
ชื่องานวิจยั     การใชระบบ LMS ในการเรียนการสอนวิชาศลิปะ 32102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยาลัย เชียงใหม 

  The using of Learning Management System in course; art 32102 for   
  Mathayom Suksa 2 at the Prince Royal’s College, Chiang Mai Province 
ผูวิจัย  นายกิตติพันธ อุดมเศรษฐ 

 Mr.Kittipun    Udomseth 
ตําแหนง  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยาลยั 
   สังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
วุฒิการศึกษา ค.บ. (ศิลปศึกษา)  ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
สถานที่ติดตอ  โรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยาลัย 117 ถ.แกวนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม  50000 
   โทรศัพท 0-1386-2465   e-mail : kttpud@prc.ac.th, kttpud@yahoo.com      
   website : http://www.prc.ac.th/newart/webart/index01.html 
ปที่ทําวจิัย กรกฎาคม – กันยายน 2547 
ลักษณะงานวิจัย    เปนงานวิจัยสวนบุคคล        

 
หลักการและความเปนมา 

 
  ประเทศไทยไดนําคอมพิวเตอร มาใชเปนเครื่องมือในการสรางสื่อการสอน และการถายทอด
ความรูมาเปนระยะเวลาพอสมควร โดยจุดเริ่มตนเปนการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร จากนั้นมีการสรางสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหมแทนที่เอกสารหนังสือ
ที่เรียกวาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI (Computer Aided Instruction) ปจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็วกาวมาเปนเครื่องมือชิ้นสําคัญที่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเรียนการสอน การฝกอบรม รวมทั้งการถายทอดความรู โดยพัฒนา CAI แบบเดิมใหเปน 
WBI (Web Based Instruction) หรือการเรียนการสอนผานเว็บ สงผลใหขอมูลในรูปแบบ WBI 
สามารถเผยแพรไดรวดเร็วและกวางไกลกวาสื่อ CAI ปกติ ทั้งนี้ก็มาจากประเด็นสําคัญ 2 ประการ 
ประเด็นแรก ไดแก การประหยัดเงินที่ตองลงทุนในการจัดหาซอฟตแวรสรางสื่อ (Authoring Tools) 
ที่ไมจําเปนตองซื้อโปรแกรมราคาแพงๆ มาใชเปนเคร่ืองมือในการสรางสื่อการเรียนการสอน เพราะ
สามารถใชโปรแกรมที่มาพรอมกับ Microsoft Windows ทุกรุนสรางเอกสาร HTML ที่มีลักษณะการ
ถายทอดความรูดานการศึกษา ประเด็นที่สอง เนื่องจากคุณสมบัติของเอกสาร HTML ที่สามารถ
นําเสนอขอมูลไดทั้งขอความ ภาพ เสียง VDO และสามารถสรางจุดเชื่อมโยงไปตําแหนงตางๆ ได
ตามความตองการของผูพัฒนา สงผลใหการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ WBI เปนที่นิยม
และไดรับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบมาเปนสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ  e-Learning 
(Electronics Learning) ซึ่งกําลังไดรับความนิยมอยางสูงในปจจุบัน 
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รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ไดใหคําจํากัดความของ e-Learning ไว 2 ลักษณะ คือ 1)
การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสําหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใชการนําเสนอดวยตัวอักษร 
ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใชภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศนและเสียงโดยอาศัยเทคโนโลยีเว็บ (Web 
Technology) ในการถายทอดเนื้อหา รวมทั้งใชเทคโนโลยีการจัดการคอรส (Course Management 
System) ในการบริหารจัดการงานสอนตางๆ และ 2) การเรียนในลักษณะใดก็ได ซึ่งใชการถายทอด
เน้ือหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 
เอ็กซทราเน็ต หรือสัญญาณโทรทัศน สัญญาณดาวเทียม  

ดร. สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน ผูอํานวยการโครงการการเรียนรูแบบออนไลนแหง สวทช. ได
ใหคําจํากัดความของ e-Learning วาเปน "การเรียนรูแบบออนไลน หรือ การศึกษาเรียนรูผาน
เครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต หรืออินทราเน็ต เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรยีนจะไดเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจของตนโดยเนื้อหาของบทเรียนซ่ึงประกอบดวยขอความ รูปภาพ เสียง 
วิดีโอและมัลตมีิเดียอ่ืนๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวม
ชั้นเรียนทุกคนสามารถติดตอปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนใน
ชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครือ่งมือการติดตอ สื่อสารที่ทันสมัย จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน เรยีนได
ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)" 

ดังน้ัน e-Learning จึงเปนวิธีการเรียนรูที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเว็บ และเครือขาย
อินเทอรเน็ต มีสภาวะแวดลอมที่สนับสนุนการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา (Active learning) และการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child-Centered Learning) ผูเรียนเปนผูคิด ตัดสินใจเรียน สราง
ความรูและความเขาใจใหมๆ ดวยตนเอง สามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูใหเขากับชีวิตจริง 
ครอบคลุมการเรียนทุกรูปแบบทั้งการเรียนทางไกล และการเรียนผานเครือขายระบบตางๆ 
 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เปนโรงเรียนที่ไดรวมโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับหนวยงานตางๆ หลายแหงอาทิ สภาการศึกษา (สกศ.) 
สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
และโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการ จากศักยภาพและความพรอมของโรงเรียนทําใหโรงเรียนไดชื่อ
วาเปนโรงเรียนชั้นนําในดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอน
ไดเปนอยางดี พรอมทั้งมีระบบบริหารจัดการบทเรียนที่มีประสิทธิภาพมาใชในการจัดการเรียนการ
สอนมาตั้งแตปการศึกษา 2546 เรียกวา ระบบ P.R.C. Online ซึ่งเปนระบบบริหารจัดการบทเรียน 
LMS (Learning Management System) ที่พัฒนามาจากระบบ Chula – ELS ของจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย โดยเครือขายศิลปศึกษาและศิลปกรรมแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร-
เกษมเปนผูนํามาพัฒนาตอ ผูวิจัยเปนผูนําระบบดังกลาวมาใชในโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 
ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 ไดทําการปรับปรุงพัฒนาบทเรียนและรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเรื่อยมา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนมากขึ้นและมีแนวทางที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอนตอไป จึงไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชระบบ LMS ขึ้น
เพ่ือพัฒนาและศึกษาผลของการใชงานอันจะเกิดประโยชนในการนําไปพัฒนาตอไป 
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แนวคิด และทฤษฎี  

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของ e-learning มีแตกตางกันตามประสบการณของแตละ

บุคคล แตสวนที่เหมือนกันคือ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเปนเครื่องมือ 
สําคัญในการเรียนรู เน่ืองจากคอมพิวเตอรและเครื่องมือที่ใชในการสือ่สารเปนอุปกรณอิเลคทรอนิคส
จึงเปนที่มาของคําวา Electronics learning หรือเรียกสั้นๆ วา e-learning  

 Krutus (2000) กลาววา e-learning เปนรูปแบบเน้ือหาสาระที่สรางเปนบทเรยีนสาํเร็จรูป 

ที่อาจใชซดีีรอมเปนสื่อกลางในการสงผาน หรือใชการสงผานเครือขายภายใน หรือเครือขาย
อินเตอรเน็ต ทั้งน้ี e-learning อาจอยูในรูปแบบของคอมพิวเตอรชวยการฝกอบรม (Computer-

Based Training: CBT) และการใชเวบ็เพื่อการฝกอบรม (Web-Based Training: WBT) หรือใชใน

การเรียนทางไกล 
 Campbell (1999) ใหความหมายของ e-learning วาเปนการใชเทคโนโลยีที่มีอยูในอินเตอร- 

เน็ตเพ่ือสรางการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธและการศึกษาทีมี่คุณภาพสูงที่ผูคนทัว่โลกมีความสะดวกและ
สามารถเขาถงึได ไมจําเปนตองจัดการศึกษาทีต่องกําหนดเวลาและสถานที ่
 โดยสรุป e-learning มีความหมายอยูหลายประการ คอื  

