on Professional Experience Faculty 
of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University 

Author  Sureeporn kaewlo 
 

Abstract 
 

This research aims to: 1) develop online lessons on professional experience 
training Faculty of Management Science Phibun Songkhram Rajabhat University 2) 
Study the learning achievement of online lesson users on professional experience 
training 3) Assess satisfaction with the development of online lessons on professional 
experience training The population is the students of the Faculty of Management 
Science who studied in the semester 1/2018. The sample group was selected for 
specific subjects, namely, students of the Faculty of Management Science, Year 4, 
totaling 30 people. The tools used were online lessons on professional experience 
training developed. Online lesson quality assessment form And satisfaction 
questionnaires 

The results of the research were as follows: 1) The effectiveness of online 
lessons based on learning measurement From online tutorials about Professional 
experience training Faculty of Management Science Pibulsongkram Rajabhat 
University using E1 / E2 criteria. The value is 81.87 / 81.33. It indicates that the online 
lessons created have quality according to the educational criteria. 2) Learning 
achievement of students studying with online lessons on professional experience 
training found that After learning higher than before learning with statistical 
significance at the level of .05 and 3) the results of the satisfaction analysis of 
students towards online lessons on professional experience training overall at the 

highest level (X ̅ = 4.54) 
 
Keywords: e-Learning, Practical experience 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหของกองวิเคราะห
นโยบายและแผนที่สงเสริมใหพนักงานสายสนับสนุนไดพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to 
Research) และจัดหาผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดแก  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม จิตต
การุญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุ  เจริญวงศระยับ  และคุณเอมอร กมลวรเดช เปนผูวิพากษและให
ขอเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการทําวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธี  จนทําใหงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จ
สมบูรณไปไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่
กรุณาใหขอมูลสนับสนุน และใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนออนไลนเร่ืองการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ของคณะวิทยาการจัดการ  และขอขอบพระคุณ อาจารยพิณรัตน  นุชโพธิ์  
อาจารยนภาภรณ  อุนปรีชาวณิช  และคุณภคินี  ดิบทิพย ที่กรุณาใหขอมูล ใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะ พรอมตรวจเคร่ืองมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีไดใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีหนวยงานที่ใหบริการนักศึกษา

ดานการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา  รับผิดชอบดูแลนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพและนักศึกษาที่ตองการฝกปฏิบัติงานระหวางปดภาคการศึกษา ทําหนาที่ในการ

ประสานงานระหวางอาจารยกับนักศึกษาและหนวยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษา

ไดสัมผัสกับการทาํงานจากแหลงอาชีพโดยตรง  เพื่อเตรียมตัวเขาสูการทํางานในอาชพีอยางมั่นใจและ

มีประสิทธิภาพ  แตการดําเนินงานกอนงานฝกประสบการณวิชาชีพมักจะประสบปญหา สาเหตุอาจ

เปนเพระวา นักศึกษายังไมเขาใจกระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่  การกรอก

แบบฟอรมขอฝกงาน  ระบบหนังสือราชการระหวางหนวยงาน  โครงสรางหนวยงานของภาครัฐและ

เอกชน โดยสังเกตจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  และคําบอกเลาของอาจารยผูรับผิดชอบโครงการ

ของสาขาวิชา  และอาจารยนิเทศ 

ปญหาท่ีพบบอยคือ นักศึกษากรอกขอมูลของหนวยงานไมถูกตอง  ย่ืนเอกสารซ้ําซอน  มีการ

เปลี่ยนสถานประกอบการบอย  นักศึกษาเลือกสถานท่ีฝกงานไมตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา  และ

นักศกึษาไมทราบชัดเจนเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ คําสั่ง สิทธิประโยชน และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยที่

มีใหกับนักศึกษา  ดังนั้นเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการ  หนังสือราชการ ประเภท

ของหนวยงาน  เอกสารและแบบฟอรมเก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพ  ระเบียบ  คําสั่ง  สิทธิ

ประโยชน  และสวัสดิการที่นักศึกษาจะตองรู และความรูเก่ียวกับกระบวนการเตรียมความพรอมใน

การฝกประสบการณวิชาชีพ  ผูวิจัยเห็นวาควรนําเทคโนโลยีเขามาสนับสนุน  เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษา

กอนถึงเวลาการฝกประสบการณวิชาชีพจริง  ซึ่งสามารถศึกษาบทเรียนไดทุกที่ทุกเวลา ผูวิจัยจึง

พัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อสรางความเขาใจใหกับนักศึกษาเกี่ยวกับ

งานฝกประสบการณวิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ  และเปนการสนับสนุนใหการฝกประสบการณ

วิชาชีพสัมฤทธิ์ผลสูงสุด  ยกระดับทักษะและความสามารถของนักศึกษาใหมีความพรอมที่จะออกสู

ตลาดแรงงานอยางแทจริง 

จากขอมูลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานในสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ   

เห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานดานการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีนักศึกษาที่จะออกฝก

ประสบการณวิชาชีพจํานวนมากทุกๆ ปการศึกษา  ซึ่งไดรับรูและศึกษาการปฏิบัติหนาท่ีอํานวยความ

สะดวกในการจัดทําหนังสือราชการขอความอนุเคราะห หนังสือสงตัวนักศึกษา จัดทําโครงการ

ปฐมนิเทศ  ดําเนินการระหวางการฝกฯ  และปจฉิมนิเทศหลังการฝกประสบการณวิชาชีพ  และ
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อํานวยความสะดวกและประสานงานระหวางอาจารยนิเทศกกับนักศึกษา  นักศึกษากับหนวยงาน

ภายนอก หรืออาจารยกับหนวยงานภายนอก  จึงเห็นควรพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่องการฝก

ประสบการณวิชาชีพในรูปแบบสื่อ  e-learning เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา  

สามารถศึกษา  คนควาดวยตนเองบนระบบอินเทอรเน็ตโดยไมจําเปนตองเรียนในหองเรียนอยางเดียว 

 

ปญหาการวิจัย 
นักศึกษากรอกขอมูลของหนวยงานไม ถูกตอง  นักศึกษาปฏิบัติตามข้ันตอนการฝก

ประสบการณวิชาชีพไมถูกตอง และนักศึกษาไมทราบชัดเจนเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ คําสั่ง สิทธิ

ประโยชน และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยที่มีใหกับนักศึกษา 

คําถามการวิจัย 
1. บทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามควรมีลักษณะเปนอยางไร 
2. ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนอยางไร 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในระดับใด 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 

1. พัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูใชบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ  
3. ประเมินความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชพี 
 

ขอบเขตการวิจัย 
กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาชั้นปท่ี 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามจํานวน 30 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังการศึกษาบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
3. ความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
 บทเรียนออนไลน หมายถึง บทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบดวย 5 หนวย คือ หนวยที่ 1 

ความสําคัญและความเปนมา  หนวยที่ 2 ความรูทั่วไปเก่ียวกับองคการ  หนวยที่ 3 ขั้นตอนการฝก

ประสบการณวิชาชีพ  หนวยที่ 4 การปฏิบัติตนและสิทธิประโยชนของนักศึกษา  หนวยที่ 5 บทบาท

และหนาท่ีของผูนิเทศกและอาจารยนิเทศก 

 การฝกประสบการณวิชาชีพ  หมายถึง การออกฝกปฏิบัติงานภาคสนามในหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบความรูของนักศึกษากอน

และหลังเรียนบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

 อาจารยนิเทศ หมายถึง  อาจารยท่ีไดรับแตงตั้งจากคณะวิทยาการจัดการ ทําหนาที่ให

คําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ ติดตามประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพ รวมถึงแกปญหาตางๆ ที่

เกิดขึ้นกับนักศึกษาระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 

 หัวหนาหนวยงาน หมายถึง ผูบังคับบัญชาสูงสุด  ผูจัดการ  เจาของราน  ผูจัดการฝายบุคคล  

ผูจัดการฝายบรหิาร  ในหนวยงานที่นกัศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 ผูนิเทศประจําหนวยงาน หมายถึง บุคคลที่หนวยงานหรือสถานประกอบการ มอบหมายให

เปนผูดูแล ใหคําแนะนํา เปนพี่เลี้ยง และประเมินผลการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาและประสานงาน

กับอาจารยผูนิเทศกตามที่คณะวิทยาการจัดการกําหนด 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ไดบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2. ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูจากบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวาเปนอยางไร 

3. ทราบถึงความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในระดับใด 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
  การพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ตองศกึษาคนควาจากเอกสาร หลักฐาน แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีนํามา
ประกอบ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยดังนี้ 
 ความรูเก่ียวกับงานฝกประสบการณวิชาชีพ 
  ความรูเก่ียวกับบทเรียนออนไลน (e-Learning) 
 ความรูเก่ียวกับ Google site 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

ความรูเกี่ยวกับงานฝกประสบการณวิชาชีพ มีดังน้ี  
1. ความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดําเนินงานโดยยืดแนวปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรจังหวัด และยุทธศาสตรของชาติไวดังนี้ คือ 
“เปนผูนําดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง” ซึ่งมีพันธกิจ 5 ดาน ไดแก 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง สรางและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  พัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผล การวิจัย พันธกิจสัมพันธ และการบริการวิชาการ มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
เพื่อพัฒนางานดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนดานการเรียนการสอน กาพัฒนาบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะสอดคลองตามความตองการของสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 คณะสนับสนุนดานการจัดหา
แหลงทนุวิจัย เพื่อสรางองคความรูดวยการวิจัย มุงความเปนเลิศทางการจัดการ พรอมทั้งบูรณาการสู
การเรียนการสอนถายทอดสูชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีการขยายการใหบริการวิชาการและ
ความรวมมือในระดับประเทศและนานาชาติ สงเสรมิสนับสนุนทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ จึงไดกําหนดใหรายวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพ เปนวิชาบังคับใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารับการฝกประสบการณ วิชาชีพในหนวยงานที่
เก่ียวของ ทั้งหนวยงานหรือองคการภาครัฐและ เอกชน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสฝกปฏิบัติงานใน
วิชาชีพและประสานทฤษฎี ใหสอดคลองกับการทํางานอยางเปนระบบในสถานการณจริง นอกจากน้ี
ยังเปนการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางสถาบันการศึกษากับองคการ ภายนอก ตลอดจนเปนการ
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพ เพื่อโอกาสในการไดงานทําตอไปในอนาคต2. เอกสาร
ประกอบการของฝกประสบการณวิชาชีพ 
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2. ขั้นตอนการฝกประสบการณวิชาชีพ แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก 
ระยะที่ 1. กอนออกฝกประสบการณ  
1) นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ  
2) นักศึกษาติดตอสอบถามขอมูลเบื้องตนกับหนวยงานที่ตองการขอไปฝกประสบการณ โดย

ในหนวยงานที่จะขอฝกประสบการณตองมีผูควบคุม หนาที่เปนผูนิเทศ 
3) นักศึกษากรอกคํา รองขอฝกประสบการณวิชาชีพและยื่นคํารองใหประธานหลักสูตร

สาขาวิชาเปนผูพิจารณาคุณสมบัติ  
4) นําใบคํารองที่ประธานหลักสูตรสาขาวิชาอนุมัติแลวนํามายื่นตองานฝกประสบการณ

วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อพิมพหนังสือราชการ จดหมายขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ  

5) นักศึกษาสงจดหมายขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ แกหนวยฝก
ประสบการณที่ยื่นคาํรองไว หากไดรับการตอบรับใหนักศึกษานําเอกสารมาสงที่งานฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

6) นักศึกษารับเอกสารสงตัวเขาฝกประสบการณวิชาชีพที่คณะในวันปฐมนิเทศกอนฝก
ประสบการณวิชาชีพ  เพื่อนําไปย่ืนใหหนวยงานในวันแรกที่เขาฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถาน
ประกอบการ หากถูกปฏิเสธใหเริ่มขั้นตอน ตั้งแตขอ 2) อีกครั้ง  

ระยะที่ 2 การออกฝกประสบการณ  
ระยะเวลาการฝกประสบการณวิชาชีพ ไดกําหนดชั่วโมงในการฝกประสบการณวิชาชีพของ

นักศึกษา ใหมีชั่วโมงในการฝกประสบการณวิชาชีพ เปนเวลา 350 และ 450 ชั่วโมง (3 เดือน) โดยมี
การฝกประสบการณ วิชาชีพไมนอยกวา 8 ชั่วโมง/วัน  หลังจากฝกประสบการณวิชาชีพตองเขาปจฉิม
นิเทศหลังฝกประสบการณวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงจะสามารถออกฝกงานและจบตาม
เงื่อนไขที่กําหนด  

ระยะที่ 3 หลังออกฝกประสบการณ  
นําใบประเมินและหนังสือสงตัวกลับจากสถานประกอบการ รายงานการฝกประสบการณ

วิชาชีพ สมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ สงใหกับอาจารยนิเทศก ภายในหนึ่งสัปดาห หลัง
สิ้นสุดการฝกประสบการณวิชาชีพ และนําเสนอรูปเลมรายงาน ตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนด 

การตัดเกรดการฝกประสบการณวิชาชีพ  
นักศกึษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ตํ่ากวา B ตองเขารับการฝก

ประสบการณวิชาชีพอีกครั้ง เพื่อเปนการรักษาคณุภาพและมาตรฐานของวิชาชีพ 
บทลงโทษ  
ในกรณีท่ีนักศึกษาไมปฏิบัติตามระเบียบคูมือนักศกึษา  
1) ตักเตือน  
2) ในกรณีที่ประพฤติผิดรายแรง คณะฯ จะนํารายชื่อสงกองพัฒนานักศึกษาเพื่อดําเนินการ

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอไป 
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3. การแตงกายและการปฏิบัติตนระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ 
 การแตงกายระหวางฝกวิชาชีพ  กําหนดใหนักศึกษาแตงกาย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
หรือตามที่หนวยฝกประสบการณวิชาชีพกําหนด 
 หนาที่และความรับผิดชอบของนักศกึษา  
 นักศกึษาฝกประสบการณวิชาชีพจะตองปฏิบัติตน ดังตอไปนี้  
 1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย และหนวยฝก ประสบการณอยาง
เครงครัด  
 2) เขาฝกประสบการณวิชาชีพโดยสม่ําเสมอ และปฏิบัติงานตามท่ี ไดรับมอบหมายดวยความ
ตั้งใจ  
 3) จัดทํา บันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพประจํา วัน เพื่อเสนอให ผูนิเทศกตรวจสอบ 
และใหความเห็นตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
 4) สรางความสัมพันธอันดีกับบุคลากรทุกคนในสถาบันฝกประสบการณ วิชาชีพ หลีกเลี่ยง
การนินทาวาราย เมื่อเกิดปญหาใด ๆ ขึ้น ควรปรึกษา และขอความชวยเหลือจากผูนิเทศกและ
อาจารยนิเทศก  
 5) เขารวมประชุมและรวมกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยฝกเชนเดียวกับคนอื่นดวยความเอาใจใส
รับผิดชอบและตรงตอเวลา 
 การปฏิบัติงาน  
 1) ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเทากับ 8-10 ชั่วโมง ตอวัน หากเกินกวาที่
กําหนด ใหข้ึนอยูกับการตกลงระหวางนักศึกษากับ หนวยฝกประสบการณวิชาชีพ  
 2) นักศึกษาไมมีสิทธิเรียกรองเงินเดือน คาแรง หรือ คาตอบแทนใด ๆ จากหนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพ (กรณีทํา งานในเวลาปกติ)  
 3) หากหนวยฝกประสบการณวิชาชีพตองการใหนักศึกษาทํา งาน นอกเวลาฝกประสบการณ
วิชาชีพใหข้ึนอยูกับการยินยอมของนักศึกษา และผูนิเทศก หากหนวยฝกประสบการณวิชาชีพ
พิจารณาใหคาตอบแทน นักศึกษาใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูนิเทศก นักศึกษา และอาจารยนิเทศก 
โดยเปนไปตามมาตรฐานแหงวิชาชีพไวอยางเครงครดั  
 4) นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพตามวันและเวลาที่หนวยฝก ประสบการณวิชาชีพ
กําหนด  
 5) นักศึกษาตองมีเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพไมนอย กวารอยละ 80 ของเวลาที่
กําหนด รวมทั้งการเขารวมสัมมนากอนฝก (ปฐมนิเทศ) การสัมมนาระหวางฝก และการสัมมนาหลัง
ฝกประสบการณ ตามภาควิชาและคณะกําหนด  
 6) หากเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีตองหยุดฝกประสบการณวิชาชีพใหอยูใน ดุลยพินิจอาจารยนิเทศก
และมติจากที่ประชุมภาควิชา 
 
