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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของแหล่งการเรียนรู้
ออนไลนม์รดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั   2) พฒันาแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัให้มีคุณภาพ
ทั้งดา้นส่ือและดา้นเน้ือหา  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั   กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ีเป็นพระสงฆ์ สามเณร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป  จ านวน  2,189  คน ซ่ึง
ไดม้าดว้ยการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพดา้นส่ือ 
แบบประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหา  และแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อประเมินคุณภาพและความ
พึงพอใจของผูใ้ช้บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน
เพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมาจากแหล่งการเรียนรู้ของวดัพระเชตุพน ซ่ึงองคก์าร
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศข้ึนทะเบียน
จารึกวดัพระเชตุพน  เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2554   เพื่อใหผู้ส้นใจสามารถศึกษาผา่นทางระบบออนไลน์ได ้ 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) องค์ประกอบ ท่ี เหมาะสมของแหล่งการเรียน รู้ออนไลน์ 
ประกอบด้วย 4  ด้าน ได้แก่  องค์ประกอบด้านระบบฐานขอ้มูล  ด้านวิชาการ  ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และดา้นระบบการให้บริการ   2) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  คุณภาพด้านส่ือเทคโนโลยีการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัดีมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 คุณภาพด้านเน้ือหา โดยภาพรวมอยู่
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ในระดบัดีมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37  และ 3) ความพึงพอใจของผูใ้ช้
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84   
ทั้งน้ี แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตาม
อธัยาศยั จะได้รับการพฒันาตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตาม
อธัยาศยัท่ีสมบูรณ์และทนัสมยั ใชเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัต่อไป 
 

ค าส าคัญ: แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์, มรดกความทรงจ าแห่งโลกวดัพระเชตุพน, การศึกษาตามอธัยาศยั 
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ABSTRACT 

Title  Development of  an Online Learning Resource of the Memory of the World 
 of Wat Phra Chetuphon for Informal Education. 
By  Phramaha Kittisak  Maitreejit 
Degree Doctor of  Philosophy  
Major Field  Educational Administration 
Dissertation Advisor:  
 
...................................................................          ................................................................... 

(Assoc.Prof.Dr. Jomphong  Mongkhonvanit)                    (Asst.Prof.Dr. Chidchong Nantananate) 
 

     The objectives of this research are: 1 )  To study important elements and suitable 
components of online learning resources of the Memory of the World of Wat Phra Chetuphon for 
Informal Education.  2 ) To create online learning resources of the Memory of the World of Wat 
Phra Chetuphon for Informal Education with quality both in media and content  and 3) To study 
the satisfaction of users of online learning resources of the Memory of the World of Wat Phra 
Chetuphon for Informal Education. The sample groups used in this research were 2 ,189  monks, 
novices, students and the general public group selected by the specific selection. The tools used to 
collect data were the media quality evaluation form, content quality assessment form and 
satisfaction questionnaire to assess the quality and satisfaction of users of online learning 
resources of the Memory of the World of Wat Phra Chetuphon for Informal Education, which the 
researcher developed from the learning source of Wat Phra Chetuphon, which the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization or UNESCO certifies the inscription of Wat 
Phra Chetuphon) as the Memory of the World International Register on May 27. 2011 so that 
those interested can study online.  
 The study indicated that 1 )  Structure of online learning resources consisting of 4 
components: Database Management, Academic Management, Computer Technology and Internet 
Network Administration and Services Managing System;  2) The online learning source meets the 
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specified criteria that are: a) the overall quality in educational technology media is 4 .5 0   at the 
highest level, standard deviation is 0.57 ,  and b) the overall content quality is 4.72 at the highest 
level, standard deviation is 0.37; and  3) The overall satisfaction of users online learning sources 
is 4.11 at high level, standard deviation 0.84 .  In this regard, the online learning resources of the 
Memory of the World of Wat Phra Chetuphon for informal education will be developed according 
to the changing technology to provide a complete and up-to-date learning resource, and to be an 
important source of learning. 
 
Keywords:  Online Learning Resource, the Memory of the World of Wat Phra Chetuphon, 

 Informal Education. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีส ำเร็จได้ด้วยดีเพรำะผูว้ิจยัได้รับควำมกรุณำอย่ำงยิ่งจำกอำจำรย์ท่ี
ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ และอำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม  ท่ีไดเ้สียสละเวลำอนัมีค่ำเพื่อให้ค  ำปรึกษำแนะน ำใน
กำรจดัท ำงำนวิจยัน้ีทุกขั้นตอน  อีกทั้งท ำให้ผูว้ิจยัไดรั้บประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนวิจยั ช่วยให้
งำนวิจยัเร่ือง  “กำรพฒันำแหล่งกำรเรียนรู้ออนไลน์มรดกควำมทรงจ ำแห่งโลกของวดัพระเชตุพน
เพื่อกำรศึกษำตำมอธัยำศยั”  มีผลิตภำพมำกยิง่ข้ึน ผูว้จิยัขอเจริญพรขอบคุณไว ้ณ โอกำสน้ี 
 นอกจำกน้ีผูว้จิยัขอเจริญพรขอบคุณอำจำรยทุ์กท่ำนท่ีใหช่้วยประสิทธ์ิประสำทวิชำควำมรู้
ในรำยวิชำต่ำงๆ จนท ำให้ผูว้ิจยัสำมำรถประมวลมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีให้
ส ำเร็จลงได ้
 ขอกรำบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ  พระธรรมปัญญำบดี (ถำวร ติสฺสำนุกโร)  อดีต
อธิบดีสงฆ์วดัพระเชตุพน  ท่ีไดอ้นุมติัทุนกำรศึกษำในระดบับณัฑิตศึกษำ ตลอด 3  ปีกำรศึกษำ จึง
ท ำใหผู้ว้จิยัสำมำรถศึกษำจนส ำเร็จกำรศึกษำไว ้ณ โอกำสน้ี 
 ขอกรำบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนำกร (สีนวล ปญฺญำวชิโร) อธิบดีสงฆ ์ 
วดัพระเชตุพน ท่ีใหก้ำรส่งเสริม สนบัสนุน และใหก้ ำลงัใจดว้ยดีตลอดมำ 
 ขอเจริญพรขอบคุณ  ดร. พรชัย  มงคลวนิช  อธิกำรบดี มหำวิทยำลยัสยำม  ท่ีให้ควำม
อนุเครำะห์ลดค่ำหน่วยกิตกำรศึกษำใหส่้วนหน่ึง ในทุกภำคกำรศึกษำไว ้ณ โอกำสน้ี 
 ขอเจริญพรขอบคุณ  ดร. ฉฐัชุลี  เรืองศิริ  ท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนทุนกำรศึกษำส่วน
หน่ึงไว ้ณ โอกำสน้ี 
 ทำ้ยสุดผูว้ิจยัขออนุโมทนำขอบคุณโยมพ่อ โยมแม่  และขอบใจพี่ นอ้ง หลำน และศิษยำ
นุศิษย ์และเพื่อนๆ ทุกคนท่ีคอยใหก้ ำลงัใจท่ีดีเยีย่มตลอดระยะเวลำท่ีศึกษำและท ำงำนวจิยัในคร้ังน้ี 
 
        พระมหำกิตติศกัด์ิ  ไมตรีจิต 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ความท้าทายท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 ทั้ งในส่วนท่ีเป็นแรงกดดันภายนอก 
ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อนัเน่ืองจากการปฏิวติัดิจิทลั (Digital 
Revolution) ก าร เป ล่ี ยนแป ลง สู่ อุ ตส าห กรรม  4 .0  (The Fourth Industrial Revolution) ก าร
ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาติ พ.ศ. 2573 (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ท่ีประเทศไทยได้ให้สัตยาบนั รวมทั้งผลกระทบของการเป็น
ประชาคมอาเซียนท าให้ประเทศมีความตอ้งการก าลงัคนท่ีมีทกัษะ และพฤติกรรมของประชากรท่ี
ปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวตัน์  รวมทั้ งระบบการศึกษาท่ียงัมีปัญหาหลายประการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)   จึงท าให้เกิดความเหล่ือมล ้าในดา้นโอกาส และความเสมอภาคทาง
การศึกษา ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ดงันั้นจึงต้องมีการปรับเปล่ียนระบบการศึกษาให้
สนองตอบและรองรับความทา้ทายดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นท่ีประเทศไทยตอ้งปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก  ของการขับเคล่ือนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบัใหม่ กรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และกรอบทิศทาง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้สามารถน าพา
ประเทศไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนืในอีก 20 ปีขา้งหนา้ แนวคิดการจดัการศึกษา (Conceptual 
Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญในการจดัการศึกษา ประกอบด้วย หลักการ
จดัการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจดัการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทัว่ถึง 
(Inclusive Education) หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลกัการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลกั  
ในการพฒันาก าลงัคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
ในกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วน้ี  การศึกษามีบทบาทส าคญัในการสร้างความ
ไดเ้ปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขนัและยืนหยดัในเวทีโลกภายใตร้ะบบ เศรษฐกิจและสังคมท่ี
เป็นพลวตั ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกจึงให้ความส าคญัและทุ่มเทกบัการพฒันาการศึกษา เพื่อพฒันา
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ทรัพยากรมนุษยข์องตนให้สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และ ความกา้วหนา้
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบกา้วกระโดด ท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ภูมิภาค และของโลก การปฏิวติัดิจิทลั (Digital revolution) ต่อการเปล่ียนแปลงสู่การ
ปฏิวติัอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกตอ้งเผชิญกบัระบบเศรษฐกิจ
โลกท่ีมีการแข่งขนัอย่างเสรีและไร้พรมแดนอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ความทา้ทายใหม่ในกระแส
โลกาภิวตัน์รอบใหม่ของโลกคือ การก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง (Internet of things) ซ่ึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ มีโปรแกรมใช้ร่วมกบัคอมพิวเตอร์ รวมถึงโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงมนุษยส์ามารถ
พกพาติดตวัไปดว้ยตลอดเวลา ส่งผลให้ปริมาณการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว เห็นได้
จากจ านวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 50 ของประเทศในแถบเอเชีย  และจากผลส ารวจ
ของส านกังานพฒันาธุรกรรมอิเล็กทอรนิกส์ (สพธอ.) พบว่า ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยมี
จ านวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างก้าวกระโดด กล่าวคือ ในปี 2555 มีจ านวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต
ทั้งส้ิน 23,056,712  คน ต่อมาในปี 2560 จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มสูงข้ึนเป็น 45,189,944 คน คิด
เป็นอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 96.0  ในขณะท่ีจ านวนประชากรไทยในปี 2560 มีจ านวนทั้งส้ิน 
66,188,503  คน 
 การปฏิวติัดิจิทัล การเปล่ียนแปลงสู่อุตสาหกรรม และการปรับเปล่ียนประเทศไปสู่ 
ประเทศไทย 4.0 จะเป็นแรงผลกัดนัให้ประชากรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ ท่ี    
ไร้ขีดจ ากดั สามารถพฒันาองคค์วามรู้ และสร้างปัญญาท่ีเพิ่มข้ึนเป็นทวคูีณ มีการน าเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร และระบบการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile learning) มาใชม้ากข้ึน ดงันั้น การจดัการศึกษา
ของไทยจ าเป็นตอ้งก าหนดเป้าหมายการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์วางแผนพฒันาและ เตรียมก าลงัคน
ท่ีจะเขา้สู่ตลาดงานเม่ือส าเร็จการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ปรับหลกัสูตรและวิธีการเรียนการสอนท่ีมี
ความยดืหยุน่ หลากหลาย เพื่อพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีทกัษะ 
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัอย่างเสรีแบบ       
ไร้พรมแดนในยคุเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560-2579) (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ได้
ก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาการศึกษาภายใต ้6 ยทุธศาสตร์หลกัท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ดงัน้ี 1. การจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 2. การผลิตและพฒันา
ก าลงัคน การวิจยั และนวตักรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 3. การ
พฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
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และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5. การจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดลอ้ม และ 6. การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 
 จากยุทธศาสตร์ขอ้ท่ี 3  ท่ีตอ้งการจะพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยในขอ้ยอ่ยท่ี 4  มีเป้าหมายท่ีจะพฒันาแหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวตักรรม และ
ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ  ากัดเวลาและ
สถานท่ี โดยมีตวัช้ีวดัท่ีส าคญั เช่น แหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพฒันาให้สามารถจดัการศึกษา/จดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ  เพิ่มข้ึน ส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพร่หรือจดัรายการเพื่อ
การศึกษาเพิ่มข้ึน ส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ และไดรั้บการพฒันา โดย การมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน เป็นตน้  และ
ยทุธศาสตร์ขอ้ท่ี 4  ท่ีตอ้งการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยใน
ขอ้ย่อยท่ี 2  มีเป้าหมายท่ีต้องการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ส าหรับคนทุกช่วงวยั โดยมีตวัช้ีวดัท่ีส าคญั เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาท่ี
ทนัสมยั สนอง ตอบความตอ้งการของผูเ้รียนและผูใ้ช้บริการอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ และ
สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ  เป็นตน้  ดงันั้น สถาบนัต่างๆ ทุกภาค
ส่วนของประเทศ ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ 
นวตักรรม ระบบบริหารจดัการความรู้ต่างๆ  ให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี  
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชาติอย่างมีคุณภาพ ซ่ึง
นวตักรรมท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ แหล่งกำรเรียนรู้ออนไลน์ หรือ แอพพลิเคช่ันบน
โทรศัพท์เคล่ือนที ่เพื่อเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้และโอกาสทางการศึกษา 
 ดงันั้นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวตักรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน นั้นไดร้ะบุตวัช้ีวดัวา่ จะตอ้งจดัให้มีจ  านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีไดรั้บการพฒันาให้สามารถจดั
การศึกษา/จัดกิจกรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึน จ านวนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
พิพิธภณัฑท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบนัศาสนา มูลนิธิ สถาบนั/
องคก์รต่างๆ ในสังคมเพิ่มข้ึน มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษาท่ีทนัสมยั สนองตอบ 
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ จ านวนส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ท่ีผา่นการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเพิ่มข้ึน จ านวนส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้
ท่ีไดรั้บการพฒันา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน และมีระบบคลงัขอ้มูลเก่ียวกบั
ส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถใหบ้ริการคนทุกช่วงวยัและใชป้ระโยชน์
ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานได ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  
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 แหล่งเรียนรู้สามารถจ าแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ 4 ประเภท ได้แก่  1. แหล่งเรียนรู้
ประเภทบุคคล  2. แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  3. แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ และ   
4. แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเช่ือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)   
ถ้าจะแบ่งแหล่งการเรียนรู้ตามสถานท่ีตั้ ง สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือแหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  จะเห็นไดว้า่สถาบนัทางศาสนา องคก์รทางศาสนา และ
วดัจดัอยู่ในแหล่งเรียนรู้ประเภทท่ี 2  คือแหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
โดยแหล่งเรียนรู้มีความส าคญักล่าวคือ เป็นแหล่งท่ีรวมขององคค์วามรู้อนัหลากหลายพร้อมท่ีจะให้
ผูเ้รียนเขา้ไปศึกษาคน้ควา้ ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล และเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งเช่ือมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพนัธ์
ใกล้ชิดกัน ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน และเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความสนใจท่ีจะ
เรียนไม่เกิดความเบ่ือหน่าย ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการไดคิ้ดเองปฏิบติัเอง และสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง ขณะเดียวกนัก็สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ท าให้ผูเ้รียนได้รับ
การปลูกฝังให้รู้และรักท้องถ่ินของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตน 
พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบนั วดัจดัได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคญัของชุมชน เพราะในชุมชน
ต่างๆ มีภูมิปัญญาอยูห่ลายดา้นและบางแห่งเคยเป็นเมืองเก่ามาก่อน จึงมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์
มากมายท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ใหแ้ก่ชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาคน้ควา้ทางประวติัศาสตร์ สามารถเป็น
แหล่งการเรียนรู้ไดดี้ แหล่งการเรียนรู้ท่ีดีและมีความหลากหลายในด้านการศึกษาหาความรู้ เช่น 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรม ประเพณี บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน 
และภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในระบบ/ นอกระบบการศึกษา และตามอธัยาศยั 
จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน สามารถน ามาจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (พวงเพ็ญ พาสุริยนัต์, 
2547) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทอ้งถ่ิน และน ามาจดัท าเป็นแผนการสอนและน า
หลกัสูตรไปใช้  ทั้ งน้ีเพื่อให้ (1) ผูเ้รียนได้เรียนรู้เร่ืองราวของตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้จริงใน
ทอ้งถ่ิน เกิดความรักความภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพฒันาทอ้งถ่ิน
ของตนได้  (2) น าขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งการเรียนรู้มาจดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ตรง จากแหล่งการเรียนรู้และสามารถประยุกต์ความรู้ท่ีได้มาใช้ในชีวิตจริง  (3) 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน และสามารถน าทกัษะกระบวนการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ท าให้เป็นผูใ้ฝ่รู้และเห็นความส าคญัของการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
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 วดัพระเชตุพน หรือ วดัโพธ์ิ  เป็นพระอารามท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
(รัชกาลท่ี 1)  ทรงสถาปนาข้ึนเป็นพระอารามหลวง  และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์  และให้มีการรวบรวมองคค์วามรู้ต่างๆ 
ท่ีทรงคุณค่าทั้งทางดา้นพุทธศิลป์  วจิิตรศิลป์  สถาปัตยกรรม  ภูมิปัญญาและศาสตร์วชิาแขนงต่าง ๆ  
ท่ีสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกนัจารึกลงในแผน่ศิลา ติดไวต้ามผนงัอาคาร ท าให้วดัพระเชตุพนไดรั้บ
ยกยอ่งเป็นมหาวทิยาลยัเปิดแห่งแรกของประเทศไทย  (วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ตน้แบบการ
จดัวดัใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้, 2547) 
 สืบเน่ืองจากการเป็นศูนยร์วมแหล่งการเรียนรู้สรรพศาสตร์และสรรพศิลป์ต่างๆ ไวเ้ป็น
จ านวนมาก  ท าให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  ข้ึนทะเบียน
จารึกวดัโพธ์ิ  เป็นเอกสารมรดกแห่งความทรงจ าแห่งโลก  เม่ือวนัท่ี  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2554  โดย
ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา่จารึกวดัโพธ์ิ มีความส าคญัตรงตามหลกัเกณฑ์และมาตรฐานของแผนงาน
มรดกความทรงจ าแห่งโลก (Memory of the World-MOW) ของยเูนสโก  คือ 
 1. ควำมโดดเด่นระดับโลก   เป็นการรวบรวมขอ้มูล เน้ือหา ความรู้ และการน าเสนอต่อ
ประชาชนดว้ยการจารึกลงบนแผน่หิน 1,440 แผน่ มีความรู้เก่ียวกบัไทยและเอเชียหลากหลายสรรพ
วชิา เช่น พระพุทธศาสนา ประวติัศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การบริหารการ
ปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี การแพทย ์การสาธารณสุข 
 2. ควำมพิเศษจ ำเพำะ  เช่น ต าราแพทย ์ต ารายา ฤๅษีดดัตน รวมทั้งการนวดแผนวดัโพธ์ิ 
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับศึกษาและปฏิบติักนัอยา่งกวา้งขวางในโลกสมยัใหม่ 
 3. ควำมหำยำกอย่ำงยิ่ง  เป็นของแทไ้ม่อาจหามาทดแทนไดห้ากสูญหาย เช่น หลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์และววิฒันาการของสังคมไทย ตวัอยา่งเช่น ต าราวิชาต่างๆ  ภาพบุคคลต่างภาษา 
32 ภาพ และค าอธิบายแสดงโลกทศัน์กวา้งไกลของคนไทยในเวลานั้น 
 4. ควำมเป็นสำกล  เช่น จารึกเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาเถรวาท จารึกเก่ียวกบัรามเกียรต์ิ 
หรือรามายณะ และเร่ืองนิทานสิบสองเหล่ียมหรือชาห์นามห์  วรรณกรรมค าสอนระดบัโลก รวมทั้ง
การจารึกความรู้ไวต้ามผนงัอาคาร เป็นการใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนอยา่งกวา้งขวางล ้าสมยั 
 5. ควำมส ำคัญด้ำนเวลำ  เช่น ความรู้ท่ีปรากฏบนจารึกวดัโพธ์ิคือองค์ความรู้ของโลก
ตะวนัออกท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงใหร้วบรวม  พระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกลา้เจา้อยู่หัวทรงให้จารึกไวใ้นเวลาท่ีมีภยัคุกคามทุกดา้นจากโลกตะวนัตก เร่ิมกระตุน้ให้คน
ไทยใฝ่รู้และใฝ่ศึกษาเพื่อใหท้นัโลก 
 6. ควำมส ำคัญด้ำนสถำนที่  วดัโพธ์ิคือมหาวิทยาลยัและหอสมุดท่ีทนัสมยัแห่งแรก เป็น
อารามหลวงท่ีกวา้งขวางใหญ่โตท่ีสุดในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย  สร้างตั้งแต่สมยัอยุธยา 
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พร่ังพร้อมดว้ยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตามจารีตประเพณีของไทย มีนกัท่องเท่ียว
และพุทธศาสนิกชนชาวไทยและจากทัว่โลกจ านวนมากมาเยีย่มชมและกราบไหวบู้ชา 
 7. ควำมส ำคัญด้ำนบุคคล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรง
สถาปนากรุงเทพมหานครและพระราชวงศ์จกัรีท่ีเจริญรุ่งเรืองสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  ทรงให้
บูรณปฏิสังขรณ์ และสถาปนาพระอารามข้ึนใหม่และพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวท่ีทรง
พระปรีชา หย ัง่รู้เท่าทนัด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การขยายอ านาจของโลกตะวนัตก ทรงให้
รวบรวมองคค์วามรู้จารึกไว ้ตลอดจนพฒันาสร้างสรรคพ์ระอารามเป็นอนัมาก 
 8. เน้ือหำและโครงเร่ือง  เป็นองคค์วามรู้ของโลกตะวนัออก รวบรวมความรู้หลากหลาย
สรรพวชิา 
 9. รูปแบบและลักษณะกำรเขียน   เขียนและจารึกเป็นร้อยกรองและร้อยแกว้ ภาษาไทย 
บาลี  สันสกฤต  เขมร ฯลฯ ทั้งแบบพรรณนา  เป็นต ารา  ค  าสอน  สุภาษิต 
 10. มีผลกระทบต่อชุมชน   สังคม และจิตวิญญาณ ของคนไทยเป็นอย่างมาก  มี
พระพุทธศาสนาเป็นปัจจยัหลกั  ตลอดจนกระทัง่ดา้นสุขภาพอนามยัของคนไทยและคนทัว่โลก  
(ฉลองจารึกวดัโพธ์ิ  มรดกความทรงจ าแห่งโลก, 2554) 
 นอกจากเป็นสถานท่ีรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ในสรรพวิชาการดา้นต่างๆ ไวเ้ป็นจ านวน
มากแลว้  วดัพระเชตุพนยงัเป็นส านกัเรียนท่ีไดส่้งเสริมใหมี้การศึกษาทั้งแผนกนกัธรรม  แผนกบาลี  
แก่พระภิกษุ-สามเณร และธรรมศึกษา บาลีศึกษา ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป 
ไดศึ้กษาเล่าเรียนตามหลกัสูตรของคณะสงฆไ์ทย  รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การศึกษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตย ์และพระอภิธรรมแก่เยาวชนและผูส้นใจทัว่ไปอีกดว้ย   ทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวให้ชาว
ไทยและชาวต่างชาติมาทศันศึกษา ซ่ึงการมาท่องเท่ียว มาทศันศึกษาหรือมาเพื่อศึกษาคน้ควา้จาก
แหล่งการเรียนรู้ดงักล่าว  ผูศึ้กษาตอ้งเดินทางมาท่ีวดัพระเชตุพนเท่านั้น ท าให้ประสบปัญหาทั้งด้ำน
เวลำ  สถำนที่  เศรษฐกิจ  กำรเดินทำงและบุคลำกร ประกอบกบัปัจจุบนัประเทศไทยมีความเจริญ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัหน่ึง หากมีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูล
ต่างๆ ของวดัพระเชตุพนอยา่งเป็นระบบแลว้  จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผูส้นใจศึกษาคน้ควา้ให้
สะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน  เป็นการช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ ดงักล่าวแล้ว  อีกทั้งเป็นการช่วยชาติ
ประหยดังบประมาณ พลงังานและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน  ปัจจุบนัวดัพระเชตุพน ตอ้งการใช้ส่ือ
สมยัใหม่ในยุคดิจิทลั เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ในหลกัธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ องค์ความรู้
ศาสตร์วิชาแผนโบราณในแขนงต่างๆ ท่ีวดัมีความเช่ียวชาญ ตลอดจนประชาสัมพนัธ์ให้รู้จัก
ประวติัศาสตร์ความเป็นมา ความสวยงามของสถาปัตยกรรม โบราณสถานท่ีทรงคุณค่าสถานท่ีหน่ึง
ของประเทศไทยให้ทัว่โลกไดรั้บทราบ   ดงันั้นหากมีการจดัท าแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ข้ึน จะสามารถ
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ช่วยลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และท าให้ผูเ้รียนและประชาชนท่ีสนใจสามารถเขา้ถึงแหล่งการ
เรียนรู้ของวดัพระเชตุพนไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาน้ี  ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความ
ทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัข้ึน  ซ่ึงจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  และส่งเสริมใหป้ระชาชนชาวไทยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับวตัถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีต้องการพฒันาศกัยภาพคนในชาติทุกช่วงวยัให้
สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติในการพฒันาตนเองให้ด ารงชีวติอยา่งมีคุณภาพ มี
ศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทยต่อไป 

 

ค ำถำมของกำรวจิัย 
 1. แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษา
ตามอธัยาศยั ท่ีพฒันาข้ึนควรมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการดา้นใดบา้ง 
 2. แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษา
ตามอธัยาศยั ท่ีพฒันาข้ึนจะมีคุณภาพด้านส่ือและด้านเน้ือหาได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่
เพียงไร 
 3. ผูใ้ช้บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน
เพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพและประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
มากนอ้ยเพียงไร 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 
 2.  เพื่อพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน
เพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัใหมี้คุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ า
แห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 
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ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1. ประชากร ท่ีศึกษาประกอบดว้ย พระสงฆ ์สามเณร นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน
ทัว่ไปท่ีเขา้มาใชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง เป็นพระสงฆ ์สามเณร นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั โดยเลือกแบบเจาะจง 
 3. เน้ือหาส าหรับน ามาสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ส่วนหน่ึงเป็นเน้ือหาความรู้ท่ีมีอยู่
ในวดัพระเชตุพน อีกส่วนหน่ึงเป็นเน้ือหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัวดัพระเชตุพน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  3.1 กลุ่มมรดกโลก เป็นเน้ือหาท่ีถูกรวบรวมและจารึกไวบ้นแผน่หินจ านวน 1,440 ช้ิน
ท่ีองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศเป็น “จารึกมรดกความทรงจ าแห่งโลก” แบ่งเป็น 8 หมวด ดงัน้ี 
   หมวดที ่1  พระพุทธศำสนำ  เป็นการจารึกประวติัพระพุทธสาวกเอตทคัคะ และ
พระพุทธสาวกิา โดยจารึกเป็นร้อยแกว้บรรยายภาพฝาผนงั 
   หมวดที่ 2  วรรณคดี  เป็นการจารึกวรรณคดีทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง พระนิพนธ์
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 3  และ      
นกัประพนัธ์อ่ืนๆ 
   หมวดที่ 3  ท ำเนียบ  เป็นการจารึกท าเนียบสมณศกัด์ิ  ท าเนียบหัวเมืองข้ึนกรุง
สยาม และการแต่งกายของชนชาติต่างๆ ตามธรรมเนียมของชาตินั้นๆ 
   หมวดที ่4  ประเพณ ี เป็นจารึกบรรยายภาพประเพณี พิธีกรรม และร้ิวกระบวนแห่
ผา้พระกฐินพยหุยาตราทางสถลมารค 
   หมวดที ่5 ประวตัิวดั  เป็นการจารึกประวติัการสร้างและปฏิสังขรณ์วดัพระเชตุพน
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
   หมวดที ่6 สุภำษิต  เป็นการจารึกปฐมสุภาษิต หรือสุภาษิตพระร่วง และฉนัทต่์างๆ 
   หมวดที่ 7 อนำมัย (การนวด) เป็นการจารึกอธิบายวิธีแกป้วดเม่ือยตามร่างกาย มี
โคลงอธิบายรูปฤๅษีดดัตน แกโ้รคในท่าต่างๆ 
   หมวดที่ 8 ต ำรำยำ (เภสัชศาสตร์)  เป็นการจารึกต ารายาแพทยแ์ผนโบราณ ฉบบั
หลวงและฉบบัเชลยศกัด์ิ 
  3.2 กลุ่มบทเรียน  เป็นเน้ือหาท่ีมีการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบนั แบ่งเป็น 4 หมวด 
ดงัน้ี     หมวดท่ี 1 นกัธรรมและธรรมศึกษา 
   หมวดท่ี 2   บาลีและบาลีศึกษา 
   หมวดท่ี 3   พระอภิธรรม 
   หมวดท่ี 4   วชิาพระพุทธศาสนาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 
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  3.3 กลุ่มทัศนศึกษำ  เป็นสถานท่ีส าคญัของวดัพระเชตุพน จ านวน 9 แห่ง  เรียกว่า 9 
ส่ิงมหศัจรรยว์ดัโพธ์ิ  ดงัน้ี 
   3.3.1 มหศัจรรยพ์ระไสยาส 
   3.3.2 มหศัจรรยต์  าราเวชเชตุพน 
   3.3.3 มหศัจรรยม์หาเจดียส่ี์รัชกาล 
   3.3.4 มหศัจรรยต์น้ต านานสงกรานตไ์ทย 
   3.3.5 มหศัจรรยม์รดกโลกวดัโพธ์ิ 
   3.3.6 มหศัจรรยต์  านานยกัษว์ดัโพธ์ิ 
   3.3.7 มหศัจรรยผ์า่นภพรัตนโกสินทร์ 
   3.3.8 มหศัจรรยว์จิิตรพระพุทธเทวปฏิมากร 
   3.3.9 มหศัจรรยต์น้ต ารับนวดแผนไทย 
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ภาพท่ี 2.12:  กรอบแนวคิดในการวจิยั   

การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการ 
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดก 

ความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน
ทีเ่หมาะสม 4  ด้าน คือ  

-  ดา้นระบบฐานขอ้มูล 
-  ดา้นวชิาการ 
-  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และ 
   เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
-  ดา้นระบบการใหบ้ริการ 
 

การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
ให้มีคุณภาพ  2  ด้าน คือ 

1. ด้านส่ือเทคโนโลยกีารศึกษา  แบ่งเป็น  4  ส่วน 

   -  ส่วนของภาพ    
   -  ส่วนของตวัอกัษร 
   -  ส่วนของการออกแบบ 
   -  ส่วนของเน้ือหา 
2. ด้านเน้ือ แบ่งเป็น 3 ส่วน 
   -  ส่วนของความถูกตอ้ง 
   -  ส่วนของภาพ 
   -  ส่วนของเน้ือหา 
 
 
 แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของ

วดัพระเชตุพนเพ่ือการศึกษาตามอธัยาศัย 

การประเมินคุณภาพแหล่งการเรียนรู้ 
ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก 

ของวดัพระเชตุพนเพ่ือการศึกษาตามอธัยาศัย 
และความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ  5  ส่วน  

1. ส่วนของภาพ 
2. ส่วนของตวัอกัษร 
3. ส่วนของการออกแบบ 
4. ส่วนของเน้ือหา 
5. ส่วนของประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 แหล่งกำรเรียนรู้ออนไลน์มรดกควำมทรงจ ำแห่งโลกของวัดพระเชตุพนเพ่ือกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย  หมายถึง  แหล่งการเรียนรู้ของวดัพระเชตุพนท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก  
รวมทั้งสถานท่ีส าคญัส าหรับทัศนศึกษำและเน้ือหาบทเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาท่ีมีการ
เรียนการสอนอยูใ่นวดัพระเชตุพน ท่ีผูว้ิจยัไดร้วบรวม ออกแบบ ด าเนินการจดัท าใหเ้ป็นแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์  เพื่อใหท่ี้ผูส้นใจสามารถเขา้มาศึกษาไดต้ามอธัยาศยั โดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 
โดยอาศยัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง URL (Uniform Resource 
Locator) คือ ท่ีอยู่ (Address) ของข้อมูลต่างๆในInternet ท่ี  https://www.kitmaiwatpho.org  หรือ  
https://www.kitmaiwatpho.com   ซ่ึงในงานวิจยัน้ีอาจเรียกว่า   “แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์”   หรือ   
“แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน” 
 มรดกควำมทรงจ ำแห่งโลก  หมายถึง   จารึกมรดกความทรงจ าแห่งโลกวดัโพธ์ิ จ านวน 
1,440 แผ่น  ท่ี องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ  ห รือ
ยู เน ส โ ก  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) ไ ด้
ประกาศข้ึนทะเบียนไวเ้ป็นเอกสารมรดกแห่งความทรงจ าแห่งโลก เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 
2554   แบ่งเป็น 8 หมวด คือ  1) หมวดพระพุทธศาสนา  2) หมวดวรรณคดี  3) หมวดท าเนียบ  4) 
หมวดประเพณี  5) หมวดประวติัวดั  6) หมวดสุภาษิต  7) หมวดอนามยั  8) หมวดต ารายา   ซ่ึงใน
งานวจิยัน้ีอาจเรียกสั้นๆวา่  “มรดกโลก” 
 บทเรียน  หมายถึง  ประเภทของเน้ือหาความรู้ท่ีน ามาสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
แบ่งเป็น  4  หมวด  คือ  1) หมวดนกัธรรมและธรรมศึกษา  2) หมวดบาลีและบาลีศึกษา  3) หมวด
พระอภิธรรม  4) หมวดรายวชิาพระพุทธศาสนาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 องค์ประกอบแหล่งกำรเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการน าส่ิงต่างๆ น ามาประกอบเขา้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน ซ่ึงในงานวิจยัน้ีก าหนด
องคป์ระกอบในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไว ้ 4  ดา้น คือ  ดา้นระบบฐานขอ้มูล  
ดา้นวชิาการ  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และดา้นระบบการใหบ้ริการ 
 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  หมายถึง  การศึกษาท่ีไม่มีรูปแบบตายตวั ไม่มีหลกัสูตรและ
ระยะเวลาในการเรียนท่ีแน่นอน เป็นการศึกษาองคค์วามรู้ต่าง ๆ ผา่นประสบการณ์ตรงท่ีไดป้ระสบ
ในชีวติประจ าวนั ซ่ึงจะกลายเป็นรากฐานส าคญัของการศึกษาตลอดชีวติ 
 กำรเรียนรู้ออนไลน์  หมายถึง  การเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนรู้ไดต้าม
ความชอบใจของตนเอง  ผ่านทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ช่วยให้เกิดความสะดวก 
เขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทุกสถานท่ี ทุกเวลา 

http://www.kitmaiwatpho.org/
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 9 ส่ิงมหัศจรรย์วัดโพธ์ิ  หมายถึง  สถานท่ีส าคญั 9 แห่ง  ภายในวดัพระเชตุพนซ่ึงเป็น
สถานท่ีติดตั้งจารึกท่ีไดรั้บการประกาศข้ึนทะเบียนไวเ้ป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก และไดถู้ก
ก าหนดข้ึนโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ วดัพระเชตุพน (วดั
โพธ์ิ) ในปี พ.ศ. 2554  มีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชน 
และสถาบนัศาสนา และสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งอนุรักษว์ิถีความ
เป็นอยู่ และศิลปวฒันธรรมไทย รวมทั้งสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในยามค ่าคืน ในเขต
โบราณสถานในกรุงเทพมหานคร   ไดแ้ก่ 
  1.  มหัศจรรย์พระไสยำส   เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ 
โดยมีลกัษณะพิเศษ คือ มีประดบัมุกภาพมงคล 108 ประการท่ีพระบาท และเป็นสถานท่ีติดตั้งจารึก 
คือ จารึกเร่ืองพระสาวิกาเอตทคัคะ ๑๓ องค ์จารึกเร่ืองอุบาสกเอตทคัคะ ๑๐ คน จารึกเร่ืองอุบาสิกา
เอตทคัคะ ๑๐ คน จารึกเร่ืองมหาวงษ ์เป็นตน้ 
  2.  มหัศจรรย์ต ำรำเวชเชตุพน   ศาลาจารึกต ารานวดแผนโบราณ    มีจิตรกรรม
ลายเส้นบอกต าแหน่งนวด นบัเป็นบนัทึกท่ีรวบรวมสรรพวิชาทั้งการแพทย ์การเมือง การปกครอง 
ประวติัการสร้างวดั และวรรณคดี นบัเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของประเทศ และเป็นสถานท่ีติดตั้ง
จารึก คือ จารึกเร่ืองพาหิรนิทาน จารึกต ารายาต่างๆ อาธิไทโ้พธิบาท เป็นตน้  
  3.  มหัศจรรย์มหำเจดีย์ส่ีรัชกำล  เป็นมหาเจดียข์นาดใหญ่ 4 องค์ องค์พระเจดียน์ั้น
เป็นแบบเจดียย์่อไมสิ้บสอง ประดบัด้วยกระเบ้ืองเคลือบ อนัประกอบด้วย พระมหาเจดียป์ระจ า
รัชกาลท่ี 1  ประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีเขียว นามวา่ พระมหาเจดียศ์รีสรรเพชดาญาณ  พระมหา
เจดียป์ระจ ารัชกาลท่ี 2   ประดบัด้วยกระเบ้ืองเคลือบสีขาว นามว่า พระมหาเจดียดิ์ลกธรรมกรก
นิทาน  พระมหาเจดียป์ระจ ารัชกาลท่ี 3  ประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีเหลือง นามวา่ พระมหาเจดีย์
มุนีบตับริขาร  และพระมหาเจดียป์ระจ ารัชกาลท่ี 4 ประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีน ้ าเงินเขม้ นาม
วา่ พระมหาเจดียท์รงพระศรีสุริโยทยั และเป็นสถานท่ีติดตั้งจารึก คือ จารึกฉนัท์กฤษณาสอนน้อง 
ฉนัทพ์าลีสอนนอ้ง สุภาษิตพระร่วง ฉนัทอ์ษัฎาพานร รวมถึงต ารายาต่างๆ เป็นตน้ 
  4.  มหัศจรรย์ต้นต ำนำนสงกรำนต์ไทย   คติความเช่ือต านานสงกรานต ์ซ่ึงรัชกาลท่ี 
3 ให้จารึกลงในแผ่นศิลาติดไวท่ี้วดัโพธ์ิ เป็นเร่ืองเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีดงักล่าว โดย
สมมติผา่นเร่ืองราวธรรมบาลกุมารและนางสงกรานตท์ั้งเจ็ดเทียบกบัแต่ละวนัในสัปดาห์ 
  5.  มหัศจรรย์มรดกโลกวัดโพธ์ิ    คือองค์ความรู้ซ่ึงรัชกาลท่ี 3 ทรงให้รวบรวมจาก
ปราชญข์องไทย เช่น ต าราการแพทย ์โบราณคดี วรรณกรรม โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอนฯลฯ จารึกลง
บนแผน่หินอ่อนประดบัไวต้ามบริเวณผนงัภายในวดัซ่ึงความรู้ท่ีจารึกไวบ้นแผน่ศิลาในปัจจุบนัรวม

http://travel.mthai.com/blog/4504.html
http://travel.mthai.com/blog/4504.html
http://travel.mthai.com/blog/4504.html
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เรียกวา่ ประชุมจารึกวดัพระเชตุพน โดยองคก์ารยเูนสโกมีมติรับรองข้ึนทะเบียนศิลาจารึกวดัพระเช
ตุพนวมิลมงัคลาราม เป็นเอกสารมรดกความทรงจ าแห่งโลก 
  6.  มหัศจรรย์ต ำนำนยักษ์วัดโพธ์ิ   เป็นการบอกเล่าเร่ืองราวต านานเก่ียวกบัยกัษ์วดั
โพธ์ิและยกัษว์ดัแจง้ ซ่ึงท าให้เกิดท่าเตียนในปัจจุบนั อยูท่ี่ซุ้มประตูทางเขา้พระมณฑป และท่ีผนงั
ศาลารอบพระมณฑปเป็นสถานท่ีติดตั้งจารึก เช่น โคลงโลกนิติ เป็นตน้ 
  7.  มหัศจรรย์ผ่ำนภพรัตนโกสินทร์   พระอุโบสถหลงัเก่าของวดัโพธารามตั้งแต่สมยั
กรุงศรีอยุธยา แต่ภายหลงัการสถาปนาพระอุโบสถหลงัใหม่ของวดัพระเชตุพนแลว้ จึงไดล้ดฐานะ
เป็นศาลาการเปรียญ โดยภายในมี “พระพุทธศาสดา” ประดิษฐานเป็นพระประธาน  และเป็น
สถานท่ีติดตั้งจารึก เช่น จารึกเร่ืองนิรยกถา จารึกเร่ืองเปรตกถา เป็นตน้ 
  8.  มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมำกร ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธ
เทวปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซ่ึงรัชกาลท่ี 1 ทรงอญัเชิญมาจากวดัศาลาส่ีหน้า ด้วย
ประสงคต์ั้งมัน่แน่วแน่ว่า น่ีจะเป็นพระนครอยา่งถาวร และเป็นสถานท่ีติดตั้งจารึก เช่น จารึกเร่ือง
พระสาวกเอตทคัคะ ๔๑ องค ์ท าเนียบตราต าแหน่งสมณศกัด์ิ เป็นตน้ ท่ีพนกัรอบพระอุโบสถติดตั้ง
โคลงภาพเร่ืองรามเกียรต์ิ ท่ีเสาพระระเบียงรอบพระอุโบสถติดตั้งต าราฉนัท์วรรณพฤติ ต าราฉันท์
มาตราพฤติ เพลงยาวกลบทและกลอกัษร เป็นตน้ 
  9.  มหัศจรรย์ต้นต ำรับนวดแผนไทย    รัชกาลท่ี 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้
รวบรวมการแพทยแ์ผนโบราณและศิลปะวิทยาการคร้ังกรุงศรีอยุธยาไว ้ทรงพระราชด าริน าเอาท่า
ดดัตนอนัเป็นการพกัผอ่นอิริยาบถแกเ้ม่ือยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย และประยกุตก์บัคติไทยท่ียก
ยอ่งฤๅษีเป็นครูผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิทยาการต่างๆ เป็นรูปฤๅษีดดัตน แสดงท่าไวท่ี้วดัเพื่อให้ราษฎร
ทัว่ไปไดศึ้กษาเล่าเรียนและรักษาโรคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานท่ีติดตั้งจารึกต่างๆ เช่นโคลง
ภาพฤๅษีดดัตน โคลงภาพคนต่างภาษา เป็นตน้ 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.  ไดน้วตักรรมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน
เพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีมีคุณภาพไวใ้ห้ผูท่ี้สนใจและตอ้งการศึกษา สามารถเขา้ศึกษาไดอ้ย่าง
สะดวก รวดเร็ว ประหยดัค่าใชจ่้าย สามารถเขา้มาศึกษาเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ  และมีเน้ือหาสาระท่ีจะ
ช่วยปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ผูเ้ขา้มาศึกษา และเป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2567  ท่ีตอ้งการพฒันาศกัยภาพคนในชาติทุกช่วงวยั ให้สามารถสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา ให้ประชาชนได้มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวตักรรมและส่ือการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน และสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 
 2. ได้ทราบองค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์และทนัสมยั สามารถพฒันาตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัต่อไป 
 3. ผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางให้ผูท่ี้มีความตอ้งการจะพฒันาแหล่งการเรียนรู้ท่ีมี
เน้ือหาสาระส าคญัในชุมชนของตน ใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การวิจยัเร่ือง  “การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดั
พระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย”  คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ี
เหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุ
พนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  2) เพื่อพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัให้มี คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุ
พนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  เพื่อตอบค าถามการวิจยัท่ีว่า  1) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดก
ความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีพฒันาข้ึนควรมีองคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมในการบริหารจดัการดา้นใดบา้ง  2) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีพฒันาข้ึนจะมีคุณภาพดา้นส่ือและดา้นเน้ือหาได้
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่เพียงไร  และ  3) ผูใ้ช้บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความ
ทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพและ
ประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากนอ้ยเพียงไรนั้น      จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งและสอบถามแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอสาระส าคญั แบ่ง
ออกเป็น 8 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
 ตอนท่ี 2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้ 
 ตอนท่ี 3  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 
 ตอนท่ี 4  แนวคิดเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 ตอนท่ี 5  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานคุณภาพดว้ยกระบวนการพีดีซีเอ (PDCA) 
 ตอนท่ี 6  ประวติัและแหล่งการเรียนรู้ของวดัพระเชตุพน 
 ตอนท่ี 7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 ตอนท่ี 8  กรอบแนวคิดการวจิยั 
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ตอนที ่1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการเรียนรู้ 
 ความหมายของการเรียนรู้ 
 ทราวิส ลี (Travis Lee, 2016) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง ความรู้ท่ีใช้ในการพรรณา 
อธิบาย หรืออ้างอิง ถึงท่ีมาและสาเหตุของการเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยได้รับการพิสูจน์ 
ทดสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้รับการยอมรับว่าเช่ือถือได้ รวมทั้งสามารถ
น าไปใช้ในการอา้งอิงเพื่อเป็นหลกัในการจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนได้ แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม 
ได้แก่  กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Bahaviorrism) กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) กลุ่มมนุษยนิยม 
(Humanism) กลุ่มสรรค์สร้างองค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructivism) และกลุ่มการเรียนรู้แบบ
เช่ือมต่อ (Conectivism) 
 ออมร็อด ยีน (Ormrod Jeanne, 2012) กล่าววา่ กระบวนการท่ีผูเ้รียนรู้ศึกษา วิเคราะห์และ
ความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ อิทธิพลของความรู้ความเขา้ใจ อารมณ์และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงประสบการณ์
ก่อนหนา้น้ี ลว้นเป็นส่วนหน่ึงของความเขา้ใจหรือมุมมองท่ีไดรั้บ ในการรักษาความรู้และทกัษะไว ้
 ริช าร์ด  อี  เม เยอ ร์  (Richard E. Mayer, 2002) ก ล่ าวว่า  ก ารเรียน รู้  หมายถึง  การ
เปล่ียนแปลงความรู้ของผูเ้รียน ทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ คือนอกจากผูเ้รียนจะมีส่ิงท่ี
เรียนรู้เพิ่มข้ึนแล้ว ยงัสามารถจดัรวบรวม เรียบเรียงส่ิงท่ีเรียนรู้เหล่านั้นให้เป็นระเบียบ เพื่อให้
สามารถเรียกกลบัมาใช้ไดต้ามท่ีตอ้งการ การเรียนรู้ (Learning) ว่า เป็นการไดม้า (Acquisition) ซ่ึง
ความรู้ ซ่ึงมาจากพื้นฐานท่ีว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนได้น าข้อมูลข่าวสารใหม่ไปไวใ้น
ความจ าระยะยาว 
 อนันต์ศกัด์ิ  สร้างค า (2560) กล่าวว่า กระบวนการท่ีท าให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ความคิด คนสามารถเรียนไดจ้ากการไดย้ินการสัมผสั การอ่าน การใชเ้ทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็ก
และผู ้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู ้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ท่ีมีอยู ่แต่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีผูส้อนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อนจะเป็นผูท่ี้สร้างบรรยากาศทางจิตวทิยาท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ท่ี
จะให้เกิดข้ึนเป็นรูปแบบใดก็ไดเ้ช่น ความเป็นกนัเอง ความเขม้งวดกวดขนั หรือความไม่มีระเบียบ
วินัย ส่ิงเหล่าน้ีผูส้อนจะเป็นผูส้ร้างเง่ือนไข และสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผูเ้รียน ดังนั้ น ผูส้อน
จะตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน  
 จิตตาภรณ์ อินวนั (2559) กล่าวว่า การเรียนรู้  หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนั
เป็นผลจากการท่ีบุคคลท ากิจกรรมใดๆ ท าให้เกิดประสบการณ์และเกิดทกัษะต่างๆ ข้ึนยงัผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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 กิตติ ยกเทพ (2555) กล่าวว่า  การเรียนรู้เป็นกระบวนการในการพฒันาความสามารถ 
และศกัยภาพของมนุษยใ์นดา้น ต่าง ๆ อาทิ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้นเจตคติ เป็นตน้ 
 ทิศนา  แขมมณี (2548) การเรียนรู้ เป็นแนวความคิดในการอธิบายลกัษณะของการเกิด
การเรียนรู้ หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มข้ึน มีการจดัรวบรวม เรียบ
เรียงความรู้ และสามรถน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ได ้

 วารินทร์  รัศมีพรหม (2542) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการทั้งด้านสมรรถภาพ 
ทกัษะและทศันคติท่ีคนเราได้รับตั้งแต่เป็นทารก จนเป็นผูใ้หญ่  กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นส่วน
ส าคัญของความสามารถของคนเรา มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวว่า “การเรียนรู้ คือ การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม”  ซ่ึงใน
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ไดมี้การศึกษาคน้ควา้ดา้นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ จนเกิดเป็นทฤษฎีการ
เรียนรู้   
 จากความหมายของการเรียนรู้ท่ีไดก้ล่าวมา ผูว้ิจยัขอสรุปถึงสาระส าคญัดงัน้ี การเรียนรู้ 
หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ อนัเป็นผลมาจากการ
ฝึกฝนและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แต่มิใช่ผลจากการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เพื่อ
ช่วยใหบุ้คคลสามารถแกไ้ขปัญหาหรือปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มได ้
 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการเรียนรู้ 
 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้คือกระบวนการท่ีท าให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด 
คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผสั การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและ
ผูใ้หญ่จะต่างกนั เด็กจะเรียนรู้ดว้ยการเรียนในห้อง การซกัถาม ผูใ้หญ่มกัเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ท่ี
มีอยู ่แต่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีผูส้อนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อน
และผูเ้รียน ผูส้อนจะเป็นผูท่ี้สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ท่ีจะให้เกิดข้ึน
เป็นรูปแบบใดก็ได้เช่น ความเป็นกันเอง ความเขม้งวดกวดขนั หรือความไม่มีระเบียบวินัย ส่ิง
เหล่าน้ีผูส้อนจะเป็นผูส้ร้างเง่ือนไข และสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผูเ้รียน ดังนั้ น ผูส้อนจะต้อง
พิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน  และในกระบวนการเรียนรู้
นั้น  ไดมี้นกัวชิาการก าหนดทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ไวต่้างๆ กนั ดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้ตามทฤษฎขีองบลูม (Bloom's Taxonomy) 
  บลูม (Bloom, 1956) การเรียนการสอนท่ีจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
นั้นผูส้อนจะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายใหช้ดัเจนและไดแ้บ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศยัทฤษฎี 
การเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้าน  ได้แก่ 1.ด้านพุทธิพิสัย 
(สติปัญญา) 2. ดา้นจิตพิสัย (จิตใจ) และ 3. ดา้นทกัษะพิสัย (ร่างกาย) การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมดา้น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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สมอง ซ่ึงเก่ียวกบัสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเร่ืองราวต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
บลูมแบ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดบั  คือ 
  1. ความรู้ท่ีเกิดจากความจ า (knowledge) ซ่ึงเป็นระดบัล่างสุด 
  2. ความเขา้ใจ (Comprehend) 
  3. การประยกุต ์(Application) 
  4. การวเิคราะห์ (Analysis) สามารถแกปั้ญหา ตรวจสอบได ้
  5. การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถน าส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ท่ี
แตกต่างจากรูปเดิม เนน้โครงสร้างใหม่ 
  6. การป ระ เมินค่ า  (Evaluation) วัดได้  และตัด สิ นได้ว่ าอะไรถูกห รือผิ ด 
ประกอบการตดัสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑท่ี์แน่ชดั 

 
ภาพท่ี 2.1: การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom's Taxonomy) 

 
 พฤติกรรมท่ีบ่งถึงความสามารถในการเรียนรู้ท่ีเป็นตวัช้ีระดบัของทกัษะในการเรียนรู้
ส าคญัอยู ่5 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.การรับรู้ เป็นการให้ผูเ้รียนได้เขา้ใจถึงหลกัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง หรือ เป็นการเลือกหา
ตวัแบบท่ีสนใจ 
 2.กระท าตามแบบ เป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนพยายามฝึกตามแบบท่ีตนสนใจและพยายาม
ท าซ ้ า เพื่อท่ีจะใหเ้กิดทกัษะตามแบบท่ีตนสนใจใหไ้ด ้หรือ สามารถปฏิบติังานไดต้ามขอ้แนะน า 
 3.การหาความถูกตอ้ง พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้ง
อาศยัเคร่ืองช้ีแนะ เม่ือไดก้ระท าซ ้ าแลว้ ก็พยายามหาความถูกตอ้งในการปฏิบติั 
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 4.การกระท าอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากตดัสินใจเลือกรูปแบบท่ีเป็นของตวัเองจะกระท าตาม
รูปแบบนั้นอยา่งต่อเน่ือง จนปฏิบติังานท่ียุง่ยากซบัซ้อนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว การท่ี
ผูเ้รียนเกิดทกัษะได ้ตอ้งอาศยัการฝึกฝนและกระท าอยา่งสม ่าเสมอ 
 5. การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมท่ีได้จากการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองจน
สามารถปฏิบติั ไดค้ล่องแคล่ววอ่งไวโดยอตัโนมติัเป็นไปอยา่งธรรมชาติ 
 2. การเรียนรู้ตามทฤษฎขีองเมเยอร์ (Mayor) 
  เมเยอร์  (Mayor, 2009) ทฤษฎีการเรียนรู้ของเมเยอร์ให้ความส าคญักบัการออกแบบ
ส่ือการเรียนการสอน การวิเคราะห์ความจ าเป็นเป็นส่ิงส าคญั และตามดว้ยจุดประสงคข์องการเรียน 
โดยแบ่งองคป์ระกอบของการเรียนรู้ออกเป็นส่วน 3 ส่วน ไดแ้ก่  
  1. พฤติกรรม ควรช้ีชดัและสังเกตได ้
  2. เง่ือนไข พฤติกรรมส าเร็จไดค้วรมีเง่ือนไขในการช่วยเหลือ 
  3. มาตรฐาน พฤติกรรมท่ีไดน้ั้นสามารถอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด 

 
 ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ์ ผูเ้รียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน 
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความหมายข้ึนมาจากแง่มุมต่างๆ ผูเ้รียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง ผูเ้รียน
เลือกเน้ือหาและกิจกรรมเอง เน้ือหาควรถูกสร้างในภาพรวม 
 3. การเรียนรู้ตามทฤษฎขีองบรูเนอร์ (Bruner) 
        บรูเนอร์ (Bruner, 1971) ได้น าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ โดยเน้นว่าการเรียนรู้คือ
กระบวนการท่ีท าให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยิน การ
สัมผสั การอ่าน การใชเ้ทคโนโลย ีการเรียนรู้ของเด็กและผูใ้หญ่จะต่างกนัเด็กจะเรียนรู้ดว้ยการเรียน
ในห้อง การซักถาม ผู ้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ท่ี มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนจาก
ประสบการณ์ท่ีผูส้อนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อนจะเป็นผูท่ี้สร้าง
บรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ท่ีจะให้เกิดข้ึนเป็นรูปแบบใดก็ไดเ้ช่น ความเป็น
กนัเอง ความเขม้งวดกวดขนั หรือความไม่มีระเบียบวนิยัส่ิงเหล่าน้ีผูส้อนจะเป็นผูส้ร้างเง่ือนไขและ
สถานการณ์เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน ดงันั้น ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอนรวมทั้งการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน บรูเนอร์ไดน้ าเสนอทฤษฎีการเรียนส าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ 
  1. ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ์ การเกิดข้ึนของความรู้ใน
ผูเ้รียน ผูเ้รียนจะตอ้งลงมือปฏิบติั ลองผดิลองถูกดว้ยตวัเองจนเกิดเป็นทกัษะและประสบการณ์ 
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  2. ผูเ้รียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน  การแสวงหาองค์ความรู้ของผูเ้รียน 
ผูเ้รียนจะตอ้งมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างองคค์วามรู้ให้เกิดข้ึนในทุก
ขั้นตอน 
  3. ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความหมายข้ึนมาจากแง่มุมต่างๆ  
  4. ผูเ้รียนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง การเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งไม่เกิดจากการเรียนรู้
ในบทบาทสมมติเท่านั้น เช่น เม่ือเกิดกระบวนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีเสร็จแลว้ ขั้นตอนต่อไปก็จะน า
ผูเ้รียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ภาคปฏิบติั ให้ผูเ้รียนได้อยู่ในสถานจริงเพื่อน าความรู้ท่ีได้จาก
ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัและน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชเ้พื่อแกปั้ญหา  
  5. ผูเ้รียนเลือกเน้ือหาและกิจกรรมเอง ผูเ้รียนควรท่ีจะเป็นผูเ้ลือกเน้ือหาความรู้และ
กิจกรรมดว้ยตนเอง เน่ืองจากความรู้นั้นมีมากมายหลากหลาย หากผูเ้รียนสนใจหรือมีความตอ้งการ
ท่ีจะเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้นั้นๆ จะท าใหผู้เ้รียนขวนขวาย พยายามและมีความตั้งใจจริงท่ีจะศึกษาหา
ความรู้  
  6. เน้ือหาควรถูกสร้างในภาพรวม องค์ความรู้ท่ีตกผลึกจะมาการการเรียนรู้ท่ีเป็น
องค์รวม ไม่ใช่องค์ความรู้ท่ีมาจากการแยกออกเป็นส่วนๆ เพราะจะท าให้องค์ความรู้แสดง
ความสัมพนัธ์ต่อกนั และเอ้ือประโยชน์แก่ผูเ้รียน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาขององคค์วามรู่ท่ีมี
ความซบัซอ้นไดดี้ยิง่ข้ึน 
 4. การเรียนรู้ตามทฤษฎขีองไทเลอร์ (Tyler) 
       ไทเลอร์ (Tyler, 1966) กล่าวว่า องค์กรถูกมองว่าเป็นปัญหาส าคัญในการพัฒนา
หลกัสูตรเพราะมนัมีอิทธิพลอยา่งมากต่อประสิทธิภาพของการสอนและระดบัของการเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษาท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในผูเ้รียน ไทเลอร์มีความเช่ือว่าการเรียนรู้มีหลกัส าคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 
  1. ความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง ในวิชาทกัษะ ตอ้งเปิดโอกาสให้มีการฝึก
ทกัษะในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อยๆ และต่อเน่ืองกนั 
  2. การจดัช่วงล าดบั (Sequence) หมายถึง การจดัส่ิงท่ีมีความง่าย ไปสู่ส่ิงท่ีมีความ
ยาก ดงันั้นการจดักิจกรรมและประสบการณ์ ให้มีการเรียงล าดบัก่อนหลงั เพื่อให้ไดเ้รียนเน้ือหาท่ี
ลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 
  3. บูรณาการ (Integration) หมายถึง การจดัประสบการณ์จึงควรเป็นในลกัษณะท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียน ไดเ้พิ่มพูนความคิดเห็นและไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกนั เน้ือหาท่ีเรียนเป็นการ
เพิ่มความสามารถทั้ งหมด  ของผู ้เรียนท่ีจะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน 
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ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ระหว่างผู ้เรียนกับ
สถานการณ์ท่ีแวดลอ้ม 
      5. ทฤษฎกีารเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ (Gagne) 
             กาเย่ (Gagne, 1971) ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการสอน คือ ทฤษฎีเง่ือนไข
การเรียนรู้ (Condition  of  Learning) โดยทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่จัดอยู่ในกลุ่มผสมผสาน 
(Gagne’s eclecticism)   ซ่ึงเช่ือวา่ความรู้มีหลายประเภท  บางประเภทสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ไม่ต้องใช้ความคิดท่ีลึกซ้ึง  บางประเภทมีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้ความสามารถในขั้น
สูง  ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ อธิบายว่าการเรียนรู้มีองค์ประกอบ 3 ส่วน  คือ 1. หลักการและ
แนวคิด  2. วตัถุประสงค์ และ 3. กระบวนการเรียนการสอน และไดเ้สนอทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น 
ไดแ้ก่ 
  1. การจูงใจ (Motivation Phase) การคาดหวงัของผูเ้รียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
  2. การรับ รู้ตามเป้ าหมายท่ีตั้ งไว้ (Apprehending Phase) ผู ้เรียนจะรับ รู้ส่ิ ง ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตั้งใจ 
  3. การปรุงแต่งส่ิงท่ีรับรู้ไวเ้ป็นความจ า (Acquisition Phase) เพื่อให้เกิดความจ า
ระยะสั้นและระยะยาว 
  4. ความสามารถในการจ า (Retention Phase) 
  5. ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปแลว้ (Recall Phase) 
  6. การน าไปประยกุตใ์ชก้บัส่ิงท่ีเรียนรู้ไปแลว้ (Generalization Phase) 
  7. การแสดงออกพฤติกรรมท่ีเรียนรู้ (Performance Phase) 
  8. การแสดงผลการเรียนรู้กลบัไปยงัผูเ้รียน (Feedback Phase) ผูเ้รียนไดรั้บทราบ
ผลเร็วจะท าใหมี้ผลดีและประสิทธิภาพสูง 
 องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ จากแนวคิดของกาเย ่ประกอบดว้ย 
  1. ผูเ้รียน (Learner) มีระบบสัมผสัและ ระบบประสาทในการรับรู้ 
  2. ส่ิงเร้า (Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  3. การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ (Gagne, 1971)    
 การสอนดว้ยส่ือตามแนวคิดของกาเย ่ประกอบดว้ย 10 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
  1. เร้าความสนใจ มีโปรแกรมท่ีกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน เช่น ใช ้การ์ตูน หรือ 
กราฟิกท่ีดึงดูดสายตา 
  2. ความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นแรงจูงใจให้ผูเ้รียนสนใจในบทเรียน การตั้งค าถาม
ก็เป็นอีกส่ิงหน่ึง 
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  3. บอกวตัถุประสงค ์ผูเ้รียนควรทราบถึงวตัถุประสงค ์ให้ผูเ้รียนสนใจในบทเรียน
เพื่อใหท้ราบวา่บทเรียนเก่ียวกบัอะไร 
  4. กระตุน้ความจ าผูเ้รียน สร้างความสัมพนัธ์ในการโยงขอ้มูลกบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อน 
เพราะส่ิงน้ีสามารถท าใหเ้กิดความทรงจ าในระยะยาวไดเ้ม่ือไดโ้ยงถึงประสบการณ์ ผูเ้รียน โดยการ
ตั้งค  าถาม เก่ียวกบัแนวคิด หรือเน้ือหานั้นๆ 
  5. เสนอเน้ือหา ขั้นตอนน้ีจะเป็นการอธิบายเน้ือหาให้กับผูเ้รียน โดยใช้ส่ือชนิด
ต่างๆ ในรูป กราฟิก หรือ เสียง วดีิโอ 
  6. การยกตวัอยา่ง การยกตวัอยา่งสามารถท าไดโ้ดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจไดซ้าบซ้ึง 
  7. การฝึกปฏิบติั เพื่อให้เกิดทกัษะหรือพฤติกรรม เป็นการวดัความเขา้ใจวา่ผูเ้รียน
ไดเ้รียนถูกตอ้ง เพื่อใหเ้กิดการอธิบายซ ้ าเม่ือรับส่ิงท่ีผดิ 
  8. การใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม เช่น การท าแบบฝึกหดั โดยมีค าแนะน า 
  9. การสอบ เพื่อวดัระดบัความเขา้ใจ 
  10. การน าไปใช้กบังานท่ีท าในการท าส่ือควรมี เน้ือหาเพิ่มเติม หรือหัวขอ้ต่างๆ ท่ี
ควรจะรู้เพิ่มเติม (Gagne et al., 2004) 
    จะเห็นไดว้า่ เม่ือน าส่ือมาประกอบความเขา้ใจในการเรียนรู้ก็จะท าให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยการเร้าและกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ การน าเสนอเน้ือหา
ท่ีมีความน่าสนใจโดยใช้ภาพและเสียงประกอบ หลังจากนั้นจึงท าการทดสอบและประเมินผล
ผูเ้รียนวา่บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
 6. ทฤษฎีการเรียนรู้ของดอลลาร์ด และมิลเลอร์ (Dollard and Miller, 1982) การเรียนรู้
ประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 
 1. แรงขับ (Driver) เกิดข้ึนเม่ือส่ิงมีชีวิตขาดสมดุล เช่น ขาดอาหาร ขาดน ้ า ขาดการ
พกัผ่อน ฯลฯ ภาวะเหล่าน้ีจะกระตุน้ให้อินทรียแ์สดงพฤติกรรม เพื่อปรับให้อินทรียอ์ยู่ในสภาพ
สมดุลอยา่งเดิม 
 2. ส่ิงเร้า (Stimulus) เป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้อินทรีย์แสดงกิจกรรมโต้ตอบออกมา เป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมตอบสนองของร่างกาย 
 3. การเส ริมแรง (Reinforcement) เป็นการกระท าให้ ส่ิ งเร้าและการตอบสนองมี
ความสัมพนัธ์กนัมากยิ่งข้ึน เช่น เม่ือนกัเรียนท าคณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้งก็เป็นการเสริมแรงโดยการ
กล่าวค าช่ืนชมหรือการให้รางวลัเป็นส่ิงของ การเสริมแรงน้ีจะท าให้นกัเรียนอยากเรียนคณิตศาสตร์
ในคราวต่อไป 
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 จากแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของนกัวิชาการท่ีไดก้ล่าวมา ผูว้ิจยัขอสรุปถึงสาระส าคญั
ของการเรียนรู้ไดด้งัน้ี การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก เพราะจะท าให้
ผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาสาระหรือเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา ผูเ้รียนจะตอ้งจดจ า ท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
เน้ือหาสาระ และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ รวมถึงการประยุกต์ใช้องคค์วามรู้นั้น
ได้ เม่ือน าความรู้ท่ีเรียนไปสู่การปฏิบติั ส่ือการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้จะต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมและ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูเ้รียนในการเรียนรู้ การให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนเข้าใจและต้องครอบคลุมเน้ือหาทั้ งหมดของเร่ืองท่ีท าการศึกษา โดยการเรียนรู้จะต้อง
ด าเนินการไปตามล าดบัขั้นตอนจากง่ายไปหาจาก หรือจากเน้ือหาพื้นฐานไปสู่เน้ือหาเชิงลึกใน
รายละเอียด เพื่อปูพื้นฐานใหผู้เ้รียนเขา้ใจอยา่งเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง จนไปถึงเน้ือหาขั้นสูง
ท่ีสามารถท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจอยา่งละเอียดหรืออยา่งลึกซ่ึงและสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกตใ์ช้
ได ้ส่ือการเรียนรู้จะตอ้งมีลกัษณะน่าสนใจ ดึงดูดให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกในการคน้หาความรู้ และ
เป็นไปตามทฤษฎีการรับรู้ เช่น มีส่ิงเร้ามากระตุน้ให้เกิดความน่าสนใจ ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกอยากรู้
อยากเห็น สร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนอยากคน้หาค าตอบ ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงคือจะตอ้งมีการบอก
วตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีจะท าการศึกษาวา่ตอ้งการให้ผูเ้รียนเขา้ใจในบทเรียนเก่ียวกบัอะไร โดยการ
เรียนรู้จะต้องครอบคลุมทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้ท่ีมีทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั การเรียนรู้ทั้ง 2 ภาคจะตอ้งมีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งซ่ึงกนัละกนั และในขั้นตอน
สุดทา้ยหลงัจากผูเ้รียนท าการศึกษาความรู้นั้นเสร็จส้ิน จะตอ้งมีระบบตรวจสอบความรู้ว่าผูเ้รียน
เขา้ใจในเน้ือหาสาระไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่ นัน่คือการจดัท าระบบประเมินผลการเรียนรู้
หรือขอสอบเพื่อวดัความสามารถของผูเ้รียน 
 นอกจากการเรียนรู้ตามแนวคิดของนกัวิชาการดงัท่ีกล่าวมา  มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้ง
ศึกษาถึงแนวคิดเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้ดว้ย 
 
