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บทคัดย�อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ@งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@าย               
ไวแม็กซO สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนก@อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@าน
เครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน การดําเนินการวิจัยผูZวิจัยไดZ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดแม@ฮ@องสอน โดยผ@านการประเมินคุณภาพจากผูZเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน และสรZาง
บทเรียนผ@านเครือข@ายอินเทอรOเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย เรื่อง คําต@างประเทศในภาษาไทย   
แลZวนําไปทดลองกับกลุ@มตัวอย@าง ซึ่งเปaนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาป�ที่ 3 จํานวน 56 คน ไดZมา
โดยการสุ@มหลายขั้นตอนจากประชากร 536 คน สถิติที่ใชZในการวิเคราะหOขZอมูล ไดZแก@ ค@าเฉลี่ย 
ส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค@าที  
 ผลการวิจัยพบว@า 1) รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน (APPIE MODEL) ประกอบดZวย 5 ขั้นตอนหลัก คือ     
1.1 ขั้นการวิเคราะหO (Analysis) 1.2 ขั้นวางแผนการเรียนการสอน (Planning) 1.3 ขั้นเตรียม   
ความพรZอม (Preparation) 1.4 ขั้นดําเนินการเรียนการสอน (Instruction) และ 1.5 ขั้นประเมินผล 
(Evaluation) มีคุณภาพระดับมากที่สุด (4.53)  2) บทเรียนผ@านเครือข@ายอินเทอรOเน็ตรายวิชาหลัก
ภาษาไทย เรื่องคําต@างประเทศในภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
86.18/85.11 ซึ่งเปaนไปตามเกณฑOกําหนด 85/85 และ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สูงกว@าก@อนเรียน
อย@างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 คําสําคัญ: การเรียนการสอนทางไกลการเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO  ไวแม็กซO 
 

 
 
1ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตรO  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
2อาจารยOที่ปรึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตรO  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
3อาจารยOที่ปรึกษา ภาควิชาการวัดผลและการวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were : 1) to develop the distance learning model 
through Wimax network for basic education Maehongson province, 2) to compare pretest 
and posttest of the remote students who learn with the distance learning model through 
Wimax network for basic education Maehongson province. The procedure of the research 
was started by developing the model which was evaluated by ten experts and develop 
online course in thai subject. The sample group were 56 students of secondary education 
(Mathayom3) by multi-stage random sampling from 536 students. The data was analyzed 

to determine statistical values by Mean (x ̅), standard deviation (SD), t-test for dependent  
 The research revealed as follow: 1) The distance learning model through Wimax 
network for basic education Maehongson province (APPIE Model) consisted of 5 steps: 1.1 
analysis 1.2 planning 1.3 preparation 1.4 instruction and 1.5 evaluation, which the highest 
level quality (4.53) 2)The efficiency of the online course in thai subject was 86.18/85.11, 
which corresponding with 85/85 provided criteria and 3) Posttest of samples learning 
achievement through the distance learning model through Wimax network for basic 
education Maehongson province was higher than pretest at the .05 level of significance. 
 Keywords: Distance learning, Distance learning through Wimax network, Wimax 
 

บทนํา 

 ความไม@ เท@า เ ทียมกันดZานการศึกษา 
โดยเฉพาะอย@างย่ิงในชนบทท่ีห@างไกลความเจริญ
ดังเช@นจังหวัดแม@ฮ@องสอนซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ
ส@วนใหญ@เปaนภูเขาหรือบนดอยสูงท่ีการเดินทาง
และการสื่อสารทําไดZไม@สะดวก การคมนาคม
ค@อนขZางยากลําบาก ระบบสาธารณูปโภคมีจํากัด
อยู@ในตัวเมืองใหญ@ จึงเปaนการยากท่ีจะหาครูเขZาไป
สอนตามอําเภอและโรงเรียนต@างๆ ไดZท่ัวถึง ทําใหZ
เกิดป}ญหาสําคัญคือ การขาดแคลนครูและครูสอน
ไม@ตรงวุฒิ ตลอดจนนักเรียนขาดโอกาสในการ
เขZาถึงแหล@งเรียนรูZต@างๆ อันทําใหZผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนอยู@ในเกณฑOตํ่าท้ังท่ี
นักเรียนในทZองถิ่นอาจมีศักยภาพสูงในการพัฒนา

