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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยแยกเปนหัวขอดังนี้ 

2.1  ความรูเร่ืองบทเรียนออนไลน 
2.2  การเรียนการสอนแบบปกต ิ
2.3  ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน 
2.4  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.5  หลักสูตรสถานศึกษา 
2.6  แนวคดิเกีย่วกับการใชบทเรียนออนไลนในการเรียนรายบุคคล 
2.7  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับอินเทอรเน็ตและความหมายของอินเทอรเน็ต 
2.8  อินเทอรเน็ตกับการศกึษา 
2.9  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
2.10  สรุปกรอบแนวคดิการวิจัย 

 

2.1  ความรูเรื่องบทเรียนออนไลน 
  
 2.1.1  ความหมายของบทเรียนออนไลน  

 บทเรียนออนไลน คือ ส่ือที่ เสนอบทเรียน โดยผานทางเครื่องคอมพิวเตอรผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงบทเรียนที่ออกมามีหลายรูปแบบชวย ใหนักเรียนเรียนรูเนื้อหาวิชาตางๆ มี
ผูใหความหมายของบทเรียนออนไลนไวมากมายในหลายลักษณะที่คลายคลึงกัน ดังนี้ 

 ไพฑูรย  ศรีฟา (อินเทอรเน็ต, 2544) กลาววา e-Learning  คือ การเรียนการสอน
ทางไกลที่ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานทาง เวิลด ไวด เว็บ (www) ซ่ึงผูเรียนและผูสอนใชเปนชองทาง
ในการติดตอส่ือสารระหวางกัน ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลมากมายที่มีอยูทั่วโลกอยาง             
ไรขอบเขตจํากัด  ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมหรือแบบฝกปฏิบัติตางๆ แบบออนไลน โดยใช
เครื่องมือที่ชวยอํานวยความสะดวกอยูในเวิลด ไวด เว็บ   เปนการเรียนการสอนแบบออนไลนที่
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ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน เพราะไมมีขีดจํากัดเรื่องระยะทาง  เวลา และสถานที่ อีกทั้งยัง
สนองตอบตอศักยภาพและความสามารถของผูเรียนไดเปนอยางดี 

 เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ์ (อินเทอรเน็ต, 2548)  กลาววา การเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรืออีเลิรนนิ่ง  หมายถึง การเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี (Technology-based Learning) 
ซ่ึงครอบคลุมวิธีการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรูบนคอมพิวเตอร (Computer-based 
Learning) การเรียนรูบนเว็บ (Web-based Learning) หองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) 
และความรวมมือดิจิทัล (Digital Collaboration) เปนตน  ผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส             
ทุกประเภท อาทิ อินเทอรเน็ต การถายทอดผานดาวเทียม (Satellite Broadcast) แถบบันทึกเสียงและ
วีดีทัศน (Audio/Video Tape) โทรทัศนที่สามารถโตตอบกันได (Interactive TV) และซีดีรอม                
(CD-ROM) 

พรีนีส  (Prenis, 1977, p. 20)  กลาววาบทเรียนออนไลนเปน คอมพิวเตอรที่ทําใหนักเรียน
เรียนรูรายวิชาไปทีละขั้นตอน บทเรียนออนไลนจะทําหนาที่ถามคําถามเพื่อใหนักเรียนมีการ
ตอบสนอง  ในระหวางที่มีการเรียนการสอนอยู บทเรียนออนไลนสามารถปอนกลับไปสู
รายละเอียดที่ผานมา หรือสามารถใหการฝกฝนซ้ําแกนักเรียน 

สปลิทเกอรเบอร (Splittgerber, 1979, p. 20)  กลาววาบทเรียนออนไลน  คือ กระบวน             
การสอนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชคอมพิวเตอรเปนส่ือในการเสนอบทเรียนในแบบโตตอบ 
(Interaction mode) เพื่อกอใหเกิดการเรียนแบบรายบุคคล ไดแกการฝก ทักษะการสอนแบบตัวตอ
ตัว เชน สถานการณจําลอง เกม และการแกปญหา 

