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บทคัดย่อ  

   การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ (1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกั

ทฤษฎีพหุปัญญา (2) เปรียบเทียบคะแนนทักษะปฏิบัติ และ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ แต่ละกลุ่มพหุปัญญา (3) เปรียบเทียบ

ความก้าวหน้าของทกัษะปฏิบัติ และ ผลสมัฤทธิ  ทางการเรียน ในรูปแบบการเรียนรู้ 3 

กลุม่ (4) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนอาชีวศึกษา ทีมีต่อ การเรียนรู้บนเว็บ สถิติที

ใช้ในการวิจยั คือ Paired – Samples t-Test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่าง

กลุม่ตวัอย่าง  

   การดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขันตอนหลกัคือ ขันตอนที1 ศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมลูของทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดการอาชีวศึกษา ขันตอนที 2 ออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ขันตอนที 3 พัฒนาบทเรียนการเรียนรู้

บนเว็บ ขันตอนที 4 ทดสอบและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ขันตอนที 5 ประเมินผล

การใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ โดยเครืองมือทีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แบบประเมิน

ในการหาคณุภาพรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บสาํหรับผู้ เชียวชาญ และ บทเรียนการเรียน 

 
1 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , 2556. 
2 นสิติหลกัสตูรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
3 รองศาสตราจารย์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญาสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 3 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่ม

วิเคราะห์ 54 คน กลุ่มพินิจพิจารณา 39 คน และ กลุ่มปฏิสมัพันธ์ 64 คน ผลการวิจัย

พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของผู้ เชียวชาญต่อรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลกัทฤษฎีพหปัุญญาอยู่ในระดบัมาก ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้ เชียวชาญทีมี

ต่อบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญาอยู่ในระดับมากคะแนนทักษะ

ปฏิบัติและผลสมัฤทธิ ทางการเรียน พบว่า คะแนนเฉลียหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนเฉลีย

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทัง 3 กลุ่ม เมือนําไปทดสอบกับ

สมมติุฐานการวิจยั พบว่า ไม่สอดคล้องกบัสมมติุฐานการวิจัยทีว่าคะแนนทักษะปฏิบัติ 

และผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 

สาํหรับความก้าวหน้าของคะแนนทกัษะปฏิบติั พบว่า ค่าเฉลยีคะแนนพัฒนาการทักษะ

ปฏิบติักลุม่วิเคราะห์ สงูกว่า ค่าเฉลียคะแนนพัฒนาการทักษะปฏิบัติ กลุ่มปฏิสมัพันธ์ 

กับ กลุ่มพินิจพิจารณา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือนําไปทดสอบกับ

สมมติุฐานการวิจยั พบว่า  ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ทีว่าความก้าวหน้าของ

คะแนนทกัษะปฏิบติั ในรูปแบบการเรียนรู้ทัง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน  ส่วนค่าเฉลียของ

คะแนนพฒันาการผลสมัฤทธิ ทางการเรียนทัง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยทีว่า ความก้าวหน้าของผลสมัฤทธิ

ทางการเรียน ในรูปแบบการเรียนรู้ทัง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกัน และ ความพึงพอใจของ

นกัเรียนอาชีวศกึษา ทีมีต่อการเรียนรู้บนเว็บ อยู่ในระดบัมากทีสดุ  

คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ, ทฤษฎีพหปัุญญา, การจดัการอาชีวศกึษา 

 

ABSTRACT 

   The objectives of this research were (1) To develop Model of Learning 

on the Web according to the Theory of Multiple Intelligences. (2) To compare 

practical skills and academic achievement of each group before and after 

using of Learning on the Web in the model of learning for each group. (3)

 To compare the progress of practical skills and academic 

achievement between the groups before and after using Model of Learning on 
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the Web for three groups. (4) To analyze the satisfaction of vocational students 

that affects the model of Learning on the Web. Analyses of the data were 

expressed in Paired – Samples t-Test, Analysis of Variance : ANOVA.  

   The research methodology was composed of five steps. (1) Study 

and analysis of data consistency, Theory of Multiple Intelligences with 

Vocational Education. (2) Design the Model for the development of the model 

of Learning on the Web. (3) Developing the Model of Learning on the Web. (4) 

Testing and storage of samples. (5) Evaluations of the effect of using the 

model of learning on the Web. Tools of research were Questionnaire for 

measurement quality of the tools for the experts and Web According to the 

Theory of Multiple Intelligences for three groups of vocational students: 54 

analytic group, 38 introspective group and 64 interactive group.  

   The results showed that the evaluation of experts to model of learning 

on the web according to the theory of multiple intelligences at a high scale. 

Efficiency evaluation of experts to web according to the theory of multiple 

intelligences at a high scale. Practical skills and academic achievement were 

found that the average after learning higher than the average before learning. 

The statistical significant was at .05 level for each group. When testing with the 

hypothesis they were not consistent with the research hypothesis that practical 

skills and academic achievement of each group before and after learning 

were not different. For the progress of practical skills found that progress 

mean score of analytic group higher than mean score of interactive group with 

introspective group. The statistical significant was at .05 level. When testing 

with the hypothesis they were not consistent with the research hypothesis that 

progresses of practical skills for three groups were not different. The progress 

of academic achievement for three groups did not different. The statistical 
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significant was at .05 level that was consistent with hypothesis research.         

The satisfaction of vocational students that affect the model of learning on the 

web was at the most score. 

Keywords : Model of Learning on the Web, Theory of Multiple Intelligences, 

Vocational Education Management. 

 

บทนํา  

   การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ทําให้เกิด 

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศทังระบบ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543:4) แบ่งออกเป็น 9 หมวดสาระสําคัญ 

โดยเฉพาะในหมวด 4 มาตรา 24 ว่าด้วยการจดัการศกึษาจะต้อง เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ 

และควรพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ ความสนใจ และความถนัดของผู้ เรียน โดย เอือต่อ

การพฒันาขีดความสามารถของผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ และสอดคล้อง เป็นไปตาม

จดุประสงค์ของการศกึษาแต่ละระดับ โดยปรับให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ปรับ

บทบาทครูจากผู้สงัสอนถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้อํานวยความสะดวก ช่วยเหลือชีแนะ 

สนับสนุน และเอาใจใส่ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการด้วยเทคนิคหรือ

ยทุธศาสตร์การสอนทีเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมผู้ เรียนให้สร้างองค์ความรู้โดยเรียนจาก

ประสบการณ์จริง และกิจกรรมต่าง ๆ ทีให้ผู้ เรียนได้สมัผัส ปฏิบัติด้วยตนเอง ทังนี ครู

ควรสอนด้วยวิธีการทีหลากหลาย ใช้แหลง่การเรียนรู้ทีนอกเหนือจากห้องเรียน โรงเรียน 

และหนังสือเรียนเพือให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้ เรียน    

แต่ละกลุม่แต่ละคน     

  การจัดการเรียนการสอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลตามทฤษฎี        

พหปัุญญา (Multiple Intelligences หรือ MI) ของการ์ดเนอร์ (Gardner, 1983 : 62-69) 