ตอนที ่2  แนวคิดเกีย่วกบัแหล่งการเรียนรู้ 
 โดยแนวคิดเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้นั้น  มีผูใ้หค้  าจ  ากดัความไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 
 ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2560)  ไดใ้ห้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่า หมายถึง ส่ือต ารา
เรียน หรือส่ือการเรียนรู้ต่างๆ แหล่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับความรู้ แหล่งเรียนรู้มีเป้าหมายเพื่อ 
พฒันาทกัษะและความสามารถต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้บุคคลแต่ละคนสามารถเป็นผูเ้รียนรู้อยา่งมีอิสระ 
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อให้ผูเ้รียนใชศ้กัยภาพอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ หรืออาจกล่าว
ไดว้า่ แหล่งเรียนรู้ช่วยใหผู้เ้รียนเป็นผูย้อมรับความเป็นจริงแห่งตน (Self Actualization)  
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 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ได้สรุปความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่า 
หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยูใ่นสังคมรอบตวัเรา ทั้งส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต เป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติและ
มนุษยส์ร้างข้ึน เป็นแหล่งความรู้ท่ีท าให้คนในสังคมเกิดการเรียนรู้ และเกิดประสบการณ์ในการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 บุญชู ด าริ(2548) ให้ความหมายแหล่งเรียนรู้ว่า หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร ความ รู้
และประสบการณ์ทั้งหลายท่ีสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเอง 
ปฏิบติัเองและสร้างความรู้ด้วยตนเองตามอธัยาศยัและต่อเน่ืองจนเกิดกระบวนการเรียนรู้และ
สุดทา้ยก็จะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 จากความหมายของแหล่งการเรียนรู้ท่ีไดก้ล่าวมา ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี แหล่ง
การเรียนรู้ หมายถึง แหล่งท่ีให้ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ เช่น คน สถานท่ี ส่ิงของ หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ท่ีสามารถให้ความรู้เฉพาะตวั หรือเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้แก่
บุคคล ทุกเพศ ทุกวยั และทุกระดบัท่ีสนใจในการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้มีเป้าหมายเพื่อ พฒันาทกัษะ
และความสามารถต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้บุคคลแต่ละคนสามารถเป็นผูเ้รียนรู้อย่างมีอิสระ เป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ และเพื่อใหผู้เ้รียนใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ก าลงัความสารถ    
 ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ 
 อญัชลี ทองเสน (2560) ไดก้ล่าว ถึงความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 1. เป็นแหล่ง
ท่ีรวบรวมขององค์ความรู้อนัหลากหลาย พร้อมท่ีจะให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ดว้ย  กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 2. เป็นแหล่ง
เช่ือมโยงให้สถานศึกษาและทอ้งถ่ินมีความใกลชิ้ดกนั ท าให้คนในทอ้งถ่ินมีส่วน ร่วมในการจดั
การศึกษาแก่บุตรหลาน 3. เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เกิดความ
สนุกสนานและมี ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย 4. ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จาก
การท่ีไดคิ้ดเอง ปฏิบติัเอง และสร้างความรู้ ดว้ยตนเอง ขณะเดียวกนัก็สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้5. ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังให้รู้และรักทอ้งถ่ินของตน มองเห็นคุณค่า
และตระหนกัถึง ปัญหาในทอ้งถ่ิน พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของทอ้งถ่ินทั้งปัจจุบนัและอนาคต 
 ชูศกัด์ิ เอ้ืองโชคชยั (2558) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 1. แหล่ง
การเรียนรู้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการ (Process Of Learning) การเรียนรู้โดย
การปฏิบติัจริง (Learning By Doing) ทั้งจากท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีตนเองมีอยู่แล้ว 2. 
เป็นแหล่งกิจกรรม แหล่งทศันศึกษา แหล่งฝึกงาน และแหล่งประกอบอาชีพของผูเ้รียน 3. เป็น
แหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนโดยตรง 4. เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เป็นแหล่งคน้ควา้ วิจยั 
และฝึกอบรม 5.เป็นองค์กรเปิด ผูส้นใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่างเต็มท่ีและทัว่ถึง 6. สามารถ
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เผยแพร่ขอ้มูลแก่ผูเ้รียนในเชิงรุก เขา้สู่กลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึงประหยดัและสะดวก และ 7. มีการ
เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั 

 พนัธ์ประภา   พูนสิน (2558) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไวด้งัน้ี มุ่งเน้น
ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเป็นส าคญั เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ และส่ือต่างๆ อย่างกวา้งขวาง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กบัการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและชีวิตประจ าวนัได้เป็นอย่างดี เกิดคุณลกัษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาคน้ควา้ดงักล่าวสามารถศึกษาไดจ้าก
แหล่งการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน ดงันั้นสถานศึกษาตอ้งจดัให้มีแหล่งการเรียนรู้ทุก
รูปแบบและหลากหลาย พร้อมทั้งแนะน าผูเ้รียนใหใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้  ใหเ้กิดประโยชน์ 

 เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิริธรรม (2553) ให้ความส าคญัของการศึกษาโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 1. 
กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยอาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีหลากหลาย 2. ช่วย
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้ลึกซ้ึงข้ึน โดยใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูลสะทอ้นความ คิดเห็นจากแหล่ง
การเรียนรู้ 3. กระตุน้มุ่งเน้นลึกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงผลกัดนัให้ผูเ้รียนแสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
เพิ่ม มากข้ึน สามารถสร้างผลผลิตในการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 4. เสริมสร้างการเรียนรู้ จนเกิด
ทกัษะการแสวงหาขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัการสร้างความตระหนกัเชิงมโนทศัน์เก่ียวกบั
ธรรมชาติและความแตกต่างของขอ้มูล 5. แหล่งการเรียนรู้เสริมสร้างการพฒันาการคิด เช่น การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล และการประเมินอย่างมีวิจารญาณ โดยอาศยักระบวนการวิจยัอิสระ 6. 
เปล่ียนเจตคติของครูและผูเ้รียนท่ีมีต่อเน้ือหารายวิชา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 7. พฒันาทกัษะ
การวจิยัและความเช่ือมัน่ในตนเองในการคน้หาขอ้มูล 8. เพิ่มผลสัมฤทธ์ิดา้นวชิาการ ในดา้นเน้ือหา 
เจตคติ และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ โดยอาศยัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการเรียนรู้ 
 จากความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ท่ีไดก้ล่าวมา ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญัดงัน้ี แหล่งการ
เรียนรู้มีความส าคญั เพราะเป็นแหล่งท่ีรวบรวมขององคค์วามรู้อนัหลากหลาย พร้อมท่ีจะให้ผูเ้รียน
ไดศึ้กษาคน้ควา้ ดว้ย กระบวนการจดัการเรียนรู้ เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข เกิดความสนุกสนานและมี ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย เสริมสร้างการ
เรียนรู้ จนเกิดทกัษะการแสวงหาข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการพฒันาการคิด เช่น การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล และการประเมินอย่างมีวิจารญาณ โดยอาศัยการท างานอย่างเป็น
กระบวนการและเป็นระบบ และจะตอ้งน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2557) ได้จัด
ประเภทของแหล่งเรียนรู้ไดห้ลายแบบตามความสอดคลอ้งกบัโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อเอ้ือประโยชน์
ต่อการใช้ แบบท่ี 1 จดัตามลกัษณะของแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนจะศึกษาหาความรู้ไดจ้ากส่ิงท่ีมีอยู ่แลว้ตามธรรมชาติ เช่น แม่น ้ า ภูเขา 
ล าธาร กรวด หิน ดิน ทราย ชายทะเล 2. แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้าง
เพื่อสืบทอดศิลปวฒันธรรม  ตลอดจนเทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกของมนุษย์ เช่น 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ พิพิธภณัฑ์ ห้องสมุดประชาชน สถาบนัทางการศึกษา สวนสาธารณะ 
ตลาด บ้านเรือน ท่ีอยู่ อาศยั สถานประกอบการ 3. บุคคล เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจะถ่ายทอดความรู้
ความสามารถ คุณธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งดา้นการประกอบอาชีพและการสืบสานวฒันธรรม 
ตลอดจนนกัคิด นกัประดิษฐแ์ละผูท่ี้มีความคิด ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นดา้นต่างๆ 
 แบบท่ี 2 จดัตามแหล่งท่ีตั้งของแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
เดิมจะมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นหลัก คือ ครู อาจารย์ ห้องเรียน ห้องสมุด ต่อมามีการพัฒนาเป็น
ห้องปฏิบติัการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบติัการทางภาษา ห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ ห้องโสตทศันศึกษา หอ้งจริยธรรม ห้อง ศิลปะ เป็นตน้ ตลอดจนการใชอ้าคารสถานท่ี
บริเวณและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน เช่น ห้องอาหาร สนาม ห้องน ้ า สวนดอกไม ้สวนสมุนไพร 
แหล่งน ้ าในโรงเรียน เป็นตน้ 2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครอบคลุมทั้งดา้นสถานท่ีและบุคคล ซ่ึงอาจ
อยูใ่นชุมชน ใกลเ้คียงโรงเรียนและชุมชนท่ีโรงเรียนพานกัเรียนไปศึกษาหาความรู้เช่น แม่น ้ า ภูเขา 
ชายทะเล วดั ตลาด หอ้งสมุดประชาชน สถานีต ารวจ สถานีอนามยั สวนสาธารณะ สวนสัตว ์
 เกษม ค าบุตดา (2559) ไดจ้  าแนกแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 1. แหล่งการ
เรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล เช่น ครู เพื่อในหอ้งเรียน เพื่อนต่างห้องเรียน เพื่อ ต่างระดบั บุคลากรในโรงเรียน 
ผูป้กครอง คนในชุมชน เป็นตน้ 2. แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งวชิาการ ไดแ้ก่ สถานท่ีต่างๆ ภายใน
โรงเรียนและชุมชน เช่น ห้องสมุด วดั ตลาด ร้านคา้ สถานีต ารวจ สถานีอนามยั โบราณสถาน สวน
สัตว ์เป็นตน้ 3. แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติ ไดแ้ก่ ห้วย หนอง คลอง สวนสาธารณะ ป่า 
ตน้ไม ้ใบไม ้อุทยานธรรมชาติ รวมทั้งสัตวต่์างๆ เช่น สัตวเ์ล้ียง สัตวป่์า เป็นตน้ 4. แหล่งการเรียนรู้
ท่ี เป็นส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น หนังสือ ต ารา นิตยสาร วารสาร ส่ิงพิมพ ์
หนังสือพิมพ์ แผ่นปลิว ป้ายโฆษณาต่างๆ รายการวิทยุ รายการ โทรทัศน์ เสียงตามสาย เกม
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นตน้ 
 ชชัวาล วงษ์ประเสริฐ (2557) แบ่งแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. แหล่ง
การเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลข่าวสารกบัผูอ่ื้นได ้ซ่ึงไดแ้ก่ สมาชิกใน
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ครอบครัว เพื่อนบ้าน ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ จากประสบการณ์ของตนเอง เป็นต้น ซ่ึงแหล่ง
บุคคลน้ีจะเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารแบบสองทางมากกวา่แหล่งการเรียนรู้ประเภท อ่ืนๆ  2. แหล่ง
การเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือมวลชน เป็นแหล่งท่ีเป็นการใหข้อ้มูล ข่าวสาร โดยผา่น ทางส่ือมวลชนประเภท
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงส่ือมวลชนจะ
สามารถเขา้ถึงผูใ้ช้ไดอ้ย่างกวา้งขวางแต่การส่ือสารจากแหล่งส่ือมวลชนจะเป็น การส่ือสารแบบ
ทางเดียว 3. แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นสถาบนั เป็นองคก์รซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐบาล หรือ 
เอกชนเพื่อท าหน้าท่ีในการแสวงหาสารสนเทศแลว้น ามาวิเคราะห์ จดัเก็บ และให้บริการ เผยแพร่ 
ไดแ้ก่ ห้องสมุดหรือศูนยส์ารสนเทศ แหล่งขอ้มูลของหน่วยงานองคก์รทางราชการ สมาคมวิชาชีพ 
เป็นตน้ 
 จากประเภทของแหล่งการเรียนรู้ท่ีได้กล่าวมา ผูว้ิจยัสรุปสาระส าคญัดงัน้ี แหล่งการ
เรียนรู้จดัแบ่งออกได้เป็น  4  ประเภท คือ 1. แหล่งการเรียนรู้จากบุคคล เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีจะ
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ คุณธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งดา้นการประกอบอาชีพและการสืบ
สานวฒันธรรม ตลอดจนนักคิด นักประดิษฐ์และผูท่ี้มีความคิด  ริเร่ิมสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ          
2. แหล่งการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนจะศึกษาหาความรู้ไดจ้ากส่ิงท่ี
มีอยู ่แลว้ตามธรรมชาติ เช่น แม่น ้ า ภูเขา ล าธาร ป่าไม ้กรวด หิน ดิน ทราย ชายทะเล สัตว ์เป็นตน้ 
3. แหล่งการเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุ พิพิธภณัฑ์ ห้องสมุดประชาชน 
สถาบนัทางการศึกษา สวนสาธารณะ ตลาด บ้านเรือน ท่ีอยู่ อาศยั สถานประกอบการ เป็นต้น        
4. แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเช่ือ ได้แก่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบา้น การละเล่นพื้นบา้น กีฬาพื้นบา้น วรรณกรรมทอ้งถ่ิน ศิลปะพื้นบา้น ดนตรีพื้นบา้น 
วถีิชีวติความเป็นอยู ่เป็นตน้ 
 
 
ตอนที ่3 แนวคิดเกีย่วกบัการศึกษาตามอธัยาศัย 
 
 ปัจจุบนัระบบการศึกษาไทยตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 2545 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) 2553 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) 
2562    แบ่งออกเป็น  3  ระบบ คือ  การศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ 
การศึกษาตามอธัยาศยั   ในงานวจิยัน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาตามอธัยาศยัเท่านั้น 
ดงัน้ี 
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 ความหมายการศึกษาตามอธัยาศัย 
 การศึกษาตามอธัยาศยั  หมายความวา่  กิจกรรมการเรียนรู้ในวถีิชีวิตประจ าวนัของบุคคล  
ซ่ึงบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตอ้งการ โอกาส 
ความพร้อม และศกัยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล”  (พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551) 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ให้ความหมายว่า “การศึกษาตามอธัยาศยั” 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติท่ีเกิดข้ึนจากการประสมประสานการจดัการศึกษาให้เขา้กบัความ 
ตอ้งการของผูเ้รียน และกระบวนการเรียนรู้ในวถีิชีวิตตามธรรมชาติ จากแรงจูงใจภายในของผูเ้รียน 
ท าให้เกิดการพฒันาตนเองทั้งโดยรู้ตวัและไม่รู้ตวั เป็นการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย ์เพราะทุก
คน สามารถแสวงหา และสะสมไดจ้ากประสบการณ์การท างาน เป็นกระบวนการปฏิบติัจริงท าให้
เกิดการ พฒันาเจตคติ ความรู้ และทกัษะได้อย่างแท้จริง และมกัเกิดข้ึนอย่างย ัง่ยืนโดยไม่มีการ
จดัล าดบั ขั้นตอนให้เป็นระบบ ไม่มีรูปแบบกระบวนการท่ีแน่นอน วดัได้ยากเป็นการศึกษาท่ีมี
หลายมิติ  
 พชัรี พลายชมพูนุช (2560) การศึกษาตามอธัยาศยั หมายถึง การศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนเรียนรู้
ด้วยตนเองตามความ  สนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส  โดยการศึกษารายบุคคล 
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆไดอ้ยา่งอิสระตามความตอ้งการและ
สามารถเรียนรู้ได ้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 มุตตาฟา ล่าเห (2560) การศึกษาตามอธัยาศยั หมายถึง เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ท่ีเกิดข้ึนจาก ประสบการณ์การเรียนรู้หลายๆแบบ โดยผา่นการศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์สังคม 
สภาพแวดล้อม ส่ือ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ท าให้เกิดการพฒันาทกัษะความรู้ข้ึนเร่ือย ๆ และเป็น 
การศึกษาท่ีไม่มีหลกัสูตร ไม่มีเวลาเรียนท่ีแน่นอน ไม่จ  ากดัอายุ ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีการสอบ 
ไม่มี การรับประกาศนียบตัร มีหรือไม่มีสถานศึกษาท่ีแน่นอน เรียนท่ีไหนก็ได ้สามารถเรียนได้
ตลอดเวลา และเกิดข้ึนในทุกช่วงวยัตลอดชีวติ 
 ชูศกัด์ิ เอ้ืองโชคชยั (2558) การศึกษาตามอธัยาศยั หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีผสมผสาน
ระหว่างการจดัการศึกษาให้เขา้กบัวิถีของชุมชน โดยให้ความส าคญักับการด าเนินชีวิตหรือการ
สร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตตามธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของบุคคลในชุมชนหรือ
สังคมใดๆ ทั้งน้ีเป็นการสร้างโอกาส ดึงดูดและสนบัสนุนให้บุคคลในแต่ละชุมชนหรือสังคมนั้น 
ไดเ้ขา้มาศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจของตนเองอยา่งอิสระตามความพอใจ ท่ีบุคคลจะเรียนรู้ดว้ย
ตนเองเป็นหลกั เพื่อต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ และศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล อนัจะสามารถพฒันาตนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ  
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 กาลิค (Garrick, 2012) การศึกษาตามอธัยาศยั หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนผา่นการด าเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั เรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมรอบตวั รวมถึงเรียนรู้จากบริบททาง
ประวติัศาสตร์ 
 คูมส์ (Coombs, 1985) การศึกษาตามอธัยาศยั หมายถึง กระบวนการศึกษาตลอดชีวิตท่ี
บุคคลไดรั้บและสะสมความรู้ ทกัษะ เจตคติ และการรู้แจง้จากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั การ
สัมผสักบัส่ิงแวดลอ้ม จากครอบครัว จากเพื่อน จากการเดินทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ ดู
โทรทศัน์ ชมภาพยนตร์ ซ่ึงโดยปกติแล้วนั้น การศึกษาตามอธัยาศยัย่อมไม่มีการจดั ไม่มีระบบ 
บางคร้ังเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ แต่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแต่ละบุคคล แมจ้ะ
ไดรั้บการศึกษาจากในระบบโรงเรียนมาแลว้ก็ตาม 
          การศึกษาตามอธัยาศยั หมายถึงผลของการเรียนรู้อนัเกิดจากสถานการณ์ท่ีผูเ้รียน หรือ
แหล่งความรู้อยา่งใดอยา่งหน่ึง มีเจตจ านงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แต่ไม่ใช่ทั้งสองปัจจยัเกิดตรงกนั 
การศึกษาตามอธัยาศยั ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ท่ีเติมเต็ม
ความตอ้งการของปัจเจกท่ีตอ้งการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ นอกเหนือการเรียนในระบบโรงเรียน 
โอกาสของการศึกษาตามอธัยาศยัเกิดข้ึนในสถานท่ีต่างๆ และจากส่ือต่างๆ (ตวัอย่างเช่น รายการ
กระจายเสียง ภาพยนตร์ ซีดี) 
 การศึกษาตามอัธยาศัย (informal education) จึงมุ่ งให้ เกิดการเรียน รู้ตามอัธยาศัย 
(Informal learning) โดยเก้ือหนุนให้ผูเ้รียนก าหนด/เลือกวิธีการเรียนเอง หรือตามวตัถุประสงคข์อง
สถาบนัหรือแหล่งความรู้นั้น ๆ ผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ลอดเวลา โดยมีเป้าหมายเพื่อท าใหบุ้คคลมี
โอกาสแสวงหาและรับความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเข้าใจ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 การเรียนรู้ตามอธัยาศยัและการเรียนรู้ดว้ยตนเองควบคู่กบัค าวา่ “การศึกษาตามอธัยาศยั” 
(Informal education) ก็คือ การเรียนรู้ซ่ึงเป็นการอธิบายการเรียนรู้ในมิติของผูเ้รียน ซ่ึง Livington 
(1999) นิยามว่าเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งความเขา้ใจ ความรู้ หรือทกัษะ ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ตอ้งเสนอ
โดยผ่านหลักสูตรหรือโปรแกรมจากสถาบันการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ และในความ
พยายามในการจ าแนกประเภท (Taxonomy) ของการเรียนรู้ตามอธัยาศยั นั้น Schugurensky (2000)  
เสนอแนะว่ามี 3 ชนิด คือ การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (Self-directed learning) การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
โดยบงัเอิญ (Incidental learning) และการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวนั (Day Life Learning) 
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      โดยสรุป การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาตามความสนใจของผูเ้รียนท่ีต้องการ
เรียนรู้จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน ส่ือ หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความ
บนัเทิงและพฒันาคุณภาพชีวติ เป็นการเรียนรู้ตามวถีิชีวติ เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี และทุกช่วง
วยัของชีวิต ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดย
ศึกษาจากประสบการณ์ การท างาน สภาพแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีความยืดหยุน่อยา่งมาก
ในเร่ืองเน้ือหาและระยะเวลาเรียน มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง อนัจะน าไปสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวติ 
  
 การส่งเสริมการศึกษาตามอธัยาศัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2560) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ให้หน่วยงาน
ส่วนกลางไดแ้ก่ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และในส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ ส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั จดัให้มีและด าเนินการเก่ียวกับการศึกษาตาม
อธัยาศยั ดงัน้ี 1) ส่งเสริมการจดัการศึกษานอกระบบ และการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบั
ความสนใจ และวิถีชีวิตของผูเ้รียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 2)  เร่งพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการศึกษา
และการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และสามารถ ให้บริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
3) จดัท าขอ้มูลและสารสนเทศรายบุคคลของผูเ้รียน และขอ้มูล  ด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านระบบ
เทคโนโลยดิีจิทลั และ 4) ด าเนินการในภารกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และ การพฒันา
คุณภาพชีวติอยา่งเหมาะสม เตม็ตามศกัยภาพในแต่ละช่วงวยั ดว้ยการศึกษาตามอธัยาศยั 
 2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการอบรมแก่กลุ่มผู ้สูงวยัในทุกระดับการศึกษา 
โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างพลเมือง ท่ีมี
คุณภาพชีวติ 
 3. เพิ่มการใชอ้งค์ความรู้เทคโนโลยีนวตักรรม และความคิดสร้างสรรคใ์ห้เป็นเคร่ืองมือ
หลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาการจดัการศึกษา และการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริม การเรียนรู้ตาม
อธัยาศยั และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในชุมชน ผา่นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน
และ หลากหลาย 
 ชลธิชา เอ่ียมศิริ (2552) กล่าวว่า การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการสอนท่ีให้โอกาส และ 
ทางเลือก เพื่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้แก่ประชาชนทัว่ไปให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติม
ความรู้ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ก่อให้เกิดโลกทศัน์ท่ีกวา้งข้ึน สามารถใช้เป็นขอ้มูลใน
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การปรับปรุง ชีวิตให้กา้วหน้า และด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุข การศึกษาตามอธัยาศยั
เกิดข้ึนตามวิถี ชีวิตท่ีเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการท างาน จากส่ือ จากบุคคล จาก
ครอบครัว จากชุมชน และจากแหล่งความรู้ ซ่ึงสามารถเรียนไดต้ลอดเวลาและเกิดข้ึนไดใ้นทุกช่วง
วยัของชีวิต ได้แก่ - ห้องสมุดประชาชน เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและศูนย์กลางการจัด
กิจกรรม ของชุมชน แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจงัหวดั ห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอ ห้องสมุดประชาชนต าบล เป็นต้น เป็นแหล่งความรู้ท่ีให้บริการส่ือท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนใน ท้องถ่ิน เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทศัน์ ส่ือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ
ทดลอง ส่ือสาธิต และส่ืออ่ืน ๆ รวมทั้งการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของประชาชน
ในทอ้งถ่ิน - ศูนยก์ารเรียนชุมชน เป็นศูนยร์วมการให้บริการและจดักิจกรรมการศึกษาตลอด ชีวิต
เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึงครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดย
มีสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ศูนยก์ารเรียนจะจดับริการความรู้ ข่าวสารขอ้มูล และ การศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญัและสายอาชีพ รวมทั้ งการศึกษาท่ีจ าเป็น และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน - แหล่งการเรียนรู้ เป็นศูนยร์วมของหมู่บา้นในการให้
ข่าวสารขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการด าเนินชีวิต รวมทั้งเป็นศูนยร์วมการจดักิจกรรมการส่งเสริม
ความรู้และประสบการณ์แก่ ประชาชนในหมู่บา้น มีสถานท่ีตั้งตามความเหมาะสมภายในหมู่บา้น 
โดยใหบ้ริการความรู้ท่ีเป็น ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) กล่าวว่า หลกัการส าคญัของการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั มีหลกัการส าคญัดงัน้ี  
 - ใหค้วามเสมอภาค โดยส่งเสริมบุคคลใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั และ สามารถ
เขา้ถึงการศึกษาระดบัพื้นฐาน และการศึกษาต่อเน่ือง  
 - ให้โอกาสโดยส่งเสริมให้บุคคลมีช่องทางและทางเลือกในการแสวงหาความรู้ท่ี 
หลากหลาย - พฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันาอาชีพของบุคคลในสังคม โดยพฒันาให้สอดคลอ้ง  กบั
การเปล่ียนแปลงของสังคม และสนองความตอ้งการ ความสนใจของทุกบุคคลและทุกกลุ่มสังคม  
 - มีความหลากหลายและยืดหยุ่น โดยจัดกิจกรรมและกระบวนการจดัการศึกษาให ้
หลากหลาย เหมาะสมกบับุคคลและกลุ่มบุคคลในชุมชน เพื่อเอ้ือความสะดวกต่อการรับบริการ 
การศึกษา และส่งเสริมทุกคนใหเ้ขา้ถึงการบริการ  
 - ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้โดยส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน เป็นฐานการจดัการเรียนรู้ และเป็นสถานท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
จากสถานการณ์จริง ฝึกปฏิบติัจริง เป็นวถีิชีวติแห่งการเรียนรู้  
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 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 24 ระบุว่า กระบวนการเรียนรู้การศึกษานอก
ระบบ โดยเน้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกบัความสนใจและ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การฝึกปฏิบติัการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ให้คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ จดัการ
เรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี  
 การจดัการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สาระส าคญัใน หมวด 
4 แนวทางการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งการการเรียนรู้ตามอธัยาศยั มีดงัน้ี  
 มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา 
ตนเองไดต้ลอดเวลา และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
 มาตรา 23 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้ งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ เหมาะสม   
 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการ
เรียนรู้อ่ืนอยา่ง พอเพียงและมีประสิทธิภาพ   
 โดยสรุป  การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยันั้น จะตอ้ง
จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัความสนใจและความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล การจดัการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
ตลอดเวลา ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ โดยส่งเสริมและจดัให้มีแหล่ง
การเรียนรู้ในทุกรูปแบบอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ (พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542) 
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ตอนที ่4 แนวคิดเกีย่วกบัแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ และองค์ประกอบทีเ่หมาะสมในการบริหาร 
 จัดการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
  
 ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง ระบบการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้ผา่น
ระบบอินเทอร์เน็ตโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา หรือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  เป็นตน้ ในการติดต่อส่ือสารและเขา้ถึงความรู้ 
 คานส์ (Khan, 1997) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านเว็บในระบบ
อินเทอร์เน็ต เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัความรู้ในระยะไกลโดยใชเ้วบ็เป็นส่ือกลาง 
 คาลิเนอร์ (Carliner, 1999) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านเว็บใน
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีน าเสนอผา่นคอมพิวเตอร์   
 อ็อบลิงเกอร์และอ็อบลิงเกอร์ (Oblinger & Oblinger, 2005) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
หมายถึง  กระบวนการและการใช้ป ระโยช น์จากการเรียนการสอนผ่าน เว็บ ในระบบ
อินเทอร์เน็ต ดว้ยเคร่ืองมือดิจิตอลต่างๆ  
 เวกเกนและแฮมเบรช (Weggen and Hambrecht, 2007)  การเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง 
การเรียนรู้โดยอาศัยการส่งเน้ือหาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้ งมวล ซ่ึงหมายรวมถึงอินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ต และเอก็ซ์ทราเน็ต ซ่ึงเป็นการใชเ้ทคโนโลยเีครือข่ายเป็นฐาน  
 โจชัว (Joshua, 2018) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง กระบวนการการศึกษาหา
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นระยะไกลและไม่ใช่การเรียนรู้
รูปแบบเดิมจากในหอ้งเรียน 
 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศกัด์ิ (2550) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง การเรียนรู้บนฐาน
เทคโนโลยี ซ่ึงครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ การ
เรียนรู้บนเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง และความร่วมมือดิจิตอล เป็นตน้ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยเีครือข่าย อาทิ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอก็ซ์ทราเน็ต เป็นตน้ 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2550) การเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง การเรียนในลกัษณะใดก็ได ้
ซ่ึงใช้การถ่ายทอดเน้ือหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอก็ซ์ทราเน็ต หรือสัญญาณโทรทศัน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม ก็ได ้ซ่ึง
เน้ือหาสารสนเทศ อาจอยูใ่นรูปแบบการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนบนเวบ็ การเรียน
ออนไลน์ การเรียนทางไกลผา่นดาวเทียม หรือ การเรียนผา่นวดิีทศัน์ตามอธัยาศยั   
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 ฐิติยา เนตรวงษ์ (2553) การเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี ซ่ึง
ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้บนเว็บ 
หอ้งเรียนเสมือนจริง โดยผูเ้รียนสามารถเรียนผา่นเทคโนโลยเีครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
และเอ็กซ์ทราเน็ต การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video conference) 
เป็นตน้ 
 ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง การเรียนรู้จากแหล่งขอ้มูลข่าวสาร 
และสารสนเทศจากเว็บผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียนใฝ่
เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสร้างให้ผู ้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ไดใ้นทุกเวลาและทุกสถานท่ี 
  
 การออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 การออกแบบโครงสร้างของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สามารถท าไดห้ลากหลายแบบ 
ข้ึนอยูก่บัความชอบและความถนดัของแต่ละบุคคล นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ
น าเสนอ เพราะจะตอ้งออกแบบให้เหมาะกบัการใชง้านของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด โดยโครงสร้าง
ของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปดว้ย 4 รูปแบบดงัน้ี 
 1. โครงสร้างแบบเรียงล าดบั 
 โครงสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์แบบเรียงล าดบั จะเป็นโครงสร้างแบบธรรมดาท่ี
นิยมใชง้านกนัมากท่ีสุด เน่ืองจากมีความง่ายต่อการจดัระบบขอ้มูล และสามารถน าเสนอเร่ืองราว
ตามล าดบัได้เป็นอย่างดี เหมาะกบัแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีขนาดเล็ก มีเน้ือหาท่ีไม่ซับซ้อน 
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีให้ความรู้ หรือแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์องคก์ร
ขนาดยอ่ม โดยลกัษณะการลิงคเ์น้ือหา ก็จะลิงคไ์ปทีละหนา้ มีทิศทางการเขา้สู่เน้ือหาต่างๆ ในแบบ
เส้นตรง ใช้ปุ่มเดินหน้า-ถอยหลงัในการก าหนดทิศทาง จึงท าให้การใช้งานเป็นไปอย่างง่าย แต่
โครงสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์แบบเรียงล าดบัก็มีขอ้เสีย คือจะท าให้ผูใ้ชง้านตอ้งเสียเวลาใน
การเขา้สู่เน้ือหาเพราะไม่สามารถก าหนดทิศทางการเขา้สู่เน้ือหาดว้ยตวัเองได ้ดงัภาพท่ี 2.2 
 

 
ภาพท่ี 2.2: โครงสร้างแบบเรียงล าดบั 
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 2. โครงสร้างแบบล าดบัขั้น 
  โครงสร้างแบบล าดบัขั้น นิยมใช้กบัเวบ็ท่ีมีความซับซ้อนของขอ้มูล เพื่อให้สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดง่้ายข้ึน โดยจะมีการแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนๆ และมีการน าเสนอรายละเอียด
ยอ่ยๆ ท่ีลดหลัน่กนัมา ท าให้สามารถท าความขา้ใจกบัโครงสร้างเน้ือหาไดง่้ายข้ึน โดยจะมีโฮมเพจ
เป็นจุดเร่ิมตน้ และจุดร่วมจุดเดียวท่ีจะน าไปสู่การเช่ือมโยงเน้ือหาเป็นล าดบัจากบนลงล่าง ดงัภาพท่ี 
2.3 
 

 
ภาพท่ี 2.3: โครงสร้างแบบล าดบัชั้น 

 3. โครงสร้างแบบตาราง 
  โครงสร้างแบบตาราง เป็นโครงสร้างการออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีความ
ซบัซ้อน แต่ก็มีความยดืหยุน่ในระดบัหน่ึง เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้สู่เน้ือหาต่างๆ ไดง่้ายข้ึน การ
ออกแบบในลกัษณะน้ีจะมีการเช่ือมโยงเน้ือหาในแต่ละส่วนซ่ึงกนัและกนั ท าให้ผูใ้ช้งานสามารถ
เปล่ียนทิศทาง หรือก าหนดทิศทางในการเขา้สู่เน้ือหาดว้ยตวัเองได ้จึงไม่ท าให้เสียเวลา แถมยงัท า
ใหแ้หล่งการเรียนรู้ออนไลน์มีความทนัสมยัข้ึน ดงัภาพท่ี 2.4 
 

 
ภาพท่ี 2.4: โครงสร้างแบบตาราง 
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 4. โครงสร้างแบบใยแมงมุม 
  โครงสร้างแบบใยแมงมุม  เป็นโครงสร้างท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมี
ความยืดหยุ่นมากท่ีสุด โดยทุกหน้าเวบ็จะมีการเช่ือมโยงถึงกนัหมด ท าให้สามารถเขา้ถึงหน้าเวบ็
เพจต่างๆ ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งง่าย และมีความอิสระมากข้ึน นอกจากน้ีก็สามารถเช่ือมโยงไปสู่แหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์ภายนอกไดดี้ ดงัภาพท่ี 2.5 

 
ภาพท่ี 2.5: โครงสร้างแบบใยแมงมุม 

 
 การออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดความ
สนใจของผูค้นไดดี้ จะตอ้งมีองคป์ระกอบของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์อยา่งครบถว้น (บริษทั วนั 
บีลีพ จ ากดั, 2562) ซ่ึงไดแ้ก่ 
 1. ความเรียบง่าย (Simplicity) 
  การออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีดี จะตอ้งเนน้ท่ีความเรียบง่ายเป็นหลกั โดย
เลือกน าเสนอเฉพาะส่ิงท่ีต้องการน าเสนอจริงๆ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยอาจจะเป็นสีสัน 
กราฟิก ภาพเคล่ือนไหวหรือตวัอกัษร ท่ีส าคญัจะตอ้งมีการน าเสนอท่ีไม่ดูรกหนา้เวบ็จนเกินไป เพื่อ
ไม่ให้เกิดความรู้สึกรกสายตา หรือสร้างความเบ่ือหน่าย น่าร าคาญให้กบัผูท่ี้เขา้ชมแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ 
 2. ความคงเส้นคงวา (Consistency) 
  ควรออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ดว้ยความคงเส้นคงวา คือจะตอ้งมีรูปแบบ 
กราฟิก โทนสีและการตกแต่งต่างๆ ให้แต่ละหนา้บนแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มีความคลา้ยคลึงกนั 
และเป็นแนวเดียวกนัไปตลอดทั้งแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ดงัตวัอย่างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ทั่วๆ ไปท่ีจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกหน้าของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์นั้น จะเน้นการตกแต่งใน
รูปแบบเดียวกนัทั้งหมด ต่างก็แค่การน าเสนอของแต่ละหนา้เท่านั้น 
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 3. สร้างความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ (Identity) 
  การออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้สามารถส่ือถึงจุดประสงค์ในการ
น าเสนอแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ได้ดี จะตอ้งมีการสร้างความเป็นเอกลกัษณ์และจุดเด่นให้กับ
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้สามารถสะทอ้นถึงลกัษณะขององคก์รไดม้ากท่ีสุด โดยการสร้าง
เอกลกัษณ์ดงักล่าวนั้น อาจใช้ชุดสี รูปภาพ ตวัอกัษรหรือกราฟิก นอกจากน้ีก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัวา่ เป็น
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์แบบทางการหรือไม่ เพื่อจะไดอ้อกแบบไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด 
 4. เน้ือหาท่ีมีประโยชน ์(Useful Content) 
  เน้ือหาเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ เพราะส่ิงท่ีท าให้
ผูค้นเกิดความสนใจ และหมัน่ติดตามแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เหล่านั้นอยู่เสมอ ก็คือเน้ือหาท่ีมี
ความสมบูรณ์ มีประโยชน์และน่าสนใจ นอกจากน้ีจะตอ้งมีการปรับปรุง พฒันาเน้ือหาให้มีความ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ รวมถึงขอ้มูลตอ้งมีความถูกตอ้งท่ีสุด 
 5. ระบบน าทางใชง้านง่าย (Easy Navigation)  
  ระบบน าทาง เป็นเสมือนป้ายบอกทางเพื่อให้ผูใ้ชง้าน ไม่เกิดความสับสนในขณะใช้
งานแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ซ่ึงการออกแบบระบบน าทางก็จะตอ้งเน้นท่ีความเรียบง่าย ใช้งาน
สะดวก และมีความเขา้ใจไดง่้าย ท่ีส าคญัจะตอ้งมีต าแหน่งการวางท่ีสม ่าเสมอเพื่อให้ดูเป็นแนวทาง
เดียวกนั ท าให้ผูใ้ชง้านหรือผูช้มรู้สึกประทบัใจ และจดจ าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไดง่้ายข้ึน ส่วน
ใครท่ีมีการน ากราฟิกมาใช้ในระบบน าทาง ก็จะต้องเลือกกราฟิกท่ีสามารถส่ือความหมายได้ดี
เช่นกนั 
 6. ความดึงดูดและความน่าสนใจ (Visual Appeal and Interesting) 
  แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีดีจะตอ้งมีคุณภาพ ทั้งส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นบนแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นกราฟิก ชนิดตวัอกัษร รูปภาพหรือสีสันท่ีใช้ เน้ือหาท่ีน ามาแสดงผล 
ซ่ึงหากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มีคุณภาพก็จะสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นจุดเด่นท่ีท าให้ผูค้น
ส่วนใหญ่เกิดความสนใจไดดี้ เพราะฉะนั้นหา้มละเลยในส่วนของคุณภาพเด็ดขาด 
 7.    ความสะดวกในการเขา้ใชง้าน (Compatibility) 
  แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ควรใหค้วามสะดวกสบายแก่ผูใ้ชง้านไดดี้ คือจะตอ้งมีการ
แสดงผลไดใ้นทุกระบบปฏิบติัการ ไม่วา่จะเป็นเวบ็เบราวเ์ซอร์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ แทบ็เล็ต หรือ
บนโทรศพัท์มือถือ ท่ีส าคญัจะตอ้งมีความละเอียดของการแสดผลและสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่มี
ปัญหาดว้ย 
 
 



 38 

 8.   ความคงท่ีของการออกแบบ (Design Stability) 
 การออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ควรจะมีความคงท่ีในการออกแบบ ดว้ยการสร้าง
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ดว้ยแบบแผนเดียวกนั และมีการเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบ ท าใหมี้ 
ความน่าเช่ือถือ และดูมีคุณภาพ ช่วยสร้างความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
 9.    ความคงท่ีของการท างาน (Function Stability) 
  ระบบการท างานบนแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์จะตอ้งมีความคงท่ี และสามารถใช้
งานไดดี้ ซ่ึงนอกจากการออกแบบระบบการท างานให้มีความทนัสมยัและสร้างสรรคแ์ลว้ ก็จะตอ้ง
หมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ เพราะหากระบบการใช้งานมีความผิดปกติก็จะได้แก้ปัญหาได้ทัน 
นอกจากน้ีอาจมีการอพัเดตดีไซน์ให้ทนัสมยัข้ึนบ่อยๆ เพื่อให้ผูใ้ช้งานรู้สึกสนุกไปกบัการใช้งาน
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 เคลล่า (Kellar, 2007) การออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  ควรมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 
 1. ความเรียบง่าย เขา้ใจง่าย (Simplicity) มีเน้ือหาสาระท่ีจ าเป็นและมีความเหมาะสม ไม่
มีเน้ือหาสาระมากจนเกินไป มีความเรียบง่ายและไม่เยิน่เยอ้ 
 2. ความสม ่ าเสมอ ไม่สับสน  (Consistency) การแสดงผลควรมีลักษณะกลมกลืนมี
รูปแบบเดียวกนั การออกแบบกราฟิกควรมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกนัในทุกส่วนของแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ การออกแบบสถาปัตยกรรมควรสร้างแบบท่ีน าไปสู่โครงสร้างส่ือส่ิงพิมพท่ี์สอดคลอ้งกนั 
การออกแบบส่วนท่ีเช่ือมโยงกนั ควรก าหนดโหมดของการโตต้อบ, การน าทางและการแสดงผล
เน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกนั ควรสร้างระบบน าทางในทุกๆ ส่วนของหน้าเวบ็โครงสร้างส่ือส่ิงพิมพ์ท่ี
สอดคลอ้งกนั 
 3. สร้างความโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ (Identity) การสร้างความเป็นเอกลกัษณ์และจุดเด่น
ใหก้บัแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีตอ้งการน าเสนอ 
 4. ความทนทาน (Robustness) ผูใ้ชค้าดหวงัถึงเน้ือหาและอรรถประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชใ้นทุกมิติ 
 5. ระบบน าทาง (Navigation) ออกแบบระบบน าทางในลกัษณะท่ีใชง้านง่ายและคาดเดา
ได ้
 6. ความดึงดูดและความน่าสนใจ (Visual Appeal) เน้ือหา ส่วนประกอบ การใชสี้ การจดั
วางขอ้ความ กราฟิกและส่ือ และระบบน าทางตอ้งเกิดความรู้สึกดึงดูดและน่าสนใจต่อผูใ้ช ้
 7. ความสะดวกในการเข้าใช้งาน  (Compatibility) สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ
สามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย 
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 เพราะแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร 
นอกจากความสวยงามท่ีตอ้งค านึงถึงแลว้ ยงัมีองคป์ระกอบในการท าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีดี 
ซ่ึงมี 5 องคป์ระกอบส าคญั (บริษทั เรดด้ี พลาเน็ต, 2562) ดงัน้ี 
 1.  ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล (Accessibility) 
     หน่ึงในองคป์ระกอบของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์หรือแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ี
ดี คือ ตอ้งสามารถน าเสนอขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้เยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไดอ้ยา่งครบถว้น ไม่มี
ปัญหาเร่ืองของการแสดงหน้าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  ผูเ้ขา้ชมตอ้งได้รับความสะดวกในการ
เขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้น โดยมีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเพื่อสนับสนุนการเขา้ถึงขอ้มูลบนแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์หรือแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ดงัต่อไปน้ี 
     - ขนาดของหนา้จอ 
      คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จะมีความละเอียดของหน้าจอสูงข้ึน รวมถึง “พฤติกรรม” ของ
ผูบ้ริโภคท่ี “เปล่ียนไป” ด้วยการบริโภคข่าวสารแบบ Real Time ทุกท่ีทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ทั้ ง 
Tablet และ Smartphone จนกลายเป็น Multi-Screen Trend ดงันั้น แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีดีตอ้ง
สามารถแสดงผลไดพ้อดีกบัทุกหนา้ขนาดของหนา้จอและอุปกรณ์หลากหลายประเภทดว้ย  
    - เวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) 
      เว็บบราวเซอร์หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือ โปรแกรมท่ีใช้ในการเปิดดูแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบนัมีให้เลือกใช้มากมาย เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, Safari เป็นตน้ โดยแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ตอ้งสามารถแสดงผลบนทุก Browser ได้
อย่างถูกตอ้ง เพราะหากเขา้ไม่ไดใ้นบาง Browser นัน่หมายถึง คุณอาจจะสูญเสีย Traffic จากผูเ้ขา้
เยีย่มชมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีเขา้มาแลว้ไม่สามารถอ่านขอ้มูลบนแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ได ้
    - การติดป้าย (Tag) รูปภาพ 
       ควรตั้ งช่ือให้กับรูปภาพประกอบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ทุกคร้ัง (Alternative 
Text) เพราะหากไม่ตั้งช่ือรูปภาพ Search Engine ก็จะไม่ทราบวา่รูปภาพนั้นเป็นรูปภาพอะไร ท าให้
ไม่สามารถเขา้มาเก็บข้อมูลได้และส าหรับผูพ้ิการทางสายตาท่ีใช้โปรแกรมอ่านหน้าแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ดว้ยแลว้ Alternative Text น้ีจะถูกแปลงเป็นเสียงอ่านเพื่อส่ือสารให้ผูท่ี้ตาบอดรับรู้
ไดอี้กดว้ย 

   - ตวัอกัษร (Font) 
      ควรใช้ตัวอักษรแบบมาตรฐาน  เช่น Arial, Verdana, Times New Roman, Tahoma 
เป็นตน้ และหลีกเล่ียงการใช ้Font ตวัอกัษรพิเศษ เพราะหากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้ชมแหล่ง
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การเรียนรู้ออนไลน์หรือแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไม่มีตัวอักษรพิเศษติดตั้ งไว ้ก็จะท าให้การ
แสดงผลผดิไปจากปกติหรืออ่านขอ้มูลไม่ได ้

- การใชสี้ 
       ระมดัระวงัเร่ืองการเลือกใช้สีตวัอกัษรและสีพื้นหลงัท่ีใกลเ้คียงกนัเกินไป รวมถึง
หลีกเล่ียงการใช้สีเพียงอย่างเดียวเพื่อส่ือความหมายหรือไฮไลท์ขอ้มูลส าคญั เพราะอาจท าให้เกิด
ปัญหาแก่ผูเ้ขา้ชมท่ีตาบอดสี โดยควรใชส้ัญลกัษณ์ร่วมกบัการใชสี้ เช่น เคร่ืองหมาย * ส าหรับช่อง
ท่ีตอ้งกรอกขอ้มูล เป็นตน้ 
 2.  ความเร็วในการแสดงผลขอ้มูลบนแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ (Speed) 
     ในการเปิดแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์แต่ละหนา้ แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีดีไม่ควร
มีองค์ประกอบท่ีท าให้ผูเ้ขา้ชมเว็บใช้เวลาในการโหลดนานเกินไป เพราะธรรมชาติของผูเ้ขา้ชม
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์อยา่งหน่ึง คือ ผูช้มจะไม่มีความอดทนสูงมากนกัในการคน้หาขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ต ถ้าการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท าให้ผูเ้รียนต้องเสียเวลามากเกินไป ผูเ้รียน
อาจจะหยดุศึกษาหรือหยดุสนใจ 

   - เลือกใชภ้าพขนาดไม่ใหญ่ 
    ระมดัระวงัเร่ืองขนาดของรูปภาพและไฟล์ (มีผลต่อความเร็ว) หากภาพหรือไฟล์บน
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์นั้นมีขนาดใหญ่ ก็จะท าให้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของคุณแสดงผลได้
ชา้ลงการใส่ภาพลงบนแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ควรจะเลือกวิธี “Save for Web” และบนัทึกภาพ
ใหมี้นามสกุล .JPG หรือ .GIF  
 - ตั้งค่าไม่ให ้Video เล่นอตัโนมติั  
    ในการใส่ไฟล์จ  าพวก  Video และ  Audio (ภาพและเสียง) อย่าให้ไฟล์เหล่าน้ี เล่น
อตัโนมติัโดยทนัทีแต่ให้มีปุ่ม “play” เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์สามารถเลือกเล่น
ไฟลน์ั้นไดด้ว้ยตวัเอง 
  - ใชบ้ริการ Web Hosting ท่ีเร็ว 
   ในกรณีท่ีเลือกใช้บริการ Web Hosting ควรเลือก Server หรือ Web Hosting ท่ีเร็วและมี 
Bandwidth มากพอ (Bandwidth คือ ความเร็วในการรับและส่งขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต) 
 - ระวงัการใช ้Code ตกแต่งจากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์อ่ืน 
    การใส่ Code Banner, Counter หรือ การเขียน Code มาใส่บนแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
นั้น ควรระวงัเร่ืองความเร็วและเสถียรภาพของระบบของ Server ของผูใ้ห้บริการ code ท่ีคุณน ามา
ติดตั้งดว้ย เช่น หาก server ของ code ท่ีน ามาติดล่มหรือโหลดชา้ จะท าให้เวบ็ของคุณเปิดไม่ไดห้รือ
โหลดชา้ไปดว้ย เป็นตน้ 
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  - ตรวจสอบการแสดงผลภาพเคล่ือนไหวแบบ Flash 
    การใช ้Flash Animation หรือ Code ภาพเคล่ือนไหวต่างก็มีผลท าให้ใชเ้วลาโหลดนาน
และอาจไม่สามารถแสดงผลในอุปกรณ์บางประเภท จึงควรจะทดสอบความเร็วของการแสดงผล
ของส่วนประกอบต่างๆ ก่อน รวมถึง preview ตรวจสอบการแสดงผลของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ก่อนเสมอ  
 จะเห็นได้ว่าขอ้มูลองค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมดขา้งตน้ ล้วนเป็นตวั
ช่วยท่ีท าให้เวบ็มีความสวยงาม ดึงดูดสายตา และสร้างความน่าสนใจแก่ผูช้ม แต่ก็เป็นเหมือนดาบ
สองคม เพราะขอ้มูลเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบหลกัต่อการโหลดขอ้มูลบนแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
ดงันั้นหลงัจากใส่ขอ้มูลบนเวบ็แลว้ ให้ตรวจสอบการแสดงผลบนขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
จริงทุกคร้ัง วา่แสดงผลชา้หรือเร็วเพียงใด ท่ีส าคญัควรเลือกใชแ้ต่พอดี 
 3.  แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ตอ้งน่าสนใจ ดึงดูดสายตา (Attractiveness) 
     แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีน่าสนใจและดึงดูด ตอ้งสามารถท าใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์ หยุดอยูท่ี่แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของคุณไดท้นัทีเม่ือเขา้มาคร้ังแรก โดยตอ้ง
ค านึงถึงวธีิการตาม หลกัการ AIDA ดงัต่อไปน้ี 
  "Attention" ท าใหผู้ช้มเวบ็หยดุเพื่อท่ีจะอ่านขอ้มูล 
 "Interest" อธิบายเพื่อสร้างความสนใจในเร่ืองท่ีตอ้งการ 
 "Desire" ท าใหเ้กิดความรู้สึกกระตุน้หรืออยากเรียนรู้ 
 "Action" ด าเนินการอ่านและศึกษารายละเอียดในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา 

 

 4.  ความง่ายในการใชง้าน (Simplicity) 
     แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีดีควรแสดงถึง "ความง่ายของการจดัเรียงขอ้มูล" ท าให้ผู ้
เขา้ชมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์นั้นสามารถเขา้ถึงข้อมูลท่ีตอ้งการได้โดยง่าย แต่หากแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์มีการจดัเรียงขอ้มูลท่ีไม่เป็นระเบียบหรือไม่เป็นหมวดหมู่แลว้ ก็จะเพิ่มเวลาในการ
คน้หาของผูเ้ขา้ชมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ จนอาจมีผลให้เขาเหล่านั้นออกจากแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ของคุณไปเลยก็เป็นได ้
  ส าหรับวิธีท่ีจะช่วยจดัเรียงโครงสร้างขอ้มูลของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ให้ดียิ่งข้ึน ให้
แสดง "เมนู" และ "ปุ่ม" ส าหรับคลิกในส่วนต่าง ๆ ของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์อยา่งชดัเจน และ
หลีกเล่ียงการออกแบบโครงสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีซบัซอ้น เขา้ใจยาก 
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 5. ความน่าเช่ือถือของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ (Creditbility)  
  ดว้ยเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการแอบแฝงของผูไ้ม่
หวงัดีมาใชช่้องทางการส่ือสานบนส่ือออนไลน์ไปในทางมิชอบ ดงันั้น เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีผูจ้ดัท า
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์หรือแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์จะตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือให้ผูเ้ขา้ใช้
บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เกิดความมัน่ใจและวางใจว่าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ปราศจาก
การติดหรือการเผยแพร่ไวรัส การถูกสแปม การถูกขโมยข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือจาก
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพื่อน าไปใชใ้นการแสวงหาผลประโยชน์หรือการละเมิดกฎหมาย 

 
 การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ให้ไดป้ระสิทธิภาพใน 8 ขั้นตอน (บริษทั เอเอ็มทูบี 
มาเก็ตต้ิง จ  ากดั, 2560) มีดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 วางแผนการจดัท าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 ส าหรับขั้นตอนแรก เราจะตอ้งเตรียมขอ้มูลส าหรับแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เสียก่อน ไม่
วา่จะเป็นช่ือเวบ็, เป้าหมายของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์, กลุ่มผูช้มเป้าหมาย, เน้ือหาภายในแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์  และรายละเอียดของเว็บ เพื่อให้เห็นมุมมองคร่าวๆ ก่อนค่อยลงมือท า 
นอกจากน้ีเราก็ควรตอ้งแบ่งเน้ือหาเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตามล าดบัก่อนหลงั เพื่อให้ง่ายต่อการจดัท า
โครงร่างของเวบ็ 
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดโครงสร้างของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 หลงัจากการประชุมเพื่อวางแผนการจดัท าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เรียบร้อยแลว้ ต่อไป
ก็เขา้สู่ขั้นตอนของการก าหนดผงัของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้เราสามารถมองเห็นภาพรวม 
และองคป์ระกอบทั้งหมดของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ หรือท่ีเรียกวา่ Flowchart โดยหนา้แรกของ
เวบ็หรือโฮมเพจ จะตอ้งใชช่ื้อวา่ index ส่วนนามสกุลให้ใส่ตามลกัษณะของภาษาท่ีใชใ้นการสร้าง
เวบ็ ส่วนการตั้งช่ือเวบ็เพจแต่ละหนา้ ก็ให้ก าหนดช่ือเป็นภาษาองักฤษตามดว้ยนามสกุลของภาษาท่ี
เราสร้างเวบ็ เช่น index.html, home.html, history.html เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.6: การก าหนดโครงสร้างของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 

 
 ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดการเช่ือมโยงเวบ็เพจ 
 ถือเป็นอีกหน่ึงขั้นตอนท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั เพราะการก าหนดการเช่ือมเวบ็เพจจะเป็น

การเช่ือมโยงในแต่ละหน้าเวบ็ เพื่อให้ผูใ้ช้งานสามารถคลิกกลบัไปกลบัมาระหว่างหน้าต่างๆ ได้
โดยแต่ละไฟลก์็จะมีความสัมพนัธ์กนันัน่เอง 

 ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบหนา้ในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์แต่ละหนา้ 
 ส าหรับการออกแบบหน้าแต่ละหน้าในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์นั้น จะมีอยู่ทั้งหมด 3 

ส่วนหลกัๆ ดว้ยกนัดงัน้ี 
 Page Header คือส่วนท่ีอยู่ตอนบนสุด และเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของหน้า เพราะเป็น

ส่วนท่ีสามารถดึงดูดผูช้มให้ติดตามเน้ือหาภายในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ได ้โดยปกติจุดน้ีก็มกัจะ
ประกอบดว้ยโลโก,้ ช่ือแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์, เมนูหลกัหรือลิงก ์

 Page Body คือส่วนท่ีอยู่ตอนกลางของหน้าเว็บเพจ โดยจะแสดงเน้ือหาของแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ ไม่วา่จะเป็นขอ้ความ, ตารางขอ้มูล, ภาพกราฟิก, วิดีโอ และอ่ืนๆ โดยในส่วนของ
เน้ือหานั้น ควรจะแสดงใจความส าคญัซ่ึงเป็นหวัเร่ืองไวบ้นสุด ขอ้มูลควรมีความกระชบั ใชฟ้อนต์
ตวัอกัษรท่ีเป็นระเบียบและอ่านง่าย รวมถึงการจดัเลยเ์อาทด์ว้ยเช่นเดียวกนั 

 Page Footer คือส่วนท่ีอยู่ด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจ ตรงน้ีส่วนใหญ่จะเอาไวใ้ช้วาง
ระบบน าทาง (Navigation) โดยท าเป็นลิงก์ข้อความง่ายๆ รวมถึงอาจแสดงขอ้มูลเน้ือหาเพิ่มเติม
ภายในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น ข้อความแสดงลิขสิทธ์ิ, วิธีการติดต่อกบัผูดู้แลแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์, ค าแนะน าการใชแ้หล่งการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.7 

 



 44 

 

ภาพท่ี 2.7: การออกแบบหนา้แต่ละหนา้ในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 

 ขั้นตอนท่ี 5 การสร้างหนา้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 หลังจากท่ีจดัองค์ประกอบของแต่ละหน้าเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็คือการเขียน
ค าสั่ง ไม่ว่าจะเป็นการเขียนด้วยโปรแกรมภาษา HTML หรือโปรแกรม WordPress ท่ีใช้งานง่าย
และได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบนัน้ี เพื่อก าหนดให้แต่ละหน้าเวบ็เพจน าเสนอขอ้ความ 
รูปภาพ และวดีิโอ ใหอ้ยูใ่นรูปแบบตามท่ีเราตอ้งการ 
 ขั้นตอนท่ี 6 ลงทะเบียนขอพื้นท่ีแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 หลงัจากออกแบบและสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็มาถึงขั้นตอน
ของการเผยแพร่หน้าเวบ็ของเราเขา้สู่โลกอินเทอร์เน็ต เพื่อเปิดให้ผูอ่ื้นเขา้มาชมและใช้งานภายใน
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์แลว้ล่ะ โดยจุดน้ีเราจะตอ้งน าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่
น้ีไปฝากไวก้บัผูใ้หบ้ริการพื้นท่ีแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ หรือท่ีเรียกวา่เวบ็โฮสติง พร้อมกบัการจด
ทะเบียนโดเมนเนม ซ่ึงปัจจุบนัก็มีหลายเจา้ท่ีให้บริการ ส่วนราคานั้นก็ข้ึนอยู่กบัพื้นท่ีการใช้งาน 
รวมถึงออปชัน่อ่ืนๆ ท่ีเพิ่มเขา้มา 
 ขั้นตอนท่ี 7 อพัโหลดแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 เม่ือเราไดท้  าการสมคัรเวบ็โฮสติงและโดเมนเนมเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปก็คือการอพั
โหลดไฟล์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของเราไปยงัผูใ้ห้บริการพื้นท่ีฝากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
โดยอาจจะท าการอพัโหลดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของเว็บท่ีให้บริการ หรืออาจจะอัพโหลดด้วย
โปรแกรมอ่ืนๆ อยา่งเช่น CuteFTP, Filezilla, WS_FTP, WordPress เป็นตน้ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถ
คลิกเขา้ไปดูแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของเราผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ดงัภาพท่ี 2.8 
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ภาพท่ี 2.8: การอพัโหลดแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 

 
 ขั้นตอนท่ี 8 การเรียกดูแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 หลงัจากท่ีเราท าการอพัโหลดไฟล์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ข้ึนบนไวบ้นพื้นท่ีให้บริการ
เสร็จแลว้ ต่อไปเราก็สามารถเปิดดูแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ผา่นทางโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ต่างๆ 
ไดแ้ลว้ล่ะค่ะ ไม่วา่จะเป็น Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome ก็ตาม โดยการ
พิมพท่ี์อยูแ่หล่งการเรียนรู้ออนไลน์ตรง Address Bar จากนั้นก็กด Enter ก็เป็นอนัเรียบร้อย 

 
 การออกแบบและการสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน (ไวยวิทย ์
มูลทรัพย,์ 2562) ดงัน้ี 
 1.  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดโครงร่างของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
  ในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์จะเร่ิมต้นด้วยการก าหนดผงัของเว็บ หรือ
เรียกวา่ Site Map ก่อน ดงัตวัอยา่งเรามีหนา้เวบ็เพจ 6 หนา้ จึงก าหนด Site Map ดงัรูป 
 2.  ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดการเช่ือมโยงระหวา่งเวบ็เพจ 
      ก าหนดให้เว็บเพจแต่ละหน้าเช่ือมโยงถึงกัน เพื่อให้กลับไปกลับมาระหว่าง
หนา้ต่างๆ ได ้โดยจะแสดงช่ือไฟล ์html แต่ละไฟลท่ี์มีการเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั ดงัรูป 
 3.  ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบหนา้เวบ็เพจแต่ละหนา้ภายในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
      สามารถออกแบบเวบ็เพจในแต่ละหนา้ใหส้วยงาม เพื่อเตรียมภาพท่ีจ าเป็นส าหรับจดั
วางบนหน้าเว็บเพจ เช่น การออกบบโลโก้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
จากนั้นจึงท าการออกแบบหนา้เวบ็เพจในแต่ละหนา้ตามล าดบั 
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 4.  ขั้นตอนท่ี 4 สร้างเวบ็เพจแต่ละหนา้ 
  เม่ือวางรูปแบบของเวบ็เพจในแต่ละหน้าแลว้ จากนั้นก็ท าการเขียนโปรแกรมภาษา 
HTML เพื่อก าหนดให้แต่ละเว็บเพจน าเสนอข้อความ ภาพ หรือ วีดิโอ ให้อยู่ในรูปแบบตามท่ี
ตอ้งการจะน าเสนอนัน่เอง 
 5.  ขั้นตอนท่ี 5 ลงทะเบียนขอพื้นท่ีแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี 
  หลงัจากออกแบบและสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์จนเสร็จสมบูรณ์แลว้ ขั้นตอน
ถดัไปก็คือ การเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์นั้นสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้คนอ่ืนๆสามารถเขา้
มาเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ วิธีการก็คือการน าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนไปไว้
บนพื้นท่ีท่ีให้บริการเวบ็โฮสติง  ซ่ึงมีทั้งพื้นท่ีท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการ และพื้นท่ีท่ีสามารถน าแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ไปฝากไดฟ้รี  
 6.  ขั้นตอนท่ี 6 อพัโหลดแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
  หลังจากท่ีได้สร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์จนเสร็จแล้ว ต่อไปเราจะท าการอพั
โหลดแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยโปรแกรมซอฟแวร์ เพื่อให้คนทั่วโลกสามารถดูแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ไดผ้า่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 