ตนเองไดZหากไดZรับโอกาสดังเช@นนักเรียนในเมือง
(กฤษณพงศO กิรติกร.2552:4-5) ดังรายงาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแม@ฮ@องสอนเขต 2 ท่ีพบว@า 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักตํ่ากว@าค@า
คะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ (สํานักงานเขต
พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษา ประ ถ ม ศึก ษา แ ม@ ฮ@ อ ง ส อน         
เขต 2. 2551) 
 อินเทอรOเน็ตและการเรียนดZวยอีเลิรOนน่ิง  
(e-Learning) เปaนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
พั ฒนา ก า ร ศึ ก ษา ท่ี ใ นจั ง ห วั ด แ ม@ ฮ@ อ ง ส อ น 
(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยี
แห@งชาติ. 2552:7) เพราะเปaนเคร่ืองมือใน 
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การจัดการเรียนการสอนทางไกลท่ีสามารถเช่ือมมิติ
ระยะทางและเวลา ทําใหZนักเรียนสามารถเขZาถึง
แหล@งเรียนรูZไดZทุกท่ีทุกเวลา เปaนการเป~ดโอกาส
ทางการ ศึกษา ใหZ กั บ นัก เ รียน ท่ีอ ยู@ ห@ า ง ไกล        
และส@ ง เส ริม ใหZ เกิ ดความ เท@ า เ ทียมกั นทา ง
การศึกษา ท้ังยังเปaนการส@งเสริมแนวคิดของ    
การเรียนรูZตลอดชีวิต แต@อย@างไรก็ตามการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบน้ีควรมีลักษณะของ    
การปฏิสัมพันธOแบบเผชิญหนZา (Face–to-Face) ท่ี
จะกระตุZนใหZนักเรียนตื่นตัว รูZสึกดี ไม@โดดเดี่ยวใน
หZองเรียนออนไลนO เพราะถZาสามารถทําใหZผูZร@วม
เรียนท่ีอยู@ในหZองเรียนทางไกลมีปฏิสัมพันธOร@วมกัน
ไดZ จะทําใหZนักเรียนสามารถบรรลุจุดประสงคOการ
เรียนรูZ (ฐาปนียO ธรรมเมธา. 2553: ออนไลนO)     
ซึ่ ง เค ร่ืองมื อ ท่ี ผูZ สอนและ นัก เ รียนสามารถ           
มีปฏิ สัมพันธOตอบโตZกันไดZแบบทันทีทันใดท้ัง
สัญญาณภาพและเสียงท่ีกําลังนิยมในป}จจุบัน 
ไดZแก@ โปรแกรมการประชุมทางไกลผ@านเว็บ (Web 
Conferencing) ซึ่งเปaนโปรแกรมท่ีสามารถถ@ายทอด
การเรียนการสอนจากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีกสถานท่ี
หน่ึงไดZในเวลาจริง (RealTime) เปaนการจัดหZองเรียน
เสมือน (Virtual Classroom) ท่ีมีบรรยากาศ       
การเรียนแบบเผชิญหนZา โดยในโปรแกรมการประชุม
ทางไกลผ@านเว็บจะมีเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการสอน
แบบบรรยาย การถามตอบ การแบ@งป}นเอกสาร
และหนZาจอคอมพิวเตอรOตลอดจนการทํางาน
ร@วมกัน (Foreman; & Jenkin. 2005 : Online)     
แต@อย@างไรก็ตามการใชZเทคโนโลยีดังกล@าวจะตZอง
อาศัยสัญญาณอินเทอรOเน็ตท่ีมีความเร็วสูง 

ไวแม็กซO  (WiMAX) เปaนเทคโนโลยี        
การสื่อสารบอรOดแบนดOไรZสายความเร็วสูงท่ีมีรัศมี
การรับส@งสัญญาณกวZางไกล สามารถใหZบริการ
ครอบค ลุ ม พื้ น ท่ี ไ ดZ ห ลา ยตา รา ง กิ โ ล เ ม ตร           
ซึ่ งสามารถตอบสนองความตZองการในการ
เช่ือมต@อเครือข@ายอินเทอรOเน็ตใหZกับพื้นท่ีห@างไกล 

ท่ี ส าย เค เ บิล ไ ม@ ส ามารถลา ก ไปถึ ง จั งห วั ด
แม@ฮ@องสอนไดZรับการสนับสนุนเทคโนโลยีดังกล@าว
จากศูนยOอิเล็กทรอนิกสOและคอมพิวเตอรOแห@งชาติ
(Nectec) และองคOกรไจกZา(Japan International 

Cooperation Agency:JICA)จากประเทศญี่ปุ�น ภายใตZ
โครงการไวแม็กซOไอทีวัลเลยOแม@ฮ@องสอน เพื่อนํา
เทคโนโลยีไรZสายมาช@วยเสริมสรZางระบบโครงสรZาง
พื้นฐานท่ีจะขยายโอกาสในการเขZาถึงอินเทอรOเน็ต
ความเร็วสูง และช@วยลดช@องว@างดิจิทัลในเขตพื้นท่ี
ชนบท ตลอดจนส@งเสริมการเรียนรูZของชุมชน 
ดังน้ันการนําเทคโนโลยีไวแม็กซOมาใชZประยุกตO
ร@วมกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในจังหวัด
แม@ฮ@องสอน สามารถช@วยลดป}ญหาเกี่ยวกับ
สัญญาณอินเทอรOเน็ตและทําใหZการเรียนการสอน
ทางไกลมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

การจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อ
แกZป}ญหาการขาดแคลนครู ครูสอนไม@ตรงวุฒิ และ
การลดช@องว@างทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด
แม@ฮ@องสอน อันสามารถส@งผลใหZนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี
ขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีดังกล@าวมาประยุกตOใชZใน
การจัดการเรียนการสอนเปaนเร่ืองท่ีน@าศึกษาอย@าง
ย่ิง เพราะรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@าน
เครือข@ายไวแม็กซOท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพ
บริบทพื้น ท่ีของจั งหวัดแม@ฮ@องสอนน้ันควรมี
ลักษณะอย@างไร และถZามีการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบน้ีแลZว นักเรียนท่ีอยู@โรงเรียนปลายทาง
จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นตามท่ีคาดไวZ
ห รือไม@ ท้ั ง น้ี เพื่ อจะ ไดZ นํ ามา เปa นแนวทาง ใน       
การปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีทุรกันดารแห@งอื่นใหZสามารถ
ดําเนินการประสบความสําเร็จตามเป�าหมาย ท้ัง
เปaนการประหยัดงบประมาณท่ีตZองลงทุนดZาน
อุปกรณO ระบบเครือข@าย ตลอดจนดZานบุคลากร 
และยังส@งเสริมบรรยากาศการเรียนรูZท่ีดี เหมาะสม
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กับความเจริญกZาวหนZาในยุคของโลกท่ีไรZพรหมแดน       
อั น เ ปa น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต@ อ น โ ย บ า ย ข ย า ย       
โอกาสทางการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรูZ
ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห@ ง ช า ติ 
พุทธศักราช 2542 ต@อไป 
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอนใหZมีประสิทธิภาพ 
85/85 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทางก@อนและหลัง
เรียน    ท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซOสําหรับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจังหวัดแม@ฮ@องสอน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรไดZแก@ นักเรียนมัธยมศึกษาป�ท่ี 
3 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2554 
จํานวน 536 คน ซึ่งเปaนนักเรียนท่ีอยู@ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม@ฮ@องสอน เขต 1 
และเขต 2 และเปaนโรงเรียนท่ีอยู@ในโครงการ      
ไวแม็กซOแม@ฮ@องสอนไอทีวัลเลยO 
 กลุ@มตัวอย@างไดZแก@ นักเรียนมัธยมศึกษาป�
ท่ี 3 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 
2554 จํานวน 56 คน ซึ่งไดZมาโดยการสุ@มหลาย
ขั้นตอน คือ1) สุ@มเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดแม@ฮ@องสอน 2) เลือกเจาะจงโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาและ 3) ในแต@ละ
โรงเรียนดําเนินการสุ@มแบบกลุ@ม (Cluster Ramdom 
Sampling) โดยใชZหZองเรียนเปaนหน@วยในการสุ@ม 
(Sampling Unit) โรงเรียนละ 1 หZองเรียน 

 

ตัวแปรที่ใช̀ในการวิจัย 
          1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียน  

การสอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO   

          2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทาง   การ

เรียน 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 นักเรียนโรงเรียนปลายทางท่ีเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@าย  
ไวแม็กซOสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
แม@ฮ@องสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว@าก@อนเรียนอย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน ดําเนินการดังน้ี 
     1.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
จากหนังสือ เอกสาร วารสาร ตําราและงานวิจัย
ต@างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล ไดZแก@ 
การเรียนการสอนทางไกลการจัดการเรียนการ
สอนอีเลิรOนน่ิงเทคโนโลยีไวแม็กซOการจัดประชุม
ทางไกลผ@านเว็บทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูZและ
วิธีการสอน 
 1.2 ร@างรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกล โดยนําขZอมูลท่ีไดZจากการวิ เคราะหO 
สังเคราะหO  มากําหนดเปaนกรอบแนวคิดของ
รูปแบบโดยแสดงรายละเอียดไดZดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO  
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน  

 

1 .  ข้ั น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห�  (Analysis)     
เปaนการวิเคราะหOขZอมูลท่ีจะนํามาใชZในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนการเตรียมความ
พรZอม การดําเนินการเรียนการสอนและการ
ประ เมิ นผลซึ่ งประกอบดZวย การวิ เคราะหO
หลักสูตร/สาระการเรียนรูZ การวิเคราะหOนักเรียน 
การวิเคราะหOผูZสอน การวิเคราะหOผูZช@วยสอน และ
การวิเคราะหOทรัพยากร/สภาพแวดลZอม/ขZอขัดขZอง 
โดยตZองวิเคราะหOอย@างเปaนระบบ และสอดคลZอง
กับบริบทของโรงเรียนท่ีจะจัดการเรียนการสอน
ทางไกล 

2. ข้ันวางแผนการเรียนการสอน (Planning)  
การวางแผนการเรียนการสอนจะเปaนแนวทาง
สําหรับการสอนทางไกลอันช@วยทําใหZการเรียนการ
ส อ น บ ร ร ลุ จุ ด มุ@ ง ห ม า ย ท่ี กํ า ห น ด ไ วZ อ ย@ า ง             

มีประสิทธิภาพ โดยใชZขZอมูลท่ีไดZจากการวิเคราะหO
มาวางแผนการเรียนการสอนทางไกลในดZานต@างๆ 
ไดZแก@ การกําหนดประสงคOการเรียนรูZ การกําหนด
สาระการเรียนรูZ/การสรZางขZอสอบ การกําหนด
กิจกรรมการเ รียนการสอนการกําหนดแนว
ทางการประเมินผล การกําหนดและการออกแบบ
สื่อการเรียนการสอนและการกําหนดบทบาท      
ผูZมีส@วนเกี่ยวขZอง ซึ่งในการกําหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนน้ันจะดําเนินการ 3 รูปแบบ คือ 
 2.1 การสอนผ@านโปรแกรมการ
ประชุมทางไกลผ@านเว็บ 
 2.2 การเรียนผ@านบทเรียนผ@าน
เครือข@ายอินเทอรOเน็ต  