ได้ศึกษาถึงศักยภาพ และความถนัดของคนโดยการผสมผสานเกียวกับสมอง และ

จิตวิทยาพฒันาการ ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นนวัตกรรมใหม่ ทีนําไปใช้ในทุกวงการ และ

นําไปสู่ การปฏิรูปการศึกษา (เยาวพา เดชะคุปต์ และคณะ, 2551 : 21-22) โดยเน้น 

การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และผู้ เรียนในทุก ๆ ด้าน ซึงการ์ดเนอร์เชือว่าปัญญา
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หมายถึง โครงสร้างทางชีวจิตวิทยา ซึงเป็นตัวสร้างแหล่งความคิดของคนเราซึงจะส่งผล 

ต่อเนือหาแต่ละด้าน และ ยังมีผลมาจากองค์ประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ พันธุศาสตร์ 

และสงัคม ซงึเป็นสงิผสมผสานระหว่างพันธุกรรมกับสิงแวดล้อม การ์ดเนอร์ เชือว่าคน

ทัวไปจะมีปัญญาหลายด้านโดยได้นําเสนอไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถทาง

ปัญญาด้านภาษา 2) ความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะ และ คณิตศาสตร์ 3) 

ความสามารถทางปัญญาด้านมิติสมัพันธ์หรือด้านภาพ 4) ความสามารถทางปัญญา

ด้านดนตรีและจงัหวะ 5) ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกาย และการเคลือนไหว 6) 

ความสามารถทางปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล และ 7) ความสามารถทาง

ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง โดยแต่ละด้านจะขึนกับความสามารถ แต่จะแอบแฝง

และแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ระบบภาษา ระบบภาพหรือ สญัลกัษณ์ 

ระบบเขียน ซงึสงิต่าง ๆ เหลา่นีจะแสดงออกมาในรูปของวัฒนธรรมของแต่ละแห่งในปี 

พ.ศ. 2541 การ์ดเนอร์ ได้นําเสนอปัญญาด้านที 8 คือ ความสามารถทางปัญญาด้าน

ธรรมชาติ และต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้นําเสนอปัญญาด้านที 9 คือ ความสามารถทาง

ปัญญาด้านอตัถภวนิยม หรือ การดํารงอยู่ และมี การนําเสนอปัญญาอีกหนึงด้าน คือ 

ความสามารถทางปัญญาด้านจิตวิญญาณ แต่การ์ดเนอร์ยังไม่ได้นับเป็นด้านที 10 

เพราะยงัมีปัญหาการจดัเกณฑ์อยู ่  

   การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ       

การอาชีวศึกษา ซึงเป็นสถาบันทีมีการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเป็น

กระบวนการผลติและพฒันากําลงัคน ระดับกึงฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับ

เทคโนโลยี ทีมีลกัษณะเฉพาะสมัพันธ์อย่างชัดเจนกับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีในแต่ละภาคเศรษฐกิจ เจตนารมณ์เพือให้บุคคลมีความรู้ มีทักษะใน

วิชาชีพพืนฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมทังมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์มีสมรรถนะ

ในการประกอบอาชีพ สามารถนําทักษะความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบ

อาชีพสร้างผลผลติและรายได้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างมันคงและยังยืน ใช้การศึกษา

วิชาชีพเป็นกลไกสําคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน สนองนโยบาย

ของประเทศทําสงครามกับความยากจนของรัฐบาล โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ  
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การอาชีวศกึษาเป็นหน่วยงานหลกัทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาวิชาชีพโดย

จําแนกระดับตามหลกัสตูรการเรียนการสอน คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสงู ระดับประกาศนียบัตรเทคนิคระดับประกาศนียบัตรครู

เทคนิคชันสงูและหลกัสตูรวิชาชีพ ระยะสนั จึงถือว่าเป็นหน่วยงานทีมีภารกิจทีสําคัญ 

สง่ผลกระทบต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างยิง (สาํนกังานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา, 

2546 : 3)  

  การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการผลิตและพัฒนากําลังคนในสายวิชาชีพ ที

จะต้องมีความสมัพันธ์กับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยีอยู่

ตลอดเวลา จงึต้องมีการจดัสรรโอกาสในด้านการศึกษาเพืออาชีพให้ได้อย่างทัวถึงและ

มีคณุภาพ ให้บคุคลมีความรู้ ทกัษะวิชาชีพพืนฐานและวิชาชีพเฉพาะทางทีได้คุณภาพ

มาตรฐาน มีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพเพือการทํางานอย่างมีความสขุ 

โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เนือหาสาระก้าวทันต่อความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี รวมทังสืบสาน และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยอย่างเหมาะสมเพือ     

การประกอบอาชีพทังในระบบการจ้างงานและอาชีพอิสระ (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2543:6) โดยการจัดการอาชีวศึกษา ต้องเป็นไปเพือผลิตและ

พัฒนากําลงัคนทางวิชาชีพ  ทีมีคุณภาพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและเจตคติที

เหมาะสมให้สอดคล้องกบัความต้องการของ ตลาดแรงงานและยกระดับความสามารถ

ใน การแข่งขนัของประเทศในประชาคมโลก (มาตรา 6) กระบวนการจัดการอาชีวศึกษา

มุ่งพฒันาความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กบัการปฏิบัติ ทังนีให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีทังส่วน ทีเป็นศาสตร์สากล รวมทังการประสมประสานองค์ความรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิน เพือให้นกัเรียนสามารถประยกุต์ความรู้สากลได้เหมาะสมกับบริบทของ

สงัคมไทย (มาตรา 7) และมีการวดัและประเมินผลทีเน้นความสามารถใน การประยุกต์

ความรู้สูก่ารปฏิบติั หรือ การวดัทกัษะเชิงปฏิบัติมากกว่าการทดสอบความรู้ทางทฤษฎี

เพียงอย่างเดียว (มาตรา12,ข้อ 5) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

2543:6)  

   การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ (Skill) มีกระบวนการทีแตกต่างออกไปจาก
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การเรียนการสอนโดยทัวไป สชุาติ ศิริสขุไพบูลย์ (2526 : 2) กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติเป็น

ภาวะภายนอกของการเรียนรู้อย่างหนึงทีเกิดจากการตอบสนองซํา ๆ ต่อสิงเร้า หากได้

กระทําบ่อยเพียงใดย่อมมีผลทําให้ผู้ เ รียนมีความคงทนในการเรียนรู้มากเท่านัน 

โดยเฉพาะการสอนทกัษะจําเป็นต้องให้ผู้ เรียนปฏิบติัจริงจงึจะช่วยให้เกิด ความชํานาญ  

ซึง ฟิทส์ (Fitts, 1964 : 34-39) ได้เสนอว่า การเรียนรู้ทักษะปฏิบัติจะได้ผลดีหากได้

กระทําควบคู่ไปกบัการฝึกฝนทางปฏิบติั และความรู้ทางทฤษฎี การตรวจ-ปรับแก้ทักษะ 

ขนึอยู่กบัความสามารถในการกระทําทีรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยําต่อสถานการณ์ของ