  1. เปนการเรยีนในลักษณะใดก็ได ซึ่งใชถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเลคทรอนิกส 

  2. การเรียนผานทางอินเตอรเน็ต ที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง ในเวลาและสถานที่ใดก็ได ซึ่ง

อาจมี ครู หรือผูแนะนํา มาชวยเหลือในบางกรณี 
  3. เปนรูปแบบที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองการเรียนในลักษณะทางไกล คือ ผูเรียนไมจําเปนตอง

เดินทางมาเรียนในสถานทีเ่ดียวกันหรือในเวลาเดียวกนั และผูใชอาจไมจําเปนตองเขาถึงเน้ือหา
ตามลําดับตายตวั มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบกับเนื้อหา มีแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบทําความเขาใจได 
 
ลักษณะ / ประเภทของการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ e-Learning 
   e-learning ถือวาเปนการเรียนรูแบบหนึง่โดยใชอุปกรณอิเลคทรอนกิสในการจัดการ เรียนรู

ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก  ครูผูสอนควรจะนํามาใชและตองใชใหเปน ซึ่งมีรปูแบบตางๆ ดังนี้ 
  1. สื่อการเรียนรู e-learning จําแนกตามระบบการเชื่อมโยงขอมูล ได 2 ชนิด คือ 

       1.1 ชนิด Stand Alone หมายถึงสื่อ e-learning แบบปด (Offline) ที่สามารถแสดงผลได

บนเครื่องคอมพิวเตอรบุคคลเครื่องใดๆ โดยที่ไมไดเชื่อมโยงกับเครื่องอ่ืนๆ และเครื่องอ่ืนๆ ไม
สามารถเรียกดูขอมูลเนื้อหาได  
       1.2 ชนิด Online หมายถึงสื่อ e-learning แบบเปดที่สามารถแสดงผลไดโดยเครื่อง

คอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ที่มีระบบใกลเคียงกันโดยมีการเชื่อมโยงเปนเครอืขายรวมกัน ซึ่งอาจเปนระบบ
เครือขายภายใน (LAN) หรือระบบอินเตอรเน็ต ก็ได 

  2. สื่อการเรียนรู e-learning จําแนกตามลักษณะวธิีการสื่อสาร ได 2 ชนิด คือ 
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       2.1 ชนิดสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) คือการสื่อสารในลักษณะที่ผูให

สารไมเปดโอกาสใหผูรับการสื่อสารไดเปนฝายใหสารและไมสนใจตอปฏิกิริยาตอบกลับของอีกฝาย
หนึ่ง สื่อชนิดนี้ไดแก สื่อชนิด e-Books ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่เนนการใหขอมูล    

     2.2 ชนิดสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) คือ การสื่อสารที่มีทั้งใหและรับ

ขาวสารระหวางกัน โดยที่แตละฝายเปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร มีการโตตอบใหขอมูลยอนกลับไป
มา สื่อชนิดนี้ไดแกบทเรียน CAI ชนิดที่มีปฏิสัมพันธ หรือระบบจัดการบทเรียน (LMS)  

  3. สื่อการเรียนรู e-learning จําแนกตามระดับการใชงาน  ได 3 ชนิด คือ 

       3.1 สื่อเสริม (Supplementary) เปนสือ่ที่ใชประกอบในการเรยีนการสอนปกต ิผูเรียน

เรียนแบบปกต ิเปนเพียงสือ่ประกอบบทเรียนบางเพ่ือใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมทีผู่เรียนอาจจะใช
หรือไมใชก็ได หรือเปนการที่ครูคัดลอกเนื้อหาจากแบบเรียนไปบรรจุไวในอินเตอรเน็ต แลวแนะนํา
ใหผูเรียนไปเปดดู 
       3.2 สื่อเพ่ิมเติม (Complementary) เปนสื่อที่ใชในการเรียนการสอนปกต ิผูเรยีนเรียน

แบบปกต ิแตมีการกําหนดเนื้อหาใหศึกษา หรือสืบคนจากสื่ออิเลคทรอนิคส หรือ Website เปนบาง

เน้ือหาและมีการกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไดเขาไปศึกษาเนื้อหา โดยถือเปนสวนหนึ่งของการ
จัดการเรียนรูที่จะตองมีการวัดและประเมินการเรียนรูประกอบไปดวย   
       3.3 สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) เปนสื่อใชทดแทนการเรียนการสอน หรือ

การบรรยายในชั้นเรียน เน้ือหาทั้งหมดมีความสมบูรณแบบในตวัเองครบกระบวนการเรียนรู คือเปน
เน้ือหาที่มีการออกแบบใหเหมาะสมเพื่อใชทดแทนการสอนของครูโดยตรง สื่อชนิดนี้ไดแก บทเรยีน
สําเร็จรูป สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบไวอยางเหมาะสม หรือใชระบบจัดการบทเรียน (LMS) 
 
ระบบจัดการบทเรียน (Learning Management System: LMS) 

 LMS  เปนระบบจัดการเรียนการสอนแบบ Online เปนซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการ

เรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ต ระบบดังกลาวมักจะประกอบไปดวยเครือ่งมืออํานวยความสะดวก
ใหแกผูสอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ ผูสอนสามารถนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเวบ็ไซดรายวชิา
ตามที่ไดขอใหระบบจัดไวใหโดยสะดวก ผูเรียนเขาถึงเนื้อหากิจกรรมตางๆ ไดโดยผานเวบ็ ผูสอน
และผูเรียนติดตอสื่อสารกันไดผานทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไวให  

องคประกอบหลักของระบบ LMS  โดยทั่วไปจะมีอยู 3  สวนที่สําคญั ๆ  คอื 

 1. ระบบจัดการรายวิชา (Course Management) เปนสวนของการจัดการเกี่ยวกบัระบบการ

เรียนการสอน ซึ่งเปนหนาทีข่องครูผูสอนเปนผูจัดทํา ระบบจัดการรายวิชาถือเปนหัวใจสําคัญของ  
e-learning เน่ืองจากเปนการจัดการเกี่ยวกับบทเรียน (Courseware) ประกอบดวย 

      1.1 สวนจัดทําบทเรียน เปนสวนที่ใชจัดทําเนื้อหา และบรรจุลงในระบบ โดยใชเครื่องมือ

ที่ทางระบบจดัให ซึ่งสวนใหญสามารถรองรับไฟลขอมูลชนิดตางๆ ไดเกือบทุกชนิด ทําใหครูผูสราง 
รายวิชามีความสะดวกในการจัดทํา เน้ือหาอาจเปนขอมูลทั้งหมด หรืออาจเปนบทสรุปก็ได 
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      1.2 สวนกําหนดกิจกรรมการเรียน เปนสวนที่กําหนดกิจกรรมการเรียนใหผูเรยีนปฏิบตัิ
หลังจากศึกษาเนื้อหาแลว หรือกําหนดใหศึกษาเนื้อหาจากแหลงขอมูลตาง ๆ ตามที่ผูสอนกําหนด   
       1.3 สวนประกอบบทเรยีน ไดแก แหลงขอมูลตาง ๆ ภาพประกอบ แหลงเรียนรู ฯลฯ ที่
ใชประกอบการเรียนของผูเรยีน รวมถึงการชี้แจงแนะนําตางๆ ที่เกีย่วกับการเรียนในรายวิชา 
      1.4 สวนการวัดและประเมินการเรียนรู  เปนระบบการจัดทําแบบฝกหัด / แบบทดสอบ
สําหรับผูเรียน เพ่ือฝกทักษะความสามารถ ความรู ความคิดของผูเรียนที่ไดเรียนรูจากบทเรียน 
ผูเรียนจะทราบผลการทดสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ โดยมีการเฉลยคําตอบ หรือวิธีการอ่ืน ๆ 
แลวแตการออกแบบกิจกรรมของผูสอน แบบวัดตาง ๆ มีหลายชนิดเชน เลือกตอบ เติมคํา จับคู  
ถูก-ผิด ฯลฯ โดยใชเครื่องมือของทางระบบ และสามารถนําผลมาวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือได  

