(1)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

กลุ่มนวัตกรรมการศึกษา

(885)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
THE USE OF COOPERATIVE LEARNING INTEGRATED WITH INFORMATION
TECHNOLOGY VIA GOOGLE CLASSROOM FOR 21ST CENTURY LEARNING
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บทคัดย่อ
บทความนี้ ก ล่ า วถึ ง การการบู ร ณาร่ ว มกั น ระหว่ า งการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ และการใช้ Google
Classroom ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถทางานร่วมกัน
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ และทุกรูปแบบของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อีกทั้งยังส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่พร้อมในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และเป็นผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
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ABSTRACT
This article is about the use of cooperative learning integrated with Google Classroom,
which is a kind of information technology used for learning conduction in order to rise
present learning effectiveness. This can encourage cooperative learning in anytime and
anywhere any device with Internet connection. Moreover, it is the way to promote learners'
potential for 21st century learning and life-long learning skills.
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บทนา
ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาขึ้นจนเป็นสิ่งที่ใช้งานง่าย
และใกล้ตัวมนุษย์ ได้ถูกน ามาใช้ในทุกภาคส่ วนของสั งคม ทั้งภาคสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอุตสาหกรรม
การเกษตร รวมถึงการศึกษา โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาในยุคนี้ได้เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน
มีทัก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ เป็ นทัก ษะที่จาเป็น ในการใช้แสวงหาความรู้ ได้ต ลอดชีวิต ซึ่ ง
สอดคล้องกับ วิจารณ์ พาณิช (2555 : 28) ที่กล่าวถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม นี้คือ ทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียน เพราะโลกจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น
เรื่อย ๆ และมีความซับซ้อน ซ่อนเงื่อนมากขึ้น คนที่อ่อนแอในทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นคนที่
ตามโลกไม่ทัน เป็นคนอ่อนแอ ชีวิตก็จะยากลาบาก และด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าขึ้นก่อให้เกิด
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ จากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ครูผู้สอนยืนหน้าชั้นเรียนและเขียนกระดานพร้อม
การบรรยาย ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในสภาพแวดล้อมที่เป็น
ห้องเรียนเสมือนจริง ประกอบกับการใช้กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในการเรียน ในรูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรือทางาน
ร่วมกันได้ ผ่านการเขียน การอ่านและการสร้างเนื้อหา รวมทั้งการเก็บรวบรวม ข้อมูลการแสวงหา และการ
นาเสนอความรู้ในรูปแบบของดิจิทัลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับความเป็นมัลติมีเดียของสื่อ
บนโลกอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มทักษะการทางานเป็นทีม การจดจาและแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้นด้วยการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ จินตรวีร์ คล้ายสังข์ และ
ประกอบ กรณีกิจ (2559 : 182-183) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้มีการเปลี่ยนแปลง โดย
ผู้เรียนที่เกิดในช่วงปี 2525-2547 ซึ่งมีอายุประมาณ 8-30 ปี จะมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ ชอบเทคโนโลยี ชอบ
การติดต่อสื่อสาร ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ ชอบตัวเลือก ชอบทากิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์ดี (โดยเฉพาะในบริบทออนไลน์) และค้นหาข้อมูลเก่ง (ข้อมูลออนไลน์) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
คุณลักษณะของผู้เรียนเปลี่ยนไป ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วย จากการปูอน
ข้อมูล และผู้เรียนเป็นผู้รับ ปรับเป็นการชี้แนะและให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
นั บ ได้ ว่ า การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 นั้ น พฤติ ก รรมการรั บ รู้ ข องผู้ เ รี ย น จะเปลี่ ย นไปตามบริ บ ท
ความก้ า วหน้ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และความคุ้ น เคยกั บ การใช้ ง านในการ
ติดต่อสื่อสาร และการค้นคว้าหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ผู้สอนควรจะปรับบทบาทตัวเอง และปรับตัว
ให้ทันกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป และเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนให้ประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
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เนื้อหา
การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยเพราะคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 คือ ต้องเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสู ง มีความฉลาด
ดิจิ ทัล ทั กษะการทางานเป็ น ทีม มีทักษะข้ามวัฒ นธรรม รู้เท่าทัน สื่ อเทคโนโลยีส ารสนเทศสมัยใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหา
ความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562 : 3) ดังนั้นจึงควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นไปที่
กระบวนการท างานเป็ น กลุ่ ม เน้ น กระบวนการคิ ด การท างานร่ ว มกั น และบู ร ณาการการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กับผู้เรียน และเป็นการปรับตัวของ
ผู้สอนให้เข้ากับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป
อีกทั้งลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีความแตกต่างจากเมื่อครั้ง
ผู้สอนเคยเป็นผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนควรพิจารณาคุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านั้นเพื่อ นามาปรับกลยุทธ์ในการสอน
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น ดังเช่น กลยุทธ์การสอนเชิงรุก (Active Learning) การเรียนการ
สอนในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) (จินตรวีร์ คล้ายสังข์, ประกอบ กรณีกิจ,
2559 : 184) ซึ่งสอดคล้องกับ ณัชนั น แก้วชัยเจริญกิจ (อ้างถึงใน สถาพร พฤฑฒิกุล. 2555 : 8) ที่กล่าวถึง
บทบาทของผู้สอนในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning
ดังนี้
1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา
ผู้เรียนและเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้น
ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย
6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม
7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นของที่ผู้เรียน
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน และการเรียนแบบร่วมมือนั้นมีความสาคัญที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่
เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ยังเป็นวิธีวิทยาการจัด การเรียนรู้รูปแบบ
หนึ่งในหัวข้อกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2562 : 8) อีกทั้งทิศนา แขมมณี (2559 : 101) ระบุถึงผลดีของการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่ง
สรุปมาจากผลการวิจัยจานวนมากของจอห์นสันและคนอื่นๆ โดยระบุถึงผลดีของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนแบบ
ร่วมมือ โดยสรุปได้ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีความพยายามที่จะบรรลุเปูาหมายมากขึ้น ทาให้มีความพยายามจะเรียนรู้ให้บรรลุเปูาหมาย
ทาให้ผลสาฤทธิ์ทางการเรียนสู งขึ้น มีผลงานเพิ่มขึ้น มีความคงทนของการเรียนรู้ มีแรงจูงใจภายในเพิ่มขึ้น มี
การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีขึ้น และมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น
2. มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น ทาให้มีน้าใจเป็นนักกีฬามากขึ้น เห็นคุณค่าของความแตกต่าง
ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และการรวมกลุ่ม
3. มีสุขภาพจิตดีขึ้น ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปร
ต่างๆ
ขั้นตอนการจัดการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 48-49) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนแบบร่วมมือดังนี้
1. ขั้นเตรียม ครูแนะนาทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม 2-6 คนแนะนาระเบียบกลุ่ม
บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์บทเรียน การทากิจกรรมร่วมกัน และฝึกฝนทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับกลุ่ม
2. ขั้นสอนครูนาเข้าสู่บทเรียน แนะนาเนื้อหา แหล่งข้อมูล และมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
3. ขั้นทากิจกรรมกลุ่มผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกันต่อผลงานในกลุ่ม ใช้เทคนิคต่างกันในการ
ทากิจกรรมแต่ละครั้ง
4. ขั้น ตรวจสอบผลงานผู้ เรีย นตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติห น้าที่ครบถ้ว นแล้ ว หรือยัง ผลการปฏิบัติเป็น
อย่างไร เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล และอาจต้องทางานเพิ่มเติมเพื่อซ่อมเสริมสิ่งที่ยังขาดตก
บกพร่อง
5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นอกจากนี้ จอนห์สัน,จอนห์สัน และโฮลูเบ็ก (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2559 : 103-105) ได้เสนอถึง
การนาหลักการเรียนแบบร่วมมือสู่การปฏิบัติดังนี้
1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
1.1 กาหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนทั้งด้านความรู้และด้านทักษะกระบวนการต่างๆ
1.2 กาหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเล็ก ประมาณ 3-6 คน กลุ่มขนาด 4 คน จะเป็นขนาดที่
เหมาะสม
1.3 กาหนดองค์ประกอบของกลุ่ม หมายถึงการจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มซึ่งอาจทาโดยการสุ่ม หรือการเลือก
ให้ เ หมาะกั บ วัต ถุป ระสงค์ โดยทั่ว ไปกลุ่ ม จะต้องประกอบไปด้ว ยสมาชิ กที่ค ละกันในด้า นต่ างๆ เช่น เ พศ
ความสามารถ ความถนัด เป็นต้น
1.4 กาหนดบทบาทของสมาชิกและละคนในกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและ
มีส่วนในการทาง่านอย่างทั่วถึง ครูควรมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการทางานให้ทุกคน และบทบาทหน้าที่นั้นๆ
จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานอันเป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่ม ครูควรจัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้อยู่ในลักษณะที่
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จะต้องพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน บทบาทหน้าที่ในการทางานเพื่อการเรียนรู้มีจานวนมาก เช่น บทบาทผู้นากลุ่ม ผู้
สังเกตการณ์ เลขานุการ ผู้เสนอผลงาน ผู้ตรวจสอบผลงาน เป็นต้น
1.5 จัดสถานที่ให้เหมาะสมในการปฏิ บัติงาน และการมีปฏิสัมพันธ์กันครูจาเป็นต้องคิดออกแบบ
การจัดห้องเรียน หรือสถานที่ที่จะใช้ในการเรียนรู้ให้เอื้อและสะดวกต่อการทางานของกลุ่ม
1.6 จัดสาระ วัสดุ หรืองานที่จะให้ผู้เรียนทา วิเคราะห์สาระ / งาน /หรือวัสดุที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และจัดแบ่งสาระหรืองานนั้นในลักษณะที่ให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนในการช่วยกลุ่มและพึ่งพากันในการเรียนรู้
2. ด้านการสอนครูควรมีการเตรียมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้
2.1 อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับงานของกลุ่ม ครูอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของบทเรียนเหตุผลในการดาเนินการ
ต่างๆ รายละเอียดของงานและขั้นตอนในการทางาน
2.2 อธิบายเกณฑ์การประเมินผลงาน ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจตรงกันว่าความสาเร็จของงานอยู่
ตรงไหน งานที่คาดหวังจะมีลักษณะอย่างไร เกณฑ์ที่จะใช้ในการวัดความสาเร็จของงานคืออะไร
2.3 อธิบายถึงความสาคัญและวิธีการของการพึ่งพาและเกื้ อกูลกัน ครูควรอธิบายกฎเกณฑ์ ระเบียบ
กติกา บทบาทหน้าที่ และระบบการให้รางวัลหรือประโยชน์ที่กลุ่มจะได้รับในการร่วมมือกันเรียนรู้
2.4 อธิบายวิธีการช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่ม
2.5 อธิบายถึงความสาคัญและวิธีการในการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมาย เช่น การสุ่มเรียกชื่อผู้เสนอผลงาน การทดสอบ การตรวจสอบผลงาน เป็นต้น
2.6 ชี้แจงพฤติกรรมที่คาดหวัง หากครูชี้แจงให้ผู้เรียนได้รู้อย่างชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมอย่างไรบ้าง จะช่วยให้ผู้เรียนรู้ความคาดหวังที่มีต่อตนและพยายามจะแสดงพฤติกรรมนั้น
3. ด้านการควบคุมกากับและการช่วยเหลือกลุ่ม
3.1 ดูแลให้สมาชิกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด
3.2 สังเกตการณ์การทางานร่วมกันของกลุ่ม ตรวจสอบว่า สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจในงาน หรือ
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ สังเกตพฤติกรรมต่างๆของสมาชิกเป็นข้อมูลปูอนกลับ ให้แรงเสริม และ
บันทึกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม
3.3 เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและการทางาน เมื่อ
พบว่ากลุ่มต้องการความช่วยเหลือ ครูสามารถเข้าไปชี้แจง สอนซ้า หรือให้ความช่วยเหลืออื่นๆ
3.4 สรุปการเรียนรู้ ครูควรให้กลุ่มสรุปประเด็นการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อช่วยให้
การเรียนรู้มีความชัดเจนขึ้น
4. ด้านการประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้
4.1 ประเมินผลการเรียนรู้ ครูประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย และควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
4.2 วิเคราะห์กระบวนการทางานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ครูควรจัดให้ผู้เรียนมีเวลาในการ
วิเคราะห์การทางานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ ม เพื่อให้ กลุ่มมีโ อกาสเรียนรู้ที่จะปรับปรุงส่ว น
บกพร่องของกลุ่ม
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จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น พอจะสรุ ป ขั้ น ตอนของการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ( Cooperative
Learning) ได้ 5 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ คื อ 1. ขั้ น ตอนเตรี ย มการ 2. ขั้ น ตอนสอน 3. ขั้ น ตอนท ากิ จ กรรมกลุ่ ม
4. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน และ 5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทางานกลุ่ม
การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน
Google Classroom เป็นนวัตกรรมทางศึกษาที่เริ่มได้รับความสนใจในปัจจุบัน เป็นการประยุกต์ใช้
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ Google บนโลกอินเทอร์เน็ต เช่น Google Doc, Google Drive, Google Slide,
Hangouts, Google Calendar และ Gmail มาใช้การจัดการเรียนการสอนบน Google Classroom มีการ
สร้างชั้นเรียนของรายวิชา การเชิญสมาชิก การแบ่งปันไฟล์เอกสาร การประชุมร่วมกัน การแก้ไขไฟล์เอกสาร
ร่วมกัน เครื่องมือในการสนทนาร่วมกัน การเผยแพร่สื่อการสอน การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ การจัดกิจกรรม
ออนไลน์ การรับ-การส่งงานออนไลน์ นอกจากนี้ผู้สอนสามารถติดตามการทางานของผู้เรียนได้

ภาพที่ 1 ภาพแสดงตัวอย่างการรับส่งงานระหว่างครูและนักเรียน
ที่มา: เอกวิทย์ สิทธิวะ และวรชนันท์ ชูทอง (2558 : 2)
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อีกทั้งผู้สอนยังสามารถตรวจงานและประเมิ นผลออนไลน์ ผู้สอนสามารถวัดประเมินชิ้นงานตามสภาพ
จริ ง ให้ ค ะแนนชิ้ น งานของผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคน ส่ ว นผู้ เ รี ย นสามารถดู ค ะแนนของตนเองส าหรั บ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายและทาเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถเห็นว่าผู้เรียนคนใดยังทางานไม่เสร็จ หรือ ส่งงานช้า
กว่ากาหนดเวลา ตลอดจนแสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนแต่ละคนได้ตลอดเวลา แม้จะไม่ได้อยู่ใน
ห้องสอน หรือมหาวิทยาลัย และผู้เรียนสามารถดูรายการงานของชั้นเรียนที่กาลังทาอยู่และที่ทาเสร็จแล้ว มี
การแจ้งเตือนแบบ แบบเรียลไทม์ (Real Time) สามารแสดงความคิดเห็น ปรับเปลี่ยน และทางานร่ วมกันเป็น
ทีม Google Classroom จึงเปรียบเสมือนห้องเรียนเสมือนบนโลกอินเทอร์เน็ต ที่นาความรู้ต่าง ๆ การจัด
กิจกรรมหลากหลายรู ปแบบ รวมถึงสื่อการเรียนการสอน ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล และมีความเป็น
สารสนเทศ

ภาพที่ 2 ภาพสัญลักษณ์ของ Google Classroom ที่มา: Google Inc (2019)
นอกจากนี้ เอกวิทย์ สิทธิวะ และวรชนันท์ ชูทอง (2558 : 1) ได้กล่าวถึงประโยชน์ในของ Google
Classroom ไปใช้ไว้ดังนี้
1. ตั้ ง ค่ า ได้ ง่ า ย ผู้ ส อนสามารถเพิ่ ม นั ก เรี ย นได้ โ ดยตรงหรื อ แชร์ ร หั ส เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า
ชั้นเรียนได้การตั้งค่าใช้เวลาเพียงครู่เดียว
2. ประหยัดเวลากระบวนการมอบหมายงานเรียบง่ายไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ทาให้ผู้สอนทราบผลตรวจ
และให้เกรดงานได้ในที่เดียวกัน
3. ช่วยจัดระเบียบนักเรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหาสาหรับชั้นเรียน
ทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ภายใน.Google Drive โดยอัตโนมัติ
4. ช่วยให้การสื่อสารกันได้ดีขึ้นเนื่องจากใน Google Classroom ทาให้ผู้สอนส่งประกาศและเริ่มการพ
ดูคุยในชั้นเรียนได้ทันที นักเรียนสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกัน หรือตอบคาถามใน Google Classroom ได้
5. ประหยัดและปลอดภัย เช่นเดียวกับบริการอื่นใน Google Apps for Education กล่าวคือ Google
Classroom ไม่มีโฆษณาไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของนักเรียนในการโฆษณา และให้บริการฟรีสาหรับสถานศึกษา
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ใส่รหัส

ชันเรี
้ ยน

กดปุ่ ม

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการปูอนรหัสชั้นเรียนเพื่อขอเข้าชั้นเรียน
ที่มา: ผู้วิจัย
จุดเด่นของ Google Classroom ที่เหมาะกับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
ด้วยคุณสมบัติของ Google Classroom ที่เน้นการสื่อสารและการทางานร่วมกัน เอื้อประโยชน์ต่อ
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดย Google Inc. (2019) ได้
อธิบายถึงคุณสมบัติการสื่อสารและการทางานร่วมกันไว้ดังนี้
- เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เข้าถึง Classroom บนเว็บหรือผ่านแอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้ง
ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
- แสดงความคิดเห็ น และแก้งานของนักเรียนได้แบบเรียลไทม์ ใส่คาอธิบายประกอบให้กับงานของ
นักเรียนในแอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
- สร้างการอภิปรายในชั้นเรียน โพสต์ประกาศ ดึงนักเรียนให้ร่วมการอภิปรายประเด็นคาถาม หรือย้าย
หัวข้อสาคัญขึ้นไปไว้ด้านบนสุดของสตรีมของชั้นเรียน
- จัดการการอภิปรายของชั้นเรียน กาหนดผู้ที่สามารถโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนและปิดกั้นนักเรี ยน
เฉพาะรายไม่ให้โพสต์หรือแสดงความคิดเห็น
- แชร์เนื้อหา แชร์ลิงก์ วิดีโอ และรูปภาพจากเว็บไซต์ลงใน Classroom ด้วยคลิกเดียวด้วยปุุมส่วนขยาย
Share to Classroom
- พุช เนื้ อหาขึ้ น หน้ า จอของนั กเรี ย น พุช หน้ าเว็ บไปที่ ชั้น เรี ยนได้ ทัน ทีด้ ว ยส่ ว นขยาย Share to
Classroom และนักเรียนยังแชร์หน้าจอกับครูได้ด้วย
- สื่อสารกับผู้ปกครอง ครูในโดเมน G Suite for Education สามารถเชิญให้พ่อแม่และผู้ปกครองลงชื่อ
สมัครรับ อีเมลสรุปที่มีข้อมูลงานที่ใกล้ส่ งและงานที่ขาดส่งของนักเรียน ซึ่งผู้ ปกครองจะได้รับประกาศและ
คาถามที่ครูโพสต์ในสตรีม ของชั้นเรียนด้วย
อีกทั้งยังสอดคล้องกับ การทดลองใช้งานในระบบ Google classroom ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอนุกรมวิธาน และปฏิบัติการชีววิทยา ในภาคการศึกษา 1/2558 เพื่อให้พัฒนาทักษะการทางานร่วมกัน
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ของนักศึกษา การใช้กระทู้ต่างๆ ในการพูดคุยกับนักศึกษา การมอบหมายงานเพื่อให้ทาร่วมกันส่งผลต่อความ
สนใจในเนื้อหาการเรียนและการทางานของนักศึกษามากขึ้น และเนื่องจากนักศึกษาในปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้
สื่ อ ออนไลน์ ต ลอดเวลา ดัง นั้ น การน าบทเรีย นมาผนวกกั บ สื่ อออนไลน์ จึ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ มแนวทางด้ า นนี้ ไ ด้
ค่อนข้างมาก ซึ่งจะพบว่านักศึกษาให้ ความสนใจที่ศึกษาสิ่งที่อาจารย์ประกาศ คิดวิเคราะห์ตามโดยเห็นได้จาก
มีนักศึกษาเข้ามาตอบ และหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มาแบ่งปันกันมากมาย ข้อสาคัญ ยังพบว่านักศึกษามีทักษะ
การทางานร่วมกันผ่าน classroom เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของการแบ่งหน้าที่กันทางาน การแบ่งปันข้อมูลและการ
ช่วยเหลือ ปรับแก้ไขชิ้นงานของสมาชิกในห้องให้ชิ้นงาน หรือปฏิบัติการชีววิทยาสมบูรณ์มากขึ้น (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 2559 : 30)
การบูรณาการการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ร่วมกับ Google Classroom
ด้วยลักษณะของ Google Classroom ที่ออกแบบมาให้สามารถทากิจกรรมกลุ่ม บนอินเทอร์เน็ตได้ ทั้ง
ในเรื่องของการแบ่งปันไฟล์เอกสาร และการจัดทาไฟล์เอกสารร่วมกันได้ สามารถสนทนาพร้อมกันได้ในกลุ่มทั้ง
บนข้อความ และวิดีโอ สามารถแบ่งปันสื่อความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เอกสารประกอบการเรียน สื่อวิดีโอ สื่อ
ภาพนิ่ง สื่อเสียง เป็นต้น สามารถดูกาหนดระยะเวลาส่งงาน และสามารถส่งงานผ่านระบบออนไลน์ได้ อีกทั้งยัง
สามารถทางานได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ อานวยความสะดวกให้กับทั้งผู้เรียน
และผู้สอนดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
ทั้งนี้ผู้สอนสามารถบูรณาการกิจกรรมต่า ง ๆ ในการเรียนแบบร่วมมือได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ
ผสมผสาน กล่าวคือ ทาการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมในห้องเรียนจริงผนวกกับการทากิจกรรมบน Google
Classroom หรือ จะทาการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือบน Google Classroom ทั้งหมดทุก
กิจกรรมก็ได้เช่นกัน ดังที่ผู้วิจัยยกตัวอย่างดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือบูรณาการร่วมกับ Google Classroom
ขั้นตอนการเรียน
กิจกรรมในห้องเรียนปกติ
แบบร่วมมือ
1. ขั้นตอน
แนะน าทั ก ษะในการเรี ย นรู้
เตรียมการ
ร่วมกัน แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม 4-6
คน โดยคละเพศ ความสามารถ
ความถนัดแบ่งบทบาทหน้าที่ แจ้ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ บ ทเรี ย น การท า
กิ จ กรรมร่ ว มกั น จั ด สถานที่ ใ ห้
เหมาะสม
2. ขั้นตอนสอน

กิจกรรมในห้องเรียนปกติ+Google
Classroom
ผู้ ส อ น ส ร้ า ง ชั้ น เ รี ย น บ น Google
Classroom ทาการเชิญผู้เรียนเข้าสู่ชั้นเรียนบน
Google Classroom แนะนาทักษะในการ
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงทักษะการใช้งาน Google
Classroom แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม 4-6 คน โดย
คละเพศ ความสามารถ ความถนัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ แจ้งวัตถุประสงค์ บทเรียน และการทา
กิจกรรมร่วมกัน (ในห้องเรียนปกติ)
น าเ ข้ า สู่ บทเ รี ย น แน ะน า
น าเข้ า สู่ บ ทเรี ย น แนะน าเนื้ อ หา และ
เนื้อหา แหล่งข้อมูล และมอบหมาย มอบหมายงานให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม (ใน
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กิจกรรมในห้องเรียนปกติ
งานให้นั กเรี ยนแต่ละกลุ่ ม รวมถึง
เกณฑ์การประเมินผลงาน กาหนด
ระยะเวลาส่งงาน

3. ขั้นตอนทา
กิจกรรมกลุ่ม

4. ขั้นตอนการ
ตรวจสอบผลงาน

ผู้ เ รี ย นท างานร่ ว มกั น เรี ย นรู้
ร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ต่ อ
ผลงานในกลุ่ม ใช้เทคนิคต่างกันใน
การทากิจกรรมแต่ละครั้ง