4. บทบาทหนาที่ของผูนเิทศก  
 ผูนิเทศก คือ ผูปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการ ที่ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนา
งานหรือผูบังคับบัญชาในกลุมงาน ใหรับผิดชอบดูแลนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน หรือฝกประสบการณ
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วิชาชีพตามกลุมสาขาวิชาเอกตางๆ ทําหนาท่ีเปนผูใหคําแนะนํา ปรึกษา แกนักศึกษาในเรื่องตางๆ 
เชน แนะนําโครงสรางองคกร  แนะนําข้ันตอนการทํางาน  สอนวิธีการทํางาน  แนะนําใหรูจัด
สภาพแวดลอมของสถานประกอบการ   
 บทบาท หนาที่ของผูนิเทศก  
 ผูนิเทศก ผูที่อยูใกลชิดกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพตลอดเวลา เปนผูปรึกษา แนะนํา 
ชี้แจง รวมกันทํางาน วางแผนการจัดกิจกรรม และประเมินผลของนักศึกษาและยังทํา หนาท่ีติดตอ
ประสานงานกับอาจารย นิเทศก นอกจากนี้ผูนิเทศกยังมีความสําคัญตอการเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพใหนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาตอวิชาชีพตอไป หนาที่ ผูนิเทศก มีดังนี้ คือ  
 1) ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในเร่ืองตางๆ ระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ 
 2) ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน โดยการแนะนําของผูนิเทศกในสัปดาหแรกของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ กอนลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อไดเห็นการทํางานที่ดี อันจะเปนแนวทางการ
ปฏิบัต ิที่เปนประโยชนตอนักศึกษาตอไป 
 3) ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการพัฒนาการปฏิบัติงานตางๆ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 4) สังเกตการณการทํางานของนักศึกษาโดยสมํ่าเสมอ พรอมทั้งใหคําแนะนํา เพื่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
 5) ชวยแนะนํา ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ คุณลักษณะของนักศึกษาใหเหมาะสมกับงาน
วิชาชีพ 
 6) จัดใหนักศึกษาไดมีโอกาสรวมมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของหนวย ฝกประสบการณวิชาชีพ 
ทั้งกิจกรรมใน-นอกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพ  
 7) แนะนําสงเสริมเพื่อพัฒนาเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและการปฏิบัติตนตามระเบียบและจรรยา
วิชาชีพ  
 8) ประเมินผลความกาวหนาทางดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ไดแก การใหการปรึกษา การ
ทดสอบการทํางาน  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบ  การทําบันทึกการปฏิบัติงานความรับผิดชอบ
ของนักศึกษา และรายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ  
 9) ประสานงานและรายงานความกาวหนาและพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักศึกษาให
อาจารยนิเทศกไดทราบ เพื่อรวมกันแกปญหา  
 10) ประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาใหเท่ียงตรง ตามความเปนจริง และสง
แบบประเมินไปยังงานฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
 
5. บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารยนิเทศก  
 อาจารยนิเทศ อาจารยนิเทศก คือ อาจารยประจํา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งปฏิบัติหนาที่นิเทศการฝกประสบการณ วิชาชีพ ใหคําแนะนํา ปรึกษาเพื่อให
นักศึกษาไดมีความรู เทคนิคตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยฝก
ประสบการณ ตลอดจนแกไขปญหาตาง ๆ ของนักศึกษาเพื่อชวยพัฒนาใหประสบ ความสําเร็จในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ  
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 หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยนเิทศก มีดังนี้  
 1) นิเทศการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย การฝกประสบการณวิชาชีพ
ของคณะศกึษาศาสตร และของหนวยฝก ประสบการณวิชาชีพ  
 2) ตรวจแกไขบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพและบันทึกผล การฝกประสบการณวิชาชีพ
แตละครั้งเพื่อติดตามผล และพัฒนาการฝก ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา  
 3) สังเกตการฝกทํา งานในหนวยฝกประสบการณ และบันทึกผล การนิเทศ หรือการทํา งาน
แตละครั้งเพื่อติดตามผลการปฏิบัติ และ พัฒนาการทางการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
 4) พบนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมเพื่อรับทราบปญหา ในการฝกปฏิบัติงานหรือฝก
ประสบการณวิชาชีพ หรือปญหาอื่น ๆ และ เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอยางสมํ่าเสมอ  
 5) แนะนํา แหลงความรูที่จะคนควา แนะนํา หรือสาธิตการให การปรึกษาใหกับนักศึกษา  
 6) ปรึกษาหารือกับผูนเิทศก เพื่อใหการนิเทศหรือการฝกประสบการณ วิชาชีพของนักศึกษา
ไดบรรลุวัตถุประสงคตรงกัน  
 7) พบกับผูบริหารของหนวยฝกประสบการณเพื่อรับทราบนโยบาย ของหนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีตาม โอกาสอันสมควร  
 8) สนับสนุนใหนักศึกษาชวยทํา กิจกรรมอ่ืน ๆ ของหนวยฝก ประสบการณหรือชมุชน  
 9) ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาเปนระยะ ๆ ตามที่กําหนดไวใน
แผนการปฏิบัติงาน และประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ พรอมท้ังรวบรวมและสรุปผลการ
ประเมินสงหัวหนาโปรแกรมหรือ ผูประสานงานรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ  
 10) เขารวมการสัมมนากอนฝกประสบการณ (ปฐมนิเทศ) การสัมมนา ระหวางฝก
ประสบการณวิชาชีพ และการสัมมนาหลังฝกประสบการณ วิชาชีพ โดยเปนอาจารยที่ปรึกษาของกลุม
สัมมนาวิชาเอกตามท่ีไดรับ มอบหมายจากคณะศึกษาศาสตรและกิจกรรมที่เก่ียวของกับการฝก 
ประสบการณวิชาชีพ  
 11) ตัดสินผลการฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับผูนิเทศก ผูเก่ียวของ และหัวหนาโปรแกรม
วิชาเอกหรือผูประสานงานรายวิชาการฝกประสบการณ  
 12) สรุปปญหาและขอเสนอแนะใหแกหัวหนาโปรแกรมวิชาเอกหรือ ผูประสานงานรายวิชา
การฝกประสบการณ เพื่อนํา เสนอตอฝายฝก ประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร เพื่อประโยชน
ตอการพัฒนางาน ประสบการณวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 13) เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําแกนักศึกษาในการจัดทํา โครงการ หรือโครงการวิจัย พรอม
ทั้งรวมประเมินผลการจัดโครงการหรือโครงการ วิจัยของนักศึกษา  
 14) ใหคําแนะนํา และประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ แกนักศึกษาในการจัดทํา 
รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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6. สิทธิประโยชนที่นักศึกษาควรไดรับระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ 
เมื่อนักศึกษาออกไปฝกปฏิบัติงานตามหนวยงานตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ แตนักศึกษา

ยังคงไดรับสิทธิในการเปนนักศึกษาอยู เชน สิทธิประกันอุบัติเหตุ  สิทธิในการเลือกคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา  สิทธิในการเขารวมโครงการกับทางคณะและมหาวิทยาลัย  สิทธิในการไดรับ
ทุนการศึกษาและทุนวิจัย สิ่งเหลาน้ีนักศึกษาเมื่อออกไปฝกประสบการณวิชาชีพจะเขาใจวาไม
สามารถเขารวมหรือมีสิทธิในกิจกรรมและโครงการตางๆ  ยกตัวอยางเชน หากนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ
ระหวางฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาสามารถประสานงานมายังคณะ หรือกองพัฒนานักศึกษา 
เพื่อขอเบิกจายคาใชจายได 

 

ความหมายของบทเรียนออนไลน (e-Learning) 
  ความหมายของ e-Learning (What is e-Learning?) การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส หรือ     

e-Learning รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งใชการถายทอดเนื้อหา (delivery methods) ผานทาง   
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสไมวาจะเปน คอมพิวเตอรเครอืขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ 
ทางสัญญาณโทรทัศนหรือ สัญญาณดาวเทียม และใชรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาสารสนเทศ ใน
รูปแบบตาง ๆ ซึ่งอาจอยูในรูปแบบการเรียนที่เราคุนเคยกันมาพอสมควร เชน คอมพิวเตอรชวยสอน 
(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน 
(On-line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรืออาจอยูในลักษณะท่ียังไมคอยเปนที่แพร
หลายนัก เชน การเรียน จากวิดีทัศนตามอัธยาศัย (Video On-Demand) เปนตน อยางไรก็ดีใน      
ปจจุบัน เม่ือกลาวถึง e-Learning คนสวนใหญจะหมายเฉพาะถึง การเรียนเนื้อหาหรือ สารสนเทศซึ่ง
ออกแบบมาสําหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใชเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถาย 
ทอดเนื้อหา และเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management System) 
ในการบริหารจัดการการเรียนรูของผูเรียนและงานสอนดานตางๆ โดยผูเรียนที่เรียนจาก e-Learning 
นี้สามารถ ศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน นอกจากน้ี เนื้อหาสารสนเทศของ e-Learning จะถูก
นําเสนอโดยอาศัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโตตอบ 
(Interactive Technology) จากความหมายท่ีคนสวนใหญนิยาม e-Learning นั้น จําเปนตองทํา
ความเขาใจใหชัดเจนวา e-Learning ไมใชเพียงแคการสอนในลักษณะเดิม ๆ และนําเอกสารการสอน
มาแปลงใหอยูในรูปดิจิตัลและนําไปวางไวบน เว็บ หรือระบบบริหารจัดการการเรียนรูเทานั้น แต
ครอบคลุมถึงกระบวนการในการเรียนการสอน หรือการอ บรมที่ใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหเกิดความยืดหยุนทางการเรียนรู (flexible learning) สนับสนุนการเรียนรูใน
ลักษณะท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง (learner-centered) และการเรียนในลักษณะตลอดชีวิต (life-long 
learning) ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนทัศน (paradigm shift) ของท้ังกระบวนการในการ 
เรียนการสอนดวย นอกจากน้ี e-Learning ไมจําเปนตองเปนการเรียนทางไกลเสมอคณาจารย
สามารถนําไปใช ในลักษณะการผสมผสาน (blended) กับการสอนในชั้นเรยีนได 
 ลักษณะสําคญัของ e-Learning (Feature of e-Learning)  

ลักษณะสําคัญของ e-Learning ท่ีดีควรจะประกอบไปดวยลักษณะสําคัญ 4 ประการดังน้ี   
1. ทุกเวลาทุกสถานที่ (Anywhere, Anytime) หมายถึง e-Learning ควรตองชวยขยายโอกาสใน
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การเขาถึง เนื้อหาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง ในท่ีนี้หมายรวมถึงการที่ผูเรียนสามารถเรียกดูเนื้อหา
ตามความสะดวกของผูเรียน เชน ผูเรียนมีการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขายได   
อยางยืดหยุน 2. มัลติมีเดยี (Multimedia) หมายถึง e-Learning ควรตองมีการนําเสนอเนื้อหาโดยใช
ประโยชนจาก สื่อประสมเพื่อชวยในการประมวลผลสารสนเทศของผูเรียนเพื่อใหเกิดความคงทนใน
การจดจําและ/ หรือการเรยีนรูไดดีขึ้น 3. การเชื่อมโยง (Non-linear) หมายถึง e-Learning ควรตอง
มีการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไมเปน เชิงเสนตรงกลาวคือผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาตามความ  
ตองการโดย e-Learning จะตองจัดหาการ เชื่อมโยงที่ยืดหยุนแกผูเรียน นอกจากนี้ยังหมายถึงการ
ออกแบบใหผูเรยีนสามารถเรียนไดตามจังหวะ (pace) การเรียนของตนเองดวยเชน ผูเรียนที่เรียนชา
สามารถเลือกเนื้อหาที่ตองการเรียนซาไดบอยครั้ง ผูเรียนที่เรียนดีสามารถเลือกท่ีจะขามไปเรียนใน
เนื้อหาท่ีตองการไดโดยสะดวก 4. การโตตอบ (Interaction) หมายถึง e-Learning ควรตองมีการ   
เปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบ (มีปฏิสัมพันธ) กับเนื้อหา หรือกับผูอ่ืนไดกลาวคือ 1) e-Learning ควร   
ตองมีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบกับเน้ือหา (Interactive Activities) รวมท้ังมี
การจัดเตรียมแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ ความเขาใจดวยตนเองได      
2) e-Learning ควรตองมีการจัดหาเครื่องมือในการใหชองทางแกผูเรียนในการติดตอสื่อสาร 
(Collaboration Tools) เพื่อการปรึกษาอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นกับผูสอน วิทยากร     
ผูเชี่ยวชาญ หรือเพื่อน ๆ รวมชั้นเรียน โดยในสวนของการโตตอบนี้จะตองคํานึงถึงการใหผลปอนกลับ
ที่ทันตอเหตุการณ (Immediate Response) ซึ่งอาจหมายถึงการที่ผูสอนตองเขามาตอบคําถามหรือ
ใหคําปรึกษาแกผูเรียนอยางสม่ําเสมอ และทันเหตุการณรวมถึงการที่ e-Learning ควรตองมีการ
ออกแบบใหมีการทดสอบ การวัดผลและ การประเมินผล ซึ่งสามารถใหผลปอนกลับโดยทันทีแก      
ผูเรียน ไมวาจะอยูในลักษณะของแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) หรือแบบทดสอบหลังเรียน 
(posttest) ก็ตาม 
 องคประกอบของ e-Learning (Component of e-Learning) 

1. เนื้อหา (Content) เนื้อหาเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุดสําหรับ e-Learning คุณภาพของ
การเรียนการสอนของ e-Learning และการท่ีผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคการเรียนในลักษณะนี้หรือ
ไมอยางไร สิ่งสําคัญที่สุดก็คอืเน้ือหาการเรียน ซึ่งผูสอนไดจัดหาใหแกผูเรียน ซึ่งผูเรียนมีหนาที่ในการ
ใชเวลาสวนใหญศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง เพื่อทําการปรับ เปลี่ยน (convert) เนื้อหาสารสนเทศท่ี     
ผูสอนเตรียมไวใหเกิดเปนความรูโดยผานการคิดคน วิเคราะหอยางมีหลัก การและเหตุผลดวยตัวของ
ผูเรียนเองคําวา “เนื้อหา” ในองคประกอบแรกของ e-Learning นี้ไมไดจํากัดเฉพาะ สื่อการสอน 
และ/หรือคอรสแวรเทานั้น แตยังหมายถึงสวนประกอบสําคัญอ่ืน ๆ ที่ e-Learning จําเปนจะตองมี 
เพื่อใหเนื้อหามีความสมบูรณเชน คําแนะนําการเรียน ประกาศสําคัญตาง ๆ ผลปอนกลับของผูสอน 
เปนตน  

2. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management System) องคประกอบที่
สําคัญมากเชนกันสําหรับ e-Learning ไดแกระบบบริหารจัดการการเรียนรูซึ่งเปนเสมือนระบบที่
รวบรวมเครื่องมือซึ่งออกแบบไวเพื่อใหความสะดวกแกผู ใชในการจัดการกับการเรียนการสอน      
ออนไลนนั่นเอง  ซึ่งผูใชในท่ีนี้แบงไดเปน 4 กลุม ไดแกผูสอน (instructors) ผูเรียน (students)      
ผูชวยสอน (course manager) และผูท่ีจะเขามาชวยผูสอนในการบริหารจัดการดานเทคนิคตางๆ 
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(network administrator) ซึ่งเครื่องมือและระดับของสิทธิในการเขาใชที่จัดหาไวใหก็จะมีความ
แตกตางกันไปตามแตการใชงานของแตละกลุม ตามปรกติแลวเครื่องมือที่ระบบบริหารจัดการการ
เรียนรูตองจัดหาไวใหกับผูใชไดแกพื้นที่และเครื่องมือ สําหรับการชวยผูเรียนในการเตรียมเนื้อหา
บทเรียน พื้นที่และเครื่องมือสําหรับการทําแบบทดสอบ แบบสอบถาม การจัดการกับแฟมขอมูลตาง 
ๆ นอกจากน้ีระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่สมบูรณจะจัดหาเครื่องมือใน การติดตอสื่อสารไว
สําหรับผูใชระบบไมวาจะเปนในลักษณะของไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เว็บบอรด (Web 
Board) หรือแช็ท (Chat) บางระบบก็ยังจัดหาองคประกอบพิเศษอ่ืน ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให
กับผูใช อีกมากมายเชน การจัดใหผูใชสามารถเขาดูคะแนนการทดสอบ ดูสถิติการเขาใชงานในระบบ 
การอนุญาตใหผูใชสรางตารางการเรยีน ปฏิทินการเรียน เปนตน  