สิงเร้าทีกําหนด การพัฒนาทักษะต้องใช้ความพยายามและเวลา รวมทังมีทัศนคติ

ในทางทีดี นอกจากนีการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัจะเน้น ในเรืองการฝึกทักษะ โดยให้

ผู้ เรียนฝึกฝนเพือเกิดการปฏิบัติได้ ช่วยเสริมความรู้ และเปลียนแปลงทัศนคติ 

จดุมุ่งหมายของการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัก็คือ การให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติในสิงที

เรียนนัน แล้วรู้ว่าสิงทีทํานันเป็นอย่างไร การเรียนรู้จะเกิดขึนจากการลงมือทําเอง 

ผู้ เรียนรู้จักและคุ้ นเคยกับเครืองมือและอุปกรณ์ รู้จักการวางแผนและทดลองใช้

เครืองมือต่างๆ เพือฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการฝึกปฏิบัติที ดีและ          

ความเหมาะสม (สชุาติ ศิริสขุไพบูลย์, 2526 : 30) ดังนันการเรียนการสอนด้านทักษะ

ปฏิบัติให้ได้ผลต้องศึกษาและทําความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ด้านการฝึกทักษะ

ปฏิบติั เพือนํามาสง่เสริมผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะและปฏิบติัได้ดียิงขนึ  

 ด้วยเหตุนี จึงมีความจําเป็นทีจะต้องหารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาบนความแตกต่างของผู้ เรียนในแต่ละสาขาวิชาเพือมุ่งเน้นทักษะปฏิบัติ  

การทีจะสนองตอบแนวทางการเรียนดังกล่าวได้ จําเป็นต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

เพราะรูปแบบการเรียนแบบเดิมไม่สามารถสนองตอบได้ทังหมด การนําเทคโนโลยี

ทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นทีรู้จักกันดี ได้แก่ 

การเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ (Online Learning) การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์   

(E-learning) การสอนบนเว็บ (Web-based Instruction) เป็นต้น  

 การพฒันารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริม

ทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา เป็นช่องทางหนึงทีจะสามารถนําหลกัการ 
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การจัดการศึกษาตามความแตกต่างของบุคคลมาใช้กับการจัดการอาชีวศึกษาทีมี 

ความหลากหลายตามสาขาอาชีพในประเทศไทย จะเป็นการเพิมศักยภาพทาง        

การเรียนรู้ ให้เหมาะสมและก้าวทนัต่อความเจริญก้าวหน้าในยุคของโลกทีไร้พรหมแดน 

สามารถนําสือมาผสมผสานให้อยู่ในรูปของมัลติมีเดียเพือใช้สําหรับการเรียนการสอน 

และยงัเป็น การเพิมเติมเครืองมือและอุปกรณ์ทีจําเป็นรวมทังเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน

ระยะยาวได้อีกทางหนึงด้วย ซึงถือว่าเป็นการพัฒนาพืนฐานทางด้านการเรียนรู้และ

ขยายสงัคมแห่งการเรียนรู้ให้กว้างไกลยิงขึน และเป็นรูปแบบทีสามารถนําไปพัฒนา 

การเรียนการสอนเพือมุ่งเน้นทักษะปฏิบัติ ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

ทางด้านอาชีวศกึษาของประเทศไทยให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั  

 1. เพือพฒันารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา ทีส่งเสริม

ทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สําหรับกลุ่ม

วิเคราะห์ กลุม่พินิจพิจารณา และ กลุม่ปฏิสมัพนัธ์  

 2. เพือเปรียบเทียบคะแนนทักษะปฏิบัติ และ ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 

ระหว่างก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือ

สง่เสริมทกัษะปฏิบติัในรูปแบบการเรียนรู้ แต่ละกลุม่   

 3. เพือเปรียบเทียบความก้าวหน้าของทักษะปฏิบัติ และ ผลสัมฤทธิ ทาง    

การเรียน หลงัการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริม

ทกัษะปฏิบติัในรูปแบบการเรียนรู้ 3 กลุม่ 

 4. เพือศกึษาความพงึพอใจของนักเรียนอาชีวศึกษา ทีมีต่อการเรียนรู้บนเว็บ 

ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

  1. รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนสือ

อิเล็กทรอนิกส์ทีมีการส่งผ่านคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังผู้ เรียนได้ทุกทีทุก

เวลา และ ผู้ เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้เมือใดก็ได้ ตามความถนัด และความต้องการ
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ของตนเอง เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ตลอดจนอํานวย         

ความสะดวก และการเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ   

  2. กลุ่มพหุปัญญา 3 กลุ่ม  มีการแบ่งตามแนวคิดของ Mckenzie คือ 1) 

กลุ่ มวิ เคราะห์ เ ป็นกลุ่มพหุปัญญาที เ น้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์  ซึง

ประกอบด้วย ความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถทาง

ปัญญาด้านดนตรีและจังหวะ ความสามารถทางปัญญาธรรมชาติ 2) กลุ่มพินิจ

พิจารณา เ ป็นกลุ่มพหุปัญญาที เ น้นจินตนาการความเ ข้าใจ ซึงประกอบด้วย 

ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตนเอง ความสามารถทางปัญญาด้านมิติหรือ

ด้านภาพ ความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนิยมหรือการดํารงอยู่ และ 3) กลุ่ม

ปฏิสัมพันธ์ เป็นกลุ่มพหุปัญญาทีเน้นการสือสาร การถ่ายทอด ซึงประกอบด้วย 

ความสามารถทางปัญญาด้านภาษา ความสามารถทางปัญญาด้านระหว่างบุคคล 

ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการเคลอืนไหว    

  3. การจัดการอาชีวศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาวิชาชีพให้กับผู้ เรียน 

เพือนําไปประกอบอาชีพ โดยมุ่งให้ผู้ เรียนได้มีความรู้ ทักษะและความสามารถใน    

การปฏิบัติงาน ทังนีการจัดการอาชีวศึกษาควรจัดให้ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสงัคม      

  4. นักเรียนอาชีวศึกษา หมายถึง นักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

วิทยาลยัอาชีวศกึษานครศรีธรรมราช วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลยัเกษตร

และเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วิทยาลยัศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช และ วิทยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยีสรุาษฎร์ธานี 

 

สมมุติฐานการวิจยั  

  1. ทักษะปฏิบัติ และ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลงัการใช้

รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ใน

รูปแบบการเรียนรู้แต่ละกลุม่ (กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และ กลุ่มปฏิสมัพันธ์) 

ไม่แตกต่างกนั   
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   2. ความก้าวหน้าของทกัษะปฏิบติั และ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน หลงัการใช้รูปแบบ

การเรียนรู้ บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั ในรูปแบบการเรียนรู้ 3 

กลุม่ (กลุม่วิเคราะห์ กลุม่พินิจพิจารณา และ กลุม่ปฏิสมัพนัธ์) ไม่แตกต่างกนั  

 

วิธีการวิจยั  

   ในการวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือ

ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา เป็นการวิจัยกึงการทดลอง ผู้ วิจัยได้