ตรวจสอบว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ครบถ้วนแล้วหรือยัง ผลการปฏิบัติ
เป็ น อย่ า งไร เน้ น การตรวจสอบ
ผลงานกลุ่ ม และรายบุ ค คล และ
อาจต้องทางานเพิ่มเติมเพื่อเสริมสิ่ง
ที่ ยั งข าด ต กบ กพ ร่ อ ง ร ว ม ถึ ง
ตรวจสอบว่ า สมาชิ ก กลุ่ ม มี ค วาม
เข้าใจในงาน หรือบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายหรือไม่
5. ขั้นสรุปบทเรียน
สรุ ป บทเรี ย นและประเมิ น ผล
และประเมินผลการ ก า ร ท า ง า น ก ลุ่ ม โ ด ย ผู้ ส อ น
ทางานกลุ่ม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย และควรให้
ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น
วิเคราะห์กระบวนการทางานและ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้สอน
ควรจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นมี เ วลาในการ

กิจกรรมในห้องเรียนปกติ+Google
Classroom
ห้องเรียนปกติ) ผู้สอนแชร์เอกสารประกอบการ
สอน แหล่ งข้อ มูล และสรุปหั ว ข้องานของแต่
กลุ่ม รวมถึงเกณฑ์การประเมิ นผลงาน กาหนด
ระยะเวลาส่งงาน (บน Google Classroom)
ผู้ เ รี ย นแบ่ ง ปั น งานตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย (ในห้องเรียน) ผู้เรียนออกไปศึกษา
ค้ น ค ว้ า ห า ข้ อ มู ล ( น อ ก ห้ อ ง เ รี ย น , บ น
อินเทอร์เน็ต) ผู้ เรียนรวบรวมองค์ความรู้และ
ร่ ว มกั น สร้ า งผลงานกลุ่ ม เช่ น การท าไฟล์
เอกสารร่วมกัน การทาไฟล์นาเสนอร่วมกัน(บน
Google Classroom)
ผู้ เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย น
สนทนาและประชุ ม ร่ ว มกั น (บน Google
Classroom)
ตรวจสอบงานว่ า ครบถ้ ว นหรื อ ไม่ โดย
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบผ่านชิ้นงานที่
ทาร่วมกัน (บน Google Classroom) หากมี
ข้อบกพร่องก็ให้ รีบแก้ไขโดยให้ ส มาชิกกลุ่ มที่
รั บ ผิ ด ชอบในงานส่ ว นนั้ น เป็ น ผู้ แ ก้ ไ ข โดย
อาจจะทาประชุม แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกัน
(บน Google Classroom)
ผู้ ส อนประเมิ น ผลการท างานกลุ่ ม จาก
ชิ้นงานที่ผู้เรียนส่งบน Google Classroom
รวมถึง ให้ คะแนน และแสดงความคิด เห็ นต่ อ
คุณภาพของผลงาน และให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น ก ลุ่ ม ( บ น Google
Classroom) ให้ ผู้ เรี ยนแสดงความคิด เห็ นต่ อ
กระบวนการท างานภายในกลุ่ ม และแสดง
ความคิดเห็นต่อคุณภาพของชิ้นงานต่อกลุ่มอื่น
ๆ ที่ร่วมชั้นเรียน (บน Google Classroom)
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กิจกรรมในห้องเรียนปกติ

กิจกรรมในห้องเรียนปกติ+Google
Classroom
วิเคราะห์การทางานของกลุ่ มและ จากนั้นผู้ เรียนและผู้ ส อนสรุปความรู้ที่ได้จาก
พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้ การทากิจกรรม และข้อเสนอแนะ ปัญหาและ
กลุ่ ม มี โ อกาสเรี ย นรู้ ที่จ ะปรั บ ปรุ ง อุปสรรค เพื่อที่จะปรับปรุงในการทากิจกรรมใน
ส่วนบกพร่องของกลุ่ม
ครั้งต่อไป

บทสรุป
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันนั้นนอกเหนือจากมาตรฐานผลการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่จะต้องนามาพิจารณาในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนั้น บริบทของสังคมและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้พฤติกรรมการรับรู้และการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุค
ศตวรรษที่21 เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งก็เป็นปัจจัยสาคัญต้องนามาพิจารณาในการปรับใช้และบูรณาการกับศาสตร์
การสอน เพื่อให้ การเรีย นการสอนในแต่ละครั้งนั้นมีความหมาย สามารถทาให้ผู้ เรียนเรียนได้อย่างเข้าใจ
สนุกสนาน บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน พร้อมทั้งได้ประโยชน์ รวมถึงได้ทักษะต่าง ๆ อันนอกเหนือไปจาก
ความรู้ ใ นเนื้ อ หาวิ ช าที่ เ รี ย น เช่ น ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (การใช้ Google Classroom,
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และการใช้อินเทอร์เน็ต) ทักษะการทางานเป็นทีม (การเรียนแบบร่วมมือ) ทักษะการ
ค้นคว้าหาความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการพูดและการนาเสนอ เป็นต้น ซึ่งทักษะต่าง ๆ ที่กล่าวไปข้างต้นนั้นก็
จะเป็นทักษะที่ติดตัวผู้เรียน เป็นทักษะที่จะสามารถทาให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีทักษะใน “การเรียนรู้ตลอดชีวิต ”
พร้อมรับ ความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีผ ลต่อเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทของสังคมใน
อนาคต
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Google Classroom แอปพลิเคชั่นทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
GOOGLE CLASSROOM APPLICATION FOR EDUCATION IN
BUNDITPATANASILPA INSTITUTE
ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์
THONPHAT THAMCHAROENPHONG
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้เทคโนโลยี Google
Classroom เป็ น สื่ อ การสอน
ผู้ เ ขี ย นได้ น าเสนอเนื้ อ หาซึ่ ง มี ป ระเด็ น ในการใช้ อ ยู่ 4 ประเด็ น คื อ
1. ความสาคัญของ Google Classroom เพื่อการนาไปใช้ในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 2. การจัดการเรียน
การสอนด้วย Google Classroom ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3. การ
ทางานของ Google Classroom และ 4. ประโยชน์ของ Google Classroom ที่เกิดกับผู้เรียน ผลของการใช้
Google Classroom ในการจั ดการเรียนการสอนในรายวิช านวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศทาง
การศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีพบว่า การทางานของ Google Classroom นั้นได้ผสานรวม Google
Docs, Google Drive, Google Sheet, Google Form และ Gmail ไว้ด้วยกัน มีความทันสมัย สะดวก ใช้ได้
ทุกอุปกรณ์ ผู้เรียนที่มีกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมมาก มีเวลาเรียนไม่เพียงพอ สามารถศึกษา
เนื้อหาและติดตามการบ้าน ส่งงานได้ทุกที่ทุกเวลา ทราบผลการเรียนได้รวดเร็ว ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่อนข้างมาก ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆ
ได้
คาสาคัญ : แอปพลิเคชั่น, การจัดการเรียนการสอน, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ABSTRACT
This article aimed to develop student-centered learning and teaching management by
using Google Classroom. Also, the researcher presented the principles in 4 aspects 1) the
principle of Google Classroom employed in the classroom of Chanthaburi College of
Dramatic Arts 2) student-centered learning and teaching management based on Google
Classroom in the Innovation and Educational Technology course 3) Google Classroom
processing and 4) the advantages of Google Classroom for the students. The participants
were students who signed up for the Innovation and Educational Technology course.
____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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The study showed that Google Classroom integrated with Google Docs, Google Drive, Google
Sheet, Google Form and Gmail. These applications were modern and practical for using. In
addition, students who had too much more activities at the college, they had to spend
much time on them. Also, students had not enough time for studying. Therefore, the
aforementioned innovative educational technology could assist them to study by
themselves or submit their homework. They were notified the information in a very short
time and punctually. These applications increased the students much more self-motivation.
Google Classroom can be applied in other courses.
บทนา
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นจึงส่งผลให้มีการจัดทา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นเป็นกรอบแนวทางการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เน้นการสร้าง
สังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมกัน เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดโอกาสการรับการศึกษาที่มีมาตรฐานทุกเพศ ทุกวัย ทุก
ที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการพัฒนาและส่งเสริมบริการการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสาหรับมหาชน
(Massive Open Online Course : MOOC) ที่ครอบคลุมหลักสูตรทุกระดับของการศึกษา การผลิตสื่อการ
เรียนการสอนและคลังสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง. 2561 : 168,
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2557, online)
การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นกรอบแนวคิดแบบใหม่ของการศึกษาไทย ซึ่งเน้นด้านการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน โดยมุ่ งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา ร่วมกันคิดหาวิธีการใน
การพัฒนาทักษะสาหรับผู้เรียน ได้แก่ ทักษะ CCPR และทักษะ 8C ที่จะนาไปสู่การสร้างแนวคิดและสามารถ
นาไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง. 2561 : 16-18 ; ไพฑูรย์ สินลารัตน์
และคนอื่น ๆ. 2561 : 1-4)
นวัตกรรมการศึกษา เป็นรูปแบบใหม่ ๆ ของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มคุณค่าให้กับการเรียนการสอน การอบรม การนาเสนอ ภายใต้ทรัพยากรการเรียนรู้
ที่จากัด ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมการศึกษาส่วนใหญ่ครอบคลุมถึงแนวคิด หลักการ
วิธีการ กระบวนการทฤษฎีต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการสอนที่เกิดขึ้นใหม่และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มา
ใช้กับการเรียนการสอน โดยคานึงถึงบริบทความเหมาะสมและความพร้อมของสถานศึกษา อุปกรณ์ สถานที่
งบประมาณ และบุคลากรเป็นสาคัญ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง 2561 : 23)
Google Classroom แอปพลิเคชั่นทางการศึกษา
ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัลนวัตกรรมการศึกษาไทยได้มีการปรับเปลี่ ยน ในส่วนของผู้สอนและผู้เรียน
ต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้กับจัดการเรียนการสอนนั้น มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น
ห้องเรีย นกลับด้าน ห้องเรียนเสมือนจริง ห้องเรียนอัจฉริยะดิจิตอล การเรียนแบบผสมผสาน และการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุก แต่นวัตกรรมที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
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คือ Google for Education เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนามาใช้ในงานด้านการศึกษาที่ประกอบด้วยแอป
พลิเคชันต่างๆ ได้แก่ จีเมล (Gmail) เอกสาร (Docs) ปฏิทิน (Calendar) ไดรฟ์ (Drive) ห้องเรียน
(Classroom) สาหรับจุดประสงค์ของ Google Apps for Education พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทางานของ
สถานศึกษาทุกระดับและประเภท สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกคนสามารถใช้งานรวมก้น
ได้โดยการมีส่วนร่วมในการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งสามารถทาใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เข้าถึงได้ใน
หลากหลายอุปกรณ์ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์มือถือ รวมถึง
สมาร์ทโฟน (Smartphone) ต่างๆ เป็นต้น (Google Inc., 2014)
สาหรับเครื่องมือหรือแอปพลิเคชั่นของ Google for Education มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน
ว่านามาใช้งานเกี่ยวกับอะไร ควรมีการศึกษาคุณสมบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ในส่วนของแอปพลิเคชั่นที่นิยมมาใช้เกี่ยวกับการจัดการเรียน
สอนได้แก่ ดังนี้
1. จีเมล (Gmail) คือ ส่วนพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลสามารถจัดเก็บได้มากถึง 15 GB มีการสืบค้น
ที่มีประสิทธิภาพ มีปูายชื่อกากับ และมีตัวกรองช่วยจัดการให้ข้อมูล มีระบบระเบียน ในส่วนกล่องจดหมาย
สามารถติดต่อสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่งข้อความในรูปเนื้อหา ข้อความเสียง วิดีโอ และแชท
นอกจากนี้สามารถตรวจสอบการทางานได้และสามารถปฏิสัมพันธ์ได้ทันที
2. ห้องเรียน (Classroom) เป็นเครื่องมือช่วยที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สอนกับผู้เรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุ กเวลา
สามารถสร้างและเก็บงานได้ การทางานร่วมกับ Google Drive รวมถึงการสร้างโฟลเดอร์สาหรับงานของ
ผู้เรียนและเอกสารต่าง ๆ โดยผู้เรียนสามารถติดตามและตรวจสอบการบ้านได้อย่างสะดวก แสดงความคิดเห็น
ระหว่างผู้สอนหรือเพื่อนร่วมห้องเรียนได้รวดเร็วแบบเรียลไทม์ และผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียน สั่งงานหรือ
การบ้าน ตรวจสอบงาน ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คส์ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น
3. ปฏิทิน (Calendar) เป็นบริการปฏิทินแบบออนไลน์สาหรับใช้เก็บข้ อมูลเหตุการณ์ รวมถึง
กิจกรรมและตารางนัดหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งปันการใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน มีการแจ้งเตือน
ในรูปแบบต่างๆ ทาให้ไม่พลาดในการประชุมนัดหมายงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
หลากหลายช่องทางและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลาย
4. ไดรฟ์ (Drive) เป็นพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ในรูปแบบของข้อความ ไฟล์เสียง และ
วิดีโอ ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่จากัดพื้นที่และอุปกรณ์ บนพื้นที่เดียวสาหรับข้อมูลฉบับปัจจุบันที่บันทึก
ไว้ สามารถแบ่งปันข้อมูลได้ มีการประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารและตอบกลับ ความคิดเห็นในเอกสารเดียวกัน
เพื่อแบ่งปันความคิดเห็นหรือรับข้อเสนอแนะได้กลุ่มผู้เรียนสามารถทากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟูม
เอกสารเดียวกันได้แม้จะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันทั้งรูปแบบของเอกสาร ตาราง และงานนาเสนอ โดยเข้าถึงไฟล์จากที่
ใดก็ได้
5. พื้นที่ทางาน (Sites) เป็นพื้นที่ทางานใช้แบ่งปันภายในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ของ
โครงการได้ โดยไม่ต้องเขียนรหัสให้ยุ่งยาก ทางานได้ง่ายเหมือนการทาเอกสาร สามารถเปิดใช้งานได้ทุกแห่ง
ด้วยเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac, PC และLinux ได้
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จากการนา Google Apps for Education มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลและผู้ใช้งานสามารถควบคุม
ข้อมูลด้วยตนเอง สามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาไม่กาจัดพื้นที่แต่อยู่ภายใต้ระบบเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูล
ทุกอย่างมีการบันทึกลงในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ อีเมล เอกสาร ปฏิทิน และไซต์จะสามารถเข้าถึงและแก้ไข
ได้จ ากเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ ตได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้ สอนและผู้เรียนสามารถทางาน
ร่วมกันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น มีการใช้ทรั พยากรในการเรียนร่วมกัน ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
จัดการระบบการเรียนการสอนและออกแบบระบบการใช้งานได้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการศึกษา ซึ่งสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเอกสาร
ได้ทันที มีการควบคุมและการแบ่งปันที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสมสาหรับ
การเรียนรู้ (ดนัยศักดิ์ กาโร. 2561 : 221-222 ; ไพรัชนพ วิริยวรกุล และดวงกลม โพธิ์นาค. 2557 : 107109)
การนา Google Classroom มาใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิล ป์เป็น สถาบันศึกษากากับดูแลของภาครัฐโดยสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัด
การศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่สาคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นผู้นาด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ และศิลปกรรม สามารถอนุรักษ์ พัฒนาสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ ด้านศิลปะสู่ชุมชน
พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้นาในการสืบสานสร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์ สนับสนุนและส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา และสามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม จริยธรรมทางด้านวิชาชีพ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมไทยและดารงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย จัดรูปแบบการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้านจนถึงระดับ
ปริญญาเอกโดยมีวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ มีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัดจานวน 18 แห่ง
(ราชกิจจานุเบกษา. 2551 : 1-3)
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ได้นา Google Classroom มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
ของผู้สอนและผู้เรียนเนื่องด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีมีการจัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลปและดนตรีไทย
เป็นการสอนด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ผู้เรียนต้องฝึกทักษะปฏิบัติและฝึกทักษะการแสดง รวมถึงการเข้าร่วม
กิจกรรม การแสดงงานอื่น ๆ ของสถาบันส่งผลต่อการจัดเรียนการสอนในรายชั่วโมงของกลุ่มวิชาการศึกษา
ความพยายามของผู้ ส อนในรายวิช าที่ถูก กระทบชั่ว โมงการสอน จากปัญ หาดังกล่ าวได้พ ยายามทางแนว
ทางแก้ไข โดยนานวัตกรรมการศึกษา Google Apps for Education มาใช้ ซึ่งผู้สอนได้เห็นประโยชน์และ
ความสาคัญของ Google classroom โดยนามาประยุกต์ใช้ ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(901)

1. เข้าระบบ Google Classroom ให้คลิก + เลือกสร้างชั้นเรียน พร้อมกรอกข้อมูลในระบบ เช่น ชื่อ
ชั้นเรียน ระดับชั้นปี

ภาพที่ 1 เข้าระบบ Google Classroom วิชานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
2. การเข้าใช้ Google classroom ประกอบด้วย การสร้างชั้นเรียน การตกแต่งหน้าเพจ
ให้น่าสนใจเรียน และการเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน

ภาพที่ 2 หน้าจอห้องเรียนออนไลน์ใน Google Classroom
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)

(902)
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3. การเลือกธีม หรือการเลือกภาพที่ทาให้ห้องเรียนมีสีสันน่าสนใจ เข้ากับรายวิชา

ภาพที่ 3 การเลือกธีม
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
4. เปิดชั้นเรียน โดยคลิกที่แท็บผู้เรียน เพื่อให้ผู้สอนได้เชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียนผ่านอีเมล หรือนารหัสชั้น
เรียนให้แก่ผู้เรียนได้เข้าชั้นเรียน การเชิญผู้เรียนสามารถทาได้ 2 ช่องทาง

ภาพที่ 4 เปิดชั้นเรียนและคลิกที่แท็บผู้เรียน
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
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5. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียน

ภาพที่ 5 จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียน
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
6. หน้าจอ Google Classroom ด้านบนประกอบด้วย สตรีม และผู้คน และคาสั่งด้านขวา
มีเครื่องหมาย + โดยมีเมนูการสร้างประกาศ การสร้างงาน การสร้างคาถาม และการโพสต์ข้อความซ้า ให้
ผู้สอนได้เลือกใช้งาน

ภาพที่ 6 หน้าจอ Google Classroom
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
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7. พิมพ์ข้อความที่ต้องการประกาศ โดยสามารถแนบเอกสาร ลิงค์วิดีโอ หรือไฟล์ใน Google ไดรฟ์ ลง
ไปในประกาศได้ คลิกโพสต์ เพื่อประกาศข้อความ และผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ภาพที่ 7 พิมพ์ข้อความที่ต้องการประกาศ
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
8. เมนูสร้างงาน ผู้สอนมอบหมายงานในชั้นเรียนหรือแนบเอกสารประกอบการสอน กาหนดระยะเวลา
ในการส่งงาน และกาหนดคะแนน ตลอดจนให้คะแนนและส่งคืนให้กับผู้เรียน หลังจากที่สร้างงานไว้แล้ว
ผู้เรียนจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล และจะเห็นได้ตรงหน้าสตรีมของชั้นเรียน

ภาพที่ 8 เมนูสร้างงาน
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
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9. การสร้างงานที่มีการกาหนด จะปรากฏในปฏิทิน Calendar ปฏิทินช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนจัดการ
เวลาของตน กาหนดเวลาเรียนและตารางนัดหมาย ด้วยการแบ่งปันปฏิทินร่วมกันกับผู้เรียนที่กาหนดได้ด้วย

ภาพที่ 9 ทุกการสร้างงานปรากฏในปฏิทิน
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
10. เมนูการสร้างคาถาม ใส่คาถาม กาหนดคะแนน กาหนดวันเวลาที่ส่ง และสร้างตัวเลือกแบบปรนัย
หรือเป็นแบบคาตอบสั้นๆ ได้ โดยคลิกตรงถาม คาถามปรากฏในหน้าสตรีมของผู้เรียน

ภาพที่ 10 เมนูการสร้างคาถาม
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
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11. ข้อคาตอบของผู้เรียน ปรากฎจานวนผู้ตอบคาถาม และการให้คะแนนของผู้สอน

ภาพที่ 11 ข้อคาตอบของผู้เรียน
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
12. การตรวจงานของผู้สอน ปรากฏรายละเอียดคะแนนในแต่ละชิ้นงานของผู้เรียน เพื่อให้ผู้สอน
ตรวจสอบได้ชัดเจนมากขึ้นว่ามีงานชิ้นใดที่รอการตรวจ และงานชิ้นที่ตรวจแล้ว

ภาพที่ 12 การตรวจงานของผู้สอน
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
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13. สามารถตรวจสอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรมที่ผู้สอนกาหนด และ
ผู้เรียนได้ปฏิบัติแต่ละกิจกรรมหรือไม่ การประเมินผล ตารางส่งงาน และระดับคะแนน ความคืบหน้าในการ
เรียนให้แก่ผู้เรียน

ภาพที่ 13 การตรวจสอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
14. การวัดและประเมินผล ประกอบไปด้วยการตรวจชิ้นงาน การให้คะแนนชิ้นงาน
การประเมินแบบทดสอบหรือข้อคาถาม รวมถึงการส่งคะแนนให้แก่ผู้เรียนหรือรวบรวมสถิติการส่งการงาน
และผลคะแนนต่าง ๆ ไว้ด้วย

ภาพที่ 14 การวัดและประเมินผลวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
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15. ผลรวมคะแนนของผู้เรียนทั้งหมด โดยสามารถตรวจสอยและคัดลอกคะแนนได้ทั้งหมด

