
 

 
บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

     ร่างกรอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของ      
ประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557)             
ได้รวบรวมขึน้โดยการศกึษาและวเิคราะหบ์รบิทด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย ซึ่งกําหนดไว้ในประเดน็ยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2559 และยุทธศาสตร์
ประเทศไทย โดยยดึกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระยะ 
พ.ศ.2554-2563 หรอืกรอบนโยบาย ICT2020 แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ของอาเซยีน (ASEAN ICT Master Plan 2015 : AIM 2015) ซึง่ในกรอบนี้ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญั
ของการพฒันาทุนมนุษย ์ICT สาํหรบัปี 2020 โดยเน้นทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
( Information, Media and Technology Skills)  ประกอบด้วย 1)  ความรู้ด้านสารสนเทศ 
( Information Literacy)  2)  ความรู้ด้านสื่ อ  (Media Literacy)  3)  ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
(Technology Literacy) เป็นหลกัจงึมคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ในการพฒันาทกัษะดา้นนี้กบัเดก็ไทย
ใหก้า้วทนัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้เลง็เหน็ความสําคญัของการพฒันาระบบ
การศกึษาให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่เพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้ประเทศได้ก้าวไปสู่ประเทศที่พฒันา
แลว้ จงึไดก่้อตัง้มลูนิธกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมเมื่อ พ.ศ.2538 ไดอ้อกอากาศการเรยีน
การสอนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ภายหลงัปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรยีนสามารถเขา้ถงึการเรยีนการสอนได้กวา้งขวางและง่ายดายขึน้ อกีทัง้ยงัช่วยลดปัญหาที่
พบบ่อยจากการเรยีนกบัครูตู้ (โครงการการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม) ดงัเช่นไม่สามารจดั
ตารางเรยีนให้ตรงกับตารางสอนของโรงเรียนวงัไกลกังวลได้ และบ่อยครัง้ที่นักเรยีนตาม
บทเรยีนของครูตู้ไม่ทนั และไม่สามารถหยุดการสอนของครูตู้หรอืดูยอ้นกลบัได้ เพราะว่าเป็น
การถ่ายทอดสด มลูนิธกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม จงึไดเ้พิม่ช่องทางใหส้ามารถรบัชมการ
เรยีนการเรยีนการสอนไดอ้กี 3 ช่องทาง คอื 1) ระบบ e-Learning ผ่านเวบ็ไซต์ www.dlf.ac.th  
2)  Application “DLTV on Mobile”  และ 3)  eDLTV เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีมากขึ้นโดยในปี พ.ศ. 2552  กระทรวงศึกษาธกิารสนับสนุน
งบประมาณให้จัดทําโครงการระบบ eLearning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดําริสมเด็จ
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พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเรยีกว่า ระบบ eDLTV ซึง่เป็นผลงานความร่วมมอื
ระหว่างมลูนิธกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีสํานักพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ โดยจดัทําโครงการระบบ eLearning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีมเพื่อร่วม
เฉลมิพระเกยีรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 
โดยนําเนื้อหาการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมและคู่มอืครูปลายทางที่มลูนิธิการศกึษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม จดัทํา เช่น วดีทิศัน์  สไลด์บรรยาย ใบความรู้ ใบงาน เป็นต้น มาแปลงเป็น
เนื้อหา eLearning เรยีกว่า “eDLTV ระดบัมธัยมศึกษา” แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการ   
ใชง้านสามารถเรยีน online ไดท้ี ่http://edltv.thai.net (ณฐัพล  พรมล,ี 2554)  

