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การศึกษาความสัมพันธ์ของความผูกพันของผูเ้ รียน การยอมรับเทคโนโลยี
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน
นภารัตน์ ชูเกิด1* และ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของผูเ้ รียน การยอมรับเทคโนโลยี และ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีล่ งทะเบียน
เรียนรายวิชา IFM-315 (การออกแบบและผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์) ภาคการศึกษา 3/2554 จํานวน 30 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วย แบบประเมินระดับความผูกพันของผูเ้ รียน แบบประเมินระดับการยอมรับเทคโนโลยี และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตวิ เิ คราะห์ความสัมพันธ์
ผลการวิจยั พบว่า สือ่ การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ 90.50% ความสัมพันธ์
ของความผูกพันของผูเ้ รียน การยอมรับเทคโนโลยี และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ . ความ
ผูกพันของผูเ้ รียนกับการยอมรับเทคโนโลยีมคี วามสัมพันธ์ทางบวกในระดับ “สูง” (r=.918) ความผูกพันของผูเ้ รียนกับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ “สูง” (r=.657) และการยอมรับเทคโนโลยีกบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ “สูง” (r=.748) โดยสรุปแล้วตัวแปรทัง้ สามมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ.
คําสําคัญ: ความผูกพันของผูเ้ รียน การยอมรับเทคโนโลยี การใช้เว็บเป็ นฐานการสอน
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The Correlational Study of Student Engagement, Technology
Acceptance, and Learning Achievement by Using Web-Based Instruction
Naparat Chookerd1* and Krismant Whattananarong2
Abstract
The purposes of this study were to investigate the relationships between student engagement and
technology acceptance, student engagement and learning achievement, and technology acceptance and
learning achievement. The samples were 30 students from Walailak University who registered in the course
of “IFM-315 (Designing and Publishing)” in the third term of academic year 2011. The research instruments
were a student engagement assessment form, a technology acceptance assessment form, and an
achievement test. Data were analyzed by using a correlational analysis statistic. The findings indicated that
the efficiency of the developed web-based instruction was at 90.50%. There was a significant correlation
between the student engagement and technology acceptance, student engagement and learning
achievement, and technology acceptance and earning achievement at the level of .05. There was a positive
correlation between the student engagement and technology acceptance at a “high” level (r=.918), between
the student engagement and learning achievement at a “high” level (r=.657), and between the technology
acceptance and learning achievement at a “high” level (r=.748). The conclusion of this study indicated that
the three variables posted a positive correlation coefficient at the significant level of .05.
Keywords: Student Engagement, Technology Acceptance, Web-Based Instruction
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1. บทนํา
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [1]
สาระสําคัญในหมวดการจัดการศึกษาคือ ต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละบุคคล สําหรับการ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนนัน้ ในปจั จุบนั สถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ได้พยายามนํ าวิธกี ารเรียน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเนื่องด้วย
สภาพที่โลกเป็ นสังคมสารสนเทศและสังคมแห่งความรู้
อิน เทอร์ เน็ ตจึ งกลายเป็ น แหล่ ง สารสนเทศที่เ ข้า มามี
บทบาทและทวีความสําคัญขึน้ เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ต่อวงการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และ
พัฒนาความรูใ้ หม่ ตลอดจนเอือ้ ประโยชน์และอํานวยความ
สะดวกในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ทัง้ นี้เพราะผูใ้ ช้สามารถ
เข้าถึงสารสนเทศได้ทนั ที สะดวก รวดเร็ว ในทุกรูปแบบ