ภาพที่ 15 ผลรวมคะแนนของผู้เรียนทั้งหมด
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
จากการใช้งาน Google Classroom ส่งผลให้ผู้สอนกับผู้เรียน ดังนี้
1. การมอบหมายงาน ผู้ ส อนได้ มอบหมายงานประเภท การให้ ศึ กษาค้น คว้ าหาความรู้เ รื่อ งที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา หรือส่งชิ้นงานที่ให้ไปฝึกปฏิบัติอื่น ๆ โดยมีการกาหนดชื่องาน กาหนดวัน เวลา ที่จะส่ง
งานอย่างชัดเจน และมีการกาหนดบอกคะแนนไว้ด้วย ทาให้นักศึกษาวางแผน
การทางานได้อย่างลงตัว และมีความกระตือรือร้นที่จะทางานนั้นส่งเพราะมีคะแนนเป็นแรงเสริม
2. การส่งงานและการให้คะแนน นักศึกษาสามารถส่งงานโดยจะปรากฏที่หน้าสตรีมของ Google
Classroom ของผู้สอน โดยผู้สอนจะแสดงความเห็น ให้ผู้เรียนเห็นในภาพรวมก็ทาได้ในหน้าสตรีมนี้ และอีก
ช่องทางหนึ่งคือสามารถตรวจงานโดยการคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของงาน พร้อมให้ คาชี้แนะหรือข้อแก้ไขงาน
ผ่านช่องความคิดเห็น ซึ่งช่องทางนี้ จะเป็นการแสดงความเห็นเฉพาะบุคคล นักศึกษาเจ้าของงานจึงจะเห็น
ความคิดเห็นนี้ได้ ในส่วนของการให้คะแนน ผู้สอนสามารถให้คะแนนได้ทันที ผลคะแนนจะปรากฎที่ช่องทาง
ของนักศึกษาเจ้าของงานเท่านั้น หากผู้เรียนนั่ งอยู่ใกล้กันก็สามารถเปรียบเทียบคะแนนที่ได้ และมีการพัฒนา
ตนเองหรือแข่งขันกันเรียนมากขึ้น ทาให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งจะสามารถตรวจสอบ
ได้ด้วยว่าใครส่งงานล่าช้า หรือส่งทันตามกาหนด หรือใครที่ยังไม่ส่งงานเป็นต้น
3. การแนบไฟล์สื่อ ในการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom นั้น ผู้สอนสามารถแนบ
ไฟล์ได้หลากหลาย เช่น ไฟล์ Word ลิงค์วิดีโอ งานจากกูเกิลไดรฟ ลิงค์จากเว็บไซด์ต่าง ๆ โดยผู้เรียนสามารถ
เปิดดู หรือดาวโหลดเก็บไว้เพื่อศึกษาหรือเปิดอ่านเป็นการส่วนตัว เพื่อทาความเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนต้องการสื่อ
หากไม่เข้าใจ ก็สามารถสอบถามผู้สอนได้ทันที
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4. การสร้างคาถามหรือทาแบบทดสอบ ในการสร้างคาถามสามารถทาได้หลายแบบ เช่นข้อคาถาม
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก หรืออัตนัย แบบตอบคาถามสั้น ๆ โดยผู้สอนจะกาหนดคะแนนในการ
ตอบของผู้ เ รี ย นแต่ ล ะข้ อ ไว้ ชั ด เจน เพราะสร้ า งแรงจู ง ใจในการตอบ ในส่ ว นของผู้ ส อนเองนั้ น ได้ ส ร้ า ง
แบบทดสอบบน Google doc (Google From) เข้าถึงโดย QR Code และนาไปติดไว้ที่สร้างประกาศหน้า
สตรีม ให้ผู้เรียนได้ทาแบบทดสอบ พร้อมเฉลย เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียนด้วยตนเอง ทาให้
ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนด้วยอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ว่าใครยังไม่ตอบคาถามบ้าง ใครตอบ
แล้วและแต่ละคนได้กี่คะแนน หรือใครตอบล่าช้ากว่ากาหนดเป็นต้น
5. การโต้ตอบ แบบมีปฏิสัมพันธ์ ในห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom นั้น ผู้เรียนสามารถ
ถามข้อสงสัยในชิ้นงานที่ผู้สอนได้มอบหมาย หรือข้อสงสัยอื่น ๆ ได้ ผ่านหน้าสตรีม หรือช่องส่วนตัวที่สามารถ
เห็นได้คนเดียว ผู้สอนสามารถตอบข้อคาถามได้ทุกคนและทั่วถึง
6. การประกาศข่าวสาร เป็นการประกาศ กระตุ้นเตือน แก้ไขเปลี่ยนแปลงกาหนดการต่าง ๆ เช่น
การแจ้งเปลี่ยนห้องเรียน การแจ้งผู้สอนติดภาระการอบรมประชุมต่าง ๆ การเตือนให้อ่านหนังสือสอบ หรือการ
นัดหมายอื่น ๆ เป็นต้น
7. การประเมินผล จากการที่ผู้เรียนส่งงาน และที่ผู้สอนได้สร้างงานหรือสร้างคาถาม ไว้ ให้ผู้เรียน
กาหนดส่ง พร้อมกับมีคะแนนกากับไว้ทุกชิ้นงานนั้น ผลรวมคะแนนแต่ละชิ้นงาน ของนักเรียนทั้งหมด ให้คลิก
ไปที่เครื่องมือรูปฟันเฟือง และคลิก คัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google ชีต คะแนนจะปรากฎให้ผู้สอนได้
ตรวจสอบง่ายขึ้น หรือหากจะดูเป็นรายบุคคลก็สามารถทาได้ เมื่อคลิกไปที่ผู้เรียนจะปรากฏการส่งงาน หรือ
คะแนนแต่ละชิ้นงานของผู้เรียนคนนั้นทันที
ประโยชน์ของผู้เรียนที่ได้รับจากห้องเรียนออนไลน์ Google classroom
จากการสอบถามเป็ น รายบุ ค คล ผู้ เ รี ย นส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ห้ อ งเรี ย นออนไลน์ Google
classroom ของวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา พบว่า
ผู้เ รี ยนคนที่ 1 การเรี ย นผ่ าน Google classroom มีความสะดวกรวดเร็ว ความทันสมั ย
ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรประเภทกระดาษ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
ผู้เรียนคนที่ 2 การให้คะแนนสามารถตรวจได้อย่างแม่นยา ทาให้ทราบผลคะแนนรวดเร็ว คาตอบที่
ประมวลผลมีความแน่ชัด คะแนนที่ออกมาจึงไม่คลาดเคลื่อน
ผู้เรียนคนที่ 3 การทางานกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความหลากหลาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต และโน๊ตบุ๊ค เพียงมือเปล่าในการทางาน ไม่ต้องใช้ปากกา ไม่ต้องใช้น้ายาลบคาผิดทาให้
เลอะเทอะ และไม่ต้องห่วงลายมือไม่สวยอ่านไม่ออก การส่งงานประเภทไฟล์ต่าง ๆ ตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย
ผิดพลาดน้อยกว่า สะดวกสบายกว่า
ผู้เรียนคนที่ 4 รู้ถึงประโยชน์ของมือถือและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เข้ากับยุคสมัยการเรียนรู้ 4.0
ประโยชน์ของการใช้โทรศัพท์ในการเรียนและทันต่อเทคโนโลยี มีความสะดวกสบายมากขึ้นและนาเทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวันมาทาให้เกิดประโยชน์
ผู้เรียนคนที่ 5 คิดว่าควรนา Google classroom ไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆ ทา
แบบทดสอบจาก Google doc ผ่าน QR code ทาให้ทราบคาตอบได้ในทันที แล้วมีการประมวลผลมีความ
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ถูกต้อง รวดเร็ ว และสามารถน าวิช าอื่น ๆ มาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีได้ทุกวิช า และบางครั้งการทา
แบบทดสอบไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจอะไรอยู่ เมื่อว่างเมื่อไรก็สามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา
ผู้เ รี ยนคนที่ 6 การเข้าร่ ว มการใช้งานในกิจกรรมการเรียนการสอนห้ องเรียนออนไลน์ Google
Classroom มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระการเรียน สามารถปฏิบัติงานจากสิ่งที่ผู้สอนได้มอบหมายให้ไ ป
ได้ดี สามารถวางแผนการเรียนของตนเองได้ แม้ไม่มีเวลาเข้าชั้นเรียนปกติ มีความรับผิดชอบในการส่งงาน มี
ความใส่ใจติดตามงานของตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
สรุป
ระบบปฏิบัติการ การทางานของ Google Classroom นั้นได้ผสานรวม Google เอกสาร, ไดรฟ์ และ
gmail ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้สอนสามารถสร้างและรวบรวมงานโดยไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ภายใน Classroom
ผู้สอนสามารถสร้างงาน ใช้งานนั้นในชั้นเรียนต่าง ๆ ได้ และเลือกว่าจะให้ผู้เรียนทาอย่างไร ผู้สอนสามารถ
ติดตามว่าผู้เรียนคนใดทางานเสร็จ แล้วบ้าง และใครยังทางานไม่เสร็จ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นกับผู้เรียน
แต่ละคนได้
การนาไปใช้ จากการใช้งาน Google classroom นั้น สามารถทาให้การจัดการเรียนการสอนใน
วิทยาลัยนาฏศิลป สถานศึกษาเฉพาะทาง ที่นักศึกษาติดภาระงานการแสดงหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถเข้าชั้น
เรียนได้ปกติ ทาได้ง่ายขึ้น มีความทันสมัย สะดวก ใช้ได้ทุกอุปกรณ์และคาสั่งลูกเล่นในGoogle Classroom
นั้นมีน้อย ง่ายต่อการจดจา เหมาะสาหรับครูผู้สอนที่มีอายุสูงวัย หรือไม่ต้องการใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยาก Google
classroom จึงเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้สอนและผู้เรียนได้ดีที่สุด
ผลที่เกิดกับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาที่มีกิจกรรมการแสดงมาก ไม่มีเวลาเรียน เป็นการแก้ปัญหาได้ดี
ส่งงานได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งการโต้ตอบหรือการให้คะแนนในเวลาที่รวดเร็วของครูผู้สอน ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนค่อนข้างมาก เกิดการเปรียบเทียบและแข่งขันกันเรียน ผู้เขียนจึงมองเห็นว่า Google classroom
เหมาะสมกับวิทยาลัยนาฏศิลป ควรนาไปใช้ในหลายสาขาวิชาด้วย เพราะ Google classroom เป็นการ
ปฏิ บั ติก ารร่ ว มกัน ของ อี เมลของจี เมล ปฏิ ทิ น กู เกิ ล ไดรฟ กู เ กิล ด็ อ ก ปฏิบั ติ ก ารในรู ป แบบ Google
classroom แนบไฟล์ได้มากและหลากหลาย ช่วยให้ครูผู้สอนจัดหาสื่อได้ง่าย และผู้เรียนเองก็ส่งงานได้อย่างไม่
มีข้อจากัด ข้อเสนอแนะ ผู้เขียนจึงคิดว่า Google Classroom จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ
และนั ก ศึก ษา ไม่เ พีย งแต่เฉพาะรายวิช าการศึก ษาเท่า นั้น ผู้ ส อนหรือ ผู้ ฝึ กอบรมยัง อาจน าไปใช้ใ นระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี หรือชมรมต่าง ๆ ก็สามารถ
นาไปปรับใช้ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน
เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY AND THE USE OF MUSIC
MEDIA FOR TEACHING THE RELIGIOUS MATTERS TO MAKE PEOPLE TO
BE GOOD PEOPLE FOR STUDENTS FOR GRADE 1, SOCIAL STUDIES
LEARNING GROUP RELIGION AND CULTURE
นงนุช โคตรเวียง*
NONGNUCH KHOTVIANG
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนา
สอนใจให้เราเป็น คนดี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบ การสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เรา
เป็นคนดี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน 4) เพื่อวัด
ความคงทนของความรู้หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เรา
เป็นคนดี สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ t-test
ผลการวิ จั ย พบว่ า
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อ เพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.17/85.77
2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และ
สื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี พบว่า การทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.5
3) ความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจ
ให้เราเป็นคนดี อยู่ในระดับมาก
4) ความคงทนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจ
ให้เราเป็นคนดี ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า การทดสอบความคงทนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 17.06 คิดเป็นร้อย
ละ 85.33
คาสาคัญ: สื่อเพลงประกอบการสอน
____________________________________________________________________________________________
*โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จังหวัดร้อยเอ็ด
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ABSTRACT
This aims of this research was to 1) Development of learning activity and the use of
music media for teaching the religious matters to make people to be good people Criteria
Effective 80/80. 2) To compare learning achievement between before and after learning
activities and the use of music media for teaching the religious matters to make people to
be good people. 3) To study the satisfaction with learning management by using
Development of a learning activity and the use of music media for teaching the religious
matters to make people to be good people.4) Durability of knowledge learning after the use
of music media for teaching the religious matters to make people to be good people.
Statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test
The study found that.
1) Development of a learning activity and the use of music media for teaching the
religious matters to make people to be good people. The study found that the student’s
efficiency was 80.17/85.77
2) Comparison of learning activity and the use of music media for teaching the
religious matters to make people to be good people. Their post-attending, after learning was
differentiated significant at level .05
3) Satisfaction assessment in used a learning activity. The study found that students’
satisfaction assessment is very good.
4) After using the set of learning activities two weeks pass the study found that
students have the durability test has an average score of 17.06, equivalent to 85.33 percent.
Keywords: the music media for teaching

บทนา
ศาสนาทุกศาสนาล้วนสอนคนให้เป็นคนดีได้ทั้งนั้น แต่ยังไม่จริงทั้งหมด หากพูดเพียงเท่านั้น ก็อาจทาคน
ให้ เข้าใจคลาดเคลื่ อนไปได้ว่า ถ้าเช่น นั้น นับถือศาสนาไหนๆ ในโลกก็ไม่ต่างกันนักสิ เพราะก็เป็นคนดีได้
เหมือนกัน ฉะนั้น ตรรกะอันนี้มันจึงยังใช้ไม่ได้ เพราะนิยามของคาว่า "คนดี" ในแต่ละศาสนานั้น ย่อมมีนัยที่
แตกต่างกัน เพราะคาว่า “คนดี” เป็นเพียงตัวหนังสือ หรือคาพูด แต่สิ่งที่ถูกเรียกว่า "คนดี" นั้น มันมีมากมาย
และหลากหลาย คนดีแต่ละคนถ้าอยู่ตามลาพัง ก็อาจมองไม่เห็นความแตกต่าง แต่ถ้าเอาคนดีหลายๆคนมา
เปรียบเทีย บกันแล้ว ย่อมมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คนดีระดับพื้นๆธรรมดาทั่ว ไปตามความรู้สึกของ
ชาวบ้าน คนดีที่มีศีลธรรมอันมั่นคงที่เป็นกัลยาณปุถุชน คนดีที่มีศีลธรรมอันบริสุทธิ์สามารถสละชีพบูชาธรรม
เข้าถึงอริยธรรมชั้นต้น ดังนั้น คาว่า “คนดี” นี้จึงมีนัยที่หลากหลาย โดยเฉพาะ คนดี ในระดับที่ทรงคุณธรรม
ชั้นสูงๆนี้ ย่อมไม่มีในศาสนาอื่นๆเลยเพราะฉะนั้น หากจะพูดว่า “ศาสนาใดๆล้วนสอนทุกคนให้เป็นคนดี ” ก็
ต้องพูดต่อให้จบว่า “แต่ศาสนาที่สั่งสอนให้คนบรรลุถึงที่สุดแห่งความดีได้ มีเพียงศาสนาพุทธศาสนาเดียวใน
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โลก เพื่อเราคิดจะศึกษาหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อให้คนเป็นคนดี นั้น จึงต้องเข้าใจหลักการ และ
วิธีการ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนอกจากหลักการหรือวิธีการสอนแล้ว สิ่งที่สาคัญที่
ขาดไมได คือสื่อและอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการเรียนตามยุคสมัยเพื่อให้การ เรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
(ชาตรี ต่างสมปอง, (2557, น. 7)
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญและสนใจที่จะนามาพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคน
ดี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อนาไป
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดปุาเรไร ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถจดจาเนื้อหาได้ง่ายขึ้น สามารถนาประโยชน์ที่ไ ด้รับในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ นาไปใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อ พัฒ นา ชุดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ แ ละสื ่อ เพลงประกอบการสอน วิชาสั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ
เพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนา
สอนใจให้เราเป็นคนดี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4) เพื่อวัดความคงทนของความรู้หลังใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง
ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้กลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน จาก 2
ห้องเรียน จานวน 39 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 จานวน ห้องเรียนละ 39 คน โดยกลุ่มทดลอง
ที่ 1 ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ และกลุ่มทดลองที่ 2 คือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี เป็น
เวลา 14 คาบเรียน จากนั้นดาเนินการสอนกับกลุ่มทดลองที่ 1 หรือกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 14 คาบเรียน
3. ชี้แจงรายละเอียดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี กับวิธีการศึกษาบทเรียนในแต่ละเล่ม รวมทั้ง
วัน เวลา ที่จะทาการทดลองให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าใจโดยละเอียด
4. ทาการทดลองตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยได้ทาการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนา
สอนใจให้เราเป็นคนดี กับกลุ่มทดลองที่ 1 เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ให้มีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(915)

4.2 ครูผู้สอนให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี โดยให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 60 ข้อ ก่อนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี
4.3 ดาเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจ
ให้เราเป็นคนดี โดยจัดให้มีการทดสอบระหว่างเรียนเพื่อสังเกตพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 แล้วครูผู้สอนให้
ผู้เรียน ได้ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 60 ข้อ และประมวลผลการทดลองใช้เครื่องมือเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
ก่อนนาไปใช้จริงกับกลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
4.5 นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ที่
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โดยจัดให้มีการทา
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 60 ข้อ แล้วประมวลผลการเรียนรู้
4.6 เก็บข้ อมูลจากแบบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลั งเรียนโดยนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
จานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ กลุ่มทดลองที่1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และกลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.17/85.77
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.5
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 อยู่ใน
ระดับมาก
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความคงทน หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบ การสอน
เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบความคงทน
เท่ากับ 17.06 คิดเป็นร้อยละ 85.33
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ตารางที่ 1 : ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ เพลง
ประกอบการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร
n
39

กิจกรรมระหว่างเรียน
คะแนน
SD
E1
X
เต็ม
60
48.10 3.50 80.17

หลังเรียน
คะแนน
เต็ม
60

X

SD

E2

51.46

1.70

85.77

จากตารางที่ 1 พบว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีป ระสิท ธิ ภ าพเท่า กับ
80.17/85.77
ตารางที่ 2 : ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการ
สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน
และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการสอน
รายการ
1. คะแนนจากการทดสอบก่อนการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบ การ
สอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี
2. คะแนนจากการทดสอบหลังการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการ
สอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี

n

คะแนน
เต็ม

39

60

X

S.D.

28.13

3.05

t-test

43.4867**
39

60

51.46

1.70

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบ จานวน 60 ข้อ พฤติกรรมกลุ่มก่อน
การใช้ ชุ ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และสื่ อ เพลงประกอบการสอน เท่ ากั บ 28.13 และได้ ค ะแนนเฉลี่ ย จาก
แบบทดสอบ จานวน 60 ข้อ พฤติกรรมกลุ่มหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน
เท่ากับ 51.46 สรุปได้ว่า ผลการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 แสดงความคงทนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ทดสอบหลังเรียน

ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคงทน
หลังเรียน 2 สัปดาห์

คิดเป็นร้อยละ
ของความคงทน

ชุดกิจกรรมที่ 1 พุทธศาสนา

16.78

16.66

83.30

ชุดกิจกรรมที่ 2 ศาสนาคริสต์

17.33

17.31

86.55

ชุดกิจกรรมที่ 3 ศาสนาอิสลาม

17.35

17.23

86.15

17.15

17.06

85.33

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลรวม

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความคงทนของนักเรียนโดยภาพรวม หลังการใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้
และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบความคงทน เท่ากับ 17.06 คิดเป็นร้อยละ 85.33
สรุปและอภิปรายผล
จากการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ เพลงประกอบการสอน พบว่ า การน าสื่ อ เพลงมา
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถจา
ความรู้และเนื้อหาในบทเรียนได้แม่นยาและคงทน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. จากผลการหาประสิทธิภาพการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนา
สอนใจให้เราเป็นคนดี พบว่า การหาประสิทธิภาพ กับกลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เท่ากับ 80.17/85.77
มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องจาก นักเรียนทุก คนได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม มีความสนุกสนาน
ในการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง และภูมิใจในผลงานของตนเอง ซึ่งสอดคล้อง รสริน พันธุ , (2550, น. 42) กล่าวว่า
ผลสัมฤทธิ์คือ การทาให้สาเร็จ (accomplishment) หรือประสิทธิภาพทางด้านการกระทาที่กาหนดให้หรือใน
ด้านความรู้ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง การซึ่งความรู้ (knowledge attained) การพัฒนาทักษะใน
การเรียน ซึ่งอาจจะพิจารณาจากคะแนนสอบที่กาหนดตามคะแนนที่ ได้จากงานที่ครูมอบหมายให้ หรือทั้งสอง
อย่าง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง
ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้ปกติ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่านวัตกรรมมีประสิทธิภาพดีมาก เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนา
สอนใจให้เราเป็นคนดี ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องทั้งด้านเนื้อหาและการผลิต ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ
เพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน รวมถึงชุด
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กิจกรรมการเรียนรู้สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริชัย นามบุรี
(2550, น. 31) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์คือแบบทดสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถภาพทางสมองซึ่งได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่กาหนด
3. ความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้
เราเป็นคนดี พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง
ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นนวัต กรรมที่แปลกใหม่ มี
เทคนิ คการทางานกลุ่ ม นั กเรี ย นทุ กคนมี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด ช่ว ยกันแก้ไขปั ญหา ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ ดี
เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้สอดคล้องกับ
แนวคิด Ruth and Murali (2001 : 1) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นเงื่อนไขที่ส่งเสริมการ
พัฒนาจูงใจภายในและทาให้แรงจูงใจในการเรียนรู้ดาเนินต่อไปได้
4. ความคงทนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้
เราเป็นคนดี หลังผ่านการเรียนรู้ไปแล้ว 2 สัปดาห์ และทาการทดสอบใหม่อีกครั้ง พบว่า นักเรียนมีความ
คงทน แสดงว่านักเรียนสามารถคงไว้ซึ่งผลของการเรียนรู้ได้ดี นักเรียนสามารถจดจาหรือระลึกถึงสิ่งเร้าที่ผ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาได้ ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน ทาให้
เกิดการเรียนรู้และจดจาได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาพร คาพิมายและกิติพงษ์ ลือนาม
(2555, น. 95-96) ซึ่งได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ การบวก
ลบ คูณ หารระคน และพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค TAI พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที 4 จากการจัดการเรียนรู้ใช้เทคนิค TAI หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 73.63 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ
.01 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI ทาให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ ซึ่งจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยมี คะแนนครั้งที่ 1 และ
2 คิดเป็น 75.05 และร้อยละ 73.63 ตามลาดับ และพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนในภาพรวม พบว่า
นักเรียนมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย คือ ดนตรีและทานองของเพลง อาจทาให้การ
แสดงผลของการฟังแตกต่างกัน โดยเฉพาะการแสดงผลด้านสีหน้า อารมณ์ ความสนใจในการฟัง ดังนั้น ผู้สร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประเภทสื่อเพลงจึงควรตรวจสอบการแสดงผลของการใช้สื่อที่สร้างขึ้นกับกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่แตกต่างกันก่อนนาไปใช้จริง
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษา คณะศิลปศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรม MOODLE
THE DEVELOPMENT OF ONLINE LESSONS, TEACHING PROFESSION
COURSE FOR STUDENTS OF FACULTY OF ART EDUCATION, ROI-ET
COLLEGE OF DRAMATIC ART, ACADEMIC YEAR 2017 BY USING MOODLE
ปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย*
PARAMET PHOKLAI
บทคัดย่อ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรม Moodle มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาความพึง
พอใจของนั กศึกษามีต่อ การเรี ย นบทเรี ยนออนไลน์ รายวิช าความเป็นครูของนักศึกษาคณะศิล ปศึกษา ปี
การศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดที่เรียนในรายวิชาความเป็นครู รหั สวิชา 300-21003
ภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 38 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย พบว่า 1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาและออกแบบ บทเรียนออนไลน์
โปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษา แบบทดสอบก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครูของ
นักศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ได้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ที่เรียนบทเรียนออนไลน์
รายวิชาความเป็นครู ปีการศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรม Moodle ซึ่งมีค่าดัชนีประสิทธิภาพของกระบวนการ E1
ร้อยละ 80.52 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E2 ร้อยละ 84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
3. นั กศึกษาปริญญาตรี ที่เรียนบทเรียนออนไลน์ รายวิชาความเป็นครู ปีการศึกษา 2560 ด้ว ย
โปรแกรม Moodle นักศึกษามีความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.7
ระดับผลการประเมินรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ได้แก่ มีความสุขกับการเรียนโดยใช้
บทเรียนบทเรียนออนไลน์ เร้าความสนใจ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ การจัดการ
เรียนเป็นไปตามลาดับจากง่ายไปยาก และจัดรูปแบบการเรียนได้เหมาะสมกับเนื้อหา
คาสาคัญ: บทเรียนออนไลน์, โปรแกรม Moodle
____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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ABSTRACT
The purpose are to develop and design a learning management system with
Moodleonline lessons, To be effective by 80/80 and study of student satisfaction to online
learning, students of Teaching Profession course, Faculty of Art Education, Roi-Et College of
Dramatic Art, Academic year2017, The samples used in the study were selected from the
specific (Purposive Sampling) from the 4th year undergraduates in Teaching Professioncourse,
Roi-Et College of Dramatic Art, Course ID 300-21003 semester 1/2017, The 38 Students. The
statistics used for data analysis were percentage and mean. The research found that:
1. Development of learning management plan, Development and design of
Moodleonline learning of students in Teaching Profession course. The pre-test, post test and
evaluation of student satisfaction, Faculty of Art Education, Roi-Et College of Dramatic Art,
Academic year 2017. The IOC is equal to 1, indicating that the Moodleonline lessons in
Teaching Profession course can be used effectively.
2. The effectiveness index of learning achievement of undergraduate
students studying online in Teaching Profession course, Academic year 2017 with
Moodleonline lessons, the efficiency index of E1 was 80.52 and the efficiency of E2 was
84.67, which is higher than the standard of 80/80.
3. After the undergraduate students take online lessons in Teaching Profession
course, Academic year 2017 by using Moodle. The students satisfied with the Moodle online
learning at the highest level, the total average is 4.7, the results of the assessment the
highest level. The average is equal to 5 include are happy to learn the lesson online,
encouraging interested students at any time, be able to put their knowledge into practice,
learning the order from easy to difficult, and the learning styles are appropriate for the
content.
Keywords: lesson online, Moodleonline