 2. ระบบสงเสริมการเรียนรู  (Supporting Management)  เปนระบบชวยเหลือในการจัดทํา

บทเรียนของครูผูสอน และชวยในการเรยีนรูของผูเรียน ประกอบดวย 
      2.1 โปรแกรมจัดทําบทเรียน ที่ครูผูสอนสามารถบรรจุขอมูล เน้ือหา คําสั่งกิจกรรมและ
ขอมูลอ่ืน ๆ ลงในระบบไดโดยงาย รวมถงึการใสภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ หรือ
ไฟลขอมูลตาง ๆ ซึ่งผูเรียนก็สามารถสรางเนื้อหาตามที่ครูผูสอนกําหนดกจิกรรมไวไดเชนกัน  
      2.2 ระบบการติดตอสื่อสาร เปนสวนที่ผูเรียนใชติดตอกับครูผูสอนดวยชองทางติดตอที่

ทางระบบจัดใหระหวางผูสอนกับผูเรียนไดแก กระดานขาว (Web board) กระดานสนทนา (Chat) 

จดหมายอิเลคทรอนิคส (e-mail) หรือ การติดตอผานกลองวิดีโอ (Web cam) 

       2.3 สวนชวยเหลือกิจกรรมการเรียน เปนสวนชวยเหลือผูเรียน เชน การสงงานที่ผูสอน

กําหนดโดย สามารถประเมนิ โตตอบ แสดงความคิดเห็น แนะนํา ปรับปรุง แกไขงานของผูเรียนได 
 3. ระบบจัดการขอมูล (Data Management) เปนระบบจัดการดานฐานขอมูลซ่ึงทําหนาที่

บริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ของรายวิชาทีเ่จาของวิชาเปนผูดูแลและบริหารจัดการไดดวยตนเอง มี
สวนสําคัญ ๆ ดังนี้ 
       3.1 สวนการจัดการขอมูลผูเรียน เปนสวนดําเนินเกี่ยวกับผูเรียน ไดแก การกําหนด
คุณสมบัตขิองผูเรียน  การกําหนดรหัสผาน  การอนุมัติ การตัดสิทธิผ์ูเรียน ตลอดจนการเรียกดู
ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกบัผูเรียน 
      3.2 สวนการจัดการขอมูลผูสอน เปนสวนดําเนินเกีย่วกับผูสอน ไดแก การกําหนด
คุณสมบัตขิองผูสอน และผูสอนรวม การแกไขขอมูลของเจาของรายวิชา ตลอดจนการเรียกดูขอมูล  
ตาง ๆ ของผูสอนเจาของรายวิชา 
       3.3 สวนการกําหนดคาปฏิบัตกิารตาง ๆ เปนสวนที่กําหนดคาปฏิบตัิการตาง ๆ เชน 
ระยะเวลาในการเรียน  การทดสอบ การปฏิบตัิกิจกรรม หรือการสงงานเปนตน 
      3.4 สวนรายงานผลการเรียน เปนสวนที่ผูสอนสามารถเรียกดูผลการเรียน หรือคาสถิติ
ตาง ๆ ของรายวิชา เชน สถิติผลการเรียน สถิติผูเขาใชบทเรยีน สถติิการสงงาน ผลการทดสอบฯลฯ 
      3.5 สวนการจัดการไฟล เปนสวนดําเนินเกี่ยวกับการโอนยาย  การจัดเก็บ การจัด
กระทํา และการแกไขไฟลขอมูลของแตละรายวชิา  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชระบบ LMS ในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 32102  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลยั เชียงใหม 
 2. เพ่ือศึกษาลักษณะการใชงานและผลของการใชระบบ LMS ในการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะ 32102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม 
 
ประเภทงานวิจัย 
 เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาและอธิบายถึงลักษณะการใช
งานและผลของการใชงานระบบ P.R.C. online ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน 
แบบ e-Learning ที่ใชระบบจัดการบทเรียน LMS (Learning Management System) บนเครือขาย
อินเตอรเน็ต  
 