◦ หลักสูตร/สาระการเรียนรูZ 

◦ นักเรียน 

◦ ผูZสอน 

◦ ผูZช@วยสอน 

◦ ทรัพยากร/ส่ิงแวดลZอม/ 

ขZอขัดขZอง 

◦กําหนดจุดประสงคOการเรียนรูZ 

◦ กําหนดเน้ือหา/สรZางขZอสอบ 

◦ กําหนดกิจกรรมการเรียน 
   การสอน 

◦ กําหนดและออกแบบสื่อ 
   การเรียนการสอน 

◦ กําหนดบทบาทผูZมีส@วน 

   เกี่ยวขZอง 
    »  ผูZสอน 

    »  ผูZช@วยสอน 

    »  นักเรียน 

    »  ผูZสนับสนุน 

การเตรียมความพร̀อมท่ัวไป 
◦ความพรZอมระบบเครอืข@ายไวแม็กซO 
◦ ความพรZอมหZองสอนตZนทาง 

◦ ความพรZอมหZองเรียนปลายทาง 

◦ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

◦ การจัดตารางการเรียนการสอน 

      ทางไกล 
การเตรียมความพร̀อมบุคลากร 
◦  การฝ�กอบรมผูZสนับสนุน 

◦  การฝ�กอบรมผูZสอน 

◦  การฝ�กอบรมผูZช@วยสอน 
◦  การฝ�กอบรมนักเรียน 
การเตรียมความพร̀อมก�อนเร่ิม 
การเรียนการสอน 
◦ ผูZสอน 

◦ นักเรียน 

◦ ผูZช@วยสอน 

 

ขั้นประเมินผล   
( Evaluation : E ) 

ขั้นวิเคราะห� 

( Analysis : A ) 

ขั้นวางแผนการเรียน 
การสอน ( Planning: P 

ขั้นเตรยีมความพร`อม  
( Preparation : P ) 

ขั้นดําเนนิการสอน  
( Instruction : I ) 

โปรแกรมการประชุมทางไกลผ@านเว็บ 

บทเรียนผ@านเครือข@ายอินเทอรOเน็ต 

การเรียนในหZองเรียนปกต ิ

ก@อนเรียน ระหว@างเรียน หลังเรียน 

ข`อมูลยอ̀นกลับ 
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 2.3 การเรียนในหZองเรียนปกติโดย
ในกระบวนการเรียนการสอนแต@ละรูปแบบจะ     
มีกิจกรรมก@อนเรียน ระหว@างเรียนและหลังเรียน 

3. ข้ันเตรียมความพร̀อม (Preparation) 
การเตรียมความพรZอมของรูปแบบการเรียนการ
สอนทางไกลผ@านเค รือข@ายไวแม็กซO สําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอนมี 3 
ขั้นตอน คือ  

 3.1 การเตรียมความพรZอมท่ัวไป 
เปaนการเตรียมความพรZอมดZานโครงสรZางพื้นฐาน
ระบบเครือข@ายไวแม็กซO หZองสอนตZนทาง หZองเรียน
ปลายทางการพัฒนาสื่อการเ รียนการสอน      
และการจัดตารางเรียนตารางสอนทางไกลเพื่อใหZ
การถ@ายทอดการเรียนการสอนการรับส@งขZอมูล
เปaนไปดZวยความราบร่ืนไม@มีป}ญหา  

 3.2 การเตรียมความพรZอมดZาน
บุ ค ล า ก ร  เ นื่ อ ง จ า ก เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ว แ ม็ ก ซO            
เปaนเทคโนโลยีท่ีใหม@และยังไม@เคยถูกนํามาใชZใน
พื้นท่ีน้ีมาก@อน ดังน้ันการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน จะตZองจัดอบรมใหZ
ความรูZความเขZาใจ การฝ�กทักษะการใชZเคร่ืองมือ 
และการรูZจักในบทบาทหนZาท่ีของตนใหZกับผูZท่ีมี
ส@วนเกี่ยวขZอง 

 3.3 การเตรียมความพรZอมก@อนเร่ิม
การเรียนการสอน เปaนการเตรียมความพรZอมของ
ผูZสอน ผูZช@วยสอน และนักเรียนอีกคร้ังหน่ึงก@อนเร่ิม
เรียน เช@น การเขZาหZองเรียน การเตรียมความ
พรZอมเคร่ืองมือ การทบทวนเนื้อหา เปaนตZน เพื่อใหZ
ทุกคนเกิดความม่ันใจและสามารถจัดการเรียน 
การสอนเปaนไปตามแผนท่ีกําหนดไวZและเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4. ข้ันดําเนินการเรียนการสอน (Instruction) 
ในการดําเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบจะ
ประกอบดZวยการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ไดZแก@  