บทนา
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาปัจจุบันมุ่งเน้นมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้เป็น
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
การดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก (แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2555-2559, 2559, น. 48)
นอกจากนี้การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ในการค้นคว้า แสวงหาความรู้
ด้วยตัวเอง การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่าง
นักศึกษา และอาจารย์ (สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545, น. 11) เป็นสิ่งสาคัญสาหรับ
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นักศึกษาในเรียนรู้ตามอัธยาศัย ในยุคโลกาภิวัฒน์ของการสื่อสารไร้พรมแดน เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เกี่ยวกับด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี จาเป็นต้องจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันทั้งด้านหลักสูตรกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอนความรู้ใน
วิชาการพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ มีเนื้อหาสาระความรู้ที่ทันสมัยเป็นสากล จะต้องเน้นผู้เรียนหรือนักศึกษา
เป็นศูนย์กลาง นักศึกษาจะต้องรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองจากเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวหรือการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อาจารย์สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สอนวิธีการแสวงหา
ความรู้ให้กับนักศึกษา ฝึกให้นักศึกษารู้จักการคิดวิเคราะห์ จนเกิดความคิดรวบยอด เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจ
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในยุคอดีต การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ในทุกวงการ และมีความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มนุษย์จาเป็นต้องปรับตัว เพื่อการดารงชีวิตที่มีคุณภาพ การศึกษาเป็น
กระบวนการสาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการศึกษาจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระแส การเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Na Thakhuwthunget al, 1998 ; Office of
the National Education Board, n.d.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2544 ได้ทา
การสารวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่าประมาณร้อยละ 81 ของผู้ใช้ที่กาลังศึกษาอยู่เป็นผู้ที่อยู่ใน
ระดับปริญญาตรี และประมาณร้อยละ 60 ของผู้ใช้มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่มีสัดส่วนสูงสุด ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสาหรับ
การศึกษาในประเทศไทยในทุกระดับคอมพิวเตอร์ได้มีส่วนสาคัญ ในการติดต่อสื่อสารทางการศึกษา เพื่อสร้าง
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตจึงเป็น
ส่วนสาคัญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Website) เป็นผลมาจากการเป็นผลมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีและเว็บรูปแบบใหม่นั่นคือ WEB 2.0 ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นตัวตน
(Profile) เขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่าน Blog หรือแสดงรูปภาพเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
(Update) ของตนรวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการรู้จักกันผ่านเพื่อนของเพื่อน ซึ่งก็คือ การใช้ networking ของ
เพื่อน การสร้างชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง ซึ่งทุกวันนี้มีคน ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมออนไลน์มากขึ้นทุกวันและมีการ
ใช้ Social Media ที่ผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ
ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทาขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่น ๆ แล้วนามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน
ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนออนไลน์ ปัจจุบันการสื่อสารแบบนี้ทาผ่านทาง Internet
และโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้แนวทางการใช้ประโยชน์แนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network)
สามารถสรุปได้ว่าการใช้ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายมนุษย์ (Knowledge of Human Networks) ในการประยุกต์
กับการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (The Design of Computer Networks) โดยเปรียบเทียบกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนของมนุษย์ในเรื่องของสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) ความคิด (Ideas)
ตลอดจนทัศนคติ (Opinions)การประยุกต์ใช้แนวคิดในการศึกษาวิจัย (Example of Concept Applied in
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Study and Research) เพื่อให้เห็นผลิตภาพของแนวคิดเครือข่ายทางสังคม(Social Network) สามารถสรุปได้
ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการศึกษาได้มี
นักการศึกษาได้ให้ความสาคัญในการนาเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน (Ethier, 2006)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความจาเป็นในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ในรายวิชา ความ
เป็นครูเพื่อใช้เป็นสื่อเสริม เพราะบทเรียนดังกล่าวเป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาสาระเจาะลึกเกี่ยวกับ บทบัญญัติ
เกี่ย วกับ องค์กรวิช าชีพครู บทบาท หน้ าที่ และภาระงานของครูพั ฒ นาการของวิช าการของวิช าชีพครูที่ดี
ทัศนคติที่ดีของวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูวิชาชีพครู วินัยขนองความเป็น
ครู คุณธรรม จริยธรรมสาหรับครู และมาตรฐานวิชาชีพครู ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรการศึกษา
ซึ่งจาเป็นต้องมีการอธิบายประกอบวีดีโอในการเรียนการสอน จึงจะสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดี ถ้านาบทเรียน
ขึ้นสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยสนับสนุน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง ทุกเวลา
และทุกสถานที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพการศึกษาด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ กับ
การจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครู ของนักศึกษา
คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2560 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อออกแบบระบบ การจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle ของนักศึกษาคณะ
ศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2560
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชา
ความเป็นครูของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560
วิธีการศึกษา
1. การสร้างเครื่องมือ
1.1 การสร้างแผนการจัดการรายวิชาความเป็นครู (มคอ.3) ของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดที่เรียนในรายวิชาความ เป็นครู รหัสวิชา 300-21003 ภาคเรียน
ที่ 1/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 8 แผน จานวน 45 ชั่วโมง (ไม่รวมชั่วโมงสอบกลางภาคและ
ปลายภาคเรียน) ดาเนินการ ดังนี้
1.1.1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์หลักสูตร เนื้ อหาสาระ จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อจัดทาบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชา
ความเป็นครู
1.1.2 ศึกษาเอกสาร วิธีการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาความเป็นครู วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
ย่อย เพือ่ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1.1.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา ของแผนการจัดการเรียนรู้ ความ
เป็นไปได้ของการนาแผนแผนการจัดการรายวิชาความเป็นครู (มคอ.3) ของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา ระดับ
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ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดที่เรียนในรายวิชาความ เป็นครู เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของบทเรียนและการจัดการเรียนรู้
ได้แก่
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จั น ทรสมบั ติ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช านิ เ ทศการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญการนิเทศการศึกษา
2) ดร. สุรเชต น้ อยฤทธิ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และบทเรียนออนไลน์
3) นายสามารถ ผ่องศรี ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศการศึกษา
1.1.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.1.5 จัดบทเรียนออนไลน์ เพื่อนาไปใช้ในการวิจัยต่อไป
1.2 นาแผนการจัดการเรียนรู้มาจัดทาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Moodle
1.2.1 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ หลัง
เรียนบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏ
ศิลปร้อยเอ็ด มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
2) ศึกษาเนื้อหาจุดประสงค์รายวิชาความเป็นครู (300-3200) จากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง 2555)
3) กาหนดจุดประสงค์โดยให้ครอบคลุมตาม มคอ.3 ทั้งสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก ข้อสอบแต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว บทเรียนละ 5 ข้อ 8 บทเรียนรวม 40 ข้อ
4) นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ชุดเดียวกันกับการประเมินบทเรียนออนไลน์
1.3 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปศึกษาที่เรียนรายวิชาความเป็นครู
(300-3200) จากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) คณะวิจัยได้ดาเนิน การสร้าง
ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.3.1 ศึกษาแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือวิจัยเบื้องต้นของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 :
67-75) การวัดผลการศึกษาของ (สมนึก ภัททิยธนี, 2544, : 46)
1.3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5
ระดับ
1.3.3 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
และใช้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกันกับการประเมิน บทเรียนออนไลน์
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2. วิธีการดาเนินการวิจัย
2.1 ขั้นเตรียม สร้างบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle ตามแผนการสอน (มคอ.3) รายวิชาความ
เป็นครูของนักศึกษา
2.2 ให้นักศึกษาสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน และ ทาแบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม
Moodle ตามแผนการสอน (มคอ.3) รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษา
2.3 ขั้นสอน ผู้วิจัย ได้ดาเนินการสอนตามวิธีที่กาหนดไว้ในแผนการสอน (มคอ.3) โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์โปรแกรม Moodle
2.4 ทดสอบระหว่างเรียนประจาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผน เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรียน
โดย จานวน 8 หน่วย ทั้งหมด 40 ข้อ จานวน 40 คะแนน
2.5 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 40 ข้อ
2.6 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี ที่เรียนบทเรียนออนไลน์ รายวิชาความ เป็นครู ปี
การศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรม Moodle จานวน 10 ข้อ
ผลการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษาคณะ
ศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้ผลการวิจัย ดังนี้
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาความเป็นครู (มคอ.3) บทเรียนออนไลน์ โปรแกรม
Moodle รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษา แบบทดสอบก่อนเรียนระหว่างและหลังเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนัก ศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ผมรวมเท่ากับ 1 แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครู ของ
นักศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ได้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ที่เรียนบทเรียนออนไลน์
รายวิชาความเป็นครู ปีการศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรม Moodle คะแนนเฉลี่ยการสอบก่อนเรียน 20.32
คะแนน คะแนนเฉลี่ยการสอบระหว่างเรียน 32.21 คะแนน คะแนนเฉลี่ยการสอบหลังเรียน 34.03 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีค่าดัชนีประสิทธิภาพของกระบวนกา E1ร้อยละ 80.52 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์
E2 ร้อยละ 84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
3. หลังจากนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนบทเรียนออนไลน์ รายวิชาความเป็นครู ปีการศึกษา2560 ด้วย
โปรแกรม Moodle นักศึกษามีความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย (  ) = 4.7) ระดับ
ผลการประเมินระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) = 5) ได้แก่ มีความสุขกับการเรียนโดยใช้บทเรียนบทเรียน
ออนไลน์ เร้ าความสนใจ เรี ย นได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถนาความรู้ไปสู่ การปฏิบัติ การจัดการเรียนเป็นไป
ตามลาดับจากง่ายไปยาก และจัดรูปแบบการเรียนได้เหมาะสมกับเนื้อหา
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อภิปรายผล
จากการการพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษา
คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2560 อภิปรายผลของการวิจัย ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาความเป็นครู (มคอ.3) บทเรียน
ออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษา แบบทดสอบก่อนเรียนระหว่างและหลังเรียน
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผมรวมเท่ากับ 1 แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชาความ
เป็นครูของนักศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนจะต้ องผ่านการหา
ค่าความเที่ยงตรงของสื่อโดยการเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2543, น. 45) ที่กล่าวว่า สื่อการเรียน การสอนที่ผลิตขึ้น จาเป็นต้องประเมินผล
หรือหาประสิทธิภาพก่อนที่จะนาไปใช้จริง โดยการนาสื่อการสอนไปทดลองตามขั้นตอนที่กาหนดไว้เพื่อที่จะได้
นาข้อมูลที่บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปสอนจริงทั้งนี้ เพื่อมั่นใจว่า สื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นนั้นมี
คุณภาพ ทาให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครู ของ
นักศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยการสอบก่อนเรียน
20.32 คะแนน คะแนนเฉลี่ยการสอบระหว่างเรียน 32.21 คะแนน คะแนนเฉลี่ยการสอบหลังเรียน 34.03
คะแนนจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีค่าดัชนีประสิทธิภาพของกระบวนกา E1ร้อยละ 80.52 และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ E2 ร้อยละ 84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แวววลี สิริวรจรรยาดี (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Microsoft FrontPage 2003 ผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 88.64 นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการเขียน
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Microsoft FrontPage 2003 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยมากถึงระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งและมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
และนฤมล อันตะริกานนท์ (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการ
สร้างเว็บด้วยDreamweaver สาหรับนักเรียนของสถาบันการศึกษานอกโรงเรียน ภาคกลางผลการวิจัย พบว่า
มีแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 โมดูล คือ ความรู้เบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์ หลักการสร้างเว็บไซต์การปรับแต่ง
ข้อความบนเว็บเพจ ตกแต่งเว็บเพจด้วยการฟิก การสร้างตารางบนเว็บเพจ การเชื่อมโยง การออกแบบเลย์
เอาท์ เฟรม เลเยอร์แฟลช การจดทะเบียนเว็บไซต์ การหาเว็บโฮสติ้ง และการอัพโหลดไฟล์ แต่ละโมดูลใช้
หลักการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน บทเรียนออกแบบไว้มีความเหมาะสม สาหรับการศึกษาด้วยตนเอง
มีความง่ายสะดวกในการใช้ และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา มีการพัฒนากิจกรรมให้นักเรียนลงทะเบียน
เรี ย นทางเว็บ มีการส่ งอีเ มล์ ถามคาถามถึงผู้ ส อน และระหว่างนักเรียนสามารถส่ งคาถามไว้บนเว็บบอร์ ด
(Webboard) เพื่อให้ผู้สอนและนักเรียนคนอื่นช่วยกันตอบคาถามเกี่ยวกับการสร้ างเว็บเพจ ในหัวข้อที่มีปัญหา
เป็นการให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างกันซึ่งเป็นการเรียนแบบร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง
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ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ มีค่าเท่ากับ 77.49/76.87 สูงกว่าเกณฑ์ 77/77 ที่
กาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรี ย น แตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญที่ร ะดับ 0.05 นั กเรี ยนมี ความคิด เห็ น ที่ดี ต่อบทเรี ยนผ่ านเครือ ข่า ย
อิน เทอร์ เน็ ตที่ผู้ วิ จั ย สร้ างขึ้น และนั กเรี ย นทางอินเตอร์เน็ ตมีความพึง พอใจมากต่ อบทเรียนผ่ านเครือข่ า ย
อินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle
รายวิชาความเป็นครู ของนักศึกษาโดย อยู่ในระดับมากที่สุด สืบเนื่องมาจาก โดยกาหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหาแบ่งเป็นหน่วยย่อย ผู้เรียน มีความสุขกับการเรียนโดยใช้บทเรียนบทเรียนออนไลน์ เร้าความ
สนใจ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนเป็นไปตามลาดับจากง่ายไปยาก
และจัดรูปแบบการเรียนได้เหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เนื้อหา
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินหลังเรียน ซึ่งเนื้อหาเรียงจากง่ายไปยาก นักเรียนสามารถค้นคว้า
ด้วยตนเอง ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล และนอกจากนั้น นักเรียนยังสามารถตรวจสอบคาตอบ
ได้ทันทีและจะได้รับการเสริมแรง ทาให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจรวมทั้งนักเรียนได้แสดงเรียนรู้ตามศักยภาพ
ของตนเอง จึงทาให้นักเรียนมีความสนใจ และเกิดความ พึงพอใจต่อการจัดการเรียน การสอนตามรูปแบบ
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (สมยศ นาวีการ, 2521 : 119) ที่กล่าวว่า การทาให้ผู้เรียนเกิดความพึง
พอใจในการเรียนรู้ หรือปฏิบัติงานมีแนวคิดพื้นฐานที่ต่างกัน 2 ลักษณะ คือ 1) ความพึงพอใจจะนาไปสู่การ
ปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน จนเกิดความพึงพอใจ จะทาให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง 2) ผลของการปฏิบัติงานนาไปสู่ความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่น ๆ ผลการปฏิบัติงานที่ดี
นาไปสู่ผลตอบแทน ที่เหมาะสม ในที่สุดจะนาไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน ย่อมได้รับการ
ตอบสนอง ในรูปของรางวัล หรือผลตอบแทน ซึ่ง จะแบ่งออกเป็น ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards)
และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนซึ่ง
เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับนั่น คือ ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูก
กาหนด โดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้นจริง และการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมของ
ผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิด ความสอดคล้องขึ้น วรูม(Vroom, 1964, P 40) ได้กล่าวไว้ว่า
ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ เพราะว่าทั้งสองคานี้ หมายถึง ผลที่ได้จากการ ที่
บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนทคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติ
ด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ ซึง่ สอดคล้องกับ (มอร์ส Morse อ้างถึงใน กมลมาศ อุเทนสุต,
2548 : 56) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถ ลดความตึงเครียดของบุคคลให้
น้อยลงได้ ถ้าความตึงเครียดมีมากขึ้นก็จะทาให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งความตึงเครียดนี้มีผลมาจากความต้องการ
ของมนุษย์ หากมนุษย์มีความต้องการมากก็จะเกิด ปฏิกิริยาเรียกร้อง แต่ถ้าเมื่อใดความต้องการได้รับการ
ตอบสนอง ก็จะทาให้เกิดความพอใจ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการจัดทาและนาไปใช้
1.1 ในการดาเนิ นการสร้างบทเรียนออนไลน์ ให้ มีประสิ ทธิภ าพนั้น การจัดการเรียน การสอนควร
จัดลาดับเนื้อหา กิจกรรมให้ต่อเนื่อง โดยคานึงถึงวิธีสอน การจัดกิจกรรมจากง่าย ไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง การเสนอเนื้อหาความรู้ในแต่ละกรอบควรจะ
กะทัดรัด ใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่นานจนเกินไป บทเรียนแต่ละบท ไม่ควรมีจานวนหน้าหรือกรอบมากเกินไป
เพราะจะทาให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน
1.2 การนาบทเรียนออนไลน์ไปใช้ควรศึกษาให้เข้าใจชั ดเจน และผู้เรียนต้องอ่านคาแนะนาให้เข้าใจ
พร้อมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และก่อนเริ่มใช้บทเรียนออนไลน์ครูควรย้าในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความ
อดทน และความมีระเบียบวินัยในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาอื่น ๆ
2.2 ควรมีการนาบทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นไปทดลองหาประสิทธิภาพหลาย ๆ วิธีเพื่อให้ได้ข้อสรุป
และการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ
2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ ว่าเหมือนกันหรือต่างกันมากน้อยเพียงใด
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การสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)
เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM
CREATING INNOVATIVE MEDIA FOR TEACHING ELECTRONIC BOOKS
(E-BOOK) ABOUT PETROLEUM BY USING STEAM TEACHING SKILLs
อภิรักษ์ มากไถล*, กาญจน์สิตา เสนขุนทด*
APIRUK MAKTALAI, KANSITA SENKHUNTHOD
บทคัดย่อ
การสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะ
การสอนแบบ STEAM มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพือ่ การสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM 2)เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM ตามเกณฑ์ 80/80 3)
เพื่อเปรียบเทียบระดับผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอน
แบบ STEAM
กลุ่มเปู าหมายที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึ กษาปีที่ 4/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จานวน 36 คน
การวิจัยปราฏผลดังนี้
1. สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะ
การสอนแบบ STEAM แล้วนาไปใช้ได้จริง
2. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
เท่ากับ 80.28 ประสิ ทธิภ าพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 93.75 แสดงว่าสื่ อการเรียนการสอนหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์(E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM มีประสิทธิภาพ 80.28/93.75 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
3. ผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM พบว่าหลังจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้
ศึกษาโดยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ
STEAM ไปแล้วนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 16.06 คะแนนเป็น 18.75 คะแนน
นิยามศัพท์เฉพาะ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book), ทักษะการสอนแบบ STEAM
____________________________________________________________________________________________
*กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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ABSTRACT
Creating innovative media for teaching electronic books (E-Book) about Petroleum by
using STEAM teaching skills for the purpose of 1) For Creating innovative media for teaching
electronic books (E-Book) about Petroleum by using STEAM teaching skills 2) To find the
effectiveness of E-Book about Petroleum By using STEAM teaching skills according to the
criteria 80/80 3) to compare the level of scientific learning of mathayom suksa 4 students
between before and after learning With e-book teaching media about Petroleum by using
STEAM teaching skills The sample group used in this research was Mattayom Suksa 4/1, Roi
Et College of Dramatic Arts. Banditpatanasilpa Institute Ministry of Culture, 36 people
Research results as follows
1. able to create electronic teaching materials (E-Book) about Petroleum by using
STEAM teaching skills and then practical
2. The efficiency of learning activities organized by E-Book on Petroleum by using
STEAM teaching skills. It was found that the efficiency of the process (E1) was 80.28. Process
efficiency (E2) Equal to 93.75, indicating that the electronic teaching materials (E-Book) about
petroleum by using STEAM teaching skills are effective 80.28 / 93.75 which is higher than the
80/80 threshold set
3. The results of the comparison of science learning levels of mathayom suksa 4
students between before and after learning with the electronic teaching materials (E-Book)
about Petroleum by using STEAM teaching skills. It was found that after grade 4/1 students at
Roi Et College of Dramatic Arts Studied by electronic teaching materials (E-Book) about
Petroleum by using STEAM teaching skills. Students have an average score increased from
16.06 points to 18.75 points
Keywords: E-book, STEAM teaching skills

บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ศตวรรษที่ 21 เป็ น ยุ คของข้ อมู ล ข่ าวสารและการเปลี่ ย นแปลง ด้ว ยความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศทาให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุค
โลกาภิวัฒน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจาเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีทาให้เนื้อหาวิชามีมากเกิน
กว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้
ผู้เรียนให้นาความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้น อาจารย์จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนักศึกษา จาก
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ผู้ส อนคือผู้ ถ่ายทอด ปรั บเปลี่ ย นบทบาทเป็ นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ สามารถ
แสวงหาความรู้ แ ละประยุ ก ต์ใ ช้ ทัก ษะต่ าง ๆ สร้ างความเข้า ใจด้ ว ยตนเอง จนเกิ ด เป็ นการเรีย นรู้อ ย่า งมี
ความหมาย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2545, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม , 2545, ทิศนา แขมมณี
,2548, บัณฑิต ทิพากร, 2550)
ในยุคข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดารงชีวิตประจาวันในหลาย ๆ ด้าน ทา
ให้การพัฒนาด้านการศึกษารุดหน้าก้าวไกลตามเทคโนโลยีด้วย จาเป็นต้องพัฒนาการสอนโดยใช้เทคโนโลยีต่าง
ๆ มาช่วยเพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษากันมากขึ้น ทั้งหลักสูตรการสอนต่าง ๆ ก็ออกแบบให้มีการนาเทคโนโลยี
เข้ามาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรี ยนของนักเรียน ครูผู้ ส อนทุกคนต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การศึ ก ษาเพื่อ เป็ น การเตรี ย มและพั ฒ นานั กเรี ยนให้ มี ค วามรู้ ความสามารถเหมาะสมกั บ สั ง คมยุ ค ใหม่ ที่
จาเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้าช่วยในการศึกษา และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 9 มาตรา 65 และ 66 ที่ว่า ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตเทคโนโลยีการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ครูในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยีก็จะต้องเตรี ยมความพร้อมของตนเอง ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถควบคุมและใช้ในการสร้างสื่อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ครูจะต้อง
เป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอในการที่จะขวนขวายหาความรู้และทาความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความทันสมัย และสามารถถ่ายทอดความรู้ในวิชาที่ตนมีอยู่มาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ย่อมทาให้ความรู้นั้นเกิดประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนเองก็
เกิดความเข้าใจได้รับความรู้ที่ทันสมัย ได้รู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รู้จัก กับความรู้ใหม่ ๆ และเพื่อความไม่จาเจ
ในการเรี ย นการสอน จึงทาให้ผู้ เรีย นอยากที่จะเรียนรู้ สนุกสนาน เกิดความบันเทิงและสนใจที่จะติดตาม
เทคโนโลยีเข้ามามีความสาคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอน หากครูไม่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประดิษฐ์
สื่อเท่าที่ควร การผลิตสื่อยังคงเป็นแบบเดิม ๆ จะเป็นการจาเจจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนให้มี
การสร้ า งสื่ อ การเรี ย นการสอนเพื่ อ แก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการศึ ก ษาของไทยและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ที่มีความต้องการสื่อการเรียนการสอนในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์อ ย่างมากในการ
ถ่ า ยทอดความรู้ ค วามช านาญเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ แ ละการอบรม ผู้ เ รี ย นจะได้ รั บ ความรู้ แ ละทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียนของตน บางส่วนจะมีการประเมินและประยุกต์ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน มี
การนาเสนอให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่รวมเอาจุดเด่นของสื่อแบบต่าง ๆ
มารวมอยู่ในสื่อตัวเดียว คือ สามารถแสดงภาพ แสง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจ
สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน ช่วยนักเรียนสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจาทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(933)

