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2. โมดุล ส่ือนิเทศทางไกล 
 

       โมดุลในที่นี ้หมายถึง บทเรียนโมดุล ซึ่งเปนสื่อเอกสารสิ่งพมิพทีม่ีคุณลักษณะ 

เหมาะสมที่จะใชกับการศึกษา หรือการนิเทศทางไกลที่สุดประเภทหนึ่ง ดังจะไดกลาวถึงราย 

ละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.1   ความหมายและลักษณะของบทเรียนโมดุล 
  ความหมายของบทเรียนโมดุล 

         คํา “โมดุล” มาจากภาษอังกฤษ“Module” มีความหมายตามพจนานุกรม 

ภาษอังกฤษแปลไดวา หมายถึงหนวยมาตราฐานที่สามารถนาํมาประกอบกันเปนส่ิงสําเร็จรูปได 

เปนชิน้สวนตาง ๆของอะไรกไ็ดที่รวมกนัอยูเบ็ดเสร็จเปนชดุ เชน ชิ้นสวนของยานอวกาศที่ปลด 

ลงไวบนดวงจนัทร เปนตน แตเมื่อนํามาใชในทางการศึกษา นักการศึกษาหลายทานไดใหความ 

หมายของบทเรียนโมดุลไวตาง ๆ  ดงัเชน 

         กอรดอน  ลอเรนซ (Lawrence. 1973 : 10) อธิบายวา บทเรียนโมดุลคือ 

หนวยการเรียนการสอนทีม่ีเนื้อหาจบในตวัเอง สรางใหผูเรียนไดเรียนดวยตัวเองมากกวา 

ที่จะใชครูสอน เปนหนวยการเรียนการสอนและกระบวนการถายทอดความรูที่มีสวนประกอบขั้น 

พื้นฐาน ไดแก วัตถุประสงค  กิจกรรมกากรเรียนและการประเมินผล ซึง่ปกติอยูในรูปของเอกสาร 

ส่ิงพิมพซึง่สอดคลองกับ เฮเลน  เดวิส  เดล (Dell. 1972 : 61) ที่กลาววา บทเรียนโมดุลหมาย 

ถึงคูมือการเรียนที่ประกอบดวยหนวยบทเรียนทีม่ีรูปแบบอยางไรก็ได แตตองประกอบดวยวัตถ ุ

ประสงค ส่ือการสอนหรือกจิกรรมที่จัดขึ้น เพื่อชวยใหผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว 

และบุญมี  กอนทอง (2528 : 21) ซึ่งใหความหมายของบทเรียนโมดุลวา เปนหนวยการเรียน 

หนวยใดหนวยหนึ่งที่สําเร็จในตัว สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยมีวัตถ ุ

ประสงคของโมดุลกําหนดไวแนนอน 

       นอกจากนั้น เสาวนยี  สิกขาบัณฑิต (2526 : 1) เขียนไววา บทเรยีนโมดุล 

หมายถงึ หนวยการเรียนการสอนสําเร็จรูปในตัวเอง มุงใหผูเรียนไดดวยตัวเอง โมดุล 

หนึง่ ๆ จะมีความสมบูรณในตัวของมนัเอง และจะมีสวนประกอบที่เปน คําแนะนํา จุดมุงหมาย 

การทดสอบกอนเรียน กิจกรรมการเรียนรวมทั้งการเตรียมสื่อการสอนใหพรอม และการทดสอบ 

หลังการเรียน ซึ่งทาํนองเดียวกับ ชาญชัย  ศิริวัฒน (2523 : 8) ที่ระบุวา บทเรียนโมดลุ หมาย 
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ถึงการศึกษาทเีนนผูเรียนเปนรายบุคคล ไมใชทั้งชั้นเรียน เพราะแตละคนยอมมีความแตกตาง 

ระหวางบุคคล กอนเริม่การศกึษาจะตองมกีารศึกษาความสามารถพืน้ฐานของผูเรียน และวัตถ ุ

ประสงคของโมดุลตองชัดเจน ใชส่ือการสอนไดหลายชนิด หากเปนเอกสารการพิมพควรเปนเลม 

กะทัดรัด แตครอบคลุมเนื้อหา การวัดผลสัมฤทธิ์ไมใชการเปรียบเทยีบกับคนอ่ืน โรเบอรต 

อาเรนดส  และคณะ  (Arends and others. 1973 : 6) กลาววา บทเรียนโมดุล หมายถึง 

กิจกรรมการเรยีนการสอนทีจ่ัดใหผูเรียนไดเรียนตามความรูความสามารถของตน เพือ่ชวยให 

ผูเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว 

ดังไดกลาวมาแลวพอจะสรปุไดวา บทเรียนโมดุลหมายถึง หนวยการเรียนการ 

สอนสําเร็จรูปที่มีความสมบรูณในตัวเอง และมุงสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลของผู 

เรียน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง โดยมีสวนประกอบของคําแนะนํา วัตถุประสงค 

การทดสอบกอนเรียน กิจกรรมการเรียน และการทดสอบหลังเรียน ซึ่งอาจใชส่ือเปนเอกสาร 

ส่ิงพิมพที่กระทัดรัด หรือส่ิงอื่น ๆ ไดหลายชนิด 
                          ลักษณะของบทเรียนโมดุล 
โดยหลักการของบทเรียนโมดุลนั้น มุงใหการเรียนการสอนบรรลุผลสัมฤทธิ ์

อยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสาํคัญตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ฉะนั้นการ 

จัดการเรียนการสอนเนนเปนรายบุคคล หรือตามเอกัตภาพ เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนได 

เรียนรูดวยตนเอง ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความพรอมของแตละบุคคล 

              เสาวนีย  สิขาบัณฑิต (2526 : 8) กลาวถงึลักษณะบทเรียนโมดุลที่ดีไวดังนี ้

1) ใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง โดยครูเปนเพยีงผูคอยดูแลและให 
คําปรึกษา เมือ่ผูเรียนมีปญหาเทานัน้ 

2) จุดมุงหมายและกิจกรรมการเรียนควรจัดใหมีลําดับที่ดี เพื่อผูเรียนจะได 
เรียนดวยความเขาใจและเกดิการเรียนรูตามลําดับ 

3) กิจกรรมการเรยีน จูงใจและเปนทีน่าสนใจกระตุนใหอยากเรียน 

4) ภาษาที่ใชชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสมกบัระดับช้ันของผูเรียน  

5) เนื้อหามีความถูกตอง คาํอธบิายชัดเจน ไมทําใหผูเรียนไขวเขว 

6) ควรใหผูเรียนไดมีพัฒนาการดานเจตคติ ความซาบซึง้และเหน็คุณคา นอก 

เหนือจากเกิดความรูและทกัษะในสิง่ที่เรียน 
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จากลักษณะดงักลาว จะเหน็ไดวา บทเรียนโมดุลจะเปนเครื่องมือที่สําคัญใน  

การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาแบบสมรรถฐาน (Competency–based education) 

ซึ่งมุงสงเสริมการเรียนที่ผูเรียนมีความสามารถแตกตางกัน  และมวีิธกีารเรียนรูที่ไมเหมือนกนั 

ใหไดเรียนตามความสามารถความถนัดของตนเปนรายบุคคล ซึ่งการจัดกากรศึกษาแบบสมรรถ 

ฐานดงักลาวจะมีประสิทธิภาพสงูสุด เมื่อมีบทเรียนดมดุลเปนองคประกอบที่เดน และมีสวน 

ประกอบอื่น ๆ สนับสนุนอยางพรอมเพรียงไดแก วัสดุประกอบการเรยีน อุปกรณการเรียน 

ตลอดระบบ การจัดการในการดําเนนิงานที่ชัดเจน (วราพรรณ  นอยสวุรรณ. 2524) ซึ่งการ 

นิเทศทางไกลก็เปนสภาพการณหนึง่ของการศึกษาแบบสมรรถฐานของครู-อาจารยที่จะรับความ 

รูและขางสารขอมูลในการนาํไปปฏิบัติงานในสวนที่ตนรับผิดชอบไดเชนเดียวกัน 
2.2 สวนประกอบของบทเรยีนโมดุล 

การเขียนบทเรยีนโมดุลนั้น อาจทาํไดหลายรูปแบบแลวแตสถาบันใดจะเหน็ 

เหมาะสม อยางไร แตเนื้อหาจะถกูจัดลําดับอยางมีระบบและสัมพนัธกันอยางเดนชัด นักการ 

ศึกษาหลายทานไดกลาวถงึสวนประกอบของบทเรียนโมดุลไวตาง ๆ กันดังนี ้

โรเบอรต  ฮุสตัน  และคณะ (Houston and others, 1972 : 2) กลาววา 

องคประกอบของชุดการเรียนโมดุลแตละแบบจะมีลักษณเฉพาะในตวับทเรียนเอง เพื่อให 

สอดคลองกับผูเรียน วัตถุประสงคเฉพาะ การประเมนิผลกอนการเรียน กจิกรรม และการประเมนิ

หลังการเรียน ซึ่งสวนประกอบของบทเรียนโมดุลดังกลาว สอดคลองกับที่ โรเบอรต อาเรนดส และ

คณะ (Arends and others, 1973 : 6) เสนอไว 7ประการคือ หลักการและเหตุผล จดุมุงหมาย 

ความรูพืน้ฐาน การประเมนิผลกอนการเรียน กิจกรรมการเรียนการประเมินผลหลังการเรียน 

และการเรียนซอมเสริม 

สําหรับเสาวณยี  สิกขาบัณฑิต (2526 : 18) และหนวยศึกษานิเทศก  

กรมอาชีวศกึษา ( 2525 : 11) ไดระบุสวนประกอบของบทเรียนโมดุลไวคอนขางละเอียด เพื่อ 

สะดวกในการเขียนโมดุล กลาวคือ เสาวนยี ระบุวา สวนประกอบดังกลาวควรมหีนวยการเรียน / 

ชื่อสาขาวิชา บทนาํ วัตถุประสงค การประเมินผลกอนการเรียน กิจกรรมการเรียน และการ 

ประเมินผลหลงัการเรียน ในขณะที่หนวยศึกษานิเทศก  กรมอาชีวศกึษา ไดกาํหนดรูปแบบ  

บทเรียนโมกุลของกรมอาชวีศึกษาวา ใหประกอบดวยชือ่เร่ือง บทนาํ ขอส่ังชี้แจง จดุประสงค 
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กิจกรรมการเรยีน และวัสดุประกอบการเรยีน (ใบชวยสอนและแบบทดสอบ) ซึ่งในภาพรวม 