ระเบียบวิธีวจิัย 
  ใชการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชงานระบบ 
LMS: P.R.C. online ของนักเรียนในรายวิชาศลิปะ 32102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนปรินส
รอยแยลสวิทยาลัย เชยีงใหม โดยเก็บขอมูลในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  - ลักษณะการใชงานในระบบ LMS: P.R.C. online ของนักเรียน  
 - ความคิดเห็นตอการใชงานระบบ LMS: P.R.C. online 
 - ผลการเรียนของนักเรียนจากการใชงานระบบ LMS: P.R.C. online 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร เปนนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิชาศิลปะ  32102 (ทัศนศิลป) ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547  ทั้งหมด 6 หองเรียน จํานวนนักเรยีน 280 คน  
 กลุมตวัอยาง คัดเลือกจากประชากรแบบเจาะจงโดยเลือกนักเรียนที่เขาศึกษาในระบบ 
P.R.C. online อยางสม่ําเสมอ หองเรียนละ 6 คน จาก 6 หองเรียน รวมทั้งหมด 36 คน คิดเปน 
รอยละ 13 ของจํานวนประชากร  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรตน - รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบ LMS 
 ตัวแปรตาม - ลักษณะการเรียนรูของผูเรยีนที่ใชระบบ LMS 
   - ผลของการใชระบบ LMS  
คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 ระบบ LMS หมายถึง ระบบจัดการเรียนการสอน Online เปนซอฟตแวรเพ่ือการบริหาร
จัดการเรียนการสอนผานระบบอินเตอรเน็ต ระบบดังกลาวประกอบไปดวยเครื่องมืออํานวยความ
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สะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ ผูสอนสามารถนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซด
รายวิชาตามที่ไดขอใหระบบจัดไวใหโดยสะดวก ผูเรียนเขาถึงเน้ือหากิจกรรมตางๆไดโดยผานเว็บ
ผูสอนและผูเรียนติดตอสื่อสารกันไดผานทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไวให นอกจากนั้นแลวยัง
มีองคประกอบที่สําคัญคือการเก็บบันทึกขอมูลกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนไวบนระบบ ผูสอน
สามารถนําไปวิเคราะหเพ่ือติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 ระบบ LMSที่ใชเรียกวา P.R.C. online เปนระบบที่พัฒนามาจากระบบ Chula online ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึง่นํามาพัฒนาโดยโปรแกรมวิชาศลิปกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฎจันทร-
เกษม ซึ่งมอบใหมาใชงานตัง้แตปการศึกษา 2546  
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบ LMS หมายถึง รูปแบบการเรียนรูใน
ลักษณะ e-Learning ที่ใชระบบจัดการบทเรียน (LMS) โดยใชในลักษณะที่เปนสื่อเพิ่มเติม 
(Complementary) เปนบางหนวยการเรียน ประกอบดวยการศึกษาเนือ้หา การปฏิบัติกิจกรรม  
การสงงาน การทดสอบ และการติดตอสือ่สารระหวางผูเรียนกับผูสอน 
 วิชาศลิปะ 32102 หมายถึง วิชาในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของกลุมสาระการเรียนรู
ศลิปะ ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยาลยั ทีเ่รียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547  
และเปนสาระทัศนศลิปทั้งหมด มี 5 หนวยการเรียน คอื องคประกอบศลิป   ศิลปะไทย การใช
เทคโนโลยใีนการสรางสรรคงานศิลปะ การพิมพภาพ การปนและการหลอ  
 ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนที่ใชระบบ LMS หมายถึง ลักษณะที่ผูเรียนไดเขามาใชงาน
ระบบ P.R.C. online ประกอบดวย วธิีที่เขามาใชงาน ความถีใ่นการใช เน้ือหาวิชาที่เขามาศึกษา 
การใชแหลงขอมูล การติดตอสื่อสารกับครูผูสอน โอกาสและการสนบัสนุนจากผูปกครองนักเรียน 
 ผลของการใชระบบ LMS หมายถึง ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชระบบ LMS ในรายวชิา
ศิลปะ 32102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2547 ขอมูลที่รวบรวมไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็นตอการเรียนรูโดย
ระบบ P.R.C. online ของนักเรียน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. บทเรียนออนไลน วิชาศลิปะ 32102 ที่บรรจุในระบบ P.R.C. online เปนบทเรยีนที่มีการ
ออกแบบไวสาํหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ผานเครือขายอินเตอรเน็ตซึ่งประกอบดวย 
สวนแนะนําการเรียน หนวยการเรียนรู 5 หนวยคือ องคประกอบศิลป ศิลปะไทย  การใชเทคโนโลยี
ในการสรางสรรคศิลปะ  การพิมพภาพ การปนและการหลอ นอกจากนี้ยังมีสวนสรุปบทเรยีนและ
สวนทดสอบความรู  บทเรียนนี้จัดทําขึ้นโดยผูวิจัยเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนในรายวชิา 
ศิลปะ 32102 (ทัศนศลิป) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2547 เปนบทเรยีนทีใ่ห
ผูเรียนศึกษาควบคูไปกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือผูเรียนอ่ืนๆ สามารถศกึษาดวยตนเองได  
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 2. แผนการเรียนรู วิชาศิลปะ 32102 (ทัศนศิลป) เปนแผนการเรียนรูที่ผูวิจัยเรียบเรียงตาม
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชวงชั้นที่ 3 โรงเรยีนปรินสรอยแยลสวิทยาลยั ซึ่งใชสอนใน 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 เวลาเรยีน 20 ชั่วโมง ประกอบดวยหนวยการเรียนรู 4 หนวย ดังนี้ 
       หนวยที่ 1 เรื่อง องคประกอบศลิป       เวลาเรียน    4  ชั่วโมง 
       หนวยที่ 2 เรื่อง  ศิลปะไทย     เวลาเรียน    4  ชั่วโมง 
       หนวยที่ 3 เรื่อง การใชเทคโนโลยีในการสรางสรรคศิลปะ เวลาเรียน    3  ชั่วโมง 
       หนวยที่ 4 เรื่อง การพิมพภาพ     เวลาเรียน    4  ชั่วโมง 
       หนวยที่ 5 เรื่อง การปนและการหลอ    เวลาเรียน    5  ชั่วโมง                       
 3. แบบสอบถามการใชงานระบบ LMS เปนแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใช
งานระบบ P.R.C. online ในดานตาง ๆ ดังนี้ 
      3.1 ลักษณะการใชงานระบบ ประกอบดวย วิธีทีเ่ขามาใชงาน ความถี่ในการใชเน้ือหา 
วิชาทีเ่ขามาศกึษา การใชแหลงขอมูล การติดตอสื่อสารกับครูผูสอน โอกาสและการสนับสนุนจาก
ผูปกครองนักเรียน ขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบประมาณคา 
(Rating Scale) และแบบความคิดเห็นปลายเปด (Open-ended)  
       3.2 ความคิดเห็นตอการใชงานระบบ ประกอบดวย ความพึงพอใจ ความเหมาะสมของ
เน้ือหาแตละหนวย ประโยชนที่ไดรับ และขอเสนอแนะ ขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) แบบประมาณคา (Rating Scale) และแบบความคิดเห็นปลายเปด (Open-ended)  
      แบบสอบถามที่จัดทําขึน้ ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนกลุมตัวอยางหลงัจากเสร็จ
สิ้นการเรียนการสอน ทําการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญดานวัดผลประเมินผล และดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ จากนั้นนําไปให
นักเรียนที่เรยีนในระดับเดียวกันแตไมใชกลุมตวัอยางทดลองตอบแบบสอบถามจํานวน 5 คน 
จากนั้นนํามาพิจารณาปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม เพ่ือนําไปใชเกบ็ขอมูลกับกลุมตวัอยางตอไป 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรูหลังเรียน  
จัดทําเปน 2 ชุด ดังนี้ 
       ชุดที่ 1 จํานวน 30 ขอ เปนแบบทดสอบออนไลนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกบรรจุลงใน
ระบบ P.R.C. online ใหผูเรียนทดลองทาํหลังจากศึกษาบทเรียนออนไลนเสร็จแลว ระบบออนไลน
จะทําการประเมินและแจงผลการสอบใหผูเรียนทราบทันทีหลังจากตอบคําถามขอสุดทายเรียบรอย 
คะแนนที่ไดไมนํามาประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
      ชุดที่ 2 จํานวน 30 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลอืก มีขอคําถามคลายกับ
แบบทดสอบออนไลน แตใหผูเรียนทําการสอบที่โรงเรียนในชวงที่มีการสอบวัดผลระหวางภาคเรยีน 
คะแนนที่ไดนาํมาเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนของนักเรยีน 
  แบบทดสอบทั้งสองชุด จัดทําขึ้นพรอมกันและมีเน้ือหาคลายกันครบทุกหนวยการเรียนรูที่
เรียนในชวงกอนการสอบวดัผลระหวางภาค มีทั้งหมด 60 ขอ แบงสวนหนึ่ง (30 ขอ) บรรจุไวใน
ระบบ P.R.C. online ใหนักเรียนไดทดลองทําเปนการทบทวนกอนการสอบระหวางภาค ดังนั้น  
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จึงไมไดนํามามาประเมินใหเปนสวนหนึ่งของการตัดสนิผลการเรียน อีกสวนหนึ่ง (30 ขอ) นํามาสอบ
วัดผลจริงที่โรงเรียน แบบทดสอบที่จัดทําขึ้นไดนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) โดยนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมนักเรียนที่ใกลเคียงกลุมตวัอยางจํานวน 50 คน 
นํามาวิเคราะหกลุมสูง-ต่ํา 27% โดยใชสตูร KR-20 (Kuder-Richardson) จนไดแบบทดสอบทีมี่คา
ความเชื่อม่ัน rtt = .72 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน = 2.34  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัย เปนผูพัฒนาบทเรียน ผูสอนและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการเก็บขอมูล
เพ่ือนํามาวิเคราะหตามลําดบั ดังนี้ 
 1. รวบรวมขอมูลลักษณะการใชงานระบบ P.R.C. online และความคดิเห็นตอการใชงาน
จากนักเรียนกลุมตวัอยางโดยใชแบบสอบถาม หลังจากเสร็จสิ้นการเรยีนการสอน  
 2. รวบรวมขอมูลที่เปนผลการใชงานระบบ จากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน โดยเก็บขอมูลผลการทดสอบจากแบบทดสอบทั้ง 2 ชุด  
 
การวเิคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 ทําการวิเคราะหขอมูลจากเครื่องมือตางๆ ตามลําดับดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows รุน 10.0 การใชสถติิในการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ใชสถติิวเิคราะหหาคาความยาก (p) 
และอํานาจจําแนก (r) รายขอโดยใชตาราง จุง เต ฟาน (Chung teh Fan) แบงกลุมสูง-ต่ํา 27% 
และหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR-20 (Kuder-Richardson) 
 2. วิเคราะหขอมูลลักษณะการใชงานระบบ P.R.C. online และความคิดเห็นจากการใชงาน 
ที่ขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการและแบบความคิดเห็นปลายเปด ใชการแจกแจงความถี่ และ
นําเสนอสถิตเิปนรอยละ สําหรับแบบประมาณคา ใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. วิเคราะหขอมูลที่เปนความสัมพันธระหวางผลการทาํแบบทดสอบทั้งสองชุด และ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาคเรียนที่ 1 ใชการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธโดยใชสตูรเพียรสัน (Pearson product moment Correlation) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
      ผลการวจัิยนําเสนอเปนลําดับตามวตัถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
 1. รูปแบบการสอนโดยใชระบบ LMS ในการเรียนการสอนวิชาศลิปะ 32102 ชัน้มัธยม- 
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชยีงใหม เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยผาน
ระบบอินเตอรเน็ต ทีใ่ชระบบจัดการบทเรยีน LMS (Learning Management System) ที่เรียกวา 
ระบบ P.R.C. online ซึ่งมีกระบวนการในการสรางและพัฒนาดังนี้ (แผนภูมิ 1 ในภาคผนวก) 
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  1.1 ศึกษาวิเคราะหระบบและเตรยีมความพรอม  
         เปนขั้นตอนของการศึกษาและวิเคราะหระบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  
e-Learning โดยศึกษาจากสภาพความตองการ ความจําเปน ความพรอม และโอกาสของสถาน- 
ศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนวามีความพรอมในดานตาง ๆ ที่จําเปนมากนอยเพียงใด โดยกําหนด
องคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูไว 7 ดาน คอื 1) กระบวนการเรียนรู    2) ระบบเครือขาย 
3) สื่อการเรียนรู   4) ชองทางการติดตอสือ่สาร   5) บุคลากร   6) นักเรียน และ 7) แหลงขอมูลหรือ
แหลงเรียนรู  (แผนภูมิ 2 ในภาคผนวก)  
 1.2 คัดเลือกและวางแผนจัดระบบการเรียนรู 
        เปนขั้นตอนของการกําหนดเปาหมายในการจัดการเรียนรู โดยคัดเลือกชนิดของสื่อที่
จะใช กําหนดลักษณะการนาํเสนอ คัดเลอืกระดับของผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย ฯลฯ จากนั้นนําไป
วางแผนในการจัดระบบการเรียนรูตอไป ในระบบจัดการเรียนรูจะครอบคลุมถึงระบบเครือขาย  สื่อ
การเรียนรูที่ใช  ครูผูสอน ผูเรียน วัสดอุุปกรณ แหลงเรียนรูตลอดจนวิธวีัดและประเมินผล 
 1.3 ออกแบบและจัดทําบทเรียน 
        เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

     1.3.1 การออกแบบบทเรียน (Designing Courseware) เร่ิมจากการศึกษา 
วิเคราะหหลักสูตรที่ใชปจจุบัน ศึกษาความพรอมของผูเรียน เวลาที่ใชในการเรียน โอกาสในการ
เรียนของผูเรียน วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง คัดเลือกเน้ือหา กําหนดเนื้อหาออกเปนหนวยการ
เรียน กําหนดจุดประสงคการเรียนรูแตละหนวย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแตละหนวย สื่อการ
เรียนรู และแหลงเรียนรูที่จําเปน กําหนดวิธีการวัดและประเมินกิจกรรมของแตละหนวยการเรียน 
      1.3.2 การจัดทําบทเรียน โดยการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยให
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาที่กําหนดไว  จัดทําสื่ออิเลคทรอนิกสแบบตางๆ ที่
เหมาะสมตอการเรียนรูและใหนาสนใจ จัดสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผลกิจกรรมหรือ
ผลงานที่กําหนดในแตละบทเรียน  กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลใหชัดเจน เหมาะสม 
สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม  