     ทัง้นี้ eDLTV ยงัสามารถเรยีนแบบออฟไลน์ (offline) ได้โดยโรงเรยีนบนัทกึขอ้มลู
ในเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย (Server) หรอื external Hard drive  และนําไปเชื่อมต่อใชง้านบน
คอมพวิเตอรส์่วนบุคคล (Personal Computer) หรอืคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (Laptop) โดยใน
การตดิตัง้บนคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายนัน้จะต้องอาศยัความชํานาญทกัษะการใชง้าน Linux โดยเริม่
จากการกําหนดค่าเริม่ต้นของเครื่องแม่ข่าย ระบบ eDLTV การติดตัง้ระบบ eDLTV เข้ากับ
ระบบเครอืข่าย และต้องศึกษาวธิเีปิดใช้งานระบบ eDLTV และวธิปิีดระบบ ความซบัซ้อนที่
เกิดขึ้นนี้ทําให้ครูที่ทําหน้าที่รบัผดิชอบดูแลเกิดความลําบาก ส่งผลให้ครูไม่ต้องการใช้ระบบ
คอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายทีโ่รงเรยีนม ีอกีทัง้ระบบเครอืข่ายภายในโรงเรยีนเป็นระบบทีต่้องดูแลโดย
ผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะทําให้ระบบนัน้ใช้งานไม่ได้เป็นเวลาหลายวนั นักเรยีนจะไม่
สามารถเขา้เรยีนไดเ้กดิความขาดตอนในการศกึษา ในส่วนการนํา eDLTV ใส่ลงไปใน external 
Hard drive ต่อการใชง้านบนคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล 1 เครื่องนัน้ มขีอ้จาํกดัอยู่ตรงขนาดพื้นที่
ในการเก็บข้อมูลที่ใหญ่มาก สําหรบัมธัยมศึกษาต้องการพื้นที่ 657 Gb โดยเฉลี่ยระดบัชัน้ละ 
100 Gb ขึน้ไป จงึทําให้เกดิความล่าชา้ในการเปิดไฟล ์อกีทัง้ external Hard drive มรีาคาสูงจงึ
ไม่สามารถซือ้เพื่อรองรบัการใชง้านของนักเรยีนทุกคนได้ ส่วนการใชง้านดว้ยคอมพวิเตอรส์่วน
บุคคล หรอืคอมพวิเตอรแ์บบพกพา นัน้จะเป็นต้องใชโ้ปรแกรม server2go ซึง่มขี ัน้ตอนในการ
ติดตัง้และใช้งานจํานวนมากเช่นเดียวกันนักเรียนจึงไม่สามารถทําได้ด้วยตนเอง (อนุกุล        
บุตรพรม, 2557)  

     ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษานําระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยงานด้านต่างๆ มากมาย
ระบบต่างๆ จะเชื่อมต่อกนั เป็นเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ภายใน ( Intranet) ของหน่วยงาน และ
เชื่อมต่อเขา้ระบบเครอืข่ายภายนอก (Internet) ทาํใหห้น่วยงาน มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสาร
ผ่านอนิเทอร์เน็ตที่มผีู้ใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบนัองค์ประกอบหลกัของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ยงัไม่มีรูปแบบที่ใช้จดัเรียงเนื้อหาของสารสนเทศด้าน
การศกึษาเพื่อเป็นคลงัสําหรบัให้นักเรยีนได้ค้นคว้าหาความรู้ผว็จิยัจงึได้ศกึษาหารูปแบบจน
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พบว่ามแีนวคดิการจดัเนื้อหาเพื่อรองรบัขอ้มูลสารสนเทศที่แพร่หลายโดยมชีื่อเรยีกรูปแบบว่า 
OTMM (The Online Top-Down Modeling Model) เป็นแนวคดิการจดัการสื่อการเรยีนออนไลน์
โดยการบรรจุเนื้อหาอย่างมีระบบและเชื่อมต่อกันซึ่งเป็นการจดัรวบรวมสื่อต่าง ๆ ไว้ในที่
เดียวกันโดยมโีครงสร้างที่ชดัเจนเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการเรยีกใช้และสืบค้น เหมาะ
สาํหรบัสรา้งเป็นศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูซ้ึง่จะทําใหค้รสูามารถใชร้ปูแบบทีถู่กพฒันาขึน้ในการ
จดัการเรยีนการสอนอย่างคล่องตวัเกดิประโยชน์ยิง่ขึน้ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ผูว้จิยัจงึมคีวาม
สนใจที่จะนําองค์ประกอบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เ ป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ                 
ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ดงักล่าวขึน้ 

 
ค ำถำมวิจยั 

     1.   สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นอยา่งไร 

     2.  รูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM ควรเป็น
อยา่งไร 

     3.  ผลการทดลองและประเมนิผลรูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์
ตามแนวคดิ OTMM เป็นอยา่งไร 
 
จดุมุ่งหมำยของกำรวิจยั 

     1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันาศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์ 

     2.  เพื่อพฒันารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM  
     3.  เพื่อทดลองและประเมนิผลรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตาม

แนวคดิ OTMM  
 

ขอบเขตของกำรวิจยั 
      การพฒันารูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM 
ผูว้จิยัไดแ้บ่งขัน้ตอนออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 กำรศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรพฒันำรปูแบบศนูยท์รพัยำกรกำร
       เรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์
      การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันารูปแบบศูนยท์รัพยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกสแ์บ่งออกเป็น 2 ตอนดงันี้ 
 