ทัง้ แบบอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง [2] เพื่อให้
ได้สารสนเทศ ต่าง ๆ ตามความต้องการเพราะมนุ ษย์
จําเป็ นต้องแลกเปลีย่ นข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ซง่ึ กัน
และกันเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจกัน [3]
เทคโนโลยีสําคัญที่กํ าลังเป็ นที่นิ ยมนํ ามาใช้ในการ
เรียนการสอนในปจั จุบนั จะอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึง่ เป็ นการเปลีย่ นรูปแบบการนําเสนอบทเรียนจากเอกสาร
ตํารา ให้อยูใ่ นรูปของสือ่ การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์
โดยเน้นการออกแบบซึ่งใช้ขอ้ ได้เปรียบของคอมพิวเตอร์
ในการนํ าเสนอสื่อประสม (Multimedia) และในด้านการ
ให้ผลป้อนกลับแก่ผเู้ รียนโดยทันที (Immediate response)
โดยทีผ่ เู้ รียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตามความต้องการ ใน
ลักษณะที่ไม่เป็ นเชิงเส้นตรง (Non-Linear) และมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีการโต้ตอบ
(Interaction)
กับเนื้ อหา รวมทัง้ มีแบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบให้ผูเ้ รียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้[4]
การเรี ย นการสอนโดยใช้ เ ว็ บ เป็ นฐาน (Web-Based
Instruction) เป็ นการเรียนการสอนในรูปแบบของสือ่ หลาย
มิติ (Hypermedia) ทีน่ ําคุณสมบัตแิ ละทรัพยากรต่าง ๆ
ของเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) มาใช้ประโยชน์ใน
การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดการ
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เรียนรู้ [5] และเป็ นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี
ปจั จุบนั กับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อ
ั หาในเรื่อง
เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ป ญ
ข้อจํากัดทางด้านสถานที่และเวลา ซึ่งการเรียนการสอนที่
จัด ขึ้น บนเว็ บ นี้ อ าจจะเป็ น บางส่ ว นหรื อ ทัง้ หมดของ
กระบวนการเรียนการสอนก็ได้
ทัง้ นี้ในการพัฒนาสื่อการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการ
สอน เพีอ่ ให้มปี ระสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
ผูเ้ รียน มีหลักการ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และสามารถนํ ามาใช้ในการออกแบบได้ และทฤษฎีของ
รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model: TAM) ของผู้เรียนและความผูกพันของผู้เรียน
(Student Engagement) ก็เป็ นอีก 2 ทฤษฎีทม่ี คี วาม
สําคัญและน่าสนใจในการนํามาประยุกต์ใช้
รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีเป็ นทฤษฎีระบบสารสนเทศ
ทีว่ ่าด้วยเรื่องการทําอย่างไรให้ผใู้ ช้ยอมรับและใช้เทคโนโลยี
[6] มีเป้ าหมายเพื่ออธิบายป จั จัยหลักของการยอมรับ
เทคโนโลยีของผูใ้ ช้และทํานายความสัมพันธ์ของปจั จัยใน
การเผยแพร่ระบบเทคโนโลยี [7] มีตวั แปรสําคัญ 2
ประการคือ การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ (perceived usefulness)
ซึง่ จะช่วยส่งเสริมการปฏิบตั งิ านของผูเ้ รียน และการรับรู้
ถึงความง่ายของการใช้ (perceived ease of use) ซึง่ เป็ น
ความสามารถในการใช้งานได้ง่ายสะดวกไม่ต้องใช้ความ
พยายามมาก หากผู้เรียนเกิดการยอมรับเทคโนโลยีท่ี
ผู้สอนได้ออกแบบไว้ ก็ย่อมจะส่งผลให้การเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ และ
จากการศึกษางานวิจยั พบว่า การบูรณาการรูปแบบการยม
รับเทคโนโลยีมาใช้ จะสามารถช่ วยให้ผู้เรียนบรรลุ ผล
ทางการเรียนได้ [8]แม้จะไม่มคี วามคล่องแคล่วในการใช้
เทคโนโลยีก็ตาม [9] ทําให้สามารถแก้ปญั หาที่เกิดขึน้ ใน
การจัดการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาซึ่งมีหลายประเด็นที่
สําคัญคือ การเรียนการสอนไม่เอือ้ ให้นักศึกษาคิดเป็ น ทํา
เป็ น แก้ปญั หาเป็ น การเรียนการสอนมุ่งเน้ นการท่องจํา
มากกว่าการเน้นให้ผเู้ รียนได้คดิ ได้ลงมือปฏิบตั กิ ระทําเอง
ขาดการแสวงหาความรู้ ขาดปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน ครู และ
ชุมชน สิง่ แวดล้อม เพราะการศึกษาเน้นการฟงั บรรยายใต้
กรอบอันจํากัดของห้องเรียน ทําให้เป็ นตัวขัดขวางการ
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พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ขาด
ทักษะการติดต่อสือ่ สาร ขาดมนุษยสัมพันธ์ [10]
ความผูกพันของผูเ้ รียน (Student Engagement) เป็ น
กระบวนการทีร่ วมเอาความตัง้ ใจ ความสนใจ การลงแรงลง
ใจและความพยายามของผู้เรียนในการใช้เวลาทํางานใน