ดําเนินการตามขนัตอนต่อไปน ีขันตอนที 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของ

ทฤษฎีพหปัุญญา กบั การจดัการอาชีวศกึษา ในขนัตอนนีจะเป็นการหาข้อมูลความสอดคล้อง

ของทฤษฎีพหปัุญญากบัการจดัการอาชีวศึกษา เพือนําไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บน

เว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 

  ขันตอนที 2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ใน

ขนัตอนนีจะเป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัผู้ เรียนอาชีวศกึษาในแต่ละกลุ่ม 

และ ออกแบบรูปแบบ การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ 

สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา  

   ขนัตอนที 3 พฒันาบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ในขันตอนนีจะนําผลทีได้จากขันตอน

การออกแบบมาดําเนินการพฒันา บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือ

สง่เสริมทกัษะปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา  

   ขันตอนที 4 ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในขันตอนนีจะเป็น  

การนําบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบัติ สําหรับ

นกัเรียนอาชีวศกึษา ทีพฒันาเสร็จแล้ว ไปใช้ทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง 

   ขนัตอนที 5 ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ในขันตอนนีจะเป็นการนํา

ผลจากการนํารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ 

สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ทีไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ข้อมูลเพือสรุป

ผลการวิจยั ฯ  
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ตาราง 1 ขนัตอนการดําเนินการวิจยั 

ขนัตอนการ

ดําเนินงาน 

วิธีการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

ขนัตอนที 1  

 

1.1 ศึกษา และ วิเคราะห์ข้อมูล

ความสอดคล้องของ ทฤษฎีพหุ

ปัญญา กบั การจดัการอาชีวศกึษา 

ข้อมูลความสอดคล้องของ

ท ฤ ษ ฎี พ หุ ปั ญ ญ า กั บ          

การจดัการอาชีวศกึษา 

1.2 นําผลการศึกษาและวิเคราะห์

มาจัดจําแนกกลุ่มความสามารถ

ทางพหปัุญญา 

ข้อมูลกลุ่มความสามารถทาง

พหปัุญญา 

ขนัตอนที 2 

2.1 กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที

เหมาะสมกับกลุ่มพหุปัญญา และ 

หาความสอดคล้อง 

กรอบกิจกรรมการเรียนรู้ ทีผ่าน

การหาความสอดคล้องจาก

ผู้ เชียวชาญ 

2.2 ประเมินความคิดเห็นของ

ผู้ เ ชียวชาญที มี ต่อกิจกรรมการ

เรียนรู้ของกลุม่พหปัุญญา 

กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม  

พหุปัญญาทีผ่านการประเมิน

จากผู้ เชียวชาญ 

2.3 สังเคราะห์และออกแบบ

รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บตามหลกั

ทฤษฎี พหุปัญญา เพือส่ง เสริม

ทักษ ะปฏิ บั ติ  และหาความ

สอดคล้อง 

รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลักทฤษฎี พหุปัญญา เพือ

ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ทีผ่าน

การหาความสอดคล้องจาก

ผู้ เชียวชาญ 

2.4 ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

ผู้ เ ชี ย ว ช า ญ ที มี ต่ อ รู ป แ บ บ         

การเรียนรู้บนเว็บตามหลักทฤษฎี 

พหุ ปัญญา เพือส่ง เส ริมทักษ ะ

ปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา 

รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลักทฤษฎี พหุปัญญา เพือ

ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ทีผ่าน

การประเมินความคิดเห็นจาก

ผู้ เชียวชาญ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ขนัตอนการ

ดําเนินงาน 

วิธีการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

 

 

 

ขนัตอนที 3 

3.1 วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา 

บทเรียนการเ รียนรู้บนเว็บตามหลัก

ทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา 

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริม

ทักษ ะปฏิ บั ติ  สําห รับนัก เ รียน

อาชีวศกึษา 

3.2 ประเมินความคิดเห็นผู้ เชียวชาญ

ต่อประสทิธิภาพของบทเรียนการเรียนรู้

บนเว็บตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือ

ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน

อาชีวศกึษา 

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริม

ทักษ ะปฏิ บั ติ  สําห รับนัก เ รียน

อาชีวศึกษา ทีผ่านการประเมิน

ประสทิธิภาพจากผู้ เชียวชาญ 

 

 

 

ขนัตอนที 4 

 

4.1 วิเคราะห์ความเชือมันและความ

ยากง่ายของแบบทดสอบ 

ได้ค่าความเชือมันและความยาก

ง่ายของแบบทดสอบ 

4.2 ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุม่ตวัอย่างทีใช้บทเรียนการเรียนรู้บน

เว็บตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือ

ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน

อาชีวศกึษา 

ไ ด้ ข้ อมูล เ กีย ว กับ  ผ ล สัม ฤ ท ธิ

ท า ง ก า ร เ รี ย น  ทั ก ษ ะ ป ฏิ บั ติ  

ความก้าวหน้าของผลสัมฤท ธิ

ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ  

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก เ รี ย น

อ า ชี ว ศึ ก ษ า ที มี ต่ อ บ ท เ รี ย น       

การเรียนรู้บนเว็บ ฯ 
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ตาราง 1 (ต่อ)  

ขนัตอนการ

ดําเนินงาน 

วิธีการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

 

 

ขนัตอนที 5 

ประเมินผลการใช้บทเรียนการเรียนรู้บน

เว็บ ในขันตอนนีจะเป็นการนําผลจาก

การนําบทเรียน การเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริม

ทัก ษ ะป ฏิ บั ติ  สํา ห รับ นัก เ รี ย น

อาชีวศึกษา ที ไปใช้ทดลองกับกลุ่ม

ตวัอย่าง มาวิเคราะห์ข้อมลู เพือสรุปผล

การดําเนินการ 

ได้ผลสรุปงานวิจยัเกียวกบั 

- ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน  

- ความก้าวหน้าของทกัษะปฏิบติั  

- ความพึงพอใจของนักเรียน

อาชีวศกึษาทีมีต่อบทเรียน        

การเรียนรู้บนเว็บ ฯ 

 

   เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี ประกอบด้วย  

   1. แบบประเมินในการหาคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎี

พหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 

        1.1 แบบประเมินหาค่าความสอดคล้องของผู้ เชียวชาญทีมีต่อ “กิจกรรม

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษา” โดยผู้ เชียวชาญทีมีความรู้ทางด้านการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และ 

ทฤษฎีพหุปัญญา จํานวน 3 ท่าน ในการประเมินหาค่าความสอดคล้องได้ค่าความ

สอดคล้อง 0.95  ถือว่าสอดคล้องเหมาะสม  

       1.2 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีมีต่อ “ กิจกรรมการเรียนรู้

บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ  สําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษา” โดยผู้ เชียวชาญทีมีความรู้ทางด้านการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และ 

ทฤษฎีพหุปัญญา จํานวน 3 ท่าน โดยค่าความเชือมันของแบบประเมินความคิดเห็น

ของผู้ เชียวชาญทงัฉบบัคือ 0.94   



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

 