 ขั้นตอนการสร้างเวบ็เพจ (อญัชลี ทองเสน, 2560) ประกอบดว้ย 9 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 1.  ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนการจดัท าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  
  เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบเวบ็ เน่ืองจากเราตอ้งก าหนดช่ือเร่ือง เน้ือหา และ
รายละเอียดของเว็บท่ีเราจะจดัท าเพื่อให้เห็นมุมมองคร่าว ๆ ก่อนจะลงมือสร้างแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ นอกจากน้ีเรายงัตอ้งท าการแบ่งเน้ือหาเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามล าดบัก่อน-หลงั เพื่อให้
ง่ายต่อการจดัท าโครงร่างของเวบ็  
 2.  ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดโครงสร้างของเวบ็  
  เป็นขั้นตอนในการก าหนดผงัของเวบ็ เพื่อใหท้ราบองคป์ระกอบทั้งหมดของเวบ็  
 3.  ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดการเช่ือมโยงเวบ็เพจ  
      การก าหนดการเช่ือมเวบ็เพจ เป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ของการเช่ือมโยงในแต่
ละหน้าเวบ็เพื่อให้สามารถกลบัไปกลบัมาระหวา่งหนา้ต่างๆ ได ้โดยแต่ละไฟล์จะมีความสัมพนัธ์
กนั  
 4. ขั้นตอนท่ี 4 การตั้งช่ือไฟลแ์ละโฟลเดอร์  
      การสร้างโฟลเดอร์   คือ ให้สร้างเป็นช่ือหน่วยงาน / เร่ืองนั้น ๆ ควรใช้ตวัอกัษร 
ภาษาองักฤษตวัพิมพเ์ล็ก หรือผสมกบัตวัเลข 0-9 เช่น swt คือ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จากนั้น
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ขา้งในโฟลเดอร์ swt ให้เราสร้างโฟลเดอร์เก็บรูปภาพ พื้นหลงั ไฟล์เสียง ไฟล์วดีีโอ หรือโฟลเดอร์
อ่ืนเป็นช่ือภาษาองักฤษ เช่น pic คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพ, bg คือ โฟลเดอร์เก็บพื้นหลงั เป็นตน้ 
 5.  ขั้นตอนท่ี 5 การออกแบบเวบ็เพจแต่ละหนา้ในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
      ส่วนประกอบของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีดี  โครงสร้างของแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์โดยจะมีส่วนหลกัๆ อยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 3 ส่วนหลกั ๆ ดงัน้ี  
  1. ส่วนหัวของหน้า (Page Header)   เป็นส่วนท่ีอยู่ตอนบนสุดของหน้า และเป็น
ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของหน้า เพราะเป็นส่วนท่ีดึงดูดผูช้มให้ติดตามเน้ือหาภายในแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ มกัใส่ภาพกราฟิกเพื่อสร้างความประทบัใจ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย   โลโก ้(Logo) เป็น
ส่ิงท่ีแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ควรมี เป็นตวัแทนของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไดเ้ป็นอยา่งดี และ
ยงัท าให้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์น่าเช่ือถือ   เมนูหลกัหรือลิงค์ (Navigation Bar) เป็นจุดเช่ือมโยง
ไปสู่เน้ือหาของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
  2. ส่วนของเน้ือหา (Page Body) เป็นส่วนท่ีอยู่ตอนกลางของหน้า ใช้แสดงขอ้มูล
เน้ือหาของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความ, ตารางขอ้มูล ภาพกราฟิก วีดีโอ และ
อ่ืนๆ และอาจมีเมนูหลกั หรือเมนูเฉพาะกลุ่มวางอยู่ในส่วนน้ีด้วย ส าหรับส่วนเน้ือหาควรแสดง
ใจความส าคญัท่ีเป็นหัวเร่ืองไวบ้นสุด ขอ้มูลมีความกระชบั ใช้รูปแบบตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย และจดั 
Layout ใหเ้หมาะสมและเป็นระเบียบ 
  3. ส่วนท้ายของหน้า (Page Footer) เป็นส่วนท่ีอยู่ด้านล่างสุดของหน้า มักวาง
ระบบน าทางท่ีเป็นลิงคข์อ้ความง่าย ๆ และอาจแสดงขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเน้ือหาภายในแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ เช่น เจา้ของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์, ขอ้ความแสดงลิขสิทธ์ิ, วิธีการติดต่อกบั
ผูดู้แลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์, ค าแนะน าการใช้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นตน้ โดยปกติส่วน
หวัและส่วนทา้ยมกัแสดงเหมือนกนัในทุกหนา้ของเวบ็เพจ 
 6.  ขั้นตอนท่ี 6 การสร้างเวบ็เพจ 
  เม่ือจดัวางองค์ประกอบของเวบ็แต่ละหน้าแล้ว ต่อไปคือขั้นตอนการเขียนเวบ็ด้วย
โปรแกรมภาษา HTML เพื่อก าหนดให้แต่ละหนา้เวบ็เพจน าเสนอขอ้ความ รูปภาพ วีดีโอ และเสียง 
ใหอ้ยูใ่นรูปแบบการท่ีตอ้งการ 
 7. ขั้นตอนท่ี 7 การลงทะเบียนขอพื้นท่ีแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
  เม่ือท าการออกแบบและสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เสร็จแลว้ ขั้นตอนต่อไป คือ 
การเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์สู่โลกของอินเทอร์เน็ตใหค้นอ่ืนเขา้มาเยีย่มชม วธีิการ คือ การ
น าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไปฝากกับผูใ้ห้บริการพื้นท่ีแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ทั้ งแบบเสีย
ค่าใชจ่้ายหรือบริการ และแบบพื้นท่ีแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี  



 48 

 8.  ขั้นตอนท่ี 8 การอพัโหลดแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
  เม่ือเราท าการสมคัรบริการพื้นท่ีฝากเว็บแลว้ ขั้นตอนต่อไป คือการอพัโหลดไฟล์
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของเราไปยงัแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีให้บริการพื้นท่ีฝากเวบ็ซ่ึงอาจจะ
ท าการอพัโหลดผา่นเวบ็บราวเซอร์เวบ็ท่ีให้บริการ หรือการอพัโหลดดว้ยโปรแกรม เช่น CuteFTP, 
Filezilla, WS_FTP เป็นตน้ เพื่อให้ผูค้นได้เขา้เยี่ยมชมโดยสามารถดูในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ของเราผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 9.  ขั้นตอนท่ี 9 การเรียกดูแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
  เม่ือเราท าการอพัโหลดไฟล์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของเราข้ึนบนแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ท่ีให้บริการพื้นท่ีฝากเว็บแล้ว เราสามารถเปิดดูแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของเราผ่าน
โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome เป็นตน้ โดยการ
พิมพท่ี์อยูแ่หล่งการเรียนรู้ออนไลน์ตรง Address Bar  
 องค์ประกอบของเวบ็เพ่ือการเรียนการสอน 
 ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2558)  กล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของเวบ็เพจ  ดงัน้ี 
 1.   บทน าเร่ือง (Title) เป็นส่วนแรกของบทเรียน ช่วยกระตุน้ เร้าความสนใจ ให้ผูเ้รียน
อยากติดตามเน้ือหาต่อไป 
 2.   ค าช้ีแจงบทเรียน (Instruction) ส่วนน้ีจะอธิบายเก่ียวกบัการใช้บทเรียน การท างาน
ของบทเรียน เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รียน 
 3.   วตัถุประสงคบ์ทเรียน (Objective) แนะน า อธิบายความคาดหวงัของบทเรียน 
 4.   รายการเมนูหลกั (Main Menu) แสดงหวัเร่ืองยอ่ยของบทเรียนท่ีจะใหผู้เ้รียนศึกษา 
 5.   แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) ส่วนประเมินความรู้ขั้นต้นของผูเ้รียน เพื่อดูว่า
ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานในระดบัใด 
 6.   เน้ือหาบทเรียน (Information) ส่วนส าคญัท่ีสุดของบทเรียน โดยน าเสนอเน้ือหาท่ีจะ
น าเสนอ 
 7.   แบบทดสอบทา้ยบทเรียน (Post Test) ส่วนน้ีจะน าเสนอเพื่อตรวจผลวดัสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
 8.   บทสรุป และการน าไปใช้งาน (Summary - Application) ส่วนน้ีจะสรุปประเด็น
ต่างๆ ท่ีจ  าเป็น และยกตวัอยา่งการน าไปใชง้าน 
 โดย องค์ประกอบของการให้บ ริการการเรียนแบบออนไลน์  ห รือ  e-Learning มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ส่วน คือ   
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 1. เน้ือหาของบทเรียน ส าหรับการเรียน การศึกษาแล้วไม่ว่าจะเรียนอย่างไรก็ตาม
เน้ือหาถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด แต่เน่ืองจาก e-Learning นั้นถือวา่เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ส าหรับ
วงการการศึกษาในประเทศไทย ดงันั้นเน้ือหาของการเรียนแบบน้ีท่ีพฒันาเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงมี
อยู่น้อยมากท าให้ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการในการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ พฒันาศกัยภาพทั้ง
ของบุคคลโดยส่วนตัวและของหน่วยงานต่างๆ ทางโครงการฯจึงได้เร่งติดต่อ ประสาน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัชั้นน าของประเทศ จดัท าเน้ือหาความรู้ท่ีมีอยู่ มาพฒันาเป็น
บทเรียนออนไลน์ โดยเจา้ของเน้ือหาวิชา (Content Provider) ท่ีเป็นแหล่งความรู้ทั้งหลายนั้น จะมี
ความเด่นในเน้ือหาด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความรู้ท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 2. ระบบบริหารการเรียน เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลน์หรือ e-Learning นั้นเป็นการ
เรียนท่ีสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ศึกษา เรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง ระบบบริหารการเรียนท่ีท าหน้าท่ีเป็น
ศูนยก์ลาง ก าหนดล าดบัของเน้ือหาในบทเรียน น าส่งบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงั
ผูเ้รียน ประเมินผลความส าเร็จของบทเรียน ควบคุม และสนบัสนุนการให้บริการทั้งหมดแก่ผูเ้รียน 
จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบของ e-Learning ท่ีส าคญัมาก โดยจดัเตรียมหลกัสูตร, บทเรียนทั้งหมด
เอาไวพ้ร้อมท่ีจะให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้มาเรียน เม่ือผูเ้รียนไดเ้ร่ิมตน้บทเรียนแลว้ระบบจะเร่ิมท างานโดย
ส่งบทเรียนตามค าขอของผูเ้รียนผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเทอร์เน็ต, อินทราเน็ต หรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ) ไปแสดงท่ี  Web browser ของผูเ้รียน จากนั้ นระบบก็จะติดตามและบันทึก
ความกา้วหนา้ รวมทั้งสร้างรายงานกิจกรรมและผลการเรียนของผูเ้รียนในทุกหน่วยการเรียนอย่าง
ละเอียด จนกระทัง่จบหลกัสูตร  
 3. การติดต่อส่ือสารการเรียนทางไกล โดยทัว่ไปแลว้มกัจะเป็นการเรียนดว้ยตวัเอง โดย
ไม่ ต้องเข้าชั้ น เรียนปกติ  ซ่ึ งผู ้ เรียนจะเรียนจาก ส่ือการเรียนการสอนประเภท ส่ิ งพิ มพ ์
วทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และส่ืออ่ืนๆ การเรียนแบบ e-Learning ก็เช่นกนัถือวา่เป็นการเรียน
ทางไกลแบบหน่ึง แต่ส่ิงส าคญัท่ีท าให้ e-Learning มีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากการเรียน
ทางไกลทัว่ๆไปก็คือการน ารูปแบบการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง มาใชป้ระกอบในการเรียนเพื่อเพิ่ม
ความสนใจความต่ืนตวัของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนให้มากยิง่ข้ึน และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียน
ได้ติดต่อ สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างตวัผูเ้รียนกับครู อาจารย์
ผูส้อน และระหวา่งผูเ้รียนกบัเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอ่ืนๆ  
 4. การสอบ/วดัผลการเรียน โดยทัว่ไปแล้วการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระดบัใด
หรือเรียนวิธีใดก็ย่อมตอ้งมีการสอบ/การวดัผลการเรียนเป็นส่วนหน่ึงอยู่เสมอ ดังนั้นการสอบ/
วดัผลการเรียนจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีจะท าให้การเรียนแบบ e-Learning เป็นการเรียนท่ี
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สมบูรณ์ ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนแบบ e-Learning จะมีระบบการบริหารการเรียนท่ีจะสามารถ
ทดสอบ โดยเรียกขอ้ทดสอบนั้นๆมาจากระบบบริหารการเรียนท่ีเรียกวา่ ระบบคลงัขอ้สอบ (Test 
Bank System) น ามาทดสอบได้เลย ซ่ึงจะท าให้การวดัผล ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
 ในการจดัการสอนบนเวบ็นั้น ควรมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ตดัสินใจลกัษณะในการสอนบนเวบ็  
 2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรท่ีจดัการสอนบนเวบ็ 
 3. ศึกษาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
 4. ออกแบบโครงสร้างของเวบ็ โดยการก าหนดโครงสร้างของเว็บคร่าวๆ ก่อนท่ีจะ
ก าหนดรายละเอียด โดยพิจารณาจากวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 2 
 5. หาความรู้และทกัษะการใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นดงัต่อไปน้ี   
 
 บุญเรือง เนียมหอม (2559) ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตใน
ระดับอุดมศึกษา พบว่าองค์ประกอบของระบบการเรียน การสอนทางอินเทอร์เน็ตได้แก่ ปัจจยั
น าเขา้ กระบวนการเรียนการสอน กลไกควบคุม ปัจจยัน าออก และขอ้มูลป้อนกลบั 
 1. องคป์ระกอบดา้นปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 
การวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบเน้ือหาวิชา การก าหนดเทคนิควิธีการเรียน และกิจกรรมการเรียน
การสอน การเตรียมความพร้อมส่ิงแวดลอ้มการเรียนทาง อินเทอร์เน็ต การก าหนดคุณสมบติัผูส้อน 
การเตรียมความพร้อมผูส้อน  
 2. องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอน  ได้แก่ การด าเนินการเรียนการสอน 
ดว้ยกิจกรรมและบริการของอินเทอร์เน็ต การสร้างเสริมทกัษะและจดักิจกรรมสนบัสนุน  
 3. องค์ประกอบดา้นกลไกควบคุม ไดแ้ก่ การควบคุม การตรวจสอบ การติดตามการ
เรียน  
 4. องคป์ระกอบดา้นปัจจยัน าออก ไดแ้ก่ การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 5. องค์ประกอบดา้นขอ้มูลป้อนกลบั ไดแ้ก่ การประเมินผลการสอน ขอ้มูลป้อนกลบั 
เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) การเรียนรู้ออนไลน์มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  เน้ือหาบทเรียน (Content) จดัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการเรียนออนไลน์ 
เน้ือหาจะท าใหผู้เ้รียนสนใจต่อการเรียน จะท าให้ความรู้ท่ีมีอยูม่ากข้ึนกวา่เดิม โดยเน้ือหาวิชาท่ีเป็น
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แหล่งความรู้ทั้งหลายนั้น จะมีความโดดเด่นในเน้ือหาด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและ
วชิาชีพ ตลอดจนความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ 
 2.  ระบบบริหารการเรียน (Management) เป็นศูนยก์ลางในการก าหนดล าดบัของเน้ือหา
ในบทเรียน และส่งเน้ือหาบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงัผูเ้รียน ซ่ึงจะมีการประเมินผล
ความส าเร็จของบทเรียน ตลอดจนการควบคุมและการสนบัสนุนการให้บริการต่างๆ ทั้งหมดแก่
ผูเ้รียนไดด้ว้ยตนเอง ระบบจะติดตามและบนัทึกความกา้วหนา้และผลการเรียนของผูเ้รียน 
 3.  การติดต่อส่ือสาร (Communication) การเรียนออนไลน์โดยทัว่ไปแลว้ มกัจะเป็นการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง และกลุ่มเพื่อน โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนปกติ ซ่ึงผูเ้รียนจะเรียนจากส่ือการเรียนรู้
ประเภทส่ิงพิมพ์ วิทยุโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเด่นของการเรียน
ออนไลน์จะมีรูปแบบการติดต่อส่ือสาร 2 แบบ มาใช้ในการประกอบในการเรียนเพื่อเพิ่มความ
สนใจ และความต่ืนตวัของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนได้มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีวตัถุประสงค์ส าคญัอีก
ประการในการติดต่อส่ือสารคือ การใช้เป้นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ผู ้เรียนได้ติดต่อ สอบถาม 
ปรึกษาหารือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน สมาชิกภายในทีม และระหวา่งทีม    
 4.  การสอบ/วดัผลการเรียน (Test and evaluation) โดยทัว่ไปแลว้การเรียนไม่ว่าจะเป็น
การเรียนรู้ในระดับใดหรือเรียนวิธีใดก็ย่อมมีการสอบ/การวดัผลการเรียนเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน การสอบ/การวดัผลการเรียนจึงเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีจะท า
ให้การเรียนรู้ออนไลน์เป็นการเรียนท่ีสมบูรณ์ กล่าวคือ ในบางวิชาจ าเป็นตอ้งวดัระดบัความรู้ก่อน
เรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนในบทเรียนหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด ซ่ึงจะท าใหก้าร
เรียนท่ีเกิดข้ึนมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือเขา้เรียนในแต่ละหลกัสูตรก็จะมีการสอบยอ่ยทา้ยบท และ
การสอบใหญ่ก่อนจะจบหลกัสูตร ระบบบริหารการเรียนจะเรียกขอ้สอบท่ีจะใชม้าจากระบบบริหาร
คลงัขอ้สอบ ซ่ึงเป็นส่วนยอ่ยท่ีอยูใ่นระบบบริหารการเรียน  
 
 แมกกริล (Magreal, 1997) แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะโครงสร้างเว็บเพจ ของ
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับรายวชิา ซ่ึงควรจะมีองคป์ระกอบท่ีเป็นเวบ็เพจ ดงัต่อไปน้ี 
 1. โฮมเพจ (Homepage) เป็นหน้าแรกของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ โฮมเพจควรมี
เน้ือหาสั้ นๆ เฉพาะท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัรายวิชา ซ่ึงประกอบด้วย ช่ือรายวิชา ช่ือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบรายวิชา สถานท่ี โฮมเพจควรจะจบในหน้าจอเดียว ควรหลีกเล่ียงท่ีจะใส่ภาพ กราฟิก
ใหญ่ ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชเ้สียเวลาในการโหลดขอ้มูลนาน  
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 2.   เว็บ เพจแนะน า (Introduction) แสดงสังเขปรายวิชาควรมีการเช่ือมโยงไปยัง
รายละเอียดท่ี เก่ียวขอ้งควรใส่ขอ้ความทกัทายตอ้นรับ รายช่ือผูท่ี้เก่ียวกบัการสอนรายวิชาน้ี พร้อม
ทั้งการเช่ือมโยงไปเวบ็เพจท่ีอยูข่องผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละคนและเช่ือมโยงไปยงัรายละเอียดของรายวชิา  
 3.   เวบ็เพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Overview) แสดงภาพรวมโครงสร้างของรายวชิา 
มีค าอธิบายสั้นๆ เก่ียวกบัหน่วยการเรียน วธีิการเรียน วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย  
 4.  เว็บเพจแสดงส่ิงจ าเป็นในการเรียน (Course Requirements) เช่น หนังสือประกอบ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรการศึกษาในเครือข่าย (Online Resources) เคร่ืองมือต่างๆ ทั้ ง 
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โปรแกรมอ่านเวบ็ท่ีท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการเรียน ทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้
เวบ็เพจ  
 5.   เว็บเพจแสดงข้อมูลส าคญั (Vital information) ได้แก่ การติดต่อผูส้อนหรือผูช่้วย
สอน ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์เวลาท่ีจะติดต่อแบบออนไลน์ได ้การเช่ือมโยงเวบ็เพจการลงทะเบียน 
ใบรับรองการเรียนการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็เพจค าแนะน า การเช่ือมโยงไปใช้ห้องสมุดเสมือน และ
การเช่ือมโยงไปยงันโยบายของสถานศึกษา  
 6. เวบ็เพจแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Responsibilities) ไดแ้ก่ 
ส่ิงท่ีคาดหวงัจากผูเ้รียนตามรายวิชา ก าหนดการสั่งงานท่ีได้รับมอบหมาย วิธีการประเมินผล
รายวชิา บทบาทหนา้ท่ีของผูส้อน ผูช่้วยสอน และผูส้นบัสนุน เป็นตน้  
 7. เว็บเพจกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ท าการบ้าน (Assignment) ประกอบด้วยงานท่ี
มอบหมาย หรืองานท่ีผูเ้รียนจะต้องท าในรายวิชาทั้ งหมด ก าหนดส่งงาน การเช่ือมโยงไปยงั 
กิจกรรมส าหรับเสริมการเรียน  
 8. เว็บเพจแสดงก าหนดการเรียน (Course Schedule) เป็นการก าหนดวนัส่งงาน วนั
ทดสอบยอ่ย วนัสอบเป็นการก าหนดเวลาท่ีชดัเจนจะช่วยใหผู้เ้รียนควบคุมตนเองไดดี้ข้ึน  
 9. เวบ็เพจทรัพยากรสนบัสนุนการเรียน (Resources) แสดงรายช่ือแหล่งทรัพยากรส่ือ 
พร้อมการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีขอ้มูล ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา  
 10. เวบ็เพจแสดงตวัอยา่งแบบทดสอบ (Simple Test) แสดงค าถาม แบบทดสอบ ในการ
สอบยอ่ย หรือตวัอยา่งของงานส าหรับทดสอบ  
 11. เวบ็เพจแสดงประวติั (Biography) แสดงขอ้มูลส่วนตวัของผูส้อน ผูช่้วยสอน และคน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน พร้อมภาพถ่าย ขอ้มูลการศึกษา ผลงาน ส่ิงท่ีสนใจ  
 12. เว็บเพจแบบประเมิน (Evaluation) แสดงแบบประเมินเพื่อให้ผูเ้รียนใช้ในในการ 
ประเมินผลรายวชิา  
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 13. เว็บเพจแสดงค าศัพท์ (Glossary) แสดงค าศัพท์และความหมายท่ีใช้ในการเรียน
รายวชิา  
 14. เว็บเพจการอภิปราย (Discussion) ส าหรับการสนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
สอบถามปัญหาการเรียนระหวา่งผูเ้รียนและระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ซ่ึงเป็นไดท้ั้งแบบส่ือสารแบบ
นดัหมายเวลา (Synchronous Communication) คือติดต่อส่ือสารพร้อมกนัตามเวลาจริง และส่ือสาร
แบบไม่นดัหมายเวลา (Asynchronous Communication) ผูเ้รียนส่งค าถามเขา้ไปในเวบ็เพจและผูท่ี้จะ 
ตอบค าถามหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นจะมาพิมพข์อ้ความเม่ือมีเวลาวา่ง  
 15. เว็บ เพจประกาศข่าว (Bulletin Board) ส าหรับให้ผู ้เรียนและผู ้สอนใช้ในการ 
ประกาศขอ้ความต่างๆ ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนก็ได ้
 16. เว็บเพจค าถามค าตอบท่ีพบบ่อย (FAQ Pages) แสดงค าถามและค าตอบเก่ียวกับ
รายวชิา โปรแกรมการเรียน สถาบนัการศึกษา และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  
 17. เว็บเพจแสดงค าแนะน าในการเรียนรายวิชา  ค าแนะน าในการออกแบบแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ ของรายวชิา 
 
 ดิลลอน และ ซู  (Dillon and Zhu,1997) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับขั้ นตอนในการสร้าง
บทเรียนท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือหลายมิติ (Hypermedia) ซ่ึงหลกัการน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการ
ออกแบบและพฒันาเวบ็เพื่อการเรียนการสอน แนวคิดดงักล่าวมีขั้นตอน ดงัน้ี  
 1. ศึกษาเก่ียวกบัผูเ้รียนและเน้ือหาท่ีจะน ามาพฒันาเพื่อก าหนดวตัถุประสงค์และหา
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน  
 2. วางแผนเก่ียวกบัการจดัรูปแบบโครงสร้างของเน้ือหา ศึกษาคุณลกัษณะของเน้ือหาท่ี
จะน า มาใชเ้ป็นบทเรียนวา่ควรจะน าเสนอในลกัษณะใด  
 3. ออกแบบโครงสร้างเพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูอ้อกแบบควร
ศึกษาท าความเขา้ใจกบัโครงสร้างของบทเรียนแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากลกัษณะผูเ้รียนและ
เน้ือหาวา่โครงสร้างลกัษณะใดจะเอ้ืออ านวยต่อการเขา้ถึงขอ้มูลของผูเ้รียนไดดี้ท่ีสุด  
 4. ทดสอบรูปแบบเพื่อหาขอ้ผิดพลาด จากนั้นท าการปรับปรุงแกไ้ขและทดสอบซ ้ าอีก
คร้ังจน แน่ใจวา่เป็นบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพก่อนท่ีจะน าไปใชง้าน  
 
 
 



 54 

 ฮิรูมิ และ เบอร์มูเดส (Hirumi and Bermudez, 1996) เสนอกระบวนการในการออกแบบ
และพฒันาการเรียนการสอนผา่นเวบ็ไว ้5 ขั้นตอน คือ  
 1. วเิคราะห์ทรัพยากรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2. ออกแบบการเรียนการสอน  
 3. พัฒนาเว็บเพจโดยใช้แผนโครงเร่ือง (Storyboard) ช่วยในการสร้างและก าหนด
โครงสร้างของขอ้มูล  
 4. น าเวบ็ไปใชใ้นการเรียนการสอน  
 5. ประเมินผลการใชง้าน  
 
 อาแวนิติส (Arvanitis, 1992) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
นั้น ควรจะด าเนินการ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
 1. ก าหนดวตัถุประสงค์ โดยพิจารณาว่าเป้าหมายของการสร้างแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์น้ีเพื่ออะไร  
 2. ศึกษาคุณลกัษณะของผูท่ี้จะเขา้มาใช้ ว่ากลุ่มเป้าหมายใดท่ีผูส้ร้างตอ้งการส่ือสาร 
ขอ้มูล อะไรท่ีพวกเขาตอ้งการ โดยขั้นตอนน้ีควรจะปฏิบติัควบคู่ไปกบัขั้นตอนท่ีหน่ึง  
 3. วางลกัษณะโครงสร้างของเวบ็  
 4. ก าหนดรายละเอียดให้กับโครงสร้าง ซ่ึงพิจารณาจากวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวโ้ดยตั้ง
เกณฑ์ในการใช้ เช่น ผูใ้ช้ควรจะท าอะไรบ้าง จ  านวนหน้าควรมีเท่าใด มีการเช่ือมโยงมากน้อย
เพียงไร  
 5. หลังจากนั้นจึงท าการสร้างเว็บแล้วน าไปทดลอง เพื่อหาข้อผิดพลาดและท าการ
ปรับปรุง แกไ้ข แลว้จึงค่อยน าเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นขั้นตอนสุดทา้ย  
 
 เพอร์นิสิ และ คาสาติ (Pernici and Casati, 1997) ได้แยกย่อยกระบวนการออกเป็น                             
4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการออกแบบ ซ่ึงประกอบด้วยการตั้ง
วตัถุประสงค ์การก าหนดผูเ้รียน และส่ิงท่ีจ  าเป็นในดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  
 2. ผูส้อนตอ้งก าหนดแนวทางในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ไดแ้ก่ เน้ือหาท่ีจะ
ใช ้กิจกรรมต่างๆ ขั้นตอนการเรียนการสอน  
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 3. เป็นการออกแบบในแนวกวา้ง (Design in the Large) โดยผูส้อนจะต้องวางแผน
ลักษณะการเข้าสู่ เน้ือหา (Navigation) ซ่ึงรวมถึงการก าหนดรายการต่างๆ (Menus) และการ
เรียงล าดบัของขอ้มูล  
 4. เป็นการออกแบบในแนวแคบ (Design in the Small) คือการก าหนดรายละเอียดต่างๆ 
ท่ีมีในแต่ละหนา้  
 
 ควินแลน (Quinlan, 1997) เสนอวิธีด าเนินการ 5 ขั้ นตอนเพื่ อการออกแบบและ
พฒันาการเรียนการสอนผา่นเวบ็ท่ีมีประสิทธิภาพ คือ  
 1. ท าการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน รวมทั้งจุดแขง็และจุดอ่อน ของผูเ้รียน  
 2. การก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และกิจกรรม  
 3. ควรเลือกเน้ือหาท่ีจะใช้น าเสนอพร้อมกับหางานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและช่วย
สนบัสนุนเน้ือหา  
 4. การวางโครงสร้างและจดัเรียงล าดบัขอ้มูลรวมทั้งก าหนดสารบญั เคร่ืองมือ การเขา้สู่
เน้ือหา (Navigational Aids) โครงร่างหนา้จอและกราฟิกประกอบ  
 5. ด าเนินการสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดยอาศยัแผนโครงเร่ือง  
 
 ไบเลยแ์ละไบรท์ (Bailey and Blythe, 1998) ได้เสนอกระบวนการ 3 ขั้นตอนง่ายๆ ใน
การ น าไปใชอ้อกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน ดงัน้ี  
 1. ร่างเคา้โครงแนวคิดเบ้ืองตน้ในดา้นการน าเสนอ การเช่ือมโยงและจดัเรียงเน้ือหา  
 2. การวางแผนผงัแสดงโครงสร้างของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมี
โครงสร้างอยู ่3 ลกัษณะ คือ โครงสร้างแบบเส้นตรง (Linear) ซ่ึงก าหนดเส้นทางเดียวให้แก่ผูเ้รียน
คือเร่ิมจากหน้าแรกไปสู่หน้าต่อๆ ไปโครงสร้างแบบล าดับขั้น (Hierarchical) ซ่ึงจะแบ่งระดับ
ความส าคญัของขอ้มูลลดหลัน่กนัลงมาเป็นขั้นๆ และโครงสร้างแบบแตกก่ิง (Branching) ซ่ึงจะมี
เส้นทางท่ีแตกต่างกนัในการเขา้สู่เน้ือหาแต่ละส่วน  
 3. เขียนแผนโครงเร่ือง โดยแสดงรายละเอียดท่ีจะมีอยู่ในแต่ละหน้าไม่ว่าจะเป็น
ตวัอกัษร เสียง วดิีทศัน์ และกราฟิก  
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 คาน (Khan, 1997) ไดก้ล่าวไวว้า่ การออกแบบเวบ็ท่ีดีมีความส าคญัต่อการเรียนการสอน 
เป็นอยา่งมากดงันั้นจึงควรท าความเขา้ใจถึงคุณลกัษณะ 2 ประการของโปรแกรมการเรียนการสอน
ผา่นเวบ็  
 1. คุณลกัษณะหลกั (Key Features) เป็นคุณลกัษณะพื้นฐานของโปรแกรมการเรียนการ
สอนผ่านเวบ็ทุกโปรแกรม ตวัอย่างเช่น การสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน ผูส้อน 
หรือผูเ้รียน คนอ่ืนๆ การน าเสนอบทเรียนในลกัษณะของส่ือหลายมิติ (Multimedia) การน าเสนอ
บทเรียนระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ อนุญาตให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่เวบ็เพจอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งได ้ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลบนเครือข่ายได ้(Online Search) ผูเ้รียนควรท่ีจะสามารถ
เขา้สู่โปรแกรมการสอนผ่านเวบ็จากท่ีใดก็ได้ทัว่โลก รวมทั้งผูเ้รียนควรท่ีจะสามารถควบคุมการ
เรียนของตนเองได ้ 
 2. คุณลักษณะเพิ่มเติม (Additional Features) เป็นคุณลักษณะประกอบเพิ่มเติม ซ่ึง
ข้ึนอยู ่กบัคุณภาพและความยากง่ายของการออกแบบ เพื่อน ามาใช้งานและการน ามาประกอบกบั
คุณลกัษณะหลกัของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเวบ็ ตวัอยา่งเช่น ความง่ายในการใชง้านของ
โปรแกรมมีระบบป้องกนัการลกัลอบขอ้มูล รวมทั้งระบบให้ความช่วยเหลือบนเครือข่ายมีความ
สะดวกในการแกไ้ข ปรับปรุงโปรแกรม เป็นตน้  
 
 ฮอลล์ (Hall, 2001) ไดก้ล่าวถึงการใช้เวบ็ในดา้นการเรียนการสอนวา่ การศึกษาทดลอง
หา วิธีการสร้างเวบ็อยา่งมีประสิทธิภาพยงัอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย แต่จากการรวบรวมจากประสบการณ์
และ การน าเสนอของบรรดานกัออกแบบเวบ็เพื่อการเรียนการสอน สรุปไดว้า่เวบ็เพื่อการเรียนการ
สอนท่ีดี จะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  
 1. ตอ้งสะดวกและไม่ยุง่ยากต่อการสืบคน้ของผูเ้รียน  
 2. ตอ้งมีความสอดคลอ้งตรงกนัในแต่ละเวบ็รวมถึงการเช่ือมโยงระหวา่งเวบ็ต่างๆ  
 3. เวลาในการแสดงผลแต่ละหน้าจอจะต้องน้อยท่ีสุด หลีกเล่ียงการใช้ภาพกราฟิก
ขนาดใหญ่ ท่ีจะท าใหเ้สียเวลาในการดาวน์โหลด  
 4. มีส่วนท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัระบบในการเขา้สู่เวบ็ นกัออกแบบควรก าหนดให้ผูเ้รียน
ไดเ้ขา้สู่หนา้จอแรกท่ีมีค าอธิบาย มีการแสดงโครงสร้างภายในเวบ็ เพื่อทราบถึงขอบเขตท่ีผูเ้รียนจะ
สืบคน้  
 5. ควรมีความยืดหยุ่นในการสืบคน้ แมจ้ะมีการแนะน าว่าผูเ้รียนควรจะเรียนอย่างไร
ตามล าดบั ขั้นตอนก่อนหลงัแต่ก็ควรเพิ่มความยืดหยุน่ให้ผูเ้รียนสามารถก าหนดเส้นทางการเรียนรู้
ไดเ้อง  
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 6. ตอ้งมีความยาวในหน้าจอให้น้อย แมน้ักออกแบบส่วนใหญ่จะบอกว่าสามารถใช ้
ไฮเปอร์เทก็ซ์ช่วยในการเล่ือนไปมาในพื้นท่ีส่วนต่างๆ ในหนา้จอ แต่ในความเป็นจริงแลว้หนา้จอท่ี
สั้น เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด  
 7. ไม่ควรมีจุดจบหรือก าหนดจุดส้ินสุดท่ีผูเ้รียนไปไหนต่อไม่ได้ ควรมีการสร้างใน
แบบวนเวียนให้ผูเ้รียนสามารถหาเส้นทางไปกลบัระหว่างหน้าต่างๆไดง่้าย นอกจากน้ียงัควรให้
ผูเ้รียนสามารถกลบั ไปเรียนในจุดเร่ิมตน้ไดด้ว้ยโดยการคลิกเพียงคร้ังเดียว  
 
 โจนส์และฟาร์เควอร์ (Jones and Farquar, 1997) ไดแ้นะน าหลกัการออกแบบเบ้ืองตน้ท่ี
จะเป็นจุดเร่ิมในการพฒันาเวบ็เพื่อการเรียนการสอน ดงัน้ี  
 1. ควรมีการจดัโครงสร้างหรือจดัระเบียบขอ้มูลท่ีชดัเจน การท่ีเน้ือหามีความต่อเน่ือง
ไปไม่ส้ินสุดหรือกระจายมากเกินไปอาจท าใหเ้กิดความสับสนต่อผูใ้ชไ้ด ้ฉะนั้นจึงควรออกแบบให้
มีลกัษณะท่ีชดัเจนแยกยอ่ยออกเป็นส่วนต่างๆจดัหมวดหมู่ในเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนั รวมทั้งอาจมีการ
แสดงใหผู้ใ้ชเ้ห็นแผนท่ีโครงสร้างเพื่อป้องกนัความสับสนได ้ 
 2. ก าหนดพื้นท่ีส าหรับการเลือก (Selectable Areas) ให้ชัดเจนซ่ึงโดยทั่วไปจะมี
มาตรฐานท่ีชัดเจนอยู่แล้วเช่น ลักษณะของไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีเป็นค าสีฟ้าและขีดเส้นใต้ พยายาม
หลีกเล่ียงการออกแบบท่ีขดัแยง้กบัมาตรฐานทัว่ไปท่ีคนส่วนใหญ่ใช้ยกเวน้จะมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ใช้ นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการท าให้ตวัเลือกเกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงปกติเม่ือมีการคลิกค าหรือ
ขอ้ความใดๆ เม่ือกลบัมาท่ีหนา้เดิมค าหรือขอ้ความนั้นๆ ก็จะเปล่ียนจากสีฟ้าเป็นสีแดงเขม้เพื่อบอก
ใหท้ราบวา่ผูใ้ชไ้ดเ้ลือกส่วน นั้นไปแลว้ ในการออกแบบจึงควรใชม้าตรฐานเดิมแบบน้ีเช่นกนั   
 3. ก าหนดให้แต่หน้าจอภาพสั้ นๆ ผูใ้ช้ไม่ชอบการเล่ือนข้ึนลง (Scroll) อีกทั้งการท า
เน้ือหาในหน้าเว็บเพจท่ีมีความยาวจ าท าให้เสียเวลากับการโหลดนาน ควรท าการแบ่งเน้ือหา
ออกเป็นส่วนๆ แต่ถา้มีความจ าเป็นตอ้งใชห้นา้ยาวก็ควรก าหนดเป็นพื้นท่ีแต่ละส่วนของหนา้ โดย
ใหผู้เ้รียนสามารถเลือกไปยงัจุดต่างๆ ไดใ้นหนา้เดียวในลกัษณะของบุค๊มาร์ค (Bookmark)  
 4. ลกัษณะการเช่ือมโยงท่ีปรากฏในแต่ละหน้า หากมีทั้งการเช่ือมโยงในหน้าเดียวกนั
และการเช่ือมโยงไปยงัหน้าอ่ืนๆหรือออกจากหน้าจอไปยงัหน้าจอใหม่จะก่อให้เกิดการสับสนได ้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ผูเ้รียนใช้ปุ่มมาตรฐานท่ีมีอยู่ในโปรแกรมคน้ผ่าน (Web Browser) อาจท าให้
ผูเ้รียนหลงทางได ้ฉะนั้นจึงตอ้งออกแบบใหมี้ความแตกต่างและชดัเจน  
 5. ต้องระวงัเร่ืองของต าแหน่งในการเช่ือมโยง การท่ีจ านวนการเช่ือมโยงมากและ
กระจดั กระจายอยูท่ ัว่ไปในหนา้อาจก่อใหเ้กิดความสับสน การออกแบบท่ีดีควรจดัการเช่ือมโยงไป
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ยงัหน้าอ่ืนๆ อยู่รวมกันเป็นสัดส่วนมีล าดับก่อนหลังหรือมีหมายเหตุประกอบ เช่น จดัรวมไว้
ส่วนล่างของหนา้จอ เป็นตน้  
 6. ความเหมาะสมของค าท่ีใชเ้ช่ือมโยง ค าท่ีใชส้ าหรับการเช่ือมโยงจะตอ้งเขา้ใจง่ายมี
ความ ชดัเจนและไม่สั้นจนเกินไป  
 7. ความส าคัญของข้อมูลควรอยู่ส่วนบนของหน้าจอภาพ หลีกเล่ียงการใช้กราฟิก
ดา้นบนของหนา้จอเพราะถึงแมจ้ะดูดีแต่ผูเ้รียนจะเสียเวลาในการไดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการ  
 
 ปทีป เมธาคุณวฒิุ (2540) กล่าววา่การออกแบบโครงสร้างของการเรียนการสอนผา่นเวบ็
ควรจะประกอบดว้ย  
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัรายวิชา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดงวตัถุประสงคข์อง
รายวชิา สังเขปรายวชิาค าอธิบาย เก่ียวกบัหวัขอ้การเรียน หรือหน่วยการเรียน  
 2. การเตรียมตวัของผูเ้รียนหรือการปรับพื้นฐานผูเ้รียน เพื่อท่ีจะเตรียมตวัเรียน  
 3. เน้ือหาบทเรียน พร้อมทั้งการเช่ือมโยงไปยงัส่ือสนับสนุนต่างๆในเน้ือหาบทเรียน
นั้นๆ  
 4. กิจกรรมท่ีมอบหมายใหท้ าพร้อมทั้งการประเมินผล การก าหนดเวลาเรียนการส่งงาน  
 5. แบบฝึกหดัท่ีผูเ้รียนตอ้งการฝึกฝนตนเอง  
 6. การเช่ือมโยงไปแหล่งทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้  
 7. ตวัอยา่งแบบทดสอบ ตวัอยา่งรายงาน  
 8. ขอ้มูลทัว่ไป (Vital Information) แสดงขอ้ความท่ีจะติดต่อผูส้อนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
การลงทะเบียนค่าใชจ่้าย การไดรั้บหน่วยกิตและการเช่ือมโยงไปยงัสถานศึกษาหรือหน่วยงานและ
มีการเช่ือมโยงไปสู่รายละเอียดของหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 9. ส่วนแสดงประวติัของผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 10. ส่วนของการประกาศข่าว (Bullet in Board)  
 11. ห้ องสนทน า (Chat Room) ท่ี เป็ น ก ารสนทน าในก ลุ่ ม ผู ้ เรี ยน และผู ้ส อน 
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ตอนที ่5 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารงานคุณภาพด้วยกระบวนการ พดีีซีเอ (PDCA) 
 
 Deming (1994) ไดใ้ห้ค  านิยามเก่ียวกบัวงจร PDCA จากการน าวงจรชิวฮาร์ท (Shewhart 
Cycle) มาปรับปรุงใหม่และน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ของประเทศญ่ีปุ่นจนประสบความส าเร็จท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้า จนได้รับการ
ยอมรับว่าเขาเป็นผูน้ า การปฏิวติัอุตสาหกรรม จนเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางในทุกวงการรวมทั้ง
สถาบนัการศึกษา สามารถน ามาประยกุต์ใชใ้นการบริหารโครงการงานต่าง ๆ อยา่งแพร่หลาย ซ่ึงมี
ขั้นตอนประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ P (Plan), D (Do), C (Check), A (Act)  
 ยงยุทธ พรมบุตร (2558) การบริหารงานคุณภาพ PDCA หมายถึง กระบวนการ
บริหารงานคุณภาพในการด าเนินงาน โดยมีกระบวนการ 4 ขั้น ประกอบดว้ย ขั้นวางแผน P (Plan), -
ขั้นด าเนินการ D (Do), ขั้นตรวจสอบ C (Check), ขั้นสรุปและรายงานผล A (Act) มีกระบวนการ
วางแผนการจดักิจกรรม เพื่อให้การด าเนินงานทุกขั้นตอนเกิดคุณภาพ มีกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ มีกระบวนการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ในการปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการด าเนินการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองในทุกส่วนของกิจกรรม โดยผูบ้ริหารให้ความส าคญั
และสนบัสนุนกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มนต์ชัย (2555) กล่าวถึง วงจร PDCA หรือท่ีเรียกว่าวงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือ
วงจรชู ฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือ วงจรบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) เป็น 
วงจรท่ีมีการวางแผนการปฏิบติัตามขั้นตอน การตรวจสอบ และด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข โดยการ
น าวงจร PDCA ไปใช้เพื่อการพฒันาองค์กรท่ีเน้นทางดา้นคุณภาพ ไม่ใช่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กร
สามารถ ปฏิบติังานได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการเท่านั้นแต่ยงัช่วยสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ และมี ตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีได้เปรียบคู่แข่งขนั นักวิชาการทางด้านคุณภาพจึงได้ให้
ความส าคญักบัวงจร PDCA เน่ืองจากสามารถน าไปใช้วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัการปฎิบติั
การท่ีเนน้คุณภาพตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบนัไดดี้  
 รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2557) กล่าววา่ กระบวนการบริหารงาน PDCA ซ่ึงเป็นนวตักรรม
ในการ บริหารงานเพื่อความกา้วหนา้ไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอยา่ง
มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นแนวคิดหน่ึง ท่ีไม่ได้ให้ความส าคัญ เพียงแค่การ
วางแผน แต่แนวคิดน้ีเน้นให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยวอเตอร์ ชิวฮาร์ท (Walter 
Shewhart) ซ่ึ งได้พัฒนาจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ท่ี เบล แล็ปบอลาทอร่ี  (Bell 
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Laboratories) ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือทศวรรษท่ี 1930 ซ่ึงถือเป็นผูบุ้กเบิกการใช้สถิติส าหรับ
วงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายมากข้ึน  จากนกัสถิติชาว
สหรัฐอเมริกา คือ ด็อกเตอร์ วิลเล่ียม เอ็ดวาร์ด เดมม่ิง (Dr. William Edwards Deming) ซ่ึงได้น า
เร่ืองของเทคนิคการควบคุมทางสถิติเพื่อเพิ่มผลผลิต และเผยแพร่แนวความคิดเร่ืองคุณภาพและการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (เรืองวิทย์ เกษมสุวรรณ , 2550) โดยน ามาพัฒนาปรับใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นเรียกว่า วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) 
(สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น, 2552)  โดยวิลเล่ียม เอ็ดวาร์ด เดมม่ิงมีความเช่ือว่าคุณภาพ
สามารถปรับปรุงได ้ จึงเป็นแนวคิดของการพฒันาคุณภาพงานขั้นพื้นฐาน เป็นการก าหนดขั้นตอน
การท างานเพื่อสร้างระบบการผลิตให้สินคา้มีคุณภาพดี การใหก้ารบริการดี หรือท าใหก้ระบวนการ
ท างานเป็นไปอยา่งมีระบบ วงจรเดมม่ิง มี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการ
ป ฏิบั ติ  (Do) ขั้ น ตอนการตรวจสอบ  (Check) และขั้ น ตอนการป รับป รุง  (Act) ซ่ึ งก็ คื อ                     
วฏัจกัรการบริหาร”  (พิชญณ์ฏัฐา งามมีศรี, 2552) 
 
 การประยุกต์ใช้ 
 1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan)  คือขั้นตอนการวางแผนก่อนท่ีเร่ิมปฏิบติังาน ก าหนด
ล าดบัความส าคญัของงาน และครอบคลุมถึงการก าหนดหัวขอ้วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนท่ีตอ้งการลง
มือปฏิบติั ปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือพฒันาส่ิงใหม่ๆ โดยในขั้นตอนน้ีผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้ง
รับทราบและเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั เพราะถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัท่ีจะส่งผลช่วยให้การ
ท างานในขั้นตอนถดัไปเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและถูกตอ้งตรงวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้นอกจากน้ีการ
วางแผนสามารถช่วยให้เราคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดและป้องการสูญเสียทาง
ธุรกิจทั้งดา้น บุคลากร เงินทุน และเวลาไดอี้กดว้ยควรพิจารณา ดงัน้ี 
  -  ครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหวัขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
  -  มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลใดบา้ง โดยระบุวธีิการเก็บขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
  -  วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ รวบรวมและเรียบเรียงให้เป็นระบบ 
  -  ก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
  การวางแผนมีขอ้ดี ดงัน้ี 
  -  ช่วยใหส้ามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้
  -  ช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 
  -  ช่วยใหรู้้สภาพในปัจจุบนั เพื่อน าไปก าหนดสภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคต  
  โดยการวางแผนมีอยูด่ว้ยการ 2 ประเภทหลกัๆ  ดงัน้ี 
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  1.  การวางแผนเพื่ออนาคต 
  2.  การวางแผนเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือผิดพลาด 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO)  หลงัจากท่ีเราวางแผน (Plan) ก าหนดวตัถุประสงค์อย่าง
รอบคอบแลว้ ในขั้นตอนถดัไปนัน่ก็คือการลงมือท าหรือการปฏิบติัตามขั้นตอนตามแผนงานท่ีได้
ก าหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบและใหมี้ความต่อเน่ือง โดยในขั้นตอนการปฏิบติัน้ีเราควรศึกษาถึงวธีิการ
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการท างานนั้ น ๆ ด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด 
รวมถึงในระหว่างการปฏิบติังานเราควรเก็บขอ้มูลท่ีส าคญั หรือ ขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ของงานเอาไว้
เพื่อประโยชน์ในการท างานขั้นตอนต่อไป โดยมีการตรวจสอบควบคู่กนัไปดว้ยวา่ไดด้ าเนินไปใน
ทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม่ พร้อมกบัการประสานงานหรือส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ 
 3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการตรวจสอบวา่หลงัจากน าแผนท่ีวางไวไ้ป
ปฏิบติัจริง (Do) แลว้เราสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือมาตรฐานท่ีเราไดก้ าหนดไวห้รือไม่ ทั้งน้ี
ส่ิงท่ีควรค านึงถึงก็คือ เราตอ้งรู้ว่าจะตอ้งตรวจสอบอะไรบา้งและบ่อยคร้ังแค่ไหน การตรวจสอบ
การท างานควรจะมีการจดบันทึกในรูปแบบต่างๆ ไว ้เช่น สมุดบันทึก เอกสารการตรวจสอบ 
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ เพื่อให้ง่ายในการปรับปรุง และแกไ้ขในการท างานคร้ังต่อไปเพื่อให้ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถดัไปนัน่ก็คือการด าเนินการการปรับปรุงแกไ้ข 
(Action) 
  แนวทางในการตรวจสอบ  ดงัน้ี 
  1. ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
   1.1 ขั้นการศึกษาขอ้มูล 
   1.2 ขั้นการเตรียมงาน การเตรียมงานตามแผนพร้อมหรือไม่   
   1.3 ขั้นการด าเนินงาน มีบุคลากรและทรัพยากรหรือไม่ 
   1.4 ขั้นตอนการประเมิน มีเคร่ืองมือและขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
  2.  ตรวจผลงานตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
  3. ตรวจสอบโดยใชม้าตรฐานท่ีก าหนด 
  4. ตรวจสอบความพึงพอใจ 
  5. การตรวจสอบคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร โดยด าเนินการดงัน้ี 
   -  ตรวจสอบดา้นบุคลากรมีความรู้ ทกัษะ เหมาะสมหรือไม่ 
   -  ตรวจสอบขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพของวสัดุ 
   -  ตรวจสอบวตัถุดิบวา่มีความเพียงพอหรือใชไ้ดคุ้ม้ค่าหรือไม่ 
   -  ตรวจสอบระบบการท างาน 
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   -  ตรวจสอบระบบการบริหาร 
  การรายงานผลการตรวจสอบ  ควรมีส่วนประกอบดงัน้ี 
  1. เป้าหมายการตรวจสอบ 
  2. ขอ้บ่งช้ีท่ีใชใ้นการตรวจสอบ 
  3. หลกัเกณฑก์ารประเมิน หรือวดัผล 
  4. ระยะเวลาท่ีไดด้ าเนินการตรวจสอบ 
  5. สถิติเปรียบเทียบผลการตรวจสอบ 
  6. ขอ้จ ากดัในขณะท่ีท าการตรวจสอบ 
  7. สรุปการตรวจสอบ 
  8. ขอ้เสนอแนะแนวทางการตรวจสอบคร้ังต่อไป 
 4. ข้ันตอนการปรับปรุง (Act) ขั้นตอนสุดท้ายคือการปรับปรุงเป็นกระบวนการ
ปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีมีปัญหา โดยขั้นตอนน้ีเป็นการน าเอาผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการตรวจสอบ 
(Check) มาวเิคราะห์และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมาประเมินเพื่อพฒันาแผนและหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดข้ึนอีกในระยะยาว ถึงแม้ว่าจะไม่มี
ขอ้บกพร่องจากกระบวนการท างานท่ีผา่นมา แต่เราก็ควรจะมีวิธีในการพฒันาปรับปรุงการท างาน
ของตนเองอยูเ่สมอ เพื่อใหก้ารด าเนินงานคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา่เดิม 
    โดยท่ีหลงัจากเสร็จกระบวนการการปรับปรุง (Act) แลว้วงจรบริหารคุณภาพก็จะวน
เขา้สู่กระบวนการวางแผน (Plan) เพื่อเร่ิมวางแผนใหม่อีกคร้ังหน่ึง ส าหรับการปฏิบติัการในคร้ัง
ต่อไป ซ่ึงวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA จะสามารถวนอยา่งน้ีไปไดเ้ร่ือยๆ โดยไม่มีท่ีส้ินสุดเพื่อ
เป็นการป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดและเป็นการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  
 การหมุนของวงจร P-D-C-A ท่ีมีการหมุนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให ้เกิดการพฒันาข้ึนไปสู่
ระดบัท่ีสูงข้ึนหรือเป้าหมายท่ีต ้องการท่ีสูงข้ึนไป ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 2.9 
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แผนภาพท่ี 2.9:  การหมุนของวงจร P-D-C-A กบัการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง                                         
(สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2558) 

 เน่ืองด้วยการสร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ตอ้งมีการออกแบบหน้าเว็บให้
เหมาะสมกบัเน้ือหา และเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี   ผูว้ิจยัจึงน าวงจรคุณภาพ 
PDCA  มาประยุกตใ์ชใ้นการประเมินคุณภาพในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้มีคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อการพฒันาขอ้มูลให้ทนัสมยั ถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของโลก โดยพฒันามาเป็นรูปแบบวงจรพฒันาคุณภาพ (PDCA)  เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบคุณภาพแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ดงัแผนภาพท่ี 2.10 

 
 

แผนภาพท่ี 2.10: รูปแบบวงจรพฒันาคุณภาพ (PDCA)   

 ซ่ึงการก าหนดโครงสร้างและการออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของวดัพระเชตุพน
วิมลมงัคลาราม  โดยมีค าอธิบายในการใช้วงจรพฒันาคุณภาพ (PDCA)  รายละเอียดตามตารางท่ี 
2.1 ดงัน้ี 
 1. Plan คือ การวางแผนศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะใชใ้นการสร้าง
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ให้ครบถว้นสมบูรณ์ 
 2. Do คือ ลงมือสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ตามแผนและแบบท่ีไดก้ าหนดไว ้
 3. Check คือ การตรวจสอบเน้ือหาและการเช่ือมโยงต่างๆ ของหนา้เวบ็เพจแต่ละหนา้
วา่ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่เพียงไร 
 4. Act คือ การปรับปรุงหากพบปัญหาใหด้ าเนินการปรับปรุงการเช่ือมโยงของหนา้เวบ็
เพจแต่ละหนา้ใหท้  างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
 

วางแผน 

ปฏิบติั 

ปรับปรุง 

ตรวจสอบ 
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 หลกัการส าคญัและประโยชน์ของวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA 
 เรวตัร์  ชาตรีวิศิษฏ์  (2555) แนวคิดของระบบบริหารงานคุณภาพ มีหลักการท่ีส าคัญ                     
3 ประการ คือ 1) มุ่งเน้นการให้ความส าคญักบัลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ 2) การพฒันาอย่างต่อเน่ือง                
3) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 1. มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการ (Customer oriented) ลูกค้าหรือ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นตวัแปรส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหธุ้รกิจอยูร่อด และความมุ่งหมายเดียวของธุรกิจ คือ การ
สร้างและรักษาลูกคา้ การให้ความส าคญักบัลูกคา้จะไม่ถูกจ ากัดอยู่ท่ีลูกค้าจริงๆ หรือท่ีเรียกว่า 
ลูกคา้ภายนอก (External customer) ท่ีซ้ือสินคา้และบริการของธุรกิจเท่านั้น แต่จะขยายตวัคลอบ
คลุมไปถึงพนกังาน หรือหน่วยงานท่ีอยูถ่ดัไปจากเราซ่ึงรอรับผลงาน หรือบริการจากเรา ท่ีเรียกว่า 
ลูกค้าภายใน (Internal customer) โดยเราจะท าหน้าท่ีเป็น ผูท่ี้ส่งมอบภายใน () ในการส่งมอบ
ผลงานและสร้างความพอใจให้แก่พวกเขา ซ่ึงจะสร้างความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัเป็นห่วงโซ่คุณภาพ 
(Quality chain) 
 2. การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) องคก์ารท่ีจะท าจะตอ้งกลา้ตดัสินใจ
แกไ้ขปรับปรุงและเปล่ียนแปลง ซ่ึงสามารถด าเนินงานไดด้งัน้ี 
  2.1 ศึกษา วเิคราะห์ และทบทวนขอ้มูลการด าเนินงานและสภาพแวดลอ้มเพื่อหาแนวทาง
ในการพฒันา และปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลพัธ์อยา่งสร้างสรรคแ์ละต่อเน่ือง 
  2.2 พยายามหาวธีิแกไ้ขปัญหา และพฒันาการด าเนินงานท่ีเรียบง่ายแต่ไดผ้ลลพัธ์สูง 
  2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เป็นธรรมชาติและไม่สร้าง
ความสูญเสียจากการตรวจสอบ 
 3. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees Involvement) เป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่พนักงาน
ระดบัปฏิบติัการ จนถึงหวัหน้าคณะผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจและยอมรับการสร้างคุณภาพสูงสุด
ให้เกิดข้ึน ทุกหน่วยงานจะตอ้งร่วมมือในการพฒันาคุณภาพของธุรกิจอย่างสอดคล้องและลงตวั 
โดยทีมงานจะเป็นกลจกัรส าคญัในการผลกัดนัธุรกิจไปขา้งหนา้อยา่งสม ่าเสมอ 
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ตอนที ่6 ประวตัิและแหล่งการเรียนรู้ของวดัพระเชตุพน 
  
 ประวตัิวดัพระเชตุพน 
 วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามตามประวติัสร้างมาตั้งแต่คร้ังสมยัอยุธยา แต่ไม่ปรากฏ
หลกัฐานเก่ียวกบัการสร้าง เดิมเรียกว่า "วดัโพธาราม" หรือ "วดัโพธ์ิ" ไดถู้กยกฐานะข้ึนเป็นพระ
อารามหลวงในสมยักรุงธนบุรี คร้ังถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โปรดเกลา้ฯ ให้สถาปนาวดัน้ีใหม่ใน พ.ศ. 2331 โดยทรงสร้างพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร 
ตลอดจนบูรณะของเดิม เม่ือแล้วเสร็จใน  พ.ศ. 2344 ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามวา่ “วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาวาส” เป็นวดัประจ ารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช 
 นบัจากนั้นวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ ในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั และไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้จารึกสรรพต าราต่าง ๆ ลงบนแผน่หิน
อ่อนประดิษฐ์ไวต้ามศาลารายต่าง ๆ คร้ันถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวไดท้รง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้สร้อยนามพระอารามว่า “วดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช
วรมหาวหิาร” 
 พระมหากษตัริยใ์นราชวงศ์จกัรีทุก พระองค์ทรงถือว่า วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
เป็นพระอารามหลวงท่ีมีความส าคัญมาก และทรงถือเป็นพระราชประเพณี  ท่ีจะทรงบูรณะ
ซ่อมแซมวดัน้ีทุกรัชกาล นอกจากน้ี วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามยงัเป็นเสมือนมหาวิทยาลยัแห่ง
แรกของไทย เพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งประวติัศาสตร์ วรรณกรรม และ
การแพทย ์ นามวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามน้ี ปรากฏในประกาศสมยัรัชกาลท่ี 4 พ.ศ. 2411 ว่า 
“วดัน้ีแมจ้ะมีนามพระราชทานมาตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 แต่ช่ือพระราชทานมีผูเ้รียกแต่อยูใ่นพระราชวงั 
คนยงัเรียกวา่วดัโพธ์ิกนัทั้งแผน่ดิน” และมีพระราชด าริวา่ “ช่ือพระราชทานเป็นช่ือตั้งไม่ปิดไม่แน่น
จะคิดแปลงใหม่เห็นจะไม่ชนะ”  
 แหล่งการเรียนรู้ของวดัพระเชตุพน 
 วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามมีแหล่งการเรียนรู้ส าคญัท่ีชาวต่างประเทศและชาวไทยมา
ศึกษาหาความรู้  เรียกวา่  “9  ส่ิงมหศัจรรยว์ดัโพธ์ิ” ซ่ึงองคก์ารสหประชาชาติ  ไดข้ึ้นทะเบียนจารึก
วดัโพธ์ิ  เป็นมรดกโลก  เม่ือวนัท่ี  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมีส่ิงท่ีไดรั้บการรับรองและไดรั้บ
ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งหมด 9 อย่าง ดงัน้ี   (องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื อพท., 2554) 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2331
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2344
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2411
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 1.  มหัศจรรย์พระไสยาส  พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมี
ลกัษณะพิเศษ คือ มีประดบัมุกภาพมงคล 108 ประการท่ีพระบาท 
 2.  มหัศจรรย์ต าราเวชเชตุพน ศิลาจารึกต ารานวดแผนโบราณ มีจิตรกรรมลายเส้นบอก
ต าแหน่งนวด นบัเป็นบนัทึกท่ีรวบรวมสรรพวิชาทั้งการแพทย ์การเมือง การปกครอง ประวติัการ
สร้างวดั และวรรณคดี นบัเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของประเทศไทย 
 3.  มหัศจรรย์มหาเจดีย์ ส่ีรัชกาล เป็นมหาเจดียข์นาดใหญ่ 4 องค ์องคพ์ระเจดียน์ั้นเป็น
แบบเจดียย์อ่ไมสิ้บสอง ประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ อนัประกอบดว้ย พระมหาเจดียป์ระจ ารัชกาลท่ี 
1 – 4 
 4. มหัศจรรย์ต้นต านานสงกรานต์ไทย คติความเช่ือต านานสงกรานต์ ซ่ึงรัชกาลท่ี 3 ให้
จารึกลงในแผน่ศิลาติดไวท่ี้วดัโพธ์ิ เป็นเร่ืองเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีดงักล่าว โดยสมมุติผา่น
เร่ืองราวธรรมบาลกุมารและนางสงกรานตท์ั้งเจด็เทียบกบัแต่ละวนัในสัปดาห์ 
 5.  มหัศจรรย์มรดกโลกวดัโพธ์ิ ซ่ึงรัชกาลท่ี 3 ทรงใหน้ าองคค์วามรู้จากปราชญข์องไทย
เช่น ต าราการแพทย ์โบราณคดี วรรณกรรม โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอนฯลฯ จารึกลงบนแผน่หินอ่อน
ประดบัไวต้ามบริเวณผนงัภายในวดัซ่ึงความรู้ท่ีจารึก ไวบ้นแผน่ศิลาในปัจจุบนัรวมเรียกวา่ ประชุม
จารึกวดัพระเชตุพน โดยองคก์ารยูเนสโกมีมติรับรองข้ึนทะเบียนศิลาจารึกพระเชตุพนวิมลมงัคลา
ราม เป็นเอกสารมรดกความทรงจ าแห่งโลก เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 6.  มหัศจรรย์ต านานยักษ์วัดโพธ์ิ บอกเล่าเร่ืองราวต านานเก่ียวกบัยกัษว์ดัโพธ์ิและยกัษ์
วดัแจง้ ซ่ึงท าใหเ้กิดท่าเตียนในปัจจุบนั 
 7.  มหัศจรรย์ผ่านภพรัตนโกสินทร์ พระอุโบสถหลงัเก่าของวดัโพธารามตั้งแต่สมยักรุง
ศรีอยุธยา แต่ภายหลงัการสถาปนาพระอุโบสถหลงัใหม่ของวดัพระเชตุพนแลว้ จึงไดล้ดฐานะเป็น
ศาลาการเปรียญ โดยภายในมี "พระพุทธศาสดา" ประดิษฐานเป็นพระประธาน 
 8. มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธ
เทวปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซ่ึงรัชกาลท่ี 1 ทรงอญัเชิญมาจากวดัศาลาส่ีหน้า  ด้วย
ประสงคต์ั้งมัน่แน่วแน่วา่น่ีจะเป็นพระนครอยา่งถาวร 
 9. มหัศจรรย์ต้นต ารับนวดแผนไทย รัชกาลท่ี 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ให้รวบรวม
การแพทยแ์ผนโบราณและศิลปะวิทยาการคร้ังกรุงศรีอยุธยาไว ้ทรงพระราชด าริน าเอาท่าดดัตนอนั
เป็นการพกัผ่อนอิริยาบถแกเ้ม่ือยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และประยุกต์กบัคติไทยท่ียกยอ่งฤษี
เป็นครูผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิทยาการต่าง ๆ เป็นรูปฤๅษีดดัตน แสดงท่าไวท่ี้วดั เพื่อให้ราษฎรทัว่ไป
ไดศึ้กษาเล่าเรียนและรักษาโรคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง   
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 การบริหารงานด้านการศึกษาของวดัพระเชตุพนวมิลมังคลาราม 
 วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามได้ด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการศึกษาให้กบัพระสงฆ ์
นกัเรียนและประชาชนทัว่ไป ในการศึกษาพระธรรม หลกัธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ โดย
จดัตั้งส านกัเรียนวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม  แบ่งการศึกษาพระปริยติัธรรมออกเป็น 4  แผนก 
ดงัน้ี 
    1. แผนกธรรม 
    2. แผนกบาลี 
    3. แผนกอภิธรรม 
    4. แผนกศึกษาพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
 โดยแต่ละแผนก  แยกยอ่ยได ้ ดงัน้ี 
    1. แผนกธรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 แผนกนกัธรรม ส าหรับพระภิกษุ-สามเณร แบ่งเป็น 4 ชั้น  คือ 
   1.1.1 นกัธรรมชั้นนวกภูมิ (ส าหรับพระภิกษุผูอุ้ปสมบทใหม่เท่านั้น)     
   1.1.1 นกัธรรมชั้นตรี 
   1.1.2 นกัธรรมชั้นโท 
   1.1.3 นกัธรรมชั้นเอก 
  1.2 แผนกธรรมศึกษา ส าหรับเยาวชนและประชาชนทัว่ไป แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ 
   1.2.1 ธรรมศึกษาชั้นตรี 
   1.2.2 ธรรมศึกษาชั้นโท 
   1.2.3 ธรรมศึกษาชั้นเอก 
    2. แผนกบาลี แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดบั ๆ ละ3 ชั้น  คือ 
  2.1 ระดบัเปรียญตรี 
   2.1.1 ชั้นบาลีไวยากรณ์ 
   2.1.2 ชั้นประโยค 1-2 
   2.1.3 ชั้นประโยค ป.ธ.3 
  2.2 ระดบัเปรียญโท 
   2.2.1 ชั้นประโยค ป.ธ.4 
   2.2.2 ชั้นประโยค ป.ธ.5 
   2.2.3 ชั้นประโยค ป.ธ.6 
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  2.3 ระดบัเปรียญเอก 
   2.3.1 ชั้นประโยค ป.ธ.7 
   2.3.2 ชั้นประโยค ป.ธ.8 
   2.3.3 ชั้นประโยค ป.ธ.9 
 3. แผนกอภิธรรม แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดบั ๆ ละ 3 ชั้น คือ 
  3.1 ระดบัตน้ 
   3.1.1 ชั้นจูฬอาภิธรรมิกตรี 
   3.1.2 ชั้นจูฬอาภิธรรมิกโท 
   3.1.3 ชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก 
  3.2 ระดบักลาง 
   3.2.1 ชั้นมชัฌิมอาภิธรรมิกตรี 
   3.2.2 ชั้นมชัฌิมอาภิธรรมิกโท 
   3.2.3 ชั้นมชัฌิมอาภิธรรมิกเอก 
  3.3 ระดบัสูง 
   3.3.1 ชั้นมหาอาภิธรรมิกตรี 
   3.3.2 ชั้นมหาอาภิธรรมิกโท 
   3.3.3 ชั้นมหาอาภิธรรมิกเอก 
 4. แผนกศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดบั คือ 
  4.1 ระดบัตน้ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ป.6 
  4.2 ระดบักลาง ตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.6 
  4.3 ระดบัทัว่ไป เรียนธรรมศึกษา 
 