ระหว่างการเรียนรู้ ของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียน ซึง่
มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ และส่งผลให้เกิดแรงผลักดันต่อ
ความตัง้ ใจเรียน ตัง้ ใจทํางาน ประพฤติดี ต้องการประสบ
ความสําเร็จทางการเรียนในขณะที่กํ าลังศึกษาอยู่ และ
ส่ งผลไปยังความสํ าเร็จ ด้ านหน้ าที่การงานเมื่อสํ าเร็จ
การศึกษา ความผูกพันของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียน
จึงเป็ นประเด็นสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มศี กั ยภาพ
ส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ [11]
จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ความผูกพันจะนํ าไปสู่
ความสําเร็จทางการศึกษาได้ ซึ่งการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
การส่งเสริมให้ทํางานเป็ นหมู่คณะ ความเชื่อมันในตนเอง
่
ของอาจารย์ การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
มีผลต่อการเพิม่ ความผูกพันต่อสถาบันและการคงอยู่ใน
สถาบันของนักศึกษา แต่ทงั ้ นี้หากผูเ้ รียนไม่มคี วามผูกพัน
หรือมีในระดับตํ่า จะส่งผลให้มคี ะแนนการทดสอบในระดับ
ตํ่า ความสําเร็จทางการเรียนน้ อยลง และมีโอกาสในการ
ออกจากสถาบันสูงกว่าผู้เรียนที่มคี วามผูกพันต่อสถาบัน
อยูใ่ นระดับสูง [12], [13]
ในการศึกษางานวิจยั ต่าง ๆ ผูว้ จิ ยั พบว่า แม้ว่ามี
งานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั คนอื่น ๆ ได้ทํามาแล้วเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การเรียนโดยใช้เว็บเป็ น
ฐาน (Web-bases Instruction) และความผูกพันของผูเ้ รียน
แต่เมื่อพิจารณาแล้ว งานวิจยั ต่าง ๆ นัน้ ได้เน้นไปตามแต่
ละประเด็นที่ผู้วิจ ยั สนใจ และต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนโดยตรงต่อผูเ้ รียน แต่ไม่มกี ารเชื่อมโยง หรือ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์
กันอย่างไร เป็ นไปในทิศทางไหน และโดยเฉพาะในด้าน
ความผูกพันของผูเ้ รียน งานวิจยั ในประเทศไทยส่วนใหญ่
จะเน้นเกี่ยวกับความผูกพันของผูเ้ รียนที่มตี ่อองค์กร และ
สถาบันเท่านัน้ แต่ยงั ไม่มกี ารทําวิจยั ที่เน้ นความผูกพัน
ของผู้เรียนที่ม ีต่ อกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเป็ นสิ่ง
สําคัญ ที่ช่วยให้ผูเ้ รียนคงอยู่กบั การเรียนนัน้ ๆ และ
ดําเนินการเรียนตามกระบวนการจนสําเร็จการศึกษาได้
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ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของความ
ผูกพันของผู้เรียน การยอมรับเทคโนโลยี และผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน ว่ามีผลต่อกัน
อย่างไรเพื่อนํ าผลและประโยชน์ ท่ไี ด้จากการวิจยั ไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐาน
การสอน ในระดับอุดมศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพสือ่ การเรียนโดย
ใช้เว็บเป็ นฐานการสอน
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน
ของผูเ้ รียนกับการยอมรับเทคโนโลยีสอ่ื การเรียนโดยใช้
เว็บเป็ นฐานการสอน
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน
ของผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้วยโดยใช้เว็บ
เป็ นฐานการสอน
2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับ
เทคโนโลยีกบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยใช้เว็บเป็ น
ฐานการสอน
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1 ความผูกพันของผูเ้ รียนกับการยอมรับเทคโนโลยี
ของกลุ่มทดลองในการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอนมี
ความสัมพันธ์กนั
3.2 ความผูกพันของผูเ้ รียนกับผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของกลุม่ ทดลองในการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการ
สอนมีความสัมพันธ์กนั
3.3 การยอมรับเทคโนโลยีกบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของกลุม่ ทดลองในการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการ
สอนมีความสัมพันธ์กนั
4. อุปกรณ์ และวิ ธีการวิ จยั
4.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
4.1.1 ประชากรของการวิจยั คือ นักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์ ที่เรีย นรายวิช า
การออกแบบและผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์
4.1.2 กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือ นักศึกษา
มหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ ที่ล งทะเบีย นเรีย นรายวิช า