เข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ปัญหา
และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้น พบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้ หรือบูรณาการกับ
ชีวิตประจาวัน
STEAM เป็นการเพิ่ม ศิลปะ (Arts) เข้าไปใน STEM บนพื้นฐานของการสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหา
ด้ว ยความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity) นับเป็นการ “หล่ อหลอม” (Nurture) สิ่ งที่นักเรียนสงสัยใคร่รู้
(Curiosity) และช่วยให้เขาพัฒนาความคิดเชิงพิจารณ์ (Critical thinking) เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหา
บริบทในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เนื่องจากวิทยาลัยนาฏศิลป
เป็นวิทยาลัยที่สอนและทาหน้าที่เผยแพร่ทางศิลปวัฒนธรรม ทาให้นักเรียนบางคนเรียนเนื้อหาที่ต้องเรียนไม่ทัน
ทาให้คะแนนผลการเรียนไม่ดี
จากความเป็นมาของปัญหาดังกล่าวเบื้องต้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้ สอนจึงมีความสนใจที่จะสื่อการเรียนการ
สอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM เข้ามามีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและเป็นการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนสู่ยุดไทยแลนด์ 4.0
จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่อการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดย
ใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM ตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะ
การสอนแบบ STEAM
สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง
ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM หลังเรียนมีระดับผลการเรียนที่ดีขึ้นจากก่อนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of research)
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขต ดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิล ป
ร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้ องเรียน รวม
นักเรียนทั้งหมด 36 คน
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2. กลุ่มเปูาหมาย
กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 36 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาค้ น คว้า ในครั้ ง นี้ เป็ น เนื้อ หาใน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ปิโตรเลียม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้
1. รู้จักปิโตรเลียม
2. การสารวจพื้นที่
3. แบบจาลองหอกลั่นปิโตรเลียม
4. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า
ผู้ ศึกษาได้ทาการศึกษาผลการใช้สื่ อการเรียนการสอนหนังสื อ อิ เล็ กทรอนิกส์ ( E-Book) เรื่อ ง
ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วิธีการดาเนินการวิจัย (Methodology)
การดาเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าดาเนินการตามลาดับดังต่อไปนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ปิโตรเลียม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้
1. รู้จักปิโตรเลียม
2. การสารวจพื้นที่
3. แบบจาลองหอกลั่นปิโตรเลียม
2. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นและหลั ง เรี ย น เรื่ อง หน่ว ยการเรีย นรู้เ รื่ อ ง
ปิโตรเลียม แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
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ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้ า งและการหาคุ ณ ภาพในการสร้ า งสื่ อ เรี ย นรู้ เ รื่ อ ง ปิ โ ตรเลี ย ม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือครูและหนังสือ
แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการสอนแบบ
STEAM
1.3 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.4 ดาเนินการจัดทาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดย
ใช้ทักษะการสอนแบบ
1.5 นาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการ
สอนแบบ STEAM ที่ผู้ ศึกษาค้น คว้าสร้างขึ้น เสนอต่อที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า และผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ภาษา ความถูกต้องของเนื้อหา กิจกรรม สื่อ และการวัดประเมินผล
โดยที่ปรึกษาการค้นคว้าวิจัยได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอนคล้องกับขั้นตอน
การสอนในแต่ละขั้นซึ่งได้ปรับปรุงตามคาแนะนาของที่ปรึกษาการวิจัย
1.6 สร้างแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม
โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM เสร็จแล้วนาไปให้ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพ และ
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลงานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 ท่าน
ผลการประเมินสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะ
การสอนแบบ STEAM ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.89 ซึ่งถือว่ามีคุณภาพและความ
เหมาะสมมาก
1.7 นาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการ
สอนแบบ STEAM ไปทดลอง (Try-out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 30 คน
1.8 จัดทาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะ
การสอนแบบ STEAM เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มเปูาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1
ห้องเรียน จานวนนักเรียน 36 คน
2. การสร้ างและหาคุ ณภาพของแบบทดสอบวั ดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลั ง เรี ยน เรื่ อ ง
ปิโตรเลียม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
20 ข้อ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร ได้แก่ แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อสอบ การสร้างข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ และ
วิธีการสร้างข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ของสมนึก ภัททิยธนี (2549: 82-97)

(936)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น เสนอต่อที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
2.3 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ปิโตรเลียม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบจริง จานวน 20 ข้อ เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มเปูาหมาย
ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาค้น คว้าดาเนินการจัดทาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง
ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตามขั้นตอนดังนี้
1. รูปแบบการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยทดลองแบบ
One Group Pretest test Design (ล้วน สายยศ อังคณาสายยศ. 2538: 249) โดยมีลักษณะดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test
กลุ่มทดลอง
Pre-test
Treatment
Post-test
T1
X
T2
T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
X แทน การสอนโดยการใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) เรื่อง
ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Post-test)
2. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยทา
การทดลองดาเนินการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM
3. วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
3.1 ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ปิโตรเลียม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจคะแนน เก็บบันทึกคะแนนไว้
3.2 ดาเนินการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปิโตรเลียม กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เก็บคะแนนระหว่างเรียน ได้แก่ การส่งงานตามกิจกรรม
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3.4 ดาเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปิโตรเลียม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจคะแนน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล
3.5 เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
3.6 ทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง
ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
สถาบั น บั ณฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ กระทรวงวั ฒ นธรรม ผู้ ศึก ษาจะด าเนิน การทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น
(Pretest) เรื่อง ปิโตรเลียม กับนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย
2. เมื่อผู้เรียนใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM เสร็จทุกบทแล้วจึงจะดาเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มเปูาหมายโดยใช้แบบวัดชุดเดียวกันกับที่ใช้วัดก่อนเรียน
3. ตรวจผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการวิจัย (Result)
1. สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM แล้วนาไปใช้ได้จริง
2. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) เรื่อง ปิโตเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
เท่ากับ 80.28 ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 93.75 แสดงว่าสื่อการเรียนการสอนหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM มีประสิทธิภาพ 80.28/93.75 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
3. ผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม
โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM พบว่าหลังจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ได้ศึกษาโดยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ
STEAM ไปแล้วนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 16.06 คะแนนเป็น 18.75 คะแนน
การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
จากการศึกษาวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM คณะผู้ศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่ค้นพบควรนามาอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( EBook) เรื่อง ปิโตเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ

(938)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

80.28 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 93.75 แสดงว่าสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) เรื่อง ปิโตเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM มีประสิทธิภาพ 80.28/93.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
80/80 ที่กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วารุณี คงวิมล (2559: บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพัฒนาหนังสือ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อผลิ ตสื่อการสอน สาหรับครูระดับ
ประถมศึกษา ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
Photoshop เพื่อผลิตสื่อการสอนสาหรับครูระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 91.17/90.00 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 90/ 90 (The 90/ 90 standard) ที่ตั้งไว้ และมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากคณะผู้ วิ จั ย ได้ ท าการออกแบบและพั ฒ นาหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ ทาให้ได้บทเรียนที่มี
ความน่าสนใจมีการจัดลาดับขั้นตอนเนื้อหาอย่างถูกต้อง มีแบบฝึกหัดทดสอบความรู้และให้ฝึกการปฏิบัติ เมื่อ
เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติแล้ว ผู้เรียนจะมีความสุขและรู้สึกสนุ กสนาน สามารถเลือกเรียนซ้าในเนื้อหาที่ผู้เรียน
ยังไม่เข้าใจกี่ครั้งก็ได้จนเกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน สอดคล้องกับกฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise)
ของธอร์ น ไดค์ (Thorndike) คือ การกระทาซ้า ๆ ทาบ่อย ๆจะก่ อให้ เกิ ดความช านาญ ซึ่งผู้ เ รียนจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจาเนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้นและสังเคราะห์
เนื้อหาที่ได้รับพร้อมทั้งยังได้ฝึกปฎิบัติตามทาให้เกิดความรู้ที่มั่นคงถาวร
2. ผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM พบว่าหลังจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้
ศึกษาโดยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ
STEAM ไปแล้วนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 16.06 คะแนนเป็น 18.75 คะแนน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการ
สอนแบบ STEAM ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาทั้งยังได้ลงมือปฎิบัติตามบทเรียนทา
ให้ทักษะด้านSTEAM ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี
ด้านการออบแบบ(วิศวกรรมศาสตร์) ด้านการคานวน(คณิตศาสตร์) และด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการจัดทาและนาไปใช้
1. จะต้องมีการอธิบายการใช้งานสื่อแก่ผู้เรียน
2. ในการทากิจกรรมการทดลอง ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยครูควรให้อธิบายถึงขั้นตอนในการ
ทดลองและดูแลนักเรียนในขณะทาการทดลองอย่างใกล้ชิด
3. การสารวจหรือการทากิจกรรมนอกห้องเรียน ควรมีการกาหนดข้อตกลงและกาหนดเวลาในการทา
กิจกรรมร่วมกันก่อนเริ่มดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
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การสร้างบทเรียนออนไลน์อีเลิร์นนิง (e-Learning)
สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น
CREATION OF ONLINE LESSONS (E-LEARNING)
FOR THE TEACHING OF BASIC THAI STRING INSTRUMENTS
เบญจทิพย์ เพชรสม*
BENJATIP PETCHSOM
บทคัดย่อ
การสร้างบทเรียนออนไลน์อีเลิร์นนิง (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์อีเลิร์นนิง (e-Learning) สาหรับเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ โดยหาค่าดัชนีประสิทธิผลก่อนเรียน/หลังเรียน
และวัดความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 จานวน 9 คน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์อีเลิร์นนิง (e-Learning) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน/หลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์อี
เลิร์นนิง (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย พบว่า แผนการจั ดการเรียนรู้ สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น มีความ
เที่ย งตรงด้านเนื้ อหาและประสิ ทธิภาพการจัดการเรียนรู้ได้ค่าดัช นีความสอดคล้ อง (IOC) เท่ากับ 1 มี
ประสิ ทธิ ภ าพ สามารถน าไปใช้ได้ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนออนไลน์อีเลิ ร์นนิง ( e-Learning)
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 22.22 และหลังเรียนเท่ากับ 35.33 ค่าดัชนีประสิทธิผลคิดเป็นความก้าวหน้าระหว่าง
เรียนและหลังเรียน ร้อยละ 73.75 และผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนออนไลน์อีเลิร์นนิง (e-Learning) อยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ: บทเรียนออนไลน์, อีเลิร์นนิง, เครื่องสายไทย

____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(941)

ABSTRACT
The purpose of the creation of online lessons (e-learning) for the teaching of basic Thai
string instruments was to create an online lesson (e-learning) for tools in organizing
instructional activities on basic Thai string instruments which are Sor Duang, Sor Oo and Jake
by finding the effectiveness index of pretest / posttest and there is a measure of satisfaction
of the learner. The researcher decided to choose the purposive sampling, which is 9 people
of the first year students in the field of international music art education branch, Roi Et
Dramatic Arts College in the second semester of the academic year 2017. The instruments
which was used in the research for data analysis were plans for learning management and
online lessons (e-learning), test of achievement measurement pretest / posttest, and
assessments on the satisfaction of learners using online lessons (e-learning) for the teaching
of basic Thai string instruments by finding the percentage and the mean.
The result of the study showed that the plan for learning management for teaching
and learning about Thai string instruments is prerequisite for content and efficiency.
Consistency index (IOC) of learning management is 1. It is effective and can be used. In term
of the achievement of learning from online lessons (e-Learning), The average of pre-test is
22.22 and the average of posttest is 35.33. In the term of the effectiveness index, the
progress between classes and after classes is 73.75 percent. And students are satisfied with
the online lesson (e-Learning) at the highest level of satisfaction.
Keywords: online lesson, e-Learning, Thai string instruments

บทนา
ในการศึกษาดนตรีไทยนั้นเน้นการปฏิบัติเป็นสาคัญ การเรียนรู้ดนตรีไทยจึงเป็นการสอดแทรกความรู้
ทางทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติอย่างแยกไม่ออก (บุญช่วย โสวัตร, 2539) ในอดีตการถ่ายทอดวิชาดนตรีไทย
เป็นวัฒนธรรมมุขปาฐะ หรือการเลียนแบบอย่างครู ซึ่งเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดวัฒนธรรมการบรรเลงรวมไป
ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมดนตรีไทยให้แก่ศิษย์ ฉะนั้นการถ่ายทอดความรู้ตามแบบวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน
อดีตจึงเน้นครูเป็นศูนย์กลาง เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูสู่ศิษย์ให้ได้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม เมื่อบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ ยนแปลงไปการเน้นครูเป็นศูนย์กลาง การท่องจา
อาจไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์ นักวิชาการทางการศึกษาเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้น
ได้เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากมวลประสบการณ์หรือการลงมือปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูป
การศึกษาจึงเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติมีส่วนร่วมอย่างจริงจังทั้งความคิด
จิ ตใจ สมอง จะทาให้ เกิ ดความประทับ ใจในการเรียนรู้ ด้ว ยความเข้า ใจ ซาบซึ้ง จดจาได้ ดีส ามารถคิดได้
กว้างไกล นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันนาไปสู่การค้นพบการแก้ไขปัญหาและสร้างงานใหม่ได้ บทบาทของ
ผู้เรียนจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนต้องปรับบทบาทจาก Passive Learner เป็น Active Learner จากที่เป็น
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ผู้เรียนที่ครูปูอนความรู้ และสั่งให้ทาตามมาเป็นริเริ่มร่วมกัน คิดก่อน ทาก่อน และฝึกฝนด้วยตนเองจากพลัง
ความสามารถในตนกลายเป็นผู้เรียนเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ เปลี่ยนจากบทบาทผู้เรียนที่ว่า “เรียนรู้มากกว่าเรียน
ทา เรียนจดจามากกว่าเรียนจัดการ เรียนรับมากว่าเรียนให้ เรียนใช้มากกว่าเรียนผลิต ” ทาให้เติบโตเป็นนักคิด
นักปฏิบัติและนักสร้างสรรค์ผลงานได้ (อารี พันธ์มณี, 2546)
ทักษะสาคัญสาหรับผู้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีอย่างต่อเนื่อง
คือ ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3R, 8C โดย 3R ได้แก่ (1) Reading-อ่านออก (2) (W)Ritingเขียนได้ และ (3) (A) Rithmatic-มีทักษะในการคานวณ ส่วน 8C ได้แก่ (1) Critical Thinking and Problem
Solving ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ (2) Creativity and
Innovation การคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม (3) Collaboration Teamwork and Leadership
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (4) Communication Information and Media Literacy
ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ (5) Cross-cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม (6) Computing and ICT Literacy ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ
การรู้เท่าทันเทคโนโลยี (7) Career and Learning Skills ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ และ (8)
Compassion มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสาคัญของทักษะขั้นต้น
ทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจาเป็นต้องมี (วิจารณ์ พานิช, 2556)
จะเห็นได้ว่า การศึกษาในปัจจุบันผู้เรียนจาเป็นต้องทักษะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองเพื่อความสะดวก รวดเร็ว โดยต้องรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่มากมายใน
ปัจจุบัน ครูเปลี่ยนหน้าที่จากผู้สอนเป็นผู้ให้คาแนะนาหรือเป็นโค้ช เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
พร้อมทั้งคิด ประดิษฐ์สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาช่วยในการผลิตสื่อและ
คิดค้นนวัตกรรมที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้ เหมาะแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน
บทเรียน e-Learning เป็นการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้คุณลักษณะของอินเตอร์เน็ต เพื่อ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีที่หลากหลาย และเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานที่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ (ถนอมพร ตันพิพัฒน์, 2541) ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
จึงเป็นออกแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต
อย่างเป็นระบบ (ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2554) โดยการนาสื่อวิดิทัศน์ ภาพกราฟฟิกต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาใช้ ผู้สอน
และผู้ เรี ย นมีป ฏิ สั มพัน ธ์กัน หรื อ ผู้ เรี ย นอื่น โดยไม่จาเป็นต้ องอยู่ ในเวลาเดียวกันหรื อ ณ สถานที่เดี ยวกั น
(Human to Human Interaction) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้คุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดียในการเรียน
การสอนผ่านเครือข่ายนั้น จะช่วยสนับสนุนศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองตามลาพังโดยผู้เรียนสามารถเลือก
เนื้อหาบทเรียนที่เสนออยู่ในรูปแบบไฮเปอร์มีเดีย ซึ่งเป็นเทคนิคการเชื่อมโยงข้อความไปสู่เนื้อหาหลักด้วย
เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสื่อภาพและเสียง การเชื่อมโยงดังกล่าวจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการ
เรียนด้วยตนเอง (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2546)
การจัดการเรียนการสอนเครื่องสายไทย อันได้แก่ ซอด้วง ซออู้ และจะเข้ ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มี
การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ตามแบบวัฒนธรรมดนตรีไทย ซึ่งอาจส่งผลให้
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ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้แตกต่างกันในแต่ละบุคคล และไม่สามารถทบทวนบทเรียนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุด
ชั้นเรียน
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้มีความสนใจในการสร้างสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ซอด้วง ซออู้ จะเข้ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้น
การถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีควบคู่กันไป ในการสร้างบทเรียนออนไลน์สาหรับการเรียน
การสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทั่ว
โลก ประกอบทั้งภาพ เสียง วีดีทัศน์ และกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้จน
เกิดความเข้าใจ ปฏิบัติได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทย
เบื้องต้น โดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอน
เครื่องสายไทยเบื้องต้น
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน
60 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา จานวน 9 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทย
เบื้องต้น โดยแบ่งเป็น ซอด้วง จานวน 4 แผน 30 ชั่วโมง ซออู้ จานวน 4 แผน 30 ชั่วโมง และจะเข้ จานวน 4
แผน 30 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (ซอด้วง)
หน่วยที่
1

2

3

4

เรื่อง
ทดสอบก่อนเรียน
รู้จักเครื่องดนตรี
เรื่องที่ 1 ประวัติความเป็นมาของซอด้วง
เรื่องที่ 2 ลักษณะและส่วนประกอบของซอด้วง
เรื่องที่ 3 องค์ประกอบของดนตรี
ลักษณะทางกายภาพ
เรื่องที่ 1 ท่านั่ง
เรื่องที่ 2 วิธีการจับซอและการจับคันชัก

จานวนชั่วโมง
1
(30 นาที)
(30 นาที)
1
(30 นาที)
(30 นาที)

ทักษะน่ารู้
เรื่องที่ 1 การใช้คันชัก
เรื่องที่ 2 แบบฝึกทักษะ

6
7

เพลงน่ารู้
เรื่องที่ 1 เพลงแขกบรเทศชั้นเดียว
เรื่องที่ 2 เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น
เรื่องที่ 3 เพลงลาวจ้อย 2 ชั้น

4
4
4

สอบหลังเรียน
รวม

1
30
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ตารางที่ 2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (ซออู้)
หน่วยที่

เรื่อง

ทดสอบก่อนเรียน
1
รู้จักเครื่องดนตรี
เรื่องที่ 1 ประวัติความเป็นมาของซออู้
เรื่องที่ 2 ลักษณะและส่วนประกอบของซออู้
เรื่องที่ 3 องค์ประกอบของดนตรี
2
ลักษณะทางกายภาพ
เรื่องที่ 1 ท่านั่ง
เรื่องที่ 2 วิธีการจับซอและการจับคันชัก
3
ทักษะน่ารู้
เรื่องที่ 1 การใช้คันชัก
เรื่องที่ 2 แบบฝึกทักษะ
ตารางที่ 2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (ซออู้) (ต่อ)
หน่วยที่
เรื่อง
4
เพลงน่ารู้
เรื่องที่ 1 เพลงแขกบรเทศชั้นเดียว
เรื่องที่ 2 เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น
เรื่องที่ 3 เพลงลาวจ้อย 2 ชั้น
สอบหลังเรียน
รวม

จานวนชั่วโมง
1
(30 นาที)
(30 นาที)
1
(30 นาที)
(30 นาที)
6
7

จานวนชั่วโมง
4
4
4
1
30
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ตารางที่ 3 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (จะเข้)
หน่วยที่
1

2
3
4

เรื่อง
ทดสอบก่อนเรียน
รู้จักเครื่องดนตรี
เรื่องที่ 1 ประวัติความเป็นมาของจะเข้
เรื่องที่ 2 ลักษณะและส่วนประกอบของจะเข้
เรื่องที่ 3 องค์ประกอบของดนตรี
ลักษณะทางกายภาพ
เรื่องที่ 1 ท่านั่ง
เรื่องที่ 2 วิธีการพันไม้ดีดและการวางนิ้ว
ทักษะน่ารู้
เรื่องที่ 1 การใช้ไม้ดีด
เรื่องที่ 2 แบบฝึกทักษะ
เพลงน่ารู้
เรื่องที่ 1 เพลงแขกบรเทศชั้นเดียว
เรื่องที่ 2 เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น
เรื่องที่ 3 เพลงลาวจ้อย 2 ชั้น
สอบหลังเรียน
รวม

จานวนชั่วโมง
1
(30 นาที)
(30 นาที)
1
(30 นาที)
(30 นาที)
6
7
4
4
4
1
30

2. บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จานวน 4 หน่ว ยการเรี ย นรู้ พร้อมแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลั งเรียนเป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 1 ชุด 40 ข้อ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 เรื่อง รู้จักซอด้วง วิชา ซอด้วงเบื้องต้น
จานวน 2 ชั่วโมง
1. สาระการเรียนรู้/สาระสาคัญ
ซอด้ว งเป็ น เครื่ องดนตรี ชนิ ดหนึ่ ง จัดอยู่ในเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี ขึงด้ว ยสาย 2 สาย มี
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดเสียง และมีจังหวะ หน้าทับ เป็นองค์ประกอบของการบรรเลง
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องประวัติซอด้วง ลักษณะ ส่วนประกอบของซอด้วง และองค์ประกอบของ
ดนตรี
2.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติซอด้วง ลักษณะ ส่วนประกอบของซอด้วง และองค์ประกอบของดนตรี
ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ประวัติซอด้วง
3.2 ลักษณะและส่วนประกอบของซอด้วง
3.3 องค์ประกอบของดนตรี
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
4.1.1 ผู้เรียนเลือกเครื่องดนตรี
4.1.2 เลือกเข้าไปศึกษาคาแนะนาการใช้บทเรียนออนไลน์ จากนั้นทาความเข้าใจตามลาดับขั้นตอน
4.1.3 เลือกเข้าทาแบบทดสอบก่อนเรียน
4.2 ขั้นการเรียนรู้
เรื่องที่ 1 (30 นาที)
1. ผู้เรียนเลือกที่ใบความรู้ที่ 1 เรื่องประวัติและความเป็นมาของซอด้วงจากนั้นศึกษาทาความเข้าใจ
เรื่องที่ 2 (30 นาที)
1. ผู้เรียนเลือกที่ใบความรู้ที่ 2 เรื่องลักษณะและส่วนประกอบของซอด้วง จากนั้นศึกษาทาความ
เข้าใจในลักษณะและส่วนประกอบของซอด้วง
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เรื่องที่ 3 (1 ชั่วโมง)
1. ผู้ เ รี ย นเลื อ กที่ ใ บความรู้ ที่ 3 เรื่ อ ง องค์ ป ระกอบของดนตรี จากนั้ น ศึ ก ษาท าความเข้ า ใจใน
องค์ประกอบของดนตรี
2. ผู้เรียนเลือกที่สื่อวีดีทัศน์ เรื่ององค์ประกอบของดนตรี จากนั้นศึกษาทาความเข้าใจเพิ่มเติมใน
องค์ประกอบของดนตรี
4.3 ขั้นฝึกฝนและขั้นนาไปใช้
ผู้เรียนเลือกทาแบบทดสอบท้ายหน่วย เรื่อง รู้จักเครื่องดนตรี
4.4 ขั้นสรุป
ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมและเนื้อหาสาระ
5. สื่อการสอน
5.1 บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนซอด้วงเบื้องต้น
6. การวัดและประเมินผล
6.1 สิ่งที่ต้องวัด
6.1.1 ด้านความรู้
6.1.2 ด้านความเข้าใจ
6.2 เครื่องมือวัด
6.2.1 แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม
6.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6.3.1 เกณฑ์การประเมินจากแบบทดสอบ ให้คะแนนดังนี้
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
คะแนน
9-10
7-8
5-6
0-4