 4.1 การสอนผ@านโปรแกรมการ
ประ ชุมทางไกลผ@ านเ ว็บ เปa นการสอนแบบ
เผชิญหนZา (Face to Face) ระหว@างผูZสอนกับ
นักเรียน ซึ่งผูZสอนจะถ@ายทอดเนื้อหาความรูZไปยัง
นักเรียนปลายทาง นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธO
และโตZตอบกับผูZสอนหรือกับนักเรียนหZองเรียน
ปลายทางอื่นไดZในเวลาจริง (Real time) โดย       
มีผูZช@วยสอนคอยช@วยเหลือ สนับสนุน และควบคุม
บรรยากาศในหZองเรียน  
 4.2 การเรียนผ@านบทเรียนผ@าน
เครือข@ายอินเทอรOเน็ตจะนํามาใชZเพื่อช@วยเสริมและ
สนับสนุน การสอนผ@านโปรแกรมการประชุม
ทางไกลผ@านเว็บใหZประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยใหZ
นักเรียนใชZศึกษาเรียนรูZดZวยตนเอง ใชZเตรียมตัว
ล@วงหนZาก@อนการเรียนตามตารางเรียน ซึ่งเปaน 
การตอบสนองความแตกต@างระหว@างบุคคล    
และการลดขZอจํ ากั ดดZ าน เวลาและสถาน ท่ี         
ท้ังนักเรียนสามารถดาวนOโหลดเอกสาร ส@งงาน    
ท่ีไดZรับมอบหมาย คZนหาความรูZเพ่ิมเติมจากแหล@ง
เรียนรูZต@างๆ ทําแบบทดสอบ ดูประกาศหรือการ
แจZงข@าวจากผูZสอน ตลอดจนการถาม-ตอบป}ญหา
หรือแสดงความคิดเห็นและการติดตามผลการ
เรียนของตนเอง  นอกจากน้ีนักเรียนยังใชZสําหรับ
ทบทวนเนื้อหาความรูZ  รวมถึงศึกษาเนื้อหาใน
ช่ัวโมงท่ีไม@ไดZเขZาเรียน และ  
 4.3 การเรียนในหZองเรียนปกติเปaน
การจัดการเรียนการสอนในหZองเรียนตามปกติ
ระหว@างผูZช@วยสอนกับนักเรียนปลายทางของ
โรงเรียนแต@ละแห@ง ซึ่งเตรียมสํารองไวZสําหรับใน
กรณีท่ีระบบเครือข@ายไวแม็กซOขัดขZอง เช@น ไฟฟ�า
ดับ หรือเคร่ืองเซิรOฟเวอรOล@ม เปaนตZน โดยครูผูZช@วย
สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน 
การจัดการเรียนรูZท่ีเตรียมไวZ 

5 .  ข้ั น ป ร ะ เ มิ น ผ ล  (Evaluation)    
เปaนการนําขZอมูลจากความคิดเห็นของผูZเช่ียวชาญ
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ผลการเรียนการสอน และผลจากการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนต@างๆ มาวิเคราะหOหาขZอบกพร@อง เพื่อเปaน
ขZอมูลยZอนกลับ ท่ีจะนําไปปรับปรุงแกZไขรูปแบบ
การเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO 
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดแม@ฮ@องสอน  
ใหZมีความชัดเจน เหมาะสมกับนักเรียน ผูZสอน 
ผูZช@วยสอนผูZสนับสนุน และโรงเรียน และเพื่อใหZ 
การเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@าย ไวแม็กซO 
มีความสมบูรณOย่ิงขึ้น   
 1.3 นําร@างรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน ใหZผูZ เ ช่ียวชาญ  
ดZานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 5 คน และผูZเช่ียว
ดZานเนื้อหา จํานวน 5 คน ประเมินคุณภาพของรูปแบบ  
การเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO 
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน 
 1.4 พัฒนาบทเรียนผ@านเครือข@าย
อินเทอรOเน็ตรายวิชา หลักภาษาไทย เร่ืองคํา
ต@างประเทศในภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษา    
ป�ท่ี 3 ตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@าน
เครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดแม@ฮ@องสอน แลZวนําไปหาประสิทธิภาพ  
โดยทดลองกับกลุ@มนักเรียนท่ีมีลักษณะใกลZเคียง
กับกลุ@มตัวอย@าง จํานวน 42 คน ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 
 คร้ังท่ี 1 ทดลองกับนักเรียน จํานวน  
3 คน เพื่อหาขZอบกพร@อง และตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหา ตัวอักษร ความเขZาใจ การสื่อ
ความหมาย วิธีการนําเสนอ 
 คร้ังท่ี 2 ทดลองกับนักเรียน จํานวน  
9 คน เพื่อหาแนวโนZมของประสิทธิภาพของ
บทเรียน 
 คร้ังท่ี 3 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 
30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 2. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
กา ร เ รี ยนก ารสอนทาง ไก ลผ@ าน เค รือ ข@ า ย