3. โหมดการติดตอสื่อสาร (Modes of Communication) องคประกอบสําคัญของ         
e-Learning ที่ขาดไมไดอีกประการหนึ่งก็คือการจัดใหผู เรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผู สอน       
วิทยากรผูเชี่ยวชาญอ่ืน ๆ รวมทั้งผูเรียนดวยกัน ในลักษณะที่หลากหลายและสะดวกตอผูใช กลาวคือ 
มีเครื่องมือที่จัดหาไวใหผูเรียนใชไดมากกวา 1 รูปแบบ รวมท้ังเครื่องมือนั้นจะตองมีความสะดวกใน 
การใชงาน (user-friendly) ดวย ซึ่งเครื่องมือที่ e-Learning ควรจัดหาใหผูเรียน ไดแก  

3.1 การประชุมทางคอมพิวเตอร ในที่นี้หมายถึงการประชุมทางคอมพิวเตอรทั้งใน
ลักษณะของการตดิตอสื่อสารแบบตางเวลา (Asynchronous) เชน การแลกเปลี่ยนขอความผานทาง
กระดานขาวอิเล็กทรอนิกสหรือ ที่รูจักกันในชื่อ ของเว็บบอรด (Web Board) เปนตน หรือในลักษณะ
ของการติดตอสื่อสารแบบเวลาเดียวกัน (Synchronous) เชน การสนทนาออนไลนหรือที่คุนเคยกันดี
ในชื่อของแช็ท (Chat) และ ICQ หรือใน บางระบบ อาจจัดใหมีการถายทอดสัญญาณภาพและเสียง
สด (Live Broadcast / Videoconference) ผาน ทางเว็บ เปนตน ในการนําไปใชดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน ผูสอนสามารถเปดสัมมนาใน หัวขอที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในคอรส ซึ่งอาจอยูในรูป
ของการบรรยายการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ การเปด อภิปรายออนไลนเปนตน  

3.2 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนองคประกอบสําคัญ
เพื่อใหผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผูสอน หรือผูเรียนอื่น ๆ ในลักษณะรายบุคคล การสงงานและ
ผลปอนกลับใหผูเรียน ผูสอนสามารถให คําแนะนําปรกึษาแกผูเรียนเปนรายบุคคล ทั้งน้ีเพื่อกระตุนให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการ เขารวมกิจกรรมการเรียนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ผู สอนสามารถใช
ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกสในการให ความคิดเห็นและผลปอนกลับที่ทันตอเหตุการณ 

4. แบบฝกหัด/แบบทดสอบ องคประกอบสุดทายของ e-Learning แตไมไดมีความสําคัญ   
นอยที่สุดแตอยางใดไดแกการจัดใหผูเรียน ไดมีโอกาสในการโตตอบกับเนื้อหาในรูปแบบของการทํา
แบบฝกหัดและแบบทดสอบความรู  

4.1 การจัดใหมีแบบฝกหัดสําหรับผูเรียน เนื้อหาที่นําเสนอจําเปนตองมีการจัดหาแบบ  
ฝกหัดสําหรับผูเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจ ไวดวยเสมอ ทั้งนี้เพราะ e-Learning เปนระบบการ
เรียนการสอนซึ่งเนนการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน เปนสําคัญ ดังนั้นผูเรียนจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะ 
ตองมีแบบฝกหัดเพื่อการตรวจสอบวาตนเขาใจและรอบรู ในเรื่องที่ศึกษาดวยตนเองมาแลวเปนอยาง
ดีหรือไมอยางไรการทําแบบฝกหัดจะทําใหผูเรียนทราบได วาตนนั้นพรอมสําหรับการทดสอบ การ
ประเมินผลแลวหรือไม  
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4.2 การจัดใหมีแบบทดสอบผูเรียน แบบทดสอบสามารถอยูในรูปของแบบทดสอบกอน
เรียน ระหวางเรียน หรือหลังเรียนก็ได สําหรับ e-Learning แลวระบบบริหารจัดการการเรียนรูทําให
ผูสอนสามารถสนับสนุนการออก ขอสอบของผูสอนไดหลากหลายลักษณะกลาวคือผูสอนสามารถ
ออกแบบการประเมินผลในลักษณะ ของอัตนัย ปรนัยถูกผิดการจับคูฯลฯ นอกจากน้ียังทําใหผูสอนมี
ความสะดวกสบายในการสอบ เพราะผูสอนสามารถท่ีจะจัดทําขอสอบในลักษณะคลังขอสอบไวเพื่อ
เลือกในการนํากลับมาใชหรือ ปรับปรุงแกไขใหมไดอยางงายดาย นอกจากน้ีในการคํานวณและตัด
เกรดระบบ e-Learning ยังสามารถ ชวยใหการประเมินผลผูเรียนเปนไปไดอยางสะดวกเนื่องจาก
ระบบบริหารจัดการการเรียนรูจะชวยทํา ใหการคิดคะแนนผูเรยีน การตัดเกรดผูเรียนเปนเรื่องงายขึ้น
เพราะระบบจะอนุญาตใหผูสอนเลือกไดวา ตองการที่จะประเมินผลผูเรียนในลักษณะใดเชน อิงกลุม 
อิงเกณฑหรือใชสถิติในการคิดคํานวณใน ลักษณะใดเชน การใชคาเฉลี่ยคา T-Score เปนตน 
นอกจากนี้ยังสามารถที่จะแสดงผลในรูปของกราฟ ไดอีกดวย 
 ขอดีและขอจํากัดของ e-Learning (advantage of e-Learning)  

ประโยชนท่ีไดรับจากการนํา e-Learning ไปใชในการเรียนการสอนมีดังนี้ 
1. e-Learning ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการถา

ยทอดเนื้อหา ผานทาง มัลติมีเดยีสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนจากสื่อขอความ
เพียงอยางเดียว หรือจาก การสอนภายในหองเรียนของผูสอนซึ่งเนนการบรรยายในลักษณะ Chalk 
and Talk แตเพียงอยางเดียว โดยไมใชสื่อใด ๆ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับ e-Learning ที่ไดรับการ
ออกแบบและผลิตมาอยางมีระบบ e-Learning สามารถชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวา ในเวลาที่เร็วกวา นอกจากน้ียังเปนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูที่ผูเรียน     
เปนศนูยกลางไดเปนอยางดเีพราะผูสอนจะ สามารถใช e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนที่ลด
การบรรยาย (lecture)ไดและสามารถใช e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนได
เปนผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (autonomous learning) ไดดียิ่งข้ึน  

2. e-Learning ชวยทําใหผูสอนสามารถตรวจสอบความกาวหนาพฤติกรรมการเรียนของ    
ผูเรียนไดอยางละเอียด และตลอดเวลา เนื่องจาก e-Learning มีการจัดหาเครื่องมือท่ีสามารถทําให   
ผูสอนติดตามการเรียนของผูเรียน ได  

3. e-Learning ชวยทําใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองไดเนื่องจากการนําเอา
เทคโนโลยี Hypermedia มาประยุกตใชซ่ึงมีลักษณะการเชื่อมโยงขอมูลไมวาจะเปนในรูปของ         
ขอความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟกวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวเนื่องกันเขาไวดวยกันในลักษณะที่ไม    
เปนเชิงเสน (Non-Linear) ทําให Hypermedia สามารถนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบใยแมงมุมไดดังนั้น
ผูเรียนจึงสามารถเขาถึงขอมูลใดกอน หรือหลังก็ไดโดยไมตองเรียงตามลําดับ และเกิดความสะดวกใน
การเขาถึงของผูเรียนอีกดวย  

4. e-Learning ชวยทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู ไดตามจังหวะของตน (Self-paced 
Learning) เนื่องจากการนํา เสนอเนื้อหาในรูปแบบของ Hypermedia เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
ควบคุมการเรียนรูของตนในดานของ ลําดับการเรียนได (Sequence) ตามพื้นฐานความรูความถนัด
และความสนใจของตน นอกจากนี้ผูเรียนยัง สามารถ ทดสอบทักษะตนเองกอนเรียนไดทําใหสามารถ
ชี้ชัดจุดออนของตน และเลือกเนื้อหาใหเขากับรูป แบบการเรียนของตัวเอง เชนการเลือกเรียนเนื้อหา
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เฉพาะบางสวนท่ีตองการทบทวนไดโดยไมตองเรียนใน สวนที่เขาใจแลว ซึ่งถือวาผูเรียนไดรับอิสระใน
การควบคุมการเรียนของตนเองจึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูตาม จังหวะของตนเอง  

5. e-Learning ชวยทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครูผูสอน และกับเพ่ือน ๆ ได
เนื่องจาก e-Learning มี เครื่องมือตาง ๆ มากมายเชน Chat Room, Web Board, E-mail เปนตน 
ที่เอ้ือตอการโตตอบ (Interaction) ที่ หลากหลายและไมจํากัดวาจะตองอยูในสถาบันการศึกษา
เดียวกัน (Global Choice) นอกจากนั้น e-Learning ที่ออกแบบมาเปนอยางดีจะเอื้อใหเกิด
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การ ออกแบบเน้ือหาในลักษณะเกม 
หรือการจําลอง เปนตน  

6. e-Learning ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆ  รวมทั้งเนื้อหาท่ีมีความทันสมัยและ
ตอบสนองตอ เรื่องราวตาง ๆ ในปจจุบันไดอยางทันทีเพราะการที่เนื้อหาการเรียนอยูในรูปของ        
ขอความอิเล็กทรอนิกส (Etext) ซึ่งไดแกขอความซึ่งไดรับการจัดเก็บ ประมวลผล นําเสนอและเผย
แพรทางคอมพิวเตอรทําใหมีขอได เปรียบสื่ออื่น ๆ หลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของ
ความสามารถในการปรับปรุงเนื้อหาสาร สนเทศใหทันสมัยไดตลอดเวลาการเขาถึงขอมูลที่ตองการ    
ดวยความสะดวกและรวดเร็วและความคงทน ของขอมูล  

7. e-Learning ทําใหเกิดรูปแบบการเรียนท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนใน
วงกวางข้ึน เพราะผู เรียนที่ใชการเรียนลักษณะ e-Learning จะไมมีขอจํากัดในดานการเดินทางมา
ศึกษาในเวลาใดเวลาหนึ่งและ สถานท่ีใดสถานที่หนึ่งดังน้ัน e-Learning จึงสามารถนําไปใชเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรูตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ไดและย่ิงไปกวานั้นยังสามารถนํา e-Learning 
ไปใชเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนที่ขาดโอกาส ทางการศึกษาในระดับตาง ๆ ไดเปนอยางดีโดยผูเรียนไม   
วาจะอยูท่ีใดในเมอืง หรือในชนบทสามารถเขามา ศึกษาเนื้อหาที่ไดมาตรฐานเทาเทียมกัน  

8. e-Learning ทําใหสามารถลดตนทุนในการจัดการศึกษานั้น ๆ ไดในกรณีที่มีการจัดการ
เรียนการสอน สําหรับผูเรียนท่ีมีจํานวนมากและเปดกวางใหสถาบันอื่น ๆ หรือบุคคลทั่วไปเขามาใช 
e-Learning ไดซึ่งจะพบวาเมื่อตนทุนการผลิต e-Learning เทาเดิม แตปริมาณผูเรียนมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้นหรือขยายวงกวางการใช (Scalability) ออกไปก็เทากับเปนการลดตนทุนทางการศึกษานั่นเอง 
สามารถศึกษาประโยชนในการลดตน ทุนของ e-Learning ไดจากรูปที่ 6 ดานลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
เมื่อจํานวนของผู เรียนที่เขามาเรียนดวย eLearning มีจํานวนมากขึ้น ๆ อัตราการลงทุนของ
การศึกษาจะมากขึ้นไมมากนักและเปนอัตราที่นอยกวา อัตราการลงทุนเมื่อจัดการเรียนการสอนแบบ
ปรกติ 

ขอจํากัด  
 1. ผูสอนที่นํา e-Learning ไปใชในลักษณะของสื่อเสริม โดยไมมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอน
เลยกลาวคือผูสอนยังคงใชแตวิธีการบรรยายในทุกเนื้อหาและสั่งใหผูเรียนไปทบทวนจาก e-Learning 
หาก e-Learning ไมไดออกแบบใหจูงใจผูเรียนแลวผูเรียนคงใชอยูพักเดียวก็เลิกไปเพราะไมมี
แรงจูงใจใด ๆ ในการใช e-Learning ก็จะกลายเปนการลงทุนที่ไมคุมคาแตอยางใด  
 2. ผู สอนจะตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูให (impart) เนื้อหาแกผู เรียน มาเปน 
(facilitator) ผูชวยเหลือและ ใหคําแนะนําตาง ๆ แกผูเรียน พรอมไปกับการเปดโอกาสใหผูเรียนเกิด
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การเรียนรูดวยตนเองจาก e-Learning ทั้งน้ีหมายรวมถึงการที่ผูสอนควรมีความพรอมทางดานทักษะ
คอมพิวเตอรและรับผิดชอบตอการสอน มีความใสใจกับผูเรียนโดยไมท้ิงผูเรียน  
 3. การลงทุนในดานของ e-Learning ตองครอบคลุมถึงการจัดการใหผู สอนและผูเรียน
สามารถเขาถึงเนื้อหา และการติดตอสื่อสารออนไลนไดสะดวก สําหรับ e-Learning แลวผูสอนหรือผู
เรียนที่ใชรูปแบบการเรียน ในลักษณะนี้จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก (facilities) ตาง ๆ ในการ
เรียนที่พรอมเพรียงและมีประสิทธิภาพ เชน ผูสอนและผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดและ
สามารถเรียกดูเนื้อหาโดยเฉพาะอยาง ย่ิงในลักษณะมัลติมีเดียได อยางครบถวน ดวยความเร็ว
พอสมควรเพราะหากปราศจากขอไดเปรียบ ในการติดตอสื่อสารและการเขาถึงเนื้อหาไดสะดวก
รวมทั้งขอไดเปรียบสื่ออ่ืน ๆ ในลักษณะในการ นําเสนอเนื้อหา เชน มัลติมีเดียแลวนั้นผูเรียนและ     
ผูสอนก็อาจไมเห็นความจําเปนใด ๆ ที่ตองใช e-Learning  
 4. การออกแบบ e-Learning ท่ีไมเหมาะสมกับลักษณะของผู เรียน เชน ผู เรียน
ระดับอุดมศึกษาในบานเรา ซึ่งสวนใหญอยูในวัยรุน e-Learning จะตองไดรับการออกแบบตามหลัก
จิตวิทยาการศึกษากลาวคือจะตองเนน ใหมีการออกแบบใหมีกิจกรรมโตตอบอยูตลอดเวลาไมวาจะ   
เปนกับเนื้อหาเองกับผูเรียนอ่ืน ๆ หรือกับ ผูสอนก็ตาม นอกจากนั้นแลวการออกแบบการนําเสนอ
เนื้อหาทางคอมพิวเตอรนอกจากจะตองเนนให เน้ือหามีความถูกตองชัดเจน ยังคงจะตองเนนใหมี
ความนาสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนได ตัวอยางเชน การออกแบบนําเสนอโดยใช
มัลติมีเดียรวมท้ังการนําเสนอในลักษณะ non-linear ซึ่งผูเรียน สามารถเลือกท่ีจะเรียนเน้ือหากอน
หลังไดตามความตองการ  
 5. ในการที่ e-Learning จะสงผลตอประสิทธิผลของการเรียนรูของผูเรียนไดนั้น สิ่งสําคัญได
แกการที่ผูเรียน จะตองรูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (self-Learning) อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึง
จําเปนท่ีจะตองมีการ สนับสนุน และสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางวินัยใน
การเรียนรู ดวยตนเอง (selfdiscipline) รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในการสรางเสริมลักษณะ
นิสัยใฝเรียน ใฝรู รู จักวิธีการเลือกสรร ประเมิน รวบรวมสารสนเทศรวมทั้งรู จักการจัดระเบียบ 
(organize) วิเคราะหสังเคราะหและการนําเสนอ สารสนเทศตามความเขาใจของตนเอง 
 ระดับของส่ือสําหรับ e-Learning (Level of media for e-Learning)  

สําหรับ e-Learning แลวการถายทอดเนื้อหาสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดวยกัน กลาวคือ  
1. ระดับเนนขอความออนไลน (Text Online) หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับน้ี

จะอยูในรูปของขอความเปนหลัก e-Learning ในลักษณะนี้ จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ (WBI) ซึ่ง
เนนเนื้อหาที่เปน   ขอความ ตัวอักษรเปนหลัก ซึ่งมีขอดีก็คือ การประหยัดเวลาและคาใชจายในการ
ผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการการเรียนรู  