กอรดอน  ลอเรนซ (Lawrence. 1973 : 17) กลาววา หนวยบทเรียนโมดุลมีรูปแบบคอนขาง    

เปนมาตราฐานแมวาจะไมมกีฎเกณฑกาํหนดไวแนนอน แตจากหลักตรรกวิทยาทาํใหบทเรยีน 

โมดุลมีสวนประกอบยอยทีม่ีลําดับตอเนือ่งกันอยางธรรมชาติ 

จากที่กลาวมา พอจะสรุปไดวา ไมวาบทเรยีนโมดุลจะมลัีกษณะเปนรูปแบบใด 

ก็ตาม จะตองประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 5 ประการคือ 

         1.  บทนํา หรือคําชี้แจง (Introduction or Prospectus) สวนนีจ้ะอธิบายความ     

สําคัญของบทเรียนโมดุล หรือหนวยการเรียนนั้น ขอบขายของบทเรียน ส่ิงที่ผูเรียนจะไดเรียนรู 

และขอบขายกระบวนการเรยีนทั้งหมดของบทเรียนโมดุลนั้น ซึ่งจะเปนผลใหผูเรียนมีความ 

เขาใจรวบยอดอยางถองแทถึงความสัมพนัธของหนวยบทเรียนโมดุลนั้น กับหนวยบทเรียนโมดุล 

อ่ืน ๆ 

         2.  จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค (Purpose or Objective) ควรเขียนใหเปน 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อที่จะครอบคลุมส่ิงที่คาดคะเนใหเกิดขึ้นแกผูเรียน  และสามประเมนิ

พฤติกรรมไดโดยงาย 

               3.  การประเมนิผลกอนการเรียน (Pre- assessment) ทั้งนีเ้พื่อประเมนิ 

พื้นฐานความรูของผูเรียนวาเพียงพอสาํหรบัการเรียนบทเรียนโมดุลนั้น ๆ เพยีงใด แตถาเนื้อหาใน 

โมดุลไมจําเปนตองมีความรูพื้นฐานมากอน จะไมประเมนิก็ได 

เกณฑการประเมินอาจจะคดิเปนรอยละ และกําหนดวาถาผูเรียนไดคะแนน 

90% ใหขามไปเรียนหนวยเรียนโมดุลตอไป แตถาไมถงึ 70% ใหศึกษาโมดุลนัน้อยาง 

ละเอียดก็ได 

               4.  กิจกรรมการเรยีน (Enabling Activities) ควรจัดใหมหีลาย ๆ ทางเลือกถา 

ทําได เชน การอาน การฟงเทป ดูสไลด ฯลฯ เปนตน เพือ่ใหผูเรียนไดเลือกตามความสนใจ 

ความถนัดและความตองการ และถาเปนกิจกรรมหลาย ๆ อยาง ก็ควรจะเรียงลําดบัตามความยาก 

งายและลาํดับเนื้อหาที่สัมพนัธกนั หากคอนขาซับซอนกใ็หผังอธิบาย และควรเปนกจิกรรม 

ใหเรียนเปนรายบุคคล 

           5.  การประเมินผลหลังการเรียน (Post-assessment) เปนการวัดแลประเมิน                       

ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนหลังจากที่ไดศึกษาบทเรียนโมดลุแลว    
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               2.3  กระบวนการสรางบทเรียนโมดลุ 

หลักการสรางบทเรียนโมดุล 
โรเบอรต อาเรนด และคณะ (Arends & Others. 1973) ไดเสนอแนะหลักการสรางโมดุลไวดังนี ้

   1)  ตองคํานงึถึงจุดมุงหมายทั่วไปของหลกัสูตร โดยพิจารณาอยางรอบคอบวา

วัตถุประสงคของโมดุลไดสรางสมรรถภาพใหแกผูที่ศึกษาบทเรียนโมดลุ และการจัด       กิจกรรมก็

ควรจะใหสอดคลองกับปรัชญาการเรียนการสอน และใหระบุส่ิงเหลานี้ไวในบทนํา 

 2)  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียนรู ควรใหมีทัง้ความรู 

ทักษะ และเจตคติ และหากจะใชครูกับบทเรียนโมดุล ก็ควรกําหนดพฤติกรรมการสอนของครู 

ใหชัดเจน 

3) กําหนดความรูพื้นฐานของผูเรียนวาอยางนอยที่สุด ผูเรียนตองรูอะไรบาง 

จึงจะศึกษาบทเรียนโมดุลนัน้ ๆ ไดเขาใจและเกิดการเรียนรู 

4) การสรางแบบประเมินผลเบือ้งตน หรือกอนการเรียน ควรใหครอบคลุม 

ทั้งความรู ทักษะ และเจตคติดวย  โดยคํานึงวาขอมูลปอนกลับจะสามารถประเมนิประสิทธิภาพ 

ของผูเรียนได 

5) การสรางกิจกรรมการเรียน ควรจัดกิจกรรมทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพื่อ 

ใหผูเรียนไดเลอืกเรียนดวยวธิีที่ตนถนัดและสนใจ ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูไดเร็ว และใชเวลานอย 

