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คํานํา 

 รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการอบรม  KruTube Channel สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เล่มนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นแหล่งเชื่อมโยง/
รวบรวม/พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับเนื้อหา (Content) เทคนิค วิธีการสอนในรูปแบบ VDO CLIP ภายใต้ชื่อ 
KruTube Channel  (ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กด)ู เพ่ือเป็นคลังข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับคร ู
นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป สามารถนําไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนให้ครู
และนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมพูนความรู้อันจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ครูใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สนใจ ส่งผลงานสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ VDO CLIP  
ที่มีเนื้อหาที่สามารถนําไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ http://krutubechannel.com  
จากนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก เพ่ือเข้ารับการอบรมเก่ียวกับเทคนิคการจัดทําสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมกับผลิตสื่อการเรียนรู้ แยกตามกลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและการศึกษาปฐมวัย พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ สามารถ
นําไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการจัด การเรียนรู้ของสถานศึกษาต่อไป  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นว่า รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการอบรม 
KruTube Channel สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ เป็นประโยชน์แก่นักเรียน  
ครู  และผู้สนใจทั่วไป จึงได้จัดทํา เผยแพร่ เพ่ือใช้ในการศึกษา และขอขอบคุณคณะผู้จัดทําและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการจัดทําหนังสือเล่มนี ้ไว้ ณ โอกาสนี ้
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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาผลการอบรม KruTube Channel สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของครูสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการจัดกิจกรรม 
การดําเนินงาน ด้านเนื้อหาสาระในการอบรม ด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ ์และด้านการนําความรู้ไปใช ้
 การศึกษาครั้งนี้ ประชากร คือ ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่ผ่านการอบรมจัดทําสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จํานวน 250 คน กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ผ่านการอบรมจัดทําสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) จํานวน 152 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามการอบรมจัดทําสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า  มี 5 ระดับ 
จํานวน 28 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา 

พบว่า ภาพรวมของการอบรมจัดทําสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก (X =3.59) 
โดยแยกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการดําเนินงานมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 

 ( X =3.76) 2) ด้านเนื้อหาสาระในการอบรม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.56) 3) ด้านวัสดุ

อุปกรณ์และสถานที่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.23) และ4) ด้านการนําความรู้ไปใช ้
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.84) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการอบรม KruTube Channel สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ฉบับนี้ เป็นการศึกษา วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานการอบรมจัดทําสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือนําผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการอบรมในโอกาสต่อไป 
  รายงานการวิจัยเล่มนี้สําเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง 
จากคณะผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ ทั้ง 5 ท่าน คือ 1) รองศาสตราจารย์  
ดร.สุมาลี จันทร์ชลอ 2) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ร.ท. ดร.ไพบูลย์  อ่อนมั่ง 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  วิหคโต 
(4) ดร.ชาตรี อายุวัฒนะ และ (5) ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา  เพ่ือความถูกต้อง
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
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