2. ระดับรายวิชาออนไลนเชิงโตตอบและประหยัด (Low Cost Interactive Online 
Course) หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียงและวิดี
ทัศนท่ีผลิตขึ้นมา     อยางงาย ๆ ประกอบการเรียนการสอน e-Learning ในระดับหนึ่งและสองน้ี
ควรจะตองมีการพัฒนา LMS ที่ดีเพื่อชวยผูใชในการสรางและปรับเนื้อหาใหทันสมัยไดอยางสะดวก  
ดวยตนเอง  
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3. ระดับรายวิชาออนไลนคุณภาพสูง (High Quality Online Course) หมายถึง เนื้อหาของ 
e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ กลาวคือการผลิต ตองใช
ทีมงานในการผลิตที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญเนื้อหา (content experts) ผูเชี่ยวชาญการออกแบบ
การ สอน (instructional designers) และผูเชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย (multimedia experts) 
ซึ่งหมายรวมถึง โปรแกรมเมอร (programmers) นักออกแบบกราฟก (graphic designers) และ/
หรือผูเชี่ยวชาญในการผลิต แอนิเมชั่น (animation experts) e-Learning ในลักษณะนี้จะตองมีการ
ใชเครื่องมือ หรือโปรแกรมเฉพาะเพิ่ม เติมสําหรับทั้งในการผลิตและเรียกดูเนื้อหาดวยตัวอยาง
โปรแกรมในการผลิตเชน Macromedia Flash และ ตัวอยางโปรแกรมเรียกดูเนื้อหา เชน โปรแกรม 
Macromedia Flash Player และโปรแกรม Real Player Plus เปนตน 
 ระดับของการนํา e-Learning ไปใชในการเรียนการสอน  

การนํา e-Learning ไปใชในการเรียนการสอน สามารถทําได 3 ระดับ ดังนี้  
1. ใช e-Learning เปนสื่อเสริม (Supplementary) หมายถึงการนํา e-Learning ไปใชใน

ลักษณะสื่อเสริม กลาวคือ นอกจากเนื้อหาท่ีปรากฏในลักษณะ e-Learning แลวผูเรียนยังสามารถ
ศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะอ่ืน ๆ เชน จากเอกสาร(ชี้ท) ประกอบ การสอน จากวิดีทัศน 
(Videotape) ฯลฯ การใช e-Learning ในลักษณะนี้เทากับวาผูสอนเพียงตองการใช eLearning      
เปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูเรียนในการเขาถึงเนื้อหาเพื่อใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติมแกผูเรียน 
เทานั้น  

2. ใช e-Learning เปนสื่อเติม (Complementary) หมายถึงการนํา e-Learning ไปใชใน
ลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ เชน นอกจากการ บรรยายในหองเรียนแลวผูสอนยัง
ออกแบบเนื้อหาใหผูเรียนเขาไปศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมจาก e-Learning โดยเนื้อหาที่ผูเรียนเรียนจาก 
e-Learning ผูสอนไมจําเปนตองสอนซาอีกแตสามารถใชเวลาในชั้นเรียนใน การอธิบายในเนื้อหาท่ี  
เขาใจไดยากคอนขางซับซอน หรือเปนคําถามที่มีความเขาใจผิดบอย ๆ นอกจากนี้ยัง สามารถใชเวลา
ในการทํากิจกรรมท่ีเน นใหผู เรียนไดเกิดการคิดวิเคราะหแทนไดในความคิดของผู เขียนแลวใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมของเรา เมื่อไดมีการลงทุนในการนํา e-Learning ไปใชกับการเรียนการสอน  
แลว อยางนอยควรตั้งวัตถุประสงคในลักษณะของสื่อเติม (Complementary) มากกวาแคเพียงเปน 
สื่อเสริม (Supplementary) เพื่อใหเกิดความคุมทุน นอกจากน้ีอาจยังไมเหมาะสมที่จะใชในลักษณะ
แทนที่ผูสอน (Replacement) ตัวอยางการใชในลักษณะสื่อเติม เชน ผูสอนมอบหมายใหผูเรียน
ศึกษาเนื้อหาดวยตนเองจาก e-Learning ในวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งกอนหรือหลังการเขาชั้น
เรียน รวมท้ัง ใหกําหนดกิจกรรมที่ ทดสอบความเขาใจของผูเรียนในเน้ือหาดังกลาวใน session การ
เรียนตามปรกติเปนตน ท้ังน้ีเพื่อใหเหมาะ สมกับลักษณะของผูเรียนของเรา ซึ่งยังตองการคําแนะนํา
จากครูผูสอน รวมทั้งการที่ผูเรยีนสวนใหญยังขาด การปลูกฝงใหมีความใฝรูโดยธรรมชาติ  

3. ใช e-Learning เปนสื่อหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึงการนํา        
e-Learning ไปใชในลักษณะแทนที่การบรรยายในหองเรียน ผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาทั้งหมด     
ออนไลนและโตตอบกับเพื่อนและผูเรียนอื่น ๆ ในชั้นเรียนผานทางเครื่องมือติดตอสื่อสารตางๆ ท่ี 
eLearning จัดเตรียมไวในปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการนํา e-Learning ไปใชในตางประเทศจะอยูใน
ลักษณะ learning through technology ซึ่งหมายถึงการเรียนรูโดยมุงเนนการเรียนในลักษณะมี    
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สวนรวมของผู เก่ียว ของไมวาจะเปน ผูสอน ผู เรียน และผู เชี่ยวชาญอื่น ๆ (Collaborative 
Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยีในการ นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งตองการการโตตอบ     
ผานเครื่องมือสื่อสารตลอด โดยไมเนนทางดานของการเรียนรูรายบุคคลผานสื่อ (courseware) มาก
นักในขณะที่ในประเทศไทยการใช e-Learning ใน ลักษณะสื่อหลักเชนเดียวกับตางประเทศน้ัน จะอยู
ในวงจํากัดแตการใชสวนใหญจะยังคงเปนในลักษณะ ของ learning with technology ซึ่งหมายถึง
การใช e-Learning เปนเสมือนเครื่องมือทางเลือกเพื่อใหผูเรียน เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน 
พรอมไปกับการเรียนรูในชั้นเรียน 

 

ความรูเกี่ยวกับ Google site 
Google Sites คือ โปรแกรมออนไลนที่ทําใหการสรางเว็บไซตใหงายขึ้นเหมือนกับการแกไข

เอกสารธรรมดาๆดวย Google Sites สามารถรวบรวมความหลากหลายของขอมูลในที่เดียว เชน รวม
วิดีโอ ปฏิทินการนําเสนอ เอกสารหรือสิ่งท่ีแนบ และขอความ อํานวยความสะดวกใหคุณรวมกันดู 
หรือแกไขหนาเว็บ จะเปนกลุมเล็กๆ หรือทั้งองคกรของคณุ หรือจะทั้งโลกเลยก็ได 

รูจักกูเกิ้ลไซต (Google Sites) 

 Google Sites ใหบริการครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 

 สรางเว็บไซตไดสุดแสนจะงายดาย ใชเวลาก่ีนาทีก็โชวผลงาน 

 ไมจําเปนตองรูภาษาเขียนเว็บ (HTML) ใหปวดหัว แคใชเวิรดพิมพงานเปนก็เริ่มได
เลย แถมเมนูเปนภาษาไทยอีกตางหาก 

 มีแบบเทมเพลตสําเร็จรูปใหเลือกมากมาย คลายๆ กับแบบสําเร็จเพาเวอรพอยต 

 สามารถแชรเว็บใหเพื่อนๆ รวมสรางสรรคได 

 เปนระบบที่ครอบคลุม เอามาใชดวยกันไดเลย เชน อีเมล (Gmail) ปฏิทิน 
(Calendar) เอกสาร (Documents) ยูทูบ (YouTube) อัลบ้ัมภาพ (Picasa) แผนที่ (Map) ฯลฯ 

สิ่งที่สามารถดําเนินการไดกับ Google Sites: 

 กําหนดรปูลักษณของเว็บไซตของคุณ 

 สรางเพจยอยเพื่อใหเนื้อหาของคณุนาสนใจ 

 เลือกประเภทเพจ, เว็บเพจประกาศ, ตูเก็บเอกสาร 

 ใหเนื้อหาในเว็บของคุณ เชน วิดีโอ, เอกสารออนไลน, Picasa แสดงสไลดภาพถาย, 
gadgets iGoogle และไฟลแบบออฟไลนในตําแหนงกลางหนึ่ง 

 ใหเว็บไซตของคณุเปนสวนตัวหรือสาธารณะตามที่คุณตองการ 

 คนหาใน Google เนื้อหาของเว็บไซตท่ีมีเทคโนโลยีการคนหา Google 

 เรียนรูพื้นฐานของ Google เว็บไซตและเริ่มตนสรางเว็บไซตของคุณเองการใชงาน 
Google site 

 Google Sites เปนแอปพลิเคชันออนไลนที่ทาใหการสรางเว็บไซตของทีมกลายเปน
เรื่องงาย 
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 แกไขเอกสาร เม่ือใช Google Sites ผูคนสามารถรวบรวมขอมูลที่หลากหลายไวในที่
เดียวไดอยางรวดเร็ว ไดแก วิดีโอ ปฏิทิน งานนําเสนอ ไฟลแนบ และขอความ และสามารถใชงาน
รวมกับกลุมเล็กๆ ทั้งองคกรหรือทั้งโลก เพื่อดูหรือแกไขไดอยางงายดาย 

 Free Accountไวที่100 MB 

 จํานวนหนาเว็บเพจไมจํากัดการใชงาน Google site 
 ขอจํากัด 

 พื้นที่จัดเก็บ 10 Gb* (GB=กิกะไบต) 

 ยังมีปญหาเรื่องการใชงานรวมกับ script อ่ืนๆ 

 เว็บไซตอยูภายใต Google ทําให domain name ยาว 

 ทําไดเฉพาะเมื่อตออินเตอรเน็ตเทานั้น 

 ขนาดไฟลสูงสุด 10 MB (MB=เมกกะไบต) 
สวนประกอบ Google Sites 
1. สวนหัว (Header)   สําหรับไวแสดงโลโก หรือขอความที่บงบอกวา เว็บไซตของเรามี

เนื้อหาอะไรบาง ในสวนหัว อาจเปนพื้นที่สําหรับใสปายโฆษณา สําหรับการหารายไดพิเศษ นอกจากนี้
อาจมีคํานิยามของเว็บหรือสโลแกตอทายโลโก (อาจมีหรือไมมีก็ได) ถามี อาจทําใหคุนเคยไดงายขึ้น 

2. เมนู (Navigator)  ไมหลงผิดไปทิศทางอ่ืนๆ การมีเมนู ชวยใหการคนหาขอมูลไดสะดวก
มากขึ้น การวางเมนู สวนใหญจะอยูดานบน ดานซาย หรือดานขวา เปนหลัก สวนหลายๆ เว็บใน
ปจจุบัน มีการเพ่ิมเมนูในสวนทาย อาจเปนเพราะเนื้อหามีความยาวเกินหนึ่งหนา หรือเพื่อเปนการ
เพิ่มความสะดวกในการเขาถึงเน้ือหาในสวนอ่ืนๆ 

3. เนื้อหา (Contents)  หมายถึง ขอมูลที่เราตองการใหผูเยี่ยมชมรับทราบ เนื้อหาที่ดีควรมี
การจัดแบงเปนหมวดหมูใหชัดเจน เพื่อใหสะดวกในการติดตามอานขอมูลอ่ืนๆ เพิ่มเติม สวนประเภท
เนื้อหา ประกอบดวย ขอความที่เปนตัวอักษร รปูภาพ / ภาพเคลื่อนไหว ไฟลเสียง วีดีโอ ฯลฯ 

4. สวนทาย (Footer)  สําหรับแสดงรายละเอียดพื้นฐาน เชน ใสคําพูด สวนลิขสิทธิ์ 
(copyright) หรือใสที่อยูติดตอ 

สวนประกอบที่นาสนใจ 
    1. การตกแตงสีและแบบอักษรในเว็บไซต 
    2. การแทรกภาพ 
    3. การตั้งคาหนาเว็บ 
         2.1 ปดไฟลแนบและแสดงความคิดเห็น     
         2.2 แกไขช่ือไฟลหนาเว็บใหม 
    4. การแทรกลิงค 
         3.1 แทรกลงิคภายในเว็บ 
         3.2 แทรกลงิคภายนอกเว็บ 
    5. การสรางเมนูเว็บ (แถบดานขาง) 
    6. การเปลี่ยนเลยเอาตไซต 
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         6.1 เปลี่ยนเทมเพลต (ธีมเว็บ) 
         6.2 เปลี่ยนภาพพื้นหลังเว็บ 
         6.3 เปลี่ยนโลโกเว็บ 
         6.4 เปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง (สวนหัวไซต) 
         6.5 ปรับความกวางแถบดานขาง 
เพิ่มความนาสนใจดวยการเช่ือมโยงกับแอปพลิเคชันตางๆ ของ Google เชน 
    1. การอัพรูปสูเว็บไซตพิคาซาร 
    2. การแทรกอัลบ้ัมภาพในเว็บ 
    2. การแทรกเอกสารจาก Google Drive 
    3. การแทรกคลิปYoutubeในเว็บ 
    4. การแทรกแผนท่ีในเว็บ 
    5. การแทรกปฏิทินกิจกรรม (คาเลนดาร)  
    6. การสรางตูเก็บเอกสาร ไฟลตางๆ 
    7. การใสสไลดบน Google Site ดวย Power Point  
    8. การสราง QR Code 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
นเรศ ขันธะรี (2559:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาการ

จัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษา 
และพลศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรูปแบบเว็บเพจ
ผานทางเว็บไซต ของมหาวิทยาลัย http://elearning.cs-ubru.com 2) บทเรียน e-learning 
รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีกอนและ หลังเรียนดวยบทเรียน e-learningและ 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยบทเรียน e-learning กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย
ครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปที่ 4 จํานวน 43คน ไดมาโดยการเลือก แบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบลําดับพิสัยวิลคอกซอนผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียน e-learning รายวิชา
การจัดการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีในรูปแบบเว็บเพจ ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย http://elearning.cs-ubru.com 
มีเนื้อหาบทเรียน จํานวน 8 บท ไดแก ความรู พื้นฐานทางการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
จิตวิทยากับการจัดการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรู การบริหารและการจัดการเรียนรูในชั้น
เรียน หลักในการดําเนินการและเทคนิคในการสอนแบบตาง ๆ การทําบันทึก การจัดการเรียนรู 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู2) บทเรียน e-learning 
รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพ
เทากับ 87.70/83.20 3) ผลการทดสอบหลังจากนักศึกษาไดเรียนดวยบทเรียน e-learning รายวิชา
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การจัดการเรียนรู สุขศกึษาและพลศึกษา นักศึกษามีคะแนนมัธยฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
เรียนดวยบทเรียน e-learning รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนดวย
บทเรียน e-learning รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก       

(μ = 4.34) 
 อัญชลี ม่ันคง และจุฑามาศ กระจาง (2556:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียน       
e-Learning แบบปฏิสัมพันธวิชาคอมพิวเตอรกับชีวิตสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี ใหมีประสิทธิภาพไมต่ํา กวา 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียน
และหลังเรียนดวยบทเรียน eLearning แบบปฏิสัมพันธ วิชาคอมพิวเตอรกับชีวิตสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักศึกษาที่เรียนแบบ
ปกติกับเรียนดวยบทเรียน e-Learning และศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน       
e-Learning แบบปฏิสัมพันธวิชาคอมพิวเตอรกับชีวิต กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จํานวน 56 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม โดย
พิจารณาเลือกจากนักศึกษากลุมที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คอมพิวเตอรกับชีวิต ท่ีมีตารางเรียนกับผูวิจัย 
โดยแบงเปน 2 กลุม คือกลุมที่เรียนแบบปกติ จํานวน 28 คน และกลุมท่ีเรียนดวยบทเรียน           
e-Learning 28 คน เครื่องมือในการวิจัยคือการเรียนแบบปกติที่ มีเนื้อหากิจกรรมเหมือนกันกับ
บทเรียน e-Learning แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ แบบสอบถามความพึง
พอใจสําหรับนักศึกษาที่เรยีนดวยบทเรียน e-Learning สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาเฉลี่ยสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test  

ผลการวิจัยพบวา บทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธวิชาคอมพิวเตอรกับชีวิตสําหรับ 
นักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพเทากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักศกึษาที่เรียนดวยวิธีปกติและบทเรียน e-Learning หลังเรียนสูงกวากอนเรียนท่ีระดับนัยสําคัญทาง 
สถิติ 0.01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียน e-Learning สูงกวากลุมท่ี 
เรียนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียน
ดวย บทเรียน e-Learning อยูในระดับมาก 