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง

7. บันทึกหลังเรียน
8. ปัญหา / อุปสรรค
9. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
ลงชื่อ.......................................ผู้สอน
(.........................................)
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การสร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
1. สร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย โดยศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์และทบทวนเอกสารเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนเครื่องสายไทย และการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) และดาเนินการจัดทา
แผนการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ซอด้วง ซออู้
จะเข้ โดยแบ่งเป็น ซอด้วง จานวน 4 แผน 30 ชั่วโมง ซออู้ จานวน 4 แผน 30 ชั่วโมง และจะเข้ จานวน 4
แผน 30 ชั่วโมง
2. ประเมินคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ความ
เป็นไปได้ของการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้
2.1 นางสาวชนานั น ท์ สู่ เสน ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลั ยนาฏศิล ปร้อ ยเอ็ด ผู้ เชี่ยวชาญด้า น
หลักสูตรและการสอน
2.2 นางพรรณี วังโน ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย (ซอ
อู้ และ ซอด้วง)
2.3 นางจินตนา ฉายแสง ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย
(จะเข้)
2.4 นางสาวเกณิกา วงศ์นริทร์ ครูชานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
3. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์เพื่อนาไปใช้ในการวิจัย
4. สร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น โดยมีการ
ดาเนินการ ดังนี้
4.1 กาหนดรูปแบบของเนื้อหาบนบทเรียนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย
2.1.1 คาแนะนาการใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดการใช้บทเรียนออนไลน์
2.1.2 บทเรียนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเรื่อง คาชี้แจง ใบความรู้ วิดีทัศน์ประกอบการเรียน
แบบฝึกทักษะ และเพลงที่ใช้บรรเลง ..
2.1.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2.1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียน
4.2 กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.3 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของ
บทเรียนและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกันกับการประเมิน แผนจัดการเรียนรู้
4.4 สร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นเพื่อนาไป
ทดสอบหาประสิทธิภาพต่อไป
5. การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
5.1 การพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ และบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) เรื่องการสร้าง
บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ดังนี้

(950)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

5.1.1 การประเมินคุณค่าและความเป็นไปได้ของการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้คณะผู้วิจัยได้นา
แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
ท่าน พิจารณาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ มีคุณลักษณะตามที่กาหนด (+1) ไม่
แน่ใจ (0) ไม่มีคุณลักษณะตามที่กาหนด (-1) ผลการประเมิน
5.2 หาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์
หลังจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ตรวจสอบและแก้ไขบทเรียนออนไลน์แล้ว คณะผู้วิจัยได้นา
บทเรียน
ออนไลน์ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา จานวน 9 คน
5.2.1 นาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 9 คน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน One Group Pretest Post-test Design โดยกาหนดให้
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง
Xหมายถึง การทดลองสอนโดยใช้ บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอน
เครื่องสายไทยเบื้องต้น
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง
ในการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ (e-learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นมี
ขั้นตอนในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 9
คน ทาแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบในบทเรียนออนไลน์ จานวน 40 ข้อ
2. ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามวิธีที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมมากที่สุด ใช้สื่ออุปกรณ์ในการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
3. ทดสอบระหว่างเรียนประจาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผน เพื่อตรวจสอบความรู้ของผู้เรียน โดยใช้
บทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
4. นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 9
คน ทาแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จานวน 40 ข้อ ในบทเรียนออนไลน์
เมื่ อสร้ า งแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ซึ่ง ประเมิ นโดยผู้ เ ชี่ย วชาญ ดาเนิ นการแก้ ไข และน าไปทดลองใช้
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ (eLearning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สูตรค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC
2. การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน ทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นาผลที่
ได้จากแบบทดสอบมาทดสอบความแตกต่างของความก้าวหน้าทางการเรียน โดยหาค่าร้อยละ ของคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน
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3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอน
เครื่องสายไทยเบื้องต้น โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ของคะแนนความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best,
1981)
ผลการวิจัย
การสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น จาแนกการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์
(e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น (2) การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิผลของผู้เรียน
ก่อนเรี ยนและหลังเรีย น และ (3) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน โดยอธิบายผลการวิจัยในแต่ล ะ
ประเด็นได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ จากการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียน
การสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ซอด้วง ซออู้ จะเข้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์
(e-Learning) ผลการประเมินสามารถแสดงเป็นตารางโดยสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการประเมินบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น
บทเรียนออนไลน์(e-Learning)
1.ด้านเนื้อหา
2. ด้านสื่อ/เทคโนโลยี
3. ด้านการออกแบบหรือกระบวนการเรียนรู้

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2
1
1
1
1
1
1

คนที่ 3
1
1
1

R

IOC

3
3
3

1
1
1

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์
(eLearning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นมีความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ได้ค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ าบทเรียน
ออนไลน์ (e-Learning) มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพ
2. การวิ เ คราะห์ ห าค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของผู้ เ รี ย น ด้ ว ยแบบทดสอบ โดยหาค่ า ร้ อ ยละจาก
ความก้าวหน้าของคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 5

(952)
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนของผู้เรียน
คนที่

ก่อนเรียน
หลังเรียน
คะแนน (40) คิดเป็นร้อยละ คะแนน (40) คิดเป็นร้อยละ
1
21
52.5
34
85
2
21
52.5
34
85
3
19
47.5
37
92.5
4
26
65
35
87.5
5
26
65
36
90
6
24
60
33
82.5
7
22
55
34
85
8
19
47.5
37
92.5
9
22
55
38
95
รวม
200
500
318
795
ค่าเฉลี่ย
22.22
55.55
35.33
88.33
รวม

เพิ่มขึ้น
คะแนน
คิดเป็นร้อยละ
13
32.5
13
32.5
18
45
9
22.5
10
25
9
22.5
10
30
18
45
16
40
116
295
12.88

32.77

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยรวม 22.22 ขณะที่ผลการ
ทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยรวม 35.33 แสดงว่า หลังจากผู้เรียนได้เรียนในบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผลการเรียน
ดีขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 32.77
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 6 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น
ความคิดเห็น
1. เนื้อหาและการดาเนินเรื่อง
1.1 บทเรียนได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนค้นหาเนื้อหาได้
ง่ายและตรงตามความต้องการ
1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.3 ความน่าสนใจในการดาเนินเรื่อง
1.4 มีเนื้อหาและสารสนเทศที่พอเพียงสาหรับการทา
ความเข้าใจและการค้นหาคาตอบ

X
5.00
4.88
4.56

แปรผล
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.89
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ตารางที่ 6 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับ
การเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น (ต่อ)
ความคิดเห็น
1.5 เนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน เป็นลาดับขั้น ง่ายต่อ
การทาความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ ความรู้ใหม่
1.6 เนื้อหาสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ต้องการนา เสนอ
1.7 บทเรียนมีความกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ภาพ ภาษา และเสียง
2.1 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.2 รูปภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.3 ภาพที่ใช้ในบทเรียนมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับ
เนื้อหาและส่งเสริมการเรียนรู้
2.4 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะในบทเรียนมีความ
เหมาะสม สะดุดตา น่าสนใจ น่าติดตาม
2.5 ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในบทเรียน
2.6 เสียงดนตรีที่ใช้ประกอบในแบบฝึกปฏิบัติ
2.7 เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบในแบบฝึกปฏิบัติ
3. ตัวอักษร และสี
3.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้การนาเสนอ
3.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการนาเสนอ
3.3 สีของตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดยภาพรวม
3.4 ลักษณะที่ใช้มีความเหมาะสมชัดเจน สวยงาม อ่าน
ง่าย
3.5 การใช้สัญลักษณ์เหมาะสมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่
สับสน
4. แบบทดสอบ
4.1 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับบทเรียน
4.2 ความเหมาะสมของจานวนแบบทดสอบในแต่ละ
หน่วยการเรียน
4.3 ความเหมาะสมของคาถามต่อเนื้อหา
4.4 ความรวดเร็วในการรายงานผลคะแนน
5. การจัดการบทเรียน

X
4.89
4.56
5.00
4.56
4.67

แปรผล
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.89
พึงพอใจมากที่สุด
4.67
4.67
5.00
4.78
4.44
4.78
4.56

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.89
พึงพอใจมากที่สุด
4.67
4.67
4.67
4.78
5.00

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
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5.1 การใช้งานของบทเรียน ง่าย และสะดวก
5.2 การเชื่อมโยง (Link) ในบทเรียนทาได้ง่ายตรงตาม
ความต้องการ
5.3 บทเรียนมีความน่าสนใจ
5.4 หลังจากศึกษาจบบทเรียนแล้วผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ
5.5 สามารถนาความรู้ที่ได้ศึกษา ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้

5.00
4.78
5.00

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

5.00
พึงพอใจมากที่สุด
5.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ซอด้วง ซออู้ จะเข้ มีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทย
เบื้องต้น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอน
เครื่องสายไทยเบื้องต้น อันได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเที่ยงตรง
ด้านเนื้ อหาและประสิ ทธิภ าพการจั ดการเรียนรู้ ได้ ค่า ดัช นีความสอดคล้ อ ง (IOC) เท่า กับ 1 กล่ าวคื อ
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นมี
ประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอนได้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา วิทยาลัยนาฏ
ศิล ปร้ อ ยเอ็ด จากการทดสอบก่อนเรี ย น รวม 200 คะแนน มีค่ าเฉลี่ ย เท่ากั บ 22.22 จากคะแนนเต็ม 40
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.55 และคะแนนทดสอบหลังเรียน รวม 318 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.33 จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88.33 มีผลการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.75
3. ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนเมื่อใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
ทั้งนี้ บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น จะช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ได้ยิ่งขึ้น
โดยผู้เรียนมีโอกาสศึกษาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง
แสวงหาความรู้ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ จากผลการวิจัยข้างต้นนาไปสู่การ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. การสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น มีความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า บทเรียนออนไลน์ (eLearning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2554) กล่าวว่าบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) มีความสาคัญต่อผู้เรียนไม่
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น้ อ ยในการช่ว ยสร้ างเสริ มทั ก ษะความรู้ ทาให้ เ กิด การเรีย นรู้ แ ละเข้า ใจได้เ ร็ ว ขึ้ น กว้า งขว้ างขึ้ น และยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2549) กล่าวว่า บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนร่วมกันและยังช่วยแก้ปัญหาช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนเป็นอิสระจาก
ปัญหาการจัดตารางเรียนตารางสอน ดังนั้น บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
ทาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนได้
2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทย
เบื้องต้น หลังจากที่ทาการทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.55 และคะแนนทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 88.33 มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 73.75 เนื่องจากบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นเป็นสื่อการเรียนที่สามารถให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง สอดคล้องกับทฤษฎีของธอร์นไดค์
(Thomdikc, 1969) ได้กล่าวถึงกฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) คือ การที่ผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือกระทาช้า
ๆ บ่อย ๆ ย่อมจะทาให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง กฎแห่งการฝึกประกอบด้ว ย กฎแห่งการใช้ (Law of Use)
หมายถึง การฝึกฝน การตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอย่อมทาให้เกิดการเรียนรู้ที่มั่นคงถาวรและไม่ลืม
และกฎแห่งการไม่ใช่ (Lam of Disuse) หมายถึง การไม่ได้ฝึกฝนหรือทาบ่อย ๆ ย่อมทาให้ความมั่นคงระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนองอ่อนกาลังลง ไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจทาให้ความรู้นั้นลืมเลือนไปได้
3. จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้ บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เรียนอยู่ระหว่าง 3.50 - 5.00 หมายถึง
พึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ บทเรียน
ออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ในการดาเนินการสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ควรจัดลาดับเนื้อหาและกิจกรรมให้ต่อเนื่อง
โดยคานึงถึงวิธีสอน การจัดกิจกรรมจากง่ายไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเกิดการเชื่อมโยงความรู้
เดิมและความรู้ใหม่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2. การเสนอเนื้อหาความรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้นั้น ควรจะให้เนื้อหาครอบคลุมและเข้าใจ
ง่าย เพราะจะไม่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน
3. ควรมีการทดลองใช้กับหลาย ๆ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสม
4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ เพื่อดูว่ามีประสิทธิภาพเหมือนกันหรือ
ต่างกัน
5. ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทย ซอด้วง
ซออู้ จะเข้ ในระดับขั้นต่อไป
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นวัตกรรม : Font เพื่อการบันทึกโน้ตเพลง
INNOVATION FONT FOR RECORDING MUSIC
ญานเวทย์ เหมือนพร้อม
YANVED MUEANPROM
บทคัดย่อ
การบันทึกโน้ตเพลง มีความสาคัญประการหนึ่งสาหรับผู้ที่เรียนในศาสตร์ด้านดนตรี นอกจากจะเป็นการ
บันทึกเพื่อช่วยจดจาแล้ว และทาให้ทานองเพลงเกิดความสมบูรณ์ไม่คาดเคลื่อนเป็นไปตามจุดประสงค์ข องผู้
แต่ง ตลอดจนสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ทานองเพลงต่างๆได้ในอีกประการหนึ่ง ในกลุ่ม
ดนตรีไทยมีการใช้ระบบการบันทึกด้วยเช่นกัน หากแต่เป็นในลักษณะการจดบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ หรือ
การใช้โปรแกรมพิมพ์ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์แทนเสียง ซึ่งวิธีการดังกล่าวเกิดความไม่สะดวก จึงไม่เป็นที่นิยม
มากเพียงใด ผู้เขียนและผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการบันทึกโน้ตเพลง ระบบโน้ตไทย โดย
การพัฒนาตัวอักษร (Font) ซึ่งใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป ปรับปรุงให้ใช้ในการบันทึกโน้ตเพลงโดยเฉพาะ
สามารถติดตั้งในระบบคอมพิ วเตอร์ได้ด้วยตนเองจัดพิมพ์ตัวโน้ตได้อย่างสะดวกขึ้นเปรียบเสมือนกาลังเล่น
ดนตรีอยู่ โดยใช้ชื่อนวัตกรรมดังกล่าวว่า “Font เพื่อการบันทึกโน้ตเพลง” เพื่อเป็นการพัฒนา ด้านวิชาการ
ดนตรีไทยให้มีความทันสมัย มีบริบทที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
ผู้เขียนและผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นวัตกรรม Font เพื่อการบันทึกโน้ตเพลง จะเป็นประโยชน์แก่
นักดนตรีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในการที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้พัฒนาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการอนุรักษ์เพลงซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป
คาสาคัญ : นวัตกรรม, Font เพื่อการบันทึกโน้ตเพลง

ABSTRACT
Recording music there is one important thing for those who study in music science. In
addition to being a memo to help remember And cause the melody to be complete, not
expected to move according to the author's purpose As well as being a tool for studying and
analyzing various melodies in another way In Thai music groups, recording systems are also
used. But it is in the form of notes on the paper Or using the program to type letters as
symbols instead of sounds Which such method is inconvenient So it is not very popular The
authors and developers therefore have an idea to create an innovation for recording music,
Thai note system by developing the font (Font) which is used in general computer systems.
____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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Updated to be used to record a particular score. Can be installed in the computer system by
manually typing the notes easily, as if playing music By using the name of the innovation as
"Font for recording music" in order to develop In terms of modern Thai music There is a
context that is consistent with the current changes. The author and developer hope that the
innovative Font for recording music. Will be useful to musicians, students, as well as those
interested in how to use it to benefit the developer would like to be a part of the
conservation of music which is a cultural heritage
Keyword: Innovation, Font for recording music