12/20/56 BE 7:09 PM

109

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

IFM-315 การออกแบบและผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ ภาคการศึกษา
3/2554 จํานวน 30 คน ใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)
4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
4.2.1 สื่อการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน ซึ่ง
ผู้วจิ ยั ได้ออกแบบการเรียนการสอนของสื่อการเรียนโดย
ประยุกต์ใช้รปู แบบการสอนของ เกอร์ลาชและอีลาย [14]
4.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของสื่อการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐาน
การสอน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดแนวทางสําหรับการประเมิน
เป็ น 12 ด้าน ตามแนวทางของ Soward [15] และ Hughes
and Hewson [16] และ Potter [17] คือ ด้านองค์ประกอบ
ของบทเรียน ด้านการจัดการบทเรียน ด้านเนื้อหา ด้านการ
ใช้ภาษา ด้านกิจกรรม ด้านการออกแบบ ด้านตัวอักษร
ด้านการใช้ส ี ด้านกราฟิ ก ด้านวีดทิ ศั น์ ด้านเสียงประกอบ
ด้านปุม่ และสัญรูป
4.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ออกแบบข้อสอบเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกครอบคลุม
ตามเนื้อหาของบทเรียนทีก่ ําหนดไว้ โดยกําหนดจํานวน
ข้อ สอบให้ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องบทเรีย นใน
สัดส่วน 5:1
4.2.4 แบบประเมินระดับการยอมรับเทคโนโลยีทม่ี ี
ต่ อการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน
ออกแบบ
ครอบคลุมถึงองค์ประกอบสําคัญของรูปแบบการยอมรับ
เทคโนโลยีคอื (1)การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ของการเรียนโดยใช้
เว็บเป็ นฐานการสอน (2)การรับรู้ความง่ายของการเรียน
โดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน (3)เจตคติต่อการเรียนโดยใช้
เว็บเป็ นฐานการสอน และ (4)เจตนาทีจ่ ะเรียนโดยใช้เว็บ
เป็ นฐานการสอนต่อไปในอนาคต
4.2.5 แบบประเมินระดับความผูกพันของผูเ้ รียนที่
มีต่อการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน ออกแบบ
ครอบคลุ มถึงองค์ประกอบสําคัญของความผู กพันของ
ผูเ้ รียนคือ (1)ความมันใจของผู
่
เ้ รียน (2)การมีสว่ นร่วมของ
ผู้สอน (3)ความสัมพันธ์และน่ าสนใจของข้อความ และ
(4)กิจกรรมการเรียนรู้
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.1 การประเมินสือ่ การเรียนโดยใช้เว็บเป็ น
ฐานการสอน ผู้วจิ ยั ดําเนินการโดยติดต่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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เพื่อประเมินความเหมาะสมในการออกแบบการเรียนการ
สอน และนําผลทีไ่ ด้มาคํานวณหาค่าเฉลีย่ ( x ) โดยระดับ
ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ท่ี 4.73 สรุปได้ว่าผู้ทรงคุณวุฒมิ คี วาม
คิดเห็นว่า การออกแบบการเรียนการสอนสําหรับสื่อการ
เรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอนมีความเหมาะสมในระดับ
ดีมาก จากนัน้ หาประสิทธิภาพโดยรวมของสื่อการเรียน
โดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน โดยพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของ
ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนของคะแนนแบบฝึ กหัดกับคะแนนเต็ม
ของแบบฝึ ก หั ด กั บ ค่ า เฉลี่ ย อั ต ราส่ ว นของคะแนน
แบบทดสอบกับคะแนนเต็มของแบบทดสอบ โดยนํ ามา
คํานวณเป็ นเปอร์เซ็นต์ตามสูตร KW-CAI [18] ดังนี้