วนัสนันท  พัฒนาจร (2553:บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการสรางบทเรียนออนไลนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตเพื่อสงเสริมใหเกิดวิธีการทางวิทยาศาสตร วิชาโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 โครงการ พสวท. (สมทบ) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสรางบทเรียนออนไลนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเพื่อ สงเสริมใหเกิดวิธีการทางวิทยาศาสตร วิชาโครงงานวิทยาศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการ พสวท. (สมทบ) 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
สิ่งแวดลอมบทเรียนออนไลนตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสตเพื่อสงเสริมใหเกิดวิ ธีการทาง
วิทยาศาสตร วิชาโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการ พสวท. 
(สมทบ) 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผูเรยีนท่ีเรียนจากบทเรียนออนไลนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตเพื่อสงเสริมใหเกิดวิธีการทาง วิทยาศาสตร วิชาโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการพสวท. (สมทบ) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 4) เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเพื่อสงเสริมใหเกิด
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วิธีการทางวิทยาศาสตร วิชาโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการพ
สวท. (สมทบ) 5) เพื่อประเมินการเรียนของผูเรียน ดวยบทเรียนออนไลนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสตเพ่ือสงเสริมใหเกิดวิธีการทางวิทยาศาสตร วิชา โครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการพสวท. (สมทบ) โดยใชแบบ ประเมินตามสภาพจริง ประชากรที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนหองเรียนพิเศษโครงการพสวท. (สมทบ) ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 90 คน การวิจัยครั้งนี้ใช การวิจัยเชิงพัฒนา แบบ Type II (Richey & 
Klein, 2007) ซึ่งประกอบดวย 3 ระยะดังนี้ 1) การพัฒนา บทเรียนออนไลน 2) การตรวจสอบความ
ตรงของบทเรียนออนไลน 3) การใชบทเรียนออนไลน สถิติ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ไดแก หาคาเฉลี่ย หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test dependent กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ผูวิจัยนํากรอบความคิดในการพัฒนาบทเรียน ออนไลนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อสงเสรมิใหเกิดวิธีการทางวิทยาศาสตร วิชาโครงงาน วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โครงการพสวท.(สมทบ) ไดดังนี้ 1) สถานการณ ปญหา 2) แหลงขอมูล/เนื้อหา 3) ตัวอยาง
โครงงาน 4) ฐานความชวยเหลือ 5) ชุดฝกวิธีการทาง วิทยาศาสตร 6) ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู 7) พบ
เซียนผูเชี่ยวชาญ 8) ครทูี่ปรึกษา ผลการศึกษาพบวา การ สรางบทเรียนออนไลนฯผูเรียนสามารถเขา
เรียนในแตละหนวยไดดี มีการออกแบบหนาบทเรียนทํา ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนฯ มีคะแนน เฉลี่ยสูงวา 80 % ผูเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมดเทากับมาก มีคาเทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.90 
และการประเมินตามสภาพจริงพบวาอยูในเกณฑดีมาก นักเรียนสามารถเกิดวิธีการทางวิทยาศาสตร 
(สาโรช บัวศรี,1970) มี 5 ขั้น ดังนี้ ตั้งปญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง วิเคราะหขอมูลและ
สรุปผลการทดลองไดในโครงงาน วิทยาศาสตรของตนเองได 

เสาวลักษณ ไทยกลางและนิภาพร อบทอง (2552 : บทคดัยอ) ซึ่งไดทาการวิจัย เรื่องการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา นักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลน 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวา
คะแนนแบบทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากผลการศึกษาเหลานี้แสดงให
เห็นวาการพัฒนาบทเรยีนออนไลน รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แลวนาไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเปนสวนเสริมในการจัดการเรียนการสอน จะทํา
ใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 

รัตนา อนันตชื่น (2552:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียดวยโปรแกรม 
MOODLE วิชาฟุตบอล 2 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียวิชาฟุตบอล 2 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียน้ี กลุมตัวอยางที่ใช ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียวิชา
ฟุตบอล 2 เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ซึ่งยังไมเคย เรียนวิชาฟุตบอล 2 มากอน โดยแบงเปนกลุมทดลอง
ในขั้นที่ 1 จํานวน 3 คน กลุมทดลองในข้ันที่ 2 จํานวน 10 คน กลุมทดลองภาคสนาม จํานวน 30 คน 
และกลุมทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 32 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก บทเรยีนมัลติมีเดียวิชาฟุตบอล 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดีย สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก E1/E2 คา t - test คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา 1. บทเรียน
มัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 82.33/80.71 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว      
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียวิชาฟุตบอล 2 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว  3. ความพึงพอใจของ
นักศกึษาที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 มีดังนี้  3.1 ดานการออกแบบเนื้อหา
หลักสูตรนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.04  3.2 ดานเนื้อหาวิชาท่ีใช
ในการเรียนการสอนนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00  3.3 ดาน
เทคนิคการออกแบบ Website นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.84  
3.4 ดานการปฏิสัมพันธในการเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 
4.09  3.5 ดานการประเมินผลการเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 
4.09  3.6 ดานประโยชนที่ไดรับนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.08 
สรุปไดวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมเีดียวิชาฟุตบอล 2 ทั้ง 6 ดาน อยูใน
ระดับ มาก คือ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.03  4. ขอเสนอแนะที่นักศึกษาแสดงความคิดเห็น คือตองการให
มีการเพ่ิมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพใหเพียงพอกับความตองการ และปรับระบบใน
การสืบคนทางอินเทอรเน็ตใหมีความเร็วสูง  
 อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ (2549 : บทสัมภาษณ) หัวหนากองงาน e-learning มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนดุสิต ท่ีไดใหสัมภาษณ เรื่อง สรางบทเรียนออนไลน 100 วิชา สูการเปน E-University 
สรุปไดวา บทเรียนออนไลนมีความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเขาถึงแหลงความรูที่มอียูอยางหลากหลายไดงาย รวดเร็ว e-learning เปนระบบการเรียน
การสอนที่สนับสนุนการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา (Active Learning) เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child 
Center Learning) การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสิทธิ์เปนเจาของเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูคิดตัดสินใจ
เรียน โดยสรางความรูและความเขาใจใหมๆ ดวยตนเอง จะสามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูให
เขากับชีวิตจริงได  

กิดานันท มลิทอง (2548: 275) กลาวถึงประโยชนของมัลติมีเดียที่มีตอการเรียนการสอนไว
วา ใชเปนเคร่ืองมือในการการน าเสนอสิ่งท่ีเปนลําดับ ขั้นตอนตอเนื่อง เปนเคร่ืองมือสาธิตในเนื้อหาที่
ยากหรือซับซอน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ประหยัดเวลาและ แบงเบาภาระผูสอน ชวยสราง
ปฏิสัมพันธกับผูเรียนไดดีกวาสื่อชนิดอื่น ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลในการ เรียนรูไดดวย
ตนเองตามความศักยภาพ สามารถเรียนซ้ําไดบอยตามตองการ ชวยดึงดูดความสนใจและเพิ่มความ
ตั้งใจ ใหแกผูเรียนดวย 

 
 จากผลงานวิจัยดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา  การพัฒนาบทเรียนออนไลนมีความสําคัญ
ตอกระบวนการเรียนการสอนอยางมาก เพราะในปจจุบันนักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชน สมารทโฟน  และคอมพิวเตอรสวนบุคคลเพื่อเขาถึงแหลงความรูทางอินเทอรเน็ตที่มีอยู
หลากหลายไดงายและรวดเร็ว ทั้งน้ีความรูที่หลากหลายจะเปนตัวกระตุนใหนักศึกษากระเปนผูคิด 
ตัดสินใจเรียน โดยสรางความรูและความเขาใจใหมๆ ดวยตนเอง จะสามารถเชื่อมโยงกระบวนการ
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เรียนรูใหเขากับชีวิตจริงได  และเทคโนโลยียังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษา 
ประหยัดเวลาและแบงเบาภาระผูสอน ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู  สามารถ
เรียนซ้ําไดบอยตามตองการ ชวยดึงดูดความสนใจและเพิ่มความตั้งใจใหแกผูเรียน   
 โดยผูวิจัยไดนําความรูเก่ียวกับงานฝกประสบการณวิชาชีพมาแบงหัวขอสําคัญๆ ออกเปน
หนวยการเรียนรูแตซึ่งแบงได 5 หนวยการเรียนรูดังนี้ 

หนวยที่ 1  เรื่องความสําคัญและความเปนมา   
หนวยที่ 2  ความรูทั่วไปเก่ียวกับองคการ   
หนวยที่ 3  ข้ันตอนการฝกประสบการณวิชาชีพ   
หนวยที่ 4  การปฏิบัติตนและสิทธิประโยชนของนักศึกษา   
หนวยที่ 5  บทบาทและหนาท่ีของผูนิเทศกและอาจารยนิเทศก 

 จากนั้นออกแบบโครงสรางของแตละหนวยการเรียนรูยอยรวมถึงหาขอมูลสนับสนุน เชน 
เอกสาร  แบบฟอรม  ภาพนิ่ง  และภาพเคลื่อนไหวประกอบขอมูลที่จําเปน  ลิงคสําคัญที่จะชวย
สนับสนุนการเรยีนรูของนักศึกษาในดานการฝกประสบการณวิชาชีพ 
  เมื่อไดโครงสรางของหนวยการเรียนรูผูวิจัยไดนําความรูเกี่ยวกับความรูเก่ียวกับบทเรียน
ออนไลน (e-Learning) และความรูเก่ียวกับ Google site นํามาสรางบทเรียนออนไลนเพื่อใหผูเรียน
ไดศึกษาขอมูลและโตตอบกับบทเรยีน e-Learning ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น 
 และผูวิจัยยังไดนําความรูท่ีไดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาออกแบบ แบบประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนออนไลน  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ
บทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  พรอมทั้งไดแนวทางกําหนดคาสถิติในการประเมินผลเครื่องมอืในการวิจัยอีกดวย 
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บทที่ 3 
วิธดีําเนินการวิจยั 

 

  วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยใชระบบการจัดการเรียนรูผานเว็บไซต  โดยจัดเตรียมเนื้อหาของแต
ละหนวยการเรียนรู พรอมจัดทําแบบฝกหัดทายหนวย  และนําเขาสูระบบเพื่อใหผูเรียนสามารถ
ทบทวนบทเรียนและทดสอบความรูตนเองไดโดยสะดวก ข้ันตอนการวิจัยประกอบดวย กําหนด
จุดประสงคการเรียนรู การสรางเนื้อหา  ทบทวน  แบบฝกหัดทายหนวย  การทดสอบกอนการเรียน 
(Pre-test)  จากนั้นใหนักศึกษาเขาไปเรียนในแตละหนวยและทําแบบฝกหัดทายหนวย  การทดสอบ
หลังเรียน (Post-test)  การทําแบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาชั้นป ท่ี 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

พิบูลสงครามจํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. บทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 
2. แบบทดสอบผลสมฤทธ์ิการเรียนรูหลังการศึกษาบทเรียนออนไลน เรื่อง การฝก

ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. ศึกษาขั้นตอนเก่ียวกับการสรางแบบทดสอบวัดทางการเรียนกอนและหลัง 
 2. วิเคราะหผลการเรียนรูตามเนื้อหาการเรียนรูกําหนดจํานวนขอสอบในแตละผล

การเรียนรูท่ีคาดหวัง เพื่อใหไดแบบทดสอบวัดทางการเรียน จํานวน 15 ขอ 
 3. สรางแบบทดสอบวัดทางการเรียนกอนและหลังบทเรียนออนไลนเรื่องการฝก

ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 15 ให
ครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงคแลวนําแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา จุดประสงค และความครอบคลุมของขอคําถาม (ผูเช่ียวชาญ
ดานเนื้อหา 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 ทาน) 

 4. นําแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมา
คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนที่มีคา 0.5 ขึ้น
ไป ซึ่งมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 โดยที่ 
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  -1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนวัดไดไมตรงกับเนื้อหา
และจุดประสงคการเรียนรู 

  0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนวัดไดตรงกับเนื้อหา
และจุดประสงคการเรียนรู 

  +1 หมายถึง แน ใจวาวัดผลทางการเรียนวัดไดตรงกับเนื้อหาและ
จุดประสงคการเรยีนรู 

 และทําการคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 
 5. หลังจากผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหา จุดประสงคและ

ความครอบคลุมของขอคําถามแลว ผลปรากฏวาแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนบทเรียนออนไลน
เรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไม
สอดคลองกับเนื้อหา  จุดประสงคและความครอบคลุมของขอคําถาม จึงทําการตดัทิ้งจํานวน 5ขอ 

 6. นําแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณ
วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 
ขอไปทดสอบกับนักศกึษาจํานวน 30 คน ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที 

 7. ตรวจแบบทดสอบปรนัยใหคะแนน 1คะแนน สําหรับขอที่ตอบถูก และให 0
คะแนนสําหรับขอที่ตอบผิด ไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 คําตอบ5 

 8. หาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอ สอบรายขอตัวเลือกขอ 
สอบในแตละผลการเรียนรูและลักษณะเฉพาะท่ีมีคาความยากงายตั้งแต 0.20-0.80 และคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป โดยใชเทคนิค 27% ของจุงเตหฟาน 

 9. เลือกแบบทดสอบปรนัยเฉพาะขอที่ความยากงายตั้งแต 0.2-0.8 และมีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป จํานวน 10 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 

 10. นําแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนท้ังฉบับที่ผานการคัดเลือกแลวจํานวน 10 
ขอ ไปหาคาความเชื่อมนั่นของแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20ของคูเดอรริชารด
สัน โดยนําแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนไปใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

 11. นําแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักศึกษา
กลุมตัวอยางโดยใชเวลา 20 นาที ในการทําแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน เพื่อนํามาใชในการ
วิเคราะหขอมูล 
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ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรู 
 
2.  สรางบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขั้นตอนการสรางบทเรียนผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.   ศึกษาวิธีการสรางบทเรียนออนไลน 
 2.  เขียนแผนผังการทํางานและการเชื่อมโยงกันของบทเรียน  จากนั้นนําเนื้อหาแต

ละหัวขอไปสรางบทเรยีน 
 3.  นําเนื้อหาบทเรียนท่ีไดวิเคราะหและแยกเปนหนวยยอยๆ มาจัดทํา Story 

Board แลวใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอรจํานวน 1 ทาน 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

 4.  นํา Story Board ที่ไดปรับปรุงแกไขแลวมาเขียนเปนโปรแกรมบทเรียน โดยใช
บทเรยีนออนไลน 

ศึกษาเนื้อหา/หลกัสตูร/แนวทางการสรางแบบทดสอบ 

กําหนดจุดประสงค 

สรางแบบทดสอบ 15 ขอ 

แกไข 

ผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ 
ความสอดคลอง 

นําแบบทดสอบไปใชกบันักศึกษาที่เคยฝกประสบการณวชิาชีพมาแลว 30 คน 

นําผลทีไ่ดวิเคราะหหาความยากงาย (p) และอํานาจจําแนก (r) 

คัดเลือกขอสอบจํานวน 10 ขอ 

วิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง 

ไมผาน 
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 5.  นําบทเรียนออนไลนใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 2 ทาน ประเมินเก่ียวกับ
ความถูกตองความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมดานเนื้อหา และดานภาษา ผูเชี่ยวชาญทางดาน
คอมพิวเตอรจํานวน 1 คน เพื่อประเมินเก่ียวกับเทคนิคในการนาเสนอ ความเหมาะสมในการใชภาพ 
เสียง และขอความ โดยแบบประเมินคุณภาพของสื่อเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา แบงระดับความ
คิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  

 6.  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 6 ทาน ท่ีมีตอสื่อ 
 7.  นําบทเรียนสื่อที่ไดรับการปรับปรุงเปนที่เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุม

ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการสรางบทเรยีนออนไลน 

ศึกษาวิธีการสรางบทเรียนออนไลน 

เขียนแผนผังการทาํงานและการเชื่อมโยงของบทเรียน 

สราง Story Board 

ปรับปรุงแกไข 

ผลการตรวจสอบ 

ออกแบบและสรางบทเรียน 

ตรวจสอบความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแกไข 

ผลการตรวจสอบ 

นําไปหาคา IOC 

นําบทเรียนออนไลนท่ีไดปรับปรุงแกไข แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

ไมผาน 

ไมผาน 
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3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน  ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
 1.  ศึกษาการสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน 
 2.  สรางแบบประเมนิคุณภาพบทเรียนออนไลน 
 3.  นําแบบประเมินคุณภาพท่ีปรับปรุงแลวไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จํานวน 2 

ทาน และผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร จํานวน 1 ทาน มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคอรทดังนี้ 