 ซ่ึงเน้ือหาสาระดังกล่าวมาน้ีจะถูกน ามาจัดหมวดหมู่แล้วสร้างเป็นแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 
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ตอนที ่7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวกบักบัแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  ผูว้ิจยัขอน าเสนอ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  ดงัน้ี 
 สมควร ฝายสระน้อย (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนออนไลน์ดว้ยการ
ใช้วิธีการทีมแข่งขนั บนพื้นฐานทฤษฎีบลูม ผลการศึกษาพบว่า การจดัการเรียนรู้ตามเทคนิคการ
เรียนแบบร่วมมือและทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม มุ่งเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมเฉพาะบุคคล             
ซ่ึงยงัขาดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือลกัษณะการร่วมทีม ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงน าเสนอเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขนัแนวใหม่ และทดสอบ การท างานของเทคนิคผา่นระบบการ
จดัการเรียนรู้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาบทเรียนออนไลน์โดยอาศยัเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขนัแนวใหม่ 2) เพื่อประเมิน ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ 3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อบทเรียน
ออนไลน์ ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อนกัเรียนโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 
24 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ซ่ึงพบวา่บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่กบั 81.05/82.50 สูง
กวา่เกณฑ์ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และผูเ้รียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คุณภาพของ
บทเรียนท่ีถูกกประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 
จากผลการทดสอบใชง้านบทเรียนออนไลน์ แสดงให้เห็นวา่ เทคนิคท่ีน าเสนอสามารถน าไปใชง้าน
ไดจ้ริง 
 อุรสา พรหมทา และสมชาย วงศา (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ผลการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลบัดา้นร่วมกบั บทเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาความ
เป็นครู ผลการศึกษาพบว่า 1) คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1 ) เท่ากับ 84.75 และ
คะแนนประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2 ) เท่ากบั 89.07 ดงันั้นประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการ
สอน แบบห้องเรียนกลบัดา้นร่วมกบับทเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ท่ีตั้งไว ้2) ผลรวมคะแนนของการทดสอบก่อนเรียน เท่ากบั 450 คะแนน ผลรวมคะแนนของการ
ทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 678 คะแนน ได้ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.72 หมายความว่า 
นกัศึกษา 25 คน ท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียน การสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้นร่วมกบับทเรียนบน
เครือข่าย สังคมออนไลน์ มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 72 3) ผลการทดสอบหาค่าความ 
แตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวา่ คะแนนเฉล่ีย
ก่อนเรียน (18.04) มีค่าน้อยกวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน (26.70) โดยมีค่า t = 17.90 แสดงให้เห็นว่า 
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การจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้นร่วมกบับทเรียน บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่งผล
ทางสถิติให้ผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 4) ผลความพึง
พอใจของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียน การสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้นร่วมกบับทเรียนบน
เครือข่ายสังคม ออนไลน์ รายวชิาความเป็นครูรายวชิาความเป็นครู 
 
 ภาสกร มัง่สวสัด์ิ (2558)ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาศกัยภาพครูในการจดัการเรียนรู้
ผา่นส่ือออนไลน์ โรงเรียนห้วยทรายวทิยา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 
1 ผลการศึกษาพบว่า 1. สภาพและปัญหาการจดัการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ โรงเรียนห้วยทราย
วิทยา พบว่า 1.1 สภาพเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า ครูยงัขาด การน าส่ือ
ออนไลน์มาจดัการเรียนรู้ในหอ้งเรียน ผูบ้ริหารให้ความส าคญัในการจดัการเรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ 
เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัปานกลาง โรงเรียนขาดการนิเทศภายในให้ค  าปรึกษาใน
การจดัการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ มีระบบเครือข่ายท่ีสามารถใช้สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ไดไ้ม่ทัว่ถึง  1.2 ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ พบวา่ ครู
ขาดความรู้ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ ผูบ้ริหารขาด
การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนครูในการจดัหาส่ือ วสัดุอุปกรณ์ หรือ ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ โรงเรียน ยงัขาดผูเ้ช่ียวชาญให้ค าปรึกษาใน
การจดัการเรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ 2. แนวทางในการพฒันาศกัยภาพครูในการจดัการเรียนรู้ผา่นส่ือ
ออนไลน์ได้ด าเนินการ 2 วงรอบ โดยใช้แนวทางในการพฒันา 3 แนวทาง คือ 1) การประชุมเชิง 
ปฏิบติัการ 2) การมอบหมายงาน 3) การนิเทศภายใน 3. ผลการพฒันาศกัยภาพครูในการจดัการ
เรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า ครู มีการพฒันาตนเองและมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์สูงกวา่ก่อนไดรั้บการพฒันา และสามารถสืบคน้ส่ือท่ีมี
คุณภาพ น ามาเขียน แผนจดัการเรียนรู้และมีทกัษะในการจดัการเรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ได ้
 
 ตนัติกร คมคาย (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้
ส่ือสังคมออนไลน์สนบัสนุนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ผลการศึกษาพบวา่ 1) เพื่อพฒันาแผนกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์สนบัสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในภาพรวมทุกดา้นในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด ( x  = 4.53, S.D. = 0.12) 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
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โดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์สนบัสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ คะแนนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน คะแนนก่อนเรียน ( x  = 24.15, S.D. = 3.11) คะแนนหลงัเรียน ( x  = 35.10, S.D. = 
1.20) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ( x  = 4.5, S.D. = 0.05) ดงันั้น การจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์
สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิท่ีพฒันาข้ึน บรรลุวตัถุประสงค์ทุกประการ 
และสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้ 
 
 อญัชลี ทองเสน (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ทางการพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์สามารถน าไปใช้แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวมได้ทุกดา้น โดยการจดัการเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้กระบวนการสะทอ้นความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล 5 
องค์ประกอบหลักคือ การทบทวนเหตุการณ์ การบรรยายความรู้สึกต่อเหตุการณ์ การวิเคราะห์
เหตุการณ์ การคน้หาขอ้สรุป และการวางแนวทางการปฏิบติัในอนาคต ซ่ึงจะตอ้งใชเ้ทคนิคการฟัง 
การเขียนบันทึก และการวางแผนการแก้ปัญหารายกรณีผ่านการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนพบว่า นกัศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรรค์ทางการพยาบาล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
นกัศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการสะทอ้นคิด ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 การประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้จากความคิดเห็นของ
อาจารยแ์ละนกัศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.33, S.D. = 0.31) 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความคิดเห็นดา้นปัจจยัน าเขา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.38, S.D. 
= 0.28) ดา้นกระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.27, S.D. = 0.57) และดา้นผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การใชรู้ปแบบอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.32, S.D. = 0.69) 
 
 ฐิติยา เนตรวงษ์ (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนกัศึกษา
ปริญญาบณัฑิต ผลการศึกษาพบวา่ 1.รูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบคือ 1)การจดัการ
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เรียนร่วม 2) เทคโนโลยี 3) ชุมชน 4) การด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 5)เครือข่าย
ชุมชน ส าหรับขั้นตอนการเรียนร่วมมี 3 ขั้นตอนคือ 1) เตรียมการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 2) ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการเรียนรู้ ให้พื้น
ฐานความรู้กิจกรรมกลุ่ม ทบทวนความรู้กิจกรรมกลุ่มการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ และประยุกตใ์ชค้วามรู้ และ 3) ประเมินผล 2.นกัศึกษาปริญญาบณัฑิตท่ีเรียนตามรูปแบบ
การเรียนร่วมท่ีพฒันาข้ึนมีความเป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง และนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรียนร่วมโดยเห็นด้วยในระดับมาก 3. ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ท าการประเมิน
รับรองรูปแบบการเรียนร่วมฯมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนร่วมท่ีพฒันาข้ึนโดยเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 
 
 ศราวุฒิ ศรีศกัด์ิ (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ตวัประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับนวตักรรมทางดา้น e-Learning ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  (มจธ.) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบงั (สวล.) และสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรด้านประโยชน์ของการยอมรับ
นวตักรรม e-Learning มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีจ านวน 8 ตวัแปร จดัเรียนล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยคือ การเปิดโลกทศัน์ในการรับรู้ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ การศึกษาคน้ควา้ท่ีไม่มีส้ินสุด 
การยื้อหยุ่นต่อการศึกษานอกระบบ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนพฒันาตนเองตามความสามารถและ
ความสนใจของแต่ละคน ความสามารถประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลาย เช่น การคน้ควา้ การเขียนรายงาน 
ความสามารถในการใช้กบัผูเ้รียนจ านวนมาก ความสามารถตอบสนองการเรียนไดท้นัที และการ
ช่วยเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล ตวัแปรดา้นส่ือประสม องคป์ระกอบโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัค่อนขา้งมากถึงมาก โดยมี 6 ตวัแปรเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี การใช้
รูปภาพ การใชภ้าพเคล่ือนไหว การใชภ้าพกราฟิก การใชว้ดิีทศัน์ การใชก้ารเช่ือมโยงหลายมิติ การ
ใช้เสียงประกอบ เช่น เสียงพูด เสียงธรรมชาติ  ตวัแปรด้านการติดต่อส่ือสาร องค์ประกอบโดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมี 4 ตวัแปรเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
การใช้กระดานข่าว เพื่อการถ่ายโอนเช่ือมโยงความรู้ การสนทนาออนไลน์ เพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การใชก้ระดานข่าวและการประชุมทางไกลผา่นคอมพิวเตอร์ เพื่อการอภิปรายร่วมกนั และ
การตั้งชมรมในกลุ่มคนท่ีสนใจ เช่น News group ส าหรับตวัแปรดา้นการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูล 
องคป์ระกอบโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีทั้งหมด 5 ตวัแปรเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
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มากไปน้อย ดงัน้ี การสืบคน้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การคน้หาแหล่งขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูลทาง
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ การเขา้ถึงและรวบรวมขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต และการคน้หาในห้องสมุด
ดิจิตอล  
 
 โสภาค เจริญสุข  (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิง
เพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิจารณญาณ ส าหรับนิสิตนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต ผลการศึกษาพบว่า 1.
องคป์ระกอบของรูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิจารณญาณส าหรับนิสิต
นักศึกษาปริญญาบณัฑิต ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) คน ประกอบดว้ย ผูส้อนออนไลน์ 
บุคลากรสนับสนุนการสอนออนไลน์ และผูเ้รียนออนไลน์ 2) เน้ือหาวิชาท่ีสามารถบูรณาการฝึก
ทกัษะการคิดวิจารณญาณเข้าไปกบัเน้ือหา 3) ส่ือและทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ไดแ้ก่ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนส าเร็จรูป ไฟล์วีดีโอ และ ไฟล์เสียง 4) 
กลยุทธ์และเทคนิคในการพฒันาทกัษะการคิดวิจารณญาณออนไลน์ ได้แก่ การอภิปราย การใช้
กรณีศึกษา การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม และการวพิากษ ์โดยใชร่้วมกบัเทคนิคผงักราฟิค เทคนิคการ
ตั้งค  าถาม และเทคนิคหมวก 6 ใบ 5) ระบบบริหารการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ระบบจดัการหลกัสูตร 
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ และระบบจดัการขอ้มูล 6) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ จิตภาพ สังคมภาพ
และบรรยากาศเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิจารณญาณ 2. ขั้นตอนของรูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิง
เพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิจารณญาณส าหรับนิสิตนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน
หลกั คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมของรายวิชา : คดัเลือกรายวิชา เตรียมเน้ือหาและทรัพยากรการ
เรียนรู้ออนไลน์ และเตรียมผูส้อนออนไลน์ 2) ขั้นด าเนินการออกแบบเน้ือหา กลยุทธ์และเทคนิค 
และเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการเรียนการรสอนแบบอีเลิร์นนิงเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิจารณญาณ 
3) ขั้นผลิตและพฒันาเคร่ืองมือบนระบบบริหารการเรียนรู้และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชใ้นการจดัการ
เรียนอีเลิร์นนิง 4) ขั้นควบคุมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนอีเลิร์นนิงท่ีไดอ้อกแบบไว ้และ 5) 
ขั้นประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงในคร้ังถดัไป 3. แผนการเรียนอีเลิร์นนิงของกลุ่มตวัอย่างท่ีออกแบบมีคุณภาพ
ดา้นการออกแบบและพฒันาอีเลิร์นนิง และดา้นการพฒันาทกัษะการคิดวิจารณญาณในระดบัดี ( x  
= 2.92 และ 2.72 ตามล าดบั) 4. รูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิจารณญาณ
ส าหรับนิสิตนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพในระดบัดีมาก ( x  = 4.00) 
 
 เล็กฤทยั ขนัทองชยั (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบระบบสนบัสนุนการ
วางแผนจดัการเรียนรู้ ออนไลน์ โดยใชรู้ปแบบการสอน MIAPCED เพื่อส่งเสริมทกัษะ การสอนใน
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ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาฝึกสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบวา่ 1. ผลการสังเคราะห์
รูปแบบระบบสนับสนุนการวางแผนจดัการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้รูปแบบ การสอน MIAPCED 
เพื่อส่งเสริมทกัษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาฝึกสอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่ามี
ส่วนประกอบหลกั ๆ แบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) Pre-service CED Teachers 2) Teachers 3) Learning 
Module ป ระ ก อบ ด้ ว ย โม ดู ล ย่ อ ย  ดั ง น้ี  3.1) MIAPCED Module 3.2) Content Module 3.3) 
Scaffolding Module และ 4) Assessment Module 2. ผลการประเมินรูปแบบระบบสนับสนุนการ
วางแผนจดัการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใชรู้ปแบบ การสอน MIAPCED เพื่อส่งเสริมทกัษะการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาฝึกสอนกลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ โดยผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ มีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.67, S.D. = 0.48) 3. ผลการพฒันาระบบสนบัสนุนการวางแผนจดัการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้รูปแบบการสอน MIAPCED เพื่อส่งเสริมทกัษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาฝึกสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์พบว่า มีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) คู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้รูปแบบการสอน MIAPCED และ 2) ระบบสนบัสนุนการวางแผน
จดัการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการสอน MIAPCED ส าหรับอาจารยนิ์เทศก์และนักศึกษา
ฝึกสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 4. ผลประเมินคุณภาพระบบสนับสนุนการวางแผนจดัการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใช้รูปแบบการสอน MIAPCED เพื่อส่งเสริมทกัษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของ
นกัศึกษาฝึกสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลประเมินความ
คิดเห็นต่อคุณภาพดา้นคู่มือการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้รูปแบบการสอน MIAPCED ท่ี
พ ัฒนาข้ึน พบว่ามีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.52, S.D. = 0.58) และ 2) ผล
ประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพดา้นระบบ สนับสนุนการวางแผนจดัการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้
รูปแบบการสอน MIAPCED ท่ีพฒันาข้ึน พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( x  = 4.72, S.D. = 0.45) 5. ผลเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนของผูเ้รียน ก่อนและ
หลงัจากการเรียนดว้ยรูปแบบ ท่ีพฒันาข้ึน พบวา่ผูเ้รียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 73.57 และมี
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 77.27 จากการเปรียบเทียบทางสถิติพบว่าค่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
สูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 6. ผลประเมินทกัษะปฏิบติัการสอนของ
ผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน พบว่า ผูเ้รียน มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 88.57 สูงกว่าท่ี
ก าหนด 7. ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบระบบสนบัสนุนการวางแผนจดัการ
เรียนรู้ออนไลน์ โดยใชรู้ปแบบการสอน MIAPCED ท่ีพฒันาข้ึน พบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก ( x  = 3.74, S.D. = 0.84) 
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 ชูศกัด์ิ เอ้ืองโชคชยั (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามอธัยาศยัเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับเยาวชน ผล
การศึกษาพบว่า 1) คุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับเยาวชน จ าแนก
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.1 คุณลกัษณะดา้นนิสัยและพฤติกรรม ประกอบดว้ย พฤติกรรมความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และพฤติกรรมการสะท้อนผลการเรียนรู้ 1.2
คุณลกัษณะดา้นเจตคติ ประกอบดว้ย การมองเห็นคุณค่าในตนเอง การมองเห็นคุณค่าของบุคคล
รอบขา้ง การมองเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และการมองเห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม 1.3 คุณลกัษณะ
ดา้นทกัษะ ประกอบดว้ย ทกัษะการคิด ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการบูรณาการความรู้ ทกัษะการ
จดัการ ทกัษะทางสังคม ทกัษะทางอาชีพ และทกัษะส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 1.4 คุณลกัษณะ
ดา้นความรู้ ประกอบด้วย ความรู้ดา้นประสบการณ์ ความรู้ดา้นสังคม ความรู้ดา้นวิชาการ ความรู้
ดา้นอาชีพ และความรู้ดา้นส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอธัยาศยั
เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับเยาวชน มีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัในรูปแบบ ประกอบดว้ย 2.1 หลกัการการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 2.2 พื้นท่ีการเรียนรู้
ตามอธัยาศยั 2.3 ผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 2.4 ปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 2.5 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 2.6 ทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้ตามอธัยาศยั และ 2.7 
วธีิการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 3) ปัจจยัความส าเร็จของรูปแบบฯ ไดแ้ก่ ความใฝ่เรียนรู้ของ
เยาวชน การสนับสนุนของเครือข่ายการเรียนรู้ ความหลากหลายและความสะดวกในการเขา้ถึง
ทรัพยากรการเรียนรู้ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวย และความเป็นอิสระทางดา้นเวลา 
เง่ือนไขของรูปแบบฯ ไดแ้ก่ นโยบายรัฐท่ีขาดการสนบัสนุน แหล่งเรียนรู้ขาดความหลากหลายและ
ไม่ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ ความไม่ต่อเน่ืองในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ขดัต่อหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 4) ขอ้เสนอเชิง
นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัฯ ประกอบดว้ย 4.1 นโยบายภาครัฐ ควรให้ความส าคญั
กบัการก าหนดนโยบายท่ีน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง และสนบัสนุนกองทุนเพื่อจดัพื้นท่ีการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีเป็นตน้แบบในแต่ละจงัหวดั 4.2 นโยบายภาคเอกชน ควรใหก้ารสนบัสนุน
ทุนเพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้หรือสร้างพื้นท่ีการเรียนรู้ในชุมชนให้มีความทนัสมยั มีการผลิตส่ือ
สร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนให้มากข้ึน 4.3 นโยบายภาค
ประชาสังคม ควรสนับสนุนให้มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเน้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในชุมชนและระหวา่งชุมชน 4.4 นโยบายทางสถาบนัทางสังคม ควรรณรงคใ์ห้
คนในครอบครัวปรับบทบาทเป็นเพื่อนร่วมทางการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสนทนาเป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอธัยาศยั และรณรงคใ์หส้ถานศึกษาสร้างสรรคก์ระบวนการเรียนรู้โดย
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ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ และจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เยาวชนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติั 
 
 ยงยุทธ พรมบุตร (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้เพื่อ
พฒันาหลกัสูตรรายวิชาชีพ โดยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ผลการศึกษาพบวา่ 1. ผลการ
พฒันารูปแบบการจดัการความรู้เพื่อพฒันาหลกัสูตรรายวิชาชีพโดยวงจร การบริหารงานคุณภาพ 
PDCA ดว้ยกระบวนการศึกษาแล้ววิเคราะห์โดยใชก้ระบวนการสนทนา กลุ่มจากผูท้รงคุณวุฒิและ
ประเมินรูปแบบท่ีได้โดยผูท้รงคุณวุฒิพบว่า รูปแบบการจดัการความรู้ เพื่อพฒันาหลกัสูตรราย
วชิาชีพโดยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ประกอบดว้ย 4 ระยะ 9 ขั้นตอน ดงัน้ีระยะท่ี 1 ขั้น
วางแผน ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อม 2) การก าหนดความรู้ ระยะท่ี 2 ขั้นด าเนินการ 
ประกอบดว้ย 3) การแสวงหาความรู้ 4) การสร้างความรู้ 5) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 6) การน า
ความรู้ไปใช้ 7) การจดัเก็บความรู้ระยะท่ี 3 ขั้นตรวจสอบ ประกอบด้วย 8) การประเมินผลการ
จดัการความรู้ระยะท่ี 4 ขั้นสรุปและรายงานผล ประกอบดว้ย 9) การสรุปและ รายงานผลการจดัการ
ความรู้การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ  โดยวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA โดยผูท้รงคุณวฒิุพบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีสุดซ่ึงสูงกวา่
สมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้2. ผลการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูในการใชรู้ปแบบการจดัการความรู้
เพื่อพฒันาหลกัสูตร รายวิชาชีพโดยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA พบวา่ หลกัสูตรฝึกอบรม 
มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทักษะ ประกอบด้วย 15 หัวข้อเร่ือง ท่ีมี
องคป์ระกอบ คือเน้ือหา ส่ือ กิจกรรม และประเมินผลของแต่ละเร่ือง ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรม  ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ได้ผล ดังน้ี 1) การประเมิน
สภาพแวดล้อม พบว่า หลักสูตร ฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก หัวข้อเร่ืองกับ
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรฝึกอบรม มีความสอดคล้อง2) การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ ได้ผลการ
ประเมินความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมกบัหวัขอ้เร่ืองต่าง ๆ มีความสอดคลอ้งกนั
ทุกรายการ 3) การประเมินกระบวนการ จากการน าหลกัสูตรไปใช้จริง พบว่าผลสัมฤทธ์ิการฝีก
อบรมดา้นทฤษฎีมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ E1/E2 เท่ากบั 83.36/82.60 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิดา้น
ปฏิบติัมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 78.64 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวท้ั้งสองดา้น 4) การประเมินผล
ผลิต โดยการติดตามผลการพฒันาหลกัสูตร รายวิชาชีพของครูผูส้อนช่างอุตสาหกรรมท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถพฒันาหลกัสูตรรายวิชาชีพ  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิด้านปฏิบติัสูงกว่าร้อยละ 80 
หวัหนา้สาขาวชิามีความพึงพอใจต่อการน าความรู้ และทกัษะท่ีไดจ้ากการเขา้รับการฝึกอบรมไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีผา่นการฝึกอบรม อยูใ่นระดบัมาก นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
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การจดัการเรียนการสอนของครูท่ีผา่นการฝึกอบรมอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด และครูช่างอุตสาหกรรมท่ี
ผา่นการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการน าความรู้ และทกัษะท่ีไดจ้ากการเขา้รับการฝึกอบรมไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก โดยสรุป หลกัสูตรฝึกอบรมครูในการใช้รูปแบบการ
จัดการความรู้เพื่ อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ  โดยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้
 
 ฐะปะนีย์ (ติรพัฒน์) ตรีรัตนภรณ์  (2553)ได้ท าการศึกษาเร่ือง  องค์ประกอบในการ
ออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการใช้งานของผูใ้ช้ ผลการศึกษาพบวา่ องค์ประกอบ
ของการออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่  

1. ขอ้มูลท่ีจ าเป็น (Information component) ประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง, ความยาวของขอ้ความ
ในแต่ละหน้า,  จ  านวนบรรทัดหรือข้อความท่ีแสดงผลในแต่ละหน้า และรูปแบบของเมนูท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงกนัและการแสดงถึงความแตกต่างกนัของเน้ือหาหรือเร่ือง
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

2. ระบบน าทาง (Navigation component) ประกอบด้วย จ านวนลิงค์ในแต่ละหน้า จ  านวน
คอลมัน์ท่ีแสดงผลในแต่ละหนา้   

3. กราฟิกและ (Graphic component) ประกอบดว้ย ลกัษณะการตกแต่งท่ีน ามาใชป้ระกอบ
ขอ้ความ, ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบการน าเสนอท่ีปรากฏเม่ือขอ้ความปรากฏข้ึนหรือเม่ือท าการ
คลิกลิงค ์

4. ส่ิงท่ีควรจะมี (Other Aspects of dimensions)  ประกอบดว้ย การลงทะเบียนเขา้ใชบ้ริการ
และการส่ือสารแบบเรียลไทม ์เช่น หอ้งแชท เป็นตน้  

และยงัพบว่าจ านวนลิงค์บนหน้าเว็บเพจมีผลอย่างยิ่งต่อการใช้งาน นอกจากน้ีการ 
ออกแบบสถาปัตยกรรมรวมถึงจ านวนกราฟิกและขนาดตวัอกัษรก็มีผลเช่นกนั จากผลของแบบ
ส ารวจ ความพึงพอใจพบวา่ จ  านวนลิงค์ท่ีผูใ้ชช่ื้นชอบคือ 11-20 ลิงคใ์นแต่ละหนา้ และขนาดของ
ตวัอกัษร ควรมีขนาดตั้งแต่ 2 หรือ 3 ขนาด เป็นส่ิงท่ีผูท้ดลองช่ืนชอบมากท่ีสุด งานวิจยัช้ินน้ีเป็น
เพียงการทดลองเบ้ืองตน้เพื่อตอ้งการแกปั้ญหาในส่ิงท่ีผูเ้ขียนตั้งสมมติฐานเท่านั้น ถึงแมว้า่ผลท่ีได้
จะพบว่ามีเพียงองค์ประกอบเพียงไม่ก่ีองค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์จากหลายๆ 
องคป์ระกอบท่ีตั้งไวว้า่น่าจะมีผลต่อการใชง้านของผูใ้ช ้แต่ผูเ้ขียนหวงัวา่วธีิการทดลองท่ีน าเสนอน้ี 
น่าจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการหาองคป์ระกอบอ่ืนของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการใชง้าน
ไดต่้อไป 

 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B0%D0%BB%D0%B9%D5%C2%EC%20(%B5%D4%C3%BE%D1%B2%B9%EC)%20%B5%C3%D5%C3%D1%B5%B9%C0%C3%B3%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 ภทัรสุดา จนัทร์ศรี (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
สารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ส าหรับนกัท่องเท่ียวสะพายเป้
จากยุโรป   ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวสะพายเป้ผูท่ี้ช่ืนชอบการเก็บสั่งสมประสบการณ์ และ
มกัวางแผนการเดินทางแบบคร่าวๆ นั้น ตอ้งการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีความสมบูรณ์พร้อม
ในดา้น เน้ือหาเป็นหลกั ขณะท่ีส่วนของบริการซ่ึงสามารถท าให้พวกเขาไดน้ าเสนอและแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ขอ้มูลกบัพวกเดียวกนันั้นเป็นส่วนท่ีพวกเขาให้ความส าคญัเป็นอนัดบัสอง ส่วนอนัดบัสาม
เป็นเร่ืองของการออกแบบ นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีชอบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย
ร่วมสมยั ใชสี้ท่ีส่ือถึงความเป็นธรรมชาติ และส่ิงสุดทา้ย เป็นเร่ืองของเนวิเกชัน่ท่ีจะตอ้งเรียบง่าย 
ไม่ซับซ้อน ซ่ึงน าไปสู่แนวคิดในการออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ให้มีลกัษณะ: 1) เน้ือหา
เจาะลึกครอบคลุม 2) เปิดพื้นท่ีให้ผูใ้ช้ได้เข้ามามีส่วนร่วมก าหนดเน้ือหาผ่านบริการต่างๆ 3) มี
รูปแบบเรียบง่ายร่วมสมยั ส่ือถึงความเป็นธรรมชาติ    4) เนวิเกชัน่ไม่ซับซ้อนผูศึ้กษาจึงได้ท าการ
ออกแบบตามแนวคิดดงักล่าวและเม่ือน าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ตน้แบบท่ีไดไ้ปท าการประเมิน
กบกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 2 คร้ัง พบวา่มีผลตอบรับท่ีดีเป็นจ านวน ร้อยละ 80 ผูศึ้กษาจึงคาดวา่ ผลงาน
เร่ืองน้ีจะได้ให้แนวทางในการออกแบบ โดยมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ผูใ้ช้ และการตลาดการ
ท่องเท่ียวผา่นส่ือแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนกัออกแบบ ผูป้ระกอบการ การ
ท่องเท่ียว นกัศึกษาและนกัวจิยัทัว่ไป 
 
 เกียรติศักด์ิ มุขสิกรัตน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การประยุกต์แนวคิดของการ
ออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีรองรับการใช้งานบนทุกขนาดของหน้าจออุปกรณ์ส าหรับ
ระบบติดตามผลการเรียนของนกัเรียน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูใ้ช้งานระบบ คือกลุ่มผูท่ี้มีความ
ตอ้งการในการใช้งานต้นแบบระบบ ได้แก่ (1) ผูบ้ริหาร (2) ครูผูส้อน (3) ครูประจ าชั้นและ(4) 
นกัเรียน น าเสนอขอ้มูลของตน้แบบระบบ ฯ ดังน้ี 1. ผูบ้ริหารตอ้งการรายช่ือนกัเรียนประกอบใน
แต่ละกราฟ เพื่อใช้จัดท า เอกสารประเมินโรงเรียน 2. ครูผูส้อนต้องการให้ระบบสามารถส่ง
ขอ้ความใหก้บันกัเรียนท่ีติดคา้ง ผลการเรียนในรายวิชาของตน เพื่อกระตุน้การแกไ้ขผลการเรียน 3. 
ครูประจ าชั้นตอ้งการให้แสดงผลการเรียนติดค้างท่ีนกัเรียนในท่ีปรึกษาติดคา้ง 4. นกัเรียนตอ้งการ
ให้แสดงระเบียนประวติัผลการเรียน ปพ.1 ในระบบ 5. นักเรียนต้องการติดตามผลคะแนนเก็บ 
คะแนนสอบคร้ังล่าสุดได ้กลุ่มนกัพฒันาระบบ (Developer) น าเสนอหลกัการออกแบบแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคิด RWD การประยุกต์ใช้แนวคิด RWD ดงัน้ี 1. การออกแบบระบบตาม
แนวคิด RWD เหมาะส าหรับการประยุกต์ใช้กับระบบติดตามผลการเรียนของนักเรียน เพราะ
ตน้แบบระบบ ฯ สามารถใชง้านไดง่้ายและตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 2. ควร
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วิเคราะห์ส่วนติดต่อผูใ้ช้งานท่ีเหมาะสมกบัการแสดงผลบนสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล จากลกัษณะการใชง้านของผูใ้ช ้   3. การออกแบบจากขนาดของอุปกรณ์ท่ีมีหนา้จอขนาดเล็ก
ไปหาอุปกรณ์ท่ีมีขนาดของหน้าจอใหญ่ข้ึนเป็นแนวคิดการออกแบบท่ีดี 4. การแสดงตารางควร
เลือกแสดงเฉพาะเน้ือหาท่ีส าคญัและให้ผูใ้ช้งานกดเข้าไปดูรายละเอียดในอีกหน้าหน่ึง  5. การ
ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้านมีความยากมากกวา่การออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบ
ปกติเพราะตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบัการแสดงผลของขนาดหนา้จอท่ีมีความหลากหลาย 6. การ
พฒันาแบบน้ีดีกวา่การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีแยกการใชง้านระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลกบัสมาร์ทโฟน เพราะพฒันาเพียงคร้ังเดียวสามารถใช้งานไดทุ้กอุปกรณ์และทุกขนาดของ
หน้าจอ 7. แนวคิด RWD สามารถลดภาระงานของนักพฒันาระบบไดเ้พราะพฒันาเพียงคร้ังเดียว
สามารถแสดงผลไดดี้บนทุกขนาดของหนา้จออุปกรณ์ 
 
 ปิติสัณห์ อินทพิชยั (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาแนวทางการออกแบบแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวส าหรับผูสู้งอายุ ผลการศึกษาพบว่า การพฒันาแนวทางการ
ออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวส าหรับผูสู้งอายุและทดลองความยากง่ายใน
การใช้งานกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป มีประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และมี
ความสนใจด้านการท่องเท่ียว เก่ียวกับความยากง่ายในการใช้งานแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ น้ี
ประเมินจากคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ ความสามารถในการเรียนรู้ประสิทธิภาพการใช้งาน 
ความสามารถในการจดจ า ขอ้ผิดพลาดจากการใชง้าน และความพึงพอใจของผูใ้ชผ้ลการวจิยัพบวา่
ความสามารถใน การเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัง่าย ( x  = 
4.05 , SD = 0.40) ความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ี พฒันาข้ึนอยู่ในระดบัมาก 
( x  = 4.27, SD = 0.40) ค่าเฉล่ียเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมบนแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ี
พฒันาข้ึนน้อย กว่าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีอยู่เดิม t (29) = 14.36, p = .000 อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส าหรับเมนูวางแผนการ ท่องเท่ียวอยา่งอตัโนมติัผูสู้งอายสุามารถเรียนรู้การใช้
งานอยูใ่นระดบัง่าย ( x  = 4.25, SD = 0.40) 
 
 ธนา เกรียงไกรเพ็ชร์ (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การออกแบบแหล่งการเรียนรู้ชุมชน
ออนไลน์เพื่อให้บริการขอ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหารในตวัเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง
ในการออกแบบแหล่งการเรียนรู้ชุมชนออนไลน์ท่ีให้บริการขอ้มูลเก่ียวกบร้านอาหารในตวัเมือง
เชียงใหม่ได้ดังน้ี 1) ด้านเน้ือหาควรมีข้อมูลท่ีหลากหลายทันสมัยและมีข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการ
ตดัสินใจครบถ้วน ประเภทอาหาร ต าแหน่ง ท่ีตั้งของร้าน รูปภาพอาหารและบรรยากาศของร้าน 
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เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด  2) ด้านโครงสร้างขอ้มูลควรจดัล าดบัความส าคญั
ของขอ้มูล ออกแบบให้เรียบง่ายและอยูใ่นรูปแบบ ท่ีผูใ้ชคุ้น้เคยเพื่อท าให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจและใช้
งานไดง่้าย ให้ความส าคญักบการจดัล าดบัในการน าเสนอขอ้มูลในหน้าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจไดง่้ายและไม่สับสน เช่น ช่ือร้านเป็นส่ิงท่ี ตอ้งจดัล าดบัความส าคญัอยูใ่น
อนัดบัแรก ควรวางไวต้  าแหน่งบนสุด ใช้ตวัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่ใช้สี สามารถมองเห็นไดเ้ด่นชัด 
รองลงมาคือประเภทของร้านและรายละเอียดต่าง ๆ ของร้านเป็นต้น 3) ด้านการออกแบบควร
ออกแบบให้เรียบง่ายเป็นสากลและมีความเป็นเอกลกัษณ์ ใชสี้โทนร้อนซ่ึง เป็นกลุ่มสีท่ีท าให้รู้สึก
สดใสเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ 4) ดา้นเทคโนโลยคีวรออกแบบให้ ใชง้านไดก้บัอุปกรณ์ท่ี
หลากหลาย สามารถใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ สร้างประสบการณ์ และความ แปลกใหม่ให้กบผูใ้ช ้และ
จากการประเมินความพึงพอใจแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ตน้แบบจากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ผลประเมิน
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทั้งทางดา้นการออกแบบและระบบการท างานต่างๆ  
 
 ศรัญญา ยีซ่า้ย (2556). ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การประกนั
คุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ของผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาภาพ
รวมอยูใ่นระดบัดีมาก ดา้นเน้ือหาและการน าเสนอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 และดา้นคุณประโยชน์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ดา้นการจดัวางรูปแบบของ
บทเรียนออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 ดา้นตวัอกัษร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ดา้นภาพประกอบ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67  ดา้นวีดิทศัน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.88  ดา้นเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.88 ดา้นการน าทางและการเช่ือมโยง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 และความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้ภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด ดา้นเน้ือหาและการน าเสนอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 
ด้านการออกแบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.90 ด้านภาพรวมของบทเรียน
ออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.87  
 
ตอนที ่8 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 เพื่อตอบค าถามการวจิยัท่ีวา่  1) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของ
วดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีพฒันาข้ึนควรมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการบริหาร
จดัการดา้นใดบา้งนั้น   ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุญวุฒิ
จ  านวน 8 ท่าน  ไดข้อ้สรุปวา่  แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์จะตอ้งประกอบดว้ยส่ิงท่ีจะส่งผลให้ส่ือการ
เรียนรู้ถูกถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูใ้ชง้าน ใหเ้กิดความสนใจในเร่ืองราวต่างๆ ท่ีตอ้งการน าเสนอ และ
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สามารถน าแหล่งการเรียนรู้ท่ีถูกสร้างและออกแบบข้ึนไปน าเสนอบนส่ือออนไลน์โดยไม่เกิด
ข้อบกพร่องหรือปัญหา ผูใ้ช้งานสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลาในทุกท่ีทุกเวลา 
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ควรประกอบดว้ย 4  ดา้น 
ได้แก่  1) องค์ประกอบดา้นระบบฐานขอ้มูล  2) องค์ประกอบด้านวิชาการ  3) องค์ประกอบดา้น
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 4) องค์ประกอบด้านระบบการให้บริการ  โดย
องคป์ระกอบแต่ละดา้นมีรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 
 1)  องค์ประกอบด้านระบบฐานข้อมูล   
 ส่วนประกอบของบทเรียนออนไลน์ซ่ึงมีการน าเทคโนโลยกีารใชเ้วบ็ และเวบ็เบราเซอร์
มาใช้ในระบบการเรียนการสอน   คือ การจัดการฐานข้อมูล  (Database management) เน้นการ
ปฏิสัมพนัธ์พร้อมทั้งมีระบบการจดัการฐานขอ้มูลเพื่อใช้ควบคุมและจดัการเน้ือหาสาระความรู้ 
(มนต์ชัย เทียนทอง, 2544) ระบบฐานข้อมูล  (Database System) นับเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีมี
บทบาทส าคญัอย่างยิ่งส าหรับระบบสารสนเทศแบบต่างๆ ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล 
เน่ืองจากฐานขอ้มูลเป็นส่วนท่ีใช้จดัเก็บขอ้มูลน าเขา้ (Input) ของทุกระบบสารสนเทศ ดงันั้น การ
ออกแบบระบบสารสนเทศ จึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อการออกแบบฐานขอ้มูลดว้ย ฐานขอ้มูล
ท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งเหมาะสมจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน (วิไลภรณ์  ศรีไพศาล, 2558) การพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั 
เป็นไปไดโ้ดยง่าย สะดวกสบาย และสามารถใช้งานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่จ  ากดัเพศและวยั 
และท าให้ผูเ้ขา้มาศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้และเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสนใจ โดยสังคมปัจจุบนัเป็น
สังคมยุคขอ้มูลข่าวสาร ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา  จะช่วยเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวติท่ีประชาชนจะมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อหาความรู้ต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ฐานขอ้มูลแหล่งการ
เรียนรู้เป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกนัหรือมีความสัมพนัธ์กนั โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
การเก็บให้มีประสิทธิภาพและสามารถเรียกใชข้อ้มูลนั้นโดยตลอดเวลาตามท่ีตอ้งการ การรวบรวม
ขอ้มูลเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเขา้มาสืบคน้ขอ้มูลไดต้าม
ตอ้งการและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยองคป์ระกอบของฐานขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีจดัเก็บในระบบฐานขอ้มูล เม่ือผูใ้ชง้านท าการสืบคน้
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้(เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิริธรรม, 2553) ขอ้มูลท่ีเป็นความรู้เกิดจากขอ้เท็จจริง
ของแห่ลงเรียนรู้จะช่วยให้ผูเ้ขา้มาใช้บริการเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจในส่ิงท่ีไม่เคยรู้มาก่อน  จาก
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ขอ้มูลสารสนเทศท่ีสนใจศึกษาจะแปรเปล่ียนสภาพไปเป็นความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ และตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยสามารถน าส่ือต่างๆ มาช่วยท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้
สามารถเขา้ใจไดดี้ยิ่งข้ึน ผูใ้ช้ได้รับความสะดวกในการเขา้ถึงความรู้ รูปแบบของขอ้มูล มีหลาย
ลกัษณะ ดงัน้ี  
  1.1 ตวัอกัษร ตวัเลข ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัเลข ตวัอกัษร อกัขระ และอ่ืนๆ  
  1.2 ภาพ ไดแ้ก่ กราฟิก ภาพ และรูปภาพ  
  1.3 เสียง หมายถึง เสียง ระดบัของเสียง  
  1.4 ภาพเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ ภาพเคล่ือนไหวหรือรูปภาพเคล่ือนไหว  
 การจดัท าฐานขอ้มูลท่ีดีและมีประสิทธิภาพช่วยให้ผูท่ี้จดัท าฐานขอ้มูลและผูใ้ชฐ้านขอ้มูล
สามารถค้นหาขอ้มูลท่ีตอ้งการได้ ซ่ึงพอสรุปประโยชน์ท่ีได้จากการจดัท าฐานข้อมูล  (ดวงแก้ว 
สวามิภกัด์ิ, 2539; ครรชิต มาลยัวงศ,์ 2539; ศิริลกัษณ์ โรจกิจอ านวย, 2540) ดงัน้ี  
  1.  ช่วยลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล หากผูพ้ฒันาข้อมูลสามารถเรียบเรียงขอ้มูลได้
เป็นอยา่งดี จะช่วยใหก้ารเรียนรู้หรือการท าความเขา้ใจของผูเ้รียนเป็นไปไดโ้ดยง่าย   
  2.  สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูลไดใ้นระดบัหน่ึง การจดัท าฐานขอ้มูลท่ี
ดีสามารถช่วยใหแ้กไ้ขขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้ง  
  3.  ท าให้สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้การจดัเก็บฐานขอ้มูลดว้ยระบบดิจิทลั สามารถ
ท่ีจะใชข้อ้มูลร่วมกนัไดโ้ดยใชแ้หล่งการเรียนรู้ออนไลน์เขา้มาบริหารจดัการ  
  4.  สามารถควบคุมมาตรฐานได ้ในการจดัท าฐานขอ้มูล ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการจดัท าและ
บริหารขอ้มูล สามารถก าหนดมาตรฐานขอ้มูลใหเ้ป็นในในทิศทางเดียวกนั   
  5.  สามารถวางระบบความปลอดภยัของผูใ้ช้ข้อมูลในแต่ละระดับได้ การจดัท า
ฐานขอ้มูลท่ีดีจะท าหน้าท่ีก าหนดความเหมาะสมของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล หรืออาจก าหนดระดบัการใช้
ขอ้มูลในแต่ละคนได ้และสามารถก าหนดรหสัผา่นในการเรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ชบ้ริการแต่ละคนได ้  
  6.  สามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของผูใ้ช้ได้  ผูดู้แลฐานข้อมูล
สามารถก าหนดโครงสร้างของฐานขอ้มูลใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้หลากหลาย  
  7.  ท าให้เกิดความเป็นอิสระของขอ้มูล การจดัท าฐานขอ้มูลท่ีดีจะแยกตวัขอ้มูลและ
รูปแบบวธีิการจดัเก็บขอ้มูลออกจากกนั ทั้งน้ีก็เพื่ออ านวยประโยชน์ใหผู้ใ้ชแ้ละสามารถเลือกเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสนใจ  
 ส่วนประกอบของบทเรียนออนไลน์ (Dutton, 2002) ส่วนมากมกัจะน าแบบส่ือประสม 
(Multimedia) มาใช้ประโยชน์เพื่อส่ือสารให้ผูเ้รียนเขา้ใจได้ดียิ่งข้ึน กล่าวคือการน าองค์ประกอบ
ของส่ือชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานรวมกัน เช่น ตวัอกัษร (Text) ภาพน่ิง (Image) ภาพเคล่ือนไหว 
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(Animation) เสียง (Sound) และวีดีโอ (Video) โดยผา่นกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ือ
ความหมายกบัผูใ้ช้อยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Multimedia) และไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคก์าร
ใชง้าน องคป์ระกอบของมลัติมีเดีย มีรายละเอียด ดงัน้ี  
  1.  ขอ้ความ (Text) ขอ้ความหรือตวัอกัษร ถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคญั
ของมัลติมีเดีย ท่ีน าเสนอผ่านจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของ
ตวัอกัษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้วยงัสามารถก าหนดคุณลกัษณะของปฎิสัมพนัธ์ 
(โตต้อบ) ในระหวา่งการน าเสนอไดอี้กดว้ย 
   2.  ภาพน่ิง (Image) ภาพน่ิงเป็นภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด 
และภาพลายเส้น เป็นตน้ แต่ภาพนั้นสามารถส่ือความหมายไดก้บัทุกชนชาติ ภาพน่ิงมกัจะแสดงอยู่
บนส่ือชนิดต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์หรือวารสารวชิาการ เป็นตน้ 
  3.  ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพเคล่ือนไหว หมายถึง ภาพกราฟิกท่ีมีการ
เคล่ือนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่น การเคล่ือนท่ีของ
อะตอมในโมเลกุล เป็นตน้ เพื่อสร้างสรรคจิ์นตนาการใหเ้กิดแรงจูงใจจากผูช้ม 
  4.  เสียง (Sound) เสียง เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคัญของมัลติมีเดีย โดยจะถูก
จัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาดิจิตอล ซ่ึงสามารถเล่นซ ้ ากลับไปกลับมาได้ โดยใช้โปรแกรมท่ี
ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับท างานดา้นเสียงจะเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน สร้างความน่าสนใจ 
น่าติดตาม เสียงจึงมีองค์ประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับมัลติมีเดีย ซ่ึงสามารถน าเข้าเสียงผ่านทาง
ไมโครโฟน แผน่ซีดี เทปเสียง และวทิย ุเป็นตน้ 
  5.  วีดีโอ (Video) เน่ืองจากวีดีโอในระบบดิจิตอลจะสามารถน าเสนอขอ้ความ หรือ
รูปภาพ (ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว) ประกอบกบัเสียงไดส้มบูรณ์มากกวา่องคป์ระกอบชนิดอ่ืน ๆ 
ปัญหาหลกัของการใช้วีดีโอในระบบมลัติมีเดีย คือ การส้ินเปลืองทรัพยากรของพื้นท่ีบนหน่วย
ความทรงจ าเป็นจ านวนมาก 
 รูปแบบของแบบส่ือประสมเพื่อการศึกษา (Education multimedia) เป็นโปรแกรม
มัลติมี เดียท่ีผลิตข้ึนเพื่อใช้เป็นส่ือการเรียน รู้ช่วยสอน (Assisted instruction) เป็นโปรแกรม
การศึกษาท่ีสร้างข้ึนเพื่อช่วยให้ข้อมูลหรือประกอบเน้ือหาต่าง ๆ หรือใช้เป็นส่ือในการศึกษา
เพิ่มเติมและอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนใน(Dutton, 2002)โปรแกรมอาจจะสร้างเป็นรูปแบบ
ไฮเปอร์เทก็ซ์ใหส้ามารถโยงเขา้สู่รายละเอียดท่ีน าเสนอไวช่้วยใหก้ารคน้ควา้ง่ายข้ึน 
 แบบ ส่ือประสม ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในบท เรียนออนไลน์   (Jeffcoate, 1995) คือ
ระบบส่ือสารขอ้มูลเน้ือหาความรู้หลากหลายชนิดโดยผ่านส่ือทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงประกอบดว้ย
ขอ้ความ ฐานขอ้มูล ตวัเลข กราฟิก ภาพ เสียง และวดิีทศัน์หรือวีดิโอ ถา้ผูใ้ชง้านสามารถควบคุมส่ือ
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เหล่าน้ีให้แสดงออกมาตามต้องการได้ ระบบน้ีจะเรียกว่า ส่ือประสมเชิงโต้ตอบ (Interactive 
multimedia) (Vaughan, 1998)  ส่ือประสม คือโปรแกรมประยุกตท่ี์อาศยัคอมพิวเตอร์เป็นส่ือในการ
น าเสนอและถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงเป็นการน าเสนอขอ้ความ สีสัน ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว เสียง 
และภาพยนตร์วีดิทัศน์ ส่วนส่ือประสมเชิงโต้ตอบจะเป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ียอมรับการ
ตอบสนองจากผูใ้ช้งานดว้ยแผงแป้นอกัขระ (Keyboard), เมาส์ (Mouse) หรือตวัช้ี (Pointer) เป็นตน้ 
(Hall, 1996) ส่ือประสมมุมมองของนกัการศึกษาอาจหมายถึงการน าส่ือหลากหลายประเภทมาใช้
จดัท าเป็นส่ือการเรียนรู้ (ทวศีกัด์ิ กาญจนสุวรรณ, 2546)   
 รูปแบบของส่ือประสมจากความหมายของส่ือประสมท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ส่ือ
ประสมในปัจจุบนัจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลกัในการเสนอสารสนเทศในรูปแบบรวมของ
ข้อความ เสียง ภาพน่ิง ภาพกราฟิกเคล่ือนไหว และภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ เพื่อรวมเป็น
องค์ประกอบของส่ือประสมในลักษณะของ "ส่ือหลายมิติ" โดยก่อนท่ีจะมีการประมวลเป็น
สารสนเทศนั้น ขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการปรับรูปแบบโดยแบ่งเป็นลกัษณะดงัน้ี 
  1.  ภาพน่ิง ก่อนท่ีภาพถ่าย ภาพวาด หรือภาพต่าง ๆ ท่ีเป็นภาพน่ิงจะเสนอบน
จอคอมพิวเตอร์ให้แลดูสวยงามไดน้ั้น ภาพเหล่าน้ีจะตอ้งถูกเปล่ียนรูปแบบก่อนเพื่อใหค้อมพิวเตอร์
สามารถใชแ้ละเสนอภาพเหล่านั้นได ้โดยมีรูปแบบท่ีนิยมใชก้นัมาก 2 รูปแบบ คือ กราฟิกแผนท่ีบิต 
(Bitmapped graphics) หรือกราฟิกแรสเตอร์ (Raster graphics) เป็นกราฟิกท่ีแสดงด้วยจุดภาพใน
แนวตั้งและแนวนอนเพื่อประกอบรวมเป็นภาพ ภาพท่ีอยู่ในรูปแบบน้ีจะมีช่ือลงท้ายด้วย .gif, 
tiff, และ .bmp 
  2.  กราฟิกเส้นสมมติ (Vector graphics) หรือกราฟิกเชิงว ัตถุ  (Object - oriented 
graphics) เป็นกราฟิกท่ีใช้ สูตรคณิตศาสตร์ในการสร้างภาพโดยท่ี จุดภาพจะถูกระบุด้วย
ความสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ีแทนท่ีจะอยู่ในแนวตั้งและแนวนอน ภาพกราฟิกประเภทน้ีจะสร้างและ
แกไ้ขไดง่้ายและมองดูสวยงามมากกวา่กราฟิกแผนท่ีบิต ภาพในรูปแบบน้ีจะมีช่ือลงทา้ยดว้ย .eps, 
.wmf, และ .pict 
  3.  ภาพเคล่ือนไหว ภาพเคล่ือนไหว ท่ีใช้ในส่ือประสมจะหมายถึง ภาพกราฟิก
เคล่ือนไหว หรือท่ีเรียกกนัว่าภาพ "แอนิเมชนั" (Animation) ซ่ึงน าภาพกราฟิกท่ีวาดหรือถ่ายเป็น
ภาพน่ิงไวม้าสร้างให้แลดูเคล่ือนไหว ด้วยโปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว ภาพเหล่าน้ีจะเป็น
ประโยชน์ในการจ าลองสถานการณ์จริง เช่น ภาพการขบัเคร่ืองบิน นอกจากน้ียงัอาจใชก้ารเพิ่มผล
พิเศษ เช่น การหลอมภาพ (Morphing) ซ่ึงเป็นเทคนิคการท าให้เคล่ือนไหวโดยใช ้"การเติมช่องวา่ง" 
ระหวา่งภาพท่ีไม่เหมือนกนั เพื่อท่ีให้ดูเหมือนวา่ภาพหน่ึงถูกหลอมละลายไปเป็นอีกภาพหน่ึง โดย
มีการแสดงการหลอมของภาพหน่ึงไปสู่อีกภาพหน่ึงใหดู้ดว้ย 



 85 

  4.  ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์  การบรรจุภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ลงใน
คอมพิวเตอร์จ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรมและอุปกรณ์เฉพาะในการจดัท า ปกติแลว้แฟ้มภาพวดิีทศัน์จะมี
ขนาดเน้ือท่ีบรรจุใหญ่มาก ดงันั้น จึงตอ้งลดขนาดแฟ้มภาพลงด้วยการใช้เทคนิคการบีบอดัภาพ 
(Compressin) ดว้ยการลดพารามิเตอร์ บางส่วนของสัญญาณในขณะท่ีคงเน้ือหาส าคญัไว ้รูปแบบ
ของภาพวดิีทศัน์บีบอดัท่ีใชก้นัทัว่ไปไดแ้ก่ Quicktime, AVI, และ MPEG 
  5.  เสียง เช่นเดียวกับข้อมูลภาพ เสียงท่ีใช้ในส่ือประสมจ าเป็นต้องบันทึกและ
จดัรูปแบบเฉพาะเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจและใช้ได ้รูปแบบเสียงท่ีนิยมใช้กนัมากจะมี
อ ยู่  2 รูป แบ บ  คื อ  Waveform (WAV) และ  Musical Instrument Digital Interface (MIDI) แ ฟ้ ม
เสียง WAV จะบนัทึกเสียงจริงดงัเช่นเสียงเพลงในแผน่ซีดีและจะเป็นแฟ้มขนาดใหญ่จึงจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการบีบอดัก่อนน าไปใช้แฟ้มเสียง MIDI จะเป็นการสังเคราะห์เสียงเพื่อสร้างเสียงใหม่ข้ึนมา
จึงท าใหแ้ฟ้มมีขนาดเล็กกวา่แฟ้ม WAV แต่คุณภาพเสียงจะดอ้ยกวา่ 
 
  6.  ส่วนต่อประสาน เม่ือมีการน าขอ้มูลต่าง ๆ มารวบรวมสร้างเป็นแฟ้มขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมสร้างส่ือประสมแลว้ การท่ีจะน าองคป์ระกอบต่าง ๆ มาใช้งานไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งใชส่้วน
ต่อประสาน (Interface) เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านโตต้อบกบัขอ้มูลสารสนเทศเหล่านั้นได ้ส่วนต่อ
ประสานท่ีปรากฏบนจอภาพจะมีมากมายหลายรูปแบบ อาทิเช่น รายการเลือกแบบผุดข้ึน (Pop - up 
menus) แถบเล่ือน (Scroll bars) และสัญรูปต่าง ๆ เป็นตน้ 
  7.  การเช่ือมโยงหลายมิติ ส่วนส าคญัอยา่งหน่ึงของการใชง้านในรูปแบบส่ือประสม
ในลกัษณะของส่ือหลายมิติ คือ ขอ้มูลต่างๆ สามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยใชจุ้ดเช่ือมโยง
หลายมิติ (Hyperlink) การเช่ือมโยงน้ีจะสร้างการเช่ือมต่อระหวา่งขอ้มูลตวัอกัษรภาพ และเสียงโดย
การใช้สี ขอ้ความขีดเส้นใต ้หรือสัญลกัษณ์รูป ท่ีใช้แทนสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น รูปล าโพง รูปฟิล์ม 
ฯลฯ เพื่อใหผู้ใ้ชค้ลิกท่ีจุดเช่ือมโยงเหล่านั้นไปยงัขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
 ศรัญญา ยีซ่้าย (2556) ไดท้  าการพฒันาบทเรียนออนไลน์ โดยก าหนดเกณฑพ์ิจารณาใน 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
  1.   ดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย 
   1.1 ดา้นเน้ือหาและการน าเสนอ (เน้ือหาสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั, 
ความถูกตอ้งและความชดัเจนของเน้ือหา, ความเหมาะสมในการจดัล าดบัเน้ือหา, ความชดัเจนใน
การอธิบายเน้ือหา, ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหาในแต่ละเร่ือง ความชดัเจนของภาท่ีใช้ ความ
เหมาะสมและความสอดคลอ้งในการน าเสนอภาพน่ิงและวีดิทศัน์ในแต่ละส่วนของบทเรียน และ
ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอมีความเหมาะสม)  
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   1.2 ดา้นคุณประโยชน์ (เน้ือหาใหค้วามรู้สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษา และ
มีความเหมาะสมในการใชเ้ป็นส่ือเรียนรู้)  
  2. ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา ประกอบดว้ย  
   2.1 ด้านการจดัวางรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ (รูปแบบของบทเรียนมี
ความน่าสนใจ, การจดัวางเน้ือหาบทเรียน, การจดัวางเมนูต่างๆ และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน) 
   2.2 ดา้นตวัอกัษร (ความเหมาะสมและขนาดตวัอกัษร, ความเหมาะสมของสี
ตวัอกัษร และความเหมาะสมของแบบตวัอกัษร) 
   2.3 ดา้นภาพประกอบ (ความเหมาะสมของขนาดภาพ, การส่ือความหมายของ
ภาพประกอบ และความชดัเจนของภาพ)  
   2.4 ด้านวีดิทศัน์ (ความชัดเจนของภาพวีดิทศัน์, ความเหมาะสมของขนาด
ตวัอกัษรในวดิีทศัน์ และความสอดคลอ้งของภาพกบัเสียงบรรยาย)  
   2.5 ด้านเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ (ความเหมาะสมของเสียง
บรรยาย และความเหมาะสมของดนตรีประกอบ)  
   2.6 ด้านการน าทางและการเช่ือมโยง (การน าทางภายในบทเรียน, การ
เช่ือมโยงภายในบทเรียน และการเช่ือมโยงภายนอกบทเรียน)   
  3. ความพึงพอใจของผูใ้ชป้ระกอบดว้ย  
   3.1 ดา้นเน้ือหาและการน าเสนอ (ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา, การเรียบ
เรียงเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย, ความเหมาะสมของเน้ือหาในแต่ละตอน, การส่ือความหมายชดัเจนทั้งภาพ 
ขอ้ความ และวีดิทศัน์, ความน่าสนใจในการน าเสนอ และความสอดคล้องของแบบทดสอบกับ
บทเรียน)  
   3.2 ดา้นการออกแบบ (ความง่ายของการใชง้านของบทเรียน, ความเหมาะสม
ของเมนูการใช้งาน, การเช่ือมโยงเน้ือหา, ความรวดเร็วในการตอบสนองบทเรียน, การจดัวาง
รูปแบบในบทเรียนง่ายต่อการอ่านและการใชง้าน และขนาดตวัอกัษรและรูปแบบตวัอกัษรอ่านได้
ง่าย)  
   3.3 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ (ความเหมาะสมในการใช้เป็นส่ือ, เป็นส่ือท่ี
สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง และความสะดวกในการใชง้าน)  
 
 2. ผูใ้ชฐ้านขอ้มูล (User) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม (เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิริธรรม, 2553)  
ดงัน้ี 
  2.1 ผูท้  าหนา้ท่ีในการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ตามท่ีตอ้งการจะน าเสนอ 
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  2.2 กลุ่มผูใ้ช้งาน หรือใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล  ได้แก่ ผูท่ี้เข้ามาใช้บริการในการ
สืบคน้ขอ้มูลท่ีตอ้งการหรือท่ีไดรั้บความสนใจ 
 บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานระบบฐานขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ จะตอ้งมีบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งด้วย ทั้งในแง่การออกแบบ การใช้งาน และการบ ารุงรักษา (มนต์ชัย เทียนทอง, 2544) 
ประกอบดว้ย 
  1. ผูพ้ฒันาฐานขอ้มูล (Database Developer) เป็นผูพ้ฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูล
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบการก าหนดรูปแบบ และโครงสร้างของขอ้มูลแหล่ง
การเรียนรู้ ท่ีจะน ามาเก็บไวใ้นระบบฐานขอ้มูล งานน้ีมกัจะตอ้งท าก่อนการจดัเก็บฐานขอ้มูล โดย
นักออกแบบ จะต้องน าส่ือประสมมาจัดท าองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู ้เรียนเข้าใจเน้ือหา
สาระส าคญัของเร่ืองท่ีตอ้งการน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งเขา้ใจในรายละเอียดต่างๆ ของเร่ืองราวต่างๆ เป็น
อย่างดี  เพื่อจดัท าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ในการน าเสนอให้ผูม้าใชบ้ริการเขา้ใจไดโ้ดยง่าย และ
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  ซ่ึงจะตอ้งน าเน้ือหาความรู้มาวเิคราะห์และออกแบบ โดยน าส่ือประสมมาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และควรมีการทดลองก่อนการใช้งานจริงเม่ือตรวจสอบพบว่าเกิด
ปัญหาในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ใหท้  าการแกไ้ขและพฒันาก่อนน าไปใชง้านจริง 
  2. กลุ่มผูใ้ช้ (End Users) คือ กลุ่มผูท่ี้ตอ้งการเขา้ถึงเน้ือหาขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ท่ี
ตนเองตอ้งการศึกษา  

ระบบการจดัการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์  ตอ้งรองรับทั้งผูดู้แลระบบและผูเ้รียน (วิไลภรณ์  
ศรีไพศาล, 2558) โดยผูดู้แลระบบจะไปพฒันาการจดัแหล่งความรู้ กิจกรรม และสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้เพื่อจดัท าหนา้เวบ็เพจในการถ่ายทอดความรู้ให้ผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
น าส่ือประสมต่างๆ มาจดัท าให้เกิดความสวยงาม สะดวก ใช้งานง่าย และส่ือถึงความรู้ท่ีตอ้งการ
ถ่ายทอดให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดโ้ดยง่าย  รวมถึงการเช่ือมโยงเน้ือหาหรือความรู้จะตอ้งเป็นไปตามล าดบั
ขั้นจากง่ายไปยากและเป็นไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