และตองคํานงึวาผูศึกษาโมดกุลเปนผูที่จะแสดงออกซึ่งสมรรถภาพอันเปนผลจากการเรียนรู ไมใช 

เปนผูรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมการเรยีนการสอน    

                     6)  กิจกรรมการสวนใดที่ตองเรียงลาํดับใหมหรือเปลีย่นแปลง ก็ควรจัดทํา 

ใหเรียบรอย และอธิบายใหชดัเจน เพื่อใหผูศึกษาบทเรียนโมดุลเขาใจได 

                     7)  กิจกรรมการเรียนตาง ๆ ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกหัดเทาเทยีมกนั   

                     8)  การประเมนิผลหลงัการเรียน ควรใชวิธเีดียวกนักับการประเมินผลเบื้องตน 

หรือกอนการเรียน และดวยแบบทดสอบทีม่ีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได 

                     9)  ในบทเรียนโมดุล อาจจะระบุกิจกรรมซอมเสริมไวได แมกิจกรรม 

ดังกลาวจะขึ้นอยูกับสถานการณที่แตกตางกันก็ตาม เพราะผูใชโมดุลจะไดแนวปฏิบัติในการ  

ซอมเสริม 
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                           10)  คําอธิบายในสวนตาง ๆ ของบทเรียนโมดุลควรสั้นและชัดเจน พอที่ผูเรียน 

จะสามารถเขาใจไดอยางละเอียดทั้งหมดดวยตัวเอง 

11)  ในแตละหนวยของโมดุล ควรไดมีผูเขียนหลาย ๆ คนชวยกันพิจารณาตรวจ- 

เพื่อนําขอวิจารณืเหลานั้นมาปรับปรุงแกไขบทเรียนโมดุลใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

12)  เมื่อสรางโมดุลเสร็จเรียบรอยแลว ควรไดมีการพิจารณาทบทวนดูอีกครั้ง 

วาโมดุลที่สรางขึ้นนั้น กอใหเกิดสมรรถภาพที่สัมพันธกับพัฒนาการของผูเรียนหรือไม หรือเปน 

รูปแบบโมดุลที่ดี ที่จะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพียงใด 

13) ควรระลึกเสมอวา บทเรียนโมดุลที่สรางขึ้นนั้น มีความยืดหยุน สามารถที่จะ 

ปรับปรุงแกไขไดเสมอ 

                        ขั้นตอนการสรางโมดุล 
                         ในการสรางบทเรียนโมดุลนั้น โครงการนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา 

อาเซียน (Asean Program of Educational Innovation For Development, UNESCO) หรือ APEID 

(APEID.1971975: 20-22) กําหนดไว 3 ขั้นตอนคือ 

1)  ขั้นการวางแผน 

                                     1.1)  ตองพิจารณาวาผูใชบทเรียนโมดุลคือใคร เปนการศึกษาระดับใด 

และพิจารณาถึงความพรอมทุก ๆ ดานของผูใชดวย 

                       1.2)  ตองพิจารณาเนื้อหาวาเปนเรื่องอะไร แหลงคนควาอยูที่ใด จะใช 

เวลาเทาใด งบประมาณมากนอยเพียงใด บุคลาการที่จะรวมมือมีใครบาง การวางแผนควรยืดหยุนไดเพื่อความ

สะดวก 

2)  ขั้นการเขียนตนราง 

เมื่อวางแผนเรียบรอยแลว ผูเขียนจะตองกําหนดวัตถุประสงคของโมดุล 

ใหชัดเจน แบงเนื้อหาหัวขอยอยใหพอเหมาะ เขียนวัตถุประสงคของแตละหนวยยอย คํานึงถึง 

พื้นฐานของผูเรียน ใชภาษางาย ๆ กะทัดรัด ชัดเจนและถูกตอง ควรเขียนขอส่ังใหแจมชัด 

เรียงลําดับหัวขอตาง ๆ ตามสวนประกอบที่กําหนดไวของโมดุล เขียนรางเสร็จควรทบทวนราง 

เละตรวจทานแกไขใหเรียบรอย 

3) ขั้นการทบทวน 

พิมพตนฉบับ ตรวจทานความถูกตองของรูปแบบโมดุล แกคําผิดใหถูก 

ตอง ทําสําเนาอยางนอย 5 ชุด เก็บตนฉบับไว  ตัวสําเนา 2 ชุด นําไปทดลองใชเพื่อแกไข 3 ชุด 

กับเรียนเกง ปานกลาง และออน แลวปรับปรุงแกไข 
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สําหรับขั้นตอนรายละเอียดในการสรางนั้น มีหลักในการสรางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการวิจัยแบพัฒนา

ของ Borg & Gall (1976 อางใน INNOTECH. 1989)  

ดังนี้ 

              1)   ศึกษางานวิจัยและขอมูลเอกสารวิชาการ (Research &  

Information Study ) ทั้งนี้เพื่อการรวบรวมขอมูล ขาวสาร เนื้อหาสาระของเรื่องที่จะเขียนโมดุล 