4 
 

     ตอนท่ี 1 กำรศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำรูปแบบศูนย์
ทรพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์ 

     1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
       เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM ประกอบดว้ย 3 ดา้นดงันี้ 1) ดา้นสภาพ
ปัญหาและความต้องการ 2) ด้านการออกแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และ      
3)ดา้นความเป็นประโยชน์ของศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์     
      2.  ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มลู 
       กลุ่มผู้ให้ขอ้มูล ได้แก่ ครูผู้สอนรายวชิาคอมพวิเตอร ์กลุ่มสาระการเรยีนรูก้าร
งานอาชพีและเทคโนโลย ีในสถานศกึษาสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษากลุ่ม
จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง จาํนวน 265 โรงเรยีน จาก 5 เขต ใน 9 จงัหวดั (สพม.เขต 38 ตาก-
สุโขทยั, สพม.เขต 39 พษิณุโลก-อุตรดติถ,์ สพม.เขต 40 เพชรบรูณ์, สพม.เขต 41 กําแพงเพชร-
พจิติร, และ สพม.เขต 42 นครสวรรค-์อุทยัธานี) กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ตวัแทนครผููส้อนรายวชิา
คอมพวิเตอรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาภาคเหนือตอนล่าง จาํนวน 265 คน  
      3.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
       ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์3 ดา้นดงันี้ 1) ดา้นสภาพปัญหาและความต้องการ 2) ดา้น
การออกแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์และ 3)ดา้นความเป็นประโยชน์ของศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์     

     ตอนท่ี 2 กำรสัมภำษณ์ผู้เ ช่ียวชำญเก่ียวกับองค์ประกอบและวงจรกำร
ขบัเคล่ือนรปูแบบศนูยท์รพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์

     1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
      องค์ประกอบและวงจรการขับเคลื่อนรูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

อเิลก็ทรอนิกส ์
      2.  ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มลู 
       กลุ่มผู้ให้ขอ้มูล ได้แก่ ครูผู้สอนรายวชิาคอมพวิเตอร ์กลุ่มสาระการเรยีนรูก้าร
งานอาชพีและเทคโนโลย ีในสถานศกึษาสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษากลุ่ม
จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง จาํนวน 265 โรงเรยีน จาก 5 เขต ใน 9 จงัหวดั (สพม.เขต 38 ตาก-
สุโขทยั, สพม.เขต 39 พษิณุโลก-อุตรดติถ,์ สพม.เขต 40 เพชรบรูณ์, สพม.เขต 41 กําแพงเพชร-
พจิติร, และ สพม.เขต 42 นครสวรรค-์อุทยัธานี) กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ตวัแทนครผููส้อนรายวชิา
คอมพวิเตอร ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาภาคเหนือตอนล่าง จาํนวน 16 คน   
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      3.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
       ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบของรูปแบบและวงจรขับเคลื่อนศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 กำรพฒันำรปูแบบศนูยท์รพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์ 

      ตำมแนวคิด OTMM 
     ในการพฒันารูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM 

นัน้ผูว้จิยัไดแ้บ่งดาํเนินการออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
     ตอนท่ี 1 กำรร่ำงรูปแบบและร่ำงคู่ มือประกอบกำรใช้งำนรูปแบบศูนย์

ทรพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด OTMM   
     ผู้วิจ ัยนําแนวคิด OTMM (The Online Top-Down Modeling Model) ผนวกกับ

รูปแบบและวงจรการขบัเคลื่อนที่ได้จากการสอบถามและสมัภาษณ์จากขัน้ตอนที่ 1 มายกร่าง
รูปแบบและร่างคู่มอืประกอบการใช้งานรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตาม
แนวคดิ OTMM    

     ตอนท่ี 2 กำรตรวจสอบร่ำงรูปแบบและร่ำงคู่มือประกอบกำรใช้งำนรูปแบบ
ศนูยท์รพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด OTMM    

     1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
     การวิพากษ์ ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรูปแบบและร่างคู่มอื

ประกอบการใชง้านรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    
     2.  ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มลู ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 7 คน 

      3.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
       ตวัแปรที่ศกึษา ได้แก่ ประเดน็การสมัมนาองิผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 
เกี่ยวกับร่างรูปแบบและร่างคู่มือประกอบการใช้งานรูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   
      ตอนท่ี 3 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรปูแบบศูนย์
ทรพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด OTMM    