 
 2)  องค์ประกอบด้านวชิาการ  
 แหล่งขอ้มูล สารสนเทศ หรือความรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ความรู้ท่ีจดัท าข้ึนจะท าให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ สามารถน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ตรงตามเจตนารมณ์ของการจดัท าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  โดยยึด
หลกัวา่ผูเ้รียนเป็นส าคญั และตอ้งก าหนดแนวทางการด าเนินการท่ีเป็นมาตรฐาน และตอบสนองต่อ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความหลากหลายของความแตกต่างในปัจเจกบุคคล โดยยึด
ประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับผูเ้รียนให้มากท่ีสุด  กระบวนการจดัการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียน
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สามารถพฒันาความคิดและสติปัญญาไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ  การจดัเน้ือหาสาระ มีหลกัการจดัล าดบั
เน้ือหาเพื่อการเรียนรู้ในกลุ่มแนวคิดดา้นประสบการณ์ (Experience perspective) นั้น มุ่งจดัเน้ือหา
ตามประสบการณ์  และความสนใจของผูเ้รียน  เน้ือหาไม่ตายตัวมีความยืดหยุ่น ค านึงถึงความ
ตอ้งการและความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั (Posner, 1992) การจดัเน้ือหามีหลกัการส าคญัคือ
เน้ือหาส่วนใหญ่มุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกคน้หาค าตอบดว้ยตนเองเพื่อพฒันาศกัยภาพของตน การ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้จะมุ่งเนน้ท่ีตวัผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ ส าหรับกลุ่มแนวคิดเน้นพฤติกรรม (Behavioral perspective) พบว่า ส่ิงเร้าหรือตวักระตุน้ท่ี
เหมาะสม สามารถเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ ความเช่ือดา้นการเรียนรู้จึงเปล่ียนมาใช้อธิบาย
ตามหลกัทฤษฎีการเรียนรู้ นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เช่ือว่าการเรียนรู้คือการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ส่ิงแวดลอ้มและเง่ือนไขต่างๆมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  การเรียนรู้จึงเนน้ไป
ท่ีการจดัสภาพแวดลอ้มและสร้างเง่ือนไขให้เหมาะกบัการเรียนรู้ และให้การเสริมแรง หวัใจส าคญั
ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ ส่ิงเร้า การตอบสนอง การเสริมแรงส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้  
 การออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์ (ภทัรานิษฐ ์สุคนธกนิษฐ, 2560) การออกแบบการเรียน
การสอน (Instructional design) เป็นการถ่ายทอดจากรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานท่ีผูอ่ื้น
สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผสัได ้การออกแบบตอ้งใชศ้าสตร์แห่งความคิดและศิลป์ร่วมกนั เพื่อ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ หรือปรับปรุงพฒันาส่ิงเดิมให้ดีข้ึน การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการ
วางแผนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์องคป์ระกอบการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ส่ือ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผล เพื่อให้ผูอ้อกแบบการเรียนรู้สามารถถ่ายทอด
ความรู้สู่ผูเ้รียน ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การออกแบบการเรียนรู้จะช่วยให้
ผูอ้อกแบบการเรียนรู้สามารถวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจดัการเรียนรู้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย และประสบความส าเร็จ ผูอ้อกแบบการเรียนรู้ต้องพิจารณาหลกัการในการออกแบบ
การเรียนรู้ ดงัน้ี 
  1. การออกแบบและพฒันาการเรียนรู้น้ีเพื่อใคร ใครเป็นผูเ้รียนหรือกลุ่มเป้าหมาย 
ผูอ้อกแบบควรมีความเขา้ใจและรู้จกัลกัษณะของกลุ่มผูเ้รียนท่ีเป็นเป้าหมายในการเรียนรู้ออนไลน์ 
  2. ตอ้งการให้ผูเ้รียนรู้อะไร มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใดผูอ้อกแบบตอ้งก าหนด
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ใหช้ดัเจน 
  3. ผูเ้รียนจะเรียนรู้เน้ือหาวิชานั้น ๆ ไดดี้ท่ีสุดอย่างไร ควรใช้วิธีการและกิจกรรม
การเรียนรู้อะไรท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ได ้และมีส่ิงใดท่ีตอ้งค านึงถึงบา้ง 
  4. เม่ือผูเ้รียนเข้าสู่กระบวนการเรียน จะทราบได้อย่างไรว่าผูเ้รียนมีการเรียนรู้
เกิดข้ึน และประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ จะใชว้ธีิใดประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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 สรุปไดว้่า การออกแบบการเรียนรู้ ควรมีการวางแผนเพื่อพิจารณาว่าผูเ้รียนเป็นใคร มี
คุณลกัษณะพื้นฐานอยา่งไร ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนคร้ังนั้นอยา่งไร จะใช้วธีิการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลการเรียนอะไรบ้าง จึงจะสามารถท าให้การถ่ายทอด
ความรู้นั้นบรรลุเป้าหมาย คือ ภายหลงัจากกระบวนการเรียนรู้ไดเ้สร็จส้ินแลว้ ผูเ้รียน เขา้ใจเน้ือหา
สาระความรู้นั้ นๆอย่างไร สามารถจดจ าและน าความรู้นั้ นไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้ นส่ิงท่ีควร
พิจารณาในการออกแบบการเรียนรู้ ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมาย ผูเ้รียน วธีิการละกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมินผล 
 การจดัการศึกษาปัจจุบนัยึดหลกัว่า “ผูเ้รียนสามารถศึกษาค้นควา้ ส่งเสริมการเรียนรู้ 
พฒันาตนเองให้มีศกัยภาพ หรือ เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ทั้งน้ีการเรียนปัจจุบนัตอ้งเน้นการสร้าง
กระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุน้ีผูถ่้ายทอดความรู้จึงจ าเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถ มีบทบาทส าคญัต่อผูเ้รียนเพิ่มข้ึน ทั้งในการออกแบบ วางแผนพฒันาบทเรียนและ
การถ่ายทอดความรู้ การแนะน าและการประเมินผลการเรียน การเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อน
และไดมี้การออกแบบพฒันาการถ่ายทอดความรู้ท่ีไดจ้ากการเปล่ียนแปลงแนวคิดท่ีเกิดจากตวัแปร
หลายประการท่ีท าให้แนวคิดเปล่ียนไป ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้และกระบวนการออกแบบและ
พฒันาระบบการแก้ปัญหาการเรียน ได้รับการวางแผนท่ีเหมาะสม ปฏิบัติได้จริงด้วยการแก้ไข
ปัญหาได ้หลงัจากนั้นจึงมีการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาช่วยจดัการเรียน การแกปั้ญหา ผลิตส่ือใช้ใน
การเรียนรู้เพื่อลดภาระเวลา ช่วยให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนตามจุดมุ่งหมายการถ่ายทอดความรู้ การใชเ้ทคโนโลยใีห้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดอุปสรรค
ต่างๆ ในการออกแบบการเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การออกแบบการจดัการเรียนรู้น าไปใชใ้น
การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (อภิณห์พร สถิตภาคีกุล, 2560) สามารถแบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 
  1. การวิเคราะห์ โดยสภาพการมนุษยมี์ความตอ้งการปัจจยัพื้นฐานของชีวิตและ
ความต้องการในการด าเนินชีวิต ความต้องการน่ีเองท่ีท าให้มนุษย์คิดค้นวิธีการ สร้างส่ิงท่ีตน
ต้องการให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการมากท่ีสุด จึงเกิดแนวคิดเบ้ืองต้นในการ
ออกแบบซ่ึงจะตอ้งวิเคราะห์เป็นขั้นแรก ดว้ยเหตุน้ีเองการพฒันาการเรียน จึงตอ้งมีการวิเคราะห์
องคป์ระกอบส าคญัเก่ียวกบัการเรียน แบ่งออกได ้4 ประการ ไดแ้ก่ ความจ าเป็นหรือความตอ้งการ
ทางการเรียน (Learning Needs Analysis) คือกระบวนการจ าแนกให้ทราบความจ าเป็น ปัญหาหรือ
เหตุผลในการออกแบบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจและก าหนดทิศทางในเชิงปฏิบัติ 
ผู ้เรียน  (Learner Characteristics) คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู ้เรียนในด้านต่างๆ เน้ือหา/
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ภารกิจ (Subject Content and Task Analysis) คือการก าหนดจุดมุ่งหมายทั่วไปของการเรียนข้ึน
มาแลว้ท าการวเิคราะห์เน้ือหา และแรงจูงใจต่อความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีแฝงอยูใ่นกิจกรรมการเรียน 
  2. การออกแบบ ผลของการวเิคราะห์เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการน ามาออกแบบ
การพฒันาการเรียน หมายถึงการน าเอาผลหรือความรู้นั้นมาเป็นขอ้มูลในการออกแบบให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายหรือแผนงาน จึงเป็นการวางแผนกระบวนการเรียน เร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนเชิงพฤติกรรม ยุทธศาสตร์และรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ และการเลือกส่ือการเรียนรู้ เพื่อ
มุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามล าดบัขั้นก่อนการเรียนรู้จุดหมายปลายทาง จุดมุ่งหมายการเรียนหมายถึง 
ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหา จะน ามาเขียนหรือเลือกจุดมุ่งหมายช้ีน าวิธีการปฏิบติั ให้ผูเ้รียนมี
องค์ความรู้ เปรียบเทียบความรู้ใหม่เกิดความสัมพนัธ์กบัแนวคิดพื้นฐานเดิมของผูเ้รียน สามารถ
มองเห็นความเหมือนหรือความแตกต่างในส่ิงท่ีเรียน การจดัล าดับจุดมุ่งหมายอย่างมีเหตุผลมี
ความสัมพนัธ์กบัความกา้วหน้าดา้นการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมอ่ืนท่ีซับซ้อนจึงตอ้งมีการจดัล าดบั
จุดมุ่งหมายการถ่ายทอดความรู้อยา่งเหมาะสม  ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้ การพฒันายุทธศาสตร์
การถ่ายทอดความรู้ วิธีการเรียนรู้ คุณลกัษณะของเน้ือหา และการเลือกยุทธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิผล จากลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั  การออกแบบการถ่ายทอดความรู้ตอ้งอาศยัขอ้มูล
ของผูเ้รียน การสะทอ้นจุดมุ่งหมายของผูเ้รียน การเรียนรู้และการส่ือสาร วิธีการเรียนรู้ คุณลกัษณะ 
ความแตกต่างกนัของผูเ้รียน ช่วยในการออกแบบการถ่ายทอดความรู้ จึงควรยึดผูเ้รียน เน้ือหาและ
ทรัพยากรการเรียนเป็นหลกั ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้และการรับรู้ข้ึนอยู่กบัตวัแปร คือ การก าหนด
แนวทางการตอบสนอง การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัควรใหท้นัทีภายหลงัการฝึกปฏิบติัและเขา้ใจง่าย การ
กระท าซ ้ าให้เกิดการปรับปรุงการเรียนรู้ และเม่ือมีการเตรียมตวัล่วงหนา้ดว้ยการใชส่ื้อท่ีเหมาะสม
ผูเ้รียนจะตั้งใจเรียนมากกว่า ส่ือการเรียนรู้การพิจารณาเลือกคุณลกัษณะของส่ือหรือทรัพยากรการ
เรียนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้จะช่วยเสริมแรงการเรียนรู้ให้กับผู ้เรียนมากข้ึน ลักษณะของข้อมูล
ยอ้นกลบัทางบวกหรือตวัแปรอ่ืนๆ และความแตกต่างของดา้นช่องทางการส่ือสาร รูปร่างลกัษณะ
ของส่ือ ราคา ความสะดวก ส่ือของจริง ส่ือภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ส่ือประสม คอมพิวเตอร์ เกม 
และการจ าลองสถานการณ์ ส่ือกิจกรรม มีผลต่อแรงจูงใจของผูเ้รียนเช่นกนั แต่ล่ือทั้งหลายก็มีขอ้ดี
ขอ้จ ากดั เม่ือน ามาใชต้อ้งใชเ้กณฑก์ารพิจารณ์ความเหมาะสมต่อการจดัลกัษณะกลุ่มผูเ้รียน 
  3. การพัฒนา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ คือการจัดการปรับปรุง ดัดแปลง 
กิจกรรมการเรียน กระบวนการพฒันาการถ่ายทอดความรู้ 
  4. การน าไปใช้  การจัดการเรียนรู้ สามารถจัดท าได้หลายรูปแบบข้ึนอยู่กับ
สภาพการณ์การเรียนรู้ เช่น ผูเ้รียน เน้ือหาวชิา จุดมุ่งหมายการสอนและอ่ืนๆ  
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  5. การประเมินและการปรับปรุง การประเมินเป็นรูปแบบหน่ึงของการควบคุม
คุณภาพการเรียน แต่การประเมินท่ีถูกตอ้งคือการประเมินการศึกษาภาพรวมของระบบถ่ายทอด
ความรู้ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขการถ่ายทอดความรู้ให้ดีข้ึน การประเมินโปรแกรมท าได ้2 ลกัษณะคือ 
การประเมินระหวา่งด าเนินการและการประเมินผลรวม ซ่ึงจะตอ้งมีการออกแบบการประเมินโดย
บุคคลหรือกลุ่มคณะออกแบบและพฒันาการถ่ายทอดความรู้ให้ตรงตามเป้าหมาย การประเมินผล
การเรียนเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการเรียนรู้  
 การออกแบบและพฒันาบทเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพนั้นควรค านึงถึงขั้นตอน
ส าคญั 6 ขั้นตอน (ศยามน อินสะอาด, 2559) ดงัต่อไปน้ี 
  1. ขั้นการวางแผน เป็นการวางแผนและจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อจดัท าโครงสร้างของ
บทเรียน โดยจดัท าแผนการเรียนการสอน เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา ซ่ึง
โครงสร้างของบทเรียนควรแยกเป็นหน่วยย่อย ๆ มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยออกแบบการ
น าเสนอเน้ือหา ผ่านส่ือต่าง ๆ มีแหล่งสืบคน้เพิ่มเติม การวดัผลประเมินผล และขอ้มูลส่วนตวั
เก่ียวกบัผูส้อนท่ี ผูเ้รียนสามารถติดต่อได ้
  2. ขั้นการวิเคราะห์เน้ือหาและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
บทเรียน เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาโดยจดัท าเป็นตารางวิเคราะห์เน้ือหากบัจุดประสงค์การเรียนรู้
น าไปให้ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาประเมินความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของ
แต่ละ หน่วยการเรียน ซ่ึงการวิเคราะห์ขอบเขตของเน้ือหาประกอบด้วย หน่วยการเรียนย่อย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ บทน า เน้ือหาท่ีน าเสนอผ่านส่ือในรูปแบบต่าง ๆ บทสรุป และแบบฝึกหัด
หลงัเรียน ส่วนการจดัท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ิมจากการก าหนดจ านวนขอ้สอบตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สร้างตาราง
วิเคราะห์ ขอ้สอบโดยยึดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางวิเคราะห์ข้อสอบ น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผลท าการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ น า
ขอ้สอบท่ีไดไ้ปทดลองใชเ้พื่อหาค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก แลว้ท าการคดัเลือกขอ้สอบท่ีมี
ค่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  น าขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑ์มาหาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั และสามารถน าไปใช้
จริงในการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3. ขั้นการผลิตและพฒันาบทเรียนออนไลน์ มีขั้นตอนดงัน้ี 
   3.1  เขียนแผนผงับทเรียน (Flowchart) เพื่อก าหนดช่องทางการเขา้สู่เน้ือหาใน
บทเรียนและการเช่ือมโยงส่ือสารภายในและภายนอกบทเรียน แล้วน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และดา้นส่ือการสอน ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม 
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   3.2  ออกแบบโครงสร้างน าเสนอเน้ือหาและส่ือต่าง ๆ (Storyboard) เพื่อดูความ 
เหมาะสมของเวบ็เพจแต่ละหนา้ แลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และดา้น ส่ือ
การสอนตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม 
   3.3  ท าการผลิตและพฒันาบทเรียนออนไลน์ตามโครงสร้างการน าเสนอเน้ือหา
และ ส่ือต่าง ๆ (Storyboard) ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยเลือกใช้
โปรแกรมในการผลิตท่ีเหมาะสม 
   3.4  ตรวจสอบบทเรียนท่ีผลิตข้ึน เพื่อหาขอ้บกพร่องและขอ้ผดิพลาดและท าการ
ปรับปรุงแกไ้ข แลว้ท าการน าบทเรียนข้ึนเคร่ืองแม่ข่าย (Up Load to Server) เพื่อแสดงผลจริง บน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   3.5  ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องและเหมาะสมขององค์ประกอบ
บทเรียนออนไลน์ การเขา้สู่เน้ือหา ความถูกตอ้งของเน้ือหา การออกแบบส่ือมลัติมีเดียต่าง ๆ การ
เช่ือมโยง ของขอ้มูล เป็นตน้ 
  4. ขั้นการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ท่ีผลิตข้ึนตอ้ง
ผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาคุณภาพ โดยผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา
ท าการประเมินความถูกตอ้งของเน้ือหา การใช้ภาษา และการสรุปเน้ือหา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือการ
สอนท าการประเมินด้านการออกแบบการสอนออนไลน์  และผู ้เช่ียวชาญด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท าการประเมินด้านโครงสร้างของโปรแกรมบทเรียน ด้านการส่ือสาร และการ
เช่ือมโยงของขอ้มูล ส าหรับการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญโดยมีแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) และแบบปลายเปิดเพื่อถามขอ้ คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ น าผล
การประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ดา้น มาค านวณหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยยึดหลกัการ
วา่ ค่าเฉล่ียท่ียอมรับได ้คือ ตั้งแต่ 3.50-5.00 
  5. ขั้นการน าบทเรียนออนไลน์ไปใช ้ การด าเนินการทดลองใชก้บักลุ่มผูเ้รียนแบบ
หน่ึงต่อหน่ึง จ านวน 3 คน เพื่อหา ขอ้บกพร่องของบทเรียนออนไลน์แล้วท าการปรับปรุงแก้ไข 
หลงัจากนั้นท าการทดลองใชก้บักลุ่ม ผูเ้รียนแบบกลุ่มเล็ก จ  านวน 9 คน โดยใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียน แลว้ให้เรียนตามระยะเวลาท่ีก าหนดพร้อมท าแบบฝึกหัดหลงัเรียน และท าแบบทดสอบหลงั
เรียนครบทุกหน่วยการเรียน และ ควรมีแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์
ดว้ยเพื่อจะไดแ้กไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียนให้มากท่ีสุด และน าบทเรียน
ออนไลน์ไปใช้จริงในการเรียนการสอน น าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามท่ี
ก าหนดไว ้และหาดชันีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ 



 93 

  6. ขั้นการแกไ้ขปรับปรุงบทเรียนออนไลน์ อยา่งไรก็ตามบทเรียนออนไลน์ท่ีผา่น
กระบวนการหาประสิทธิภาพดงักล่าวขา้งตน้ ควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพราะ
ผูส้อนมีความจ าเป็นในการปรับปรุงเน้ือหา สารสนเทศใหม่ ๆ ให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียนของผูเ้รียนโดยผูส้อน ต้องค านึงถึงหลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ท่ี
ถูกตอ้ง และน าไปใชส้อนใหผู้เ้รียนบรรลุตาม จุดมุ่งหมาย 
 ดงันั้นการออกแบบและพฒันาบทเรียนออนไลน์มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการ 
จดัการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีกล่าวถึงกนัมากใน
ปัจจุบนั การสร้างความเขา้ใจในขั้นตอนต่าง ๆ ดงักล่าว ขา้งตน้เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดจะตอ้งท าความ 
เขา้ใจก่อนวา่การออกแบบและพฒันาบทเรียนออนไลน์มีขั้นตอนอยา่งไร และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ควร
จะมีการด าเนินการตามขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้บทเรียนออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนเกิดประโยชน์ 
สูงสุดต่อการพฒันาผูเ้รียน 
 การออกแบบและพฒันาส่ือออนไลน์ (ธนพงษ ์ไชยลาโภ และคณะ, 2550)  ประกอบดว้ย 
 1. ศึกษาหลักของการออกแบบ  และการใช้ส่ือบทเรียนออนไลน์ออกแบบบทเรียน
ออนไลน์  
 2. การออกแบบบทเรียนประกอบดว้ย 
  2.1 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ในขั้นน้ีเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาเร่ือง 
“การออกแบบเพื่อการผลิตส่ือปฏิสัมพนัธ์และมลัติมีเดีย” แผนการเรียนการสอนเพื่อการจดัล าดบั
เน้ือหาและเลือกส่ือท่ีจะน ามาประกอบบทเรียนให้สอดคล้องกับรายวิชาการออกแบบกราฟิก
เบ้ืองตน้เพื่อส่ือปฏิสัมพนัธ์ 
  2.2 ก าหนดวตัถุประสงค์ของบทเรียน (Objective) เพื่อก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัเม่ือ
ผูเ้รียนเรียนจบบทเรียนแลว้อยา่งเป็นรูปธรรม 
  2.3 ก าหนดเน้ือหาและกิจกรรม (Content and activity) จะประกอบไปด้วยภารกิจ
ของการก าหนดเน้ือหา กิจกรรมการเรียน และแนวคิดตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวป้ฏิบติัการจดัล าดบั
เน้ือหา ก าหนดความสัมพนัธ์ของเน้ือหาภายในบทเรียนและระหวา่งบทเรียน 
  2.4 การก าหนดวิธีการน าเสนอ  (Scenario) เป็นการระบุวิธีการน าเสนอทั้ งใน
ภาพรวมของบทเรียนและในแต่ละหน่วย 
 3. การสร้างภาพร่างของบทเรียนเป็นขั้นของการเขียนแบบแผนของบทเรียนแต่ละบท
ซ่ึงจะประกอบดว้ยเน้ือหา รายละเอียดดา้นตวัหนงัสือ ภาพ เสียง ความเช่ือมโยงของส่วนต่างๆ ใน
บทเรียน 
 4. การสร้างบทเรียน ด าเนินการสร้างบทเรียนตามท่ีออกแบบไว ้
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 5. ทดลองใชบ้ทเรียนกบัผูเ้รียน 
 6. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพบทเรียน จะประกอบไปดว้ย  
  6.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผูว้จิยั และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
  6.2 ประเมินผลสัมฤทธ์ิของบทเรียนจากการทดสอบก่อนและหลงัการเรียน 
  6.3 ส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ 
 องค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนออนไลน์  (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557) แบ่ง
องค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ออกเป็น  6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) เน้ือหาและ
ส่ือการเรียน 2) ระบบน าส่งสารสนเทศและการส่ือสาร 3) ระบบการส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ทางการ
เรียน 4) ระบบการวดัและการประเมินผล 5) ระบบสนบัสนุนการเรียน และ 6) ผูส้อนและผูเ้รียน ดงั
ภาพท่ี 2.11 

 
 

ภาพท่ี 2.11: องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

 แนวคิดการออกแบบแหล่งการเรียน รู้ออนไลน์   (ป รัชญนันท์  นิล สุข , 2560) 
ประกอบด้วย 1. การเลือกหัวขอ้จดัท าบทเรียนออนไลน์ 2. การวิเคราะห์ผูเ้รียน 3. การวิเคราะห์
เน้ือหา  4. การออกแบบการเรียนการสอน 5. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 6. การสร้างส่ือ
ปฏิสัมพนัธ์ออนไลน์    7. การน าไปใชง้าน และการประเมินผลบทเรียนออนไลน์ 
 การพฒันารูปแบบบทเรียนออนไลน์ (วชัราภรณ์ เพ็งสุข และคณะ, 2558) พิจารณาถึง
องคป์ระกอบได ้5 องคป์ระกอบหลกั คือ 
 1. เน้ือหาบทเรียน ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบยอ่ยคือ 1) ก าหนดเน้ือหาท่ีทนัสมยั 2) 
ผลการเรียนรู้สอดคล้องกบักิจกรรมและเน้ือหา 3) ผลการเรียนรู้บรรลุตามตวัช้ีวดัมาตรฐาน 4) 
กิจกรรมระหวา่งเรียนกบัเน้ือหามีความสัมพนัธ์กนั 5) การบูรณาการระหวา่งหลกัสูตรกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และ 6) การสร้างสรรคช้ิ์นงานจากบทเรียน 
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 2. ระบบการบริหารการเรียน ประกอบดว้ย 7 องค์ประกอบย่อยไดแ้ก่ 1) ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้รียนกบัครูและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 2) ล าดบัของเน้ือหาท่ีส่งเสริมการ เรียนรู้ดว้ยตนเอง 3) 
การเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสม 4) การพฒันาระบบ การเรียนรู้ 5) การสร้างเน้ือหาท่ีชดัเจน 6) การ
พฒันาโปรแกรมท่ี ชดัเจน และ 7) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา 
 3. การติดต่อส่ือสาร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การส่ือสารแบบไร้
ขีดจ ากดัของสถานท่ีและเวลา 2) การส่ือสารผา่นแอพพลิเคชนั (Application) 3) ความสมบูรณ์ของ
บทเรียนออนไลน์ และ 4) ช่องทางการติดต่อระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 
 4. การสอบ/การวดัผลการเรียน ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ 1) การทดสอบ
เพื่อ ประเมินผลการเรียนรู้ 2) ความน่าเช่ือถือของการวดัและประเมินผล 3) การประเมินผลเพื่อ
แกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง 4) การประเมินความสามารถพื้นฐาน 5) แบบประเมินหลงัเรียนช่วย
ใหผู้เ้รียนประเมินความสามารถของตนเอง และ 6) แบบประเมินความพึงพอใจ 
 5. การท าให้เกิดความสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การจดัท า
คู่มือการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ 2) ปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนรู้ 3) การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 4) 
การเขา้ถึงขอ้มูลจากบทเรียนออนไลน์ 5) การเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ดว้ยตนเองจากแหล่งต่างๆ 
และ 6) การเรียนรู้นอกหอ้งเรียนร่วมกบัเพื่อนในชั้นเรียน 
 และรายละเอียดของรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ ไดแ้ก่  
 3A คือ Anywhere หมายถึง บทเรียนน้ีจะเรียนท่ีใดก็ได้ โดยไม่เลือกสถานท่ี Anytime 
หมายถึงบทเรียนน้ีจะเรียนเวลาใดก็ได ้และ Anybody หมายถึงใคร ๆ ก็สามารถเรียนบทเรียนน้ีได้
ตามความตอ้งการ  
 3C ได้แก่ Consume หมายถึงการท่ีผูเ้รียนและผูท่ี้สนใจได้ใช้ประโยชน์บทเรียนจริง  
Collaborate หมายถึงการท่ีผูเ้รียนสามารถทากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนไดใ้นขณะท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
ออนไลน์ ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัดว้ย และ Create หมายถึงการสร้างสรรค์ช้ินงาน
ตามจินตนาการของตนเองหลงัเรียนรู้แลว้  
 3E ได้แก่ Environment หมายถึงการจัดส่ิงแวดล้อมท่ีดีท่ีเป็นบรรยากาศท่ีอ้ือต่อการ
เรียนรู้ Emerging Technology หมายถึงบทเรียนน้ีจะสามารถตอบสนองเทคโนโลยีใหม่เช่น
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเป็นสมาร์ทโฟน เป็นตน้ และ Evaluation หมายถึงการประเมินผลการเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบท่ีเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ 
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 3)  องค์ประกอบด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต  
 โดยองคป์ระกอบของการบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ประกอบดว้ย 3 ส่วน (บุญสิริ สุวรรณเพช็ร, 2542) ดงัน้ี 
 1.  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใช้ในการจัดการ
ฐานขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี  
  1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์   
  1.2 เคร่ืองมือส าหรับเก็บรักษาขอ้มูล ไดแ้ก่ ฮาร์ดดิสก ์    
 2. ซอฟแวร์  (Software) ในการติดต่อกับฐานข้อมูลของผู ้ใช้จะต้องท าการผ่าน
โปรแกรม ท่ีใช้ในการจดัการฐานขอ้มูล หน้าท่ีของซอฟแวร์เหล่าน้ีจะเรียกใชข้อ้มูล จดัการขอ้มูล 
ควบคุมการท างาน ความถูกตอ้ง ความซับซ้อน และความสัมพนัธ์กนัระหว่างขอ้มูลต่างๆ ภายใน
ฐานขอ้มูล  
 3. ความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบและความเร็วในการส่งถ่ายขอ้มูลของผู ้
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
 หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตในการเช่าใช้วงจรส่ือสัญญานความ
เร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2560) ตอ้งเป็นผู ้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จะต้องมีทีมงานให้บริการและสนับสนุนทั้ งหมดอยู่ใน
ประเทศไทย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เซิฟเวอร์) พร้อมระบบปฏิบติัการ ระบุถึงความเร็วของหน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจ า พื้นท่ีและระบบในการเก็บขอ้มูล และระบบในการส่งรับส่งขอ้มูล
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ความครอบคลุมของพื้นท่ีในการใหบ้ริการ 
 การเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)  
สามารถตรวจสอบสถานะของวงจรหลกัและส่ือสัญญาณอินเตอร์เน็ต  ความเร็วในการรับส่งของ
วงจรหลกัได้ และแสดงผลรายงานปริมาณการใช้งานในรูปแบบ  Web Application ได ้ซ่ึงสามารถ
เรียกดูขอ้มูลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ไม่จากดัสถานท่ีตลอด 24 ชัว่โมง  เป็นส่ือสัญญาณ
แบบใยแกว้น าแสง Internet Leased Line ท่ีมีขนาดการรับ-ส่งขอ้มูลความเร็วไม่น้อยกวา่ 12 Mbps 
ความเร็วในการ Upload ไม่นอ้ยกวา่ 12 Mbps ส่ือสัญญาณและอุปกรณ์หลกัท่ีติดตั้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  
 1. เป็นส่ือสัญญาณแบบใยแกว้น าแสง Internet Leased Line ท่ีมีขนาดการรับขอ้มูลไม่
นอ้ยกวา่ 12 Mbps ความเร็วในการ Upload ไม่นอ้ยกวา่ 12 Mbps จ านวน 1 วงจร  
 2. สามารถเรียกใช้งานแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ต่างประเทศได้ ออกต่างประเทศ 2 
Mbps  
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 3. จะตอ้งจดัหา Public IP หน่วยงาน ใช้เป็น IP Address ของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ
เครือข่าย  
 4. มีอุปกรณ์ Router ท่ีมีพร้อมกบัวงจรเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการรับและ
ส่งขอ้มูล  
 มีการใหบ้ริการสัญญาณ Internet (วงจรส ารอง) ดงัน้ี  
 1. ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยเช่ือมต่อสัญญาณแบบ ADHL ความเร็วใน
การ Download 2 Mbps ท าการติดตั้งใหใ้ชว้งจรส ารองโดยอตัโนมติั เม่ือวงจรหลกัขดัขอ้งทนัที  
 2. บริการอุปกรณ์และติดตั้งเช่ือมต่อสัญญาณจากผูใ้ห้บริการ ให้สามารถใช้งานได้
อยา่งสมบูรณ์ 
 เช่าใช้บริการวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูง จ  านวน 170 วงจร (ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ, 2558) มีรายละเอียด ดงัน้ี จดัหาวงจรเช่าและด าเนินการติดตั้งวงจรส่ือสัญญาณความเร็ว
สูงวงจรหลกัและวงจรส ารอง ดูแลและบ ารุงรักษาระบบวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูง และอุปกรณ์
ใน โค ร งข่ า ย ให้ อ ยู่ ใ น ส ภ าพ ใช้ ง าน ได้ ดี  มี ศู น ย์บ ริ ก าร ลู ก ค้ า  (Customer Care) แล ะ
ศูนย ์NMC (Network Management Center) ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลและอยูภ่ายใน
อาคารเดียวกนั โดยศูนย ์NMC ตอ้งมีระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถควบคุมดูแลวงจรไดต้ลอดเวลา 
และตอ้งสามารถ Monitor การใช้งานของวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูงตั้งแต่อุปกรณ์ NTU หรือ
อุปกรณ์ อ่ืนใดท่ี ติดตั้ งเพื่อเช่ือมเข้า Router หรือ  Ethernet Switch  ท าการตรวจสอบวงจรส่ือ
สัญญาณตลอด 24 ชั่วโมง มีศูนยบ์ริการรับแจง้เหตุขดัขอ้ง (Customer Care) และศูนยบ์  ารุงรักษา
และให้บริการ (Service Center) ท่ีให้บริการรับแจง้ทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมง ตอ้งสามารถรายงาน
ปริมาณการใชง้านวงจรในรูปแบบ Web Base ผา่นทางอินเทอร์เน็ตได ้โดยส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการไม่จ  าเป็นต้องติดตั้ งโปรแกรมส าเร็จรูปประเภท MRTG หรือ PRTG ท่ีต้นทางและ
ปลายทาง ซ่ึ ง  Web Base ดังกล่าวต้องสามารถแสดงรายละเอียดของ  Service Availability, 
Bandwidth Utilization, Throughputs, Packet Discards, Errors และหากวงจรส่ือสัญญาณความเร็ว
สูงการเช่าใช้บริการเกิดขดัขอ้ง ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งให้อยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดดี้ตามปกติ โดยมีก าหนดระยะเวลา ดงัน้ี 
 1) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
  - ในเวลาปกติ ภายใน 4 ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีไดรั้บแจง้ 
  - นอกเวลาปกติ ภายใน 8 ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีไดรั้บแจง้ 
 2) นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
  - ในเวลาปกติ ภายใน 8 ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีไดรั้บแจง้ 
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  - นอกเวลาปกติ ภายใน 24 ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีไดรั้บแจง้ 
 
 4)  องค์ประกอบด้านระบบการให้บริการ 
 แนวทางการพิจารณาคัดเลือกเว็บโฮสติง (Web Hosting) (นาตยา รัตติสัย, 2562) ท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการในการจดัท าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ มีปัจจยัในการพิจารณา 
ไดแ้ก่ 
 1. บริษทัของผูใ้ห้บริการมีความมัน่คง จดทะเบียนถูกต้อง ด าเนินงานธุรกิจมาเป็น
เวลานาน มีท่ีอยูส่ านกังานและเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา 
 2. ราคาเหมาะสม ถ้าหากเปรียบเทียบกับผูใ้ห้บริการอ่ืน และผูใ้ห้บริการไม่ควรใส่
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เขา้ไปเป็นจ านวนมากต่อเคร่ืองเซิฟเวอร์ 1 เคร่ือง ซ่ึงจะส่งผลให้เคร่ือง
เซิฟเวอร์ท างานไม่เสถียรได ้   
 3. จดัหาเคร่ืองเซิฟเวอร์ (Server) ท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้งาน และให้ตรวจสอบจาก
คุณสมบัติเคร่ืองเซิฟเวอร์ เช่น ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง ระบบและความจุของ
หน่วยความจ า  และระบบและความจุท่ีเก็บขอ้มูล 
 4. จ านวนแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีใส่ ต่อเคร่ือง Server ท่ีใหบ้ริการมีความเหมาะสม 
 5. ระบบเครือข่าย (Network) มีประสิทธิภาพสูง เวบ็โฮสติงท่ีดีตอ้งมีความสามารถใน
การส่งขอ้มูลไดร้วดเร็ว หากโฮสติงตั้งอยูท่ี่ ISP ท่ีมีการเช่ือมท่อต่อกบัอินเตอร์เน็ตขนาดใหญ่ จะ
ช่วยท าใหก้ารรับ-ส่งขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไปยงักลุ่มผูใ้ชบ้ริการเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
 6. มีระบบส ารองขอ้มูล (Backup) การส ารองขอ้มูลท่ีดีควรมีการส ารองขอ้มูลทุกวนั 
เพื่อป้องกนัความผิดพลาดต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัขอ้มูล เช่น ไฟล์สูญหาย ไฟลติ์ดไวรัส แลว้ผูจ้ดัท า
ไม่มีการส ารองขอ้มูลเก็บไวใ้นเคร่ือง ก็สามารถท่ีจะเรียกขอขอ้มูลจากผูใ้หบ้ริการได ้
 7. ปริมาณขอ้มูลท่ีรับ-ส่งได ้(Bandwidth) ผูใ้ห้บริการบางรายมีการจ ากดัปริมาณขอ้มูล
ท่ีรับส่งเข้าออกจากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ แต่บางรายให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่ได้จ  ากัด 
(Unlimited Bandwidth)   ซ่ึงหากใช้บริการเกินปริมาณท่ีก าหนดจะตอ้งจ่ายค่าบริการเพิ่ม ถา้ขอ้มูล
ในเวบ็เป็นรูปภาพขนาดใหญ่ หรือไฟล์เพลง มีการให้บริการดาวน์โหลด หรือมีผูช้มจ านวนมากท่ี
เข้ามาเยี่ยมชมเว็บบ่อยๆ แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์จ าเป็นต้องใช้ปริมาณข้อมูลท่ีรับ-ส่งได ้
(Bandwidth)  มาก 
 8. มีการให้บริการหลังการขายท่ีดี ทีมงานมีความเช่ียวชาญในการช่วยเหลือและ
สนบัสนุนการแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถติดต่อไดห้ลายทาง 
 9. มีระบบป้องกนัไวรัสสแปม (Spam)  
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 10. มีคุณสมบติัต่างๆ ครบถว้น เม่ือสมคัรใช้บริการของ Web hosting แล้ว จะมีระบบ
จดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ให้ (เช่น cPanel หรือ DirectAdmin หรืออ่ืนๆ) ส าหรับใช้จดัการ
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เร่ืองต่างๆ เช่น 
  - จดัการฐานขอ้มูล 
  - จดัการไฟลผ์า่นหนา้เวบ็ ให้อพัโหลดไฟลผ์า่นเวบ็ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชโ้ปรแกรม FTP 
  - จดัการ Email Account 
  - จดัการ Security 
  - รายงานขอ้มูลการใชง้านพื้นท่ี 
  - รายงานขอ้มูลการใชอี้เมล์ 
  - สถิติการเขา้ชมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
  - บนัทึก Log ผูเ้ขา้ชมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
  - มีโปรแกรมสคริปให้ติดตั้งเวบ็บอร์ด และ ซีเอม็เอส ต่างๆ ไดอ้ตัโนมติั 
  - และอาจมีคุณสมบติัเสริม เช่น Web Template, โปรแกรมเปิดร้านขายของ, การ 
Submit Search Engine เป็นตน้ 
 ปัจจยัในการเลือกเวบ็โฮสติง (Web Hosting)  (อิทธพร เจริญวงศ,์ 2561) เวบ็โฮสติงเป็น
การเช่าพื้นท่ีบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อฝากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ โดยจะเป็นการฝากฐานขอ้มูลต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นขอ้มูล ภาพ วิดีโอ หรืออีเมล์เพื่อให้ผูเ้ยี่ยมชมสามารถติดต่อกบัเจา้ของแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ได้  ซ่ึงโดยส่วนมากบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีงบประมาณมาก นิยมจัดหา
เซิร์ฟเวอร์เป็นของตวัเอง เพื่อรองรับการใชง้านจ านวนมาก แต่ใชง้บประมาณสูงในการติดตั้งและ
จ าเป็นตอ้งมีผูท่ี้คอยดูแลอยูต่ลอดเวลา ส่วนบริษทัห้างร้านท่ีมีงบประมาณจ ากดั และไม่มีเจา้หนา้ท่ี
ท่ีช านาญการเฉพาะทางดูแลตลอด 24 ชัว่โมง จึงเลือกวิธีการเช่าเซิร์ฟเวอร์โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญของ
บริษทัเว็บโฮสติงนั้นๆ เป็นผูดู้แล ส่ิงท่ีควรค านึงถึงเป็นประการต่อไปคือการเลือกเว็บโฮสติงท่ี
น่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพ โดยส่ิงท่ีคุณควรน ามาเป็นปัจจยัในการเลือกเวบ็โฮสติงมีดงัต่อไปน้ี  
 1. ระบบปฏิบัติการ (Operation System) ปัจจุบัน แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์สามารถ
สร้างได้ดว้ยการใช้ภาษา ASP หรือ ASP.net หรือไม่ก็ PHP ซ่ึงทั้ง 2 ภาษาน้ีจ าเป็นท่ีตอ้งใช้ Web 
Hosting ท่ีสนับสนุนคนละประเภท โดยภาษา ASP หรือ ASP.net นั้นจะตอ้งใช้เว็บโฮสติงท่ีเป็น 
Windows Hosting ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการเช่าค่อนข้างสูงเน่ืองจากมีลิขสิทธ์ิของระบบปฏิบัติการ
วินโดว์ ส่วนภาษา PHP จะต้องใช้ Linux Hosting ซ่ึงมีราคาในการเช่าถูกกว่ามากเน่ืองจากเป็น
ระบบเปิด (Open source) ซ่ึงปัจจุบนัมีผูแ้กไ้ขปัญหาต่างๆ ท าใหร้ะบบมีความเสถียรมากยิง่ข้ึน  
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 2. พื้นท่ีการใชง้าน (Space) ผูใ้หบ้ริการทุกรายมีการช้ีแจงขนาดของพื้นท่ีส าหรับการใช้
งานไวอ้ยูแ่ลว้ เพียงแต่เลือกขนาดพื้นท่ีใหเ้หมาะสมกบัขอ้มูลและประเภทแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ของคุณ ซ่ึงหากมีจ านวนหน้าน้อยและไม่มีแผนท่ีจะท าหน้าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งเช่าพื้นท่ีเยอะ เพราะจะท าให้เสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น แต่ถ้าหากแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ของคุณเต็มไปด้วยขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหา รูปภาพ วิดีโอ หรือมีแผนท่ีจะเพิ่มหน้าแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์อีกเป็นจ านวนมาก เช่นการติดตั้ง ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเลือกพื้นท่ีใชง้านขนาดใหญ่เพื่อ
รองรับการใชง้านในอนาคต  
 3. ปริมาณในการรับส่งข้อมูล (Bandwidth) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์บางเว็บจะมีผู ้
เยี่ยมชมต่อวนัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจ านวนผูเ้ขา้ชมนั้นจะมีผลต่อปริมาณของการรับส่งขอ้มูล ซ่ึงเป็น
ปริมาณของการรับส่งขอ้มูลเขา้ออก เพราะผูใ้ห้บริการบางแห่งจะจ ากดัปริมาณรับส่งขอ้มูลเป็น
แบบต่อเดือน หรือแบบไม่จ  ากดั ซ่ึงคุณจะตอ้งศึกษาและสอบถามขอ้มูลให้แน่ใจก่อนท่ีจะเลือก 
เพราะแบบรายเดือนอาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มหากใชป้ริมาณในการรับส่งขอ้มูลเกิน หรือหากเป็นแบบไม่
จ  ากดัก็อาจมีค่าใชจ่้ายอยา่งอ่ืนแอบแฝงอยู ่ 
 4. ผูใ้ห้บริการ (Support Team) ส าหรับผูเ้ช่าเซิร์ฟเวอร์นั้น ทีมท่ีให้บริการในการดูแล
เซิร์ฟเวอร์เป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะหากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มีปัญหา ผูท่ี้จะท าให้แหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ออนไลน์ต่อไปได้คือทีมท่ีดูแล ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะต้องตอบปัญหา ให้ค  าปรึกษา 
แกปั้ญหา และสามารถติดต่อไดทุ้กทางตลอดเวลา โดยผูท่ี้เช่าเซิร์ฟเวอร์ในประเทศนั้นจะไดเ้ปรียบ
ผูท่ี้เช่าเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศเพราะสามารถติดต่อพูดคุยไดง่้ายกว่า  แต่ทั้งน้ีการเลือกว่าจะใช้
เซิร์ฟเวอร์ในหรือนอกประเทศก็ข้ึนอยู่กบักลุ่มเป้าหมายธุรกิจของคุณว่าเน้นให้ลูกคา้ในประเทศ
หรือต่างประเทศเป็นผูเ้ขา้ชมหลกัดว้ย เพราะการท่ีเซิร์ฟเวอร์อยูใ่นประเทศของกลุ่มเป้าหมายหลกั
จะท าใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 5. ราคา (Price) ผูใ้ห้บริการแต่ละหลายจะมีขอ้เสนอราคาเป็นลักษณะรูปแบบความ
หลากหลายของบริการในแต่ละราคา (Package) ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพและ
ความสามารถของเวป็โฮสติงท่ีเลือก  ส าหรับ เวบ็โฮสติงท่ีราคาถูกท่ีสุด ก็จะมีขอ้จ ากดัในการใช้
งานของเว็บโฮสติง  เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ท่ีผิดลิขสิทธ์ิ ไม่มีผูดู้แล หรือการใช้อุปกรณ์ท่ีไม่ได้
คุณภาพ เป็นต้น ส่วนเว็บโฮสติงท่ีมีราคาแพงนั้นเป็นเพราะใช้ตน้ทุนสูง มีผูดู้แลตลอดเวลา ใช้
อุปกรณ์ท่ีถูกสิขสิทธ์ิและไดคุ้ณภาพ และอาจมีค่าบริการเสริมอ่ืนๆ อีก ดงันั้นการยอมเสียค่าใชจ่้าย
ในราคาท่ีเหมาะสมเพื่อเลือกการท างานท่ีไดคุ้ณภาพและมีผูดู้แลเอาใจใส่ตลอดเวลา จะท าใหแ้หล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์ของคุณมีเสถียรภาพและตอบสนองผูใ้ชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 การให้บ ริการเว็บโฮสติง (บริษัท  ฮอสติงเจอร์ จ  ากัด, 2562) ได้น าเสนอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาให้กบัลูกคา้ ดงัน้ี 1. ความหลากหลายของระดบัราคาในแต่ละการให้บริการ 
2. หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจ า 3. การติดตั้งโดเมนเนมแบบให้เปล่า 4. ขนาดพื้นท่ีใน
การเก็บขอ้มูล 5. ขนาดของช่องทางในการรับ-ส่งขอ้มูล 6. ระบบฐานขอ้มูล 7.มีการส ารองขอ้มูล
รายวนัเพื่อป้องกนัขอัมูลสูญหาย 8. การช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ระหวา่งรับบริการระบบป้องกนัส
แปมและไวรัส  และมีบริการแกไ้ขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการแสดงผลแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ ผ่านมือถือและระบบปฏิบติัการทุกระบบ ป้องกนัการเขา้ถึงโฟลเดอร์แหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ ดว้ยรหสัผา่น จดัการขอ้มูล/ไฟล์ ผา่นทางแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ระบบ บริหารจดัการ
ฐานข้อมูล Mysql  ผ่านทางแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  ระบบบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ เช่น จดัการฐานขอ้มูล จดัการไฟล์ จดัการอีเมล์ ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านทางแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ สามารถใช้ได้จากอินเตอร์เน็ตทุกท่ี เช่ือมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ขนาด 100 Mbps - 1 Gbps  
 การให้บริการเวบ็โฮสติง (บริษทั ไชโยโฮสติง จ ากดั, 2562) ไดน้ าเสนอการให้บริการ
โดยใชเ้คร่ืองเซิร์ฟเวอร์คุณภาพสูง และเป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความเร็วใน
การประมวลผลขอ้มูลสูง โดยเลือกใช้เคร่ืองเซิฟเวอร์ของบริษทั  DELL รุ่น Dell™ PowerEdge™ 
R410 Server ซ่ึงเป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ ล่าสุด  เพิ่มเสถียรภาพการท างานของระบบ มี
ประสิทธิภาพของการใชง้านท่ีรวดเร็ว และปลอดภยั นอกจากน้ียงัมีระบบป้องกนัสแปมและไวรัส 
พร้อมทั้งระบบส ารองขอ้มูลโฮสติงและมีการใช้ซอฟแวร์ในการป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล มี
บริการแกไ้ขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง รองรับฐานขอ้มูล Mysql ตอบสนองต่อระบบปฏิบติัการทุก
ระบบรองรับการแสดงผลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ผา่นมือถือ อตัราค่าบริการมีให้เลือกหลายแบบ
ตามความจุข้อมูล ความรวดเร็วในการรับ -ส่งข้อมูล ขนาดของช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูล 
(Bandwidth) 
 การให้บริการเวบ็โฮสติง  (บริษทั ไอเรียลล่ีโฮส จ ากดั, 2562) ไดน้ าเสนอการให้บริการ
โดยเสนอการก าหนดช่ือโดเมนเนมแบบให้เปล่า  ใช้เคร่ืองเซิฟเวอร์ความเร็วสูง และความจุของ
หน่วยความจ ามา ขนาดพื้นท่ีในการเก็บข้อมูลมีความเหมาะสมกับปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล 
(Bandwidth) เช่ือมต่อ ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ได้
ทัว่โลก มีบริการใหค้วามช่วยเหลือเร่งด่วน ตลอด 24 ชม. มีการใหบ้ริการหลายระดบัราคาข้ึนอยูก่บั
ขนาดพื้นท่ีเก็บข้อมูล ปริมาณการับส่งข้อมูล (Bandwidth)/ เดือน พร้อมให้บริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ มีระบบป้องกนัสแปมและไวรัส รองรับการใช้งานแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ แบบ
เข้ารหัสความปลอดภัย เช่ือมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาด 100 Mbps -1 Gbps. 
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รองรับ ฐานข้อมูล Mysql database (Latin, TIS620, UTF8) รองรับการใช้งาน CDN , Content 
Delivery Network ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโหลดแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ Cache Static File 
และป้องกนัการถูกโจมตี (Distributed Denial of Service : DDOS) ตอบสนองต่อระบบปฏิบติัการ
ทุกระบบและรองรับการแสดงผลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านมือถือ อตัราค่าบริการมีให้เลือก
หลายแบบตามความจุขอ้มูล ความรวดเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูล ขนาดของช่องทางในการรับ-ส่ง
ขอ้มูล (Bandwidth) 
 การให้บริการเว็บโฮสติง  (บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จ  ากัด, 2562) ได้น าเสนอการ
ให้บริการโดยเสนอการก าหนดช่ือโดเมนเนมแบบให้เปล่า ระบบการเก็บข้อมูลใช้ชนิด SSD 
Storage ท่ีมีประสิทธิภาพในการอ่านและเขียนไดเ้ร็วกว่าชนิด HDD ทัว่ไปถึง 5 เท่า ตอบสนองต่อ
ระบบปฏิบติัการทุกระบบและรองรับการแสดงผลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านมือถือ สามารถ
เลือกไดว้่าตอ้งการใช้ติดตั้งเซิฟเวอร์ (Server) ท่ีภูมิภาคใดของโลกมีให้บริการทั้งในประเทศไทย 
ญ่ีปุ่น สิงคโ์ปร์ เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา มีการเขา้รหสัป้องกนัการโจมตีระบบ มีระบบติดตาม 
(Monitor visitors) ท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน FTP ท่ีมีการเช่ือมต่อเข้ามาได้ บริการ
จดัการฐานข้อมูล (MySQL Database) ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สามารถแสดงข้อมูลการใช้งาน
ปริมาณการรับ-ส่งขอ้มูล bandwidth อตัราค่าบริการมีให้เลือกหลายแบบตามความจุขอ้มูล ความ
รวดเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูล ขนาดของช่องทางในการรับ-ส่งขอ้มูล (Bandwidth) 
 การใหบ้ริการเวบ็โฮสติง  (บริษทั เอน็ดิท โซลูชัน่ จ  ากดั, 2562) ไดน้ าเสนอการให้บริการ
ช่ือวา่   เนฟเวอดาย เวบ็โฮสติง โดยเสนอการก าหนดช่ือโดเมนเนมแบบให้เปล่า เลือกใชเ้คร่ืองเซิฟ
เวอร์ของบริษัท Cisco หน่วยประมวลผลกลาง Nehalem CPUs (8 Hyperthreaded cores) ระบบ
หน่วยความจ า  DDR3  ECC RAM, Enterprise Drives ระบบปฏิบัติการ 64 -bit CentOS Linux 
Apache Web Server เช่ือมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาด 100 Mbps -1 Gbps. จาก
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บริการจดัการฐานขอ้มูล (MySQL Database) ตอบสนอง
ต่อระบบปฏิบติัการทุกระบบและรองรับการแสดงผลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ผา่นมือถือ มีอตัรา
ค่าบริการหลายแบบให้เลือก พร้อมให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบป้องกนัสแปมและ
ไวรัส มีระบบ auto-installer ติดตั้ง CMS ท่ีเป็นระบบซอฟแวร์ท่ีนิยมและใชง้านง่าย 
 

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี  จึงน ามาสู่กรอบแนวคิดในการวิจยั เร่ือง “การพฒันาแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั”  ดงัภาพท่ี 
2.12 
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 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการ 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดก 
ความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน

ทีเ่หมาะสม 4  ด้าน คือ  
-  ดา้นระบบฐานขอ้มูล 
-  ดา้นวชิาการ 
-  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และ 
   เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
-  ดา้นระบบการใหบ้ริการ 
 

การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
ให้มีคุณภาพ  2  ด้าน คือ 

1. ด้านส่ือเทคโนโลยกีารศึกษา  แบ่งเป็น  4  ส่วน 

   -  ส่วนของภาพ    
   -  ส่วนของตวัอกัษร 
   -  ส่วนของการออกแบบ 
   -  ส่วนของเน้ือหา 
2. ด้านเน้ือ แบ่งเป็น 3 ส่วน 
   -  ส่วนของความถูกตอ้ง 
   -  ส่วนของภาพ 
   -  ส่วนของเน้ือหา 
 
 
 แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของ

วดัพระเชตุพนเพ่ือการศึกษาตามอธัยาศัย 

การประเมินคุณภาพแหล่งการเรียนรู้ 
ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก 

ของวดัพระเชตุพนเพ่ือการศึกษาตามอธัยาศัย 
และความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ  5  ส่วน  

1. ส่วนของภาพ 
2. ส่วนของตวัอกัษร 
3. ส่วนของการออกแบบ 
4. ส่วนของเน้ือหา 
5. ส่วนของประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ภาพท่ี 2.12 กรอบแนวคิดการวจิยั 



 

บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง  “การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดั
พระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย”  คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ี
เหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุ
พนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  2) เพื่อพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัให้มี คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุ
พนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  เพื่อตอบค าถามการวิจยัท่ีว่า  1) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดก
ความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีพฒันาข้ึนควรมีองคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมในการบริหารจดัการดา้นใดบา้ง  2) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีพฒันาข้ึนจะมีคุณภาพดา้นส่ือและดา้นเน้ือหาได้
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่เพียงไร  และ  3) ผูใ้ช้บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความ
ทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพและ
ประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากน้อยเพียงไรนั้น   ผูว้ิจยัได้การด าเนินการวิจยัโดยใช้
วิธีการวิจยัแบบผสม  คือ ใช้การวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการ
บริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ และการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อวเิคราะห์คุณภาพและความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นการสร้างแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  โดยแบ่ง
ขั้นตอนการวจิยัเป็น 3 ขั้นตอน  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1   ขั้นศึกษาคน้ควา้เอกสาร ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจยัท าการศึกษา
จากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร ต ารา หนงัสือ บทความ งานวิจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัทฤษฏีและแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบั  การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ การศึกษาตาม
อธัยาศยั  รวมทั้งสอบถามผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการ
บริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษา
ตามอธัยาศยั  และการตรวจสอบคุณภาพดว้ยกระบวนการพีดีซีเอ (PDCA) โดยน ามาขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาเอกสารต่างๆ มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
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(Pattern matching) เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีจะสร้างข้ึน 
 ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตรวจสอบความถูกตอ้งของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ า
แห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ก่อนน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่อง 
 ขั้นตอนที่ 3   ขั้นประเมินคุณภาพแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือเทคโนโลยีการศึกษาและดา้น
เน้ือหา  และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 
1. ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
 1.  ประชากร (Population)  ท่ีใช้ในการวิจยัเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิและผูใ้ช้งาน 
แบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม  ดงัน้ี 
  1.1 ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน  5  ท่าน  และผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน  3  ท่าน รวมเป็น 8 ท่าน  
โดยทั้ง 8  ท่านช่วยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์  การจดัหมวดหมู่เน้ือหาสาระส าคญัของแหล่งเรียนรู้วดัพระเชตุพนเก่ียวกบั
มรดกความทรงจ าแห่งโลก  การจดัหมวดหมู่เน้ือหาตามหลกัสูตรท่ีมีการสอนการสอนอยู่ในวดั
พระเชตุพน   ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามท่ีจะน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินคุณภาพ
และความพึงพอใจแหล่งการเรียนออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน  และเลือกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 5 ท่าน 
ประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ดา้นส่ือเทคโนโลยกีารศึกษาและดา้นเน้ือหา  
  1.2  ผูใ้ช้งานกลุ่มทดลองเพื่อปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ พระสงฆ์ สามเณร  นักเรียน 
นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป  จ  านวน  20  คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  กลุ่มตวัอย่าง (Sampling)  ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็น พระสงฆ ์
สามเณร นักเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้มาใช้บริการในปี พ.ศ. 2561  จ  านวน 2,189 
คน  (ดงัตารางท่ี 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1:  จ านวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ปี พ.ศ. 2561 
 

ล าดบั เดือน/ปี พ.ศ. จ านวนผูใ้ชบ้ริการ (คน) 
1. ม.ค.2561 168 
2. ก.พ.2561 226 
3. มี.ค.2561 148 
4. เม.ย.2561 170 
5. พ.ค.2561 138 
6. มิ.ย.2561 168 
7. ก.ค.2561 155 
8. ส.ค.2561 141 
9. ก.ย.2561 204 
10. ต.ค.2561 166 
11. พ.ย.2561 273 
12. ธ.ค.2561 232 

 รวม 2,189 
 

 
2. ขั้นตอนด ำเนินกำรวจัิย 
 ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดแ้บ่งขั้นตอนยออกเป็น  3 ขั้นตอน  ดงัภาพท่ี 3.1  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

ขั้นตอนการวจิยั ขั้นตอนด าเนินการวจิยั ผลลพัธ์ 

 น าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก 
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือเทคโนโลยกีารศึกษา 
และดา้นเน้ือหา จ านวน 5 ท่าน ประเมินคุณภาพ  
ก่อนน าไปสอบถามความพึงพอใจกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 

ไดแ้หล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
มรดกความทรงจ าแห่งโลก 
ของวดัพระเชตุพนเพื่อ 
การศึกษาตามอธัยาศยั 

ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 

 

  ขั้นที่ 3 
ประเมินคุณภำพ 

แหล่งกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
และสอบถำม 
ควำมพงึพอใจ 

ของผู้ใช้บริกำรแหล่ง 
กำรเรียนรู้ออนไลน์ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์  ดา้นโครงสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
และดา้นการออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 

ไดแ้หล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
มรดกความทรงจ าแห่งโลก
ของวดัพระเชตุพนเพื่อ
การศึกษาตามอธัยาศยัท่ี

พร้อมน าไป 
ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
ประเมินคุณภาพ 

น าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไปทดลองใชก้บั
กลุ่มทดลองเพ่ือปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ 

ขั้นที่ 2 
กำรพฒันำแหล่งกำร 
เรียนรู้ออนไลน์ 
กำรตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง 

กำรน ำไปทดลองใช้ 

น าองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมจากขั้นตอนท่ี 1 มาใช ้
พฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ า 

แห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพ่ือการศึกษาตามอธัยาศยั 

 

 
  

ขั้นที่ 1 
กำรศึกษำเอกสำรและ 
สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั 
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์...เพือ่การศึกษาตามอธัยาศยั  

 

ไดอ้งคป์ระกอบ
ท่ีเหมาะในการ
บริหารจดัการ 
แหล่งการเรียนรู้ 

ออนไลน์ 

สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบั 
องคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการ 
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่ง
โลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 
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 ขั้นตอนที่ 1   ขั้นศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
เพื่อให้ไดก้รอบแนวคิดการวิจยัท่ีจะน าไปสู่การศึกษาสภาพการณ์ทัว่ไปเก่ียวกบัการเรียนรู้  แหล่ง
การเรียนรู้ การเรียนรู้ตามอธัยาศยั  องค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์  แหล่งการเรียนรู้ของวดัพระเชตุพนท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก เม่ือ 
พ.ศ. 2554  และการบริหารงานคุณภาพดว้ยกระบวนการพีดีซีเอ (PDCA) เพื่อใชใ้นการสร้างแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 
 1. วตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาถึงองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 
 2. วธีิด าเนินการ 
  2.1  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานด้านแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้และแหล่งการ
เรียนรู้ การเรียนรู้ตามอธัยาศยั วิเคราะห์หาองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ และการบริหารงานคุณภาพดว้ยกระบวนการพีดีซีเอ (PDCA)  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อน าแนวคิดท่ีไดศึ้กษามาสังเคราะห์สรุปเป็นกรอบแนวคิดและ
สร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตาม
อธัยาศยั 
  2.2  สร้างกรอบแนวคิดการวิจยัจากขอ้สรุปเชิงทฤษฎีท่ีได้จากขอ้ 2.1 ด้วยการน ามา
จ าแนกและจดัขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ตามตวัแปรเพื่อให้สามารถอธิบายถึงองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม
ในการบริหารจดัการของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน
เพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 
  2.3 ก าหนดแนวทางการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามประเมินคุณภาพ
และแบบสอบถามความพึงพอใจผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
      2.4 น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแกไ้ข 

      จากขั้นตอนการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  สรุปไดด้งัตาราง
ท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2:  สรุปขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาเอกสารและการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญและทรงคุณวฒิุ 
 

วตัถุประสงค์ วธิีกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ / 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผลที่ได้ 

1.เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 

- ศึกษาเอกสาร - เอกสาร ต  ารา หนงัสือ 
งานวิจยัทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) 
และน าเสนอแบบ
พรรณนา 

- ขอ้มูลเก่ียวกบั
แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ 

2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ี 
เหมาะสมในการบริหาร
จดัการแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ 

- การสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ
และผูท้รงคุณวฒิุเก่ียว 
องคป์ระกอบในการ
บริหารจดัการแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ และ
วิเคราะห์ดว้ยกระบวน 
การบริหารงานคุณภาพ  
พีดีซีเอ (PDCA) 

- ผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 
7 ท่าน 
 

- วิเคราะห์หา
องคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมในการ
บริหารจดัการแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์
ให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
- แบบสอบถาม 
 

- องคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมในการ
บริหารจดัการแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์
มรดกความทรงจ า
แห่งโลกของวดั
พระเชตุพนเพื่อ
การศึกษาตาม
อธัยาศยั 

 
 ขั้นตอนที่ 2   ขั้นตรวจสอบความถูกตอ้งของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ า
แห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย และน าไปทดลองกับกลุ่มทดลองเพื่อ
ปรับปรุงขอ้บกพร่อง 
 1.  วตัถุประสงค ์
      พฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีถูกต้องสมบูรณ์  และน าไปทดลองกับกลุ่มทดลองเพื่อปรับปรุง
ขอ้บกพร่อง 
 2.  วธีิการด าเนินการ 
      2.1 ผูว้ิจยัน าแหล่งการเรียนรู้ของวดัพระเชตุพนท่ีมีอยู่แลว้ มาจดัให้เป็นระบบตาม
องค์ประกอบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 4 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านระบบฐานข้อมูล  
องคป์ระกอบดา้นวชิาการ  องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
องค์ประกอบดา้นการให้บริการ  เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก
เพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีคุณภาพ และมีเน้ือหาสาระส าคญั  
     2.2  การตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ดา้นโครงสร้าง
และการออกแบบ 
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     2.3 น าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อ
การศึกษาตามอธัยาศยัไปทดลองใช้กบักลุ่มทดลอง ได้แก่ พระสงฆ์ สามเณร นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ  จ  านวน  20  ท่าน เพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
 จากขั้นตอนท่ี 2  สรุปไดด้งัตารางท่ี 3.3 

 
ตารางท่ี 3.3:  สรุปขั้นตอนท่ี 2:  การตรวจสอบความถูกตอ้งของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดก
ความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอัธยาศยั และน าไปทดลองกับกลุ่ม
ทดลองเพื่อปรับปรุงขอ้บกพร่อง 
 

วตัถุประสงค์ วธิีกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือที่ใช้ในกำร 
เกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผลที่ได้ 

1. เพื่อพฒันาแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์มรดกความ
ทรงจ าแห่งโลกของวดัพระ               
เชตุพนเพื่อการศึกษาตาม
อธัยาศยั 

-  สร้างแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์มรดกความ
ทรงจ าแห่งโลกของวดั
พระเชตุพนเพื่อ
การศึกษาตามอธัยาศยั
ตามแนวคิดและทฤษฎี 
- ตรวจสอบ ความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา
แหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ ดา้น
โครงสร้างและการ
ออกแบบโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 
ท่าน 
- น าแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ไปทดลองใช ้
กบักลุ่มทดลอง 

- กลุ่มทดลอง
พระสงฆ ์สามเณร 
นกัเรียน และ
ประชาชนทัว่ไปท่ี
เขา้มาใชบ้ริการ
เป็นประจ า จ  านวน 
20 ท่าน ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจในการทดลองใช้
แหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์มรดกความทรง
จ าแห่งโลกเพ่ือการศึกษา
ตามอธัยาศยั 

- ขอ้บกพร่องท่ีควร
ไดรั้บการปรับปรุง
แกไ้ขของแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์
มรดกความทรงจ า
แห่งโลกของวดั
พระเชตุพนเพื่อ
การศึกษาตาม
อธัยาศยั  และน าผลท่ี
ไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ข
แหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์มรดกความ
ทรงจ าแห่งโลกของ
วดัพระเชตุพนเพื่อ
การศึกษาตาม
อธัยาศยัให้ดียิ่งข้ึน 