  ดีมาก  ไดคะแนน 5 
  ดี  ไดคะแนน 4 
  ปานกลาง ไดคะแนน 3 
  ตองปรับปรุง ไดคะแนน 2 
  ไมมีคุณภาพ ไดคะแนน 1 
 4.  นําผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห ประเมินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการสรางแบบประเมินคณุภาพบทเรียนออนไลน 
 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ  ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
 1.  ศึกษาทฤษฎี วิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ จากหนังสือและเอกสาร

ตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 
 2.  สรางแบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝก

ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเปนแบบสอบถาม

ศึกษาการสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน 

วิเคราะหและกําหนดคุณภาพที่ตองวัดใหชัดเจน 

ปรับปรุงแกไข 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตอง 

นําแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนไปหาคุณภาพ 

สรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน 

ไมผาน 
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มาตราสวนประเมินคาแบบ 5  ระดับ จากมากที่สุดถึงนอยที่สุด โดยกําหนดคาระดับความคิดเห็นแต
ละชวงคะแนนและความหมายดังนี้ 

  ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นที่อยูในระดับ นอยที่สุด 
  ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นที่อยูในระดับ นอย 
  ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นที่อยูในระดับ ปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นที่อยูในระดับ มาก 
  ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นที่อยูในระดับ มากที่สุด 
 3. นําแบบประเมินความพึงพอใจที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสม เพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อตรวจสอบภาษาที่
ใชและประเมินที่ถูกตอง และนํามาหาคาเฉลี่ยความสอดคลองของเครื่องมือ โดยกําหนดเกณฑ
พิจารณาดังนี้ 

  +1  แนใจวารายการพิจารณาสอดคลอง 
    0  ไมแนใจวารายการพิจารณาสอดคลอง 
  - 1  แนใจวารายการพิจารณาไมสอดคลอง 
 4.  นําแบบประเมินความพึงพอใจที่สรางข้ึนไปทดลองใชกับนักศึกษา จํานวน 10 

คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในดานการใชภาษา 
 5.  นําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตัวอยางเพื่อหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

นําแบบประเมินความพึงพอใจไปใชกับกลุมตวัอยาง 

ศึกษา ทฤษฏ ีวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจจากหนังสือและเอกสารตางๆ 

ปรับปรุงแกไข 

ผูเชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบคา IOC 

นําแบบประเมินความพึงพอใจไปใชกับนักศึกษา 10 คน เพื่อตรวจสอบดานภาษา 

สรางแบบประเมินความพึงพอใจ 
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ดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการทดลองเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน

นักศกึษาปริญญาตรี  ซึ่งไดรับจากการเลือกสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 30 
คน  โดยใชทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ผูวิจัยเปนผูดําเนนิการทดลองดวยตนเอง  
2.  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชบทเรียนออนไลนที่สรางข้ึน โดยกลุมตัวอยางเรียนเนื้อหาใน

บทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม   

3. ผูวิจัยนําแบบประเมินระหวางเรียนมาวิเคราะหขอมูล 
4. นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน

ออนไลนมาทําการวิเคราะหขอมูล 
5. เมื่อเรียนดวยบทเรียนออนไลนเรียบรอยแลว นักศึกษาทําแบบประเมินความพึง

พอใจ 
6. นําคะแนนที่ไดมาจากแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.5 แสดงวิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 

 
 
 
 

ผูวิจัยทดลองเรียนดวยบทเรียนออนไลนดวยตนเอง 

นําบทเรียนออนไลนใชกบักลุมตัวอยางที่กําหนดไว 

กลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
หลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน 

นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวดัผลการเรียนหลังเรียนดวย
บทเรียนออนไลนมาวิเคราะหขอมลู 

นําคะแนนที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําแบบประเมินระหวางเรียนมาวเิคราะหขอมลู 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
 1. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการหาคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียและแผนการ
จัดการเรียนรู  การหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Congruency) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ 
2527: 69-70)  

𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑁
 

 
 เมื่อ  IOC  คอื  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

  R คือ  ผลรวมคะแนนความคดิเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 
  N  คือ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 2. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบประเมินความพึงพอใจ 
  2.1 การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Congruency) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันต 
พงษ 2527: 69-70) 

𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑁
 

 
 เมื่อ  IOC  คอื ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

  R  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 
  N  คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  2.2 การหาคาความยากงายและอานาจจําแนกของแบบทดสอบ โดยใชเทคนิค 27% 
และเป ดตารางเทยีบคา จุง เตหฟาน มีสูตรดังนี้ 
  คาความยาก (Level of difficult : p) คํานวณตามสูตร 
 

𝑝 =
𝐻 − 𝐿

𝑁 + 𝑁
 

 
  คาอํานาจจําแนก (Discrimination index : r) 

𝑝 =
𝐻 − 𝐿

𝑁
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  เมื่อ  P  แทน ความยากงายของขอสอบ 
   r  แทน อํานาจจาํแนกของขอสอบ 
   H  แทน จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูก 
   L  แทน จํานวนคนในกลุมตํ่า   
   N  แทน จํานวนคนทั้งหมดในกลุมใดกลุมหนึ่ง 
  ขอสอบที่มีอํานาจจําแนกดี หมายถึง ความสามารถของขอสอบในการแบงแยกคน 
เกงและคนออน มีเกณฑในการพิจารณาดังน้ี 
   1.  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง -1 ถึง 1 
   2.  ถาคาอํานาจจําแนกมาก (คา r เขาใกล +1) จะถือวาขอสอบนั้นจําแนก
คนเกงและคนออนออกจากกันไดจริง นั่นคือคนเกงสวนใหญตอบถูก ขณะที่คนออนสวนใหญตอบผิด 
   3.  ถาคาอํานาจจําแนกติดลบ (คา r เขาใกล -1) จะถือวาขอสอบนั้น
จําแนกคนเกงและคนออนออกจากกันไมได นั่นคือคนเกงสวนใหญตอบผิด ขณะท่ีคนออนสวนใหญ
ตอบถูก 
   4.  ถาอํานาจจําแนกเปน 0 (คา r เทากับ 0) จะถือวาขอสอบนั้นไมอาจ
จําแนกคนเกงคนออนได 
   5.  ตัวเลือกที่เปนแบบทดสอบที่เปนตัวถูก ควรมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 
0.20 ขึ้นไป จึงจะถือวาขอสอบใชได 
   6.  ตัวเลือกท่ีเปนแบบทดสอบท่ีเปนตัวลวง ควรมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 
0.50 ขึ้นไป จึงจะถือวาขอสอบใชได 
  2.3 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 88) 
 

𝑟 =
𝑛

𝑛 − 1
1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑠
 

 
  เมื่อ  rtt   คือ ความความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   n  คือ จํานวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   p  คือ อัตราสวนของผูตอบถูกในขอนั้น 
  เมื่อ  p = 

 
  เมื่อ  r  แทน จํานวนผูตอบถูกในขอนั้น 
   N  แทน จํานวนผูสอบ 
   q  แทน อัตราสวนของผูตอบผิดในขอหนึ่งๆ เม่ือ q = 1-p 

   2  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
 
 

𝑅

𝑁⬚
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 3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
  3.1 การหาคาเฉลี่ย (x ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร (ลวน สาย
ยศ และอังคณา สายยศ 2536: 59)  

�̅� =
∑ 𝑥

𝑛
 

 

  เมื่อ  �̅� คือ คาเฉลี่ยของคะแนน  

   ∑ 𝑥 คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง  
   n คือ จํานวนนักศึกษาในกลุมตัวอยาง  
 
  3.2 การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2539: 7)  
 

𝑆. 𝐷. =
𝑁 ∑ 𝑥 − (∑ 𝑥)

𝑁(𝑁 − 1)
 

 
  เมื่อ  S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   X  แทน คะแนนของนักศึกษาแตละคน  
   N  แทน จํานวนนกัศึกษาในกลุมตัวอยาง  

   ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
   Σ x2  แทน ผลรวมของแตละคะแนนยกกา ลังสอง  
 
  3.3 การทดสอบความแตกตางของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม 
ตัวอยางที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน กอนเรียนและหลังเรียน (One-group pretest-posttest 
design) โดยใชสถิติแบบ t-test แบบ Dependent group  
 

   สูตร 𝑡 =
√

 

 

   สูตร �̅�  =
!

 

    𝑆𝑑 =
! (! )

( )
 

   D  = คาความตางระหวางทดลอง  
   Sd  = คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตางกอนหลัง  
   Df  = n-1 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปนการพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียน e-learning และศึกษาการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยบทเรียนออนไลน แบงการวิเคราะหและสรุปขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การพัฒนาและการหาคุณภาพบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบวัดผลทางการเรียนรูของนักศึกษาดวยบทเรียนออนไลนเรื่อง การ
ฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กอนเรียนและหลัง
เรียน 

ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝก
ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ผลการพัฒนาและการหาคุณภาพบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ     
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นในรูปแบบเว็บไซต  
https://sites.google.com/view/trinee2018/หนาแรก?authuser=2  แสดงภาพตอ ไปดั งนี้   
 

 
ภาพที่ 1 แสดงบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. เมนูศกึษาขั้นตอนและแบบทดสอบ  ซึ่งภายในจะกําหนดใหนักศึกษาทําตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 ทําแบบทดสอบกอนการเรียนรู 
  1.2 ศึกษาความรูเก่ียวการฝกประสบการณวิชาชีพจํานวน 5 หนวยการเรยีนรู 
  1.3 ทําแบบทดสอบหลักการเรียนรู 
 2. เมนูกรอกแบบฝกงานออนไลน  เปนการทดลองกรอกแบบฟอรมขอฝกประสบการณ
วิชาชีพออนไลน   
 3. เมนูผลการกรอกแบบฟอรมออนไลน  เมื่อนักศึกษาสงขอมูลการกรอกแบบฟอรมเขา
มาแลว เจาหนาที่จะทําการตรวจสอบความถูกตองและทําผลที่กรอกถูกตองครบแลว แสดงผลให
หนาตางนี้  แตถายังไมถูกตองเจาหนาท่ีจะติดตอกลับไปยังนักศึกษาเพื่อชี้แจงการกรอกขอมูลในสวน
ที่นักศึกษายังไมเขาใจ 
 4. เมนูแบบสอบถามความพึงพอใจ  เปนการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการใช
บทเรยีนออนไลน 
 ผูวิจัยนําบทเรียนออนไลน เรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินจํานวน 3 ทาน  ผลการประเมินพบวา มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.52  (𝒙 = 4.52, S.D.=0.61) หมายความวา บทเรียนออนไลนเรื่องการฝก
ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีคุณภาพอยูในระดับ
ดีมาก 
 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบวัดผลทางการเรียนรูของนักศึกษาดวยบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝก

ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กอน
เรียนและหลังเรียน 
ผูวิ จัยดําเนินการทดสอบการใชบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ กับ

นักศึกษาจํานวน 30 คน ที่ยังไมไดศึกษาเก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพ  ผลการวิเคราะห
คะแนนจากแบบฝกหัดกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดจากการทดสอบพบวาเปนไปตามเกณฑ 80/80 
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียนดวย

บทเรียนออนไลน สรุปไดดังนี้ 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. t p 
กอนเรียน 10 10 6.86 1.25 

-9.838 .000 
หลังเรียน 10 10 9.70 0.65 

*p < .05 
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จากตารางพบวา ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนดวย
บทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามกอนและหลังเรียน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผล
การเรียนหลังเรียน (X=9.70 , S.D. = 0.65) สูงกวากอนเรียน (X=6.86 , S.D. = 1.25) 
 
ตารางที่ 2  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหวางเรียนและหลังเรียน สรุป
ดังนี้ 

 

คะแนน 
กลุมทดลอง 

(คน) 
คะแนนเต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 

(𝒙) 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ประสิทธิภาพ 

ระหวางเรียน (E1) 30 25 20.47 1.01 81.87 
หลังเรียน (E2) 30 10 8.13 0.90 81.33 

 
 จากตารางพบวา ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) จากบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝก
ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80  ซึ่งมีคะแนนระหวางเรียนอยูท่ี 20.47 คะแนนเต็มเทากับ 25  และมีระแนนหลังเรียน
อยูที่ 8.13  คะแนนเตม็เทากับ 10  เมื่อวิเคราหคาทางสถิติแลวผลปรากฏวามีคะแนน  81.87/81.33   
 
ตอนที่ 3  การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณ

วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สรุปไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง

การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.54) ดังแสดงตารางตอไปน้ี 
 

ขอคําถาม 𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการนําเสนอขอมูล 4.38 0.10 มาก 
2. ดานการออกแบบหนาจอ 4.40 0.20 มาก 
3. ดานการนําทางบทเรียน 4.73 0.39 มากที่สุด 
4. ดานการเขาถึงและการควบคุมบทเรียน 4.66 0.33 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.54 0.18 มากที่สุด 
 

จากตารางพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.54  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานการนําทางบทเรียนมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.73 
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รองลงมาดานการเขาถึงและการควบคุมบทเรียนระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.66  ดานการออกแบบ
หนาจอระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.40  และดานการนําเสนอขอมูลระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.38  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจดานการนําเสนอขอมูล 

ขอคําถาม 𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. เนื้อหามีความสอดคลองและครอบคลุมกับ
วัตถุประสงค 

4.30 0.47 มาก 

2.  มีกา รแบงเนื้อหาออกเปนสวน ๆ ชัด เจน
เหมาะสม 

4.67 0.48 มากที่สุด 

3. มีการอธิบายเนื้อหาอยางชัดเจน เขาใจงาย 3.93 0.25 มาก 
4. การนําเสนอเนื้อหา มีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

เสียง และวีดิทัศนประกอบใหผูเรียนเขาใจ ตรง
ตามเนื้อหา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5. มีแบบฝกหัดที่ชวยตรวจสอบความเขาใจใน
เนื้อหาซึ่ง   กอใหเกิดความรูและทักษะเพิ่มข้ึน 

4.10 0.31 มาก 

6. มีการเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาในเว็บไซตอ่ืนเพื่อให
ผูเรียนไดมี โอกาสศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

4.07 0.25 มาก 

7. มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เชน Facebook 
และ Email ที่ผูเรียนสามารถใชในการติดตอ 
สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางผูเรียนดวยกัน
และผูสอนได 

4.60 0.50 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.38 0.10 มาก 
 
จากตารางพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดานการนําเสนอขอมูลระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.38  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีความพึงพอใจดานการนําเสนอเนื้อหา มีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และวีดิทัศนประกอบใหผูเรียนเขาใจตรงตามเน้ือหาระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย 5.00  คิดเปน
รอยเปอรเซ็นต  รองลงมาดานมีการแบงเนื้อหาออกเปนสวน ๆ ชัดเจนเหมาะสมระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 4.67  และดานมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เชน Facebook และ Email ที่ผูเรียนสามารถ
ใชในการติดตอ สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนดวยกันและผูสอนไดระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.60   ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจดานการออกแบบหนาจอ 

ขอคําถาม 𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ปรมิาณขอความ และขนาดของภาพมีความเหมาะสม 4.63 0.56 มากที่สุด 
2. รูปแบบและชนิดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.63 0.56 มากที่สุด 
3. การใชสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.17 0.46 มาก 
4. สีพื้นหลังของบทเรียนมีความเหมาะสม 4.70 0.47 มาก 
5. ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหวและวีดีทัศน มีความ

เหมาะสมชัดเจน 
4.10 0.31 มาก 

6. เสียงที่ใชประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและสัมพันธ
กับเนื้อหา 

4.70 0.47 มากที่สุด 

7. การจัดวางหัวเรื่อง เนื้อหาและปุมควบคุมตางๆ มี
ความคงท่ี สมํ่าเสมอ 

4.03 0.18 มาก 

8. มีขอแนะนําวิธีการใชบทเรียนที่ชัดเจนและเขาใจงาย 4.50 0.51 มากที่สุด 
9. การแบงสวนตางๆ ของหนาจอไดชัดเจนเหมาะสม 4.10 0.31 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.40 0.20 มาก 
 

จากตารางพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดานการออกแบบหนาจอระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
4.40  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความพึงพอใจดานสีพื้นหลังของบทเรียนมีความเหมาะสม และ
ดานเสียงที่ใชประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและสัมพันธกับเน้ือหาระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.70   
รองลงมาดานปริมาณขอความ และขนาดของภาพมีความเหมาะสม  และดานรูปแบบและชนิด
ตัวอักษรมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.63 และดานมีขอแนะนําวิธีการใชบทเรียนที่
ชัดเจนและเขาใจงายระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.50 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการนําทางในบทเรียน 

ขอคําถาม 𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การเชื่อมโยงภายในบทเรียนถูกตอง 4.67 0.55 มากที่สุด 
2. จุดเชื่อมโยง เชนปุม (Button) สัญลักษณรปู 