อินเทอรOเน็ต สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
แม@ฮ@องสอน  
 2.1 เคร่ืองมือท่ีใชZในการวิจัย ในการ
วิจัยคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชZในการวิจัย คือ 
 2 . 1. 1 บท เ รียนผ@ าน เค รือข@ า ย
อิน เทอรO เ น็ ต รา ยวิ ช า ห ลั ก ภา ษา ไ ทย เ ร่ื อ ง           
คําต@างประเทศในภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ป�ท่ี 3 
 2.1.2 แบบประเมินคุณภาพของ
ผูZ เ ช่ียวชาญในดZานรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซOสําหรับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน   
 2.1.3 แบบประเมินคุณภาพของ
ผูZเช่ียวชาญในดZาน เนื้อหารายวิชาหลักภาษาไทย
เ ร่ือง คําต@างประเทศในภาษาไทย ระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 
 2.1.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 2.2 การเก็บรวบรวมขZอมูล ผูZวิจัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขZอมูลในภาคเรียนท่ี 2     
ป�การศึกษา 2554 โดยดําเนินจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบดังน้ี 
 2.2.1 จัดอบรมใหZความรูZความ
เขZาใจ ทักษะการใชZเครื่องมือต@างๆ เกี่ยวกับการเรียน

การสอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน ใหZแก@
ผูZสนับสนุน ผูZสอน ผูZช@วยสอนนักเรียน รวมท้ัง  
การปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อช้ีแจงทําความเขZาใจ 
แนะนําการเรียนและแจZงตารางการเรียนการสอน
ทางไกล  
 2.2.2 ใหZนักเรียนลงทะเบียนเรียน
ในบทเรียนผ@านเครือข@ายอินเทอรOเน็ตรายวิชาหลัก
ภาษาไทย เร่ือง คําต@างประเทศในภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 และทําแบบทดสอบ
ก@อนเรียน โดยใชZแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนท่ีผูZวิจัยสรZางขึ้น ส@วนในกระบวนการ
เรียนการสอนน้ัน ผูZสอนจะทําการสอนผ@าน
โปรแกรมการประชุมทางไกลผ@านเว็บ ประกอบกับ
การเรียนผ@านบทเรียนผ@านเครือข@ายอินเทอรOเน็ต 
และการเรียนในหZองเรียนปกติ (สํารองไวZในกรณีท่ี
ระบบเครือข@ายไวแม็กซOขัดขZอง) และในระหว@าง
เ รี ย น นั ก เ รี ย น จ ะ ทํ า ใ บ กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ ทํ า
แบบทดสอบระหว@างเรียนทุกหน@วยการเรียน 
 2.2.3 เมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหา
ครบทุกหน@วยการเรียนแลZวจะใหZทําแบบทดสอบ
หลังเรียน จากน้ันเก็บรวบรวมคะแนนท่ีไดZเพื่อวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.3 การวิเคราะหOขZอมูล  
 2.3.1 การประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@าย  
ไวแม็กซO สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด

แม@ฮ@องสอน ใชZผูZเช่ียวชาญเพื่อหาค@าเฉลี่ย ( X ) 
และส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 2.3.2 การหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนผ@านเครือข@ายอินเทอรOเน็ต รายวิชาหลัก
ภาษาไทย เ ร่ืองคําต@างประเทศในภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป� ท่ี  3  ใชZค@าสถิ ติ  E1/E2       
ใหZผ@านตามเกณฑO 85/85 
 2.3.3 การประเมินแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชZค@าความยากง@าย (p) 
ค@าอํานาจจําแนก (r) และค@าความเช่ือม่ัน (rtt) 
 2.3.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ใชZค@าสถิติ t-test  แบบ dependent 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียน     
การสอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน (APPIE 
MODEL) โดยผลการประเมินคุณภาพจาก
ผูZเช่ียวชาญ มีค@าเฉลี่ยเท@ากับ 4.53 ซึ่งอยู@ในระดับ

มากท่ีสุดประกอบดZวยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน คือ 
 1.1 ขั้นการวิเคราะหO (Analysis)  
 1.2  ขั้นวางแผนการเรียนการสอน (Planning)  
 1.3 ขั้นเตรียมความพรZอม (Preparation)   
 1.4 ขั้นดําเนินการสอน (Instruction)  
 1.5 ขั้นการประเมินผล(Evaluation)  
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ผ@านเครือข@ายอินเทอรOเน็ตรายวิชาหลักภาษาไทย 
เ ร่ืองคําต@ างประ เทศในภาษาไทย ระ ดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 พบว@า บทเรียนผ@านเครือข@าย
อินเทอรOเน็ตมีประสิทธิภาพ 86.18/85.11 ซึ่งเปaนไป
ตามเกณฑOท่ีกําหนดไวZ 85/85 
 3. ผลการเปรียบเทียบค@าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก@อนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน พบว@า นักเรียน    
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว@าก@อน
เรียนอย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
         รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@าน
เครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดแม@ฮ@องสอน ไดZรับการประเมินคุณภาพจาก
ผูZเช่ียวชาญอยู@ในระดับมากท่ีสุด อาจเนื่องจาก
รูปแบบไดZพัฒนาขึ้นมาอย@างเปaนระบบโดยเร่ิมจาก
การวิเคราะหOขZอมูลในดZานต@างๆ ไดZแก@ หลักสูตร/
สาระการเรียนรูZ นักเรียน ผูZสอน ผูZช@วยสอน และ
ทรัพยากร/สภาพแวดลZอม/ขZอขัดขZอง เพื่อใหZไดZ
ขZอมูลท่ีนําไปใชZในการวางแผนการเรียนการสอน
ใหZเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน คือ   
การกําหนดจุดประสงคOการเรียนรูZ  การกําหนด
สาระการเรียนรูZ/สรZางขZอสอบ การกําหนดกิจกรรม
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  ก า ร กํ า ห น ด แ น ว ท า ง          
การประเมินผล การกําหนดและออกแบบสื่อ   
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การเรียนการสอน และการกําหนดบทบาทของผูZท่ี     
มีส@วนเกี่ยวขZองจากน้ันจึงมาเตรียมความพรZอมใน
ดZานต@างๆโดยแบ@งเปaน 3 ขั้นตอน ไดZแก@  
 1 .  ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ รZ อ ม ท่ั ว ไ ป         
เปaนการเตรียมความพรZอมในดZานโครงสรZาง
พื้นฐานระบบเครือข@ายไวแม็กซO หZองสอนตZนทาง 
หZองเรียนปลายทาง การพัฒนาสื่อการเรียน    
การสอนและการจัดตารางเรียนตารางสอน  
 2. การเตรียมความพรZอมดZานบุคลากร 
เปaนการฝ�กอบรมใหZความรูZความเขZาใจ ฝ�กทักษะ
การใชZ เค ร่ืองมือและการใชZงานอินเทอรO เ น็ต
เบ้ืองตZน บทบาทหนZาท่ีใหZกับผูZสอน ผูZช@วยสอน 
นักเรียน และผูZสนับสนุน  
 3. การเตรียมความพรZอมก@อนเร่ิมการ
เรียนการสอน เปaนการเตรียมความพรZอมของ
ผูZสอน ผูZช@วยสอน และนักเรียนก@อนเร่ิมการเรียน
ก า ร ส อ น  เ พื่ อ ใ หZ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดจากน้ันจึงดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินผลเพื่อนําผลจาก   
การปฏิบัติงานในขั้นตอนต@างๆ มาวิเคราะหOหา
ขZอบกพร@อง แลZวปรับปรุงแกZไขในขั้นตอนต@างๆ ของ
รูปแบบใหZมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียนต@อไปดังน้ันรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จั งห วัดแม@ฮ@องสอน ท่ี พัฒนาขึ้น        
จึงนําไปใชZในการแกZป}ญหาเกี่ยวกับการขาดแคลน
ครูผูZสอนหรือครูสอนไม@ตรงวุฒิ ป}ญหาการเขZาถึง
แหล@งขZอมูล และป}ญหาความไม@เท@าเทียมทาง
การศึกษาสําหรับโรงเรียนท่ีอยู@ในพื้นท่ีห@างไกล 
ทุรกันดารไดZจริง นอกจากน้ียังสามารถช@วยพัฒนา
สถานศึกษาใหZเปaนแหล@งเรียนรูZท่ีรองรับการศึกษา
ท้ัง ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยา ศัย  ท่ีกระจายโอกาสการ เ รียน รูZดZ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552) และเมื่อไดZนํา

รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@าย  
ไวแม็กซO สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
แม@ฮ@องสอน ไปใชZแลZวปรากฏว@าผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว@าก@อนเรียน      
ซึ่งสามารถช@วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใหZ
สูงขึ้น ท้ังน้ีอาจเนื่องจากวัตถุประสงคOการเรียนรูZ 
สาระการเรียนรูZ  กิจกรรมการเรียนการสอน      
สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล        
มีความเหมาะสมและตรงกับความตZองการของ
ผูZสอนและนักเรียน ท้ังยังมีความพรZอมในดZาน
โครงสรZางพื้นฐาน เทคโนโลยีการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนผูZสอน ผูZช@วยสอน 
นัก เ รียน และผูZ ส นับสนุน มี ทักษะในการใชZ
เคร่ืองมือและรูZบทบาทหนZาท่ีของตน จึงทําใหZ    
ทุกคนเกิดความ ม่ันใจ  และสามารถดํา เ นิน       
การเรียนการสอนไดZอย@างมีประสิทธิภาพ สอดคลZอง    
กับสุภาณี เส็งศรี (2543) ท่ีกล@าวว@า เมื่อทุกคน
จะตZองรูZบทบาทและหนZาท่ีของตนเองในการดําเนิน
กิจกรรมในขั้นตอนต@างๆ จึงจะทําใหZการเรียน  
การสอนทางไกลประสบความสําเร็จและบรรลุผล
จุ ดประสงคOก า ร เ รี ยน รูZ ไ ดZ นอกจาก น้ี ใ น ขั้ น
ดํ า เ นิ นการ เ รี ยนการสอนจะประกอบดZ วย           
3 รูปแบบ คือ 
 3.1 การสอนผ@านโปรแกรมการประชุม
ทางไกลผ@านเว็บ  
 3.2 บทเรียนผ@านเครือข@ายอินเทอรOเน็ต  
 3.3 การเรียนในหZองเรียนปกติ ซึ่งการ
เรียนการสอนท้ัง 3 รูปแบบน้ีจะช@วยใหZนักเรียน
เรียนรูZไดZอย@างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยการ
สอนผ@านโปรแกรมการประชุมทางไกลผ@านเว็บ 
สามารถตอบสนองในเร่ืองของการมีปฏิสัมพันธO 
การโตZตอบระหว@างผูZสอนกับนักเรียนปลายทาง 
หรือระหว@างนักเรียนปลายทางดZวยกัน สามารถ
กระตุZนใหZนักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียน ทําใหZ
เกิดบรรยากาศการเรียนรูZท่ีดี และส@งผลใหZนักเรียน
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ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง คO ก า ร เ รี ย น ไ ดZ     
(ฐาปนียO ธรรมเมธา. 2553: ออนไลนO) นอกจากน้ี 
บทเ รียนผ@านเค รือข@าย อิน เทอรO เ น็ต  ยังช@ วย
สนับสนุนการสอนผ@านโปรแกรมการประชุม
ทางไกลผ@านเว็บ เพราะนักเรียนสามารถเรียนไดZ
ต า ม ค ว า ม ศัก ยภา พ  ทบทว นก า ร เ รี ยน ไ ดZ
ตลอดเวลา ท้ังเลือกเนื้อหาก@อนหลังไดZตามความ
ตZองการ และผูZสอนสามารถตรวจสอบพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนไดZ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 