  
 โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ตามค าช้ีแนะและการดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ ทุกขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาโครงสร้างเน้ือหาของแหล่งการเรียนรู้ของวดัพระเชตุพนท่ีมีอยูเ่ดิมและมีความ
เหมาะสมท่ีจะน ามาสร้างเป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 2. ศึกษาเน้ือหาตามหลักสูตรต่างๆ แล้วก าหนดแผนการสอนของแต่ละรายวิชา  
ก าหนดจ านวนคาบ  และก าหนดเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาลดหลัน่กนัไปตามลกัษณะของเน้ือหา 
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 3.  ศึกษาการใชง้านเก่ียวกบัเคร่ืองมือ โปรแกรม และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการ
สร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 4.  วเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้สัมพนัธ์กบัรายละเอียดเน้ือหาวิชาและครอบคลุม
ถึงการวดัผลและการประเมินผลการเรียน และเลือกรูปแบบและวธีิวดัผลประเมินผล 
 4.  ก าหนดเคา้โครงการน าเสนอเน้ือหา โดยจดัล าดบัก่อนหลงั เพื่อน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเน้ือหาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 
 5.  เขียนแผนผงัเว็บไซต์ (Web flow chart) ซ่ึงจะแสดงรายการหลกัและรายการย่อยๆ 
ในแต่ละรายการ โดยวางเคา้โครงตามเน้ือหาสาระส าคญัของแต่ละกลุ่มการเรียนรู้  แลว้เขียนออกมา
เป็นแผนผงัเวบ็ไซต ์ 
 6.  เขียนเคา้โครงเร่ืองราว (Story board) แจกแจงรายละเอียดข้อมูลท่ีจะน ามาใช้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ ทั้ งท่ีเป็นขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพวีดิทศัน์ เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ การ
เรียงล าดบัการท างาน ก าหนดขนาดหนา้จอในการน าเสนอ ก าหนดการเช่ือมโยงขอ้มูล  
 7. จัดเตรียมโปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์ ซ่ึงผู ้วิจ ัยเลือกใช้หลายโปรแกรม ท่ี
จ าเป็นตอ้งใชแ้ละผูว้จิยัมีความถนดัในการใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัน้ี 
  7.1 โปรแกรม Dream weaver version 8 เป็นโปรแกรมหลกัในการสร้างแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีมีการออกแบบมาเพื่อท่ีจะใชใ้นการจดัการกบัเอกสารท่ีใช้
ส าหรับ การสร้างเวบ็เพจ เพราะสามารถท่ีจะสร้างรหัสค าสั่งให้กบัผูใ้ช้โดยอตัโนมติั ซ่ึงผูใ้ช้ไม่
จ  าเป็นต้องมีความรู้ด้านของภาษา HTML จึงช่วยให้สามารถเว็บเพจได้ด้วยความสะดวก และ
รวดเร็ว โดยมีจุดเด่นของโปรแกรม ดงัน้ี 
   1. โปรแกรมจะท าการแปลงรหสัให้เป็นภาษา HTML โดยอตัโนมติั ดงันั้น ผูใ้ช้
ท่ีไม่มีความรู้ ดา้นน้ีก็สามารถท าได ้
   2. มีแถบเคร่ืองมือ หรือแถบค าสั่ง ท่ีใช้ในการควบคุมการท างาน แบ่งออกเป็น
หมวดหมู่จึงช่วยในการท างานท่ีดีข้ึน และรวดเร็วยิง่ข้ึน 
   3. สนบัสนุนเวบ็เพจท่ีเป็นภาษาไทยไดดี้ 
   4. มีคุณสมบติัท่ีสามารถจดัการกบัรูปภาพเคล่ือนไหว โดยไม่ตอ้งอาศยั Plug in 
คือ โปรแกรมเสริมชนิดหน่ึง ท่ีจะเพิ่มความสามารถให้กบัโปรแกรมหลกั ซ่ึงเราจะติดตั้งเพื่อใชง้าน 
หรือไม่ติดตั้งก็ได้ โดย plug in ถูกออกแบบให้มีความสามารถเฉพาะอย่าง ซ่ึงเป็นความสามารถ
เสริมท่ีช่วยใหโ้ปรแกรมหลกัท างานไดดี้ข้ึน 
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   5. สามารถเรียกใช้ตารางจากภายนอก โดยการอิมพอร์ทจาก  Text File คือ 
แฟ้มขอ้มูลท่ีบรรจุแต่เพียงขอ้มูลท่ีใชร้หสัแอสกี ASCII มกัใชใ้นความหมายท่ีจะแสดงให้เห็นความ
แตกต่างกบัแฟ้มขอ้มูลท่ีเป็นโปรแกรมท่ีเรียกวา่ Program file. 
   6. เป็นโปรแกรมท่ีสามารถสนับสนุนการใช้งาน CSS (Cascading Style Sheet) 
คือ ภาษาท่ีใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง พื้นหลงั เส้น
ขอบและอ่ืนๆ ตามท่ีตอ้งการ 
   7. มีความสามารถในการท า Drop Down Menu รวมไปถึงการท าให้รูปภาพ
เปล่ียนเม่ือน าเมาส์ไปช้ี เป็นตน้ 
  7.2  โปรแกรม  Adobe Photoshop CS6  ใช้ตกแต่งภาพและออกแบบกราฟิกต่างๆ   
เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีสามารถสร้างออกแบบกราฟฟิกแกไ้ข ภาพเคล่ือนไหว อีกทั้งมีคร่ืองมือท่ี
สนบัสนุนการสร้างช้ินงานประเภทต่างๆไดแ้ก่ประเภทส่ิงพิมพ ์งานน าเสนอ ตลอดจนการออกแบบ
เวบ็เพจ จึงเป็นโปรแกรมท่ีมีความนิยมสูงและเหมาะสมกบัการสร้างช้ินงานดา้นกราฟฟิก การแกไ้ข
ภาพและการออกแบบประเภทต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  7.3  โปรแกรม  Macromedia Fireworks 8 สร้างตัวอักษรกราฟิกและปุ่มกดต่างๆ  
เน่ืองจากเป็นโปรแกรมในการท างานเก่ียวกบักราฟิก ท่ีมีความสามารถ และประสิทธิภาพในการ
พฒันางานทางดา้น Internet Web Design ในลกัษณะต่างๆ เช่น การท างานเก่ียวกบัรูปภาพในการท า 
Hotspots, การท าภาพเคล่ือนไหว , การสร้างปุ่มต่างๆเป็นต้น อีกทั้ งยงัสามารถน าข้อมูลจาก
โปรแกรมไปใชง้านกบัโปรแกรมอ่ืนๆได ้โดยโปรแกรมมีเคร่ืองมือในการใชง้านเพื่อสร้างรูปแบบ
ของส่ิงท่ีตอ้งการไดง่้าย และยงัสะดวกอีกดว้ย 
  7.4  โปรแกรม  SWiSHmax  ใช้ส าหรับสร้างไตเติลโลโกแ้หล่งการเรียนรู้ออนไลน์  
เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับสร้างงานทางดา้นกราฟฟิก เช่น การสร้างตวัอกัษร ภาพน่ิง และ
ภาพเคล่ือนไหว ท่ีสามารถน าไปใช้กบังานประเภทต่างๆ ได้ง่ายกว่าโปรแกรม Flash เน่ืองจากมี 
Effect ส าเร็จรูปประเภทต่าง ๆ มาให้ นอกจากน้ียงัสามารถเขียนสคริปต์เพื่อควบคุมการท างานได ้
จึงเป็นโปรแกรมท่ีน่าสนใจและไดรั้บความนิยมโปรแกรมหน่ึง 
  7.5 โปรแกรม MS-Word 2016  ใช้ส าหรับจดัเตรียมเอกสารด้านเน้ือหา และท า 
Storyboard  เน่ืองจากเป็นโปรแกรมประมวลผลค าแบบพิเศษ ช่วยให้สร้างเอกสารแบบมืออาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั เช่น เหมาะกบังานดา้นการพิมพ์เอกสารทุกชนิด สามารถพิมพ์
เอกสารออกมาเป็นชุด ๆ ซ่ึงเอกสารอาจเป็นจดหมาย บนัทึกขอ้ความ  รายงาน บทความ ประวติัย่อ 
และยงัสามารถตรวจสอบ ทบทวน แกไ้ข ปรับปรุงความถูกตอ้งในการพิมพเ์อกสารไดอ้ยา่งง่ายดาย 
สามารถตรวจสอบ สะกดค า และหลกัไวยากรณ์ เพิ่มตาราง เพิ่มกราฟิก ในเอกสารไดอ้ยา่งง่ายดาย 
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หรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถใช้ลักษณะของการจดัพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้ ง
โต๊ะ (Desktop Publishing) เพื่อสร้างโบชัวร์ (Brochures)ด้านส่ือโฆษณา  (Advertisements) และ
จดหมายข่าว (Newsletters) ไดด้ว้ยโปรแกรมประมวลผลค า (word Processor) 
  7.6  โปรแกรม MS-Excel 2016  ใช้ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  เน่ืองจากเป็น
โปรแกรมท่ีอ านวยความสะดวกในการท างานเก่ียวกับการพิมพ์ งานตาราง การค านวณข้อมูล 
วเิคราะห์ขอ้มูล และสร้างฐานขอ้มูล  อีกทั้งมีส่วนติดต่อผูใ้ชโ้ฉมใหม่ มีแม่แบบใหม่ แถบเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ และมีคุณลกัษณะใหม่ท่ีสามารถสร้างประสิทธิผลงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้สามารถเร่ิมใช ้
คุณลกัษณะใหม่ท่ีสามารถสร้างประสิทธิผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  7.7  โปรแกรม Nero WaveEditor ใชส้ าหรับบนัทึกเสียงบรรยาย ตดัต่อเสียงบรรยาย
และเสียงดนตรีประกอบ  เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีช่วยให้สามารถแกไ้ขและจดัการไฟลเ์สียงไดใ้น
ทุกรูปแบบท่ีส าคัญเช่น WAV และ MP3 รวมถึงการตัดต่อขั้นพื้นฐานรวมถึงการตัดแต่งและ
เช่ือมต่อซอฟตแ์วร์ ช่วยให้สามารถใชเ้ทคนิคขั้นสูงเพิ่มเติมรวมถึงการท าให้เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่ม
ปริมาณไฟล์โดยรวบรวมทั้งฟังกช์ัน่การปรับปรุงต่างๆ เพื่อปรับปรุงเสียงท่ีบนัทึกจากแหล่งท่ีมาท่ีมี
คุณภาพต ่ากวา่  การแกไ้ขและการประมวลผลทั้งหมดสามารถดูตวัอยา่งและยกเลิกการท างานได ้
  7.8 โปรแกรม Pinnacle Studio  ใช้ส าห รับตัดต่อภาพวีดิทัศน์   เน่ืองจากเป็น
โปรแกรมท่ีเอาไว ้ตดัต่อหนงั หรือ ตดัต่อภาพยนตร์ แบบความคมชดัสูงสุด HD 1080p สามารถใส่
ภาพ เสียง เทียบชั้นระดบัฮอลลีวดู (Hollywood)  ดว้ยความสามารถของโปรแกรมตดัต่อวดีีโอ ตวัน้ี
ท่ีใช้งานง่าย รวดเร็ว มีวิธีการสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อการแกไ้ขปรับแต่ง VDO ปรับแต่ง
เสียงหรือจะเป็นภาพถ่าย หรือ จะน าคลิปวีดีโอ จากขา้งนอกเขา้มาเพื่อ ใส่เสียงเพลงประกอบได้
ง่ายๆ และท่ีส าคญัมนัยงัมีระบบให้เพลงท่ีเลือกมาจบพอดีกบัคลิปท่ีมีโดยอตัโนมติั ไม่ตอ้งมานั่ง
ค  านวณ หรือเสียเวลาแกไ้ปแกม้า  อีกทั้งมีลูกเล่นหรือเอฟเฟค มากกว่า 1,500 แบบ ทั้งแบบ 2 มิติ 
(2D) และ แบบ 3 มิติ (3D) เพื่อใชส้ าหรับการสร้างสรรคผ์ลงาน คุณสมบติัในการตดัต่ออยา่งแม่นย  า
มีคุณภาพสูง โดยสามารถตดัต่อวีดีโอ ตดัต่อภาพยนตร์ ออกไปเป็นไฟล์วีดีโอตระกูลต่างๆ ได้
มากมาย เช่น ไฟล์แฟลช SWF ไฟล์วดีีโอ AVI หรือยงัท าตวัเป็น โปรแกรมแปลงไฟล ์MP4 เพื่อเอา
คลิป หรือไฟลว์ดีีโอท่ีตดัต่อเสร็จ ไปเปิดลงบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ ไดม้ากมาย  
  7.9 โปรแกรม Total Video Converter ใช้ส าหรับแปลงไฟล์วีดีโอให้ เป็นไฟล์
ประเภทต่างๆ  เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีไดรั้บการออกแบบมาเพื่อแปลงไฟลว์ดีิโอใหเ้หมาะส าหรับ
เล่นวิดีโอบนมือถือ โดยมีคุณสมบติัหลกัของการแปลงไฟล์วิดีโอ  คือ แปลงไฟล์วีดีโอทุกชนิดไป
ยัง มื อ ถื อห รือ ไฟ ล์ เสี ย ง  (mp4, 3gp, xvid, divx, mpeg4, avi, amr audio) ท่ี ถู ก เลื อ ก ใช้ บ น
โทรศพัท์มือถือ  PDA, PSP, iPod, iPhone, Xbox360, PS3 เป็นตน้  แสดงสไลด์ภาพถ่ายรวมหลาย

https://software.thaiware.com/download/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://software.thaiware.com/download/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C-MP4
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ภาพ และเพลง กบัภาพถ่ายแฟนตาซีท่ีมี transition effect มากกวา่ 300 ภาพ  ความเขา้กนัไดสู้ง และ
มีประสิทธิภาพสูง ส าหรับการน าเขา้วดีิโอ / เสียง RMVB หรือ RM  แปลงไฟล์วดีิโอต่างๆ ท่ีเขา้กนั
ได้ไปยงัไฟล์วิดีโอ MPEG กับมาตรฐานแผ่น DVD / SVCD / VCD  ไรท์แผ่นวิดีโอท่ีแปลงด้วย 
DVD / SVCD / VCD  Rip DVD ท่ีนิยมเป็นไฟล์วิดีโอของทุกชนิด  แยกเสียงจากไฟล์วิดีโอต่างๆ 
และแปลงไฟล์ทุกชนิดของไฟล์เสียง (MP3, AC3, OGG, WAV, AAC) RIP CD ไฟล์เสียงของทุก
ชนิดโดยตรง รองรับการใช้กับ command line รวมหลายไฟล์วีดีโอ และไฟล์เสียงเป็นหน่ึงไฟล์  
demultiplex หรือแยกภาพ และเสียง Multiplex ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียง เป็นหน่ึงไฟล์ แยกไฟล ์
และถอดรหสั เสียง flv Nelly Mosser 
 8.  ออกแบบการน าเสนอเน้ือหาด้วยระบบส่ือประสม คือ ประกอบด้วย ข้อความ 
ภาพกราฟิก ภาพน่ิง ภาพวีดิทศัน์ เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ปุ่มต่างๆ ตามเน้ือหาสาระของ
แต่ละกลุ่มการเรียนรู้ ท่ีผา่นการแกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาแลว้ 
 9.  เทคนิคในการน าเสนอเน้ือหา  ใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า ToolTip  คือ  เม่ือผูเ้รียนตอ้งการ
คน้หาความหมาย  วิธีการเขียน วิธีการอ่าน หรือ ค าตอบ เป็นตน้  เพียงแค่เล่ือนลูกศรของเมาส์ไป
วางไวบ้นเน้ือหาส่วนนั้น ๆ  จะปรากฏขอ้มูลท่ีตอ้งการใหท้นัที 
 10. น าเน้ือหา  แบบฝึกหัด  แบบทดสอบ ภาพกราฟิก  ภาพน่ิง ภาพวีดิทัศน์  เสียง
บรรยาย  เสียงดนตรี  ท่ีไดส้ร้างและจดัเตรียมไวม้าเรียงร้อยเป็นแหล่งการเรียนรู้บนเวบ็ไซต์  โดย
ด าเนินการดงัน้ี 
  10.1 ก าหนดขนาดหนา้จอในการน าเสนอไวท่ี้ 1280 x 1024 Pixel 16 ลา้นสี สาเหตุท่ี
ก าหนดหนา้จอขนาดน้ี เพราะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบนัสามารถปรับขนาดพิกเซลของจอภาพ
ใหสู้งได ้
  10.2 จดัวางองค์ประกอบพื้นท่ีของหน้าจอ ก าหนดขนาดการแสดงผลขอ้มูลไวท่ี้
ขนาดกวา้ง 1250 Pixel x สูง 998 Pixel (100 %) โดยแบ่งหนา้จอ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
   10.2.1 ส่วนท่ีเป็นส่วนหวัของหนา้โฮมเพจ 20 % ของหน้าจอปกติ และตดัส่วน
น้ีออกในหน้าจอแสดงเน้ือหาสาระ เพื่อให้มีพื้นท่ีแสดงผลเน้ือหาเพิ่มมากข้ึนโดยไม่ต้องเล่ือน
หนา้จอ 
   10.2.2 ส่วนท่ีเป็นเมนูหลกัในการเช่ือมโยงขอ้มูล 4 %  ของหน้าจอ ใช้ปุ่มแบบ
กราฟิก ฟ้อนต ์ PSL Mathinee  ขนาด  24  พอ้ยต ์ ซ่ึงเมนูหลกัจะปรากฎในทุกหนา้แหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลหลกัไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
   10.2.3  ส่วนท่ีเป็นเมนูยอ่ย (ดา้นซ้ายของหนา้จอ) ในการเช่ือมโยงขอ้มูลจากเมนู
หลกัท่ีถูกแบ่งหมวดหมู่ไวอ้ย่างเป็นระเบียบระบบเพื่อให้ผูใ้ช้คน้หาหัวขอ้เน้ือหาไดอ้ย่างสะดวก
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รวดเร็ว โดยใชพ้ื้นท่ี  10 %  ของหนา้จอ ใชปุ่้มแบบกราฟิก  ก าหนดขนาดไวท่ี้ กวา้ง 200 Pixel  สูง 
550 Pixel  ใช้ฟ้อนต์ PSL Mathinee  ขนาด  24  พอ้ยต์  รองรับเมนูย่อยได ้12 หัวขอ้ และสามารถ
เพิ่มเลเยอร์เพื่อเพิ่มหวัขอ้ไดไ้ม่จ  ากดั 
   10.2.4  ส่วนท่ีเป็นเมนูลัด (ด้านขวาของหน้าจอ) ในการเช่ือมโยงเน้ือหาซ่ึง
แบ่งเป็นหัวขอ้ยอ่ยจากเมนูดา้นซ้าย โดยใชพ้ื้นท่ี 10 % ของหน้าจอ ใช้เทคนิคซ้อนเลเยอร์เพื่อเพิ่ม
พื้นท่ีในการสร้างเมนูลัด ฟ้อนต์ Tahoma ขนาด 16 – 24  พอยต์  ซ่ึงจะแตกต่างกันตามลกัษณะ
หวัขอ้ยอ่ยของเมนูลดัเพื่อเขา้ถึงเน้ือหาภายในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 
   10.2.5  ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีในการน าเสนอขอ้มูล (ส่วนกลางของจอภาพ) ก าหนด
พื้นท่ีไว ้  56 %  ของหนา้จอ ใชเ้ทคนิคซ้อนเลเยอร์เพื่อเพิ่มพื้นท่ีน าเสนอเน้ือหา  ใชฟ้้อนต ์ Tahoma  
ขนาดฟ้อนต์  24 พอยต์  ซ่ึงมีขนาดใหญ่พอท่ีจะใช้เป็นส่ือการสอนผ่านโปรเจคเตอร์ไดพ้อเหมาะ
ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการสอน   ดงัภาพท่ี 3.2 
  10.3 ออกแบบการเช่ือมโยงเน้ือหา   เพื่อก าหนดลักษณะการเข้าถึงข้อมูลให้
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างการน าเสนอแบบประสมท่ีเลือกไว ้ 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ภาพท่ี 3.2:  การแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีหนา้จอการน าเสนอ 
 

ส่วนหวั  20 %  ของหนา้จอปกติ (1250 x 200 Pixel) 

เมนูยอ่ย 
10 % 

(200 x 550 
Pixel) 

 

ส่วนกลาง 
พื้นท่ีแสดงเน้ือหา 56 % 

850 x 570 Pixel 

เมนูลดั 
10 % 

(200x550 
Pixel) 

เมนูหลกั 4 % ของหนา้จอ ปกติ (1250 x 30 Pixel) 

ส่วนทา้ย  20 %  ของหนา้จอปกติ (1250 x 200 Pixel) 
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 ขั้นตอนที่ 3   การประเมินคุณภาพแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก
เพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัให้มีคุณภาพดา้นส่ือเทคโนโลยกีารศึกษาและดา้นเน้ือหาใหไ้ดต้ามเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว ้ โดยใชล้กัษณะการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  ดงัน้ี 
   ระดบั 5  ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีเยีย่ม 
   ระดบั 4  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 
   ระดบั 3  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคุณภาพดี 
   ระดบั 2  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
   ระดบั 1  ค่าเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง ไม่มีคุณภาพ 
 ผลการประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดั
พระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  ตอ้งมีผลการประเมินตั้งแต่  3.51 ข้ึนไป  จึงถือวา่เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไว ้ดงัน้ี 
   ระดบั 5  ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ระดบั 4  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
   ระดบั 3  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ระดบั 2  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
   ระดบั 1  ค่าเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
 โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  วตัถุประสงค ์ 
  ประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดั
พระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัใหมี้คุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด  และสอบถามความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 2. วธีิด าเนินการ  
  2.1 สร้างแบบสอบถามจ านวน  3  ชุด  โดยชุดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมิน
คุณภาพดา้นส่ือเทคโนโลยีการศึกษา  จ  านวน 20 ขอ้ค าถาม   แบ่งเป็น  4 ส่วน คือ  ส่วนของภาพ 
จ านวน  5  ขอ้  ส่วนของตวัอกัษร  จ  านวน  5  ขอ้   ส่วนของการออกแบบ  จ านวน 5 ขอ้   ส่วนของ
เน้ือหา  จ  านวน  5  ขอ้   ชุดท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหา  จ  านวน  19  ขอ้
ค าถาม   แบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ ส่วนของความถูกตอ้ง  จ  านวน  5  ขอ้  ส่วนของภาพ จ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนของเน้ือหา จ านวน 9 ขอ้  ชุดท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  
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จ านวน  25  ขอ้ค าถาม  แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนของภาพ จ านวน 5 ขอ้  ส่วนของตวัอกัษร จ านวน 
5 ขอ้  ส่วนของการออกแบบ จ านวน 5 ขอ้  ส่วนของเน้ือหา จ านวน 5 ขอ้ และส่วนของประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ จ านวน 5 ขอ้ 
  2.2 น าแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด  ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปรับปรุงก่อนน าไปให้ผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม
โครงสร้าง (Construct validity) และความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) 
  2.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 8 ท่านช่วยตรวจสอบแลว้
น าผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้ค าถามวา่มี
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือท่ีจะวดัหรือไม่  โดยก าหนดเกณฑก์ารตรวจสอบ ดงัน้ี 
   +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะวดั 
     0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะวดั 
   -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะวดั 
 แล้วพิจารณาเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC = 0.5  ข้ึนไป มาใช้เป็นชุดแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินคุณภาพ และประเมินความพึงพอใจ 
  2.4 วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบสอบถามท่ีจะน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือวิจยั โดย
ใชสู้ตรการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดงัน้ี (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543) 
 

      IOC =    
R

N


 

 เม่ือ           IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้งความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

    R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
         N    แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
  2.5 ท าการวเิคราะห์ขอ้ค าถามท่ีตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ชุด  
ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 3.4 – 3.6 
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ตารางท่ี 3.4   การวเิคราะห์หาค่าความสอดคลอ้งขอ้ค าถามของแบบประเมินคุณภาพ 
  ดา้นส่ือเทคโนโลยกีารศึกษา (IOC) 

 ขอ้ค ำถำม เหมาะ 
+1 

ไม่แน่ 
0 

ไม่
เหมาะ 

-1 
IOC 

 ส่วนของภาพ     
1 ควำมเหมำะสมของกรำฟิกและภำพเคล่ือนไหวท่ีใช้ 8   1 
2 ลกัษณะของสีและควำมน่ำสนใจของภำพท่ีใช ้ 8   1 
3 สีพื้นหลงัของเวบ็เพจ 7 1  0.875 
4 ขนำดควำมสมดุลของภำพกบัหนำ้จอ 8   1 
5 ระยะเวลำในกำรปรำกฏของภำพ 8   1 

 ค่ำเฉล่ียส่วนของภำพ    0.975 
 ส่วนของตัวอกัษร     

6 รูปแบบของตวัอกัษรท่ีใชใ้นกำรน ำเสนอ 8   1 
7 ขนำดของตวัอกัษรท่ีใชใ้นกำรน ำเสนอ 6 2  0.75 
8 กำรใชสี้ของตวัอกัษร 7 1  0.875 
9 ควำมหนำแน่นของขอ้ควำมในแต่ละหนำ้ 7 1  0.875 
10 ควำมเด่นชดัของหวัขอ้หรือส่วนท่ีเนน้ควำมส ำคญั 7 1  0.875 

 ค่ำเฉล่ียส่วนของตวัอกัษร    0.875 
 ส่วนของการออกแบบ     
11 ควำมเหมำะสมของกำรออกแบบกำรเช่ือมโยง (Link) 8   1 
12 ควำมสมบูรณ์ของกำรเช่ือมโยงภำพและตวัอกัษร 7 1  0.875 

13 
กำรออกแบบมีควำมน่ำสนใจ (สี อกัษร 
ภำพประกอบ) 7 1  0.875 

14 ควำมสะดวก ชดัเจนในกำรเขำ้ถึงขอ้มูล 8   1 
15 ควำมรวดเร็วในกำรแสดงผลของขอ้มูล 8   1 

 ค่ำเฉล่ียส่วนของกำรออกแบบ    0.95 
 ส่วนของเน้ือหา     
16 ควำมเหมำะสมของเน้ือหำกบัภำพประกอบ 8   1 
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17 ควำมน่ำสนใจในกำรน ำเสนอเน้ือหำ 8   1 
18 ปริมำณของเน้ือหำในแต่ละหนำ้ 8   1 
19 กำรจดัเน้ือหำสอดคลอ้งกบัประเภทของหวัขอ้ 7 1  0.875 
20 ควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำ 7 1  0.875 

 ค่ำเฉล่ียของเน้ือหำ    0.95 

 ค่ำเฉล่ียทั้งฉบบั    0.9375 
ตารางท่ี 3.5 การวเิคราะห์หาค่าความสอดคลอ้งขอ้ค าถามของแบบประเมิน 
  คุณภาพดา้นเน้ือหา (IOC) 

 ขอ้ค าถาม 
เหมาะ 
+1 

ไม่แน่ 
0 

ไม่เหมาะ 
-1 

IOC 

 ส่วนของควำมถูกต้อง     
1 ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัประเภทหวัขอ้ 8   1 
2 ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของเน้ือหา 7 1  0.875 
3 ความถูกตอ้งของการจดัหมวดหมู่ของเน้ือหา 7 1  0.875 
4 การน าเสนอเร่ืองหลกัของแหล่งการเรียนรู้ 7 1  0.875 
5 การน าเสนอเร่ืองยอ่ยของแหล่งการเรียนรู้ 6 2  0.75 

 ค่าเฉล่ียส่วนของความถูกตอ้ง    0.875 
 ส่วนของภำพ     

6 ภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือหา 8   1 
7 ภาพประกอบสามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน 8   1 
8 ความน่าสนใจชวนใหติ้ดตาม (สี อกัษร ภาพประกอบ) 8   1 
9 การจดัวางภาพในแต่ละหนา้ 8   1 
10 ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบ 8   1 

 ค่าเฉล่ียส่วนของภาพ    1 
 ส่วนของเน้ือหำ     

11 ความน่าสนใจในการน าเสนอเน้ือหา 8   1 
12 การจดัหมวดหมู่เน้ือหาเป็นระบบ 8   1 
13 ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละหนา้ 8   1 
14 ล าดบัขั้นในการน าเสนอเน้ือหามีความต่อเน่ือง 8   1 
15 ความถูกตอ้งของเน้ือหา 8   1 
16 ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 8   1 
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17 ความทนัสมยัของเน้ือหา(รองรับการอพัเดทได1้00ปี) 7 1  0.875 
18 ความมีประโยชนข์องเน้ือหา 8   1 
19 มีแหล่งอา้งอิงของขอ้มูล 8   1 

 ค่าเฉล่ียส่วนของเน้ือหา    0.986 

 ค่าเฉล่ียรวมทั้งฉบบั    0.954 

 
 
ตารางท่ี 3.6 การวเิคราะห์หาค่าความสอดคลอ้งขอ้ค าถามแบบสอบถามความพึงพอใจ (IOC) 

 ขอ้ค าถาม 
เหมาะ 

+1 
ไม่แน่ 

0 
ไม่เหมาะ 

-1 
IOC 

 ส่วนของภำพ     
1 ความเหมาะสมของกราฟิกและภาพเคล่ือนไหวท่ีใช ้ 8   1 
2 ลกัษณะของสีและความน่าสนใจของภาพท่ีใช ้ 8   1 
3 สีพ้ืนหลงัของเวบ็เพจ 7 1  0.875 
4 ขนาดความสมดุลของภาพกบัหนา้จอ 8   1 
5 ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ 8   1 

 ค่าเฉล่ียส่วนของภาพ    0.975 
 ส่วนของตวัอกัษร     

6 รูปแบบของตวัอกัษรท่ีใชใ้นการน าเสนอ 8   1 
7 ขนาดของตวัอกัษรท่ีใชใ้นการน าเสนอ 6 2  0.75 
8 การใชสี้ของตวัอกัษร 7 1  0.875 
9 ความหนาแน่นของขอ้ความในแต่ละหนา้ 6 2  0.75 
10 ความเด่นชดัของหวัขอ้หรือส่วนท่ีเนน้ความส าคญั 7 1  0.875 

 ค่าเฉล่ียส่วนของตวัอกัษร    0.85 
 ส่วนของกำรออกแบบ     

11 ความเหมาะสมของการออกแบบการเช่ือมโยง (Link) 8   1 
12 ความสมบูรณ์ของการเช่ือมโยงภาพและตวัอกัษร 7 1  0.875 
13 การออกแบบมีความน่าสนใจ (สี อกัษร ภาพประกอบ) 8   1 
14 ความสะดวก ชดัเจนในการเขา้ถึงขอ้มูล 8   1 
15 ความรวดเร็วในการแสดงผลของขอ้มูล 8   1 

 ค่าเฉล่ียส่วนของการออกแบบ    0.975 
 ส่วนของเน้ือหำ     

16 ความเหมาะสมของเน้ือหากบัภาพประกอบ 8   1 
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17 ความน่าสนใจในการน าเสนอเน้ือหา 8   1 
18 ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละหนา้ 6 2  0.75 
19 การจดัเน้ือหาสอดคลอ้งกบัประเภทของหวัขอ้ 8   1 
20 ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 7 1  0.875 

 ค่าเฉล่ียส่วนของเน้ือหา    0.925 

 
 
ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) กำรวเิครำะห์หำค่ำควำมสอดคลอ้งขอ้ค ำถำมแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ (IOC) 

 ข้อค ำถำม 
เหมำะ 

+1 
ไม่แน่ 

0 
ไม่เหมำะ 

-1 
IOC 

 ส่วนของประโยชน์ทีไ่ด้รับ     
21 กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 8   1 

22 
กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการมาทศันศึกษา 
สถานท่ีจริง 8   1 

23 
ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายกวา่การมาศึกษาจาก 
สถานท่ีจริง 8   1 

24 
สามารถศึกษาคน้ควา้ได ้โดยไม่จ ากดัเวลา  
และสถานท่ี 8   1 

25 เป็นนวตักรรมท่ีใหค้วามสะดวก รวดเร็วในการศึกษาคน้ควา้ 7 1  0.875 
 ค่าเฉล่ียส่วนของประโยชนท่ี์ไดรั้บ    0.975 

 ค่าเฉล่ียทั้งฉบบั    0.94 

 
 
3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
 ผูว้ิจยัได้น าข้อค าถามท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิแล้วมา
ด าเนินการ ดงัน้ี 
  3.1 สร้างแบบประเมินคุณภาพออนไลน์ จ  านวน 2 ชุด และแบบสอบถามความพึง
พอใจ ออนไลน์  จ  านวน 1 ชุด เพื่อใชป้ระเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ และสอบถาม
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ  โดยใช้ลกัษณะการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  5 ระดบั  
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  3.2 น าแบบประเมินคุณภาพจ านวน 2 ชุด และแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 1 
ชุดท่ีผูว้จิยัสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบเพื่อแกไ้ขปรับปรุง 
  3.3 แก้ไขปรับปรุงแบบประเมินทั้ ง 3 ชุด ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ 
  3.4 น าแบบประเมินคุณภาพไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้
ออนไลนด์า้นส่ือเทคโนโลยกีารศึกษาและดา้นเน้ือหา 
  3.5 น าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อ
การศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 3.51 ข้ึนไป อพัโหลดข้ึนสู่ระบบ
อินเทอร์เน็ต  โดยใชโ้ดเมนเนมท่ีจดทะเบียนไวว้า่   

www.kitmaiwatpho.org 
และ 

www.kitmaiwatpho.com 
เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างเข้ามาใช้บริการแล้วตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน ์
  3.6 น าผลการประเมินของกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
4. สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อ
การศึกษาตามอธัยาศยัน้ี  ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ 
  2. ค่าเฉล่ีย 
  3.    ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  4. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
 
 โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดก
ความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  ของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน  ตาม
ขอ้ 3.4  และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 
2,189  คน  จะน าเสนอในบทท่ี ๔  ต่อไป 

http://www.kitmaiwatpho.org/
http://www.kitmaiwatpho.com/


 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัย เร่ือง  “การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก          
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั”  คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ี
เหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุ
พนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  2) เพื่อพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัให้มี คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุ
พนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  เพื่อตอบค าถามการวิจยัท่ีว่า  1) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดก
ความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีพฒันาข้ึนควรมีองคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมในการบริหารจดัการดา้นใดบา้ง  2) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีพฒันาข้ึนจะมีคุณภาพดา้นส่ือและดา้นเน้ือหาได้
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่เพียงไร  และ  3) ผูใ้ช้บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความ
ทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพและ
ประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากนอ้ยเพียงไรนั้น  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้และ
น าขอ้มูลมาวเิคราะห์และเสนอผลการวเิคราะห์ โดยจ าแนกเป็น 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั   
 ตอนที่ 2   วเิคราะห์คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของ
วดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 
 ตอนที่ 3  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความ
ทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั     ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 ตอนที่ 1  วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั   
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง  ผู ้วิจ ัยได้กรอบแนวคิดการวิจัยว่า
องคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารการจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่ง
โลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั   ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีคุณไดน้ั้น
ควรประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีเหมาะสม  4  องค์ประกอบ  คือ   1) องค์ประกอบด้านระบบ
ฐานขอ้มูล  2) องคป์ระกอบดา้นวิชาการ  3) องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  และ 4) องคป์ระกอบดา้นระบบการให้บริการ   และไดว้ิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบ
โดยใชว้งจรพฒันาคุณภาพมาใชใ้นการตรวจสอบ   มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. องคป์ระกอบดา้นระบบฐานขอ้มูล  
  ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
  ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีจะน ามาใชใ้นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ จากนั้นไดจ้ดั
หมวดหมู่  โดยแบ่งหมวดหมู่ของความรู้ออกเป็น 3 หมวด คือ 1. หมวดบทเรียน ท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาตามหลกัสูตรนกัธรรม  ธรรมศึกษา ภาษาบาลี พระอภิธรรม  2. หมวดหมู่ท่ีเก่ียวกบัมรดก
ความทรงจ าและประวติัศาสตร์ของวดัพระเชตุพน 3. หมวดหมู่ท่ีเก่ียวกับสถานท่ีส าคญัของวดั
พระเชตุพน  จดัไวใ้นหมวดหมู่เมนูหลกั “บทเรียน” โดยหนา้เมนูหลกับทเรียนจะประกอบดว้ยเมนู 
10 เมนูยอ่ย ไดแ้ก่ นกัธรรม, ธรรมศึกษา, ภาษาบาลี, พระอภิธรรม, วิชาพระพุทธศาสนา-ม.1, วิชา
พระพุทธศาสนา-ม.2, วชิาพระพุทธศาสนา-ม.3, วิชาพระพุทธศาสนา-ม.4, วชิาพระพุทธศาสนา-ม.5 
และวชิาพระพุทธศาสนา-ม.6 ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1: แสดงเมนูหลกับทเรียน 

         หมวดหมู่ท่ีเก่ียวกบัมรดกความทรงจ าแห่งโลก จดัไวใ้นหมวดหมู่เมนูหลกั “มรดก
โลก” ประกอบดว้ยเมนู 12 เมนูยอ่ย ไดแ้ก่ ท่ีภายในพระอุโบสถ, ท่ีพระวิหารทิศต่างๆ, ท่ีพนกัรอบ
พระอุโบสถ, ท่ีเสารอบพระระเบียง, ท่ีศาลารสย (หมอนวด), ท่ีศาลาราย (แม่ซ้ือ), ท่ีพระวิหารพระ
พุทธไสยาส, ท่ีรอบบริเวณมหาเจดีย,์ ท่ีพระมณฑป (หอไตร), ท่ีศาลารอบพระมณฑป, ท่ีศาลาการ
เปรียญ และท่ีศาลารายรอบวดั ดงัภาพท่ี 4.2 
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ภาพท่ี 4.2: แสดงเมนูหลกัมรดกโลก 

 
         และหมวดหมู่ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีส าคญัท่ีก าหนดช่ือวา่ 9 ส่ิงมหศัจรรยว์ดัโพธ์ิ  จดัไว้
ในหมวดหมู่  “ทศันศึกษา” ประกอบดว้ยเมนู 13 เมนูยอ่ย ไดแ้ก่ มหศัจรรยพ์ระไสยาส, ต าราเวชเชตุ
พน, มหาเจดียส่ี์รัชกาล, ตน้ต านานสงกรานต์ไทย, มรดกโลกวดัโพธ์ิ, ต านานยกัษว์ดัโพธ์ิ, ผา่นภพ
รัตนโกสินทร์, พระพุทธเทวปฏิมากร, ตน้ต ารับนวดแผนไทย, จิตรกรรมฝาผนงั, ประติมากรรม,    
ตุต๊าหินเขตพุทธาวาส และฤาษีดดัตนท่าต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.3 
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ภาพท่ี 4.3: แสดงเมนูหลกัทศันศึกษา 

 
     ขั้นตอนการปฏิบติั (DO) 
     ในขั้นน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างแหล่งท่ีเก็บขอ้มูลจากขั้นตอนแรก เพื่อให้สะดวกใน

การเช่ือมโยงขอ้มูล ง่ายต่อการคน้หาและตรวจสอบ โดยการสร้างโฟลเดอร์ (Folder) หลกั และ
โฟลเดอร์ย่อย ในการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ให้เป็นระเบียบและมีระบบท่ีง่ายต่อการคน้หา ก าหนด
รายละเอียดท่ีส าคญัและจ าเป็นของเน้ือหาสาระส าคญัในแต่ละเร่ือง น าเสนอการเรียนออนไลน์ให้
ผูเ้รียนเขา้ใจไดโ้ดยง่าย มีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัรายวิชา 2. เน้ือหา
บทเรียน  3. แบบฝึกหดั  4. ขอ้มูลทัว่ไป และ 5. หอ้งสนทนา จากนั้นท าการเช่ือมโยงและตรวจสอบ
ขอ้มูลเก็บไวใ้นฮาร์ดดิสก์ขนาด  2 TB และส าเนาไฟล์ข้อมูลแยกเก็บไวต่้างหากอีกชุดหน่ึงเพื่อ
ป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลกรณีติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือความเสียหายท่ีเกิดจากฮาร์ดแวร์  ท า
การสร้างแหล่งท่ีเก็บขอ้มูลจากขั้นตอนแรก เพื่อให้สะดวกในการเช่ือมโยงขอ้มูล ง่ายต่อการคน้หา 
และตรวจสอบ  โดยการสร้างโฟลเดอร์ (Folder) หลกั และโฟลเดอร์ยอ่ย ในการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ 
ใหเ้ป็นระเบียบและมีระบบท่ีง่ายต่อการคน้หา เช่ือมโยง และตรวจสอบ  ดงัภาพท่ี 4.4 
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ภาพท่ี 4.4: การบริหารจดัการฐานขอ้มูล 
 

     ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
        ในขั้นน้ีผูว้ิจยัได้ท าการตรวจสอบการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ท่ีด าเนินการไวใ้น
ขั้นตอนท่ี 2  ให้สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้งตามหมวดหมู่และเน้ือหา  โดยด าเนินการตรวจสอบการ
เช่ือมโยงจากเมนูหลกัแต่ละเมนูไปยงัเมนูย่อย  (โฟลเดอร์หลกั-โฟลเดอร์ย่อย) และตรวจสอบการ
เช่ือมโยงจากเมนูไปยงัหนา้เอกสารต่างๆ วา่สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้งหรือไม่  โดยด าเนินการดงัน้ี 
  - ตรวจสอบการเช่ือมโยงจากเมนูหลกั แต่ละเมนูไปยงัเมนูยอ่ย  (โฟลเดอร์หลกั-
โฟลเดอร์ย่อย) ส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลในหน้าเวบ็เพจเดียวกนั โดยการคลิกลิงค์เพื่อเล่ือนข้ึน
หรือลง หรือไปต าแหน่งท่ีตอ้งการภายในหนา้เดียวกนั การเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัหนา้เวบ็เพจอ่ืนใน
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ก็สามารถเลือกดูเน้ือหาตามลิงค์ของเร่ืองท่ีตอ้งการเยี่ยมชม และใชก้าร
เช่ือมโยงเวบ็เพจแบบ Relative Path Names ซ่ึงเป็นวิธีท่ีใชใ้นการอา้งอิงไฟล์เวบ็เพจ ไฟลเ์อกสารท่ี
เก็บไวใ้นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ นอกจากน้ียงัมีการเช่ือมโยงดว้ยรูปภาพ คือการใช้รูปภาพเป็น
จุดเช่ือมโยง เป็นการท าให้เวบ็เพจน่าสนใจและสามารถใชเ้ป็นการเช่ือมโยงแทนขอ้ความได ้ส่วน
การเช่ือมโยงไปยงัไฟล์ต่าง ๆ  เช่น ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์วีดีโอ, ไฟล์โปรแกรม, ไฟล์เสียง และไฟล์
มลัติมีเดีย การเช่ือมโยงจะเหมือนการลิงคแ์บบธรรมดา เพียงแต่ระบุปลายทางไปยงัไฟล์นั้น ๆ และ
เป็นการเช่ือมโยงแสดงผลแบบอตัโนมติั  
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  - ตรวจสอบการเช่ือมโยงจากเมนูยอ่ยแต่ะละเมนูไปยงัเมนูลดั จากการตรวจสอบพบ
ขอ้ผิดพลาด เช่น การเช่ือมโยงจากเมนูย่อยแต่ะละเมนูไปยงัเมนูลดั บางเมนูย่อยไม่มีการเช่ือมโยง 
บางเมนูยอ่ยเช่ือมโยงผดิ บางเมนูยอ่ยไม่ตอบสนอง จากนั้นจึงท าการแกไ้ขปรับปรุงให้การเช่ือมโยง
จากเมนูยอ่ยแต่ะละเมนูไปยงัเมนูลดัสามารถเช่ือมโยงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่เกิดขอ้ผดิพลาด 
  - ตรวจสอบการเช่ือมโยงจากเมนูลัดแต่ละเมนูไปยงัหน้าเอกสารต่างๆ จากการ
ตรวจสอบพบขอ้ผิดพลาด เช่น การเช่ือมโยงจากเมนูลดัแต่ละเมนูไปยงัหน้าเอกสารต่างๆ บางเมนู
ย่อยไม่มีการเช่ือมโยง บางเมนูลดัเช่ือมโยงผิด บางเมนูลดัไม่ตอบสนอง จากนั้นจึงท าการแก้ไข
ปรับปรุงให้การเช่ือมโยงจากเมนูลดัแต่ละเมนูไปยงัหน้าเอกสารต่างๆ สามารถเช่ือมโยงไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและไม่เกิดขอ้ผิดพลาด ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีความคลา้ยคลีงกบัปัญหาการเช่ือมโยงจากเมนู
ยอ่ยแต่ะละเมนูไปยงัเมนูลดั  

     ขั้นตอนการปรับปรุง (Act) 
     ในขั้นน้ีเม่ือผูว้ิจยัพบข้อบกพร่อง ทั้งในส่วนของการเช่ือมโยงขอ้มูลหรือเสนอ

ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ก็ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และตรวจสอบจนแน่ใจวา่ทุกอยา่งถูกตอ้งตามเน้ือหา
สาระของแหล่งการเรียนรู้ท่ีตอ้งการน าเสนอ กล่าวคือ เน่ืองจากมีการเช่ือมโยงมากท าใหเ้กิดการตก
หล่นหรือท าไม่ครบ สาเหตุอีกประการมาจากปัญหาความผิดพลาดของซอฟแวร์ท่ีน ามาใชใ้นการ
สร้างเวบ็เพจ จึงตอ้งท าการทดสอบการเช่ือมโยงใหค้รบทุกเมนู 

 
2. องคป์ระกอบดา้นวชิาการ  
 เน่ืองจากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพนน้ี  ได้รวบรวมหลักสูตร

การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย และของส านักเรียนวดัพระเชตุพนไวด้้วย  จึงตอ้งมีการบริหารงาน
วิชาการให้ถูกตอ้งตามหลกัสูตร กิจกรรมทุกชนิด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพฒันาการสอนของ
นกัเรียนให้ไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ  เพราะงานวิชาการจะ
ช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่า  คุณภาพและประสิทธิภาพของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

     ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
     ผูว้ิจยัรวบรวมหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆท์ั้ง  2  แผนก คือ  แผนกธรรม และ 

แผนกบาลี  โดยแผนกธรรม  แยกยอ่ยออกเป็นนกัธรรมและธรรมศึกษา และแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น  
3  ชั้น คือ  นักธรรมชั้นตรี / ธรรมศึกษาชั้นตรี   นกัธรรมชั้นโท / ธรรมศึกษาชั้นโท  นกัธรรมชั้น
เอก / ธรรมศึกษาชั้นเอก  ดงัภาพท่ี 4.5 และภาพท่ี 4.6 



 130 

 
ภาพท่ี 4.5: แสดงเมนูหนา้นกัธรรม 

 

 
ภาพท่ี 4.6: แสดงเมนูหนา้ธรรมศึกษา 

 
     แผนกบาลีแยกย่อยออกเป็น 3 ระดับ ระดับละ 3 ชั้น คือ  ระดับเปรียญตรี  ชั้ น

ประโยค 1-2 ชั้นประโยค ป.ธ.3  ระดบัเปรียญโท ชั้นประโยค ป.ธ.4  ประโยค ป.ธ.5  ประโยค ป.ธ.
6   และระดบัเปรียญเอก  ชั้นประโยค ป.ธ.7  ชั้นประโยค ป.ธ.8 และชั้นประโยค ป.ธ.9   ดงัภาพท่ี 
4.7 
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ภาพท่ี 4.7: แสดงเมนูหนา้ภาษาบาลี 

 
     และรวบรวมหลกัสูตรการศึกษาของส านกัเรียนวดัพระเชตุพน  และการเรียนการ

สอนพระอภิธรรม  ซ่ึงแยกยอ่ยออกเป็น 3 ระดบั ระดบัละ 3 ชั้น คือ  ระดบัตน้  ชั้นจูฬตรี  ชั้นจูฬมิก
โท  ชั้นจูฬเอก  ระดบักลาง ชั้นมชัฌิมตรี ชั้นมชัฌิมโท ชั้นมชัฌิมเอก และ ระดบัสูง ชั้นมหาตรี มหา
มิกโท มหามิกเอก ดงัภาพท่ี 4.8 
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ภาพท่ี 4.8: แสดงเมนูหนา้พระอภิธรรม 

 
     ขั้นตอนการปฏิบติั (DO) 
     ในขั้นน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการแยกหมวดหมู่เน้ือหาท่ีไดด้ าเนินการไวใ้นขั้นตอนท่ี 1 

ออกเป็นรายวิชาของการศึกษาแต่ละระดบั  แลว้ด าเนินการจดัท าให้เป็นไฟล์ขอ้มูลท่ีสามารถใชก้บั
ระบบคอมพิวเตอร์ได ้โดยก าหนดเน้ือหาแหล่งการเรียนรู้ตามเน้ือหาสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

     1. นักธรรม (นักธรรมชั้นตรี, โท และเอก) ประกอบด้วย วิชากระทู้ธรรม, วิชา
ธรรมวิภาค, วิชาพุทธประวติั, วิชาวินัยบัญญัติ และรวมข้อสอบยอ้นหลังตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 
ปัจจุบนั ดงัภาพท่ี 4.9 
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ภาพท่ี 4.9: แสดงเมนูหนา้นกัธรรม (นกัธรรมชั้นตรี, โท และเอก) 

 
     2. ธรรมศึกษา (ธรรมศึกษาชั้นตรี) ประกอบดว้ย วชิากระทูธ้รรม, วชิาธรรมวิภาค, 

วชิาพุทธประวติั, วชิาเบญจศีล-ธรรม (วินยั), รวมขอ้สอบวชิาต่างๆ ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 
ปัจจุบนั และแบบทดสอบออนไลน์ ดงัภาพท่ี 4.10 
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ภาพท่ี 4.10: แสดงเมนูหนา้ธรรมศึกษา (ธรรมศึกษาชั้นตรี) 

 
      3. ธรรมศึกษา (ธรรมศึกษาชั้นโท) ประกอบดว้ย วิชากระทูธ้รรม, วชิาธรรมวภิาค, 

วิชาอนุพุทธประวติั, วิชาอุโบสถศีล (วินัย), รวมขอ้สอบวิชาต่างๆ ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 
ปัจจุบนั และแบบทดสอบออนไลน์ ดงัภาพท่ี 4.11 
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ภาพท่ี 4.11: แสดงเมนูหนา้ธรรมศึกษา (ธรรมศึกษาชั้นโท) 

 
     4. ธรรมศึกษา (ธรรมศึกษาชั้นเอก) ประกอบดว้ย วชิากระทูธ้รรม, วชิาธรรม

วจิารณ์, วชิาพุทธานุพุทธประวติั, วชิากรรมบถ (วนิยั), รวมขอ้สอบวชิาต่างๆ ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2546 – ปัจจุบนั และแบบทดสอบออนไลน์ ดงัภาพท่ี 4.12 
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ภาพท่ี 4.12: แสดงเมนูหนา้ธรรมศึกษา (ธรรมศึกษาชั้นเอก) 

 
     ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
     ตรวจสอบไฟล์ขอ้มูลต่างๆ ทั้งหมดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเน้ือหาสาระส าคญั

ของเร่ืองต่างๆ โดยเรียงล าดบัความรู้จากง่ายไปหายาก ปูพื้นฐานความรู้ให้กบัผูท่ี้เขา้มาศึกษาจาก
ความรู้พื้นฐานไปสู่ความรู้ท่ีละเอียดลึกซ้ึงเป็นล าดบั  และมีการเช่ือมโยงความรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อใหผู้ท่ี้เขา้มาศึกษาท าความเขา้ใจและเรียนรู้ไดโ้ดยง่าย และตรวจสอบการจดัพิมพค์  าถูก
ค าผิด ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารให้มีความถูกตอ้งเหมาะสม และหลงัจากผูเ้ขา้มาศึกษาบทเรียนเสร็จ
เรียบร้อย ผูศึ้กษาก็สามารถตรวจสอบความรู้ของตนเองได้จากการลองท าขอ้สอบเพื่อทดสอบ
ความรู้ความเขา้ใจของตนเองในเบ้ืองต้น และหากท าความเขา้ใจในระดบัหน่ึงก็สามารถท าการ
ทดสอบโดยเข้าสู่เมนูทดสอบออนไลน์ ซ่ึงหลังจากท าบททดสอบออนไลน์เสร็จ ก็จะมีการ
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ประเมินผลดว้ยการให้คะแนนผูท่ี้ท าการทดสอบ จะท าให้ผูท้ดสอบทราบถึงความเขา้ในในเร่ือง
ต่างๆ หรือเน้ือหาความรู้ในเร่ืองนั้นวา่ ผูท่ี้เขา้มาศึกษามีความรู้อยูใ่นระดบัใด   

     ขั้นตอนการปรับปรุง (Act) 
     ตรวจสอบเน้ือหาสาระส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ นักธรรม 

ธรรมศึกษา ภาษาบาลี และพระอภิธรรม  เม่ือพบข้อบกพร่องในเน้ือหาของแต่ละส่วน ให้
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงใหมี้ความครบถว้นและถูกตอ้งต่อไป โดยผูว้จิยัน าเน้ือหาสาระส าคญัของ
องค์ความรู้ในแต่ละเร่ืองไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา ประเมินผลและตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ในแต่ละเร่ือง เช่น เน้ือหาสาระส าคญัของบางเร่ืองขาดความเช่ืองโยงขององคค์วามรู้ การ
เขียนอธิบายอ่านแลว้เขา้ใจไดโ้ดยยาก ภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาพูดมากกวา่ภาษาเขียน หลจัากนั้นผูว้ิจยั
น าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาสาระส าคญัขององคค์วามรู้ในแต่ละเร่ืองท่ี
พบความบกพร่องให้เน้ือหาสาระส าคญัของเร่ืองต่างๆ เกิดความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ส่วนเร่ืองความ
น่าสนใจของการจดัวางเน้ือหา ขอ้ความ และภาพประกอบในหน้าเวบ็เพจแหล่งการเรียนรู้ในเร่ือง
ต่างๆ ผู ้วิจ ัยได้น าเว็บเพจไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้าน เทคโนโลยีการศึกษา ท าการประเมินผลและ
ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของการอกกแบบในแต่ละหน้าเวบ็เพจ ถึงความเหมาะสมต่างๆ 
ในการก าหนดหนา้เวบ็เพจ โดยพบขอ้บกพร่องต่างๆ เช่น ขอ้ความอธิบายเน้ือหาสาระส าคญัมีความ
ยาวมากเกินไปท าให้ตอ้งมีการเล่ือนข้ึนเล่ือนลงเพื่ออ่านเน้ือหาสาระส าคญัของเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงท าให้
ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย สีท่ีใช้เขียนข้อความมีความกลมกลืนกับพื้นหลังท าให้อ่านได้ยาก 
ระยะห่างระหว่างบรรทดัน้อยเกินไปท าให้รบกวนการอ่านและการมอง หลงัจากไดข้อ้เสนอแนะ
จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา  ผูว้ิจยัก็ไปท าการปรับปรุงแกไ้ขในแต่ละหนา้ของเวบ็เพจ
ให้ผูเ้ขา้ชมท่ีเขา้มาศึกษาเกิดความสนใจ ไม่เบ่ือหน่าย โดยลดจ านวนขอ้ความในแต่ละหน้าลงแลว้
น าขอ้ความดงักล่าวไปข้ึนหน้าใหม่ ท าให้ผูเ้ขา้ชมท่ีเขา้มาท าการศึกษาไม่ตอ้งเล่ือนขอ้ความข้ึนลง
กลบัไปกลบัมา ปรับสีของขอ้ความหรือเน้ือหาให้สีตดักบัพื้นหลงัท าให้ตวัหนงัสือมีความคมชัด
และอ่านไดโ้ดยง่าย และเพิ่มระยะห่างระหวา่งบรรทดัใหม้ากข้ึนท าใหผู้เ้ขา้ชมอ่านขอ้ความไดส้บาย
ตา  

 
1.3 องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
  เน่ืองจากการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของ

วดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั   ผูใ้ชบ้ริการจ าเป็นตอ้งอาศยัอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ และตอ้งศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ดงันั้นการสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ จึง
ตอ้งมีการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยด าเนินการดงัน้ี 
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     ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
     ผูว้ิจยัศึกษาองคป์ระกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถรองรับการใช้งานแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดั
พระเชตุพนไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ผูว้จิยัจะท าการประเมินผลผูใ้หบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทั้งหมดในประเทศไทยในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

     - ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล  
     - ระบบท่ีน ามาใชใ้นการรับส่งขอ้มูล  
     - พื้นท่ีในการใหบ้ริการ 
     - การแกไ้ขปัญหาและขอ้ขดัขอ้ง 
     - ค่าบริการ  
     นอกจากน้ียงัท าการตรวจสอบคุณสมบติัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะน ามาใช้เป็น

เคร่ืองเซิฟเวอร์ในการติดตั้งแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกบัผูม้าใชบ้ริการใน
การเข้าศึกษาและค้นควา้ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพน โดยมีการตรวจสอบ
คุณสมบติัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไดแ้ก่ 

     - ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง 
     - ชนิด, ความเร็วและความจุของหน่วยความจ า 
     - ชนิดและความจุของท่ีเก็บขอ้มูล 
     - การตอบสนองต่อระบบปฏิบติัการ 
     ขั้นตอนการปฏิบติั (DO) 
     ผูว้ิจยัท าการทดลองใช้ฮาร์ดแวร์ (คอมพิวเตอร์) รุ่นต่างๆ และความเร็วในการส่ง

รับส่งข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อก าหนดคุณสมบัติ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และความเร็วในการส่งถ่ายขอ้มูลท่ีสามารถรองรับการใช้งานแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์วดัพระเชตุพนไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  และศึกษาผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทย พบว่ามี 5 ค่าย  ไดแ้ก่ ทรี บอร์ดแบรนด์, เอไอเอส ไฟเบอร์, กสท เทเลคอม (CAT Telecom), 
องคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (TOT) และบริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ (TRUE) โดยพิจารณาตาม
สภาพจริงในการับส่งขอ้มูลจากเซิฟเวอร์ไปยงัอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์พกพา แล็ปท็อป และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นตน้  ผูว้ิจยัเลือกใช้บริการของบริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ (TRUE) จ  ากดั (มหาชน) เพราะมีความเร็วมากท่ีสุดในการรับส่งขอ้มูล ดาวน์โหลด/ 
อพัโหลด 50/20 Mbps. ใช้ระบบใยแกว้น าแสงในการรับ-ส่งขอ้มูล และค่าบริการ 599 บาท ซ่ึงถูก
กว่าบริษทัอ่ืนในความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีเท่ากนั อีกทั้งยงัสามารถเพิ่มความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 
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ดาวน์โหลด/ อัพโหลด ได้สูงถึง 300/100 Mbps. ส่วนพื้นท่ีในการให้บริการและการแก้ไข
ขอ้ขดัขอ้งจากขอ้มูลท่ีไดรั้บแต่ละผูใ้ห้บริการมีการให้บริการท่ีคลา้ยคลึงกนัคือมีฮอทไลน์หรือสาย
ด่วนในการแจ้งข้อขดัข้องในการใช้งานรวมถึงระยะเวลาท่ีเข้ามาแก้ไขปรับปรุงระบบเม่ือเกิด
ขอ้ขดัขอ้ง 

     ส่วนคุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ (คอมพิวเตอร์) ท่ีควรน ามาใชใ้นการน ามาท าเป็นเซิฟ
เวอร์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ควรมีความเร็วหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ในระดบัใด  ชนิด, 
ความเร็วและความจุของหน่วยความจ า (Ram) และท าการตรวจสอบซอฟต์แวร์ท่ีน ามาใช้ในการ
ส่ือสารทางระบบอินเทอร์เน็ตทุกโปรแกรม (Web browser) เช่น Internet Explorer, Mozzilla 
Firefox, Google Chrome, Opera, และ Safari ในการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ และศึกษาถึง
แต่ละโปรแกรมนั้นมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัอย่างไร ผูว้ิจยัท าการทดสอบพบว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น INTEL Core i3-6300T  ความเร็ว 3.30 GHz หน่วยความจ า 
(Ram) ชนิด DDR3 ความเร็ว 800 Mb/s ความจุ 2Gb. ท่ีเก็บขอ้มูลชนิด SATA ความจุ 2 TB. 

  ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
         ตรวจสอบผลจากการด าเนินการในขั้นท่ี 2  เพื่อทราบถึงคุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

(คอมพิวเตอร์) ท่ีน ามาใชใ้นท าเป็นเซิฟเวอร์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ในขั้นตอนการวางแผน และ
ท าการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตกบัผูใ้ห้บริการของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) จ  ากดั (มหาชน) 
พบวา่ ส่วนใหญ่สามารถตอบสนองต่อการรับ-ส่งขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่
อาจติดปัญหาเล็กนอ้ยเพื่อมีผูเ้ชา้มาใชบ้ริการพร้อมกนัเพิ่มจ านวนข้ึน ท าให้ผูว้จิยัลองเปล่ียนหน่วย
ประมวผลกลางใหม่โดยเลือกใชห้น่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น INTEL Core i3-7100 ความเรว็ 
3.90 GHz ผลปรากฏว่า สามารถรองรับจ านวนผูใ้ช้บริการท่ีเขา้มาพร้อมกนัไดม้ากข้ึนและไม่เกิด
ปัญหาติดขดัในการรับ-ส่งขอ้มูลไฟล์ Video หลงัจากนั้นผูว้จิยัท าการทดสอบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
รวมถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แล็ปท็อป แพด โทรศพัทมื์อถือ และใชร้ะบบปฏิบติัการต่างกนั ท าการ
ตรวจสอบซอฟตแ์วร์ท่ีน ามาใช้ในการส่ือสารทางระบบอินเทอร์เน็ตทุกโปรแกรม (Web browser) 
เช่น Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google Chrome, Opera, และ Safari ในการเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์ และศึกษาถึงแต่ละโปรแกรมนั้นมีข้อดีและข้อจ ากัดอย่างไร ผลปรากฏว่า 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในแบบต่างๆ ให้ผลการทดสอบใกลเ้คียงกนัคือสามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง และ
มีความรวดเร็วในการแสดงผล แต่เม่ือน าเคร่ืองโทรศพัท์มือถือมาเขา้ชมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ผา่นระบบปฏิบติัการ ios และ แอนดรอยด ์พบวา่ การแสดงผลบนหนา้จอไม่มีความพอดีกบัหนา้จอ 
มีการผิดเพี้ยนของการแสดงผลเกิดข้ึนบา้งแต่ไม่ทั้งหมด และพบอีกว่าการเขา้ชมแหล่งการเรียนรู้
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ออนไลน์ไม่เหมาะท่ีจะเขา้ใช้บริการผ่านระบบปฏิบติัการผ่านโทรศพัท์มือถือ เน่ืองจากขอ้ความ
หรือตวัหนงัสือมีขนาดเล็กมาก มองเห็นไดไ้ม่ชดั 

     ขั้นตอนการปรับปรุง (Act) 
     จากขั้นตอนท่ี 3 พบว่า คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ท่ีควรน ามาใช้เป็นเซิฟเวอร์แหล่ง

การเรียนรู้ออนไลน์ และการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของซอฟตแ์วร์ท่ีน ามาใชใ้นการส่ือสาร
ทางระบบอินเทอร์เน็ตในแต่ละโปรแกรมถึงขอ้ดีขอ้และขอ้เสีย  ในการรองรับการใชง้านแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพน ในส่วนขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความ เสียง รูปภาพ และคลิปวิดีโอ จากการ
ด าเนินการพบวา่ ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  สามารถรองรับการใชง้านแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดั
พระเชตุพน ในส่วนขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความ เสียงและรูปภาพไดเ้ป้นอยา่งดี  แต่หากเป็นไฟล ์Video จะ
มีปัญหาคือเล่นไป หยุดไป จึงแนะน าให้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาท าเป็นเคร่ืองเซิฟเวอร์ท่ีใช้
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น INTEL Core i3-7100 ความเร็ว 3.90 GHz หหน่วยความจ า 
(Ram) ชนิด DDR3 ความเร็ว 800 Mb/s ความจุ 2Gb. ท่ีเก็บข้อมูลชนิด SATA ความจุ 2 TB. ใช้
ระบบปฏิบติัการ Windows XP ส่วนความเร็วอินเทอร์เน็ต เลือกผูใ้ห้บริการของบริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน่ (TRUE) จ  ากดั (มหาชน) ระบบการรับ-ส่งขอ้มูลใชร้ะบบสายใยแกว้น าแสง (Fiber optic) 
ดาวน์โหลด/ อพัโหลด 50/20 Mbps. ค่าบริการ 599 บาท/ เดือน (พ.ศ.2561) และหากผูใ้ชบ้ริการมี
ปริมาณเพิ่มข้ึนให้เปล่ียนไปใช้ระบบการรับ-ส่งข้อมูลดาวน์โหลด/ อัพโหลด 100/50 Mbps. 
ค่าบริการ 799 บาท/ เดือน (พ.ศ.2561) ซ่ึงจะท าให้รองรับผูใ้ชบ้ริการไดป้ริมาณมากข้ึน โดยไม่ท า
ให้การรับ-ส่งขอ้มมูลระหว่างเซิฟเวอร์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เกิดการ
สะดุดหรือติดขดั 

 
1.4  องคป์ระกอบดา้นระบบการใหบ้ริการ 
  เน่ืองจากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพน เป็นบริการเครือข่ายท่ีเช่ือมโยง

แหล่งขอ้มูลข่าวสารเขา้หากนัและครอบคลุมทัว่โลกผา่นระบบ เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : 
WWW)  ลักษณะของข้อ มูล ท่ี สืบค้นได้จะ เป็น เอกสารไฮ เปอร์ เท็ก ซ์ ท่ีส ร้างด้วยภาษ า 
HTML (Hyper Text Markup Language) ซ่ึงประกอบด้วยขอ้ความ ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว ซ่ึง
บริการน้ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากสร้างและแกไ้ขง่าย  การเขา้ถึงขอ้มูลแต่ละแห่ง
เปรียบเสมือนการเยี่ยมบ้านของแต่ละคน จึงมกัได้ยินค าว่า โฮมเพจ (Home page) หรือบ้านของ
แหล่งขอ้มูลแต่ละแห่ง และสามารถเช่ือมโยงไปยงัหนา้เวบ็เพจ (Web page) อ่ืนๆ ไดอี้ก  โดยการจะ
ให้บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไดน้ั้น  จะตอ้งมีการจดทะเบียนช่ือโดเมนเนมและเวบ็โฮสติง 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดแนวทางการพิจารณา ไดแ้ก่  
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     - การจดทะเบียนโดเมนเนม  
     - ระบบ(ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ความกวา้งของช่องทางในการส่ือสาร 

(Bandwidth)  ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดและความจุของหน่วยความจ า 
ระบบเก็บขอ้มูล) 

     - บริการหลงัการขาย (ความพร้อม ความรวดเร็ว และช่องทางในการติดต่อ) 
     - การตอบสนองต่อระบบปฏิบติัการ 
     - ค่าบริการ  
     ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
     ศึกษาเก่ียวกบัโดเมนเนม (Domain Name) คือ ช่ือท่ีใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อ

ไปคน้หาในระบบโดเมนเนมซีสเทม (Domain Name System) เพื่อระบุถึงไอพีแอดเดรส โดยโดเมน
เนม หรือ ช่ือโดเมน  ซ่ึงโดเมนดังกล่าวจะมีนามสกุล  .com  .net .org .biz .info เป็นต้น และใน
ปัจจุบนัสามารถจดช่ือโดเมนเนมเป็นช่ือภาษาไทยได้แล้ว โดยจะสามารถจดได้ 2 นามสกุล คือ 
.com และ .net และศึกษาเก่ียวกบัเวบ็โฮสติง (Web Hosting) คือ รูปแบบการให้บริการส าหรับผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตอยา่งหน่ึง ซ่ึงผูใ้ชง้านนั้นมีความตอ้งการท่ีจะฝากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของตนเอง
ไวก้ับผู ้ให้บริการ               เซิฟเวอร์ (HSP: Hosting Service Provider) เพื่อให้แหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์สามารถออนไลน์อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตไดต้ลอด 24 ชม. และวิธีการเลือกผูใ้ห้บริการ
เวบ็โฮสติงท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัการใชง้านนั้น  ผูว้ิจยัไดท้  าการคดัเลือกผูใ้ห้บริการแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์จ านวน 5 บริษทั ได้แก่  บริษัท ฮอสติงเจอร์ จ  ากัด, บริษัท ไชโยโฮสติง จ ากัด, 
บริษทั ไอเรียลล่ีโฮส จ ากดั, บริษทั เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จ  ากดั, บริษทั เอ็นดิท โซลูชั่น จ  ากดั ซ่ึงน า
ขอ้มูลและคุณสมบติัของบริษทัแต่ละบริษทัมาเปรียบเทียบกนั ดงัน้ี 

     1. บริษทั ฮอสติงเจอร์ จ  ากดั ได้น าเสนอขอ้มูลประกอบการพิจารณาให้กบัลูกคา้ 
ดงัน้ี 1. ความหลากหลายของระดับราคาในแต่ละการให้บริการ 2. หน่วยประมวลผลกลางและ
หน่วยความจ า 3. การติดตั้งโดเมนเนมแบบให้เปล่า 4. ขนาดพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูล 5. ขนาดของ
ช่องทางในการรับ-ส่งขอ้มูล 6. ระบบฐานขอ้มูล 7. มีการส ารองขอ้มูลรายวนัเพื่อป้องกนัขอัมูลสูญ
หาย 8. การช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ระหวา่งรับบริการระบบป้องกนัสแปมและ
ไวรัส  และมีบริการแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชัว่โมง รองรับการแสดงผลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
ผา่นมือถือและระบบปฏิบติัการทุกระบบ ป้องกนัการเขา้ถึงโฟลเดอร์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ดว้ย
รหัสผ่าน จดัการขอ้มูล/ไฟล์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านทางแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ระบบ 
บริหารจดัการฐานขอ้มูล Mysql  ผา่นทางแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  ระบบบริหารจดัการแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ เช่น จดัการฐานขอ้มูล จดัการไฟล์ จดัการอีเมล์ ใชง้านง่าย สะดวก ผา่นทางแหล่ง
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การเรียนรู้ออนไลน์ สามารถใชไ้ดจ้ากอินเตอร์เน็ตทุกท่ี เช่ือมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ขนาด 100 Mbps. - 1 Gbps. 