               2)  วางแผน (Planning) กําหนดวัตถุประสงคแยกเนื้อหาเปนหัวขอใหญ 

หัวขอยอย พรอมทั้งกําหนดแผนการประเมินผลโมดุลไวดวย 

               3)  พัฒนาโมดุลฉบับราง (Preliminary development)เขียนเนื้อหา 

สาระของโมดุลทั้งหมดและเขียนสวนประกอบอื่น ๆ ใหพอเหมาะแกกัน 

               4)  ทดดลองใชนํารอง (Pilot Testing) ทดลองใชครั้งที่ 1 กับคน 5-8คน 

               5)  ทบทวน ปรับปรุง (Revision I ) นําผลสรุปขอมูลยอนกลับ การทดลอง 

ใชนํารอง มาปรับปรุงแกไขโมดุลครั้งที่ 1 

                       6)   ทดลองใชภาคสนาม (Fielf testing) ทดลองใชครั้งที่ 2 กับกลุมเปา 

หมายกลุมหนึ่งกลุมใด จํานวน 10-20 คน 

7) ทบทวน ปรับปรุง (Revision II) นําผลสรุปขอมูลยอนกลับ การทดลอง 

ใชภาคสนาม มาปรับปรุงแกไขโมดุล ครั้งที่ 2  

8) ทดลองใชภาคปฏิบัติ (Operating Testing) ทดลองใชครั้งที่ 3 กับ 

ตัวแทนของกลุมเปาหมายทั่งหมด จํานวนตั้งแต 30 คนขึ้นไป 

9) ทบทวน ปรับปรุง (Revision III) นําผลสรุปขอมูลยอนกลับ การทดลอง 

ใชภาคปฏิบัติ มาปรับปรุงแกไขโมดุล ครั้งที่ 3 

                     10)   เผยแพรและแจกจาย (Dissemination and Distribution) เผยแพรแก 

นักการศึกษา แบะหนวยงาน หรือสถานศึกษา ซึ่งเปนกลุมเปาหมาย ที่จะใชประโยชนจากบท 

เรียนโมดุลดังกลาว 

        สวนเสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2526:37 ) ไดเสนอแนะขั้นตอนการสรางไวดังนี้ 

                           1)   กําหนดผูเรียนและหัวขอเรื่อง 

                      2)   เลือกเนื้อหาที่เกี่ยว 

                     3)  วางแผนในการสรางหนวยบทเรียนโมดุล 
                     4)  กําหนดจุดมุงหมายของหนวยบทเรียนโมดุลนั้น ตามความตองการที่จะ 

กําหนดใหเปนผลสัมฤทธิ์การเรียนของผูเรียน 
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 5)    เลือกกิจกรรมใหผูเรียนกกระทํา ใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย 

6) กําหนดรูปแบบและสวนประกอบที่สําคัญของหนวยบทเรียนโมดุล 

7) เขียนตนรางโมดุล 

8) ทบทวนแกไข 

9) ทดลองใชกับผูเรียน 1 คน แลวนํามาแกไข 

                        10)   ทดลองใชกับผูเรียน 9 คน ระดับเกง ปานกลาง และออน แลวนาํมา 

ปรับปรุงแกไข 

                        11)   พิมพหนวยบทเรียนโมดุลที่สมบูรณเพื่อเผยแพรหรือจําหนาย 

 

  ดังนัน้ ข้ันตอนการสรางดมดลุพอจะสรุปไดวา มีข้ันตอนสาํคัญ ๆ 4 ข้ันตอนคือ 

1) การวางแผนเตรียมการสรางโมดุล เปนขัน้ตอนการศึกษาคนควา กําหนดชื่อ 

เร่ืองของบทเรยีนโมดุลที่จะสราง กําหนดรูปแบบ เตรียมผูรวมงาน และนักวิชาการที่ปรึกษาเมื่อ 

มีปญหา 

2) การเขียนฉบบัรางโมดุล เขียนบทเรยีนโมดุลตามรูปแบบที่กําหนด พจิารณา 

ทบทวนความถูกตองของเนือ้หา ความยากงาย กระทัดรัด ชัดเจนของภาษา และความเหมาะสม 

ของเนื้อหา แบบฝกหัด ขนาดรูปเลม 

3) การทดลองใช เพื่อใหมั่นใจในความเทีย่งตรงและเชื่อถือ ควรทดลองใช 2- 

3คร้ัง จนดมัน่ใจไดวาบทเรียนโมดุลดีที่สุดแลวจากการแกไขปรับปรุงตามผลการทดลองใช 2-3 

คร้ังดังกลาว 

4) การเผยแพร และนําโมดุลไปใชประโยชนกบักลุมเปาหมายทีก่ําหนดไวเดิม 

เปนขั้นตอนที่เปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของการผลิตบทเรียนโมดุล เพราะเปนการนาํไปใช 

ประโยชนไดจริง 
2.3 การประเมินผลบทเรียนโมดุล 

การบรรลุวัตถปุระสงคการเรยีนรู หรือความสําเร็จของการนิเทศทางไกลของ 

หนวยศึกษานเิทศก กรมอาชีวศึกษา ข้ึนอยูกับคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน หรือส่ือนิเทศที ่

สรางขึ้นมาเปนประการสําคญั ซึ่งในบทนีก้็คือบทเรียนโมดุลหรือชุดการเรียนโมดุล นั่นเอง และ 