E-CAI =

+ E b x 100
2
เมือ่ E-CAI = ประสิทธิภาพของบทเรียน
Ea

่ อัตราส่วนของคะแนน
E a = ค่าเฉลีย

แบบฝึกหัดกับคะแนนเต็ม
่ อัตราส่วนของคะแนน
E b = ค่าเฉลีย
แบบทดสอบกับคะแนนเต็ม
4.3.2 การประเมินแบบประเมินความคิดเห็นด้าน
ความผูกพันของผู้เรียนและการยอมรับเทคโนโลยี ผู้วจิ ยั
ดําเนินการโดยติดต่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ เพื่อประเมินความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) โดยการขอเข้าพบผูท้ รง
คุณวุฒ ิ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และทางอิเล็กทรอนิกส์
เมล์ เมื่อได้รบั การตอบกลับครบทุกฉบับจึงนํามาวิเคราะห์
ผล และยอมรับระดับความสอดคล้องทีค่ ่า IOC ตัง้ แต่
0.5 ขึน้ ไป
5. ผลการวิ จยั
5.1 การประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนโดย
ใช้เว็บเป็ นฐานการสอน แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ
5.1.1 ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี ตี ่อสื่อ
การเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จํานวน 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับดีมากทัง้ 12 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและ
ระดับความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒติ ่อสือ่
การเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน
รายการ
1. ด้านองค์ประกอบของบทเรียน
2. ด้านการจัดการบทเรียน
3. ด้านเนื้อหา
4. ด้านการใช้ภาษา
5. ด้านกิจกรรม
6. ด้านการออกแบบ
7. ด้านตัวอักษร
8. ด้านการใช้ส ี
9. ด้านกราฟิก
10.ด้านวีดทิ ศั น์ (video)
11.ด้านเสียงประกอบ
12.ด้านปุม่ (Buttons) และ
สัญรูป (Icon)
ภาพรวม

ระดับความเหมาะสม
SD ความหมาย
x
9.53 0.28 ดีมาก
9.82 0.10 ดีมาก
9.49 0.36 ดีมาก
9.82 0.21 ดีมาก
9.62 0.26 ดี
8.87 0.36 ดี
9.86 0.24 ดีมาก
9.09 0.37 ดีมาก
9.15 0.42 ดีมาก
9.42 0.20 ดีมาก
8.84 0.36 ดีมาก
9.89 0.39 ดีมาก
9.46 0.30

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผูท้ รง
คุณวุฒจิ าํ นวน 5 ท่าน อยูใ่ นระดับดีมากทุกด้าน และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน ความเหมาะสมในด้านปุ่ม (Buttons)
และสัญรูป (Icon) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
( x =9.89) รองลงมาคือ ด้านตัวอักษร ( x =9.86) และ
ด้านที่มคี วามเหมาะสมน้ อยที่สุดคือ ด้านการออกแบบ
( x =8.87)
5.1.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพสือ่ การเรียนโดย
ใช้เว็บเป็ นฐานการสอน ผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการตามขัน้ ตอน
การหาประสิทธิภาพสือ่ 3 ครัง้ คือ การ 1) ทดสอบหนึ่งต่อ
หนึ่ง 2) การทดสอบกลุ่มเล็ก และ3) การทดลองภาคสนาม
ซึง่ จากดสอบกับผูเ้ รียนจํานวน 25 คน ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของสือ่ การเรียนโดยใช้เว็บเป็ น
ฐานการสอน
n=25
คะแนน คะแนนที่ ค่าเฉลีย่ ของอัตราส่วน
เต็ม ทําได้เฉลีย่
ของคะแนน
แบบฝึกหัด
70
63.16
0.90
แบบทดสอบ
136
124.4
0.91
ประสิทธิภาพของสือ่ การเรียน
โดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน คิดเป็ นร้อยละ
90.50
คะแนน
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบกับผูเ้ รียน
แบบภาคสนาม ผู้ เ รี ย นสามารถทํ า การทดสอบจาก
แบบฝึ กหัดคะแนนโดยเฉลีย่ = 63.16 คะแนน และคิดเป็ น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนระหว่างคะแนนที่ทําได้กบั คะแนน
เต็มเท่ากับ 0.90 ในส่วนของการทําแบบทดสอบหลังเรียน
มีคะแนนโดยเฉลี่ย =124.4 และคิดเป็ นค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนระหว่างคะแนนที่ทําได้ก บั คะแนนเต็มเท่ากับ
0.91 และเมื่อนําไปคํานวณหาประสิทธิภาพด้วยสูตร KWCAI ประสิทธิภาพของสือ่ การเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการ
สอนมีคา่ คิดเป็ นร้อยละ 90.50 แสดงว่ามีประสิทธิภาพผ่าน
เกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 80
5.2 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อ
การเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน นํ าเสนอโดยนํ าค่า
เฉลีย่ รวมแต่ละด้านขององค์ประกอบสําคัญทัง้ 4 ด้านของ
ความผูกพันของผูเ้ รียน ซึง่ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความผูกพัน
ของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้เว็บเป็ น
ฐานการสอน
ความผูกพันของผูเ้ รียน
1. ความมันใจของผู
่
เ้ รียน
2. การมีสว่ นร่วมของผูส้ อน
3. ความสัมพันธ์ และ
น่าสนใจของข้อความ
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ภาพรวม