(icon) มีความเหมาะสม สื่อความหมายเขาใจได
ชัดเจน สะดวกตอการใชงาน 4.80 0.41 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.73 0.39 มากที่สุด 
 

จากตารางพบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากดานการนําทางในบทเรียนระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.73 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความพึงพอใจดานจุดเชื่อมโยง เชนปุม 
สัญลักษณรูป มีความเหมาะสม สื่อความหมายเขาใจไดชัดเจน สะดวกตอการใชงานระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.80 และดานการเชื่อมโยงภายในบทเรียนถูกตองระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.67 ตามลาํดับ 
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการเขาถึงและการควบคุมบทเรียน 

ขอคําถาม 𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. โครงสรางบทเรียน (Layout) ออกแบบไดดี 

สามารถเขาใชงานไดสะดวกและไมสับสน 
4.80 0.41 มากที่สุด 

2. สามารถเขาศึกษาเนื้อหาในบทเรียนไดสะดวกและ
รวดเร็ว 

4.73 0.45 มากที่สุด 

3. บทเรียนมีความยืดหยุน นักเรียนสามารถควบคุมลา
ดับการเรียนไดดวยตนเอง 

4.43 0.57 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.66 0.33 มากที่สุด 
 

จากตารางพบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากดานการเขาถึงและการควบคุม
บทเรยีนระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.66 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความพึงพอใจดานโครงสราง
บทเรยีน (Layout) ออกแบบไดดี สามารถเขาใชงานไดสะดวกและไมสับสนระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย 
4.80 รองลงมาดานสามารถเขาศึกษาเน้ือหาในบทเรียนไดสะดวกและรวดเร็วระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.73 และดานบทเรียนมีความยืดหยุน นักเรียนสามารถควบคุมลําดับการเรียนไดดวยตนเอง
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.43 ตามลําดับ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูใชบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 3) เพื่อลดปญหาการกรอกขอมูลของหนวยงานไมถูกตอง  การปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ฝกประสบการณวิชาชีพไมถูกตอง และนักศึกษาไมทราบชัดเจนเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ คําสั่ง สิทธิ
ประโยชน และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยที่มีใหกับนักศึกษา  4) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอการ
พัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 5) เพื่อเปรียบเทียบผลใชกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนเรื่องการฝก
ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 ประชากรเปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในภาคเรียนที่ 1/2561  กลุมตัวอยางไดแก 
นักศกึษาชั้นปที่ 4 ในภาคเรียนท่ี 1/2561  จํานวน 30 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย 1) บทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) แบบทดสอบผลสมฤทธ์ิการเรียนรูหลัง
การศึกษาบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณ
วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 วิธดีําเนินการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผูวิจัยแนะนําและอธิบายขั้นตอนการใชบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ใหนักศึกษาเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ 
 2. ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณ
วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 
10 ขอ 
 3. ผูวิจัยใหนักศึกษาศึกษาเนื้อหาบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบดวยหนวยการเรียน 5 หนวย ไดแก 
หนวยท่ี 1 ความสําคัญและความเปนมา  หนวยที่ 2 ความรูทั่วไปเก่ียวกับองคการ  หนวยที่ 3 
ขั้นตอนการฝกประสบการณวิชาชีพ  หนวยที่ 4 การปฏิบัติตนและสิทธิประโยชนของนักศึกษา  
หนวยที่ 5 บทบาทและหนาที่ของผูนิเทศและอาจารยนิเทศ และทําแบบทดสอบในแตละหนวย 
 4. ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณ
วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 
10 ขอ 
 5. ผูวิจัยใหนักศึกษาทดสอบกรอกแบบฟอรมการขอฝกประสบการณวิชาชีพแบบออนไลน 
เมื่อตรวจสอบแลวผูวิจัยจะนํามาแจงใหนักศึกษาทราบ 
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 6. ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝก
ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 7. นําผลคะแนนที่ไดไปวิเคราะหขอมูล  เพื่อนําเสนอในรูปแบบของงานวิจัยตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาและหาคุณภาพบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผูเชี่ยวชาญประเมินจํานวน 3 ทาน  ผลการ

ประเมินพบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52  (𝒙 = 4.52, S.D.=0.61) หมายความวา บทเรียนออนไลนเรื่อง
การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีคุณภาพอยู
ในระดับดีมาก 
 2. ผลการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลนเรื่องการฝก
ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกอนและหลังเรียน  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลการเรียนหลังเรียน (X=9.70 , 
S.D. = 0.65) สูงกวากอนเรียน (X=6.86 , S.D. = 1.25)  
     และผลการวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝก
ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดคาประสิทธิภาพ 
81.87/81.33  แสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 3. การวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณ

วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X = 
4.54)  เมื่อแยกเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานการนําทางบทเรียนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
94.67 รองลงมาดานการเขาถึงและการควบคุมบทเรียนระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.11  ดาน
นักศกึษามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.83  ดานการออกแบบหนาจอ
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 87.93  และดานการนําเสนอขอมูลระดับมาก คิดเปนรอยละ 87.63  
ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการดําเนินการวิจัยผูวิจัยนําอภิปรายผล ดังนี้ 
1. บทเรียน ออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของขอคําถามดานเนื้อหา 
(Content validity)  ผลจากการพิจารณามีคะแนนประเมินอยูระหวาง 0.87 สรุปไดวา บทเรียน
ออนไลน ท่ีสรางขึ้นมีความตรงของเน้ือหาและสอดคลองกัน  ซึ่งชวยใหนักศึกษารับรูกระบวนการ  
ขั้นตอนในการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาไดเปนอยางดี ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบใน
การสรางหนวยการเรียนรู  จัดการเนื้อหา (Web Managed Course) ที่นําเสนอบทเรียนในรูปของ
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เว็บไซต  เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาไดทุกที่ทุกเวลา  มีปฏิสัมพันธกับบทเรียน  มีแบบทดสอบกอน
การเรียนรู  และแบบทดสอบหลังการเรียนรู  มีแบบสอบถามทายหนวยการเรียนรูใหนักศึกษาได
ทดสอบความสามารถของตนเองทุกหนวยการเรียนรู  และผูวิจัยไดสราง Fan Page Facebook ของ
งานฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อเปนชองทางการสื่อสารสําหรับซักถามขอสงสัย พูดคุย ปญหา กับ
อาจารย และบุคลากรไดตลอดเวลา  จากรูปแบบการจัดการ บทเรียนออนไลน ดังกลาว นักศึกษาจะ
ไดรับขอมูลยอนกลับจากการมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและจากการทําแบบทดสอบทายหนวยการเรียนรู
ทันที  บทเรียนสามารถสรางแรงจูงใจใหกับนักศึกษาเกิดความกระตือรือรน เลือกศึกษาไดตามความ
สนใจและความตองการของตนเองโดยไมมีขอจากัดดานเวลาและสถานที่ สอดคลองลับอัญชลี ม่ันคง 
(2556:209) ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน แบบปฏิสัมพันธวิชาคอมพิวเตอรกับชีวิต สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี  อภิปรายผลวา ไดออกแบบการปฏิสัมพันธผานหนาแรก
ของบทเรียนออนไลน โดยเขียน Facebook Application มาใชงานหนาแรกของเว็บไซต ทําให
นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูผานหองสนทนา กระดานเสวนา  นอกจากนี้นักศึกษาสามารถ
พูดคุยกับอาจารยผานการสงงานและการบานไดอีกดวย  สอดคลองกับบทสัมภาษณของ อมรวรรณ 
ลิ้มสมมุติ (2549 : บทสัมภาษณ) หัวหนากองงาน e-learning มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ไดให
สัมภาษณ เรื่อง สรางบทเรียนออนไลน 100 วิชา สูการเปน E-University สรุปไดวา บทเรียน
ออนไลนมีความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขาถึง
แหลงความรูที่มีอยูอยางหลากหลายไดงาย รวดเร็ว e-learning เปนระบบการเรียนการสอนท่ี
สนับสนุนการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา (Active Learning) เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center 
Learning) การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสิทธิ์เปนเจาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูคิด ตัดสินใจเรียน 
โดยสรางความรูและความเขาใจใหมๆ ดวยตนเอง จะสามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูใหเขากับ
ชีวิตจริงได จากประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูท่ีเกิดจาก
กระบวนการคนพบดวยตนเองของ บรุนเนอร (กิดานันทมลิทอง 2548 : 24-26) และทฤษฎีการ
สื่อสารผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (Hoffman and Novak 1995 : 1849-1934) มาใชในการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน โดยจัดเตรียมเนื้อหาใหเหมาะสมกับการพัฒนาและระดับเชาวนปญญาของ
ผูเรียน เนนใหผูเรียนมีแรงจูงใจภายในมากกวาแรงจูงใจภายนอก เนนการแกปญหาดวยการคนพบ 
เพื่อใหผูเรยีนจดจาสิ่งท่ีเรียนไดนาน และมีรูปแบบของสภาพการสื่อสารที่ใชคอมพิวเตอรเปนตัวกลาง 
ผูเรียนสามารถใชอินเตอรเน็ตโดยเลือกเดินทางเชื่อมตอไปยังแหลงขอมูลขาวสารตามความสนใจของ
ตนไดอยางไมจากัด 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียนดวย
บทเรยีนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ พบวา นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากการเรยีนดวยบทเรียนออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ วนัสนันท พัฒนจร (2553 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการสรางบทเรียน
ออนไลนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อสงเสริมใหเกิดวิธีการทางคณิตศาสตร วิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 โครงการ พสวท. (สมทบ) ผลการศึกษาพบวา การ
สรางบทเรยีนออนไลน ผูเรียนสามารถเขาเรียนแตละหนวยไดดี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวารอยละ 80 และสอดคลองกับการวิจัยของ 
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เสาวลักษณ ไทยกลางและนิภาพร อบทอง (2552 : บทคัดยอ)  ซึ่งไดทาการวิจัย เรื่องการพัฒนา
บทเรยีนออนไลน วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาการ
เขียนโปรแกรมภาษาจาวา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนน
แบบทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากผลการศึกษาเหลานี้แสดงใหเห็นวา
การพัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีประสิทธิภาพแลวนา
ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเปนสวนเสริมในการจัดการเรียนการสอน จะทาให
นักศกึษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลนเรื่องการฝก

ประสบการณวิชาชีพ พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.54) ทั้งนี้เปน
เพราะเปนบทเรียนที่ชวยสนับสนุนใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการทํางานของการฝกประสบการณ
วิชาชีพมากข้ึน ซึ่งผูวิจัยไดใชซอฟตแวรที่ใชสําหรับพัฒนาบทเรียนออนไลน สามารถกําหนดใหเรียน
ตามหัวขอตามลําดับ และผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดเอง การจัดการในเนื้อหารายวิชามีความยืดหยุน
สูงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนลําดับการเรียนรูได  ผลลัพธที่ไดหลังจากนักเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ในแตละหัวขอ จะปรากฏขึ้นในระบบทันที นักศึกษาสามารถรูคะแนนผลการสอบไดทันทีหลังจากเขา
ทําแบบทดสอบ กระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและเรียนอยางมีจุดมุงหมาย ทําใหนักศึกษามี
เจตคติที่ดีตอการศึกษาเรียนรูดวยตนเองผานบทเรียนออนไลน และมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
บทเรียนออนไลน อยูในระดับมากที่สุด  สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา อนันตชื่น (2552 : 
บทคัดยอ) 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 มีดังนี้  
3.1 ดานการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 
4.04  3.2 ดานเนื้อหาวิชาที่ใชในการเรียนการสอนนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มี
คาเฉลี่ย เทากับ 4.00  3.3 ดานเทคนิคการออกแบบ Website นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ 
มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.84  3.4 ดานการปฏิสัมพันธในการเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.09  3.5 ดานการประเมินผลการเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.09  3.6 ดานประโยชนท่ีไดรับนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ 
มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.08 สรุปไดวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
วิชาฟุตบอล 2 ทั้ง 6 ดาน อยูในระดับ มาก คือ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.03  4. ขอเสนอแนะท่ีนักศึกษา
แสดงความคิดเห็น คือตองการใหมีการเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพใหเพียงพอกับ
ความตองการ และปรับระบบในการสืบคนทางอินเทอรเน็ตใหมีความเร็วสูง  และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ McLaughin (2001 : 5206-A) ผลการวิจัยที่พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนบน
เว็บเชนเดียวกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนาํผลการวิจัยไปใช 

1. ควรพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ และทําการทดสอบความ
พรอมกอนนําบทเรียนเผยแพรผานระบบอินเทอรเน็ตและกอนนักศกึษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
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2. ควรพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ ใหสามารถใชงานไดบน
สมารทโฟน  

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามบทเรียนออนไลนนั้น  บุคลากร
ผูปฏิบัติงานที่มีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาควรใหคําแนะนํา  ดานแนวทางปฏิบัติแกนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ใชบทเรียนออนไลน  และกําชับใหนักศึกษาเรยีนดวยความซื่อสัตยและปฏิบัติตามขั้นตอนดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาครั้งตอไป  
1. ควรศึกษาผลการใชบทเรียนออนไลน กับตัวแปรอ่ืน เชน เจตคติ ความอดทนในการเรียนรู

เปนตน 
2. การพัฒนาบทเรียนออนไลน ในเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ โดยคํานึงถึง ความแตกตางลักษณะเฉพาะ

ของเนื้อหาวิชา และศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
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รายช่ือเช่ียวชาญ  ผูตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จํานวน 2 ทาน  
 1. อาจารยนภาภรณ  อุนปรชีาวณิชย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด 
 2. นางสาวภคนิี  ดิบทิพย   เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
ผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร จํานวน 1 ทาน 
 1. อาจารยพิณรัตน  นุชโพธิ์ รองคณบดีฝายวางแผนและพฒันา  
     คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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คูมือการใชบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
1. ใหนักเรียนพิมพ URL : https://sites.google.com/view/trinee2018/  

ปรากฏหนาตางดงัภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 1 หนาแรกของบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

2. ใหนักศึกษาเลือกเมนู “ศึกษาขั้นตอนและแบบทดสอบ” เพื่อศึกษาขอมูลที่
เก่ียวของและขั้นตอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

 
 

ภาพที่ 2 เมนูศึกษาขั้นตอนและแบบทดสอบ 
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3. จะปรากฏหนาบทเรียนออนไลน  
 

 
ภาพที่ 3 หนาแรกบทเรียนออนไลนดานทฤษฏี ใหนักศึกษาทําตามคําสั่งดงัน้ี 
 1. อานคาํแนะนําการใชบทเรียน และจุดประสงคการเรยีนรู ใหเขาใจ 
 2. ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 
4.  จากนั้นคลิกที่“หนวยที่ 1-5” เพ่ือศึกษาขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

 

ภาพที่ 4 แสดงหนาเพจหนวยการเรียนรูที่ 1 

1 

2 
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ภาพที่ 5 แสดงแบบทดสอบทายหนวยที่ 1 

5. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังการเรยีนรู และทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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6. ปดหนาเพจ ฝกงาน... อยางไรใหประสบความสําเร็จ 
 

 
 
7. กลับมาที่หนาเพจบทเรยีนออนไลนเร่ือง การฝกประสบการณวิชาชีพ ดังภาพ 
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8. คลิกเลือก “กรอกแบบฝกงานออนไลน” เพ่ือทดลองกรอกแบบฝกงานแบบออนไลน 
 

 
 
9. เมื่อนักศึกษากรอกแลวเจาหนาที่จะใชเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของแบบฟอรม 1-2 วัน 
จากนั้นใหนักศึกษาคลิกที่ “ผลการกรอกแบบขอฝกงาน”  
 

 
 

10. ใหนักศึกษาทํา “แบบสอบถามความพึงพอใจ”  
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แบบทดสอบผลสมฤทธิ์การเรียนรูกอนและหลังเรียนบทเรียนออนไลนเรื่องการฝก
ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
แบบทดสอบทายหนวยที่ 1 
คําสั่ง  เมื่อนักศึกษาศึกษาหนวยท่ี 1 เรียบรอยแลว กรุณาทําแบบทดสอบทายหนวย

จํานวน 5 ขอ 
 
รหัสนักศึกษา  : ………………………………………….. 
 