คุณภาพดังกลาวไมไดหมายความแตเพยีงวา สรางขึน้มาดีไมมีคําผิดและมีขอมูลทางวิชาการถูก 
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ตองเทานัน้ แตจะตองเปนสือ่ที่จะชวยเกื้อหนนุการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของครู- 

อาจารยหรือผูรับการนิเทศไดดวย 

  ในคูมือการเขยีนโมดุล ของหนวยศึกษานเิทศก กรมอาชีวศึกษา (2525 : 55) 

มีระบุวา 

 

  “เพื่อที่จะใหโมดุลที่สรางขึน้มาเปนสื่อการเรียนที่มปีระสิทธิภาพยิ่ง ควรจะ 

        ไดมีการประเมินผลอยูเร่ือย ๆ ผูเขยีนโมดุลเองกจ็ะตองตรวจตราสิ่งที่ตนเขียนโดย 

        เทียบเคียงกับตัวอยาง และประเมนิผลโดยใชจุดประสงคเปนเกณฑเปรียบเทียบอยู 

        เสมอ ๆ การแกไข วิจารณ แกละการประเมินผล อาจทาํโดยผูอ่ืนได เชนผูเชี่ยวชาญ 

        หรือผูรับหนาทีเ่ปนบรรณาธิการ เปนตน” 

 

    บุญเลิศ  ภพลาภ (2536 : 105)ไดเสานอแนวทางในการประเมินผลบทเรียน 

โมดุลวา ควรจะมีการประเมนิทัง้เชงิปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ การประเมินเชิงปริมาณ 

เปนการคํานวณหาคารอยละ หรือคาเฉลีย่ของคะแนนกิจกรรมหรือคะแนนสอบ สวนการ 

ประเมินเชงิคณุภาพเนนการประเมิมนความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ  

แตละหนวย เชน การเสนอเนื้อหาแนวทางกิจกรรม และแนวตอบ ตลอดจนความรูสึกเกี่ยวกับ 

ประโยชนของบทเรียนโมดุลนั้น ๆ เปนตน ซึ่งในการปฏิบตัินั้น ข้ันตอนการประเมนิประสิทธ ิ

ภาพอาจแทรกอยูในขั้นตอนการสรางหรือการผลิตชุดบทเรียนโมดุลก็ได เพราะถือวาเปนขั้น 

ตอนสําคัญทีต่องควบคูกันไปกับการเขียน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสื่อใหมีคุณภาพยิง่ขึ้น 

แกละในการปรับปรุงดังกลางควรใชขอมูลจากการประเมินทัง้เชงิปริมาณและเชิงคณุภาพมา 

พิจารณาดวยกัน 
                         การประเมนิเชิงปริมาณ  

การประเมนิเชงิปริมาณ ซึ่งใชในการคํานวณหาคารอยละหรือคาเฉลี่ยของ 

คะแนนกจิกรรม แบบฝกหัด หรืองานที่ผูศึกษาโมดุลทาํ มีหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน มหาวทิยาลยั 

สุโขทัยธรรมาธิราช (2534) กําหนดการประเมินประสทิธภิาพของสื่อทางไกล โดยการตรวจสอบ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ตอประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) หรือคํานวณหาคาของ 

E1/E2 โดยใชสูตร 
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                   E1       =             ΣX     

                                          N + 100 

                                          A  

             เมื่อ E1     =     ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

                   ΣX    =     คะแนนรวมของแบบฝกหัด หรืองาน 

                   A       =     คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชิน้งานรวมกนั 

                   N       =     จํานวนผูเรียน 

 

                   E2       =             ΣY 

                                          N + 100 

                                          B     

              

 เมื่อไดคา E1 / E2 ก็คือ ไดทราบ คารอยละผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยกิจกรรมระกวางเรียน  

ตอคารอยละผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยกิจกรรมหลังเรียน นัน่เอง และการยอมรับหรือไมยอมรับ 

ประสิทธิภาพของสื่อทางไกลดังกลาว ใหถือคาแปรปรวน 2.5 ถึง 5% แตโดยปกติจะกําหนด 

ไว 2.5% กลาวคือ ประสิทธภิาพชุดการสอนไมควรต่ํากวาเกณฑเกนิ 2.5% เชนตั้งเกณฑไว 

90/90 เมื่อทดสอบใชส่ือโดยเฉพาะหารภาคสนามไดประสิทธิภาพ 87.5/87.5 ก็สามารถ 

ยอมรับไดวาชดุการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ ซึง่การหาประสิทธิภาพชดุบทเรียนโมดลุส่ือนิเทศ 

ดวยวิธนีี้ก็จะตองมีข้ันตอนการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) 

ของแบบฝกหดัหรือขอคําถามที่จะนําคะแนนมาใชในการคํานวณหาประสิทธิภาพดวย 
  การประเมินเชิงคุณภาพ 
   คูมือการเขียนโมดุล ของกรมอาชีวศึกษา (2525) เสนอกากรปรับปรุงโมดุลให 

เปนไปดวยความสมบูรณโดยการทาํแบบตรวจสอบรายการประเมนิผลแตละหนวยหรือ 

แตละสวนของโมดุลวามีความถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม พอเพยีง อยางไร มีกิจกรรมที่สอด 

คลองกับจุดประสงคหรือไม เพียงใด แบบตรวจสอบรายการดังกลาวจะเปนเครื่องมอืสําคัญ 

ที่ผูเขียนดมดุลจะไดประเมินผลดวยตนเอง และอาจใชแบบตรวจสอบฉบับเดียวกนันี ้หรือ 

ปรับปรุงใหมีรายละเอยีดบางประการ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ บรรณาธิการ หรือผูมีหนาทีต่รวจขั้น 

สุดทาย ใชเพือ่ตรวจสอบโมดุลไดดวย 
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ตัวอยางแบบตรวจสอบรายการอาจเปนดังนี้ 
แบบประเมินโมดุล 

สําหรับตรวจสอบรายการ 

โมดุลที่………………….………ช่ือโมดุล………………………. 