      2. บริษทั ไชโยโฮสติง จ ากัด ได้น าเสนอการให้บริการโดยใช้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
คุณภาพสูง และเป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความเร็วในการประมวลผลขอ้มูลสูง 
โดยเลือกใช้เคร่ืองเซิฟเวอร์ของบริษทั DELL รุ่น Dell™ PowerEdge™ R410 Server ซ่ึงเป็นเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุด  เพิ่มเสถียรภาพการท างานของระบบ มีประสิทธิภาพของการใช้งานท่ี
รวดเร็ว และปลอดภยั นอกจากน้ียงัมีระบบป้องกนัสแปมและไวรัส พร้อมทั้งระบบส ารองขอ้มูล
โฮสติงและมีการใช้ซอฟแวร์ในการป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล มีบริการแกไ้ขปัญหาตลอด 24 
ชัว่โมง รองรับฐานขอ้มูล Mysql ตอบสนองต่อระบบปฏิบติัการทุกระบบรองรับการแสดงผลแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์ผา่นมือถือ อตัราค่าบริการมีให้เลือกหลายแบบตามความจุขอ้มูล ความรวดเร็ว
ในการรับ-ส่งขอ้มูล ขนาดของช่องทางในการรับ-ส่งขอ้มูล (Bandwidth) ขนาด 2 Mbps. เช่ือมต่อ
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาด 100 Mbps -1 Gbps. 

     3. บริษทั ไอเรียลล่ีโฮส จ ากดั ได้น าเสนอการให้บริการโดยเสนอการก าหนดช่ือ
โดเมนเนมแบบให้เปล่า  ใช้เคร่ืองเซิฟเวอร์ความเร็วสูง และความจุของหน่วยความจ ามา ขนาด
พื้นท่ีในการเก็บข้อมูลมีความเหมาะสมกับปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล (Bandwidth) 1.5 Mbps. 
เช่ือมต่อ ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ได้ทัว่โลก มี
บริการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ตลอด 24 ชม. มีการให้บริการหลายระดบัราคาข้ึนอยู่กบัขนาด
พื้นท่ีเก็บขอ้มูล ปริมาณการับส่งขอ้มูล (Bandwidth)/ เดือน พร้อมให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
มีระบบป้องกนัสแปมและไวรัส รองรับการใช้งานแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ แบบเขา้รหัสความ
ปลอดภยั เช่ือมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาด 100 Mbps -1 Gbps. รองรับฐานขอ้มูล 
Mysql database (Latin, TIS620, UTF8) รองรับการใช้งาน CDN , Content Delivery Network ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการโหลดแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ Cache Static File และป้องกนัการถูกโจมตี 
(DDOS) ตอบสนองต่อระบบปฏิบติัการทุกระบบและรองรับการแสดงผลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ผา่นมือถือ อตัราค่าบริการมีให้เลือกหลายแบบตามความจุขอ้มูล ความรวดเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูล 
ขนาดของช่องทางในการรับ-ส่งขอ้มูล (Bandwidth) 
      4. บริษทั เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จ  ากดั ไดน้ าเสนอการให้บริการโดยเสนอการก าหนด
ช่ือโดเมนเนมแบบให้เปล่า ระบบการเก็บขอ้มูลใช้ชนิด SSD Storage ท่ีมีประสิทธิภาพในการอ่าน
และเขียนไดเ้ร็วกวา่ชนิด HDD ทัว่ไปถึง 5 เท่า ตอบสนองต่อระบบปฏิบติัการทุกระบบและรองรับ
การแสดงผลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านมือถือ สามารถเลือกได้ว่าตอ้งการใช้ติดตั้งเซิฟเวอร์ 
(Server) ท่ีภูมิภาคใดของโลกมีให้บริการทั้งในประเทศไทย ญ่ีปุ่น สิงคโ์ปร์ เวียดนาม และ อเมริกา 



 143 

มีการเขา้รหสัป้องกนัการโจมตีระบบ มีระบบติดตาม (Monitor visitors) ท่ีสามารถตรวจสอบขอ้มูล
การใชง้าน FTP ท่ีมีการเช่ือมต่อเขา้มาได ้บริการจดัการฐานขอ้มูล (MySQL Database) ไดผ้่านเวบ็
เบราวเ์ซอร์ ความรวดเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูล สามารถแสดงขอ้มูลการใช้งานปริมาณการรับ-ส่ง
ข้อมูล (Bandwidth) ขนาด 2 Mbps. อัตราค่าบริการมีให้เลือกหลายแบบตามความจุข้อมูล การ
ช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาและขอ้ขดัขอ้งตลอด 24 ชัว่โมง   
  5. บริษทั เอ็นดิท โซลูชั่น จ  ากดั ไดน้ าเสนอการให้บริการช่ือว่า   เนฟเวอดาย เว็บ
โฮสติง โดยเสนอการก าหนดช่ือโดเมนเนมแบบให้เปล่า เลือกใช้เคร่ืองเซิฟเวอร์ของบริษทั Cisco 
หน่วยประมวลผลกลาง Nehalem CPUs (8 Hyperthreaded cores) ระบบหน่วยความจ า DDR3 ECC 
RAM, Enterprise Drives ระบบปฏิบัติการ 64 -bit CentOS Linux Apache Web Server เช่ือมต่อ
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาด 100 Mbps -1 Gbps. จากบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) บริการจดัการฐานขอ้มูล (MySQL Database) ตอบสนองต่อระบบปฏิบติัการทุกระบบ
และรองรับการแสดงผลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านมือถือ มีอตัราค่าบริการหลายแบบให้เลือก 
พร้อมให้บ ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  มีระบบป้องกันสแปมและไวรัส  มีระบบ  auto-
installer ติดตั้ง CMS ท่ีเป็นระบบซอฟแวร์ท่ีนิยมและใช้งานง่าย ช่องทางในการส่ือสารบนระบบ
อินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ขนาด 2 Mbps. ดูแลระบบเวบ็โฮสติงโดยวิศวกรคอมพิวเตอร์ ขอความ
ช่วยเหลือไดต้ลอด 24 ชัว่โมงเม่ือเกิดขอ้ขดัขอ้ง 

     ขั้นตอนการปฏิบติั (DO) 
   ท าการประเมินความเป็นไปได้และด าเนินการจดทะเบียนช่ือโดเมนเนม  โดย
คดัเลือกผูใ้ห้บริการเวบ็โฮสติงท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีในการตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์วดัพระเชตุพน  ไดแ้ก่  คุณภาพความเร็วในการรับส่งขอ้มูล ระดบัความกวา้งของช่องทาง
ในการส่ือสารบนระบบอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ประสิทธิภาพของระบบฮาร์ดแวร์ความเร็วของ
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดและความจุของหน่วยความจ า ความเร็วในการรับส่งขอ้มูลบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ระบบการติดตั้งโปรแกรม ความพร้อมและความรวดเร็วในการดูแล
ระบบเม่ือเกิดปัญหา คุณภาพของการบริการหลังการขาย ช่องทางและความรวดเร็วในการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อแจ้งปัญหาให้รับทราบ หลังจากศึกษาข้อมูลตามขั้นตอนท่ี 1 แล้ว ผูว้ิจยัได้
ด า เ นิ น ก า ร จ ด ท ะ เบี ย น ช่ื อ โ ด เม น เน ม   ใ น ช่ื อ ว่ า   www.kitmaiwatpho.com แ ล ะ 
www.kitmaiwatpho.org  ผ่านผูใ้ห้บริการเวบ็โฮสติง HOSTNEVERDIE  (บริษทั เอ็นดิท โซลูชั่น 
จ  ากดั) ดว้ยเหตุผลท่ีผูใ้หบ้ริการเสนอไวว้า่ 
  - ใชเ้คร่ืองเซิฟเวอร์คุณภาพสูงยีห่อ้ Cisco ท่ีมีความเสถียรสูง  
  - ช่องทางในการส่ือสารบนระบบอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ขนาด 2 Mbps. 
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  - ห น่ วยป ระม วล ผล กล าง  Nehalem CPUs (8  Hyperthreaded cores) แล ะ   
DDR3 ECC RAM ความเร็ว 800 Mb/s ความจุ 12 GB เช่ือมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ขนาด 1 Gbps. จากบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
  - มีระบบ auto-installer ติดตั้ง CMS ท่ีเป็นระบบซอฟแวร์ท่ีนิยมและใชง้านง่าย 
  - ดูแลระบบเวบ็โฮสติงโดยวศิวกรคอมพิวเตอร์ 
       -    มีระบบป้องกนัสแปมและไวรัส  
  - สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลาเม่ือเกิดปัญหาหรือพบขอ้ขดัขอ้ง 
  -     อตัราค่าบริการถูกกวา่และใกลเ้คียงกบัผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน 

     ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
        ท าการประเมินผลของเลือกโดเมนเนมและเวบ็โฮสติง  ผูว้ิจยัด าเนินการอพัโหลด
ข้อ มูลแห ล่ งการเรียน รู้ออนไล น์บน เค ร่ือง เซิฟ เวอ ร์ ข้ึน สู่ ระบบโดยโดเมน เนม ช่ือว่า  
https://www.kitmaiwatpho.org  ส่วนซอฟแวร์ส าหรับอัพโหลดใช้โปรแกรม FileZilla Version 
3.8.0  โดยใชร้ะบบปฏิบติัการ Windows XP  และตรวจสอบการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดั
พระเชตุพน ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใช้เวบ็เบราเซอร์ทั้ง Firefox,  Chrome,  Internet Explorer, Opera 
และ Safari  แล้วทดลองศึกษาขอ้มูลในส่วนต่างๆ ของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างข้ึน โดย
เลือกเวบ็โฮสติงบริษทั เอ็นดิท โซลูชัน่ จ  ากดั ผลการทดสอบพบวา่ การตอบสนองต่อการใชง้านท่ี
เกิดข้ึนกบัผูม้าใชบ้ริการ พบวา่ มีความรวดเร็วและความครบถว้นสมบูรณ์ของหนา้เวบ็เพจ โดยท า
การตรวจสอบการเขา้ถึงข้อมูลผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต และ
โทรศพัท์มือถือผ่านระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (ios) พบว่าสามารถใช้
งานดีในระดบัหน่ึงแต่ไม่สะดวก  เน่ืองจากซอฟแวร์ของสมาร์ทโฟนยงัไม่ค่อยเสถียรเหมือนกบั
ซอฟแวร์ท่ีใชง้านกบัคอมพิวเตอร์  และพบวา่การพิมพโ์ดเมนเนมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท าไดล้ าบาก
และไม่ค่อยสะดวกเพราะหนา้จอมีขนาดเล็ก 

     ขั้นตอนการปรับปรุง (Act) 
          หลังจากน าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว  พบว่า 
ด าเนินการอัพโหลดข้อมูลแหล่งการเรียน รู้ออนไลน์ ข้ึน สู่ระบบโดยโดเมน เนม ช่ือว่า  
https://www.kitmaiwatpho.org  บนเคร่ืองเซิฟเวอร์ ใช้โปรแกรมซอฟแวร์ FileZilla Version 3.8.0  
โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP  จากการเข้ามาใช้บริการผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต ผลการทดสอบเป็นไปดว้ยความสมบูรณ์ แต่การพิมพช่ื์อ URL เพื่อเขา้
สู่ระบบเป็นปัญหาเกิดความล่าชา้กบัผูใ้ชบ้ริการผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ (Smartphone)  ผูว้ิจยัจึงได้
เพิ่มเติมวิธีการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ผา่นคิวอาร์โคด้ (QR-CODE)  เพื่อเพิ่มช่องทางความ
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สะดวกและรวดเร็วในการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มข้ึน  ผูว้ิจยัจึงไดป้รับวิธีการเขา้ถึง
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR-CODE)  โดยได้ทดลองสร้างคิวอาร์โค้ด (QR-
CODE) ส าหรับการเขา้ถึงขอ้มูลไว ้ตามภาพท่ี 4.13 ดงัน้ี 

 

 
1.  พระสาวกเอตทคัคะ 41 องค ์

 
2. จ  าหลกัรามเกียรต์ิ 152 ภาพ 

 
3. โคลงกลบท ฉนัทว์รรณพฤติ มาตราพฤติ 

 
4. ต าราเวชเชตุพน (หมอนวด) 

 
5. ต าราเวชเชตุพน (แม่ซ้ือ)   

 
6. โคลงโลกนิติ 420 โคลง 

 
7. ฤๅษีดดัตน   

 
8. รายการ “มหศัจรรยว์ดัโพธ์ิ” 

ภาพท่ี 4.13: Qr-Code แหล่งการเรียนรู้ “มรดกความทรงจ าแห่งโลก” 
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 ตอนที่ 2   วเิคราะห์คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของ
วดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ให้มีคุณภาพผูว้ิจยัไดด้ าเนินการใน 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนท่ี 1 วางแผนการจดัท าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์, ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดโครงสร้างของเวบ็, 
ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดการเช่ือมโยงเวบ็เพจ, ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบเวบ็เพจแต่ละหนา้ในแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์, ขั้นตอนท่ี 5 การสร้างเว็บเพจ, ขั้นตอนท่ี 6 ลงทะเบียนขอพื้นท่ีแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์, ขั้นตอนท่ี 7 อพัโหลดแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ และขั้นตอนท่ี 8 การเรียกดูแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนท่ี 1 วางแผนการจดัท าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
    ผูว้ิจยัศึกษาได้วางแผนโดยก าหนดขอบเขตไว ้4 เร่ือง ได้แก่ 1. ก าหนดเป้าหมายของ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 2. ก าหนดกลุ่มผูใ้ช้งาน  3. ก าหนดขอบเขตเน้ือหา และรวบรวมขอ้มูล
เน้ือหา 4. เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

    1. ก าหนดเป้าหมายของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ มีวตัถุประสงค์ในการจดัการเรียนรู้
ใหก้บัท่ีท่ีสนใจเขา้มาใชบ้ริการ ดงัน้ี 
 1. เพื่อใหพุ้ทธบริษทัมีความรู้ความเขา้ใจในพระอภิธรรมปิฎก 
 2. เพื่อเป็นการรักษาพระปริยติัศาสนาส่วนของพระอภิธรรมปิฎกใหค้งอยูสื่บ
ต่อไป 
 3. เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความเขา้ใจในปรมตัถธรรมอนัเป็นสภาวะท่ีเก้ือกูลแก่การ
ปฏิบติัสมถะและวปัิสสนากรรมฐาน 
 4. เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความรู้ความสามารถศึกษาเช่ือมโยงกบัพระสุตตนัตปิฎกและ
พระวนิยัปิฎก ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ไม่ขดัแยง้กนัเก้ือกูลกนั 
 5. เพื่อประโยชน์แก่ผูศึ้กษาท่ีจะน ามาใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 
 6. เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและปัญญาของผูศึ้กษาใหม้ัน่คงในหลกัค าสอนทาง
พระพุทธศาสนายิง่ๆ ข้ึนไป 

    2. ก าหนดกลุ่มผูใ้ชง้าน กลุ่มผูใ้ช้บริการในการเขา้ชมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ไดแ้ก่ 
พระสงฆ ์สามเณร นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป 

    3. ก าหนดขอบเขตเน้ือหา และรวบรวมขอ้มูลเน้ือหา  
   เน้ือหาและสาระส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของวดัพระเชตุพน ได้
ด าเนินการดงัน้ี 
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  3.1 การศึกษาแผนกธรรมนั้น แม่กองธรรมสนามหลวง ก าหนดเน้ือหาหลกัสูตรแบบ
เดียวกนั ทั้ งนักธรรมและธรรมศึกษา ทั้ง 3 ระดบั คือ  นักธรรมชั้นตรี และ ธรรมศึกษาชั้นตรีใช้
หนังสือหลักสูตรเดียวกัน  นักธรรมชั้นโทและธรรมศึกษาชั้นโท ใช้หนังสือหลักสูตรเดียวกัน 
นักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก ใช้หนังสือหลักสูตรเดียวกัน  เพื่อให้เห็นตัวอย่างการ
น าเสนอขอ้มูลในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพน  
  3.2 ภาษาบาล ี
   การศึกษาแผนกบาลีในปัจจุบนั  มีหลกัสูตรประโยคบาลีสนามหลวงท่ีใชยุ้ติอยู่
ในปัจจุบนั  ดงัน้ี ประโยค 1-2 และเปรียญตรี ปีท่ี 1-2  หมวดบาลีศึกษา, ประโยค ป.ธ. 3, ประโยค 
ป.ธ. 4, ประโยค ป.ธ. 5, ประโยค ป.ธ. 6, ประโยค ป.ธ. 7, ประโยค ป.ธ. 8 และประโยค ป.ธ. 9 

  3.4  พระอธิธรรม  
       พระอภิธรรม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  ระดับละ3 ชั้น รวมเป็น 9 ชั้ น ระดับต้น 
แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ จูฬอาภิธรรมิกตรี จูฬอาภิธรรมิกโท จูฬอาภิธรรมิกเอก  ระดับกลาง  แบ่งเป็น 3  
ชั้น คือ  มชัฌิมอาภิธรรมิกตรี  มชัฌิมอาภิธรรมิกโท  มชัฌิมอาภิธรรมิกเอก  ระดับสูง  แบ่งเป็น 3 
ชั้น คือ  มหาอาภิธรรมิกตรี  มหาอาภิธรรมิกโท  มหาอาภิธรรมิกเอก  
  3.4 จารึกวดัโพธ์ิ 
             จารึกวดัโพธ์ิ แบ่งเป็น 8 หมวดวิชา คือ  หมวดพระพุทธศาสนา หมวดวรรณคดี 
หมวดท าเนียบ หมวดประเพณี หมวดประวติัวดั หมวดสุภาษิต หมวดอนามยั และหมวดต ารายา   
  3.5 วชิาการอ่ืนๆ  
       วชิา พระพุทธศาสนา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6     

    4. เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ผูว้ิจยัได้จดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีมีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น INTEL Core i3-7100 ความเรว็ 3.90 GHz หน่วยความจ า (Ram) ขนาด 
4 GB. ความจุท่ีเก็บขอ้มูลขนาด 2 TB. ส่วนความเร็วอินเทอร์เน็ต ผา่นสายใยแกว้น าแสง 20 MB ข้ึน
ไป 

2. ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดโครงสร้างของเวบ็ 
  ผูว้ิจยัได้เลือกวิธีการน าเสนอขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ โดยใช้โครงสร้าง
แบบผสม (Composite) เพื่อให้ผูเ้รียนมีอิสระในเรียนดว้ยตนเองตามความพึงพอใจ เพื่อแกปั้ญหา
ความแตกต่างกนัของผูเ้รียนในดา้นสติปัญญา ดงัภาพท่ี 4.14 
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ภาพท่ี  4.14: โครงสร้างแบบผสม (Composite) 
 
 จากภาพท่ี 4.1  เม่ือน ามาสร้างเป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์แลว้  มีค  าอธิบายแต่ละส่วน
ดงัน้ี 
 1 หมายถึง  ช่ือแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน
เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย  ซ่ึงผู ้วิจ ัย ได้จดทะเบียนไว้ในช่ือ   www.kitmaiwatpho.org  และ  
www.kitmaiwatpho.com 
 2 – n  หมายถึง เมนูหลกั (หน้าแรก หรือ โฮมเพจ) และเมนูหลกัอ่ืนๆ ตามล าดบั และเมนู
น้ีจะปรากฏอยู่เสมอ ไม่ว่าผูใ้ช้บริการไปเขา้ศึกษาในส่วนใดของเวบ็เพจ  ซ่ึงเม่ือผูเ้ขา้มาใช้บริการ
จากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ จะเขา้มาท่ีหนา้โฮมเพจน้ี 
 6 หมายถึง เมนูย่อย  ซ่ึงเช่ือมต่อจากเมนูหลกั เพื่อแสดงรายการหมวดหมู่ย่อยของ
เมนูหลกั  ซ่ึงจะเปล่ียนไปตามเมนูหลกัแต่ละอนั 
 7 หมายถึง พื้นท่ีส าหรับแสดงขอ้มูลเน้ือหาอนัเป็นรายละเอียดของขอ้มูล 
 8 หมายถึง ขอ้มูลเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงอยูก่ลบั (7)  ซ่ึงมีมากกวา่หน่ึงหนา้จอ แต่ถูกซ่อน
ไว ้เพื่อไม่ดูรกรุงรัง ผูใ้ชส้ามารถเปิดดูไดโ้ดยมาใชเ้มา้ส์เล่ือนสกอร์บาร์ดา้นขวา  หรือใชเ้มาส์ (ปุ่ม
กลาง) เพื่อเล่ือนดูขอ้มูลส่วนท่ีซ่อนไว ้
 9 หมายถึง เมนูลัดซ่ึงเช่ือมโยงกับเมนูย่อย (7) จะแสดงเน้ือหารายละเอียดและ
หมวดหมู่ของเน้ือหาขอ้มูล ดงัภาพท่ี 4.15 

1 

2 3 4 5 n 

6 7 9 

8 
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ภาพท่ี 4.15: หนา้แรกแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน 
 
 3. ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดการเช่ือมโยงเวบ็เพจ 
 การเช่ือมโยงต่างๆ (Link) จะท าการเช่ือมโยงบทเรียนในแต่ละเร่ือง ซ่ึงจะแบ่งตาม

หวัขอ้เร่ือง ซ่ึงมีทั้งหมด 6 เร่ือง ไดแ้ก่ นกัธรรม ธรรมศึกษา ภาษาบาลี พระอภิธรรม จารึกวดัโพธ์ิ
และวชิากาอ่ืนๆ และในแต่ละเร่ืองก็จะมีการเช่ือมโยงเน้ือหาจากเร่ิมตน้ไปจนจบตามล าดบัหนา้  

 4. ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบเวบ็เพจแต่ละหนา้ในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
     การออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของวัดพระเชตุพน ได้ด าเนินการการ
บริหารงานคุณภาพดว้ยกระบวนการพีดีซีเอ การออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของวดัพระเชตุ
พน ใน 3  เร่ือง ดงัน้ี 
  1. ภาพ   
   ภาพเป็นส่ือท่ีมีประโยชน์มากอยา่งหน่ึง มีลกัษณะเป็นภาษาสากล ไม่วา่ผูเ้รียน
จะเป็นผูใ้หญ่หรือเด็กก็สามารถท่ีจะตีความหมายของภาพได ้ดงัค าพูดท่ีพูดกนัติดปากอยู่เสมอว่า 

1 2,3 - n 

6 9 
7 

8 
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“สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น”  และขงจ้ือนกัปราชญ์จีนกล่าวไวว้่า “รูปภาพเพียงรูปเดียวสามารถแทน
ค าพูดไดถึ้งพนัค า”   ดงันั้น ภาพประกอบมีส่วนส าคญัในการจูงใจให้เกิดความรู้และความคิดอยา่ง
รวดเร็ว โดยใช้ภาพบรรยายให้ทราบถึงเหตุการณ์นั้นๆ  และช่วยเร้าความสนใจของผูอ่้านอย่าง
ไดผ้ล ภาพจะช่วยแปลความหมายของเน้ือหาในหนงัสือ และช่วยให้ผูอ่้านจดจ าเน้ือหาไดดี้ยิ่งข้ึน 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาภาพประกอบ ดงัน้ี 
  1. ภาพประกอบท่ีเหมาะสม  จะตอ้งเป็นภาพท่ีแสดงอาการคลา้ยกบัเคล่ือนไหว มี
ชีวติจิตใจ 
  2. ภาพประกอบท่ีเหมาะสม  จะต้องมีจุดสนใจในภาพซ่ึงใหญ่และสะดุดตา มี
ความหมายง่าย ไม่มีรายละเอียดยุง่ยากซบัซอ้น 
  3. เลือกใชรู้ปภาพหลายสีจะไดรั้บความสนใจกวา่รูปภาพขาวด า 
  4. รูปภาพควรมีขนาดใหญ่เพราะไดรั้บความสนใจกวา่รูปภาพเล็ก 
  5. เลือกรูปภาพท่ีมีเน้ือหาตรงกับหัวเร่ือง เพราะจะได้รับความสนใจมากกว่า
รูปภาพท่ีไม่ตรงกบัหวัเร่ือง  
 ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของกราฟิกและภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้   
ลกัษณะของสีและความน่าสนใจของภาพท่ีใช้  สีพื้นหลงัของเวบ็เพจ  ขนาดความสมดุลของภาพ
กบัหนา้จอและระยะเวลาในการปรากฏของภาพ  เพื่อให้เหมาะกบัผูใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้ออนไลน์ทุก
เพศทุกวยั  
  2. ตัวอกัษร 
   ตวัอกัษร เป็นตวัแทนการส่ือสารเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้เข้าใจได้ตรงกันแทน
ค าพูด ตวัอกัษรใช้ไดท้ั้งคนหูหนวก ตาบอด ค าพูดเป็นเสียง จบัตอ้งไม่ได ้มาแลว้ก็หาย ค าเดียวกนั
อาจถูกพูดออกเสียงต่างกนัออกไปจะท าให้เขา้ใจผิด หรือเขา้ใจไดย้ากกวา่ตวัอกัษร  ดงันั้นตวัอกัษร
จึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการส่ือขอ้ความถึงใช ้ ซ่ึงมีผลต่อการส่ือความหมาย และความสะดวก
ในเขา้ใชแ้หล่งการเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับผูใ้ชห้รือผูเ้รียน ผูว้จิยัเลือกรูปแบบและชนิดของตวัอกัษร
จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ คือ     
   1. ชนิดตัวอักษร (Type Style)  หรือ ฟ้อนต์ (Font) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
อกัษรภาษาองักฤษกบัอกัษรภาษาไทย โดยตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการออกแบบนั้นเลือกใช ้4
แบบ ดงัน้ี 
    1.  Serif  หรือตวัอกัษรแบบโรมนั หรือแบบโบราณ Tradition old style ซ่ึง
มีจุดเด่นคือ  ตวัอกัษรมีหัว มีเท้า ตวัอกัษรมีความหนาบาง ไม่ต่างกันนัก  ตวัอกัษรแบบน้ีผูว้ิจยั
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ตอ้งการส่ือถึงการใหค้วามรู้สึกถึงความเก่า ความลงั จะใชก้บังานท่ีเป็นทางการ ก่ึงไปทางพิธีรีตรอง 
หรือเร่ืองราวในเชิงอนุรักษนิ์ยม  
    2. San Serif หรือตวัอกัษรแบบ Gothic  เป็นตวัอกัษรท่ีมีพื้นฐานมาจาก
แบบ Serif  แต่ดัดแปลงเอาหัวและเท้าออกให้ดูเรียบ ตวัอกัษรแบบน้ีผูว้ิจยัต้องการส่ือถึงความ
ทนัสมยักวา่แบบแรก ตวัอกัษรมีความหนาบาง ไม่ต่างกนันกั  
    3. Script   เป็นตวัอกัษรท่ีเลียนแบบลายมือ ตวัเขียน ตวัอกัษรมีความหนา
บางทั้งแบบพอๆ กนั เหมือนเขียนดว้ยตวัอกัษรดินสอ และต่างกนัเหมือนเราเอาปากกาคอแร้งเขียน
ตวัหนงัสือ  ตวัอกัษรชนิดน้ีผูว้ิจยัตอ้งการส่ือความรู้สึกไม่เป็นทางการ อิสระ เส้นสายของตวัอกัษร
ให้ความรู้สึก สนุกสนาน ไร้กฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนตายตวั อกัษรแบบน้ีเหมาะกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
วยัรุ่น  
    4. Display หรือตวัประดิษฐ์ เป็นตวัอกัษรท่ี ไดรั้บการตกแต่งให้โดดเด่น 
บางตวัก็เป็นภาพสัญลกัษณ์ซ่ึงเราสามารถน ามาประกอบใชใ้นงานไดเ้ช่นกนั ตวัอกัษรแบบน้ีผูว้ิจยั
ตอ้งการส่ือถึงความหลากหลาย โดยเลือกตวัอกัษรท่ีใหอ้ารมณ์ ความรู้สึก และการส่ือความหมายท่ี
ตอ้งการจะส่ือ เพราะอกัษรในแต่ละแบบจะใหอ้ารมณ์ ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัออกไป 
   ส าหรับตวัอกัษรภาษาไทย (Thai Letter)  ตัวอกัษรท่ีเป็นภาษาไทยอาจจะจดั
วางยากกวา่ตวัอกัษรภาษาองักฤษอยูบ่า้ง เน่ืองจากมีสระและวรรณยุกต ์ ซ่ึงบางคร้ังก็ยุง่ยากในการ
จดัวางใหล้งตวัหรือใหดู้สวยงาม โดยตวัอกัษรภาษาไทยเลือกใช ้5 แบบ ดงัน้ี 
    1. แบบดั้ งเดิม    เป็นแบบมีหัว ท่ี เราคุ้นเคยกันมากท่ีสุด ซ่ึงหัวของ
ตวัอกัษรน้ีเป็นเอกลกัษณ์ของภาษาไทยเรา  ตวัอกัษรแบบน้ีแสดงความเป็นทางการคลา้ยๆ กบั Serif 
ของภาษาองักฤษ คือเป็นตวัอกัษรท่ีมีหวั นอกจากน้ียงัเป็นตวัท่ีเราคุน้เคยและอ่านออกง่าย ตวัอกัษร
แบบน้ีจึงน ามาจดัวางเป็นเน้ือหา 
    2. แบบหัวตดั  เป็นแบบท่ีไม่มีหัว เป็นตวัอกัษรท่ีดดัแปลงมาจากแบบมี
หัวโดยตดัหัวออก เหมือนเขียนดว้ยปากกาคอแร้ง  ตวัอกัษรแบบน้ีให้อารมณ์ ความรู้สึก ถึงความ
ทนัสมยั ซ่ึงจะเหมือนกนัแบบ San Serif ของตวัอกัษรในภาษาองักฤษ จึงมกัจะใชต้วัอกัษรน้ีกบังาน
ท่ีดูร่วมสมยัและเป็นสากลมากกวา่ 
    3. แบบลายมือ  แบบลายมือจะให้ความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติ ตวัอกัษรแบบ
น้ีเหมาะท่ีจะใชก้บังานท่ีไม่เป็นทางการ อิสระ ดูสนุกสนาน และไร้กฎเกณฑ์ เปรียบไดก้บัตวัอกัษร
แบบ Script ของตวัอกัษรภาษาองักฤษ 
    4. แบบคดัลายมือ  หรือเรียก “แบบอาลกัษณ์” เป็นแบบท่ีเกิดจากการคดั
ลายมือ ดว้ยปลายปากกา ลกัษณะจะมีหวัแหลม เช่น ปากกาขนนก ตวัอกัษรแบบน้ีแสดงความเป็น
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ทางการ และใหค้วามรู้สึกถึงพิธีรีตอง แบบไทยๆ นอกจากน้ีตวัอกัษรยงัใหค้วามรู้สึกถึงความเคารพ 
และใหเ้กียรติกนั  
    5. แบบประดิษฐ์  เป็นตวัอกัษรท่ีดัดแปลงเพื่อให้เขา้กับงานต่างๆ ท่ีจะ
ออกแบบ ทั้ งน้ียงัต้องคงความสะดุดตาน่าสนใจ  ตวัอกัษรท่ีเป็นแบบประดิษฐ์ให้ความรู้สึกท่ี
หลากหลาย ตวัอกัษรแบบน้ีก็เหมือน Display Type ของตวัอกัษรภาษาองักฤษ  
   2. ลักษณะของตัวอักษร (Type Character) เป็นรูปแบบอย่างหน่ึงซ่ึงสามารถ
ปรับเปล่ียนได ้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
    กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ีผูว้จิยัน ามาใชโ้ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 
     - Normal/Regular คือ ตวัอกัษรแบบตวัปกติ 
     - Italic คือ ตวัอกัษรแบบตวัเอียง 
     - Bold คือ ตวัอกัษรแบบตวัหนา 
     - Bold-Italic คือ ตวัอกัษรแบบตวัหนาและเอียงปกติ 
    ซ่ึงการใช้ลักษณะของตวัอกัษรนั้นแล้วแต่สถานการณ์ของงาน เช่น เม่ือ
ตอ้งการเนน้ขอ้ความท่ีส าคญั อาจจะใชต้วัท่ีเป็นตวัหนา (Bold) หรือตวัเอน (Italic) เพื่อให้สะดุดตา 
ขอ้ความทัว่ไปก็ใชต้วัอกัษรปกติ 
    กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้เป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงจะพบได้กับชนิดของ
ตวัอกัษร (Font) บางชนิดเท่านั้น คือ 
     - Extra/Black คือ ตวัอกัษรแบบตวัหนาพิเศษ 
     - Light คือ ตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะบางเป็นพิเศษ 
     - Extended คือ ตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะกวา้งเป็นพิเศษ 
     - Narrow/Condensed คือ ตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะแคบเป็นพิเศษ 
     - Outline คือ ตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะเป็นกรอบเส้นรอบนอก 
     - Allcaps คือ ตวัอกัษรท่ีเป็นตวัพิมพใ์หญ่ทั้งหมด 
 ซ่ึงการใชต้วัอกัษรในกลุ่มน้ี จะใชใ้นการออกแบบหวัเร่ือง หรือใจความส าคญัต่างๆ เป็น
หลกั ตวัอกัษรแต่ละบุคลิกก็ให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ในการเลือกใช้ก็แลว้แต่จะจดัวางและการ
น าไปใชใ้หเ้หมาะสม 
   3. ขนาดของตัวอักษร (Type Size)   จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมขนาดของ
ตวัอกัษรมีหน่วยคือ Point หรือพอยน์ ซ่ึง 72 พอยน์ มีขนาดตวัอกัษรใหญ่ เท่ากบั 1 น้ิว  ในการใช้
ตวัอกัษรกบังานหนังสือ ส่ิงพิมพ์ โดยสร้างเป็นเน้ือหาให้อ่านนั้น ตวัอกัษรโดยทัว่ไป (ตวัอกัษร
มาตรฐาน เช่น Cordia, Arial หรือตวัอกัษรประเภท UPC ในภาษาไทย) ขนาดท่ีใช้และเหมาะกบั
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สายตาคนทัว่ๆไป  คือ 14 และ 16 พอยน์ ตอ้งลองจดัวางแลว้ปรับขนาดตามความเหมาะสม เวลาท่ี
ผูว้ิจยัเลือกขนาดตวัอกัษรและท าการออกแบบจะตอ้งลองจดัวางตวัอกัษรนั้นๆ ลงไปในงานแล้ว
ปรับขนาดให้เหมาะสมอีกที นอกจากชนิดตวัอกัษร ลกัษณะตวัอกัษร และขนาดของตวัอกัษรแลว้  
ย ังต้องค านึงถึงสีของตัวอักษรได้จัดด าเนินการ เพื่ อให้ตัวอักษรปรากฏเด่นชัด สะดุดตา  
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัไดค้  านึงถึงรูปแบบของตวัอกัษรท่ีใชใ้นการน าเสนอ  ขนาดของตวัอกัษร
ท่ีใชใ้นการน าเสนอ  การใชสี้ของตวัอกัษร ความหนาแน่นของขอ้ความในแต่ละหนา้ ความเด่นชดั
ของหวัขอ้หรือส่วนท่ีเนน้ความส าคญั ในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพน  
 4. การออกแบบ 
  แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากบนอินเทอร์เน็ต เป็นส่ือ
ท่ีอยูใ่นความควบคุมของผูใ้ชโ้ดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผูใ้ช้สามารถตดัสินใจเลือกไดว้า่จะดูแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ใดและจะไม่เลือกดูแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ใดไดต้ามตอ้งการ จึงท าให้ผูใ้ช้ไม่มี
ความอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดจากการออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ผิดพลาด ถ้า
ผูใ้ชเ้ห็นวา่เวบ็ท่ีก าลงัดูอยูน่ั้นไม่มีประโยชน์ต่อตวัเขา หรือไม่เขา้ใจวา่แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์น้ี
จะใช้งานอย่างไร ก็จะเปล่ียนไปดูแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์อ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว  เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัมีแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์อยูม่ากมาย และยงัมีแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ๆ 
ทุกวนั  ผูใ้ช้จึงมีทางเลือกมากข้ึนและสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ต่างๆ ได้เอง แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานท่ีสะดวก  
ยอ่มไดรั้บความสนใจจากผูใ้ช ้มากกวา่แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีดูสับสนวุน่วาย มีขอ้มูลมากมาย
แต่คน้หายากและสับสน  นอกจากน้ียงัใช้เวลาในการแสดงผลแต่ละหน้านานเกินไป ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจากการออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีไม่ถูกตอ้ง  ดงันั้นการออกแบบ
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกระบวนการท่ีส าคญัในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ให้ประทบัใจผูใ้ช้บริการ ท าให้ผูใ้ช้บริการอยากกลบัเขา้มาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์แหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพนอีกในอนาคต ซ่ึงนอกจากผูว้ิจยัจะต้องพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ให้ดีและมีประโยชน์แลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงการน าเสนอแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์อ่ืนๆ ท่ีมี
เน้ือหาสาระท่ีผูใ้ช้บริการให้ความสนใจและน่าสนใจ เพื่อให้ผูใ้ช้บริการเลือกท่ีจะเขา้มาใช้แหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพน เน่ืองดว้ยมีความสะดวก ใช้งานง่าย ไดอ้งค์ความรู้หรือเน้ือหา
สาระของบทเรียน และองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวดัพระเชตุพน โดยหลักส าคญัในการ
ออกแบบหน้าเวบ็ก็คือ การใชรู้ปภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ ร่วมกนัเพื่อส่ือความหมาย เก่ียวกบั
เน้ือหาหรือลักษณะส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ โดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อการส่ือ
ความหมายท่ีชดัเจนและน่าสนใจ บนพื้นฐานของความเรียบง่ายและความสะดวกของผูใ้ช ้ 
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  ผูว้ิจ ัยได้ท าการออกแบบแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้
ค  านึงถึงองค์ประกอบความเรียบง่าย ไดแ้ก่ มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน และใช้งานไดส้ะดวก 
ไม่มีกราฟิกหรือตวัอกัษรท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ชนิดและสีของตวัอกัษรไม่มากจนเกินไปท า
ให้ดูสับสนวุ่นวาย จดัท าเวบ็เพจให้มีความสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ ใช้รูปแบบเดียวกนัตลอดทั้งแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์  เช่น รูปแบบของหน้า สไตล์ของกราฟิก ระบบน าทางและโทนสี ท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สร้างความมีเอกลกัษณ์  การออกแบบแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ได้ค  านึงถึงลักษณะเฉพาะอนัโดเด่นของวดัพระเชตุพนในการน าเสนอ เพราะ
รูปแบบของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์จะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะของวดัพระเชตุ
พนท่ีมีความสวยงาม ความมีศิลปะและจิตรกรรมท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ จัดท าเน้ือหา
สาระส าคญัมีประโยชน์ เน้ือหาเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  ดงันั้นจึงตอ้ง
จดัเตรียมเน้ือหาและขอ้มูลท่ีผูใ้ช้บริการตอ้งการให้มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมใหท้นัต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในปัจจุบนัอยูเ่สมอ เน้ือหาจะตอ้งไม่ไปซ ้ ากบัแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์อ่ืนท่ีมีลกัษณะการน าเสนอเน้ือหาสาระใกลเ้คียงกนั ซ่ึงจะเป็นการดึงดูดความสนใจ
ของผูใ้ช้บริการ มีระบบน าทางท่ีใช้งานง่าย  ตอ้งออกแบบให้ผูใ้ช้เขา้ใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้
กราฟิกท่ีส่ือความหมายร่วมกบัค าอธิบายท่ีชดัเจน มีรูปแบบและล าดบัของรายการท่ีสม ่าเสมอ เช่น 
วางไวต้  าแหน่งเดียวกนัของทุกหน้า  ออกแบบให้เวบ็เพจมีลกัษณะท่ีน่าสนใจ รูปร่างหน้าตาของ
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ เช่น คุณภาพ
ของกราฟิกมีความสมบูรณ์ การใช้สี การใช้ตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย สบายตา การใช้โทนสีท่ีเข้ากัน 
ลกัษณะหน้าตาท่ีมีความน่าสนใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของแต่ละบุคคลไดใ้นภาพรวม  
ตอบสนองต่อการใชง้านอยา่งไม่จ  ากดั ผูใ้ชส่้วนใหญ่สามารถเขา้ถึงไดม้ากท่ีสุดเลือกใชบ้ราวเซอร์
ชนิดใดก็ไดใ้นการเขา้ถึงเน้ือหาสามารถแสดงผลไดทุ้กระบบปฏิบติัการและความละเอียดหน้าจอ
ต่างๆ กนัอย่างไม่มีปัญหา เป็นลกัษณะส าคญัส าหรับผูใ้ช้ท่ีมีจ  านวนมาก ค านึงถึงคุณภาพในการ
ออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบ สร้างความรู้สึกวา่ แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มีคุณภาพ 
ถูกตอ้ง และเช่ือถือได้ การเช่ือมโยงต่างๆ (Link) จะตอ้งเช่ือมโยงไปหน้าท่ีมีอยู่จริงและถูกตอ้ง 
ระบบการท างานต่าง ๆ ในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ตอ้งมีความถูกตอ้งแน่นอน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการ
ออกแบบสร้างสรรค์และตรวจสอบอยู่เสมอ ตวัอย่างเช่น การเช่ือมโยงต่างๆ ในแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ ตอ้งตรวจสอบวา่ยงัสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพราะแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์อ่ืนอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ปัญหาท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงต่างๆ ก็คือ ไม่
สามารถเช่ือมโยงไดซ่ึ้งพบไดบ้่อยและจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความเบ่ือหน่ายและร าคาญ 
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 ดังนั้ น ผูว้ิจยัจึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของการออกแบบการเช่ือมโยงต่างๆ 
(Link)  ความสมบูรณ์ของการเช่ือมโยงภาพและตวัอกัษร การออกแบบมีความน่าสนใจ (สี อกัษร 
และภาพประกอบ)  ความสะดวก ชดัเจนในการเขา้ถึงขอ้มูล  และความรวดเร็วในการแสดงผลของ
ขอ้มูล 

5. ขั้นตอนท่ี 5 การสร้างเวบ็เพจ 
    เน้ือหาและสาระส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของวดัพระเชตุพนไดด้ าเนินการ
ดงัน้ี 
  5.1 การศึกษาแผนกธรรมนั้น แม่กองธรรมสนามหลวง ก าหนดเน้ือหาหลกัสูตร
แบบเดียวกนั ทั้งนกัธรรมและธรรมศึกษา ทั้ง 3 ระดบั คือ  นกัธรรมชั้นตรี และ ธรรมศึกษาชั้นตรีใช้
หนังสือหลักสูตรเดียวกัน  นักธรรมชั้นโทและธรรมศึกษาชั้นโท ใช้หนังสือหลักสูตรเดียวกัน 
นักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก ใช้หนังสือหลักสูตรเดียวกัน  เพื่อให้เห็นตัวอย่างการ
น าเสนอขอ้มูลในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพน จึงขอยกตวัอยา่งเฉพาะธรรมศึกษาชั้นตรี
พอใหเ้ห็นเป็นแนวทางเท่านั้น  ดงัภาพ  4.16 – 4.18 
 

 
 

ภาพท่ี 4.16: แสดงการเช่ือมโยงระหวา่งเมนูหลกักบัเมนูยอ่ย 
  
 จากภาพ 4.16  แสดงให้เห็นทิศทางในการเขา้ศึกษาเน้ือหา โดยเมนูแนวนอนเป็นเมนู
หลกั ใช้ช่ือเมนูวา่ “บทเรียน” หมายถึง วิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นกัธรรม ธรรมศึกษา ภาษาบาลี 
พระอภิธรรม และวชิาการอ่ืนๆ จะถูกรวบรวมไวใ้นเมนูหลกัน้ี เม่ือถูกเลือกแลว้จะแสดงแทบสีทาบ
ไวเ้พื่อให้รู้ว่าขณะน้ีก าลงัศึกษาอยู่ในเมนูหลกัใด และภายในเมนูหลกันั้นมีเมนูย่อยใดให้ศึกษา 
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สังเกตไดจ้ากเมนูแนวตั้งดา้นซ้าย ซ่ึงในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพนน้ี จะมีเน้ือหาสาระ
ใหศึ้กษาทั้ง นกัธรรม ธรรมศึกษา ภาษาบาลี พระอภิธรรม และวชิาการอ่ืนๆ  
 

 
 

4.17: แสดงการจดัหมู่และน าเสนอเน้ือหาวชิากระทูธ้รรม 
 

 จากภาพ 4.17  เม่ือผูใ้ช้คลิกเลือกเมนูย่อย ธรรมศึกษาชั้นตรี จะปรากฏเมนูย่อยธรรม
ศึกษาชั้นตรีให้เห็น พร้อมทั้ งแสดงสีแดงก ากับไวเ้ป็นท่ีสังเกต และใต้ลงมาด้านล่าง จะแสดง
รายวิชาต่างๆ  และจะมีเมนูลดัดา้นขวา ส าหรับแบ่งยอ่ยเน้ือหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ผูใ้ชค้น้หาได้
โดยง่ายและไม่สับสนเน่ืองจากจะมีแถบทาบเมนูท่ีถูกเลือกในขณะนั้นไวใ้ห้เป็นท่ีสังเกต  ส่วน
เน้ือหาท่ีแสดงอยู่กลางจอภาพนั้น  ใช้วิธีการน าเสนอแบบซ้อนเลเยอร์ คือ ซ่อนเน้ือหาส่วนท่ีเกิน
จาก 1 หน้าไวด้า้นล่าง  เม่ือผูใ้ชต้อ้งการศึกษาเพียงแค่ใชเ้มาส์คลิกท่ีแถบเล่ือน ก็จะเห็นเน้ือหาส่วน
ท่ีซ่อนไว ้ส าหรับค าอธิบาย จะใช้วิธีการซ่อนค าอธิบายไวภ้ายในช่ือของค านั้นๆ เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการ
ทราบความหมาย หรือค าอ่าน เพียงเล่ือนเมาส์ไปทาบทบัค านั้นๆ ก็จะเห็นค าอธิบายท่ีซ่อนไว ้
 

 
4.18: แสดงการจดัหมู่และน าเสนอเน้ือหาวชิาธรรม 
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 จากภาพ 4.18  น าเสนอเน้ือหาวิชาธรรม เร่ืองธรรมมีอุปการะมาก 2 อย่าง คือ สติ ความ
ระลึกได ้และสัมปชญัญะ ความรู้ตวั  ผูใ้ชส้ามารถน าเมาส์ไปวางไวเ้หนือค าวา่ สติ และ สัมปชญัญะ 
เพื่อดูค าอ่านท่ีถูกตอ้งได ้ ส่วนค าอธิบายรายละเอียดจะถูกซ่อนไวด้า้นล่าง สามารถดูไดโ้ดยคลิกท่ี
แถบเล่ือนข้ึน-ลง ดา้นขวา 

 
4.19: แสดงการจดัหมู่และน าเสนอเน้ือหาวชิาพุทธประวติั 

 จากภาพท่ี 4.19 การแสดงเน้ือหานอกจากเป็นตวัอักษรเหมือนท่ีเคยอธิบายแล้ว  ยงั
เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเป็นไฟลว์ดีีโอการ์ตูนท่ีมีผูผ้ลิตไวม้าใหศึ้กษาอีกด้วย 
 

 
 
 

 
4.20: ตวัอยา่งแบบทดสอบวิชาธรรม 

 จากภาพท่ี 4.20  ผูใ้ชส้ามารถทบทวนแบบทดสอบไดจ้ากเมนูยอ่ยดา้นซ้าย  ซ่ึงแสดงไว้
เป็นภาษาไทยโดยใช้ช่ือท่ีสอดคล้องกบัช่ือวิชา  เช่น วิชาธรรม เป็นการแสดงเน้ือหาส าหรับการ
เรียนรู้  ส่วนรวมขอ้สอบวิชาธรรม  เป็นการเขา้มาเพื่อทดสอบในวิชานั้น โดยมีแบบทดสอบให้

Correct ถูกตอ้งแลว้ค่ะ 
Excellent ยอดเยีย่มเลยค่ะ 

 

Try again 
พยายามอีกคร้ังนะคะ 

 

Incorrect 
ยงัไม่ถูกตอ้งค่ะ 

Mistake 
ยงัเขา้ใจผิดอยูน่ะคะ 
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เลือกท า ซ่ึงสามารถเลือกได้จากเมนูลดัด้านขวา และแหล่งการเรียนรู้น้ีออกแบบไวใ้ห้สามารถ
รองรับการอพัเดทขอ้มูลไดถึ้ง 100 ปี และสามารถเพิ่มไดอี้ก ส่วนการเฉลยแบบทดสอบใชห้ลกัการ
ซ้อนค าเฉลยไวท่ี้ขอ้ตวัเลือกของแบบทดสอบนั้นๆ  โดยแสดงผลการตดัสินไวก้บัตวัเลือกนั้นๆ                 
4 รูปแบบ คือ 1. Try again พยายามอีกคร้ังนะคะ 2. Incorrect ยงัไม่ถูกตอ้งค่ะ 3. Mistake ยงัเขา้ใจ
ผิดอยู่นะคะ และ 4. Correct ถูกตอ้งแลว้ค่ะ และมีค าชมเชยว่า Excellent ยอดเยี่ยมเลยค่ะ  โดยใน
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพน  ไดร้วบรวมขอ้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นท่ีเคยออกสอบตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546  ถึงปีปัจจุบนัมารวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ โดยใช้ปี พ.ศ. เป็นคียห์ลกัในการคน้หา
ขอ้มูล โดยขอ้สอบแต่ละวิชาท่ีเป็นขอ้สอบปรนัย  จะออกสอบวิชาละ 50 ขอ้ ต่อวิชา ต่อชั้น ต่อปี  
ฉะนั้นใน 1 ปี  จะมีขอ้สอบปรนยัธรรมศึกษา จ านวนชั้นละ 150 ขอ้ รวม 3 ชั้น เท่ากบั 450 ขอ้ รวม
ขอ้สอบตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – 2561 รวม 16 ปี  มีขอ้สอบไวใ้ห้ผูส้นใจประเมินความรู้ทั้งส้ิน 7,200 ขอ้  
แยกตามรายวิชา  วิชาละ 800 ขอ้ และแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์น้ีออกแบบไวร้องรับการอพัเดท
ขอ้สอบไดถึ้งปี พ.ศ. 2600  โดยไม่มีผลกระทบต่อการท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลล่าชา้ 
 5.2 ภาษาบาล ี
  การศึกษาแผนกบาลีในปัจจุบนั  มีหลกัสูตรประโยคบาลีท่ีใชอ้ยูใ่นในปัจจุบนั ดงัน้ี 

ประโยค 1-2  และเปรียญตรี ปีที ่1-2  หมวดบาลศึีกษา 
 1. วชิาแปลมคธเป็นไทย โดยพยญัชนะและโดยอรรถ หลกัสูตรใชห้นงัสือ 
  ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1 ถึง ภาค 4 
 2. วชิาบาลีไวยากรณ์ หลกัสูตรใชห้นงัสือบาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถามความจ า  
  ประโยค ป.ธ. 3 
 1. วชิาแปลมคธเป็นไทย โดยพยญัชนะและโดยอรรถ หลกัสูตรใชห้นงัสือ  
  ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5 ถึง ภาค 8 
 2. วชิาสัมพนัธ์ไทย หลกัสูตรใชห้นงัสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5 ถึง ภาค 8  
 3. วิชาบาลีไวยากรณ์ หลกัสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถาม  ความจ า
  และความเขา้ใจประกอบกนั  
 4. วชิาบุรพภาค ขอ้เขียนภาษาไทย โดยแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามระเบียบลกัษณะ วรรคตอน
  ตวัอกัษร ตามสมยันิยม หลกัสูตรใชห้นงัสือท่ีควรรู้ เช่น จดหมายทางราชการ  
  ประโยค ป.ธ. 4 
 1. วชิาแปลไทยเป็นมคธ หลกัสูตรใชห้นงัสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1 
 2. วชิาแปลมคธเป็นไทย หลกัสูตรใชห้นงัสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1  
  ประโยค ป.ธ. 5 
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 1. วชิาแปลไทยเป็นมคธ หลกัสูตรใชห้นงัสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 2 ถึง ภาค 4  
 2. วชิาแปลมคธเป็นไทย หลกัสูตรใชห้นงัสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 2  
  ประโยค ป.ธ. 6 
 1. วชิาแปลไทยเป็นมคธ หลกัสูตรใชห้นงัสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5 ถึง ภาค  
  แต่ในการสอบกรรมการจะแปลประโยคท่ีออกสอบเป็นความไทย โดยสันทดั หรือ
  อาจดดัแปลงส านวนและทอ้งเร่ือง หรือตดัตอนท่ีต่าง ๆ มาเรียงติดต่อกนัเป็น                          
                     ประโยคสอบไล่ก็ได ้
 2. วชิาแปลมคธเป็นไทย หลกัสูตรใชห้นงัสือ ตติยสมนฺตปาสาทิกา 
  ประโยค ป.ธ. 7 
 1. วชิาแปลไทยเป็นมคธ หลกัสูตรใชห้นงัสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1  
 2. วชิาแปลมคธเป็นไทย หลกัสูตรใชห้นงัสือ ปฐม-ทุติย-สมนฺตปาสาทิกา 
  ประโยค ป.ธ. 8 
 1. วชิาแต่งฉนัทม์คธ แต่งฉนัทเ์ป็นภาษามคธ 3 ฉนัท ์ในจ านวน 6 ฉนัท ์คือ :-  
  (1) ปัฐยาวตัร         (2) อินทรวเิชียร  (3) อุเปนทรวเิชียร          
  (4) อินทรวงศ ์ (5) วงัสัฏฐะ       (6) วสันตดิลก  
  ขอ้ความแลว้แต่กรรมการจะก าหนดให้  
 2. วชิาแปลไทยเป็นมคธ หลกัสูตรใชห้นงัสือปฐมสมนฺตปาสาทิกา  
 3. วชิาแปลมคธเป็นไทย หลกัสูตรใชห้นงัสือวสุิทฺธิมคฺค  
  ประโยค ป.ธ. 9 
 1. วชิาแต่งไทยเป็นมคธ แต่งมคธจากภาษาไทยลว้น  
  ขอ้ความแลว้แต่กรรมการจะก าหนดให้  
 2. วชิาแปลไทยเป็นมคธ หลกัสูตรใชห้นงัสือวสุิทฺธิมคฺค  
 3. วชิาแปลมคธเป็นไทย หลกัสูตรใชห้นงัสืออภิธมฺมตฺถวภิาวนิ  
  ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าหลกัสูตรดงักล่าวมาสร้างให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุ
พนดว้ย  เน่ืองจากวดัพระเชตุพนเป็นส านกัเรียนส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีมาอยา่งยาวนาน ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2553  จนถึงปัจจุบนั ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะน าเสนอเน้ือหาไวพ้อเป็นแนวทางในการศึกษา เฉพาะวิชา
บาลีไวยากรณ์ ส าหรับผูเ้รียนบาลีเร่ิมตน้เท่านั้น ดงัภาพท่ี  4.20 – 4.31 
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ภาพท่ี 4.21: แสดงการจดัหมวดหมู่และน าเสนอเน้ือหาชั้นบาลีไวยากรณ์ 

 
 จากภาพท่ี 4.21  เม่ือผูใ้ชค้ลิกเมาส์ท่ีเมนูหลกัแนวนอน >บทเรียน<  ก็จะปรากฏเมนูยอ่ย
ดา้นซ้าย  จากนั้นเลือกเมนูย่อยช่ือ  >ภาษาบาลี<  จะปรากฏเมนูย่อยซ้อนข้ึนมาอีกชั้นหน่ึงเพื่อให้
ผูใ้ช้เลือกระดับชั้นท่ีจะศึกษา  ในท่ีน้ีเลือกระดับชั้น >บาลีไวยากรณ์<   จะปรากฏเมนูย่อยซ้อน
ข้ึนมาให้เลือกอีกชั้นหน่ึง และจะมีแถบสีก ากบัอยูท่ี่ค  าวา่ >บาลีไวยากรณ์< เพื่อให้รู้วา่ขณะน้ีก าลงั
ในหน้าเน้ือหาบาลีไวยากรณ์  โดยดา้นใตจ้ะมีเมนูย่อยแต่ละเร่ืองของบาลีไวยากรณ์ให้เลือกศึกษา
ตามความตอ้งการ  ดา้นขวาของหนา้จอจะปรากฏเมนูลดัส าหรับเขา้ไปศึกษารายละเอียดของเน้ือหา
แต่ละเร่ือง โดยเมนูลดัน้ีไดรั้บการออกแบบเป็นอนุกรม เม่ือถูกเลือกแลว้จะปรากฏแถบสีก ากบัไว้
และจะอยู่ในหน้าท่ีแสดงเน้ือหาเสมอ  เพื่อให้ผูศึ้กษาได้ทราบทิศทางว่าก าลงัศึกษาอยู่ในเร่ืองใด
ของแหล่งการเรียนรู้   ส่วนกลางของจอภาพจะแสดงเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา  หากเน้ือหามีมากวา่ 1 
หน้า  ส่วนท่ีเกินจะถูกซ่อนไวด้้านล่าง  ผูศึ้กษาสามารถดูได้โดยคลิกเมาส์ท่ีแถบสกรอบาร์ เพื่อ
เล่ือนขอ้มูลข้ึนมาดา้นบนแทนขอ้มูลเดิม  และขอ้มูลเดิมก็จะถูกเล่ือนไปซ่อนไวด้า้นบน เพื่อให้เป็น
ท่ีร าคาญสายตา 
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ภาพท่ี 4.22: แสดงเน้ือหาของหวัขอ้เร่ือง  >สมัญญาภิธาน< 

 
 จากภาพ 4.22 ผู ้วิจ ัยน าเสนอเน้ือหาสาระโดยสรุปสาระส าคัญมาน าเสนอในรูป
โครงสร้าง  เพื่อให้ผูศึ้กษาไดเ้ห็นทิศทางของภาพรวมในการเช่ือมถึงกนัของเน้ือหา หากตอ้งการ
ศึกษารายละเอียด สามารถคลิกเลือกไดจ้ากเมนูลดัดา้นขวามือ 
 

 
ภาพท่ี 4.23: แสดงเน้ือหาภาพรวมของหวัขอ้เร่ือง  >สนธิ< 
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ภาพท่ี 4.24: แสดงเน้ือหาภาพรวมของหวัขอ้ >นามศัพท์< 

 
 

 
ภาพท่ี 4.25: แสดงเน้ือหาภาพรวมของหวัขอ้ >สังขยา< 
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ภาพท่ี 4.26: แสดงเน้ือหาภาพรวมของหวัขอ้ >อพัยยศัพท์< 

 
 

 
ภาพท่ี 4.27: แสดงเน้ือหาภาพรวมของหวัขอ้ >อาขยาต< 
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  ภาพท่ี 4.28: แสดงเน้ือหาภาพรวมของหวัขอ้ >นามกติก์<   
 
 

 
  ภาพท่ี 4.29: แสดงเน้ือหาภาพรวมของหวัขอ้ >กริิยากติก์<   
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ภาพท่ี 4.30: แสดงเน้ือหาภาพรวมของหวัขอ้ >สมาส< 

 

 
ภาพท่ี 4.31: แสดงเน้ือหาภาพรวมของหวัขอ้ >ตัทธิต< 

 5.3  พระอธิธรรม 
  การเรียนการสอนพระอภิธรรมของวดัพระเชตุพนนั้ น เร่ิมมาตั้ งแต่สมัยสมเด็จ
พระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) และได้ด าเนินการมาถึงปัจจุบนั  โดยปัจจุบนัวดัพระเชตุพน ได้ตั้ ง
หน่วยงานส าหรับรับผิดชอบการเรียนการสอนพระอภิธรรมโดยเฉพาะ โดยใชช่ื้อวา่ ศูนยก์ารศึกษา
พระอภิธรรมวดัพระเชตุพน  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  ระดับละ 3 ชั้ น รวมเป็น 9 ชั้ น ระดับต้น 
แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ จูฬอาภิธรรมิกตรี จูฬอาภิธรรมิกโท     จูฬอาภิธรรมิกเอก  ระดับกลาง  แบ่งเป็น 
3  ชั้น คือ  มชัฌิมอาภิธรรมิกตรี  มชัฌิมอาภิธรรมิกโท  มชัฌิมอาภิธรรมิกเอก  ระดับสูง  แบ่งเป็น 3 
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ชั้น คือ  มหาอาภิธรรมิกตรี  มหาอาภิธรรมิกโท  มหาอาภิธรรมิกเอก แต่ละชั้นใชเ้วลาในการศึกษา
ชั้นละ 1 ปี  เม่ือเรียนจบแต่ละชั้นจะมีใบประกาศนียบตัรมอบให ้โดยมีหลกัสูตรการศึกษาดงัน้ี 
 ช้ันที ่1  จูฬอาภิธรรมิกะตรี 
 ปริจเฉทท่ี 1 จิตตสังคหะ   
 ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ การจ าแนกจิตโดยยอ่และโดยพิสดาร 
 ปริจเฉทท่ี 2 เจตสิกสังคหะ 
 ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ ลกัษณะและความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตและเจตสิก 
 ปริจเฉทท่ี 6 รูปสังคหะ นิพพาน 

ศึกษาความหมาย โครงสร้างประกอบ เน้ือหาของรูปและนิพพาน 
ช้ันที ่2  จูฬอาภิธรรมิกะโท 

 ปริจเฉทท่ี 3 ปกิณณกสังคหะ 
 ศึกษาความหมายและความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตและเจตสิก โดยประเภทแห่งเวทนา                 
   เหตุ กิจ ทวาร อารมณ์ และวตัถุ 

 ปริจเฉทท่ี 7 สมุจจยสังคหะ 
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั โครงสร้างและเน้ือหาตามหลกัสมุจจยสังคหะหมวดอกุศล  

มิสสกะ โพธิปักขิยะ และสัพพสังคหะ 
ช้ันที ่3  จูฬอาภิธรรมิกะเอก 

 ธมัมสังคณีสรูปัตถนิสสยะ (มาติกาโชติกะ) 
 ศึกษาความหมาย โครงสร้างและเน้ือหาสาระของคมัภีร์ธมัมสังคณีประเภทของมาติกา   

ติกมาติกา ทุกมาติกา อธิธมัมทุกมาติกา สุตตนัติกทุกมาติกา 
ช้ันที ่4  มัชฌิมอาภิธรรมมิกะตรี  

 ปริจเฉทท่ี 4 วถีิสังคหะ 
 ศึกษาความหมายของวถีิจิต โครงสร้าง และกฎเกณฑข์องวิถีจิต ปัญจทวารวถีิ มโนทวาร 
                 วถีิ กามชวนมโนทวารวถีิ อปัปนาชวนมโนทวารวถีิ การจ าแนกวถีิจิตโดยภูมิและบุคคล 
 ปริจเฉทท่ี 5 วมุิตตสังคหะ 

 ศึกษาความหมาย โครงสร้าง และเน้ือหาของวมุิตตสังคหะ ภูมิจตุกกะ ปฏิสนธิจตุกกะ      
   กมัมจตุกกะ มรณุปปัตติจตุกะ 
   ช้ันที ่5  มัชฌิมอาภิธรรมมิกะโท 

 ปริจเฉทท่ี 8 ปัจจยัสังคหะ 
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 ศึกษาความหมายของปัจจยสังคหะตามปฏิจจสมุปบาทนยัความเป็นไปของเหตุและผลท่ี
เก่ียวเน่ืองกนัตามปัฏฐานนยั 
 ปริจเฉทท่ี 9 กมัมฏัฐานสังคหะ 
 ศึกษาความหมาย ประเภท ความส าคญั และประโยชน์ของสมถกมัมฏัฐานและวปัิสสนา
กมัมฏัฐาน โดยอาศยัอรรถกถา และฎีกาประกอบ 
 ช้ันที ่6 มัชฌิมอาภิธรรมมิกะเอก 
 ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ (ปัญหาพยากรณโชติกะ) 

 ศึกษาความหมาย โครงสร้าง เน้ือหาและประเภทของธาตุกถาในนยมาติกา อพัภนัตร  
   มาติกา นยมุขมาติกา ลกัขณมาติกา พาหิรมาติกา 
   ช้ันที ่7 มหาอาภิธรรมมิกะตรี 
 ยมกสรูปัตถนิสสยะ (มูลยมก) 

 ศึกษาความหมาย โครงสร้าง เน้ือหาสาระ และประเภทของมูลยมกการจ าแนกมูลยมก 
ทั้ง 4 ประเภท โดยนยั 4 การจ าแนกมูลยมก 4 และนยั 4 โดยยมก 3 ยมกสรูปัตถนิสสยะ (ขนัธยมก) 
ศึกษาความหมาย โครงสร้าง เน้ือหาสาระ และประเภทของขนัธยมก ปัณณตัติวาระ ปวตัติวาระ 
และปริญญาวาระ 
 ช้ันที ่8 มหาอาภิธรรมมิกะโท 