38

      1.3 แบบประเมินหาค่าความสอดคล้องของผู้ เชียวชาญทีมีต่อ “รูปแบบ 

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน

อาชีวศกึษา” โดยผู้ เชียวชาญทีมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และ เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ท่าน ในการประเมินหาค่าความสอดคล้องได้ค่าความสอดคล้อง 

0.87 ถือว่าสอดคล้องเหมาะสม   

      1.4 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีมีต่อ “ รูปแบบการเรียนรู้

บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ  สําหรับนักเรียน

อาชีวศกึษา ”  โดยผู้ เชียวชาญทีมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และ เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ท่าน โดยค่าความเชือมันของแบบประเมินความคิดเห็นของ

ผู้ เชียวชาญทงัฉบบัคือ 0.81   

       1.5 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีมีต่อประสิทธิภาพของ 

“บทเรียนการเรียนรู้ บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ 

สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา” โดยผู้ เชียวชาญทีมีความรู้ทางด้านการจัดการเรียน      

การสอนอาชีวศกึษา เทคโนโลยีการศกึษา และ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ท่าน 

โดยค่าความเชือมันของแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทังฉบับคือ 0.90 

  2. บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และ กลุ่ม

ปฏิสมัพนัธ์ ประกอบด้วย  

        2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ก่อนและหลงัการเรียนรู้  

บทเรียนการเรียนรู้ บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบัติ สําหรับ

นักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และ กลุ่มปฏิสัมพันธ์ โดย

แบบทดสอบต้องมีค่าความยากง่ายระหว่าง .40 - .60 จึงถือว่าเป็นข้อสอบทีนําไปใช้ได้ 

และสําหรับค่าความเชือมันของแบบทดสอบต้องมีค่าความเชือมันปานกลาง (0.41-

0.70) ถงึ ค่าความเชือมนัสงู (0.71-1.00)  

        2.2 แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ ก่อนและหลังการเรียนรู้ บทเรียน      

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน
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อาชีวศกึษา กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และ กลุ่มปฏิสมัพันธ์ โดยแบบทดสอบ

ต้องมีค่าความยากง่ายระหว่าง .40 - .60 จงึถือว่าเป็นข้อสอบทีนําไปใช้ได้ และสําหรับ

ค่าความเชือมันของแบบทดสอบต้องมีค่าความเชือมันปานกลาง (0.41-0.70) ถึงค่า

ความเชือมนัสงู (0.71-1.00) 

       2.3 กิจกรรมการเรียนรู้บน บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎี   

พหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่ม

พินิจพิจารณา และ กลุ่มปฏิสัมพันธ์ โดยต้องผ่านการหาค่าความสอดคล้องจาก

ผู้ เชียวชาญ และ ประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญเกียวกับกิจกรรม การเรียนรู้บน

เว็บ ฯ  

      2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอาชีวศึกษาทีมีต่อ บทเรียน    

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ สําหรับนักเรียน

อาชีวศกึษา กลุม่วิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และ กลุ่มปฏิสมัพันธ์ โดยค่าความเชือมัน

ของแบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนอาชีวศกึษาทงัฉบบัคือ 0.86  

 

สรุปผลการวิจยั  

  1. รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบติัสาํหรับนกัเรียน อาชีวศกึษา ประกอบด้วย   

      กิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บ ซึงมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มพหุปัญญา 

สําหรับกลุ่มวิเคราะห์ ประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมการแสวงหาความรู้ กิจกรรม    

การทําแบบฝึกหดั โดยมีเครืองมือออนไลน์ ในการเรียนรู้ทีเหมาะสม คือ การใช้การถ่าย

โอนข้อมูล และ การใช้โปรแกรมค้นหา ในกลุ่มพินิจพิจารณา ประกอบด้วยกิจกรรม 

กิจกรรมการแสวงหาความรู้ กิจกรรมการตังคําถาม เครืองมือออนไลน์ในการเรียนรู้ ที

เหมาะสม คือ การใช้การถ่ายโอนข้อมูล และ การใช้โปรแกรมการค้นหา และกลุ่ม

ปฏิสมัพันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมการแสวงหาความรู้ และ การอภิปรายผล เครืองมือ

ออนไลน์ในการเรียนรู้ทีเหมาะสม คือ การใช้โปรแกรมสนทนา และ การใช้จดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์   

      ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) ซึงเป็น
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ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ทีทํางานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดการ

ทางด้านคอร์สแวร์ ตลอดจนถึงองค์ประกอบต่าง ๆ คล้ายกับการเรียนการสอนจริงทุก

ประการ ดงัภาพ 1  

 

ภาพ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือ 

สง่เสริมทกัษะปฏิบติั สําหรับนักเรียนอาชีวะศึกษา 

 

  องค์ประกอบของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา

เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติัสาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา ประกอบด้วย สว่นต่าง ๆ คือ 

 - User Interface  

 - Learning Management System (LMS)   

 - Multiple Intelligence Section  

  - Online Tools Section  

   - Multiple Intelligences for Vocational Students on Database System  

   - Learning Activities Section  

   - Assessment Section   
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     และส่วนประกอบอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลัก

ทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา คือ ปัจจัย

นําเข้า (Input) ผลลัพธ์ (Output) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และ การควบคุม 

(Control) ดงัภาพ 2 

 

 

ภาพ 2 รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั 

           สาํหรับนกัเรียนอาชีวะศกึษา  

 

    โดยผลการประเมินความเหมาะสมของผู้ เชียวชาญต่อรูปแบบการเรียนรู้บน

เว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ในภาพรวมในระดับมาก (휇 

= 4.36, 휎= 0.18) และเมือพิจารณาผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญต่อ

รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า  

ความเหมาะสมในการนําระบบการจัดการเรียนรู้ LMS มาพัฒนาระบบการเรียนรู้ บน

เว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ อยู่ในระดับมากทีสดุ (휇 = 
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4.58, 휎 = 0.14) รองลงมา ความเหมาะสมในส่วนองค์ประกอบของรูปแบบกิจกรรม        

การเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก (휇 = 4.30, 휎 = 0.33) และ ความเหมาะสมในส่วนของกิจกรรม

การเรียนบนเว็บ อยู่ในระดับมาก (휇 = 4.25,휎 = 0.00) สําหรับในส่วนประกอบอืน ๆ ที

เกียวข้อง พบว่า ความเหมาะสมด้านผลลพัธ์อยู่ระดับมากทีสดุ (휇 = 4.75, 휎 = 0.50) 

รองลงมา ความเหมาะสมด้านข้อมูลป้อนกลบัอยู่ในระดับมาก (휇 = 4.50, 휎 = 0.58)  

ความเหมาะสมด้านการควบคมุอยู่ในระดบัมาก (휇 = 4.25, 휎 = 0.35) และ ความเหมาะสม

ด้านปัจจยันําเข้า อยู่ในระดบัมาก (휇 = 4.20, 휎 = 0.33) ตามลาํดบั  

  และสาํหรับในส่วนการประเมินประสิทธิภาพของผู้ เชียวชาญทีมีต่อ บทเรียน

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญาเพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติสําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษา(http://mivsthailand.com) พบว่าผลการประเมินความคิดเห็นของ