องคประกอบ ใชได ใชไมได ขอคิดเห็น 

1.      บทนํา 
1.1     บอกสิ่งที่ตองเขยีน 

1.2     อธิบายวาทําไมตองเรียน 

1.3      ………………………… 

2. ขอส่ังชี้แจง 
2.1 ภาษาชัดเจน เขาใจได 

2.2 ปฏิบัติได 

2.3 ……………………… 

3. จุดประสงค 
3.1 ภาษาชัดเจน เขาใจได 

3.2 ปฏิบัติได 

3.3  เหมาะสมกับระดับการเรียน 

3.4 …………………………… 

4. กิจกรรมการเรียน 
4.1 สอดคลองกับวัตถุประสงค 

4.2 ภาษาชัดเจน กะทัดรัด 

4.3 ปฏิบัติไดจริง 

4.4 มีประโยชน 

4.5 ………………………….. 

5. กิจกรรมการทดสอบตนเองกอนเรียน 
5.1 ตรงกับวัตถุประสงค 

5.2 ครอบคลุมความรูที่กําหนดไวทั้งหมด 

5.3 มีขอมูลยอนกลับ 

5.4 …………………………………….. 

6. เน้ือหาหรือใบชวยสอน 
6.1 ชื่อเร่ืองเหมาะสม 

6.2  เนื้อหาถูกตองวิชาการ 

6.3  เนื้อหาเพียงพอที่จะเขาใจได 

6.4  เนื้อหาเหมาะสมกับระดับการเรียนและวัย 

6.5 …………………………………………… 

7. กิจกรรมการทดสอบตนเองหลังเรียน 
7.1 ตรงกับวัตถุประสงค 

7.2 ครอบคลุมความรูที่กําหนดไวทั้งหมด 

7.3 มีขอมูลยอนกลับ 

7.4 ……………………………………… 

8. กิจกรรมสอนซอมเสริม 
8.1  เสนอแนะสื่อประเภทอื่นทีเ่นือ้หา 

 เดียวกนั 

8.2 มีแบบฝกหัดทบทวน 

8.3 ………………………………… 
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2.5  ประโยชนของบทเรียนโมดุล 
เมื่อเปรียบเทยีบความแตกตางของการนเิทศโดยทั่วไปกับการนิเทศโดยใช 

บทเรียนโมดุลจะปรากฏดังนี ้

การนิเทศโดยทั่วไป การนิเทศโดยใชบทเรียนโมดุล 
1. ยึดเนื้อหาเปนหลัก 

2. ยึดเวลาเปนหลัก 

3. นิเทศรวมกันเปนกลุม 

4. นิเทศตามความตองการของแตละกลุม 

5. เมื่อนิเทศเกี่ยวกับสาระของความรู เฉลย 

แบบฝกหัดไมไดทันที (คอยผูนิเทศเปน 

ผูเฉลย) 

6. ใชเอกสารหลายเลมในการคนควาเนื้อหา 

สาระเพื่อการนิเทศ 

7. นิเทศตามที่กําหนดไว 

8. ใชนิเทศกหรือผูรูเปนผูกําหนดการนิเทศ 

9. จุดประสงคกวาง 

10. เกณฑการวัดเปนอัตนัยสวนมาก 

 

11. วัดโดยการถือเกณฑความสามารถของกลุม
ผูรับบริการนิเทศเปนหลัก (อิงกลุม) 

12. วัดไดจากเกณฑการตัดสินครั้งสุดทาย 

1. ยึดวัตถุประสงคเปนหลัก 

2. ไมกําหนดเวลา 

3. นิเทศแบบเดี่ยว 

4. นิเทศตามความตองการของแตละบุคคล 

5. เมื่อนิเทศเกี่ยวกับสาระของความรู เฉลย 

แบบฝกหัดไดทันที (มีคําเฉลยแลว) 

 

6. ใชบทเรียนโมดุลเปนส่ือการนิเทศ 

 

7. นิเทศตามความตองการของครู 

8. ศึกษานิเทศกเปนเพียงผูชวยใหครู-อาจารย 

9. จุดประสงคเนนเฉพาะเรื่อง 

10. เกณฑการวัดเปนปรนัย หรือกําหนด 

คําตอบไวแนนอนแลว 

11. วัดโดยถือเกณฑความสามารถของผูรับ 

การนิเทศรายบุคคลเปนหลัก (อิงเกณฑ) 

12.  วัดไดจากทุกขั้นตอนของการทํางาน 

 

 