1. ขอไดไมใชผลท่ีคาดวานักศึกษาจะไดรับจากการฝกประสบการณ 
 ก. ความสัมพันธระหวางบุคคล ข. ความรับผิดชอบ 
 ค. ทักษะการปฏิบัติงาน  ง. มีทักษะในการขับรถยนตสวนบุคคล 
 
2. ขอใดเปนขั้นตอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ก. การปฏิบัติระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ  
 ข. การตัดเกรดฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ค. วัตถุประสงคของการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ง. ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
3. ขอใดกลาวถึงการปฏิบัติกอนการฝกประสบการณวิชาชีพไมถูกตอง 
 ก. กรอกแบบฟอรมขอฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ข. สงหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ค. ปจฉิมนิเทศ   
 ง. ปจฉิมนิเทศ 
 
4. ขอใดคือระยะเวลาการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ก. 200 ช่ัวโมง   ข.  250 ชั่วโมง 
 ค. 300 ชั่วโมง   ง. 350 ชั่วโมง 
 
5. ขอใดกลาวถึงพันธกิจคณะวิทยาการจัดการ ไดถูกตอง 
 ก. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 ข. ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถจํานวน 21 คน 
 ค. สรางและพัฒนาระบบการเรียนดวยอุปกรณเสรมิ 
 ง. ผลิตเครื่องมือชวยสอนจํานวนมาก 
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แบบทดสอบทายหนวยที่ 2 
คําสั่ง  เมื่อนักศกึษาศึกษาหนวยที่ 2 เรียบรอยแลว กรุณาทําแบบทดสอบทายหนวย

จํานวน 5 ขอ 
 
รหัสนักศึกษา  : ………………………………………….. 
 
1. ขอใดเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดขององคกร 
 ก. คน    ข. เปาหมายหรือวัตถุประสงค 
 ค. โครงสราง   ง. ขอมูล ขาวสาร และความรู  
 
2. การแนะนํากอนที่จะทํางานจริงเรียกอีกอยางหนึ่งวา อะไร 
 ก. การปฐมนิเทศ   ข. การจัดฝกอบรม 
 ค. การทดลองงาน  ง. การมอบหมายงาน 
 
3. องคการตรงกับคําในภาษาอังกฤษวาอะไร 
 ก. Allgan   ข. Agan 
 ค. Organ   ง. Set-up 
 
4. การจัดองคการตรงกับความหมายในขอใด 
 ก. การกําหนดแผนงาน    
 ข. การพัฒนาระบบการทํางาน 
 ค. ภารกิจของผูบริหารในการดําเนินกิจกรรม  
 ง. กิจกรรมการจัดการ 
 
5. ขอใดคือขอเสียขององคการแบบไมเปนทางการ 
 ก. ดําเนินธุรกิจไดรวดเร็ว 
 ข. พนักงานมีความสัมพันธแบบญาติมิตร 
 ค. เกิดการแบงพรรคแบงพวกในองคการ 
 ง. ชวยสงเสริมขวัญกําลงัใจคนในองคการได 
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แบบทดสอบทายหนวยที่ 3 
คําสั่ง  เมื่อนักศกึษาศึกษาหนวยที่ 3 เรียบรอยแลว กรุณาทําแบบทดสอบทายหนวย

จํานวน 5 ขอ 
 
รหัสนักศึกษา  : ………………………………………….. 
 
1. แบบฟอรมขอฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาตองกรอกขอความทั้งหมดก่ีสวน 
 ก. 2    ข. 3 
 ค. 4    ง. 5 
 
2. ขอมูลของสถานประกอบการอยูในสวนที่เทาไร 
 ก. 1    ข. 2 
 ค. 3    ง. 4 
 
3. เมื่อกรอกแบบฟอรมขอฝกประสบการณวิชาชีพเสร็จแลวนําไปสงใหกับใคร 
 ก. สงท่ีสถานประกอบการ  ข. สงใหกับอาจารยที่ปรึกษา 
 ค. สงใหกับเจาหนาที่งานวิชาการ ง. สงใหกับคณบดี 
 
4. ถาหนวยงานสงแบบตอบรับมาใหนักศกึษาควรทําอยางไร 
 ก. ถายสําเนาไว 1 ชุดแลวนําเอกสารตัวจริงสงใหกับเจาหนาที่ 
 ข. สงใหกับเจาหนาที่เลย 
 ค. สงใหอาจารยที่ปรึกษา 
 ง. เก็บไวกับตัวเอง 
 
5. ขอใดไมใชเอกสารสงตัวนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ก. หนังสือสงตัวกลับ  ข. แบบประเมินผล 
 ค. หนังสือรับรอง   ง. แบบตอบรับ 
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แบบทดสอบทายหนวยที่ 4 
คําสั่ง  เมื่อนักศกึษาศึกษาหนวยที่ 4 เรียบรอยแลว กรุณาทําแบบทดสอบทายหนวย

จํานวน 5 ขอ 
 
รหัสนักศึกษา  : ………………………………………….. 
 
1. นักศึกษาควรแตงกายแบบใดขณะฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 
 ก. ชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  และชุดที่หนวยงานกําหนด 
 ข. ชุดพละ 
 ค. ชุดไปรเวท 
 ง. ชุดไทยประยุกต 
 
2. ขอใดคือขอหามในการปฏิบัติระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ก. ทะเลาะวิวาท   ข. เลนการพนัน 
 ค. ทําลายทรัพยสิน  ง. ถูกทกุขอ 
 
3. ขอใดคือการลงโทษขั้นรายแรงเมื่อนักศกึษากระทําความผิดผิด 
 ก. ภาคทัณฑ   
 ข. สงตวันักศึกษากลับกอนวันสิ้นสุดการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ค. ยกเลิกการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ง. ตักเตือน 
 
4. หลักฐานในการเบิกคารักษาพยาบาลมีอะไรบาง 
 ก. ใบรับรองแพทย  ข. ใบเสร็จรับเงนิ 
 ค. สําเนาใบบันทึกประจําวัน ง. ถูกทุกขอ 
 
5. เมื่อนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุระหวางฝกประสบการณวิชาชีพควรทําอยางไร 
 ก. แจงเจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการ 
 ข. แจงประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ 
 ค. ติดตองานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา 
 ง. แจงผูปกครอง 
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แบบทดสอบทายหนวยที่ 5 
คําสั่ง  เมื่อนักศกึษาศึกษาหนวยที่ 5 เรียบรอยแลว กรุณาทําแบบทดสอบทายหนวย

จํานวน 5 ขอ 
 
รหัสนักศึกษา  : ………………………………………….. 
 
1. หนาท่ีของอาจารยนิเทศคอื 
 ก. แนะนําสถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา 
 ข. นิเทศการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 ค. สงแบบสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานใหกับนักศึกษา 
 ง. แนะนําการปฏิบัติงานใหกับนักศกึษาแตละหนวยงาน 
 
2. ผูนิเทศก ประจําหนวยงานคือ 
 ก. อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 ข. บุคลากรประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 ค. ผูปกครองของนกัศึกษา 
 ง. ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝกปฏิบัติงาน 
 
3. ผูนิเทศประจําหนวยงานมีหนาที่อยางไร 
 ก. แนะนําใหรูจักผูบริหาร 
 ข. แนะนําเก่ียวกับระบบการบริหาร ประวัติ และชุมชน 
 ค. แนะนาํลักษณะงานและแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
4. อาจารยนิเทศก คือ 
 ก. เพื่อนรวมงาน 
 ข. พี่เลี้ยงประจําหนวยงาน 
 ค. บุคลากรประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 ง. อาจารยประจําในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาเรียน 
 
5. อาจารยนิเทศก ตองนิเทศนักศกึษาอยางนอยกี่ครั้ง 
 ก. 1    ข. 2 
 ค. 3    ง. 4 
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แบบทดสอบผลสมฤทธิ์การเรียนรูกอน-หลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนเรื่อง 
การฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบกอนเรียนมีชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน 

2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวเทานั้น 

3. สามารถทําแบบทดสอบไดเพียงครั้งเดยีวเทานั้น 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

รหัสนักศึกษา  : ………………………………………….. 
1. เพศ    ชาย     หญิง 

2. สาขาวิชา 

   การจัดการ    การตลาด    การจัดการธุรกิจคาปลีก 

   การจัดการทรัพยากรมนุษย   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

    เศรษฐศาสตรธุรกิจ   การบัญช ี    นิเทศศาสตร 

   การทองเท่ียวและบริการ 

3. ชั้นปที่ศึกษา   ชั้นปที่ 1    ชั้นปที่ 2    ชั้นปที่ 3   ชั้นปที่ 4

  

ตอนที่ 2 คําถามวัดความรูกอนเรียน 

คําสั่ง : เลือกคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียวเทานั้น 

1. นักศึกษาที่จะออกฝกประสบการณวิชาชีพไดจะตองมีเกรดเฉลี่ยสะสมเทาไร 

 ก. เกรดเฉลี่ยสะสม 1.00 ขึ้นไป  ข. เกรดเฉลี่ยสะสม 1.50 ขึ้นไป 

 ค. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  ง. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 

2. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการฝกประสบการณวิชาชพี 

 ก. สรางโอกาสในการเขาสูงานในสายอาชพีและตลาดงาน 

 ข. เสริมสรางคุณลักษณะใหเหมาะสมกับวิชาชพี 

 ค. ไดฝกปฏิบัติงาน ใชทักษะและมีประสบการณในสถานประกอบการที่ตรงกับสายอาชีพ 

 ง. สรางสัมพันธอันดีระหวางสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 

3. ขอใดไมใชลักษณะขององคการ 

 ก. มีลักษณะเปนโครงสรางของความสัมพันธ ข. มีลักษณะเปนกลุมบุคคล 

 ค. มีลักษณะเปนระบบ    ง. มีลักษณะเปนผูจัดการเพียงคนเดียว 
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4. ประเภทขององคการแบงตามวัตถุประสงคเปนเกณฑไดกี่ประเภท 

 ก. 2 ประเภท    ข. 3 ประเภท 

 ค. 4 ประเภท    ง. 5 ประเภท 

5. แบบฟอรมท่ีใชในการขอฝกประสบการณวิชาชีพมีก่ีแบบฟอรม 

 ก. 1 แบบฟอรม    ข. 2 แบบฟอรม 

 ค. 3 แบบฟอรม    ง. 4 แบบฟอรม 

6. กอนออกฝกปฏิบัติงานจริงตองทําหนังสือราชการติดตอกับหนวยงานภายนอกกี่ครั้ง 

 ก. 1 ครั้ง    ข. 2 ครั้ง 

 ค. 3 ครั้ง    ง. 4 ครั้ง 

7. ระหวางฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาควรแตงกายอยางไร 

 ก. ชุดไปรเวท    ข. ชุดกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ 

 ค. ชุดนกัศึกษาถูกตองตามระเบียบ  ง. ชุดสุภาพ 

8. หากเกิดอุบัติเหตุระหวางฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาควรทาํอยางไร 

 ก. ติดตอหนวยพยาบาลของมหาวิทยาลัย 

 ข. ติดตองานกิจกรรมนักศึกษาของคณะ 

 ค. ติดตออาจารยที่ปรึกษา 

 ง. ไปโรงพยาบาลและติดตองานบริการและสวัสดิการ 

9. หากนักศึกษามีปญหาระหวางการปฏิบัติงานฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานนักศึกษาควรทํา

อยางไร 

 ก. ปรกึษาผูจัดการ 

 ข. ปรึกษาพี่เลี้ยงหรือผูนิเทศประจําหนวยงาน 

 ค. ปรึกษาผูปกครอง 

 ง. ปรึกษาเพื่อน 

10. อาจารยนิเทศก คือใคร 

 ก. บุคลากรประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 ข. อาจารยประจําสาขาวิชานกัศึกษาเรียนอยู 

 ค. คณบดี 

 ง. อธิการบดี 
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนทีมีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณ

วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบงออกเปน 3 สวน ดงันี้ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูเรียนทีมีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

เพศ    ชาย    หญิง 

อายุ    นอยกวา 20 ป   21-35 ป   36-40 ป  

   41-50 ป    มากกวา 51 ป 

ชั้นปที่ศึกษา   ชั้นปที่ 1   ชั้นปที่ 2   ชั้นปที่ 3   ชั้นปที่ 4  

สาขาวิชาที่เรียน 

  การจัดการ    การตลาด    การจัดการธุรกิจคาปลีก 

  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ   การจัดการทรัพยากรมนุษย 

   เศรษฐศาสตรธุรกิจ   การบัญช ี    นิเทศศาสตร 

  การทองเท่ียวและบริการ 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผูเรียนทีมีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดโดยกําหนด

เกณฑระดับความคดิของทานดังนี้ 

ขอคําถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

5 
มากที่สดุ 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอย 

1 
นอยท่ีสุด 

ดานการนําเสนอ 
   1. เนื้อหามีความสอดคลองและครอบคลุมกับ

วัตถุประสงค 
     

   2. มีการแบงเนื้อหาออกเปนสวน ๆ ชัดเจนเหมาะสม      
   3. มีการอธิบายเนื้อหาอยางชัดเจน เขาใจงาย      
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ขอคําถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

5 
มากที่สดุ 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอย 

1 
นอยท่ีสุด 

   4. การนาเสนอเนื้อหา มีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
และวีดีทัศนประกอบใหผูเรียนเขาใจ ตรงตามเนื้อหา 

     

   5. มีแบบฝกหัดที่ชวยตรวจสอบความเขาใจในเน้ือหา ซึ่ง
กอใหเกิดความรูและทักษะเพิ่มขึ้น 

     

   6. มีการเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาในเว็บไซตอ่ืนเพื่อใหผูเรียน
ไดมีโอกาสศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

     

   7. มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เชน Facebook และ 
Email ท่ีผูเรยีนสามารถใชในการตดิตอ สื่อสาร 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ระหวางผูเรียนดวยกันและผูสอน
ได 

     

ดานการออกแบบหนาจอ 
   1. ปริมาณขอความ และขนาดของภาพมีความเหมาะสม      
   2. รูปแบบและชนิดตัวอักษรมีความเหมาะสม      
   3. การใชสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม      
   4. สีพื้นหลงัของบทเรียนมีความเหมาะสม      
   5. ภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหว และวีดีทัศน มีความ

เหมาะสม ชัดเจน 
     

   6. เสียงท่ีใชประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและสัมพันธ
กับเนื้อหา 

     

   7. การจัดวางหัวขอ เนื้อหาและปุมควบคุมตางๆ มีความ
คงที่สม่ําเสมอ 

     

   8. มีขอแนะนาวิธีการใชบทเรียนที่ชัดเจนและเขาใจงาย      
   9. การแบงสวนตาง ๆ ของหนาจอออกเปนสวนๆได

ชัดเจนเหมาะสม 
     

ดานการนําทางในบทเรียน 
   1. การเชื่อมโยงภายในบทเรียนถูกตอง      
   2. จุดเชื่อมโยง เชนปุม (Button) สญัลักษณรูป (icon) มี

ความเหมาะสม สื่อความหมายเขาใจไดชัดเจน สะดวก
ตอการใชงาน 

     

ดานการเขาถึงและการควบคุมบทเรียน 
   1. โครงสรางบทเรียน (Layout) ออกแบบไดดี สามารถ

เขาใชงานไดสะดวกและไมสับสน 
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ขอคําถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

5 
มากที่สดุ 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอย 

1 
นอยท่ีสุด 

   2. สามารถเขาศึกษาเนื้อหาในบทเรียนไดสะดวกและ
รวดเร็ว 

     

   3. บทเรียนมีความยืดหยุน นักเรยีนสามารถควบคมุลาดบั
การเรียนไดดวยตนเอง 

     

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ในการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย ทานพบปญหาอะไรบาง โปรดระบุ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผูวิจัย 
 
หัวหนาโครงการ 

ชื่อ-นามสกุล   : นางสาวสุรียพร  แกวหลอ 
ตําแหนง   : นักวิชาการคอมพิวเตอร 
สังกัด คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย  : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ระดับการศึกษา    : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) 

     สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ประสบการณในการทาํงาน  
พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน ปฏิบัติงานในตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร       

ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พ.ศ. 2540 - 2544 ปฏิบัติงานในตําแหนง ชางคอมพิวเตอรและพนักงานขาย  
บริษัท พีซีแลนเน็ต จํากัด 

พ.ศ. 2539 - 2540 ปฏิบัติงานในตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล         
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

 สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
พ.ศ. 2538 – 2539 ปฏิบัติงานในตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล         

สํานักงานอธิการบดี  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  
 

ผลงานวิจัย  
พ.ศ. 2560 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ “เสียงแกว” ของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
พ.ศ. 2559 การวิเคราะหสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ปการศกึษา 2556-2558 
พ.ศ. 2557 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มตีอการจัด

สภาพแวดลอมและกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

พ.ศ. 2555 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับข้ันตอนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
สถานที่ติดตอ : เลขที่ 156/7 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 หมายเลขโทรศพัท/โทรสาร 0-5526-7103, 0-5527-7103 ตอ 3002 
 หมายเลขโทรศพัทมือถือ  083-1622599,  095-6916566 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) kaewlo@hotmail.com 
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