ผู้ เชียวชาญอยู่ในระดบัมาก โดยความคิดเห็นทีได้ค่าเฉลียสงูสดุ คือ ระดับความคิดเห็น

เกียวกับความเหมาะสมของการตรวจสอบและความปลอดภัยในการใช้งานบทเรียน 

การเรียนรู้บนเว็บ (휇 = 4.23, 휎 = 0.08) รองลงมา ระดับความคิดเห็นเกียวกับ     

ความถูกต้องของผลลพัธ์ทีได้จากบทเรียน  การเรียนรู้บนเว็บ (휇 = 4.15, 휎 = 0.14)  

ระดบัความคิดเห็นเกียวกบั ความถกูต้องด้านการทํางานของฟังก์ชันต่าง ๆ ในบทเรียน

การเรียนรู้บนเว็บ ฯ (휇 = 4.12, 휎 = 0.10) ระดบัความคิดเห็นเกียวกับความเหมาะสม

ในการตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ ใช้บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ฯ (휇 = 

4.11, 휎 = 0.15) และ ระดบัความคิดเห็นเกียวกับความเหมาะสมของการออกแบบใน

การใช้งานบทเรียนการเรียนรู้บเว็บ ฯ (휇 = 4.01, 휎 = 0.28) ตามลาํดบั  

   2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะปฏิบัติ และ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ระหว่าง

ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริม

ทกัษะปฏิบติั ในรูปแบบการเรียนรู้ แต่ละกลุม่  
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 ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลยีของคะแนนทกัษะปฏิบติั ระหว่างกลุม่พหปัุญญา  

   3 กลุม่ 

กลุ่มพหุปัญญา n 
 

X 
S.D. 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

กลุม่วเิคราะห์ 54 28.39 1.46 ระหวา่งกลุม่ 33.98 2 16.99 3.567 0.075 

กลุม่พนิจิพจิารณา 39 27.85 2.69 ภายในกลุม่ 733.66 154 4.76   

กลุม่ปฏิสมัพนัธ์ 64 27.31 2.34 รวม 767.64 156    

รวม 157 27.82 2.22       

 

       คะแนนทักษะปฏิบัติระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละกลุ่ม จาก      

การทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบที พบว่า คะแนนเฉลียหลังเรียนสูงกว่า 

คะแนนเฉลียก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทัง 3 กลุ่ม เมือนําไป

ทดสอบกบัสมมติุฐานการวิจัย พบว่า ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ทีว่าคะแนน

ทักษะปฏิบัติก่อนเรียนและหลงัเรียนในแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า นักเรียนมี

ทกัษะปฏิบติัสงูขนึจากการเรียนด้วยบนเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ฯ ทีพฒันาขนึ  

 

ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ระหว่างกลุ่ม         

พหปัุญญา 3 กลุม่  

 

กลุม่พหปัุญญา n 
 

X 
S.D. 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

กลุม่วเิคราะห์ 54 83.06 10.18 ระหวา่งกลุม่ 145.99 2 72.99 0.704 0.496 

กลุม่พนิิจพจิารณา 39 85.26 10.59 ภายในกลุม่ 15960.27 154 103.64   

กลุม่ปฏิสมัพนัธ์ 64 83.00 9.92 รวม 16106.26 156    

รวม 157 83.58 10.16       

 

    ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนในแต่ละกลุ่ม จาก 

การทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบที พบว่า คะแนนเฉลียหลังเรียนสูงกว่า 
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คะแนนเฉลียก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทัง 3 กลุ่ม เมือนําไป

ทดสอบกบัสมมติุฐานการวิจยั พบว่าไม่สอดคล้องกบัสมมติุฐานการวิจัยทีว่าผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน แสดงว่า นักเรียนมี

ความรู้เพิมขนึจากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ฯ ทีพฒันาขนึ 

  3. เปรียบเทียบความก้าวหน้าของทกัษะปฏิบัติ และ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบติัในรูปแบบการเรียนรู้ 3 กลุม่ 

 

ตาราง 4  เปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพัฒนาการทักษะปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม                     

 พหปัุญญา 3 กลุม่ 

กลุม่พหปัุญญา n  x S.D. 
แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F 

 

Sig. 

กลุม่วเิคราะห์ 54 12.96 1.64 ระหวา่งกลุม่ 157.32 2 78.66 19.86 0.000 

กลุม่พนิจิ

พจิารณา 

39 11.49 1.67 ภายในกลุม่ 610.11 154 3.96   

กลุม่ปฏิสมัพนัธ์ 64 10.66 2.40 รวม 767.43 156    

รวม 157 11.66 2.22       

 สาํหรับในสว่นของคะแนนทกัษะปฏิบติั พบว่า คะแนนค่าเฉลยีของคะแนนทักษะ

ปฏิบัติทัง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงสอดคล้องกับ

สมมุติฐานการวิจัย แสดงว่า คะแนนค่าเฉลียของคะแนนทักษะปฏิบัติหลงัเรียนในแต่ละ

กลุม่ไม่แตกต่างกนั และ สาํหรับค่าเฉลียของคะแนนพัฒนาการทักษะปฏิบัติระหว่างกลุ่ม

พหุปัญญา พบว่า ค่าเฉลียของคะแนนพัฒนาการทักษะปฏิบัติ ทัง 3 กลุ่ม อย่างน้อย 1 

กลุม่ต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 และ จาก การทดสอบรายคู่โดยใช้สถิติ

ทดสอบของ Scheffe พบว่า ค่าเฉลยีคะแนนพฒันา การทกัษะปฏิบติั กลุม่วิเคราะห์ สงูกว่า 

กลุม่ปฏิสมัพนัธ์ กบักลุม่พินิจพิจารณา แสดงว่า บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎี

พหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั มีความเหมาะสมกบันกัเรียนในกลุม่วิเคราะห์มากกว่า 
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กลุม่ปฏิสมัพนัธ์ และ กลุม่พินิจพิจารณา  

 

ตาราง 5 เปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพัฒนาการผลสมัฤทธิ ทางการเรียนระหว่าง

กลุม่พหปัุญญา 3 กลุม่ 

 

กลุ่มพหุปัญญา 

 

n 

 

X 

 

S.D. 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

 

SS 

 

df 

 

MS 

 

F 

 

Sig. 