บทนา
การบันทึกโน้ตเพลง มีความสาคัญประการหนึ่งสาหรับนักดนตรี เป็นวิธีการ เพื่อการจัดเก็บข้อมูล
ประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี เช่น การบันทึกทานองการบรรเลงและทานองของการขับร้องในบทเพลง
ต่างๆ การนาเสนอแนวความคิดความสามารถผู้ประพันธ์ ในเชิงกลศาสตร์ทางด้านดนตรี โดยนาเสนอผลงาน
การประพันธ์ ออกมาในลักษณะของรูปธรรม เช่น กระดาษโน้ตเพลง (Explicit Knowledge) นอกจากนี้การ
บันทึกโน้ตเพลงยังมีความสาคัญในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อไม่ให้เพลง หรือบทเพลงต่างๆเหล่านั้นเกิดการสูญหาย
ช่ว ยการจดจ าของนั กดนตรี ช่ว ยมิให้ ทานองเพลงของผู้ แต่งผิ ดเพี้ยนไปภายหลัง ตลอดจนเป็ นข้อมูล เพื่อ
การศึกษาเรียนรู้สาหรับผู้ที่สนใจ และนักดนตรีรุ่นหลังต่อมา
การบันทึกโน้ตเพลง ของนักดนตรีไทย ในแต่เดิมยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องด้วยการเรียนเป็นลักษณะมุข
ปาฐะ เรียนตัวต่อตัว เรียนโดยการจดจา ท่องจาทานองเพลง แตกต่างจากดนตรีชาติตะวันตก ซึ่งมีการจด
บันทึกทฤษฎี การจดบันทึกโน้ตต่างๆไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาจนสมบูรณ์กลายมาเป็นดนตรีสากล
ไปในที่สุด แม้ว่าในปัจจุบันนี้ วงการดนตรีไทยเริ่มมีการบันทึกโน้ตเพลงไทยแล้ว แต่ถึงอย่างไรระบบโน้ตสาหรับ
ดนตรีไทยที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ ก็ไม่จัดได้ว่าเหมาะสม เป็นที่ย อมรับว่าเป็นระบบโน้ตของไทย หรือระบบที่เป็น
มาตรฐานของการบันทึกโน้ตเพลงไทย คงต้องมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุประการหนึ่งที่ทาให้การบันทึกโน้ตเพลงในระบบโน้ตไทย ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนั้นมาจากการ
ขาดทรัพยากร อุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆที่จะช่ว ยอานวยความสะดวกในการบันทึก ตลอดจนความรู้ที่
ถูกต้องตามหลักการบันทึกโน้ตเพลงระบบไทย ผู้เขียนและผู้พัฒนาจึงได้มีแนวคิดในการที่จะสร้างนวัตกรรม
อุปกรณ์เพื่อการบันทึกโน้ตเพลงในระบบดนตรีไทยโดยการประยุกต์ตัวอักษรที่อยู่ในแปูนพิมพ์ (Font) ซึ่งใช้ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word เป็นสัญลักษณ์แทนตัวโน้ต และสัญลักษณ์แทนค่าของจังหวะ พร้อม
ทั้งคู่มือการเขียนโน้ตเพลงในระบบดนตรีไทย ซึ่งระบบต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้จัดทาเป็นไปตามหลักวิชาการ
ดนตรีไทย แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ความเป็นมาของระบบการบันทึกโน้ตเพลง
2. พื้นฐานความรู้เรื่องตัวโน้ต และระยะห่างของเสียง
3. การฝึกอ่าน ออกเสียงโน้ตเพลงเพื่อการบันทึกโน้ต
4. บันใดเสียงของดนตรีไทย / สัญลักษณ์แทนเสียง
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5. ตาแหน่งของเสียง และสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อการบันทึกโน้ตเพลง
6. การติดตั้ง การใช้งานและตัวอย่างการบันทึกโน้ตเพลง
1. ความเป็นมาของระบบการบันทึกโน้ตเพลง
(บุญสืบ บุญเกิด, 2559 : 71 ) การบันทึกโน้ตด้วยระบบโน้ตตะวันตกเริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ซึ่ง
พัฒนามาจากเครื่องหมายในภาษากรีกโบราณ มีใช้กันหลายระบบซึ่งแตกต่างกันไปตามสถานที่ต่างๆ ระบบที่
สาคัญมากน่าศึกษาก็คือ ระบบนูมาติก (Neumatic Notation)โดยพัฒนาการและองค์ประกอบของระบบ มี
ดังนี้ นูมส์ (Neumes) เป็นสัญลักษณ์แสดงทิศทางของเสียง โดยใช้สัญลักษณ์ทางไวยากรณ์ภาษาของกรีกและ
โรมัน 2 สัญลักษณ์ คือเสียงสูงขึ้นใช้สัญลักษณ์ / (actus)เสียงต่าลงใช้สัญลักษณ์ \ (gravis) ซึ่งไม่บ่งบอกถึง
ระดับเสียงและจังหวะ ซึ่งต่อมามีการพัฒนาให้เห็นเค้าของแนวทานอง แต่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องระดับเสียง ขั้นคู่
เสียงและอัตราจังหวะ ในศตวรรษที่ 10 เริ่มมีการกาหนดระดับเสียงให้แน่นอน โดยการใช้ สตาฟฟ์ (Staff
Notation) ตอนเริ่มแรกมีเพียงเส้นเดียวใช้แสดงว่านูมส์บนเส้นนี้มีระดับเสียง F นูมส์ที่อยู่เหนือหรือใต้เส้นนี้จะ
สูงกว่าหรือต่ากว่า F มากน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่างจากเส้น ต่อมาไม่นานนัก จานวนเส้นเพิ่มขึ้นเป็น 2 เส้น ใช้สี
ต่างกัน เส้นบนเป็นเส้นสีแดง คือตาแหน่งของ C ต่อมาในศตวรรษที่ 11 กีโด เดอ อเรซ์โซ (Guido de’
Arezzo) ซึ่งเป็นบาทหลวงชาวอิตาเลียน เพิ่มเส้นในสตาฟฟ์ขึ้นเป็น 4 เส้น และใช้บันทึกเพลงสวดเกรกอเรียน
ชานท์อย่างแพร่หลาย ต่อมาจานวนเส้นถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 11 เส้น แล้วแบ่งเป็น 2 ชุด โดยใช้เส้นกลาง
(เส้นที่ 6 เป็นเกณฑ์แบ่ง พัฒนาการขั้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 13 จากนั้นมาสตาฟฟ์ที่มี 5 เส้น จึงเป็นมาตรฐาน
มาโดยตลอด ปลายคริสตวรรษที่ 17 ประมาณปี พ.ศ. 2230 เมื่อราชทูตชาวฝรั่งเศส 2 ท่าน คือ ซิมอง เดอ ลา
ลูแบร์ (Simon de Le Loubere) และนิโคลาส เจอร์แวรซซ์ (Nicolas Gerrise) ได้เดินทางมาสู่กรุงศรีอยุธยา
ผู้บันทึกโน้ตเพลงไทยในครั้งนั้น คือ ลาลูแบร์ ได้เขียนจดหมายเหตุชื่อ เดอะ คิงดอม ออฟ สยาม (The
Kingdom of Siam) เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาหลายแง่มุม ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของคน ขนบธรรมเนียมต่างๆ
ตลอดจนการบันทึกเกี่ยวกับดนตรีไว้ด้วย ทาให้คนไทยรุ่นหลังที่ได้ศึกษาเอกสารของ ลาลูแบร์ ได้นาข้อมูล
เหล่านั้นไปเป็นเอกสารสาคัญในการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ ลาลูแบร์ บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ต
สากล ลักษณะที่ได้บันทึกนั้น เป็นอัตราจังหวะ C หรือ 4/4 ชื่อเพลง“สายสมร” ซึ่งบันทึกเป็นทานองร้องไม่มี
เครื่องดนตรีอื่นๆ ปรากฏ เพราะในสมัยนั้นบทเพลงส่วนใหญ่เป็นลักษณะการขับร้องคลอด้วยเครื่ องดนตรี
เท่านั้น เพลงที่ลาลูแบร์บันทึกนี้ เดิมไม่มีชื่อเป็นที่แน่นอน เพราะกาหนดชื่อว่าสยามซอง (Siamese Song) เป็น
เพียงการบอกให้ทราบว่าเป็นบทเพลงของชาวสยามเท่านั้น โดยมีเนื้อเพลงขึ้นต้นว่า “สายสมรเอย” ต่อมาจึง
เรียกเพลงนี้ว่าเพลงสายสมร อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการจดโน้ตและบทร้องเอาไว้ด้วย แต่ลาลูแบร์ก็มิได้กล่าวถึง
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบทเพลงเอาไว้เลย
โน้ตเพลงตัวอักษรไทย ซึ่งถือว่าเป็นการบันทึกโน้ตเพลงที่เก่าแก่ที่สุดที่คนไทยคิดขึ้นอยู่ในช่วง พ.ศ.
2403 - 2459 โดยพันโทพระอภัยพลรบ (พลอย เพ็ญกุล) ท่านเป็นบุตรชายคนที่ 4 ของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์
ธารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ขุนนางราชสานักในสมัยรัชกาลที่ 4 พระอภัยพลรบนั้นท่านได้รับการศึกษาวิชาทั่วไป และ
วิชาภาษาอังกฤษจากครูชาวอังกฤษจนมีความรู้แตกฉาน และได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมา
ใน พ.ศ. 2415 ได้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ประเทศอินเดียได้ศึกษาวิชาการทหารและวิชาทฤษฎีดนตรีสากลควบคู่
กันไป ภายหลังจากกลับจากประเทศอินเดียแล้ว ท่านได้เข้ารับราชการเป็นทหารในกรมทหารราชองครักษ์
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ท่านเริ่มก่อตั้งหนังสือพิมพ์ยุทธโกษ ได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิ์เป็นพันโท พระอภัยพลรบ ปลัดกรมยุทธ
ศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2449 และยังได้ทาหน้าที่เป็นครูสอนวิชาวาดเขียน วิชาเพลงแตรอาณัติสัญญาณแก่นักเรียน
นายร้อย ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถหลายด้านโดยเฉพาะด้านดนตรีท่านได้นาทฤษฎีที่ได้ศึกษามาจากประเทศ
อินเดียมาประยุกต์ใช้กับชาวไทย นอกจากนี้ท่านยังสนใจการดนตรีไทยอย่างมากด้วย เคยว่าจ้างนักดนตรีไทยที่
มีฝีมือและชื่อเสียงในสมัยนั้นมาบันทึกเสียงลงกระบอกเสียง (Edison,s Cylinder) ของท่าน เช่น พระยา
ประสานดุริยศัพ์ (แปลกประสานศัพท์) หม่อมส้มจีน ราชานุประพันธ์ เป็นต้น โดยบันทึกเสียง ณ ที่บ้านวังท่า
เตียน ระบบโน้ตของพันโท พระอภัยพลรบเกิดขึ้นในช่วงสมัยการเปลี่ยนรัชกาลจากรัชกาลที่ 5 สู่รัชกาลที่ 6
(พ.ศ. 2453 – 2468) โดยพระอภัยพลรบได้ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือดนตรีวิทยาในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.
2450 แด่รัชกาลที่ 5 เนื่องในวโรกาสเสด็จกลับจากประพาสยุโรป ปรากฏว่าเป็นที่พอพระราชหฤทัยอย่างมาก
จนต่อมาได้ตีพิมพ์หนังสือดนตรีวิทยาในปี พ.ศ. 2455 ตรงกับสมัยการปกครองของรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้เป็นตาราเรียนในโรงเรียนของกระทรวงธรรมการ จึงนับได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นตาราเล่มแรกที่ใช้ในการเรียน
การสอนดนตรีของไทย
เป็นที่ทราบกันดีว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 - 6 นั้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของความเป็น
ชาติไทย การรุกรานของลัทธิล่าอาณานิคมได้ทาให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดสินพระทัย
ปฏิรูปประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศ ในระยะนั้นประเทศไทยขาดผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและ
เทคนิคตามแบบสมัยใหม่ ฉะนั้น พระองค์จึงแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษา การยกเลิกพันธะทางเศรษฐกิจ
สังคมตามระบบไพร่ทาส เพื่อให้ประชาชนมีอิสระในแรงงาน มีโอกาสศึกษาวิชาการต่างๆ ได้ทั่วทุกชนชั้น และ
ในโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ พันโท พระอภัยพลรบจึงได้เขียนตาราดนตรีขึ้นเพื่อเป็นหลักแห่ ง
การศึกษาวิชาดนตรี เพราะวิชาดนตรีนั้นเป็นวิชาการที่มีมาแต่โบราณกาลแล้ว แต่ยังไม่มีตาราเรียนให้เป็นหลัก
ในการศึกษา ดังนั้นจึงเกิดตาราเรียน “ดนตรีวิทยา” ขึ้น ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ในบทคานาของตาราเรียนว่า
(พระอภัยพลรบ, 2453 : 25) …ตามเหตุผลที่กล่าวแล้ว ส่อให้ฤกษ์ถึงวิชาดนตรี คือ การศึกษา ดีด, สี,
ตี, เปุา, ขับร้อง สาหรับเมืองไทย ซึ่งนับเป็นเครื่องให้ความสาราญแก่ประชาชนตามที่ได้มีขึ้นตั้งแต่โบราณกาล
นานมาแล้ว จนบัดนี้นั้น ยังไร้ตาราอยู่!! ฉนี้ ย่อมนับว่าการศึกษาวิชานี้ไม่มีหลักเป็นที่อาศัย โดยเหตุนี้จึงได้แต่ง
ตาราวิชาดนตรีไว้เป็นหลักแห่งการศึกษาสาหรับกุลบุตรชายหญิงได้ศึกษาต่อไปได้เรียกชื่อตารานี้ว่า “ดนตรี
วิทยา” โดยหมายความคานี้ ว่า‘ความรู้เสียงมีส่วนไพเราะ’ (เสียงมีส่วนไพเราะนี้ อธิบายพอสังเขปความว่า
บรรดาเสียงต่าง ๆ ในโลกที่เราได้ยินไม่ว่าเสียงอะไรทั้งหมด แม้ไม่มีส่วนสูงต่าถูกต้องตามกฎธรรมดาเป็นกฎ
สาหรับแบ่งเสียง เสียงใดเสียงหนึ่ง แต่เฉพาะ เสียงเดียวออกไปเป็น 8 ส่วน ซึ่งเป็นลาดับ 1 ได้แล้ว เสียงต่างๆ
ทั้งปวงทั้งสิ้นทั้งนั้นย่อมไม่นับเป็นดนตรี เพราะฉะนั้นบรรดาเสียงที่เป็น ดนตรี ต้องเป็นเสียงที่มีส่วนแบ่งแล้ว
โดยถูกต้องตามกฎธรรมดาทุกเสียง
(บุญสืบ บุญเกิด, 2559 : 73) ระบบโน้ตของท่านเป็น ระบบตัวอักษรไทย โดยประยุกต์มาจากระบบ
โน้ตสากล เพราะท่านเห็นว่าคนไทยอาจจะอ่านโน้ตสากลด้วยความยากลาบาก อีกทั้งเป็นระบบที่ซับซ้อน ท่าน
จึงประยุกต์ทฤษฎีใหม่ให้กลายเป็นตาราที่สามารถศึกษาได้ง่ ายขึ้น หลักการของโน้ตตัวอักษรนี้ท่านได้รับ
แนวคิดมาจากนักดนตรีชาวอังกฤษชื่อ John Curwen ที่เป็นต้นคิดใช้สาหรับขับร้องเรียกว่า โตนิก ซอล-ฟา โน
เตชั่น (Tonic Sol-Fa Notation) (พระภัยพลรบ, 2453: 25) นอกจากนั้นแล้วพระอภัยพลรบยังได้กล่าวอีกว่า
บรรดาอารยประเทศที่ เจริญแล้วยังได้มีการบันทึกชื่อคีตกวีที่มีชื่อเสียงไว้มากมาย เพื่อเชิดชูในความสามารถ
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ของนักดนตรีเหล่านั้น อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ศึกษาวิชาดนตรีในภายหน้า ฉะนั้น ผู้ที่ได้ศึกษาตารา
ดนตรีวิทยานี้แล้วก็ควรจะได้ถ่ายทอดความรู้ในการดนตรีให้เกิดความนิยมชมชอบแก่ชนรุ่นหลังต่อไป ทัดเทียม
กับนานาประเทศ
2. พื้นฐานความรู้เรื่องตัวโน้ต และระยะห่างของเสียง
(พระเจนดุริยางค์, 2527 : 75 - 76) เสียงต่างๆมีชื่อประจาไว้เพื่อจะได้เรียก และทราบว่ามีความสูง
หรือต่ากว่ากันมากน้อยอย่างไร ชื่อของเสียงที่ประจาตัวโน้ตต่างๆนั้นใช้หลั กการที่เรียกว่า “โตนิกซอลฟา”
(Tonic Solfa) ซึ่งใช้ตัวอักษรโดยเรียงลาดับไว้ ดังนี้
D
R
M
F

แทน
แทน
แทน
แทน

do (โด)
ra (เร)
mi (มี)
fa (ฟา)

S แทน sol (ซอล)
L แทน la (ลา)
T แทน te (ที)

ในการใช้อักษรแทนชื่อของเสียงโน้ตต่างๆ (นอกจากการขับร้อง) ในประเทศอังกฤษและเยรอมันนิยม
ใช้อักษรในพยัญชนะ เหล่านี้
A แทน la (ลา)
B แทน si (ซี) อักษร B ประเทศเยอรมัน หมายถึง “ซีแฟล็ต”
C แทน do (โด)
D แทน ra (เร)
E แทน mi (มี)
F แทน fa (ฟา)
G แทน sol(ซอล)
H แทน si (ซี) เฉพาะประเทศเยอรมัน
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* ลาดับเสียงที่ 3 – 4 และ 7 – 8 มีช่วงระยะห่างเป็นครึ่งเสียง
3. การฝึกอ่าน ออกเสียงโน้ตเพลงเพื่อการบันทึกโน้ต
(ธวัชชัย นาควงษ, 2541 : 8) การอ่าน การร้อง และการเล่นโน้ตสากล สามารถทาได้ 2 วิธี คือ การ
อ่านแบบ โด อยู่กับที่ (Fixed do) และการอ่านแบบ โด ย้ายที่ (Movable do) การอ่านโน้ตแบบ “โด” อยู่กับ
ที่ เป็นการอ่านโน้ตเสียง โด เร มี ฟา โซ ลา และ ที ตรงตามตัวอักษร C, D, E, F, G, A และ Bส่วนการอ่าน
โน้ตแบบ “โด” ย้ายที่ เป็นการอ่านโน้ตตัวแรกของบันไดเสียง (Tonic) ให้เป็นโน้ต โด หรือโน้ต ลา ไม่ว่าในบท
เพลงนั้นจะอยู่ในบันไดเสียง (Key) ใดก็ตาม การอ่านโน้ตในลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะในเรื่องของ
การร้องเพลงในบันไดเสียงต่างๆ ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการเล่นเครื่องดนตรีที่ไม่กาหนดระดับเสียง
(Pitch) ตายตัวได้ ดังเช่น ธวัชชัยกล่าวว่า “การร้องเพลง หรือการร้องโน้ตจะช่วยฝึกให้เด็กคุ้นชินกั บขั้นคู่
(Intervals) ต่างๆ ทาให้เขาร้องไม่เพี้ยนและส่งผลให้หูไม่เพี้ยนด้วย”
การเรียนโน้ตแบบ Move do โดย คาร์ลออร์ฟ และโคดาย นักแต่งเพลง และนักวิชาการสอนดนตรี
ชาวฮังการี่ ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อทาให้ดนตรีเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและทาได้ง่ายๆ เขาจะเรียกสิ่งนี้ว่า
“ทฤษฎีซอลฟา” เทคนิคซอลฟา นี้ไม่ใช่แค่เรียกตัวโน้ตตัวใดตัวหนึ่งเป็นชื่อใดชื่อหนึ่งตายตัว แต่จะออกเสียง
เหล่านั้นเพื่อลาดับความสาคัญว่าตัวอะไรทาหน้าที่อะไร สังเกตได้ว่าโน้ตจบเพลง ของเพลงคีย์เมเจอร์ จะร้องว่า
ตัวโดเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคีย์ A major B major หรือว่า C major ในทฤษฏีการ Move do ทาให้เราเข้าถึงการ
จาเสียงโดยใช้ความเข้าใจมากกว่าความจาจริงๆ ประหนึ่งกับเราจาเพลงเพลงหนึ่งได้อย่างขึ้นใจ จนสามารถ
สลับร้องตัวโน้ต ถอยหน้าถอยหลังสลับกันไปมาได้
การเรียนโน้ตแบบ Fix do จะร้องโน้ตตัว A เป็นตัว "ลา" เสมอ ไม่เคยเปลี่ยน
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ตัวอย่างการอ่านแบบ โด อยู่กับที่ (Fixed do)
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ตัวอย่างการอ่านแบบ โด ย้ายที่ (Movable do)
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ขั้นที่
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4. บันใดเสียงของดนตรีไทย / สัญลักษณ์แทนเสียง
ฆ้องวงใหญ่ เป็นเครื่องดนตรีประเภทดาเนินทานองชนิดหนึ่ง ทานองที่บรรเลงส่วนใหญ่มีความใกล้เคียง
สนิทสนมกับทานองเนื้อแท้ จนมักมีการกล่าวว่า “หน้าที่ของฆ้องวงใหญ่ คือการเป็นหลักของวง” ทานองที่
บรรเลงออกมาจึงเปรียบเสมือนทานองหลักของบทเพลงเหล่านั้นความสาคัญของฆ้องวงใหญ่ยังรวมไปถึงเรื่อง
ของการฝึกดนตรีไทยอีกด้วย คือผู้ที่เริ่มเรียนดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็น เครื่องสาย ขับร้อง หรือปี่พาทย์จาเป็นที่
จะต้องเริ่มฝึกจากฆ้องวงใหญ่เสียก่อน เพื่อให้เข้าใจถึงทานองหลักอันจะนาไปสู่การฝึกการแปลทานองในเครื่อง
ดนตรีชิ้นอื่นๆ ต่อไป
(มนตรี ตราโมท, 2541 : 28 - 29) คาว่าบันไดเสียง (ทาง) มีความหมายได้เป็น ๓ ประการ ซึ่งประการ
สุดท้ายคือ ระดับเสียงของเขตบันไดเสียง (Key) อธิบายเพื่อให้เข้าใจโดยการเปรียบเทียบตาแหน่งของลูกฆ้องวง
ใหญ่ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจ ดังนี้
บันใดเสียงของดนตรีไทย
ก. ทางเพียงออล่าง เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 10 (นับจากลูกทวน)
มักใช้ประกอบกับละครดึกดาบรรพ์
ข. ทางใน เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 11 ” มักใช้ประกอบกับละคร และโขน
ค. ทางกลาง เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 12 ” มักใช้ประกอบโขน และหนังใหญ่
ง. ทางเพียงออบน เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 13 ” มักใช้บรรเลงมโหรี และเครื่องสาย
จ. ทางนอก เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 14 ” มักใช้ประกอบกับเสภา
ฉ. ทางกลางแหบ เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 15 ” (ทางนี้มิได้มีใช้ประจาประกอบกับอะไร)
ช. ทางชะวา เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 16 ” มักใช้ประกอบกับการบรรเลงที่ผสมปี่ชวา
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ทางเพียงออล่าง

ลูกทวน

ลูกยอด

ภาพที่ 1 : ตัวอย่างตาแหน่งของลูกฆ้อง ในบันไดเสียงดนตรีไทย
ที่มา : ผู้เขียน
เมื่อการเรียนฆ้องวงใหญ่มีความสาคัญ ฉะนั้นในการบันทึกโน้ตเพลงจึงมีความจาเป็นด้วยเช่นกัน เพื่อจะ
ทาให้เกิดความสมบูรณ์ไม่ทาให้ทานองเกิดความคลาดเคลื่อน ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ขอบเขตของเสียงในการ
บันทึกโน้ตเพลง ผู้พัฒนาได้นาหลักการทางวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยมาประยุกต์ ปรับปรุง ตลอดจนการพัฒนาได้
ดังนี้
สัญลักษณ์แทนเสียง
นวัตกรรม Font เพื่อการบันทึกโน้ตเพลง ผู้เขียนและผู้พัฒนาได้กาหนดสัญลักษณ์แทนเสียง ดังนี้
ช่วงเสียงที่ 5 มีระดับเสียงที่สูงที่สุด
4567890
ช่วงเสียงที่ 4 ระดับเสียงสูงกว่าช่วงเสียงที่ 3 e r t y u i o
ช่วงเสียงที่ 3 ระดับเสียงสูงกว่าช่วงเสียงที่ 2 s d f g h j k
ช่วงเสียงที่ 2 ระดับเสียงสูงกว่าช่วงเสียงที่ 1 z x c v b n m
ช่วงเสียงที่ 1 มีระดับเสียงที่ต่าที่สุด
ZXCVBNM
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5. ตาแหน่งของเสียง และสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อการบันทึกโน้ตเพลง
ตาแหน่งต่างๆของสัญลักษณ์แทนเสียงในแต่ละเสียงจะเรียงจากเสียงที่มีระดับต่าสุด ขึ้นไปหาเสียงสูง
โดยเรียงจากด้านล่างของแปูนพิมพ์คีย์บอร์ด ในแต่ละบันไดเสียงมีตาแหน่งที่แตกต่างกันของแต่ละชุด ซึ่งผู้ใช้
สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ทั้งผู้ที่สามารถอ่านโน้ตแบบ (Fixed do) และแบบ (Movable do)
ดังนี้
ตัวอย่างแปูนพิมพ์ มาตรฐานทั่วไป

ตาแหน่งของตัวโน้ต : ด ร ม ฟ ซ ล ท
เส้นแบ่งจังหวะ : 1 2 q w

ตาแหน่งของตัวโน้ตในแปูนพิมพ์

-

6. การติดตั้ง การใช้งานและตัวอย่างการบันทึกโน้ตเพลง
6.1 เริ่มต้นโดยการนาไฟล์ WinRAR ที่ใช้ชื่อว่า NT Sowat
เครื่องคอมพิวเตอร์

มาติดตั้งแยกข้อมูล ใน

-
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6.2 เมื่อนาไฟล์ NT Sowat มาติดตั้งแยกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะได้ไฟล์ประเภท Font มี
จานวน 7 ชุด

6.3 คลิกขวา

เลือกหัวข้อ Install for all users เพื่อทาการติดตั้ง

6.4 เข้าโปรแกรม Microsoft Word เลือกคาสั่งแทรกตาราง
จานวนช่องที่ต้องการ

เลือก

6.5 เรียกใช้ Font ที่มีชื่อว่า NT Sowat
ตัวอย่างการบันทึกโน้ต
เพลงช้าง
w
w
1,1n

qh
1h1f
1s1s

qh
2df
2bn

qh
1s1d
1,2

w
2,n
1h1j

1h1f
1s1s
1h1f

2df
2bn
qd

1h1s
1,2
qs

qj
1h1f
1d1f

qh
qd
1d1s

1f1j
1s1f
1b1n

qh
qd
qs

1e1j
1h1f
1d1f

qh
qd
1d1s

1f1j
1s1n
1b1n

เพลงเต้ยโขง
w
w
qs
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented reality) : แนวทางสู่การ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
APPLICATION OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY : LEARNING
APPROACH IN THE 21ST CENTURY
ณัฐวุฒิ ภูมิพันธุ์
NATAWUT PUMIPUNTU
บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented reality) และรับรู้ถึง
ความเปลี่ยนแปลงและความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้และการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียกร้องให้เตรียมความพร้อมพลเมืองสาหรับศตวรรษที่ 21 การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพดังกล่าวต้องอาศัยทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active teacher โดยจัดการเรียนรู้แบบ Active
learning ด้วยเหตุนี้เครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการยกระดับการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีทาให้การเรียนในห้องเรียนเปลี่ยนแปลงไป สู่การเรียนที่ไร้ขอบเขต และสร้างรอยต่อจาก
ห้องเรียนสู่การเรียนรู้ในบริบทจริงผ่านช่องทางสื่อสาร ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโลกออนไลน์ การจัดการ
เรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ เอ็มเลินร์นนิ่ง (m-learning) หรือ ยูเลินร์นนิ่ง (u-learning)
เป็ น เครื่ องมือในการเข้าถึง แหล่ ง เรี ย นรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุ กที่ ทุ กเวลาโดยใช้โ ทรศัพท์ เคลื่ อ นที่ ( smart
phone) และการสื่อสารแบบไร้ส ายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น (applications) หรือ
ซอฟแวร์ประเภทหนึ่งสาหรับใช้งานเฉพาะทางที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าถึงการบริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตได้
อย่างรวดเร็วและสะดวก มีความสาคัญกับการเรียนการสอนในอนาคตที่ผสมผสานโลกของความเป็นจริง (real
world) เข้ากับโลกเสมือน (virtual world) โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือนไปอยู่บนภาพที่เห็น
จริงในโลกของความเป็นจริง ผลการศึกษาพบว่า เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented reality) สามารถ
ช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ ดึงดูดผู้เรียนให้สนใจเนื้ อหา ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ สัมผัส และทดลองใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ AR ในชั้นเรียน จะทาให้
พวกเขาคุ้นเคยกับเทคโนโลยี และมีความพร้อมที่เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีประเภทนี้ เมื่อต้องเรียนใน
ระดับสูงหรือทางานต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : สื่อใหม่, เทคโนโลยีความจริงเสริม, การเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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ABSTRACT
This article aims to study augmented reality and awareness of the changes and the
need to develop new skills that are necessary for learning and living in the 21st century is a
call to prepare citizens for the 21st century. And in order to develop the learners to have
such quality, it requires skills in learning management in the forms of Active teacher and by
using Active learning. For this reason, the 21st- century skills-building tools are important
tools in enhancing learning. Technology makes learning in the classroom change into
boundless learning and creates boundaries from the classroom to learn in the real context
through communication via the computer network and the online world. Learning
management by using mobile phones or M-learning or U-learning is a tool to access learning
resources, able to learn anywhere, anytime using a mobile phone. Wireless communication is
a learning tool trough applications or software that are created to help access servers on the
internet quickly and conveniently. This method of teaching will blend the world of reality
with the virtual world by using a 3D stacking method that is in the virtual world based on the
real world imagery. This research found that Augmented reality technology can help
stimulate interest in learning, thus attracting learners to focus on content and resulting in
higher academic achievement. The learners learn to touch and try to use AR learning
materials in the classroom to make them familiar with technology and ready to increase skills
about technology when they study at a high level or continue working in the future.
Keyword(s): New media, Augmented Reality, Learning in the 21st Century