2545: 18-49) ท้ังเปaนการเรียนการสอนท่ีใชZ
โปรแกรมไฮเปอรOมีเดียและการใชZคุณประโยชนO
จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรOเน็ต
สรZางใหZเกิดการเรียนรูZอย@างมีความหมาย ทําใหZ
นักเรียนไดZรับประสบการณOหลากหลายรูปแบบ 
(อภิชาติ อนุกูลเวช. 2551:188) ไม@ว@าการอ@าน
เนื้อหาท่ีเปaนขZอความปกติ การศึกษาจากบทเรียน
มัลติมีเดีย และการศึกษาจากวีดิทัศนO ท่ีบันทึก
กิจกรรมการเรียนการสอนแต@ละช่ัวโมง ท้ังการ
นําเอาระบบเครือข@ายไวแม็กซOมาประยุกตOใชZ
ร@วมกับโปรแกรมการประชุมทางไกลผ@านเว็บ และ
บทเรียนผ@านเครือข@ายอินเทอรOเน็ต ทําใหZการเรียน
การสอนทางไกลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากย่ิงขึ้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร. 2550: ออนไลนO) ส@วนการเรียนใน
หZ อ ง เ รี ยนปก ติ  สามารถช@ วยแกZ ป}ญหา อั น
เนื่องมาจากระบบเครือข@ายไวแม็กซOขัดขZองหรือ
กรณีป}ญหาไฟฟ�า ดับ โดยผูZ ช@ วยสอนจะจั ด        
การเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรูZใหZกับนักเรียน
โรงเรียนปลายทางแต@ละแห@งทันทีเมื่อมีป}ญหา
เหล@าน้ีเกิดขึ้น ทําใหZการเรียนการสอนยังเปaนไป
ตามกําหนดการ 
 

 

 

 

ข̀อเสนอแนะการวิจัย 

 ข̀อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 1. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ

การเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO

สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน 

โรงเรียนจะตZองมีความพรZอมของระบบเครือข@าย 

ไวแม็กซOคอมพิวเตอรOและอุปกรณOท่ีรองรับการใชZ

งานตามรูปแบบท่ีสรZางขึ้น 
2. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ

การเรียนการสอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO 
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน 
ผูZสอน ผูZช@วยสอน และนักเรียนจําเปaนตZองมีความรูZ
พื้นฐานเกี่ยวกับการใชZงานคอมพิวเตอรOและ
อินเทอรOเน็ตเบ้ืองตZน รวมถึงตZองรูZบทบาทของตน
ในการเรียนตามรูปแบบ ซึ่งถZาหากยังไม@มีความ
พรZอมในเร่ืองดังกล@าวจําเปaนตZองอบรมใหZความรูZ
และฝ�กทักษะก@อนท่ีจะมาใชZรูปแบบ 

 ข̀อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 

 1. ควรมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
เคร่ืองมือและโปรแกรมท่ีใชZในรูปแบบการเรียนการ
สอนทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO ท่ีทําใหZผูZสอน 
ผูZช@วยสอน และนักเรียนสามารถใชZงานไดZง@าย 
สะดวก รวดเร็ว 
 2. ควรมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับป}จจัย
ท่ีเกี่ยวขZองกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ@าน
เครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดแม@ฮ@องสอน โดยการเก็บขZอมูลจากผูZใหZ
ขZอมูลหลักอย@างรอบดZาน เช@น นักเรียน ผูZสอน 
ผูZ ช@ ว ย ส อ น  ผูZ ส นั บ ส นุ น  เ ปa น ตZ น  เ พื่ อ ห า
ความสัมพันธOในเชิงกวZางหรือภาพรวมว@าป}จจัยใด
ท่ีมีความสัมพันธOกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 3. ควรนํารูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน ไปวิจัยในรายวิชา
อื่นๆ หรือระดับช้ันอื่นๆ โดยขยายเวลาการทดลอง
ใหZมากขึ้นเพื่อนําขZอมูลมาปรับรูปแบบใหZเหมาะสม 

 4. ควรนํารูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลผ@านเครือข@ายไวแม็กซO สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม@ฮ@องสอน ไปวิจัยร@วมกับการ
ใชZแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) 
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