กลุ่มวิเคราะห์ 54 37.80 14.56 ระหวา่งกลุ่ม 93.21 2 46.61 0.24 0.788 

กลุ่มพินิจพิจารณา 39 36.38 13.51 ภายในกลุ่ม 30046.60 154 195.11   

กลุ่มปฏิสัมพนัธ์ 64 36.08 13.73 รวม 30139.81 156    

รวม 157 36.75 13.90       

 ส่วนค่าเฉลียของคะแนนพัฒนาการผลสมัฤทธิ ทางการเรียน พบว่า คะแนน

ค่าเฉลยีผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ทงั 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดบั .05 ซงึสอดคล้องกบัสมมติุฐานการวิจัย แสดงว่า คะแนนค่าเฉลียของผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนหลงัเรียน ในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน และ สําหรับค่าเฉลียของคะแนน

พฒันาการผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ระหว่างกลุม่พหปัุญญา พบว่า ค่าเฉลีย ของคะแนน

พฒันาการผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ทงั 3 กลุม่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทีระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมติุฐานการวิจยั 

 4. ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนอาชีวศึกษาทีมีต่อการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั   

 ผลการวิจยัในสว่นของความพึงพอใจของผู้ เรียนทีมีต่อบทเรียนการเรียนรู้บน

เว็บ พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บตามหลกั

ทฤษฏีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในภาพรวม 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาในแต่ละ ประเด็น พบว่า ระดับ   

ความพงึพอใจต่อเครืองมือวดัและประเมินผลบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บอยู่ในระดับมาก

ทีสดุ (x = 4.79, S.D. = 0.02) รองลงมา คือความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียน

การเรียนรู้บนเว็บ อยู่ในระดับมากทีสดุ (x = 4.72, S.D. = 0.05) และความพึงพอใจต่อ
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ภาพรวมของบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา อยู่ในระดบัมากทีสดุ (x = 4.70, S.D. = 0.05) ตามลาํดบั 

 

สรุปและอภิปรายผล 

  1. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้

บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ทีพัฒนาขึนมาอยู่ใน

ระดับมาก อาจเนืองมาจาก รูปแบบการเรียนรู้ บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา 

เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติมีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลกัษณะความสามารถมอง       

พหุปัญญา (Gardner,1993:36) เมือทําการจัดแบ่งตามกลุ่มความสามารถทาง        

พหุปัญญาแล้วกิจกรรมการเ รียนรู้ในรูปแบบการเ รียนรู้บนเ ว็บตามหลักทฤษฎี        

พหุปัญญา ยังเหมาะสมตามลักษณะการจัดกลุ่มพหุปัญญาของ แม็คเคน ซี 

(Mckenzie, 2002 : 6-13) ซึงรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา 

เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ มีกิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลายสนองต่อผู้ เ รียนตาม   

ความต้องการและสนใจ รวมทังรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา 

ยงัมีเครืองมือสนับสนุนการเรียนรู้เพือเพิมโอกาสให้ผู้ เรียนมีทางเลือกทีหลากหลายใน

การเรียนรู้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศกัดิ ชาย ตงัวรรณวิทย์ (2552 : 107)  

      การประเมินประสิทธิภาพของผู้ เชียวชาญทีมีต่อบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ 

ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญาเพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ที

พัฒนาขึนอยู่ ในระดับมาก อาจเนืองมาจาก การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS 

(Learning Management System) สามารถอํานวยความสะดวกในการสร้างบทเรียน 

การจัดกลุ่มเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ การสือสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน 

รวมทังการจัดกลุ่มผู้ เรียน การสร้างแบบทดสอบ การทดสอบ และการประเมินผล     

การเรียน ทีเป็นมาตรฐานผ่านข้อกําหนดของ SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) และมีการนําไปใช้อย่างแพร่หลายในสถานศกึษา 

  2. ผลจากการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลียผลสัมฤทธิ ทางการเรียน

ระหว่างก่อนและหลงัเรียนบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฏีพหุปัญญา เพือ

ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ด้วยสถิติทดสอบที พบว่าคะแนน
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เฉลียหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนเฉลียก่อนเรียน ทัง 3 กลุ่ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดบั .05 สอดคล้องกบั พิชยั ทองดีเลศิ (2547 : บทคัดย่อ) ทีศึกษาเกียวกับ การพัฒนา

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่าผลสมัฤทธิ หลงัเรียนสงู

กว่า ก่อนการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบ     

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน

อาชีวศกึษา ทีผู้ วิจยัพฒันาขนึมาสง่ผลต่อผู้ เรียน ทําให้มีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนสงูขนึ 

3. ผลจากการศกึษาความแตกต่างของคะแนนทกัษะปฏิบติัก่อนและหลงัเรียน 

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติสําหรับ

นกัเรียนอาชีวศกึษาด้วยสถิติทดสอบที พบว่า ค่าเฉลยีคะแนนทักษะปฏิบัติหลงัเรียนสงู

กว่าคะแนนทักษะปฏิบัติก่อนเรียน ทัง 3 กลุ่ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

สอดคล้องกับอภิชาติ อนุกูลเวช (2551:บทคัดย่อ) ทีศึกษาเกียวกับการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนฝึกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษา พบว่า ทักษะปฏิบัติของนักเรียนทีเรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนฝึก

ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีคะแนนเฉลียของทักษะปฏิบัติเท่ากับ 

88.48 อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎี          

พหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาทีผู้ วิจัยพัฒนาขึนส่งผลต่อ

ผู้ เรียนทําให้คะแนนทกัษะปฏิบติัสงูขนึ  

  4. ผลจากการศกึษาเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

ระหว่าง กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และกลุ่มปฏิสัมพันธ์ ด้วยการวิเคราะห์  

ความแปรปรวน พบว่า คะแนนเฉลียผลสมัฤทธิ ทางการเรียนทัง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และ จากศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนน

พฒันาการผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ระหว่าง กลุม่วิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และกลุ่ม

ปฏิสัมพันธ์  ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ค่าเฉลียคะแนนพัฒนา            

การผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ทงั 3 กลุม่ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.05 สอดคล้องกับ ศักดิ ชาย ตังวรรณวิทย์ (2552 : 108) ทีศึกษาเกียวกับ รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิงกับการพัฒนาการของผู้ เรียนทีมี



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

 

48

ความแตกต่างกันทางพหุปัญญา พบว่า ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนเปรียบเทียบระหว่าง

กลุ่มตัวอย่าง และ ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการทางการเรียนระหว่ากลุ่ม

ตวัอย่าง ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบ

การเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษา ทีผู้ วิจัยพัฒนาขึนส่งผลต่อผู้ เรียน มีการพัฒนาทางด้านผลสมัฤทธิ ทาง  

การเรียน สาํหรับนกัเรียนในแต่ละกลุม่ไม่ต่างกนั  

  5. ผลจากการศกึษาเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนทักษะปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม

วิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และกลุ่มปฏิสมัพันธ์ ด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวน 

พบว่า ค่าเฉลียของคะแนนทักษะปฏิบัติ ทัง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ .05 สอดคล้องกับ ดริสโคล (Driscoll, 2002 : 9) ศึกษาเกียวกับ

บทบาทการมีปฏิสัมพันธ์ทีเกิดขึนในการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย พบว่า การมี

ปฏิสัมพันธ์เป็นสิงสําคัญยิงต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย สามารถส่งเสริมและ

สนบัสนนุการแสดงความคิดเห็นผู้ เรียนได้เท่าเทียมกนั และการทีผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์กับ

ผู้สอน หรือกบักลุม่ผู้ เรียนด้วยกนัเอง ช่วยทําให้การจัดการเรียนการสอนน่าสนใจยิงขึน 