บทนา
โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง สังคมโลกกลายเป็นสังคมความรู้
(Knowledge Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) องค์กรทางการศึกษา จึงต้องปรับตัวให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มี
ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราจาเป็นต้องใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ และแท็ปเล็ต
เป็นต้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมานี้ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันล้วนต่างก็มีใช้งานอยู่แล้วไม่อย่างใดก็อย่าง
หนึ่ง ดังนั้นการนาเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพามาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนจึงเป็นเรื่องที่
สามารถทาได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกสนุก และสนใจในการที่จะ
เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย
อย่ า งไรก็ต ามการน าเอาอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ แ บบพกพามาประยุก ต์ ใ ช้ กั บ การเรี ย นการสอนนี้
อาจารย์ผู้สอนจาเป็นต้องสร้างสื่อการสอนที่เหมาะกับการนาเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพามาใช้งาน
ด้วย วิธีการสร้างสื่อการสอนที่เหมาะสมนี้ทาได้โดยการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality :
AR) เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ AR นี้เป็นวิธีการที่ผสมผสานโลกเสมือน (virtual world) เข้ากับโลกความ
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เป็นจริง (real world) โดยใช้วิธีซ้อนรูปภาพหรือภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือนไปบนภาพที่เห็นจริงๆ ในโลก
ความเป็นจริง (ผ่านกล้องที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเล็ต) โดยแสดงผลภาพแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีใน
ลักษณะนี้เราคงได้พบเห็นกันมาบ้างแล้วในรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ เช่น ในการถ่ายทอดสดกีฬาอเมริกันฟุตบอล
จะมีเส้นอธิบายระยะต่าง ๆ และในกีฬาฟุตบอลที่มีเส้นบอกการล้าหน้า เป็นต้น เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้ได้
เริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก จนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เทคโนโลยีนี้ก็ได้
ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากเนื่องจากเทคโนโลยีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา เช่น
สมาร์ทโฟน ได้ถูกพัฒนาให้มีหน่วยประมวลผลที่รวดเร็วมากขึ้น มีอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ประกอบ เช่น กล้อง
เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์แสดงพิกัดดาวเทียม และมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับอินเทอเน็ตที่เร็วพอ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ จาลอง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งจากสภาพแวดล้อมจริง และจากในจินตนาการ ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดย
ไม่ได้จาลองเพียงภาพและเสียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสาทสัมผัสด้านอื่นด้วย ด้วยการใส่อุปกรณ์นาเข้าเช่น
ถุงมือ เมาส์ เพื่อการรับรู้ถึงแรงปูอนกลับจากการสัมผัสสิ่งต่างๆ ในโลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ เช่น หากสั ม ผั ส เก้ าอี้ จะต้อ งรับ รู้ ถึ ง มวลความแข็ ง ของเก้ าอี้ และอุณ หภูมิ ข องวั ส ดุ เ ป็น ต้ น
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนนั้น สามารถแยกออกจากเทคโนโลยีประเภทอื่นที่คล้ายกันได้อย่างชัดเจนด้วย
ความจดจ่อทางร่างกาย (Physical Immersion) กล่าวคือสาหรับการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน(VR)
ผู้ใช้จะรู้สึกตัดขาดจากโลกจริง และ ความรู้สึกถึงความมีอยู่ (Psychological Presence) โดยที่ความจดจ่อทาง
ร่างกายอยู่ในระดับระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ (Fully Immersive System) ผู้ใช้รู้สึกตัดขาดจากโลกจริงอย่าง
สมบูรณ์แบบโดยสภาพแวดล้อมเสมือนจริง กล่าวคือผู้ใช้จะรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกจริงแต่ ในความเป็นจริงแล้ว
อยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ในขณะที่เทคโนโลยีอื่น เช่น เทคโนโลยี AR นั้นผู้ใช้
ยังคงสัมผัสอยู่กับโลกจริง ระดับความจดจ่อทางร่างกายยังคงรับรู้ถึง ความมีอยู่ ในโลกจริง กล่าวคือเพียงแค่
สัมผัสได้ถึงความเสมือนจริงซึ่งอาจจะเป็นรับรู้ด้วยการมอง หรือการได้ยิน แต่ยังไม่ถึงขั้นตัดขาดโลกจริง
เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) คืออะไร
นอกเหนือจากเทคโนโลยี VR แล้ว ยังมีเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าความเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกเป็นชื่อย่อว่า AR ที่เป็นการสร้างภาพเสริม อันหมายถึงภาพ
ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงในจุดที่มนุษย์รายนั้นใช้ชีวิตอยู่ ให้มาปรากฏซ้อนอยู่บนภาพแห่งความเป็นจริงที่สายตา
ของมนุษย์มองเห็น โดยการจะเกิดขึ้นได้นั้นมนุษย์จะต้องสวมใส่อุปกรณ์พิเศษ เช่น แว่นตา หรือใช้อุปกรณ์
สมาร์ตโฟนส่องไปที่พื้นที่ที่ได้กาหนดให้แสดงผล เช่น จุดที่รหัสสาหรับให้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง
บนสมาร์ตโฟนรับทราบ เพื่อให้แสดงภาพเสริมนั้นซ้อนขึ้นมาบนโลกปกติ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR
ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเรียนการสอน การแพทย์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
เป็ น ต้ น ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ เ ทคโนโลยี ทั้ ง 2 ประเภทมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการเรียนรู้ และใช้ชีวิตของมนุษย์แล้ว เทคโนโลยีการประมวลผลและการแสดงผลทั้งอุปกรณ์
ฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์แ วร์ รวมถึ ง อัต ราความเร็ ว ในการสื่ อ สาร เครื อ ข่า ยสื่ อ สารทั้ง แบบมีส ายและไร้ส าย
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โดยเฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความสมจริงและขยายขีด
ความสามารถของทั้งเทคโนโลยี VR และ AR ให้มีบทบาทสาคัญของการใช้ชีวิตของมนุษย์
สถานะในปัจจุบันของเทคโนโลยี AR
เทคโนโลยี AR เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้นาด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงเช่น Google และ
Apple ทางานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงและการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถเข้าถึงเฟรมเวิร์ก (Frameworks) ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่น AR (AR applications) ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยี AR มีปริมาณการ
เติบโตสูง เป็นที่แพร่หลายในการเล่นเกม การตลาด ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว การศึกษาและอื่น ๆ เทคโนโลยีนี้
ให้ โ อกาสส าหรั บ ธุร กิจ ที่มีอยู่ และธุรกิจ ใหม่ จะเห็ นการเพิ่มขึ้นของตลาดจากการค้นพบและสถิติเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี AR เพื่อทราบศักยภาพของตลาดในอนาคตดังภาพประกอบดังนี้

ภาพประกอบ 1 อัตราการเติบโตของเทคโนโลยี ความจริงเสริม (AR) และเทคโนโลยีเสมือนจริง
(VR) ที่มา : https://www.mobileappdaily.com/2018/08/1/augmented-reality-in-education
จะเห็ น ความจริ ง ว่ า เราสามารถผสมผสานความเป็ น จริ ง และความเป็ น จริ ง เสมื อ นให้ น่ า สนใจได้
นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิธีการเรียนรู้ และการสอนแบบใหม่ไ ด้เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนและจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาที่จะเจริญเติบโตในอนาคต สถาบันการศึกษาหลายแห่งต้องใช้
กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา ความร่วมมือเป็นหนึ่งในส่วนที่สาคัญที่สุดของ
สภาพแวดล้อมทางการเรียน และรูปแบบการเรียนรู้แบบดั้งเดิมตามภาพประกอบ 1 จะต้องกระตุ้นหมดไป
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ภาพประกอบ 2 การค้นคว้าหาความรู้โดยการอ่านจากตารา
ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยี AR ในการเรียนรู้
การนาเสนอการเรียนรู้ในอนาคตส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี AR เท่านั้น และเป็นเหตุผลที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังนี้
1. ทาให้ทุกอย่างเป็นไปได้ เราอาจจะต้องการนาไดโนเสาร์มาไว้ในห้องเรียน แต่คงไม่สามารถทาได้
ลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในชั้น เรียนวิทยาศาสตร์เรียนเกี่ยวกับดาวเคราะห์ และคุณมีโ อกาสได้เห็นดาวซึ่ง
เกือบจะดูเหมือนจริง ฟังดูแล้วน่าสนใจ เพราะเทคโนโลยี AR สามารถสร้างช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจใน
ห้องเรียน

ภาพประกอบ 3 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี AR ประกอบการเรียน
2. การควบคุมมุมมอง เทคโนโลยี AR ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี จะช่วยให้ผู้เรีย นเห็นแบบจาลองตาม
ธรรมชาติ พวกเขาสามารถมองไปรอบ ๆ และรับมุมมองที่ใกล้ชิดเพื่อทาความเข้าใจกับสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว นี่คือความสมบูรณ์แบบในขณะที่ดูเนื้อหา เช่น รูปร่าง จากเทคโนโลยี AR ที่นักเรียนสามารถวิเคราะห์
คุณสมบัติได้อย่างง่ายดายด้วยความแม่นยาและอิสระมากขึ้น ความสนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้น ยิ่ง
ไปกว่านั้นผู้เรียนจะเพลิดเพลินกับบทเรียนโดยไม่เบื่อ
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ภาพประกอบ 4 การเรียนโดยใช้เทคโนโลยี AR จากแบบจาลอง
3. การโต้ตอบในชั้นเรียน เทคโนโลยี AR สามารถนาเสนอประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบได้อย่าง
มาก ซึ่งจะเป็นไปได้เฉพาะเมื่อนักพัฒนาโปรแกรมได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพเคลื่อนไหวบน
หน้าจอ แต่นักออกแบบเติมความเป็นจริงให้สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการนาเสนอเนื้อหาใน เทคโนโลยี AR ซึ่ง
เป็นไปได้จริง ๆ

ภาพประกอบ 5 การเรียนโดยใช้เทคโนโลยี AR โดยการโต้ตอบในชั้นเรียน
4. ปรับปรุงการมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยี AR เป็นแบบฝึกหัดอาจช่วยให้ครูมีส่วนร่วมกับนักเรียนใน
การศึกษาโดยการสื่อสารแสดง 3 มิติ การมีส่วนร่วมในสิ่งต่าง ๆ เช่ น การเคลื่อนไหวของผู้เรียน ความคิดของ
พวกเขาสาหรับชั้นเรียนเทคโนโลยี AR และกระตุ้นให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องเพิ่มเติม
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ภาพประกอบ 6 การเรียนโดยใช้เทคโนโลยี AR โดยการสื่อสารแสดง 3 มิติ
5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การใช้แอปพลิเคชั่น Aurasma ซึ่งมีความสามารถในการติด
ปูายสื่อ โต้ตอบกับผู้เรียน สร้างเนื้อหาสาหรับการแสดงในห้องเรียน สร้างความโดดเด่นในการใช้งานที่ก้าวล้า
ที่สุดของความเป็นจริงในด้านการศึกษา นอกเหนือจากนี้แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่สามารถจัดการได้เช่น Zappar,
Blippar หรือแอปพลิเคชั่นระบายสี เช่น Quiver
6. กระตุ้นความรู้สึก หากการพัฒนาเทคโนโลยี AR อย่างดี จะสมารถเชื่อมโยงผู้เรียนผ่านเสียงและการ
ควบคุมแบบสัมผัส เป็นผลให้การสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายทางประสาทสัมผัสที่สามารถพัฒนาเนื้อหา
การเรียนรู้ได้
7. การเข้าถึงอย่างละเอียด เป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งกับความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่สามารถ
ทาให้คุณมองเข้าไปในสิ่งต่าง ๆ ได้ เพราะให้ความรู้สึกราวกับว่าคุณกาลังใส่แว่นตาเอ็กซเรย์เมื่อคุณมองเข้าไป
ในร่างกายมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย ผลของรังสีเอกซ์นั้นไม่ได้ จากัด อยู่แค่กายวิภาคศาสตร์
8. ปัจจัยงบประมาณด้านการศึกษา การใช้ทรัพยากรและงบประมาณในโรงเรียนจานวนมากเพื่อพัฒนา
การศึกษา เทคโนโลยี AR สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ เช่น อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการซื้อรูปทรงสามมิติทั้งชุดเพื่อใช้
ในวิชาคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามคุณสามารถปรับใช้ชุดรูปทรงของชั้นเรียนจากเทคโนโลยี AR ได้โดยใช้
แอปพลิเคชั่น เช่น เรขาคณิตของ Arloon เพื่อประหยัดค่าค่าใช้จ่าย และจะทาให้สถาบันการศึกษาหลายแห่ง
หันไปสู่ เทคโนโลยี AR ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
9. การแยกแยะกรอบแนวคิด และแก้ปัญหา เทคโนโลยี AR มีความสามารถในการมีส่วนร่วมใน
แบบจาลอง 3 มิติทุกอย่างที่อาจไม่เข้าใจในห้องเรียน หรือตรงข้ามกับทฤษฎีและเนื้อหาที่ยาก โมเดลภาพช่วย
ให้ผู้เรียนได้รับความเข้าใจเพิ่มเติมในหัวข้อการเรียน
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ภาพประกอบ 7 การเรียนโดยใช้เทคโนโลยี AR แยกแยะกรอบแนวคิด และแก้ปัญหา
10. การค้นหาและเรียนรู้ ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AR ด้วยโทรศัพท์มือถือของพวก
เขาและค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยการตรวจสอบเนื้อหาเพิ่มเติมที่แตกต่างกันในการเชื่อมโยงกั บวัตถุ
เทคโนโลยี AR สมารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือ นาไปเยี่ยมชมในอดีตได้
11. การเรียนด้วยแบบจาลอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การใช้มือในการทดสอบหรือการสอบ
ภาคปฏิบัติอาจช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น แอปพลิเคชั่นการศึกษาในห้องเรียนจะช่วยให้นักศึกษาแพทย์
เรียนรู้โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี AR ในบทเรียนช่วยให้พวกเขา
ค้นพบส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแยกจากกันและสมารถสารวจลักษณะ และการทางานของมันได้

ภาพประกอบ 8 การเรียนโดยใช้เทคโนโลยี AR ด้วยแบบจาลอง
หลักการทางานของเทคโนโลยี AR
ในหัวข้อนี้จะได้แนะนาหลักการทางานของ AR ก่อน ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทางาน
ของ AR มากยิ่งขึ้น โดยหลักการทางานของ AR จะประกอบไปด้วยส่วนสาคัญ 4 ส่วน ตามรูปที่ คือ
1. AR Code หรือ AR Marker คือ ส่วนที่ใช้ในการกาหนดมุมมอง และตาแหน่งที่ใช้ในการวางภาพ
หรือวัตถุเสมือน
2. กล้อง ไว้ใช้สาหรับจับภาพของ AR Code เพื่อส่งให้คอมพิวเตอร์นาไปประมวลผล
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3. คอมพิวเตอร์ที่บรรจุโปรแกรมที่ทาหน้าที่วิเคราะห์ AR Code และเลือกภาพหรือวัตถุที่ตรงกับ AR
Code นั้น ๆ
4. จอแสดงผล

ภาพประกอบ 9 หลักการทางานของเทคโนโลยี AR
กระบวนการทางานของเทคโนโลยี AR เกิดจากการใช้กล้องเป็นตัวจับภาพของ AR Code (ที่ได้ทาการ
สร้างขึ้นไว้ก่อนแล้ว) แล้วส่งต่อภาพไปยังคอมพิวเตอร์ที่บรรจุโปรแกรม AR ทาการวิเคราะห์ AR Code และทา
การเลือกภาพหรือวัตถุที่ตรงกับ AR Code นั้น ๆ จากนั้นจึงส่งภาพหรือวัตถุที่เลือกไว้ไปแสดงผลทาบลงบน AR
Code ในหน้าจอแสดงผล สังเกตว่าส่วนประกอบในข้อ 2-4 ซึ่งก็คือ กล้อง หน่วยประมวลผล และจอแสดงผลนี้
ในปัจจุบันได้ถูกนามารวมกันอยู่ภายในอุปกรณ์เพียงตัวเดียวนั่นก็คือ สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต นั่นเอง
ความแตกต่างระหว่าง VR และ AR
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกเป็นชื่อย่อว่า VR คือการสร้าง
บรรยากาศเสมือนจริงผ่านทางอุปกรณ์แสดงผลที่ปัจจุบันมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการมอง
ผ่านทางแว่นตา VR ผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน หรือผ่านทางเครื่องฉายภาพต่างๆ
ปัจจุบันมีการพัฒนาสื่อข้อมูล (Content) และวิธีการแสดงผลและรับการสื่อสารของมนุษย์ผ่านระบบ VR ไปใช้
งานในหลากหลายอุ ต สาหกรรม เช่ น การเรี ย นการสอน การฝึ ก และทดลองขั บ ยานพาหนะ การศึ ก ษา
การแพทย์การท่องเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การรับชมภาพยนตร์แบบ VR ฯลฯ โดยหลักก็คือมนุษย์
สามารถรับอรรถรสหรือประสบการณ์ในการใช้ชีวิตได้โดยไม่จาเป็นต้องเดินทางไปหรื อไปอยู่ในสถานที่จริง
แต่ก็สามารถเรียนรู้ ได้รับรู้ถึงความรู้สึก หรือแม้กระทั่งสามารถมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์จริงได้ โดยผ่านทาง
อุปกรณ์แสดงผลและรับการโต้ตอบจากตัวของมนุษย์เองนอกเหนือจากเทคโนโลยี VR แล้ว ยังมีเทคโนโลยีอีก
ประเภทหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกเป็นชื่อย่อว่า AR ที่
เป็นการสร้างภาพเสริม อันหมายถึงภาพที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงในจุดที่มนุษย์รายนั้นใช้ชีวิตอยู่ ให้มาปรากฏซ้อนอยู่
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บนภาพแห่งความเป็นจริงที่สายตาของมนุษย์มองเห็น โดยการจะเกิดขึ้นได้นั้นมนุษย์จะต้องสวมใส่อุปกรณ์
พิเศษ เช่น แว่นตา หรือใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฟนส่องไปที่พื้นที่ที่ได้กาหนดให้แสดงผล เช่น จุดที่รหัสสาหรับให้
ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งบนสมาร์ตโฟนรับทราบ เพื่อให้แสดงภาพเสริมนั้นซ้อนขึ้นมาบนโลกปกติ
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเรียนการสอน การแพทย์ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ฯลฯซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยสาคัญที่ทาให้เทคโนโลยีทั้ง 2 ประเภท
มีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ และใช้ชีวิตของมนุษย์แล้ว เทคโนโลยีการประมวลผล
และการแสดงผลทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงอัตราความเร็วในการสื่อสาร เครือข่ายสื่อสาร
ทั้งแบบมีสายและไร้สาย โดยเฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความ
สมจริงและขยายขีดความสามารถของทั้งเทคโนโลยี VR และ AR ให้มีบทบาทสาคัญของการใช้ชีวิ ตของมนุษย์
นับจากนี้เป็นต้นไป
ผลงานการวิจัยการใช้เทคโนโลยี AR ในการเรียนการสอน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR ในการเรียนการสอนกาลังได้รับความสนใจจากทุกวงการโดยเฉพาะใน
ด้านการศึกษาเนื่องจากสามารถกระตุ้นการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น นักวิ จัยได้
นาเอาหลักการใช้เทคโนโลยี AR และผลการวิจัยได้สะท้อนถึงผลการเรียนรู้ดังนี้
เกวลี ผาใต้ และคณะ (2561) การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คาศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์
โลกน่ารู้ผู้วิจัยดาเนินการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี มิติเสมือนจริง เรื่องคาศัพท์
ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านปุาหว้าน จานวน
30 คน จากการนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คาศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้ จากการ
สอบถามความพึงพอใจของสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คาศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้
พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกหัวข้อการประเมิน โดยภาพรวมการประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่องคาศัพ ท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้
อยู่ในระดับมากที่สุด และให้ ข้อเสนอแนะว่าในการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงควร
ดาเนินการดังนี้ 1) การออกแบบ ควรมีการศึกษารูปแบบของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการนาไปพัฒนา
แอปพลิเคชั่น และในส่วนของการออกแบบหน้าจอควรมีการปรับขนาดให้เหมาะสมมากที่สุด 2) การจัดเนื้อหา
ควรปรับเนื้อหาข้อมูลให้เหมาะสาหรับการแสดงผลกับขนาดของหน้าจอ 3) การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเทคโนโลยี
สมิ ติ เ สมื อ นจริ ง ควรเลื อ กจุ ด มาร์ ค เกอร์ ที่ มี ข นาดใหญ่ ห รื อ ขนาดพอดี และควรเลื อ กจุ ด มาร์ ค เกอร์ ที่ มี
รายละเอียดมาก ๆ เพื่อการประมวลผลที่แม่นยามากขึ้น
พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ (2560) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ส่งเสริมความคงทนในการจาคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาความคงทนในการจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเป็น
สื่อในการสอนมีผลการศึกษา ดังนี้ ผู้ศึกษาได้ทดสอบนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ก่อนและหลังการใช้เทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริมทันทีได้ ผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมี
คะแนนสูงกว่าคะแนน ทดสอบก่อนเรียน และเมื่อเวลาผ่านไป 14 วัน ผู้ศึกษากลับไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
อีกครั้งมีผลการเปรียบเทีย บ คะแนนหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ส่งเสริมการสอนคาศัพท์
ภาษาอัง กฤษทั น ที และคะแนนหลั ง เรี ย น ด้ว ยเทคโนโลยีค วามเป็ นจริง เสริม ส่ ง เสริ มการสอนค าศั พ ท์
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ภาษาอังกฤษผ่านไป 14 วัน ของนักเรียนชั้นอนุบาล พบว่า มีความคงทนในการจาคาศัพท์หลังจากได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ส่งเสริมการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษทันที และเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 14 วัน
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงถึงความคงทนในการจาของนักเรียนไม่ได้น้อยลงจากเดิม
ณัฐพงศ์ พลสยม และสุพจน์ สุทาธรรม (2559) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง ฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยี
Augmented Reality พบว่า สื่อการเรียนรู้เรื่อง ฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality ที่สร้างขึ้น
ประกอบด้วยการใช้งาน marker ร่วมกับโปรแกรม flash cs6 ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality โดยรวมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เรื่อง ฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยี
Augmented Reality โดยรวม อยู่ในระดับมาก
ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ของการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยี AR ในการเรียนการสอน
นอกจากจะสามารถสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแล้ว สื่อเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยี AR
ยังจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนที่สนใจด้านวิทยาการ
คอมพิว เตอร์ เมื่อได้สัมผัส กับเทคโนโลยี AR พวกเขาอาจเกิดจินตนาการ นาไปคิดต่อยอด พัฒ นาและ
สร้างสรรค์เทคโนโลยี AR สาหรับการใช้งานในด้านอื่นๆ ต่อไปได้ เนื่องจากในปัจจุบัน ในสาขาอาชีพต่างๆ ได้มี
การนาเทคโนโลยี AR มาช่วยในการทางานมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมรถยนต์ มีการใช้เทคโนโลยี
AR มาสร้างภาพเครื่องยนต์แบบสามมิติสาหรับให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานประกอบรถยนต์ ในด้าน
การแพทย์ มีการใช้เทคโนโลยี AR ในการสร้างภาพเสมือนสามมิติให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกใช้เครื่องมือแพทย์
รักษาหรือผ่าตัดผู้ปุวยแบบไม่ต้องสัมผัสกับผู้ปุวยจริง หรือในทางธุรกิจ มีการใช้เทคโนโลยี AR ในการแสดงภาพ
สินค้าแบบสามมิติที่อยู่ภายในกล่องโดยที่ไม่ต้องแกะกล่อง
สรุป
การออกแบบและสร้างภาพเสมือนสามมิติแบบเทคโนโลยี AR จะไม่ได้ถูกจากัดเพียงแค่ผู้ที่มีความรู้
ความชานาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ทุกคนจะสามารถออกแบบและสร้าง เทคโนโลยี AR ขึ้นมา
เองได้อย่างง่ายๆ ในเวลาไม่นาน และไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ภาพเสมือนสามมิติที่ได้อาจจะไม่สวยงามเท่ากับภาพที่
ผู้เชี่ยวชาญสร้างขึ้น จากงานวิจัยด้านเทคโนโลยี AR อย่างต่อเนื่อง ทาให้มีผู้ได้เริ่มนาเทคโนโลยี AR มา
สร้างสรรค์นวัตกรรม ตัวอย่างเช่น Google Glass ซึ่งแว่นตาที่ผนวกเทคโนโลยี AR เข้ากับการมองผ่านเลนส์
ทาให้ผู้สวมแว่นมองเห็นโลกจริงที่ซ้อนกับโลกเสมือน ช่วยให้ผู้ใส่แว่นสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น ดั้งนั้น ในอนาคตการนาสื่อ เทคโนโลยี AR ไปใช้ในการเรียนการสอนใน จะไม่เพียงเป็นการนาไปสร้าง
ความสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เท่านั้น แต่จะสามารถเข้าไปมีส่วนในขั้นตอนการสารวจตรวจสอบ
(Explore) การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (collaborative learning) หรือการเรียนรู้แบบอื่น ๆ ที่ครูและผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องเฝูาติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไป
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