ระดับความผูกพัน
SD
ระดับ
x
4.67
0.48
ดีมาก
4.83
0.38
ดีมาก
4.77
5
4.82

0.43
0.00
0.32

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เรียนมีความผูกพันต่อ
กาเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานในระดับดีมาก ( x =4.82) และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพัน
ของผูเ้ รียนมากทีส่ ุดคือ ด้านด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( x =
5) รองลงมาคือการมีส่วนร่วมของผูส้ อน ( x =4.83) และ
น้อยทีส่ ดุ คือ ด้านความมันใจของผู
่
เ้ รียน ( x =4.67)
5.3 การวิเคราะห์ระดับการยอมรับเทคโนโลยีของ
ผู้เ รีย นที่ม ีต่ อ การเรีย นโดยใช้ เ ว็บ เป็ น ฐานการสอน
นํ า เสนอโดยนํ า ค่ า เฉลี่ย รวมในแต่ ล ะด้า นของป จั จัย
สํา คัญ ของรูป แบบการยอมรับ เทคโนโลยีม าแสดงดัง
ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การยอมรับ
เทคโนโลยีของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้
เว็บเป็ นฐานการสอน
การยอมรับเทคโนโลยี
x SD ระดับ
(Technology Acceptance Model)
1. ด้านการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ของ
การเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน
2. ด้านการรับรูค้ วามง่ายของการ
เรียนโดยใช้เว็บเป็นฐานการสอน
3. ด้านเจตคติต่อการเรียนโดยใช้
เว็บเป็ นฐานการสอน
4. ด้านเจตนาทีจ่ ะเรียนโดยใช้เว็บ
เป็ นฐานการสอนต่อไปในอนาคต
ภาพรวม

4.73 0.44 ดีมาก
4.90 0.28 ดีมาก
4.98 0.09 ดีมาก
4.87 0.32 ดีมาก
4.87 0.28 ดีมาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับการยอมรับเทคโนโลยี
โดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอนของผูเ้ รียนอยูใ่ นในระดับดีมาก
( x =4.87) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปจั จัยทีส่ ง่ ผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีมากที่สุดคือ ด้านเจตคติต่อการ
เรียนการสอน ( x =4.98) รองลงมาคือการรับรู้ความง่าย
ของการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน ( x =4.90) และ
น้อยทีส่ ุดคือ การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ของการเรียนโดยใช้เว็บ
เป็ นฐานการสอน ( x =4.73)
5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation) ของ
ความผูกพันของผู้เรียน กับการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อ
ทราบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กนั
หรือ ไม่ และมีค วามสัม พัน ธ์ก นั ในทิศทางใด ซึ่งได้ค่ า
ความสัมพันธ์ดงั แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของผูเ้ รียน
กับการยอมรับเทคโนโลยี ความผู กพันของ
ผู้เรียนกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และการ
ยอมรับเทคโนโลยีกบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของผูเ้ รียนทีเ่ รียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน
n = 30
ตัวแปร
ความผูก พัน
ของผูเ้ รียน
การยอมรับ
เทคโนโลยี
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ความผูกพัน
ของผูเ้ รียน
1
.
.918*
.046

การยอมรับ
เทคโนโลยี
.918*
.046
1
.

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน
.657*
.051
.748*
.042

ตารางที่ 5 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของผูเ้ รียน
กับการยอมรับเทคโนโลยี ความผูกพันของ
ผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และการ
ยอมรับเทคโนโลยีกบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของผูเ้ รียนทีเ่ รียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน (ต่อ)
n = 30
ตัวแปร
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน

ความผูกพัน
ของผูเ้ รียน
.657*
.051

การยอมรับ
เทคโนโลยี
.748*
.042

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน
1
.

* นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 5 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผูกพันของผู้เรียนกับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้เรียน
มีค่าเท่ากับ .918 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของ
ผู้ เรีย นกับ ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น มีค่ า เท่ า กับ .657
ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีกบั ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน มีคา่ เท่ากับ .748
ซึ่งทัง้ สามค่ ามีค่ าเป็ นบวก และมีค่ าเข้าใกล้ 1
แสดงว่า ความผูกพันของผูเ้ รียนกับการยอมรับเทคโนโลยี
ความผูกพันของผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และ
การยอมรับเทคโนโลยีก ับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
ผูเ้ รียนมีความสัมพันธ์กนั สูงมาก อย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ
.05 (sig. = .046, .038 และ .042 ตามลําดับ) และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
6. สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
6.1 สือ่ การเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน
6.1.1 สื่อการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอนที่
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ นี้ ได้รบั การประเมินความเหมาะสมใน
การออกแบบการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5
ท่าน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบของการออกแบบการเรียนการ
สอนมีค่าความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ใน
ส่วนของการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนโดยใช้เว็บเป็ น
ฐานการสอน ผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวน 6 ท่านมีความคิดเห็นว่า
มีความเหมาะสมในระดับดีมากทัง้ 12 ด้าน และ ในการหา
ประสิทธิภาพสื่อการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน ด้วย
วิธกี ารทดลองภาคสนามกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีม่ ี
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ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 25
คน พบว่ า สื่อการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน มี
ประสิทธิภาพ 90.23/91.47
6.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผูกพันของ
ผู้เรียน การยอมรับเทคโนโลยี และผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน
6.2.1 ความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างความ
ผูกพันของผู้เรียนกับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้เรียนที่
เรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน พบว่า ความผูกพันของ
ผู้เรียนกับการยอมรับเทคโนโลยีมคี วามสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับ “สูงมาก” อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
(r =.918)
6.2.2 ความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างความ
ผูกพันของผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยใช้เว็บ
เป็ นฐานการสอน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
“สูงมาก” อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (r =.657)
6.2.3 ความสัม พันธ์ (Correlation) ระหว่างการ
ยอมรับเทคโนโลยีกบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยใช้เว็บ
เป็ นฐานการสอน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
“สูงมาก” อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (r =.748)
7. อภิ ปรายผล
จากการศึกษาความสัม พัน ธ์ ของความผู ก พันของ
ผูเ้ รียน การยอมรับเทคโนโลยีและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ลี งทะเบียนเรียนรายวิชา
การออกแบบและผลิ ต สื่อ สิ่ง พิม พ์ ในภาคการศึ ก ษา
3/2554 จะเห็นได้วา่ ผูเ้ รียนมีความผูกพันกับการเรียนอยู่
ในระดับดีมาก ทัง้ หมด โดยปจั จัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของผู้ เ รีย นมากที่ สุ ด คื อ ด้ า นกิ จ กรรมการเรีย นรู้ ซ่ึ ง
สอดคล้องกับ Natriello [11] ทีไ่ ด้นิยามความผูกพันของ
ผู้เรียนว่า คือ “การเข้าร่วมกิจกรรมที่เสนอไว้ในส่วนของ
โปรแกรมของโรงเรียน” ซึง่ จะเป็ นตัวชีว้ ดั ทางด้านความคิด
พฤติกรรมและทัศนคติ ในการสร้างความผูกพันของผูเ้ รียน
ในงานการเรียนรูท้ ่มี ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจง โดย Skinner
และ Belmont [19] ได้กล่าวว่า “เด็ก ๆ ทีม่ คี วามผูกพันใน
การเรียน แสดงถึงพฤติกรรมที่ได้ร บั การสนับสนุ น ซึ่ง
เกีย่ วข้องกับกิจกรรมการเรียนทีม่ คี วามผูกพันด้านอารมณ์
ความรูส้ กึ ในเชิงบวก”
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ในด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ผูเ้ รียนส่วนใหญ่ม ี
ระดับการยอมรับอยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์ประกอบเรื่อง