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ทีผู้ วิจัยพัฒนาขึน ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียน มีทักษะ

ปฏิบติัเพิมขนึและเท่าเทียมกนั  

  6. ผลจากการศกึษาเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพัฒนาการทักษะปฏิบัติ 

ระหว่าง กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และ กลุ่มปฎิสมัพันธ์ พบว่า ค่าเฉลียของ

คะแนนพฒันาการคะแนนทกัษะปฏิบติัในแต่ละกลุ่มต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทีระดบั .05 สอดคล้องกบั ศกัดิ ชาย ตงัวรรณวิทย์ (2552:108) ศกึษากิจกรรมการเรียนรู้

ในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิงกับพัฒนาการของผู้ เ รียนทีมีความแตกต่างทาง        

พหปัุญญา พบว่า คะแนนพฒันาการมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 

ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎี

พหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ทีผู้ วิจัยพัฒนาขึน 

ช่วยสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะปฏิบัติเพิมขึนและเท่าเทียมกันอยู่ก็จริง แต่หาก มีความรู้
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พืนฐาน ความสนใจในการเรียนรู้ทีแตกต่างกัน ก็ย่อมจะทําให้มีความแตกต่างใน     

การพฒันาทกัษะปฏิบติัได้เช่นกนั  

  7. ผลจากการศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนทีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ 

ตามหลักทฤษฎี พหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 

พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีความพึงพอใจต่อเครืองมือวัดและ

ประเมินผลบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ อยู่ในระดบัมากทีสดุ รองลงมา ความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมการเ รียนรู้บนบทเ รียนการเ รียนรู้บนเ ว็บ อยู่ ในระดับมากทีสุด และ            

ความพึงพอใจต่อภาพรวมของบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา 

สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากทีสดุ ซึงสอดคล้องกับ อภิชาติ อนุกูลเวช 

(2551:บทคัดย่อ) ทีศึกษาเกียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝึกฏิบัติทาง

เทคนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ผู้ เรียนมีความคิดเห็นต่อ

การเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนฝึกปฏิบติัทางเทคนิค บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที

พฒันาขนึอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีความคิดเห็นต่อรูปแบบด้านความน่าสนใจ 

แปลกใหม่ ด้านไม่จํากดัสถานทีเวลา และด้านความชอบ ในระดับความเหมาะสมมาก

ทีสดุ นอกจากนีนักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเหมาะสมมาก ต่อรูปแบบด้านการฝึก

ปฏิบัติทีบทเรียนฝึกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยให้เข้าใจขันตอน 

การฝึกปฏิบัติได้ดียิงขึนและมีความเหมาะสมกับการเรียนฝึกปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่า

รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สําหรับ

นกัเรียนอาชีวศกึษา ทีผู้ วิจยัพฒันาขนึ ทําให้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างอิสระ ไม่มี

ข้อจํากัดเรืองเวลา เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน และ ยังพบว่า 

นกัเรียนมีความเร้าใจ  ไม่เบือหน่ายในการเรียน ไม่ต้องกังวลกับการนังอยู่ต่อหน้าเพือน

หรืออาจารย์ผู้ สอน และยังสามารถใช้เครืองมือออนไลน์ต่าง ๆ ในการถามปัญหา

ครูผู้สอนได้ ซงึถือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทีผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางได้อีก 

นอกจากนัน รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา เพือส่งเสริมทักษะ

ปฏิบัติ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา สนับสนุนให้ผู้ เรียนทีมีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตามความพร้อม ความถนัด และ ความชอบ ไม่ถูกจํากัดเวลา สถานที สามารถเรียน
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เนือหาได้ตามต้องการ และเรียนตามเวลาทีความเหมาะสมตามความสะดวกของผู้ เรียน

จงึทําให้ผู้ เรียนมีความพงึพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา

เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษาอยู่ในระดบั มากทีสดุ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัย เรือง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎี          

พหปัุญญา เพือสง่เสริม ทกัษะปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนอาชีวศกึษา” โดยผู้ วิจยัได้ข้อสรุปเป็น

ข้อเสนอแนะ ซงึมีรายละเอียด ดงัน ี

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้  

  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาอืนๆ ทีจะนํารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ทางพหุปัญญา มาประยุกต์ใช้จะต้องมีการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ

ธรรมชาติ วตัถปุระสงค์ รายละเอียด ของรายวิชา และครอบคลมุทกุหน่วยการเรียนรู้ ใน

การศกึษาพฒันาการของผู้ เรียน  

  2. ผู้สอน จะต้องมีการเตรียมพร้อมในหลายด้าน เช่น  

      ด้านผู้ เรียน จะต้องมีความรู้เกียวกบัการใช้คอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตเป็น

อย่างดีและหากผู้ เรียนขาดความรู้ ความเข้าใจดังกล่าว บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตาม

หลกัทฤษฎีพหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติั ทีพัฒนาขึนมานี จะไม่สามารถสนับสนุน

หรือไม่สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ แต่อาจจะเป็นอปุสรรคสาํหรับการเรียนรู้   

      ด้านผู้สอน จะต้องมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี ทังยังต้องเป็นผู้ทีมีเวลา มี

ความอดทนใน การเข้ามาติดตาม ดูแลการเรียนการสอน และควรต้องเป็นผู้ทีมีความรู้ 

ความเข้าใจในระบบอินเตอร์เน็ต รวมทัง บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บตามหลักทฤษฎี        

พหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบติัในทกุขนัตอน เพือจะได้เป็นทีปรึกษา ให้ความสะดวก 

ช่วยให้การเรียนราบรืนได้เป็นอย่างดี  

 3.ในการจดัการเรียนการสอนด้วยบทเรียนการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลกัทฤษฎี

พหปัุญญา เพือสง่เสริมทกัษะปฏิบัตินี สถานศึกษาควรจะต้องมีความพร้อมของระบบ

อินเตอร์เน็ตทีดี มีคอมพิวเตอร์รองรับความต้องการในการใช้งานเพือการเรียนการสอน
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ตามรูปแบบทีสร้างขนึ ผู้สอน จงึต้องคํานงึถงึระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาด้วยว่ามี

ความพร้อมในการรองรับการสอนผ่านเว็บได้มากน้อยเพียงใด  

 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป  

 1. ควรมีการจําแนกกลุม่ผู้ เรียน กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ในแต่

ละกลุ่มทาง พหุปัญญา กลุ่มวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา กลุ่มปฏิสัมพันธ์ เพือจะได้

เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนพฒันาการในแต่ละกลุม่ได้ดียิงขนึ  

 2. การวิจยัในสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ต้องควบคุมให้ผู้ เรียนใช้เครืองมือ

ออนไลน์ตามทีกําหนดเท่านนั  

 3. ควรมีการพฒันารูปแบบการจัดกรรมการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญา

ของการ์ดเนอร์ทีสง่เสริมผู้ เรียนให้ได้รับการพฒันาครอบคลมุทงั 9 ด้าน 
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