     1.3.3 การบรรจุบทเรียนลงในระบบ หลังจากที่จัดทําบทเรียนเสร็จเรียบรอย
ครบถวนแลวก็บรรจุบทเรียนลงในระบบ จากนั้นทําการทดสอบการใชงานของบทเรียน โดยการ
ทดลองเขาดูเน้ือหาหลายๆ ครั้งเพ่ือใหเกิดความมั่นใจมากขึ้นวาบทเรียนมีความสมบูรณพรอมแลว  
 1.4 จัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
        เปนขั้นตอนของการนําบทเรียนไปใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
       1.4.1 การนําเสนอบทเรียน เปนการนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบทเรียน หรือ
เรียกวาเปนสวนแนะนําบทเรียน โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายวิชา จุดประสงคของแตละหนวยการเรียนรู วิธีการเรียน เง่ือนไขการเรียน การนัดหมาย 
การสงงาน ชวงเวลาที่มีการทดสอบ ฯลฯ เพ่ือใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจถึงวิธีการใชบทเรียน  
จากนั้นใหผูเรียนสมัครเขาเรียน 
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      1.4.2 การรับสมัครและอนุมัติสิทธิ์ผูเรียน หลังจากที่ผูเรียนสมัครเขาเรียน และเลือก
รายวิชาที่ตองการเรียนแลว ครูผูสอนทําการอนุมัติสิทธิ์ในการเรียนของผูเรียนที่อยูในเง่ือนไขที่
ครูผูสอนกําหนด 
         1.4.3 การติดตอสื่อสาร ติดตามการเรียน ในระหวางเรยีนครูผูสอนอาจนัดหมาย
เวลาพบปะ เพ่ือใหผูเรียนไดปรึกษา ปญหา ซักถาม แสดงความคิดเห็นตอการเรียน หรือครูผูสอน
อาจใชโอกาสนี้ชี้แจงบทเรียน แนะนํา ติดตาม ทําการสอน พิจารณางาน แกไขงาน รวมถึงตรวจ
ผลงานของผูเรียนได ในการเรียนการสอน e-learning ครูผูสอนกําหนดเงื่อนไขใหผูเรียนไดพบปะ
กับครูผูสอนในชองทางติดตออยางใดอยางหนึ่ง อยางนอยหน่ึงถึงสองสัปดาหตอครั้ง เพ่ือเปนการ
ติดตามงาน และกระตุนไมใหผูเรียนละเลยการทํากิจกรรมที่กําหนด 
 1.5 ประเมินการเรียนรู  
         การประเมินผลการเรียนรู เปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู 
การวัดผลการเรียนรูสามารถกระทําได ดังนี้ 
      1.5.1 การจัดทําแบบทดสอบ โดยการทําแบบทดสอบออนไลน ที่ครูผูสอนจัดทําไว
ในระบบ โดยอนุญาตใหทําซ้ําไดหลายๆ ครั้ง และเม่ือทําแบบทดสอบเสร็จสิ้น ทางระบบจะทําการ
ประเมินผลการสอบใหผูเรียนทราบทันที  
      1.5.2 การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินการเรียนรูของผูเรียนดานตาง ๆ 
เชน ดานความรู ความคิด ดานทักษะ ดานเจตคติ โดยพิจารณาจากขอมูลที่รวบรวมไว ทั้งจาก
ผลงานที่ผูเรียนจัดทําและสงใหประเมินตามที่ผูสอนกําหนด การทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ รวมถึง
การพิจารณาการเขาเรียน การสงงาน ความรับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือผูเรียนคนอ่ืน 
หรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ตามที่ไดกําหนดไวในบทเรียน ครูผูสอนจะรวบรวมขอมูลตาง ๆ เหลานี้เพ่ือ
ทําการประเมินการเรียนรูเปนรายบุคคล 
      1.5.3 การอนุมัติผลการเรียน หลักจากประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเรียบรอย
แลว ก็แจงผลการประเมินการเรียนรูใหผูเรียนทราบตามระดับ หรือเกณฑคุณภาพที่กําหนด ผูเรียน
ที่ไมผานการประเมินอาจมีการซอมเสริมในบางเนื้อหา  
 1.6 แกไข ปรบัปรุง พัฒนาบทเรียนและระบบจัดการเรยีนรู 
        การแกไข ปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน เปนสวนของการพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบ
ครบวงจร บทเรียนที่มีการออกแบบ จัดทํา และนําไปใชแลว ควรที่จะไดนําผลการใชและเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจากผูเรียนมาวิเคราะหเพ่ือแกไข ปรับปรุง พัฒนาบทเรียนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
      สรุป กระบวนการดังกลาวนี้ เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียน e-learning ออนไลนที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยยึดหลักการเดียวกับการพัฒนาหลักสูตร เน่ืองจากการจัดการเรียนรูทุกรูปแบบ
ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่จะตองถือปฏิบัติตามจุดมุงหมายและแนวทางตามที่หลักสูตรได
กําหนดไวเพ่ือใหผลการเรียนรูเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด  
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2. ลักษณะการใชงานและผลของการใชระบบ LMS  ในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 32102  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลยั เชียงใหม มีผลการวิจัยสรปุไดดังนี้ 
 2.1 ลักษณะการใชงานระบบ LMS  
         การใชงานระบบ LMS ในรายวิชา ศิลปะ 32102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปรินส-
รอยแยลสวิทยาลัย เชยีงใหม ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนกลุมตัวอยางที่เรยีน
วิชาศลิปะ 32102 ในภาคเรยีนที่ 1  ปการศึกษา 2547 จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ของ
ประชากร แยกเปนนักเรียนชาย 19 คน คดิเปนรอยละ 53.0  เปนนักเรียนหญิง 17 คน คิดเปนรอย
ละ 47.0 ของกลุมตวัอยาง ลักษณะการใชงานระบบ LMS ของนักเรยีนกลุมตวัอยางในดานตางๆ 
สรุปไดดังนี้ 
       2.1.1 ความถี่ในการเขาใชงานระบบตลอดภาคเรียนของนักเรียนกลุมตวัอยาง พบวา 
เขาใชงานไมบอยครั้ง ไมเกิน 5 ครั้ง 18 คน คิดเปนรอยละ 50.0 เขาใชงาน มากกวา 5 ครั้งแตไม
เกิน 10 ครั้ง 11 คน คิดเปนรอยละ 30.5  ในระหวาง 11-20 ครั้ง  3 คน คิดเปนรอยละ 8.3  และ
มากวา 20 ครัง้ขึ้นไป 4 คน คิดเปนรอยละ 11.0  ตามลาํดับ สรุปแลวนักเรียนสวนใหญเขาใชงานไม
เกิน 10 ครั้ง 
      2.1.2 ความพรอมดานเครื่องคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต พบวา 
รอยละ 91.7 มีคอมพิวเตอรที่บานและมีการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต  มี 1 เครือ่งที่มีคอมพิวเตอร
แตไมไดเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต และรอยละ 8.3 ทีไ่มมีเครื่องคอมพิวเตอรที่บาน สําหรับนักเรียน
ที่ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรทีบ่านไดไปใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตที ่
ที่ทํางานของผูปกครอง และที่รานอินเตอรเน็ต  
       สถานที่ในการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ สวนใหญใชงานที่บาน รองลงมาคือที่
โรงเรียน ที่รานใหบริการอินเตอรเนต็ และทีท่ํางานของผูปกครอง ตามลําดับ 
      2.1.3 เน้ือหาที่นักเรียนเขาศึกษาในบทเรียนออนไลน เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ 1) องคประกอบศลิป   2) ศิลปะไทย   3) การพิมพภาพ   4) การใชเทคโนโลยีในการ
สรางสรรคศลิปะ และ 5) การปนและการหลอ 
       2.1.4 การติดตอกบัครผููสอนทางระบบออนไลน พบวามีการตดิตอกับครูผูสอนโดยใช
เว็บบอรด จํานวน  8 คน คดิเปนรอยละ 22.0  ซึ่งถือวาคอนขางนอย 
      2.1.5 การใชแหลงขอมูลประกอบการเรียนรูที่ครูจัดใหซึ่งเปนเวบ็ไซตที่ครูทําขึ้น
ประกอบการเรียนการสอน มีอัตราการเขาใชงานดังนี้  
  เว็บไซตศิลปะเพื่อการศึกษา มีนักเรียนเขาศึกษา   26   คน คิดเปนรอยละ 72.2 
 เว็บไซตตวัอยางงานศิลปะไทย    14   คน คิดเปนรอยละ 38.9 
 เว็บไซตตวัอยางงานวิเคราะหองคประกอบศลิป             11   คน คิดเปนรอยละ 30.6 
 เว็บไซตตวัอยางงานการพิมพภาพ   10   คน คิดเปนรอยละ 27.8 
 เว็บไซตอธิบายการทํางานปนและงานหลอ     4   คน คิดเปนรอยละ 11.1 
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      2.1.6 การใหคําแนะนําและชวยเหลือเพ่ือนรวมชั้นในการใชบทเรียนออนไลน พบวา มี
นักเรียน 19 คน ที่ไดชวยเหลือเพ่ือน ๆ ในการเขาใชงานระบบ คิดเปนรอยละ 53.0 สวนใหญ
ชวยเหลือเกี่ยวกับวิธีการสมัครเขาเรียน  การทําแบบทดสอบออนไลน  การใชเวบ็บอรด การคนหา
เว็บไซตที่ตองการ หรือการคนหาขอมูลในระบบ 
       2.1.7 โอกาสในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของนักเรียน พบวามีคาเฉลีย่
อยูในระดับมาก คือ สัปดาหละ 3-5 ครั้ง  
      2.1.8 การสนับสนุนสงเสริมจากผูปกครองในการเรยีนรูโดยใชอินเตอรเน็ตของนักเรียน
กลุมตวัอยางพบวา อยูระดบัมาก  
 2.2 ผลของการใชระบบ LMS ของนักเรียนกลุมตวัอยาง รวบรวมจากขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 
      2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนกลุมตวัอยาง นักเรยีนกลุมตวัอยางมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตลอดภาคเรียน เทากับ 79.11 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถอืวา
อยูในระดับดมีาก  
      2.2.2  ผลการทําแบบทดสอบออนไลนเปรียบเทียบกับแบบทดสอบปกต ิจากคะแนน
เต็ม 15 คะแนน พบวานักเรยีนทําแบบทดสอบออนไลนไดคะแนนเฉลีย่เทากับ 9.34  และทํา
แบบทดสอบปกติไดเทากบั 9.25 ถาพิจารณาแลวจะเห็นวานักเรียนทําแบบทดสอบปกติที่โรงเรียน
ไดคาเฉลี่ยนอยกวาการทําแบบทดสอบออนไลน แตการทําแบบทดสอบออนไลนนั้น นักเรียน
สามารถทําแบบทดสอบเดิมซํ้าไดหลาย ๆ ครั้ง และอาจทํารวมกับเพื่อนโดยถอืเปนการทบทวน
บทเรียนดังน้ันจึงมีโอกาสในการทําแบทดสอบดีกวาแบบทดสอบปกติมาก แตจากผลการทดสอบ
ปกติโดยใชขอสอบคนละชดุ ปรากฏวานกัเรียนกลุมตวัอยางสามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดใกลเคยีงกับ
แบบทดสอบออนไลน จึงถือวาการเรียนแบบออนไลนมีสวนชวยในการเรียนรูของนักเรียน  
       2.2.3 คาสหสัมพันธระหวางการทําแบบทดสอบออนไลนกับการทําแบบทดสอบปกติ
เทากับ  .357 มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.5  สวนคาสหสัมพันธระหวางการทําแบบทดสอบ
ออนไลนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดภาคเรียนเทากับ .492 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
สําหรับคะแนนทดสอบปกติมีคาความสมัพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนเทากบั .620 อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.1 แสดงวา ผลการทําแบบทดสอบออนไลนมีความสัมพันธกับการทํา
แบบทดสอบปกติและผลสมัฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
  2.3 ความคิดเห็นตอการใชงานระบบ LMS พบวานักเรยีนรอยละ 94.4 เห็นวาเนื้อหาใน
บทเรียนออนไลนชวยสงเสริมการเรียนรูเพ่ิมเติมจากในชั้นเรียน และรอยละ 5.6 ไมแนใจ 
      นักเรียนมีความคิดเห็นวาไดความรูจากเนื้อหาในบทเรียนออนไลนแตละเร่ืองอยูใน
ระดับมาก ในทุกเนื้อหา และเน้ือหาที่นักเรียนเห็นวาไดรับความรูมากที่สุดคือ การพิมพภาพ 
รองลงมาคือ องคประกอบศิลป ศิลปะไทย การปนและการหลอ และคอมพิวเตอรกราฟก ตามลาํดับ 
            สําหรับเนื้อหาที่นักเรียนเห็นวามีความนาสนใจมากที่สุดคือ องคประกอบศิลป รองลงมา
คือ ศิลปะไทย คอมพิวเตอรกราฟก การพิมพภาพ และการปนและการหลอ ตามลําดับ 
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      ประโยชนที่นักเรียนสวนใหญคิดวาไดรับจากการใชบทเรยีนออนไลนคือ ไดรบัความรู
เพ่ิมเติมจากการเรียนในชัน้เรียน รองลงมาคือ มีการทดสอบ ทําใหทราบแนวขอสอบและทราบผล
การเรียนของตนเอง นอกจากนี้ยังไดพบเห็นผลงานที่มีคุณภาพตัวอยาง สามารถคนหาขอมูลไดงาย
และสะดวก เม่ือมีปญหาสามารถสอบถามครูได และไดเรียนรูจากทีต่าง ๆ ทั้งทีบ่านและโรงเรียนได
ทุกเวลาและสถานที ่
       ขอเสนอแนะในการใชบทเรียนออนไลนจากนักเรยีน เสนอวาควรมีเน้ือหาใหมากขึ้นอีก 
และทําใหนาสนใจมากยิ่งขึน้ มีขอมูลใหมมาเพ่ิมเติมอยูเสมอ และจัดใหมีวิชาอ่ืนๆ ดวย  
       สําหรับปญหาและอุปสรรคพบวา บางครั้งใชเวลานานในการดาวนโหลดขอมูลเพราะ 
อินเตอรเน็ตชา ติดไวรัส การเขาเว็บมีปญหาการเชื่อมโยง  บางบานไมมีอินเตอรเน็ตทําใหใชงานไม
สะดวก และ ครูตอบคําถามชาเกินไป เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. แนวปฏิบตัสิําหรับโรงเรียน  โรงเรียนที่ตองการจัดการเรียนรูโดยระบบ LMS สามารถ