     1.  ขอบขา่ยดา้นเน้ือหา 
      ความเหมาะสม (Propriety Standards)  และความเป็นไปได้ (Feasibility 

Standard)ของรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    
     2.  ขอบขา่ยดา้นแหล่งขอ้มลู ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 คน 

      3.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
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       ตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ ความเหมาะสม (Propriety Standards) และความเป็นไป
ได้ (Feasibility Standard) ของรูปแบบและคู่มอืประกอบการใช้งานรูปแบบศูนยท์รพัยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    
 
ขัน้ตอนท่ี 3 กำรทดลองและประเมินประสิทธิผลรปูแบบศนูยท์รพัยำกรกำรเรียนรู้ 

      อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด OTMM  
     การทดลองและประเมนิผลใช้รูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตาม

แนวคดิ OTMM ในครัง้นี้ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้   
     ตอนท่ี 1 กำรทดลองใช้รปูแบบศูนยท์รพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์ตำม

แนวคิด OTMM 
     1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

       การทดลองใช้รูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด 
OTMM โดยการใช้งานรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM 
พรอ้มทัง้ คู่มอืการใชง้านรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM ใน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนมธัยมศกึษาภาคเหนือตอนล่าง 

     2.  ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มลู 
       2.1  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 จากโรงเรยีน        
ชาตติระการวทิยา จาํนวน 40 คน  
       2.2  กลุ่มควบคุมในครัง้นี้  ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1          
จากโรงเรยีนนครไทย จาํนวน 40 คน      
      3.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
       3.1  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ วธิกีารสอน 

      3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
      ตอนท่ี 2 กำรประเมินประสิทธิผลรูปแบบศูนย์ทรัพยำกรกำรเ รียนรู้
อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด OTMM  

     1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
       การประเมนิชิ้นงานของนักเรยีนและความพงึพอใจต่อรูปแบบศูนย์ทรพัยากร
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM  

     2.  ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มลู 
       ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หอ้ง 1 จากโรงเรยีนชาตติระการ
วทิยา จาํนวน 40 คน ซึง่เป็นนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง     
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      3.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 

      ตวัแปรที่ศกึษา ได้แก่ ชิ้นงานของนักเรยีน และความพงึพอใจต่อรูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 

 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

     1.  รูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM หมายถึง 
รปูแบบแหล่งรวมขอ้มลูสารสนเทศทีจ่าํเป็นต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ช่วยเสรมิสรา้งใหน้กัเรยีน
เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยอาศยัอุปกรณ์ไฟฟ้าในการถ่ายทอด
และเป็นมทีํางานในลกัษณะใช้การเรยีนรูบ้นพื้นฐานเทคโนโลย ี(Technology-based Training) 
เป็นกระบวนการเรยีนรูผ้่านอนิเทอรเ์น็ตหรอือนิทราเน็ต ประกอบดว้ย 1) โครงสรา้ง (Structure) 
2) หลกัสูตร (Curriculum) 3) รายวชิา (Course) 4) เนื้อหา (Content) 5) ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
(News) 6) ศูนย์ดาวน์โหลด (Download) 7) คู่มือการใช้งาน (Manual) 8) ช่องทางติดต่อ 
(Contact)  

     2. วงจรการขบัเคลื่อนศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM 
หมายถึง วงจรที่ใช้ในการขบัเคลื่อนศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย        
1) ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources) 2) การมีส่วนร่วมของครู (Teachers Co-
Operation)  3)  การมีส่ วนร่วมของนัก เ รียน (Students Co-Operation)  4)  ผลตอบกลับ 
(Feedback) 5) เผยแพรส่่งต่อ (Publish) 

     3.  ทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีหมายถงึ ทกัษะที่ใช้ดํารงชวีติในยุค
ศตวรรษที่ 21 ภายใต้สภาพแวดล้อมของเทคโนโลยแีละสื่อที่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลอนัมากมาย
และหลากหลาย การเปลีย่นแปลงและพฒันาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลย ีรวมถงึโอกาสในการ
เขา้มามสี่วนร่วมของบุคคลในระดบัที่ไม่เคยมมีาก่อน ประกอบด้วย 1) ความรูด้้านสารสนเทศ 
( Information Literacy)  2)  ความรู้ด้านสื่ อ  (Media Literacy)  3)  ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
(Technology Literacy) 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

     1.  ไดร้ปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 
     2.  ได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์              

ตามแนวคดิ OTMM สาํหรบัรายวชิาอื่น ๆ ต่อไป 
     3.  นักเรยีนไดฝึ้กทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีจากการใชง้านรปูแบบ

ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 