 ยมกสรูปัตถนิสสยะ (อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก) 
 ศึกษาความหมาย โครงสร้าง เน้ือหาสาระของอายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก ประเภท
ของ อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก ปัณณตัติวาระ ปวตัติวาระ ปริญญาวาระ 
 ช้ันที ่9 มหาอาภิธรรมมิกะเอก 
 มหาปัฏฐาน (ปัจจยัโชติกะ) 
 ศึกษาความหมาย โครงสร้าง เน้ือหาสาระของปัฏฐาน และประเภทของปัฏฐาน สรุป
เน้ือความ 3 ประการ การจ าแนกปัจจยั 24 โดยความเป็นกุศล อกุศล และอพัยากตะ 
  
 นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุท่ีพน้วยัท างานแลว้  จึงหันหามาศึกษาทางธรรมในช่วง
บั้นปลายของชีวิต  โดยศูนยก์ารศึกษาวดัพระเชตุพน  มีความตอ้งการส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูสู้งวยั
ไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แขง็แรง และใชชี้วติอยา่งมีความสุข  จึงได้
ด าเนินการให้มีการเรียนการสอนข้ึน  โดยผูส้นใจสามารถเรียนได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  
นอกจากค่าเดินทางมาเท่านั้น  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าหลกัสูตรดงักล่าวมาพฒันาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูสู้งวยัท่ีไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้   ในท่ีน้ีจะขอ
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ยกตวัอยา่งเน้ือหาในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ของวดัพระเชตุพน เฉพาะชั้น จูฬอาภิธรรมิกตรี เร่ือง 
จิต และ เจตสิก  เพื่อพอเป็นแนวทางในการเขา้ศึกษาของผูส้นใจ ดงัภาพท่ี 4.32 – 4.33  
 

 
ภาพท่ี 4.32: แสดงภาพรวมเน้ือหาของหวัขอ้ >จิต<  

 จากภาพท่ี 4.32  เม่ือผูใ้ช้เลือกท่ีเมนูหลกั >บทเรียน >เมนูย่อย พระอภิธรรม > และเมนู
ยอ่ย ชั้นจูฬตรี แลว้  จะปรากฏเน้ือหาภาพรวมของจิตจ านวน  89 หรือ 121 ดวง ใหผู้ส้นใจเลือกตาม
ความสนใจของตนเอง  ในท่ีน่ีขอยกตวัอยา่งเม่ือผูใ้ช้คลิกท่ีจิตดวงท่ี 1  คือ โลภะ จะปรากฎเน้ือหา
ดงัภาพท่ี 4.33 

 
ภาพท่ี 4.33: แสดงเน้ือหาภาพรวมของจิตดวงท่ี 1  ช่ือวา่ โลภะ 
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 จากภาพท่ี 4.33  มีค าอธิบายโดยสังเขปวา่  ค  าวา่ “โลภมูลจิต” คือ จิตท่ีมีโลภเจตสิกเกิดร่วม
ด้วย จึงท าให้พอใจติดข้องในอารมณ์ปรากฏข้ึน  ดวงท่ี 1  คือจิตท่ีเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา
(โสมนสฺสสหคต )  ความรู้สึกดีใจเป็นสุข   เป็นไปกบัความเห็นผิด (ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺต ) คือ มีทิฏฐิ 
เจตสิกเกิดร่วมดว้ย เป็นจิตมีก าลงั  เกิดข้ึนโดยไม่ตอ้งอาศยัการชกัจูง (อสงฺขาริก )  เป็นตน้ 
 

 
ภาพท่ี 4.34: แสดงภาพรวมเน้ือหาของหวัขอ้ >เจตสิก< 

 จากภาพท่ี 4.34  เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกท่ีเมนูยอ่ย >เจตสิก<  จะปรากฏเน้ือหาภาพรวมเจตสิก
จ านวน  52  ดวง  ให้ผูส้นใจเลือกตามความสนใจของตนเอง   ในท่ีน่ีขอยกตวัอยา่งเม่ือผูใ้ช้คลิกท่ี
เจตสิกดวงท่ี 1  คือ ผสัสะ จะปรากฎเน้ือหาดงัภาพท่ี 4.35 
 

 
ภาพท่ี 4.35 แสดงเน้ือหาภาพรวมของเจตสิก ดวงท่ี 1  ช่ือวา่  ผสัสะ 



 170 

 จากภาพท่ี 4.35   มีอธิบายโดยสังเขปวา่  เจตสิก หมายถึง ธรรมชาติชนิดหน่ึงซ่ึงประกอบ
กบัจิต  ปรุงแต่งจิตให้มีความเป็นไปต่าง ๆ  โดยอาการท่ีประกอบกบัจิต มีลกัษณะ 4 ประการ คือ 
1. เกิดพร้อมกบัจิต 2. ดบัพร้อมกบัจิต 3. มีอารมณ์เดียวกบัจิต 4. อาศยัวตัถุเดียวกบัจิต 
 ผสัสเจตสิก  เป็นธรรมชาติท่ีกระทบถูกตอ้งอารมณ์  มีลกัษณะเฉพาะตวั  4  ประการคือ 
1.  มีการกระทบ เป็นลกัษณะ  2. มีการประสาน (อารมณ์+วตัถุ+วิญญาณ) เป็นกิจ  3. มีการประชุม
พร้อมกนั เป็นผลปรากฏ  4. มีอารมณ์ท่ีปรากฏเฉพาะหน้า เป็นเหตุใกล้   ดงันั้น ผสัสะจึงเป็นส่ิง
ประสานจิตกบัอารมณ์ ให้เกิดการประชุมพร้อมกนัแห่ง สภาวธรรม 3 ประการ คือ อารมณ์+วตัถุ+
วญิญาณ  เป็นตน้ 
 5.4 จารึกวดัโพธ์ิ 
       จารึกวดัโพธ์ิ เป็นจารึกท่ีพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 ไดท้รงให้
รวบรวมจารึกลงบนแผน่หินอ่อนและติดตั้งไวผ้นงัอาคารวดัพระเชตุพน ช่วง พ.ศ. 2474-2490 เม่ือ
คร้ังบูรณะใหญ่ ใช้เวลาถึง  16 ปี 7 เดือน และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกในทะเบียน
นานาชาติ  เม่ือว ัน ท่ี  27 พฤษภาคม 2554  จ  านวน 1,440 ช้ิน ใน 8 หมวดวิชา คือ  หมวด
พระพุทธศาสนา หมวดวรรณคดี หมวดท าเนียบ หมวดประเพณี หมวดประวติัวดั  หมวดสุภาษิต 
หมวดอนามยั และหมวดต ารายา  ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าเสนอโดยใช้ภาพถ่ายจากแผ่นจารึกจริงท่ีติดตั้งอยู่
ตามสถานท่ีต่างๆ  และท าการถ่ายถอดด้วยอกัขรวิธีแบบดั้ งเดิม และอกัขรวิธีปัจจุบัน และจดั
หมวดหมู่การน าเสนอตามสถานท่ีติดตั้งท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบนั  เพื่อเป็นแนวทางในศึกษาเรียนรู้
ของผูส้นใจให้สามารถจดจ าไดโ้ดยง่าย และใชเ้ทคนิคการน าเสนอดงัท่ีไดเ้คยกล่าวไวแ้ลว้   ดงัภาพ
ท่ี  4.36 – 4.62  ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.36: แสดงหมวดหมู่เน้ือหาในเมนูหลกั  >มรดกโลก และเมนูยอ่ย< 

 
 จากภาพ 4.36 เม่ือผูใ้ช้คลิกเลือกเมนูหลกั (แนวนอน) >มรดกโลก<  จะเขา้สู่แหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพนเก่ียวกบัจารึกวดัโพธ์ิท่ีองคก์ารยเูนสโก ข้ึนทะเบียนไว ้ โดยผูว้จิยัได้
ก าหนดหมวดหมู่ตามสถานท่ีตั้งซ่ึงจะปรากฏตามเมนูยอ่ย (ดา้นซ้าย)  ส่วนกลางจอภาพจะภาพถ่าย
ซ่ึงไดจ้าก Google Earth  บอกแต่ละสถานท่ีไวใ้ห้ผูใ้ช้ไดส้ ารวจจุดหมาย  โดยเล่ือนเมาส์ไปเหนือ
ภาพจุดต่างๆ จะปรากฏช่ือของสถานท่ีนั้นๆ  รายละเอียดเน้ือหาต่างๆ คลิกดูไดจ้ากเมนูลดัดา้นขวา 
 

 
ภาพท่ี 4.37: แสดงแผนผงัเน้ือหาจารึกท่ีติดตั้งอยู ่ >ท่ีภายในพระอุโบสถ< 

 



 172 

 จากภาพท่ี 4.37   เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกท่ีเมนู >ท่ีภายในพระอุโบสถ<  กลางจอภาพจะแสดง
ผงัสถานท่ีภายในพระอุโบสถท่ีมีจารึกติดตั้งอยู ่ โดยภายในพระอุโบสถน้ีจารึกติดตั้งอยู ่3 เร่ือง คือ  
1) เร่ือง เอตทคัคะ 41 องค์  ท่ีไดรั้บการยกย่องว่ามีความสามารถเป็นเลิศในดา้นต่างๆ จ านวน  26  
แผน่ (สัญลกัษณ์แถบสีเขียว) เม่ือเล่ือนเมาส์ผา่นเหนือแถบสีจะปรากฏช่ือของพระสาวกท่ีจารึกอยู่
ในแผ่นหินอ่อนนั้น แผ่นละ 1 องค์บา้ง 2 องคบ์า้ง 3 องคบ์า้ง ผูใ้ช้สามารถคลิกเขา้ไปดูเน้ือหาผา่น
ทางผงัน้ีได้  หรือ คลิกเลือกจากเมนูลดัด้านขวาก็ได้ 2) เร่ืองท าเนียบสมณศกัด์ิ จะจารึกไวท่ี้บาน
หนา้ต่าง (แถบสีม่วงแดง) โดยจะจารึกช่ือสมณศกัด์ิไวช่้องหน้าต่างละ 12 ช่ือ (บานซ้าย 6 ช่ือ บาน
ขวา 6 ช่ือ)  จ  านวน 22 ช่อง (24 บาน) รวมจ านวนทั้งส้ิน 264 ช่ือ ซ่ึงจารึกดว้ยตวัอกัษรขอม 3) เร่ือง 
โคลงบอกดา้นการปฏิสังขรณ์  (แถบสีส้ม)  จ  านวน  1 แผน่  (เป็นโคลงส่ีสุภาพ 10 โคลง)  
 

 
ภาพท่ี 4.38: แสดงภาพถ่ายจารึก เร่ือง พระอญัญาโกณฑญัญะ 

 
 จากภาพท่ี 4.38  เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกท่ีแผน่ท่ี >1 พระอญัญาโกณฑญัญะ<  กลางจอภาพจะ
ปรากฏภาพถ่ายจารึกจากแผน่จริงมาให้ไดฝึ้กหดัเหมือนกบัไดม้าอ่านจากสถานท่ีจริง  โดยผูว้จิยัได้
ถ่ายถอดไว ้ 2 รูปแบบ คือ 1) ถ่ายถอดตามอกัขรวิธีท่ีใชใ้นสมยันั้น  โดยผูใ้ชส้ามารถเห็นขอ้ความ
ไดเ้ม่ือลากเมาส์ผ่านไปยงัขอ้ความภาพถ่ายนั้น   2) ถ่ายถอดตามอกัขรวิธีปัจจุบนั (อยูด่า้นล่างของ
แผ่นภาพ)  ซ่ึงผูใ้ช้สามารถคลิกเลือกแผ่นท่ีสนใจได้ตามต้องการ  เม่ือเลือกแผ่นใด ท่ีเมนูลัด
ดา้นขวา จะปรากฏแถบสีเหลืองก ากบัไวใ้หรู้้วา่ขณะน้ีก าลงัอ่านอยูท่ี่แผน่จารึกแผน่ใด 
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ภาพท่ี 4.39: แสดงภาพถ่ายภาพจารึก “ท าเนียบสมณศกัด์ิ” 

 จากภาพท่ี 4.39  เม่ือผูใ้ช้ลากเมาส์ผ่านไปยงัจุดท่ีมีขอ้ความจารึกอยู ่ จะปรากฎรายช่ือท่ี
ถ่ายถอดเป็นอกัษรไทยปรากฏให้เห็น  ซ่ึงหากผูใ้ชอ้ยากทดลองอ่านอกัษรขอม ก็สามารถคลิกเมาส์
ท่ีต าแหน่งนั้นๆ  ได ้ ดงัภาพท่ี 4.40 
 

 
ภาพท่ี 4.40: แสดงภาพขยายจารึก “ท าเนียบสมณศกัด์ิ” 

 

ขอ้ความ
จารึกอยูท่ี่น่ี 

ขอ้ความ
จารึกอยูท่ี่น่ี 
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ภาพท่ี  4.41:  แสดงภาพถ่ายภาพจารึก “โคลงบอกดา้นการปฏิสังขรณ์” 

 
 จากภาพท่ี 4.41  ผูใ้ชส้ามารถฝึกอ่านจารึกได ้ ผูว้จิยัไดถ่้ายถอดเฉลยไวใ้หแ้ลว้ 

 
ภาพท่ี 4.42: แสดงแผนผงัท่ีตั้งจารึกโคลงภาพเร่ือง “รามเกียรต์ิ” 

 
 จากภาพ 4.42  เม่ือผูใ้ช้คลิกเมาส์  >ท่ีพนักรอบพระอุโบสถ<  กลางหน้าจอจะปรากฏ
แผนผงัแสดงจุดท่ีติดตั้ง จารึกโคลงภาพเร่ือง “รามเกียรต์ิ”  (แถบสีชมพู)  โดยจากรึกแผ่นแรกจะ
ติดตั้งไวด้า้นทิศตะวนัออก เร่ิมจากซ้ายไปขวา (ทกัษิณาวตัร)  ผูว้ิจยัก าหนดไวด้ว้ยค าวา่  Start  โดย
มีจารึกทั้งหมด  152  แผ่น  แบ่งเป็น 4 ทิศ  ทิศตะวนัออกจ านวน  32  แผ่น  ทิศใต ้ 44 แผ่น  ทิศ
ตะวนัตก  32  แผน่  ทิศเหนือ 44 แผน่  โดยจารึกแผน่แรกเร่ิมตน้ตอน “พระรามตามกวาง”  และจบ
แผน่สุดทา้ยตอน “สหสัเดชะตาย”  การน าเสนอเน้ือหาจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก บอกช่ือตอน
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และโคลงอธิบายภาพ ซ่ึงแต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ  โดยผูว้ิจยัน าเสนอไวใ้นกรอบภาพท่ีออกแบบโดย 
www.vectorStock.com  ตามค าเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามวา่ ควรใช้ภาพการ์ตูนช่วยดึงดูด
ความสนใจของผูใ้ช้ และใต้ภาพช่วงแรกจะมีเร่ืองราวโดยสังเขปไวใ้ห้อ่านด้วย ดังภาพท่ี 4.32    
ช่วงท่ี 2  แสดงภาพลายเส้นซ่ึงสเก็ตภาพโดยนายบณัฑิต  พวงมาลยั และผูว้จิยัแต่งสีลายเส้นให้เห็น
ภาพไดเ้ด่นชดัข้ึน พร้อมระบุช่ือตวัละครในภาพ เพื่อให้ผูใ้ช้ทราบวา่ ในแผน่โคลงภาพดงัน้ี  มีตวั
ละครใดบา้ง ดงัภาพท่ี 4.43 ช่วง 3 แสดงภาพถ่ายจากแผน่จารึกจริง ซ่ึงเป็นภาพแกะสลกัลายนูนต ่า  
ดงัภาพท่ี 4.44 เม่ือดูเปรียบเทียบกบัช่วงท่ี 2 และช่วงแรก ท่ีน าเสนอไว ้ ก็ท  าใหส้ามารถเขา้ใจเน้ือหา
โดยสังเขปได ้รวมเน้ือหาท่ีน าเสนอจารึกโคลงภาพเร่ืองรามเกียรต์ิทั้งส้ิน 456 ภาพ 
 

 
ภาพท่ี 4.43: แสดงช่ือตอนและโคลงอธิบายภาพ 

  
 ภาพท่ี 4.43  เป็นโคลงอธิบายภาพซ่ึงเคยถูกจารึกไวท่ี้ด้านขอบด้านล่างของแผ่นจารึก 
ปัจจุบนัได้ลบเลือนไปตามกาลเวลา  จนไม่สามารถจะอ่านไดแ้ล้ว   ผูว้ิจยัได้คน้ควา้จากหนังสือ 
ประชุมจารึกวดัพระเชตุพน  (หนา้ 554 – 579)  มาน าเสนอไวใ้หค้รบทุกภาพแลว้ 
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ภาพท่ี 4.44: แสดงภาพลายเส้นแต่งสีพร้อมระบุช่ือตวัละครในภาพ 

 
 จากภาพท่ี 4.44  ตวัละครในภาพประกอบดว้ย  พระราม  พระลกัษมณ์ และพญายกัษ์มา
รีส ซ่ึงแปลงกายเป็นกวางทองมารอใหน้างสีดาเห็นและเกิดอยากได ้ ท าใหพ้ระรามตอ้งออกติดตาม
จึงเปิดโอกาสใหท้ศกณัฐ์มาลกัพาตวันางสีดาไป  ซ่ึงผูว้ิจยัใชเ้วลาในการแต่งสีภาพพร้อมระบุช่ือตวั
ละครก ากบัไวถึ้ง  2 เดือนเตม็ 
  

 
ภาพท่ี 4.45: แสดงภาพแผน่จารึกโคลงภาพเร่ืองรามเกียรต์ิ แผน่ท่ี 1 

 
 จากภาพท่ี 4.45   หากผูส้นใจมาเยีย่มชมภาพจริงจากสถานท่ีจริงโดยมิไดศึ้กษาคน้ควา้มา
ก่อน ก็คงไม่สามารถท่ีจะเขา้ให้เร่ืองราวไดต้ลอดทั้ง 152 ภาพ แต่ในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์น้ี 
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ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการน าเสนอโดยอา้งอิงจากภาพจริง และคน้ควา้ส่วนจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพแต่
ละภาพมาประกอบไวใ้ห ้ท าใหผู้เ้ขา้มาศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ไดเ้ขา้ใจไดโ้ดยง่าย อีกทั้งเม่ือมาดูของ
จริงแล้ว  จ  าเร่ืองราวได้ไม่ครบถ้วน ก็สามารถเปิดเว็บแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพน
ประกอบไดด้ว้ย โดยวดัพระเชตุพนมีไวฟายฟรีไวค้อยอ านวยความสะดวกใหอี้กดว้ย 
 

 
ภาพท่ี 4.46: แสดงเน้ือหาแผนผงัท่ีตั้งของจารึกท่ีเสารอบพระระเบียง 

 
 จากภาพท่ี 4.46  เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกท่ีเมนูยอ่ย  >ท่ีเสารอบพระระเบียง<  กลางจอภาพจะ
ปรากฏแผนผงัแสดงสถานท่ีติดตั้งแผน่จารึกท่ีเสาพระระเบียงชั้นใน และชั้นนอก โดยแบ่งออกเป็น 
2  ด้าน  คือ  ด้านซ้าย  กบั  ด้านขวา  ด้านซ้ายท่ีเสาพระระเบียงชั้นใน (ทิศเหนือ-ตะวนัออก-ใต)้ 
ติดตั้งกลอนเพลงยาวกลบท จ านวน 50 แผน่ เป็นกลแบบ 40 แผน่ (1-40)  กลอกัษร 10 แผน่ (41-50) 
ท่ีพระระเบียงชั้นนอก เป็นโคลงกลบท (ทิศตะวนัออก) 4 แผน่ จ านวน 19 โคลง และกลโคลงกลบท 
(ทิศเหนือ, ทิศใต)้ จ  านวน 4 แผ่น จ านวน 18 โคลง รวมเป็น 37 โคลง ด้านขวาท่ีเสาพระระเบียง
ชั้นใน (ทิศใต-้ตะวนัตก-เหนือ) ติดตั้งฉันทว์รรณพฤติ จ านวน 50 แผน่ ท่ีพระระเบียงชั้นนอก เป็น
ฉนัทม์าตราพฤติ จ านวน 8 แผน่ ตวัอยา่งเพลงยาวกลบท (กลแบบ) ท่ีน าเสนอเป็นกลแบบท่ี 1 ช่ือวา่  
ธงน าร้ิว  ดงัภาพท่ี  4.47 และเพลงยาวกลบท (กลอกัษร) ดงัภาพท่ี 4.49 
 

ซา้ย ขวา 
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ภาพท่ี 4.47: แสดงภาพเน้ือหาของเพลงยาวกลอนกลบท ช่ือวา่ ธงน าร้ิว (กลแบบ) 

  
 จากภาพท่ี 4.47  เม่ือผูใ้ช้คลิกเลือกท่ีแผนผงัจุดท่ี 1 หรือคลิกเลือกจากเมนูลดั ธงน าร้ิว  
กลางจอภาพจะปรากฏภาพถ่ายแผ่นจารึก ขนาดความกวา้ง 785 พิกเซล (เหตุผลท่ีก าหนดขนาด
ความกวา้ง 785 พิกเซล คือ ตอ้งการให้ขนาดตวัอกัษรท่ีปรากฏมีขนาดใกลเ้คียงกบัของจริง) ส่วน
วิธีการอ่าน หรือวิธีการแต่งนั้น เน้ือหาซ่อนอยูด่า้นล่างจอภาพ  ผูใ้ชต้อ้งคลิกเมาส์ท่ีแถบสกรอบาร์
เพื่อเล่ือนขอ้มูลข้ึนมา  ดงัภาพท่ี 4.48 
  

 
ภาพท่ี 4.48: แสดงภาพวธีิการแต่งกลบท ช่ือวา่ ธงน าร้ิว 
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ภาพท่ี 4.49:  แสดงภาพเน้ือหาของเพลงยาวกลอนกลบท ช่ือวา่ งูกลืนหาง (กลอกัษร) 

 
 จากภาพท่ี 4.49  เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนูลดั ล าดบัท่ี 41  กลางจอภาพจะปรากฏภาพเพลง
ยาวกลบท (กลอกัษร)  ซ่ึงวธีิการอ่านและถอนกลบท ดงัภาพท่ี 4.50 
 

 
ภาพท่ี 4.50: แสดงภาพวธีิการอ่านและถอนกลบท ช่ือวา่ งูกลืนหาง 
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ภาพท่ี 4.51: แสดงภาพเน้ือหาของกลโคลงจาตุรทิศ 

 
 จากภาพท่ี 4.51  เม่ือผูใ้ช้คลิกเมาส์ท่ีเสาพระระเบียงชั้นนอก (ทิศเหนือ ตน้ท่ี 2) กลาง
จอภาพจะปรากฏภาพแผน่จารึกกลโคลงจ านวน 4 โคลง ยกตวัอยา่งเฉพาะกลโคลงแรกคือ กลโคลง
จาตุรทิศ  การถอนกลบทเน้ือหาซ่อนไวด้า้นล่าง ผูใ้ชต้อ้งคลิกเมาส์ท่ีแถบสกรอบาร์ เพื่อเล่ือนภาพ
ข้ึน  ดงัภาพท่ี 4.52 
 

 
ภาพท่ี 4.52:  แสดงผงัโคลงส่ีสุภาพ ถอนกลบท : กลโคลงจาตุรทิศ 
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ภาพท่ี 4.53: แสดงเน้ือหาภาพโคลงประดิดเดกเหลน้ 

 
 จากภาพท่ี 4.53  เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกท่ีพระระเบียงชั้นนอกทิศตะวนัออก (ซา้ย)  กลาง
จอภาพจะปรากฏแผน่จารึกโคลงกลบท จ านวน 4 โคลง (แผน่เดียวมี 4 โคลง)  ในท่ีน้ียกตวัอยา่ง 
โคลงประดิดเดกเหลน้  วธีิการถอนกลบท เล่ือนดูไดจ้ากเน้ือหาท่ีถูกซ่อนไว ้ ดงัภาพท่ี 4.54 
 

 
ภาพท่ี 4.54: แสดงผงัโคลงส่ีสุภาพ ถอนกลบท : โคลงประดิดเดกเหลน้ 
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ภาพท่ี 4.55:  แสดงเน้ือหาภาพฉนัทว์รรณพฤติ ช่ือวา่ มาณะวะกะฉนัท ์

 
 จากภาพท่ี 4.55  เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกท่ีเมนูลดัเสาพระระเบียงชั้นใน (ปัญจวคัคีย-์นาคปรก) 
ล าดบัท่ี 5 จะปรากฏภาพฉนัทว์รรณพฤติ ช่ือ มาณะวะกะฉนัท ์ (ยงัไม่ไดเ้ฉลยการถ่ายถอด) 
 

 
ภาพท่ี 4.56: แสดงเน้ือหาฉนัทม์าตราพฤติ ช่ือ อริยชาติฉนัท ์

 
 จากภาพท่ี 4.56  เม่ือผูใ้ช้คลิกเลือกท่ีเมนูลดั เสาประตูทางเขา้พระระเบียงชั้นนอกทิศ
ตะวนัตก ประตูท่ี 2 ดา้นซ้าย  กลางจอภาพจะปรากฏภาพฉนัทม์าตราพฤติ ช่ือ อริยชาติฉนัท ์ 
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ภาพท่ี 4.57:  แสดงต าแหน่งติดตั้งจารึก >ท่ีศาลาราย (หมอนวด)< 

 
 จากภาพท่ี 4.57  เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนูหลกัแนวนอน >มรดกโลก<  และเมนูยอ่ยดา้นซา้ย 
>ท่ีศาลาราย (หมอนวด) จะปรากฏภาพแสดงต าแหน่งท่ีตั้งจารึก  ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่ง ภาพลายเส้น
ท่ีคอสองเฉลียง  เร่ือง “แผนเส้น”  โดยจะเรียงภาพไวเ้ป็นคู่ คือ แผนหงาย-แผนคว  ่า  จ  านวน 30 คู่ 
รวม 60 แผน่  ซ่ึงแผนเส้นน้ีเป็นท่ีมาของการนวดแผนโบราณในปัจจุบนั  ในท่ีน่ีจะยกตวัอยา่งแผน
เส้นคู่แรก  ดงัภาพท่ี 4.58 – 4.59  ดงัน้ี 
 

 
 ภาพท่ี 4.58:  แสดงเน้ือหาภาพลายเส้นแผนหงายของเส้นประธานทั้ง 10 
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ภาพท่ี 4.59: แสดงเน้ือหาภาพลายเส้นแผนคว  ่าของเส้นประธานทั้ง 10 

 

 
ภาพท่ี 4.60: แสดงต าแหน่งติดตั้งจารึก >ท่ีศาลาราย (แม่ซ้ือ)< 

 
 จากภาพท่ี 4.60  เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนูหลกัแนวนอน >มรดกโลก<  และเมนูยอ่ยดา้นซา้ย 
>ท่ีศาลาราย (แม่ซ้ือ) จะปรากฏภาพแสดงต าแหน่งท่ีตั้งจารึก  ในท่ีน้ีขอยกตวัอย่าง ภาพท่ีคอสอง
เฉลียง  เร่ือง “ลกัษณะร าบองราหูทั้ง 12 เดือน”  เร่ิมภาพแรกจากเฉลียงดา้นทิศเหนือ – ตะวนัออก -
ใต ้ มีจ  านวนภาพทั้งส้ิน  36 ภาพ   ยกตวัอยา่งภาพแรก  ดงัภาพท่ี 4.61 
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ภาพท่ี 4.61:  แสดงลกัษณะร าบองราหู ภาพท่ี 1  (ภาพน้ีเสียขา้งข้ึน) 

 

 
ภาพท่ี 4.62:  แสดงเน้ือหาโคลงโลกนิติ (โคลงท่ี 1) 

 
 จากภาพท่ี 4.62  เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนูหลกั >มรดกโลก< และเมนูยอ่ยดา้นซ้าย >ท่ีศาลา
รอบพระมณฑป<  และเมนูลดั ศาลาทิตะวนัตก โคลงบทท่ี 1   จะปรากฏโคลงโลกนิติให้ศึกษา ซ่ึง
ภาพท่ีเห็นมิใช่แผน่จารึกของจริง  ผูว้จิยัจ  าลองเพื่อแยกโคลงออกเป็นบททั้งส้ิน 420 บท  ส่วนแผ่น
จารึกจริงจะเขียนโคลงไวแ้ผนละ 7 บท  ติดไวเ้ป็นชุด ชุดละ 3  และติดไวท่ี้ศาลารอบพระมณฑปทั้ง 
4 ทิศ รวม 60 แผน่  ปัจจุบนั ทิศตะวนัออก ศูนยห์าทั้งหมด 15 แผน่ ทิศใต ้สูญหาย 3 แผน่  
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  5.5 วชิาการอ่ืนๆ  
         เน่ืองจากผูว้ิจยัและพระสงฆ์วดัพระเชตุพน  ได้รับอาธารธนาจากโรงเรียน
จิตรลดาให้ไปสอนวิชา พระพุทธศาสนา ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ผูว้ิจยัจึงไดบ้รรจุเน้ือหา
สาระวิชาดังกล่าวไวใ้นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์น้ีด้วย  ถือเป็นวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวดั
พระเชตุพน จึงขอเสนอเน้ือหาสาระเป็นแนวทางในการเขา้ศึกษากบัผูส้นใจ  ดงัภาพท่ี 4.63 – 4.57 
ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 4.63: แสดงสาระการเรียนรู้ >วชิาพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 4.64: แสดงสาระการเรียนรู้ >วชิาพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2< 
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ภาพท่ี 4.65: แสดงสาระการเรียนรู้ >วชิาพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3< 

 

 
 ภาพท่ี 4.66: แสดงสาระการเรียนรู้ >วชิาพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4<   
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ภาพท่ี 4.67: แสดงสาระการเรียนรู้ >วชิาพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5< 

 

 
 ภาพท่ี 4.68: แสดงสาระการเรียนรู้ >วชิาพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6<   
 
 จากตวัอย่างเน้ือหาท่ีกล่าวมาน้ี  ท าให้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพน เป็น
นวตักรรมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีขอ้มูลเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัทั้ง นกัธรรม  ธรรมศึกษา  
ภาษาบาลี พระอภิธรรม และวิชาการอ่ืนๆ ไวใ้ห้ผูส้นใจเข้ามาศึกษาได้ทุกท่ี ทุกเวลา ตามความ
พร้อมของผูส้นใจศึกษา 
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 6. ขั้นตอนท่ี 6 ลงทะเบียนขอพื้นท่ีแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
    ช่ือแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพน ไดจ้ดทะเบียนไวใ้นช่ือ  

www.kitmaiwatpho.org  และ  www.kitmaiwatpho.com 
7. ขั้นตอนท่ี 7 อพัโหลดแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  
    การอพัโหลดแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน 

ผ่านผูใ้ห้บริการเวบ็โฮสติงช่ือ โฮสเนฟเว่อดาย (Hostneverdie) ส่วนซอฟแวร์ส าหรับอพัโหลดใช้
โปรแกรม FileZilla Version 3.8.0  โดยใชร้ะบบปฏิบติัการ Windows XP   

8. ขั้นตอนท่ี 8 การเรียกดูแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
    ตรวจสอบการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดั
พระเชตุพน ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใช้เวบ็เบราเซอร์ทั้ง Firefox,  Chrome,  Internet Explorer, Opera 
และ Safari  แลว้ทดลองศึกษาขอ้มูลในส่วนต่างๆ ของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างข้ึน พบว่า 
สามารถใช้งานได้ดีและตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ทั้ ง
ระบบปฏิบติัการไอโอเอส (ios) คือ ระบบปฏิบติัการบนอุปกรณ์พกพาท่ีถูกพฒันาเพื่อใช้ส าหรับ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของบริษัทแอปเปิล  และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (Android) 
คือ ระบบปฏิบติัการส าหรับอุปกรณ์พกพา พบวา่สามารถใชง้านไดดี้พอสมควร แต่ไม่สะดวกเท่าใช้
ผา่นทางคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากหนา้จอเล็กกวา่ 
 
 หลงัจากสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ครบถว้นตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์แลว้  ผูว้ิจยัไดน้ าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือเทคโนโลยกีารศึกษาและ
ด้านเน้ือหาประเมินคุณภาพว่ามีคุณภาพได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่  โดยวิเคราะห์จากแบบ
ประเมินคุณภาพท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  5  ท่าน  จ  านวน  2  ชุด  ชุดแรกเป็นการประเมิน
คุณภาพด้านส่ือเทคโนโลยีการศึกษา  โดยแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ส่วนของภาพ  2) ส่วนของ
ตวัอกัษร 3) ส่วนของการออกแบบ 4) ส่วนของเน้ือหา   ชุดที่สอง  เป็นการประเมินคุณภาพด้าน
เน้ือหา  โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ  1) ส่วนของความถูกตอ้ง  2) ส่วนของภาพ  และ 3) ส่วนของ
เน้ือหา   มีผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉล่ีย (     ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพด้านส่ือ 
  เทคโนโลยกีารศึกษา ของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก 
  ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  ดงัน้ี 
 
ล าดับ รายการ  S.D. Quality 
 ส่วนของภาพ    

1. ความเหมาะสมของกราฟิกและภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้ 4.40 0.55 ดีมาก 
2. ลกัษณะของสีและความน่าสนใจของภาพท่ีใช ้ 4.40 0.55 ดีมาก 
3. สีพื้นหลงัของเวบ็เพจ 4.20 0.45 ดีมาก 
4. ขนาดความสมดุลของภาพกบัหนา้จอ 4.60 0.55 ดีเยีย่ม 
5. ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ 4.40 0.55 ดีมาก 
 ค่าเฉลีย่รวม 4.40 0.53 ดีมาก 

 ส่วนของตัวอกัษร    
1. รูปแบบของตวัอกัษรท่ีใชใ้นการน าเสนอ 4.80 0.45 ดีเยีย่ม 
2. ขนาดของตวัอกัษรท่ีใชใ้นการน าเสนอ 4.40 0.89 ดีมาก 
3. การใชสี้ของตวัอกัษร 4.60 0.55 ดีเยีย่ม 
4. ความหนาแน่นของขอ้ความในแต่ละหนา้ 4.20 0.84 ดีมาก 
5. ความเด่นชดัของหวัขอ้หรือส่วนท่ีเนน้ความส าคญั 4.00 0.71 ดีมาก 
 ค่าเฉลีย่รวม 4.40 0.69 ดีมาก 

 ส่วนของการออกแบบ    
1. ความเหมาะสมของการออกแบบการเช่ือมโยง (Link) 4.60 0.55 ดีเยีย่ม 
2. ความสมบูรณ์ของการเช่ือมโยงภาพและตวัอกัษร 4.60 0.55 ดีเยีย่ม 
3. การออกแบบมีความน่าสนใจ (สี อกัษร ภาพประกอบ) 4.20 0.84 ดีมาก 
4. ความสะดวก ชดัเจนในการเขา้ถึงขอ้มูล 4.60 0.55 ดีเยีย่ม 
5. ความรวดเร็วในการแสดงผลของขอ้มูล 4.40 0.55 ดีมาก 
 ค่าเฉลีย่รวม 4.48 0.61 ดีมาก 

 
 
 

X — 

X — 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

ล าดับ รายการ  S.D. Quality 
 ส่วนของเน้ือหา    

1. ความเหมาะสมของเน้ือหากบัภาพประกอบ 4.80 0.45 ดีเยีย่ม 
2. ความน่าสนใจในการน าเสนอเน้ือหา 4.60 0.55 ดีเยีย่ม 
3. ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละหนา้ 4.80 0.45 ดีเยีย่ม 
4. การจดัเน้ือหาสอดคลอ้งกบัประเภทของหวัขอ้ 4.40 0.89 ดีมาก 
5. ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 5.00 0.00 ดีเยีย่ม 
 ค่าเฉลีย่รวม 4.72 0.47 ดีเยีย่ม 
 ค่าเฉลีย่รวมคุณภาพด้านส่ือทั้งฉบับ 4.50 0.57 ดีมาก 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ระดบัคุณภาพด้านส่ือเทคโนโลยีการศึกษาของแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ในส่วนของ
เน้ือหา มีคุณภาพโดยรวมอยูท่ี่ระดบั ดีเยี่ยม (4.72)  ในส่วนของการออกแบบ มีคุณภาพโดยรวมอยู่
ท่ีระดบั ดีมาก (4.48) และในส่วนของภาพและส่วนของตัวอักษร มีคุณภาพโดยรวมอยู่ท่ีระดบั ดี
มาก เท่ากนั (4.40)  ส่วนคุณภาพด้านส่ือเทคโนโลยีการศึกษาทั้งฉบับ  มีคุณภาพอยู่ท่ีระดบัดีมาก 
(4.50) 
 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ีย (     ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัคุณภาพด้านเน้ือหา  
  ของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน 
  เพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  ดงัน้ี 
ล าดับ รายการ  S.D. Quality 
 ส่วนของความถูกต้อง    

1. ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัประเภทหวัขอ้ 5.00 0.00 ดีเยีย่ม 
2. ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของเน้ือหา 5.00 0.00 ดีเยีย่ม 
3. ความถูกตอ้งของการจดัหมวดหมู่ของเน้ือหา 4.60 0.55 ดีเยีย่ม 
4. การน าเสนอเร่ืองหลกัของแหล่งการเรียนรู้ 4.80 0.45 ดีเยีย่ม 
5. การน าเสนอเร่ืองยอ่ยของแหล่งการเรียนรู้ 4.60 0.55 ดีเยีย่ม 
 ค่าเฉลีย่รวม 4.85 0.25 ดีเยีย่ม 

X — 

X — 

X — 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ล าดับ รายการ  S.D. Quality 
 ส่วนของภาพ    

1. ภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.60 0.55 ดีเยีย่ม 
2. ภาพประกอบสามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน 4.40 0.55 ดีมาก 
3. ความน่าสนใจชวนให้ติดตาม (สี อกัษร ภาพประกอบ) 4.20 0.45 ดีมาก 
4. การจดัวางภาพในแต่ละหนา้ 4.80 0.45 ดีเยีย่ม 
5. ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบ 4.80 0.45 ดีเยีย่ม 
 ค่าเฉลีย่รวม 4.56 0.49 ดีเยีย่ม 

 ส่วนของเน้ือหา    
1. ความน่าสนใจในการน าเสนอเน้ือหา 4.60 0.55 ดีเยีย่ม 
2. การจดัหมวดหมู่เน้ือหาเป็นระบบ 5.00 0.00 ดีเยีย่ม 
3. ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละหนา้ 4.80 0.45 ดีเยีย่ม 
4. ล าดบัขั้นในการน าเสนอเน้ือหามีความต่อเน่ือง 4.40 0.55 ดีมาก 
5. ความถูกตอ้งของเน้ือหา 5.00 0.00 ดีเยีย่ม 
6. ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 5.00 0.00 ดีเยีย่ม 
7. ความทนัสมยัของเน้ือหา (รองรับการอพัเดทได ้100 ปี) 4.60 0.55 ดีเยีย่ม 
8. ความมีประโยชน์ของเน้ือหา 5.00 0.00 ดีเยีย่ม 
9. มีแหล่งอา้งอิงของขอ้มูล 4.40 0.89 ดีมาก 
 ค่าเฉลีย่รวม 4.76 0.33 ดีเยีย่ม 
 ค่าเฉลีย่รวมคุณภาพด้านเน้ือหาทั้งฉบับ 4.72 0.37 ดีเยีย่ม 

 
 จากตารางท่ี 4.2  พบว่า  ระดบัคุณภาพดา้นเน้ือหาของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดก
ความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  ในส่วนของความถูกต้อง มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ท่ีระดบั ดีเยี่ยม (4.85) ในส่วนของเน้ือหา มีคุณภาพโดยรวมอยูท่ี่ระดบั ดีเยี่ยม 
(4.76) และในส่วนของภาพ มีคุณภาพโดยรวมอยูท่ี่ระดบั ดีเยีย่ม (4.56)  ส่วนคุณภาพด้านเน้ือหาทั้ง
ฉบบั มีคุณภาพอยูท่ี่ระดบั ดีเยีย่ม (4.72) 
 
  

X — 
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 ตอนที่ 3  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความ
ทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  
  
 หลงัจากท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ า
แห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ไดคุ้ณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแลว้  ผูว้ิจยัได้
อพัโหลดแหล่งการเรียนรู้ทั้ งหมดเข้าสู่ระบบการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 2,189 คน เขา้มาใชบ้ริการ  ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าความถ่ี และค่าร้อยละของผูใ้ชบ้ริการ 

ล าดับ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
1. พระสงฆ ์ 189 8.60 
2. สามเณร 163 7.42 
3. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 947 43.08 
4. นกัศึกษาระดบัวฒิุประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 243 11.06 
5. นกัศึกษาระดบัวฒิุประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 175 7.96 
6. ประชาชนทัว่ไป 481 21.88 
 ค่าเฉลีย่รวม 2,189 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 2,189 คน แบ่งออกไดเ้ป็นพระสงฆ ์
จ านวน 189 รูป คิดเป็นร้อยละ 8.60 สามเณร จ านวน 163 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.42 นกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาจ านวน 647 คน คิดเป็นร้อยละ 29.44 นกัศึกษาระดบัวฒิุประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
จ  านวน 543 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70  นักศึกษาระดบัวุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ  านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06 ประชาชนทัว่ไป จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 12.78 
 
 หลงัจากเขา้มาใชบ้ริการแลว้กลุ่มตวัอยา่งไดต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัจดัท าไว ้โดยแยก
ออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) ส่วนของภาพ  2) ส่วนของตวัอกัษร 3) ส่วนของการออกแบบ 4) ส่วนของ
เน้ือหา และ 5) ส่วนของประโยชน์ท่ีไดรั้บ  มีผลการวเิคราะห์  ดงัตารางท่ี 4.4   
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความพึงพอใจของ 
  ผูใ้ชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน 
  เพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 

ล าดับ รายการ 
 

S.D. 
ระดับความ
พงึพอใจ 

 ส่วนของภาพ    
1. ความเหมาะสมของกราฟิกและภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้ 4.07 0.78 มาก 
2. ลกัษณะของสีและความน่าสนใจของภาพท่ีใช ้ 4.01 0.83 มาก 
3. สีพื้นหลงัของเวบ็เพจ 3.98 0.86 ปานกลาง 
4. ขนาดความสมดุลของภาพกบัหนา้จอ 4.06 0.83 มาก 

5. ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ 4.01 0.86 มาก 

 ค่าเฉลีย่รวม 4.03 0.83 มาก 

 ส่วนของตัวอกัษร    
1. รูปแบบของตวัอกัษรท่ีใชใ้นการน าเสนอ 4.14 0.81 มาก 
2. ขนาดของตวัอกัษรท่ีใชใ้นการน าเสนอ 4.11 0.81 มาก 
3. การใชสี้ของตวัอกัษร 4.05 0.85 มาก 
4. ความหนาแน่นของขอ้ความในแต่ละหนา้ 4.03 0.85 มาก 
5. ความเด่นชดัของหวัขอ้หรือส่วนท่ีเนน้ความส าคญั 4.13 0.85 มาก 
 ค่าเฉลีย่รวม 4.09 0.83 มาก 

 ส่วนของการออกแบบ    
1. ความเหมาะสมของการออกแบบการเช่ือมโยง (Link) 4.17 0.80 มาก 
2. ความสมบูรณ์ของการเช่ือมโยงภาพและตวัอกัษร 4.09 0.81 มาก 

3. การออกแบบมีความน่าสนใจ (สี อกัษร ภาพประกอบ) 3.98 0.88 ปานกลาง 
4. ความสะดวก ชดัเจนในการเขา้ถึงขอ้มูล 4.13 0.82 มาก 
5. ความรวดเร็วในการแสดงผลของขอ้มูล 4.08 0.85 มาก 
 ค่าเฉลีย่รวม 4.09 0.83 มาก 

 
 
 

X — 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ล าดับ รายการ  
S.D. 

ระดับความ
พงึพอใจ 

 ส่วนของเน้ือหา    
1. ความเหมาะสมของเน้ือหากบัภาพประกอบ 4.22 0.82 มาก 
2. ความน่าสนใจในการน าเสนอเน้ือหา 4.04 0.86 มาก 
3. ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละหนา้ 4.04 0.84 มาก 
4. การจดัเน้ือหาสอดคลอ้งกบัประเภทของหวัขอ้ 4.15 0.83 มาก 
5. ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 4.16 0.84 มาก 
 ค่าเฉลีย่รวม 4.12 0.84 มาก 

 ส่วนของประโยชน์ทีไ่ด้รับ    
1. กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 4.11 0.89 มาก 
2. กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการมาทศันศึกษาสถานท่ี

จริง 
4.09 0.87 มาก 

3. ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายกวา่การมาศึกษาจากสถานท่ีจริง 4.23 0.84 มาก 
4. สามารถศึกษาคน้ควา้ได ้โดยไม่จ  ากดัเวลา และสถานท่ี 4.30 0.82 มาก 
5. เป็นนวตักรรมท่ีใหค้วามสะดวก รวดเร็วในการศึกษา

คน้ควา้  
4.31 0.83 มาก 

 ค่าเฉลีย่รวม 4.21 0.86 มาก 
 ค่าเฉลีย่รวมทั้งฉบับ 4.11 0.84 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 2,189 คน มีความพึงพอใจต่อ
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั 
ทั้ง 5 ส่วน ในระดบั มาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับ  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.21 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86 ส่วนของเน้ือหา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84 ส่วนของตัวอักษรและส่วนของการออกแบบ   ค่าเฉล่ีย 4.09 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 และส่วนของภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.83 ส่วนความพึงพอใจทั้งฉบับ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 อยูใ่นระดบัมากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.84 

X — 



 

บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เร่ือง  “การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก           
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั”  คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ี
เหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุ
พนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  2) เพื่อพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัให้มี คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดั       
พระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  เพื่อตอบค าถามการวิจยัท่ีว่า  1) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีพัฒนาข้ึนควรมี
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการดา้นใดบา้ง  2) แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความ
ทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีพฒันาข้ึนจะมีคุณภาพดา้นส่ือและ
ดา้นเน้ือหาไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่เพียงไร  และ  3) ผูใ้ชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศัย มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพและประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากนอ้ยเพียงไรนั้น   ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวิจยั 
อภิปรายผลการวจิยั และใหข้อ้เสนอแนะ ตามล าดบั ดงัน้ี 
  
สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง  “การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดั
พระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั” น้ี เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา ส่งเสริมให้คนในชาติทุกช่วงวยั ไดพ้ฒันาศกัยภาพและสามารถของตนเอง สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา ให้ผูเ้รียนและผูส้นใจทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการพฒันาตนเองให้ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มี
ศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทยต่อไป  ซ่ึง
ผลการวจิยัสรุปได ้ ดงัน้ี 
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 ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1  พบว่า  องค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการบริหาร
จดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตาม
อธัยาศยั นั้นควรมีองคป์ระกอบในการบริหารจดัการดว้ยกนั 4  ดา้น คือ  ดา้นระบบฐานขอ้มูล  ดา้น
วชิาการ  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และดา้นระบบการใหบ้ริการ   
 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2  พบวา่  แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ า
แห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนนั้นมีคุณภาพตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด   ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญ คุณภาพด้านส่ือเทคโนโลยีการศึกษา ภาพรวมอยู่
ในระดบัดีมาก   ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57   แยกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนของ
ภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53  ส่วนของตวัอกัษร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69  ส่วนของการออกแบบ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61   
คุณภาพด้านเน้ือหา ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37  
แยกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนของความถูกตอ้ง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.85 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.25  ส่วน
ของภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49  ส่วนของเน้ือหา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.33  นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดข้อผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจดว้ย 
โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.49  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.57  แยกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  ส่วนของภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.42  ส่วนของตวัอกัษร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46  ส่วนของการออกแบบ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 ส่วนของเน้ือหา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.46  ส่วนของประโยชน์ท่ีไดรั้บ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 
 ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3  พบวา่  ผูใ้ชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดก
ความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั นั้น มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84  แยกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  ส่วนของ
ภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83  ส่วนของตวัอกัษร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83  ส่วนของการออกแบบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83 
ส่วนของเน้ือหา ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84  ส่วนของประโยชน์ท่ีได้รับ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86   ซ่ึงจะไดอ้ภิปรายผลต่อไป 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง “การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดั
พระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั”   ผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 
 จากค าถามของการวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ีวา่ “แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลก
ของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีพฒันาข้ึนควรมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการ
บริหารจดัการดา้นใดบา้ง” 
 ผลการวิจยัพบว่า  องค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  ควรมีองคป์ระกอบในการ
บริหารจดัการดว้ยกนั 4  ดา้น คือ  1) องค์ประกอบด้านระบบฐานข้อมูล   เพราะวา่  ระบบฐานขอ้มูล
เป็นหวัใจส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเขา้ไว้
ดว้ยกนัอยา่งมีระบบมีความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีชดัเจน เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้าน
และดูแลรักษาป้องกนัขอ้มูลเหล่าน้ี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้ผูใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายสะดวก
และมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิไลภรณ์  ศรีไพศาล (2558) ท่ีกล่าวไวว้า่ ระบบ
ฐานขอ้มูลนบัเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับระบบสารสนเทศแบบต่างๆ ท่ี
ใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผล เน่ืองจากฐานขอ้มูลเป็นส่วนท่ีใชจ้ดัเก็บขอ้มูลน าเขา้ (Input) ของ
ทุกระบบสารสนเทศ ดงันั้น การออกแบบระบบสารสนเทศ จึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อการ
ออกแบบฐานขอ้มูลดว้ย ฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บการออกแบบอย่างเหมาะสมจะสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน     
 2) องค์ประกอบด้านวิชาการ  เพราะวา่  การบริหารจดัการงานดา้นวิชาการถือเป็นหัวใจ
ส าคญัอีกอย่างหน่ึงในการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ เพราะงานวิชาการเป็นกิจกรรมการ
จดัการเก่ียวกบังานดา้นหลกัสูตร  การน าหลกัสูตรไปใช้  แบบเรียน  งานการเรียนการสอน  งานส่ือ
การเรียนการสอน  งานวดัผลและประเมินผล  งานห้องสมุด  งานนิเทศการศึกษา  งานวางแผน
การศึกษา เป็นต้น   เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดงันั้นจุดมุ่งหมายของแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ คือการน าเสนอเน้ือหาองคค์วามรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับหลักสูตร ประมวลการสอน และใช้เป็นส่ือการสอน รวมถึงสามารถวดัผลและ
ประเมินผลไดด้ว้ย  เพื่อให้ผูเ้ขา้มาศึกษาสามารถประเมินความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้มาศึกษาไดด้ว้ย
ตนเอง  และองคป์ระกอบดา้นวิชาการจะช้ีให้เห็นถึงคุณค่า คุณภาพ และประสิทธิภาพ ของแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์ไดอี้กดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ท่ีกล่าว
ไวว้า่  การเรียนรู้ออนไลน์เน้ือหาบทเรียน (Content) จดัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการเรียน
ออนไลน์ เน้ือหาจะท าให้ผูเ้รียนสนใจต่อการเรียน จะท าให้ความรู้ท่ีมีอยู่มากข้ึนกว่าเดิม โดย
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เน้ือหาวชิาท่ีเป็นแหล่งความรู้ทั้งหลายนั้น จะมีความโดดเด่นในเน้ือหาดา้นต่างๆ ครอบคลุมทั้งดา้น
วชิาการและวชิาชีพ ตลอดจนความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงเป็นการเรียนรู้แบบใหม่    
 3) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพราะวา่  แหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์  เป็นการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนผา่นคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (internet)  ท าให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนรู้ไดต้ามความสามารถและความสนใจ โดย
เน้ือหาในบทเรียนซ่ึงอาจประกอบดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมลัติมีเดียอ่ืน ๆ ซ่ึงผูเ้รียน
จ าเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (web 
browser) เพื่อให้สามารถเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ได ้ โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์จะท าให้
ผูเ้รียน ผูส้อน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวา่งกนัไดเ้ช่นเดียวกบัการเรียนในชั้นเรียนปกติ การเรียนรู้ออนไลน์จึงเป็นการเรียนส าหรับทุก
คนท่ีสามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลา และทุกสถานท่ี  ดงันั้นคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะช่วยกระจายการศึกษาใหเ้ขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก
และรวดเร็ว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร (2542) ท่ีกล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบ
ของการบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ประกอบด้วย 3 
ส่วน ได้แก่ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใช้ในการจัดการ
ฐานขอ้มูล ซ่ึงประกอบด้วยส่วนต่างๆ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือส าหรับเก็บรักษาขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ฮาร์ดดิสก์    2. ซอฟแวร์ (Software) ในการติดต่อกบัฐานขอ้มูลของผูใ้ช้จะตอ้งท าการผ่าน
โปรแกรม ท่ีใช้ในการจดัการฐานขอ้มูล หน้าท่ีของซอฟแวร์เหล่าน้ีจะเรียกใชข้อ้มูล จดัการขอ้มูล 
ควบคุมการท างาน ความถูกตอ้ง ความซับซ้อน และความสัมพนัธ์กนัระหว่างขอ้มูลต่างๆ ภายใน
ฐานขอ้มูล และ 3. ความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบและความเร็วในการส่งถ่ายขอ้มูลของผู ้
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต  และ  
 4) องค์ประกอบด้านระบบการให้บริการ  เพราะวา่  การบริการ คือ การใหค้วามช่วยเหลือ
หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น การบริการท่ีดีผูรั้บบริการจะไดรั้บความประทบัใจและ
เกิดความช่ืนชมองคก์ร อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องคก์รเบ้ืองหลงัความส าเร็จของทุกงาน 
มกัจะมีงานบริการเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพนัธ์งานบริการ
วิชาการต่างๆ ตลอดทั้ งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าท่ีทุกระดับซ่ึงจะต้องช่วยกัน
ขบัเคล่ือนพฒันางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นการจะบริหารจดัการให้ระบบ
การให้บริการของแหล่งการเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ ตอ้งค านึงถึงผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั  โดย
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ตอ้งความคงท่ีของการออกแบบและการท างานให้มีความเรียบง่าย เขา้ใจ
ง่าย มีความสม ่าเสมอ ไม่สับสน มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ มีเน้ือหาดี ถูกตอ้ง ครบถว้น มีระบบ
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น าทางท่ีใช้ง่าย  มีคุณภาพ มีความสะดวกและรวดเร็วในการเขา้ใช้งาน และรองรับการเขา้ใช้งาน
จากหลายระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ใช้งานจากเคร่ือง PC        สมาร์ทโฟน หรือการใช้เบราเซอร์
ต่างๆ  ในการเขา้ใชง้าน ท่ีส าคญัตอ้งเลือกผูใ้ห้บริการโฮสติงท่ีมีความเสถียรและน่าเช่ือถือดว้ย  ซ่ึง
สอดคล้องกบัแนวคิดของอิทธพร เจริญวงศ์ (2561) กล่าวว่า ปัจจยัในการเลือกเวบ็โฮสติง (Web 
Hosting) ควรพิจารณาถึงปัจจัยในการเลือกเว็บโฮสติงดังน้ี  1. ระบบปฏิบัติการ  (Operation 
System) ปัจจุบนั เวบ็ไซตส์ามารถสร้างไดด้ว้ยการใชภ้าษา ASP หรือ ASP.net หรือไม่ก็ PHP ซ่ึงทั้ง 
2 ภาษาน้ีจ าเป็นท่ีตอ้งใช้ Web Hosting ท่ีสนับสนุนคนละประเภท 2. พื้นท่ีการใช้งาน (Space) ผู ้
ให้บริการทุกรายมีการช้ีแจงขนาดของพื้นท่ีส าหรับการใชง้านไวอ้ยูแ่ลว้ แต่จะตอ้งเลือกขนาดพื้นท่ี
ให้เหมาะสมกบัขอ้มูลและประเภทเวบ็ไซต ์แต่ถา้หากเวบ็ไซต์ประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหา 
รูปภาพ  วิ ดีโอ ก็จ  าเป็น ท่ี จะต้องเลือกพื้ น ท่ี ใช้งานขนาดใหญ่ เพื่ อรองรับการใช้งานใน
อนาคต 3. ปริมาณในการรับส่งขอ้มูล (Bandwidth) เวบ็ไซตบ์างเวบ็จะมีผูเ้ยีย่มชมต่อวนัเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงจ านวนผูเ้ขา้ชมนั้นจะมีผลต่อปริมาณของการรับส่งขอ้มูล ซ่ึงเป็นปริมาณของการรับส่ง
ขอ้มูลเขา้ออก เพราะผูใ้หบ้ริการบางแห่งจะจ ากดัปริมาณรับส่งขอ้มูลเป็นแบบต่อเดือน หรือแบบไม่
จ  ากดั ซ่ึงอาจถูกเรียกเก็บมีค่าใช่บริการเพิ่ม 4. ผูใ้ห้บริการ (Support Team) ส าหรับผูเ้ช่าเซิร์ฟเวอร์
นั้น ทีมท่ีให้บริการในการดูแลเซิร์ฟเวอร์เป็นส่ิงส าคญัมาก ในการให้ค  าปรึกษา แก้ปัญหา และ
สามารถติดต่อไดทุ้กทางตลอดเวลา 5. ราคา (Price) ผูใ้ห้บริการแต่ละหลายจะมีขอ้เสนอราคาเป็น
ลกัษณะรูปแบบความหลากหลายของบริการในแต่ละราคา (Package) ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บั
ประสิทธิภาพและความสามารถของเวป็โฮสติงท่ีเลือก 
 จึงสรุปไดว้า่  การท่ีจะพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ข้ึนมานั้น ควรมีองคป์ระกอบหลกั
ในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์น้ี  อยา่งนอ้ย 4  ดา้น คือ  ดา้นระบบฐานขอ้มูล  ดา้น
วิชาการ ดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และดา้นระบบการให้บริการ  ซ่ึง
ถือวา่เป็นหวัใจส าคญัท่ีเป็นพื้นฐานในการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ใหมี้คุณภาพ 
 
 จากค าถามของการวิจยัขอ้ท่ี 2 ท่ีว่า “แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่ง
โลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีพฒันาข้ึนจะมีคุณภาพไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
หรือไม่เพียงไร” 
 ผลการวิจยัพบวา่  แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพน
เพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนนั้นมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   ผลการประเมิน
คุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญ คุณภาพด้านส่ือเทคโนโลยีการศึกษา  ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก   ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.50   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57   แยกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนของภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 
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ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53  ส่วนของตวัอกัษร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69  
ส่วนของการออกแบบ  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61   คุณภาพด้านเน้ือหา 
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37  แยกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่  ส่วนของความถูกตอ้ง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.85 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.25  ส่วนของภาพ ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.56  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49  ส่วนของเน้ือหา ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.33   ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญนั้น  ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.49  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57  แยกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนของภาพ ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.40 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42  ส่วนของตัวอักษร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.46  ส่วนของการออกแบบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 ส่วนของ
เน้ือหา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46  ส่วนของประโยชน์ท่ีไดรั้บ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.72  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56    เพราะว่า  กระบวนการพฒันาทุกขั้นตอนไดรั้บการตรวจสอบ
และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆโดยผูเ้ช่ียวชาญ  อีกทั้งในขณะท่ีด าเนินการพฒันา  ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบ
ซ ้ าแล้วซ ้ าเล่าด้วยวงจรพีดีซีเอ (PDCA)  ทุกขั้นตอน  จึงมัน่ใจได้ว่า  “แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
มรดกโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั”  ท่ีพฒันาข้ึนเป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ท่ีมีเน้ือหาสาระถูกตอ้งสมบูรณ์เหมาะสมกบัยคุสมยัและมีคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้
 
 จากค าถามของการวิจยัขอ้ท่ี 3 ท่ีว่า  “ผูใ้ช้บริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความ
ทรงจ าแห่งโลกวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพและประโยชน์
ของแหล่งการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงไร” 
 ผลการวิจยัพบวา่  ผูใ้ชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของ
วดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยั  มีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.11  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84  แยกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  ส่วนของภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83  ส่วนของตวัอกัษร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83  ส่วน
ของการออกแบบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83 ส่วนของเน้ือหา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.12  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84  ส่วนของประโยชน์ท่ีได้รับ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.86   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  “แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อ
การศึกษาตามอธัยาศยั”  เป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีหลกัในการบริหารจดัการเหมาะสมทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านระบบฐานข้อมูล  ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และด้านระบบการ
ให้บริการ  หรืออาจเป็นเพราะว่า เป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ท าให้มีความมัน่ใจวา่เป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน  หรือ
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อาจเป็นเพราะแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีดีมีประโยชน์กับผูใ้ช้   หรืออาจเป็น
เพราะว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีออกแบบไดอ้ย่างสวยงามเป็นระบบ ใช้งานง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และมีความถูกตอ้งเหมาะสมทั้งในส่วนของภาพ ส่วนของตวัอกัษร ส่วนของการออกแบบ 
และส่วนของเน้ือหา  หรืออาจเป็นเพราะว่าผูใ้ช้บริการได้รับประโยชน์อย่างแทจ้ริงในการเขา้มา
ศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้น้ีก็เป็นไป 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี้ 
 1) ควรมีการจัดหาผู ้ให้บริการเว็บโฮสติงท่ีมีคุณภาพ เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ                
เซิฟเวอร์ (HSP: Hosting Service Provider) ให้ผูใ้ช้บริการสามารถเขา้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
ไม่ติดขดั ออนไลน์อยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชม.   
 2) ควรให้ความส าคญักบัการออกแบบการจดัท าแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีท าให้ผูม้า
ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการกลั่นกรองเน้ือหา บทเรียน ความรู้หรือเร่ืองราวท่ีเป็น
ประโยชน์ท่ีต้องการน าเสนอ การจดัวางหน้าท่ีเรียบง่ายไม่สับสน การเลือกใช้ขนาดตวัอกัษรท่ี
เหมาะสม รวมถึงการน ารูปภาพมาใชส่ื้อความหมาย และเม่ือผูใ้ชบ้ริการเสร็จส้ินกระบวนการเรียนรู้
ควรมีการประเมินผลองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ 
 3) ควรมีช่องทางให้ผูใ้ช้บริการสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเร่ืองราวต่างๆ ท่ีไม่ได้รับ
ความสะดวกกบัเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบไดต้ลอดเวลา เพราะจะท าให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการวิจยัเพื่อการสร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นสถานท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ
ไทย ท่ีมีเน้ือหาสาระเป็นประโยชน์กบัการศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์  เพื่อให้ผูส้นใจ
สามารถศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปยงัสถานท่ี
จริง 
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คู่มือการใชแ้หล่งการเรียนรู้ออนไลน์วดัพระเชตุพน 
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  แบบประเมินฉบับน้ี  มีว ัตถุประสงค์เพื่อหาความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง 
(Construct  validity) และความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) ความชดัเจนของขอ้ความ 
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเคร่ืองมือการวิจยั  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์
จากท่านผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินขอ้ค าถาม เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแบบสอบถามแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจ าแห่งโลกของวดัพระเชตุพนเพื่อการศึกษาตามอธัยาศยัต่อไป   

 

   ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 

พระมหากิตติศกัด์ิ  ไมตรีจิต   โทร. 089-671-5928   อีเมล์ kitmai08@gmail.com 
นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม 
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ตอนที ่1 การตรวจสอบความชัดเจนของข้อความ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อค าถาม 
 

ล าดบั 
ที่ 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

เห
มา
ะส

ม 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
มา
ะส

ม 

1 0 -1 

 ส่วนของภาพ    

1. ความเหมาะสมของกราฟิกและภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้    

2. ลกัษณะของสีและความน่าสนใจของภาพท่ีใช ้    

3. สีพื้นหลงัของเวบ็เพจ    

4. ขนาดความสมดุลของภาพกบัหนา้จอ    

5. ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ    

 ส่วนของตัวอกัษร    

1. รูปแบบของตวัอกัษรท่ีใชใ้นการน าเสนอ    

2. ขนาดของตวัอกัษรท่ีใชใ้นการน าเสนอ    

3. การใชสี้ของตวัอกัษร    

4. ความหนาแน่นของขอ้ความในแต่ละหนา้    

5. ความเด่นชดัของหวัขอ้หรือส่วนท่ีเนน้ความส าคญั    

 ส่วนของการออกแบบ    

1. ความเหมาะสมของการออกแบบการเช่ือมโยง (Link)    

2. ความสมบูรณ์ของการเช่ือมโยงภาพและตวัอกัษร    

3. การออกแบบมีความน่าสนใจ (สี อกัษร ภาพประกอบ)    

4. ความสะดวก ชดัเจนในการเขา้ถึงขอ้มูล    

5. ความรวดเร็วในการแสดงผลของขอ้มูล    
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ล าดบั 
ที่ 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

เห
มา
ะส

ม 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
มา
ะส

ม 

1 0 -1 

 ส่วนของเน้ือหา    

1. ความเหมาะสมของเน้ือหากบัภาพประกอบ    

2. ความน่าสนใจในการน าเสนอเน้ือหา    

3. ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละหนา้    

4. การจดัเน้ือหาสอดคลอ้งกบัประเภทของหวัขอ้    

5. ความสมบูรณ์ของเน้ือหา    

 ส่วนของประโยชน์ทีไ่ด้รับ    

1. กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ    

2. กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการมาทศันศึกษาสถานท่ีจริง    

3. ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายกวา่การมาศึกษาจากสถานท่ีจริง    

4. สามารถศึกษาคน้ควา้ได ้โดยไม่จ  ากดัเวลา และสถานท่ี    

5. เป็นนวตักรรมท่ีใหค้วามสะดวก รวดเร็วในการศึกษาคน้ควา้     

 
ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  

 

ลงช่ือ __________________________ 

(_________________________) 

                                                       ผูเ้ช่ียวชาญ 

                                                  วนัท่ี _____ เดือน ________________ พ.ศ. _______ 
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แบบประเมินคุณภาพ และ แบบสอบถาม 
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