ปฏิบตัิไดดังนี้ โรงเรียนที่มีความพรอมดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และดานการจัดการ Server 

สามารถติดตัง้โปรแกรมระบบการบริหารจัดการเรียนรู LMS ไดดวยตนเอง  โรงเรียนสามารถสราง

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลนและเปดใชเพ่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือจัดการเรียน
การสอนรวมระหวางโรงเรียนก็ได สําหรับโรงเรียนที่ยังไมมีความพรอมดานระบบเครือขาย และการ
จัดการ Server ดวยตนเอง ทางสํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.) บรกิารพื้นที่ Server 

ใหโรงเรียนใชสําหรับสรางบทเรียนออนไลน โดยจะจัดเปนลักษณะศนูยกลางการเรียนรูใหโรงเรยีน
ตางๆที่เวบ็ไซต http://newsclass.obec.go.th/moodle/ และ http://newsclass.obec.go.th/atutor/  

โรงเรียนที่สนใจตองการรวมโครงการสามารถติดตอมาที่เวบ็ไซตดังกลาวไดตลอดเวลา นอกจากนี้ 
ทางสํานักงานยังใหบริการคาํปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ e-Learning 

ใหกับสถานศกึษาตาง ๆ ทีส่นใจอีกดวย 
  2. แนวปฏิบตัสิําหรับผูบริหาร / ผูดูแลระบบ การจัดระบบการเรยีนการสอนออนไลน ใน
โรงเรียนมีปจจัยที่สําคัญ ทีผู่บริหารโรงเรยีนควรจัดเตรียมความพรอม ใน 3 ดานที่สําคัญ ไดแก 
       2.1 ดานทรัพยากรที่จําเปนพ้ืนฐาน (Infrastructure) การวางระบบ Infrastructure ใน

โรงเรียนเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนอันดับแรก เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะตองเตรียมความพรอมดานตางๆ เหลานี ้คือ ระบบการ
สื่อสาร Hardware Software และ Peopleware  

       2.2 ดานการบริหารจัดการ (Management) การบรหิารจัดการ ในที่นี้หมายถึงการ

บริหารจัดการเพื่อใหการใชงานการจัดการเรียนการสอนออนไลนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
เปนไปตามจุดมุงหมายที่คาดหวัง หรือเปนไปตามสิ่งที่ควรจะเปน โดยแบงออกเปน 2 สวน คอื 

   2.2.1 การบริหารจัดการระบบ รวมถึง Hardware และ Software โดยจัดสรร 
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บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญมาดําเนินการติดตัง้ จัดการ ควบคุม และดูแลรักษาเปนประจํา 
พรอมทั้งจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการดําเนินงานอยางเหมาะสม 
    2.2.2 การบริหารจัดการบทเรียน โดยคดัเลือกเน้ือหาที่เหมาะสมจัดทําเปน
บทเรียนเพ่ือบรรจุเขาไวในระบบ ตลอดจนมีการติดตาม นิเทศ ตรวจสอบเพื่อใหการใชงานบทเรียน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
        2.3 ดานการเรียนการสอน (Learning & Instruction) ผูบริหารควรจะตองมีวสิัยทัศนใน

การที่จะกําหนดนโยบาย สงเสริม กระตุนและผลักดันใหครูผูสอนนาํนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ  
และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมาใชจัดการเรียนการสอนในโรงเรยีน ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียน
รูจักการเรียนรูแบบใหม และเรียนรูไดดวยตนเองเพื่อการพัฒนาใหกาวทันกับโลกในยุคปจจุบันและ
เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาในอนาคต 
  สําหรับแนวทางปฏิบัตสิําหรับผูดูแลระบบนั้น  ผูดูแลระบบจะตองเปนบุคคลที่มีความรู 
ความเขาใจ ความตั้งใจ ความมุงม่ัน และรักในการทํางานดานคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเปน
อยางสูง เพราะบุคคลทีท่ําหนาที่นี้จะตองทํางาน เปนผูดูแล และเฝาระวังระบบ ตลอดจนจะตองเสาะ
แสวงหาความรูใหมๆ ดาน Networks, Hardware และ Software อยูตลอดเวลา นอกจากนี้ที่สําคัญ

คือถือเปนงานบริการ ที่จะตองมีจิตสํานกึในการใหการบริการอยางสูงทั้งกับครูผูสอนและนักเรยีน 
3. แนวปฏิบตัสิําหรับครู  นอกเหนือจากความรู ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาและการมีความรัก

ในวิชาชีพครแูลว ครผููสอนควรมีเจตคตทิี่ดีตอการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ e-Learning 

ตลอดจนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสอนจากการเปนผูถายทอดเนื้อหามาเปนผูชวยเหลือ หรือผู
แนะนําวธิีการเรียนรูนอกเหนือจากนี้ยังตองมีความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร  มีความเขาใจ
เกี่ยวกบัระบบเครือขายคอมพิวเตอร  มีความสามารถในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือตดิตอสื่อสาร การ
สืบคนขอมูล การนําเสนอขอมูลผานสื่ออิเลคทรอนิกส และการใชโปรแกรมการเรียนการสอนใน
ระบบ LMS  

   การจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ e-Learning เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรูใน

โลกยุคปจจุบนัที่ครูผูสอนควรไดศึกษาไว ถึงแมวาในปจจุบันยังไมมีความจําเปนมากนักดวยเหตุผล
หลายๆ ประการ แตในอนาคตจะมีความสําคัญและจําเปนมาก การศกึษาไวกอนจะทําใหครเูปนคน
ที่ “ไมตกยุค” ซึ่งถาเราไมสนใจวาจะเปนคน “รวมสมัย” หรือไมก็ตามก็ไมเปนไร แตผูเรียนของเรา
ไมควรที่จะเปนคน “ตกยุค” เหมือนกับเรา เขาควรที่จะไดรับการจัดการศึกษาในทกุรูปแบบ เพ่ือ
นําไปใชในอนาคตขางหนาของเขาไดอยางมีประสิทธภิาพโดยที่ครูเปนผูสงเสริมความสําเร็จน้ัน 
 4. แนวปฏบิัตสิําหรับนักเรียน  นักเรียนทีเ่รียนในระบบออนไลนจะตองมีความสนใจและ