 ดังนัน้ จะเหน็ไดวาบทเรียนดมดุล มีประโยชนคือ 

1) เปนแนวการนเิทศที่มีระเบียบแผน มวีิธีการเรียนรูไดหลายวิธีรวมเขา 

ดวยกนั ทําใหมีความเหมาะสมกับผูรับการนิเทศ ซึ่งมีความแตกตางระหวางบุคคลอยูแลว 

2) บทเรียนโมดุลสามารถแยกเนื้อหาออกเปนสวนยอย และฝกทาํแบบฝกหัด 

ของแตละสวนยอยเพื่อใหเกดิความรูความเขาใจยิ่งขึน้ได 
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3) เปดโอกาสใหผูรับการนิเทศไดศึกษาตัวเอง และเปนอิสระ 

4) ฝกความรับผิดชอบ และความซื่อสัตยของครู-อาจารยผูรับการนิเทศ ซึง่จะ 

เปนผูนาํที่ดี ของนักเรียน / นักศึกษาตอไป 

5) ผูที่ศึกษาเอกสารการนเิทศทางไกลจะสามารถรูผลความกาวหนาของตนและ 

 มีโอกาสปรับปรุงตนเองตามความสามารถ 

6) การนิเทศการศึกษา หรือการนิเทศการเรียนการสอนจะมีมาตราฐานมากขึ้น 

เพราะคร-ูอาจารย มีโอกาสไดรับขาวสารการกนิเทศ โดยไมจําเปนตองรอการนิเทศเพิ่มจากศึกษา 

นิเทศกที่ไปจากภายนอกเพยีงอยางเดียว 

 ฉะนั้น ในขณะที่โลกปจจุบนัเปนยุคโลกาภิวัตน ขาวสานขอมูลทีถู่กตอง 

เชื่อถือได ทนัสมัย และสมบูรณ จะเปนประโยชนตอการวางแผนและการดําเนินงานการพัฒนาการ 

เรียนการสอนอยางยิ่ง ซึ่งขอมูลดังกลาวจะไดจากการศึกษา วิเคราะห วิจัย และเปนขอมูลที่จําเปน 

ตอการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา ดังนัน้ เพื่อความสะดวกและทั่วถึง ภายในเวลาอัน 

จํากัด การนเิทศเรื่องการวิจยัและประเมินผลแกครู-อาจารย และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด 

กรมอาชีวศกึษา ในระบบนเิทศทางไกล โดยใชบทเรียนโมดุลเปนสื่อ จึงเหมาะสมทัง้ในดานการ 

ประหยัดเวลา และประหยัดคาใชจาย และมีประโยชนสูงสุดในดานการประสิทธิภาพอีกดวย 


	การพัฒนาโมดุลดร.วราพรรณ.doc
	 
	การพัฒนาโมดุล 
	โดย….. 
	ดร. วราพรรณ  น้อยสุวรรณ 
	                 หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
	                 กรมอาชีวศึกษา 
	ละเอียดดังต่อไปนี้ 
	  ความหมายของบทเรียนโมดุล 
	ถึงคู่มือการเรียนที่ประกอบด้วยหน่วยบทเรียนที่มีรูปแบบอย่างไรก็ได้ แต่ต้องประกอบด้วยวัตถุ 
	หน่วยใดหน่วยหนึ่งที่สำเร็จในตัว สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุ 
	ประสงค์ของโมดุลกำหนดไว้แน่นอน 
	หมายถึง หน่วยการเรียนการสอนสำเร็จรูปในตัวเอง มุ่งให้ผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง โมดุล 
	                          ลักษณะของบทเรียนโมดุล 

	โดยหลักการของบทเรียนโมดุลนั้น มุ่งให้การเรียนการสอนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
	จัดการเรียนการสอนเน้นเป็นรายบุคคล หรือตามเอกัตภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ 
	กิจกรรมการเรียน และวัสดุประกอบการเรียน (ใบช่วยสอนและแบบทดสอบ) ซึ่งในภาพรวม 
	อื่น ๆ 
	หลักการสร้างบทเรียนโมดุล 

	โรเบอร์ต อาเรนด์ และคณะ (Arends & Others. 1973) ได้เสนอแนะหลักการสร้างโมดุลไว้ดังนี้ 
	ของผู้เรียนได้ 
	ให้เรียบร้อย และอธิบายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ศึกษาบทเรียนโมดุลเข้าใจได้ 
	                        ขั้นตอนการสร้างโมดุล 


	ต้อง ทำสำเนาอย่างน้อย 5 ชุด เก็บต้นฉบับไว้  ตัวสำเนา 2 ชุด นำไปทดลองใช้เพื่อแก้ไข 3 ชุด 
	กับเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน แล้วปรับปรุงแก้ไข 
	ดังนี้ 
	ใช้นำร่อง มาปรับปรุงแก้ไขโมดุลครั้งที่ 1 
	                           1)   กำหนดผู้เรียนและหัวข้อเรื่อง 

	  ดังนั้น ขั้นตอนการสร้างดมดุลพอจะสรุปได้ว่า มีขั้นตอนสำคัญ ๆ 4 ขั้นตอนคือ 
	การบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือความสำเร็จของการนิเทศทางไกลของ 

	ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการอาจเป็นดังนี้
	แบบประเมินโมดุล 
	ใช้ได้
	ใช้ไม่ได้
	ข้อคิดเห็น