ความรูส้ กึ สนุ กกับการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอนมี
ค่าเฉลีย่ การยอมรับมากทีส่ ดุ เท่ากับ 4.34 และปจั จัยด้าน
เจตนาที่จะเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอนต่ อ ไปใน
อนาคต ผูเ้ รียนส่วนใหญ่มรี ะดับการยอมรับอยูใ่ นระดับมาก
โดยผู้เรียนแน่ ใจว่าจะเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน
ต่อไปในอนาคตมีคา่ เฉลีย่ การยอมรับมากทีส่ ดุ เท่ากับ 4.22
นอกจากนี้แล้วปจั จัยทางด้านเจตคติต่อการเรียนโดยใช้เว็บ
เป็ นฐานการสอน ผูเ้ รียนรูส้ กึ เห็นด้วยกับทางมหาวิทยาลัย
ทีม่ กี ารเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน เพราะเห็นว่าเป็ น
นวัตกรรมใหม่ท่ีช่วยให้ม ีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกทัง้
สามารถศึกษาบทเรียนจากการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐาน
การสอนเมื่อใดก็ได้ท่ตี ้องการ ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (TRA) ที่เป็ นที่มาของ
รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) โดยกล่าวถึงการ
ปฏิบตั ขิ องบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมเฉพาะอย่างว่าเป็ นสิง่
ทีถ่ กู กําหนดโดยความตัง้ ใจของเขาหรือเธอทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
เอง และพฤติกรรมความตัง้ ใจเป็ นการร่วมกันกําหนดโดย
ทัศนคติของบุคคลและบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมในข้อคําถาม [20]
ด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียน จะเห็นได้ว่าผู้เรียนที่
เรียนด้วยสือ่ การเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอนสามารถนํ ามาใช้ใน
การเรียนการสอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีระ
[21] เกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-based
Instruction) ซึ่งเป็ นการบูรณาการกันระหว่างเทคโนโลยี
ปจั จุบนั กับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และการแก้ปญั หาเรื่อง
ข้อจํากัดทางด้านสถานทีแ่ ละเวลา โดยการสอนบนเว็บจะ
ประยุกต์ใช้คุณสมบัตแิ ละทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ ใน
การจัดการสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุ นการเรียน
การสอน ซึ่งการเรียนการสอนทีจ่ ดั ขึน้ ผ่านเว็บนี้อาจเป็ น
บางส่วนหรือทัง้ หมดของกระบวนการสอนการเรียนการ
สอนบนเว็บ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รีย นได้ เรีย นทุ ก
สถานที่ ทุกเวลา เป็ นการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคกัน
ทางการศึกษาและส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้
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ตลอดชีวติ เป็ นการเรียนรูท้ ก่ี ระตือรือร้นและผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ซ่งึ จะช่วยให้ ผู้เรียนมีความพึง
พอใจและทัศนคติท่ดี ตี ่อการเรียนการสอนบนเว็บ ซึ่งจะ
เป็ นนวัตกรรมการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 จากการศึกษางานวิจยั ทางด้านความผูกพันของ
ผูเ้ รียนที่มตี ่อการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ โดยใช้เว็บ
เป็ นฐานการสอน พบว่ายังมีงานวิจยั น้อยมาก ฉะนัน้ ควรมี
การศึกษาทางด้านนี้ต่อไป เพือ่ เป็ นการค้นพบปจั จัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอนให้มากขึ้น เพราะเป็ นวิธกี าร
เรียนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นจุดศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถทํา
ความเข้าใจบทเรียนได้ดว้ ยตนเองตามความสามารถในการ
รับรู้ของตน ซึ่งสนองตอบต่ อความแตกต่ างของผู้เรียน
แต่ละบุคคล ทัง้ นี้ชว่ ยให้ผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
ผูเ้ รียนดีขน้ึ
8.2 การวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาในหัวข้อทีม่ ี
ลักษณะเดียวกันนี้ กับกลุ่มผู้เรียนในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างและความสอดคล้องของ
ผลการวิจยั ซึ่งจะนํ าไปสู่การพัฒนาการเรียนโดยให้เว็บ
เป็ นฐานการสอนให้ดขี น้ึ ได้ต่อไปในอนาคต
8.3 ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้รปู แบบการสอนของ
Gerlach and Ely, (1971) ในการออกแบบการเรียน
การสอน ในครัง้ ต่อไปควรประยุกต์ใช้รปู แบบการสอนของ
นักวิชาการท่านอื่น เพือ่ ศึกษาผลจากรูปแบบนัน้ ๆ
8.4 เนื่องจากการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอนมี
ความยืดหยุ่นในการเรียนมาก ฉะนัน้ ผู้สนใจสามารถนํ า
การเรียนโดยวิธนี ้ีไปปรับและศึกษาผลการเรียนการสอนใน
ระดับชัน้ ต่าง ๆ เช่น ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา
ได้ตามความเหมาะสม
9. กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากทุนโครงการเครือข่าย
เชิงกลยุทธ์ฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทุน
บางส่วนจากทุนอุดหนุนการวิจยั เพือ่ ทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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