ความตองการที่จะเรียนรูผานระบบอยางจริงจัง มีความรับผิดชอบ รูจักจัดการและควบคุมการเรียนรู
ของตน มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสามารถในการสืบคน คนควา วิเคราะห มีวิจารณญาณ 
ตลอดจนจะตองมีความรูความเขาใจและทักษะทางดานคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐานพอสมควร  สามารถ
ใชอินเทอรเน็ต  และใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการศึกษาเลาเรยีนได ตลอดจนสามารถนํา
ขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษาและประยุกตใชในชีวติประจําวันไดเปนอยางดี 
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ประโยชนของงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่กลาวมาแลวผูวิจัยเห็นวาไดประโยชนจากการทําวิจัยครั้งนี้หลายประการ
รวบรวมไดดังนี้ 
  1. ประโยชนในดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการบทเรียน (LMS) เน่ืองจากไดขอมูล

จากนักเรียนผูใชงานระบบโดยตรง จึงสามารถนําไปปรบัปรุงแกไขไดตรงประเด็น 
  2. ประโยชนในดานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู e-Learning โดยใชระบบ LMS 

เน่ืองจากเปนระบบการเรียนรูใหม ที่ตอบสนองการเรยีนรูในยุคปจจุบันและอนาคตไดดี จึงสมควรที่
จะไดมีการศึกษาเพื่อพัฒนาเปนองคความรูสําหรับครูผูสอน สถานศกึษาและผูเกี่ยวของตอไป 
 3. ประโยชนในดานการพัฒนาโปรแกรมการใชงานประกอบ สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 
e-Learning ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูใช ทัง้ครูและนักเรยีนมากยิ่งขึ้น 

  4. ประโยชนในดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู โดยเฉพาะสื่ออิเลคทรอนิกส หรือสื่อการเรียนรู
ที่ใชเทคโนโลยีเวบ็เปนตวัสงผานขอมูล ไดมีการพัฒนาใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ตอไป 
  5. ประโยชนในดานการสงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชวีิต (Life Long Learning)  

เน่ืองจากผูเรียนเห็นวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองการเรียนรูไดดี จะทําใหมีความ
สนใจ เกิดคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนและสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง 
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แบบประเมินการเรียนรูโดยระบบ  PRC Online 
 

ชื่อผูตอบ...................................................................................... ชั้น ........................  เลขที่................... 
 

 

จากการใชงานระบบ P.R.C. Online ในรายวิชา ศิลปะ 32102 ใหนักเรียนใหขอมูลการเขาใชงานตามหัวขอ

ดังตอไปนี้ มาใหชัดเจน 

1. นักเรียนเขาใชงานระบบ P.R.C. Online ตลอดภาคเรียนจํานวน....................................... ครั้ง 

    รวมเวลาเขาใชงานทั้งหมด ประมาณ .............................................................................. นาที 
2. นักเรียนมีคอมพิวเตอรใชงานที่บานหรือไม  ไมมี    มีคอมพิวเตอร    มีอินเตอรเน็ตดวย 

3. นักเรียนใชงานระบบ P.R.C. Online ที่ใดบาง   ที่บาน    ที่โรงเรียน    ที่รานอินเตอรเน็ต 
     อื่น ๆ ระบุ  .................................................................................................... 
4. นักเรียนเขาทําแบบทดสอบออนไลน กอนสอบกลางภาค ไดคะแนนเทากับ........................................... 
5. การเขาทําแบบทดสอบออนไลนกอนสอบกลางภาคทําใหนักเรียนทําคะแนนสอบไดดีกวาไมไดเขาทํา  

    หรือไม   ใช    ไมใช   ไมแนใจ 

6. นักเรียนเขาทําแบบทดสอบออนไลนหลังการสอบกลางภาคไดคะแนนเทากับ ....................................... 
7. เนื้อหาใดบางที่นักเรียนเขาศึกษาบทเรียนออนไลนในรายวิชา ศิลปะ 32102 
    องคประกอบศิลป       ศิลปะไทย                การใชเทคโนโลยีในการสรางสรรคงานศิลปะ 

    การพิมพภาพ            การปนและการหลอ   

8. นักเรียนคิดวาไดความรูจากแตละเนื้อหาในบทเรียนออนไลนอยูในระดับใด 

  - องคประกอบศิลป          มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด  
  - ศิลปะไทย            มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด 
  - การใชเทคโนโลยี ฯ    มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด 
  - การพิมพภาพ      มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด 
  - การปนและการหลอ    มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด 
9. จากขอ 7 เนื้อหาใดที่นักเรียนเห็นวามีความเหมาะสม หรือ นาสนใจมากที่สุด  

    เร่ือง ......................................................... สาเหตุเพราะ .................................................................. 

    ......................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................... 

10. จากขอ 7 เนื้อหาใดที่นักเรียนเห็นวาไมเหมาะสม หรือ ไมนาสนใจมากที่สุด  

    เร่ือง ......................................................... สาเหตุเพราะ .................................................................. 

    ......................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................... 

11. นักเรียนเห็นวา เนื้อหาในบทเรียนออนไลนชวยสงเสริมการเรียนรูเพิ่มเติมจากในชั้นเรียนหรือไม  

    ชวย    ไมชวย   ไมแนใจ 
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12. สรุปแลวนักเรียนไดรับความรูจากการใชบทเรียนออนไลนอยูในระดับใด 

     มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด 

13. นักเรียนติดตอครูผูสอนทางระบบออนไลนเชน เว็บบอรด หรือไม  ติดตอ   ไมไดติดตอ   

    เนื่องจาก .......................................................................................................................................... 
14. นักเรียนใชแหลงขอมูลที่เปนเว็บไซตประกอบการเรียนชุดใดบาง 

    เว็บไซตศิลปะเพื่อการศึกษา (www.prc.ac.th/newart/webart) 

    เว็บไซตตัวอยางวิเคราะหองคประกอบศิลป  (www.geocities.com/kttpud/) 

    เว็บไซตตัวอยางผลงานนักเรียนศิลปะไทย (www.geocities.com/kttpud/) 

    เว็บไซตตัวอยางผลงานนักเรียนการพิมพภาพ (www.geocities.com/kttpud) 

    เว็บไซตอธิบายการทํางานการปน (www.geocities.com/kttpud/casting) 

    เว็บไซตอื่น ๆ ระบุ .........................................................................................................................  

15. นักเรียนใหคําแนะนําหรือชวยเหลือเพื่อนในการใชบทเรียนออนไลนหรือไม   ชวย    ไมไดชวย 

    ถาชวย  ชวยในกรณีใดบาง  ..............................................................................................................  

16. ผูปกครองนักเรียนใหการสนับสนุน หรือสงเสริมการเรียนรูโดยใชอินเตอรเน็ตระดับใด 

   มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด 

17. นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรูโดยใชอินเตอรเน็ตอยางไร (โดยประมาณ) 

    มากที่สุด (ทุกวัน หรือ เมื่อไรก็ได) 
    มาก (สัปดาหละ 3 - 5 ครั้ง) 
    ปานกลาง (สัปดาหละ 1 - 2 ครั้ง) 
    นอย ( 2 สัปดาห / ครั้ง หรือ นอยกวานั้น) 

18. นักเรียนไดรับประโยชนจากการใชบทเรียนออนไลนอยางไรบาง 

    ......................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................... 

 19. นอกจากวิชา ศิลปะ 32102 นักเรียนเขาเรียนในรายวิชาอื่น ๆ อีกหรือไม     เรียน   ไมไดเรียน 

      ถาเรียน  เรียนในรายวิชาใดบาง ...................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................... 

20. นักเรียนมีขอเสนอแนะตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนออนไลนอยางไนบาง 
    ......................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................... 

      

      ลงชื่อ ..............................................................นักเรียน 
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