บุญเลิศ  อรุณพิบูลย (2547, หนา 32) ใหคําจํากัดความวาอีเลิรนนิ่ง คือ  การใชทรัพยากร
ตางๆ ในระบบอินเทอรเน็ตมาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสรางระบบการเรียนการสอน โดยการ
สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ตรงกับความตองการของผูสอนและ
ผูเรียนเชื่อมโยงระบบเปนเครือขายที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน โดยกลาววา 
สามารถพิจารณาอีเลิรนนิ่ง ไดจากคณุลักษณะ ดังนี้ 

1) เว็บไซตที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
2) เว็บไซตที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาใดวิชาหนึ่งเปนอยางนอยหรือ การศึกษาตาม 

อัธยาศัย 
3) ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองจากทุกที่ ทุกเวลาโดยอิสระ 
4) ผูเรียนมีอิสระในการเรียนการบรรลุจุดประสงคการเรียนรูแตละเนื้อหาไม 

จําเปนตองเหมือนหรือพรอมกับผูเรียนรายอื่น 
5) ระบบปฏิสัมพันธกับผูเรียนและสามารถเรียนรูรวมกันได 
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6) มีเครื่องมือวัดผลการเรียน 
7) มีการออกแบบการเรียนการสอนอยางมีระบบ 
8) ผูสอนมีสภาพเปนผูชวยเหลือผูเรียนในการคนหาการประเมินการใชประโยชน 

จากเนื้อหา  จากสื่อรูปแบบตางๆ ที่มีใหบริการ 
จากนิยามความหมายของอีเลิรนนิ่ง  ที่กลาวไวขางตนสรุปไดวา บทเรียนออนไลน  

การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งใชการนําเสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนที่
นักเรียนสามารถเรียนรู ไดดวยตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงบรรจุเนื้อหาวิชาตามลําดับ
ขั้นตอนของการสอน ใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล และบทเรียนออนไลนจะ             
ทําหนาที่เปรียบเสมือนชวยครู ในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับนักเรียน            
ในลักษณะของการใหความรูเพิ่มเติม   ทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดผลและใหขอมูลปอนกลับ
โดยอาศัยโปรแกรมที่บรรจุไวในเครื่องคอมพิวเตอร  

2.1.2  ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบทเรียนออนไลน   
1) เปนการจัดการเรียนรูที่ทดแทนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อใหผูเรียนมี

ทางเลือกใหมในการเรียนรู ที่ไมไดขึ้นอยูกับความสามารถ ในการถายทอดเนื้อหาจากครูผูสอน          
แตเพียงอยางเดียว แตผูเรียนยังสามารถเรียนรูไดจากส่ิงแวดลอม และจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่อยู
รอบตัว  รวมทั้งแหลงเรียนรูในอินเทอรเน็ตไดอีกดวย ซ่ึงเปนการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูเพิ่มเติม
จากในชั้นเรียน นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูในลักษณะอื่นๆ ใหหลากหลายออกไปก็จะเปนการ
กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 

2) เปนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล โดยยึดหลักวา “ผูเรียน
ตองมีความรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเอง ไดมีโอกาสเรียนตามลําพัง จะตองเปนการสนับสนุน
สงเสรมิใหผูเรียนเปนผูเรียนตลอดชีวิต มากกวาเปนผูเรียนที่อยูภายใตการบังคับตลอดเวลา เปนการ
เนนการเรียนมากกวาการสอน เนนในเรื่องความสนใจ ความตองการและความรูสึกของผูเรียน           
เปนเรื่องสําคัญอันดับแรก และผูเรียนไดรับการประเมินความกาวหนาดวยตนเอง” 

3) เปนการจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทจาก “ผูสอน” (Teacher)       
เปน “ผูแนะนํา” (Facilitator)  การเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น ครูมักจะเปนผูมีบทบาทมากที่สุด       
ในชั้นเรียน ทําใหชั้นเรียนเปนกิจกรรมสําคัญของผูสอนไมใชผูเรียน  ผูเรียนแตละคนมีโอกาสใน                
การเรียนรูที่แตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามลักษณะการเรียน (Learning Style) ของแตละคน การจัดการ
เรียนรูอีเลิรนนิ่ง จะทําใหผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูของตนเองได ไมขึ้นอยูกับผูอ่ืน ดังนั้น
บทบาทของครูในการสอนจะเปลี่ยนไป โดยครูจะเปนผูแนะนําวิธีการเรียน เสนอแนะแนวทางการ
เรียนรูตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียน 
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4) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปลี่ยนบทบาทจาก “ผูเรียน” (Learner) เปน “ผูแสวงหา” 
(Researcher)  เมื่อบทบาทของครูเปล่ียน  บทบาทของผูเรียนก็ควรเปลี่ยนตาม โดยผูเรียนจะไมเปน
ผูที่คอยแตรับการสอน แตจะมีบทบาทเปนผูศึกษา ผูคนควา เสาะแสวงหาความรู  สรางองคความรู 
และใชองคความรูนั้นๆ ดวยตนเอง 

5) เปนการยายฐานการสอนจากหองเรียนจริง (Classroom-Based Instruction) ไปสู
หองเรียนเสมือนบนเว็บ (Web-Based Instruction) ซ่ึงอีเลิรนนิ่งเปนการเรียนการสอนผานระบบ
อินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต โดยที่ผูเรียนเปนผูศึกษาหาความรูจากบทเรียนออนไลนที่ผูสอน
จัดเตรียมไว และระบบการติดตอส่ือสารที่สามารถโตตอบกันไดทําใหมีลักษณะเหมือนกับ
หองเรียนหองหนึ่ง ซ่ึงเรียกวา หองเรียนเสมือน (Virtual classroom) ในการเรียนรูลักษณะนี้ ครูตอง
ยอมรับขอจํากัดบางอยาง เชน ครูไมไดเปนผูควบคุมชั้นเรียน ไมไดเปนผูคอยสอดสองสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียน แตมีพฤติกรรมที่ครูสามารถประเมินได เชน ความรับผิดชอบ ความใฝรู            
ใฝเรียน ความพากเพียรพยายาม ความสนใจ  ความรวมมือ ฯลฯ ที่สามารถประเมินไดจากผลงาน
ของผูเรียน และการติดตอส่ือสารระหวางกัน ทางระบบอินเทอรเน็ต 

6) เปนการจัดการเรียนรูที่ผสมผสานความรวมมือหลายฝาย การจัดการเรียนรู                  
อีเลิรนนิ่ง  มีองคประกอบหลายประการ นอกจากครูผูสอน ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาแลว ยังตอง
มีผูดูแลระบบ โปรแกรมเมอร ผูชวยในการผลิตบทเรียน รวมถึงผูรู ผูเชี่ยวชาญภายนอก และ
ผูปกครอง ที่จะตองมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเมื่อการ
จัดการเรียนรูไมไดจํากัดอยูแตในชั้นเรียนหรือในโรงเรียนแลว ผูมีสวนรวมก็ไมไดมีจํากัดอยูแคครู
กับนักเรียน  (Kearsley, 2000,  pp. 4-10) 

สรุปไดวาลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบทเรียนออนไลน เปนการจัดการ
เรียนรูที่ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล โดยยึดหลักวา “ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบในการเรียน
ดวยตนเอง ไดมีโอกาสเรียนตามลําพัง จะตองเปนการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนเปนผูเรียนตลอด
ชีวิต มากกวาเปนผูเรียนที่อยูภายใตการบังคับตลอดเวลา  และเปนการจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนตอง
เปล่ียนบทบาทจาก “ผูสอน”   เปน “ผูแนะนํา” 

ทิศนา  แขมมณี (2547, หนา 149-155)  ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนโดยไมมีครู 
(Instruction without Teacher)  เปนแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูไดเร่ิมมุงไปที่ตัวผูเรียนเปนรายบุคคล
มากขึ้น  การจัดการเรียนการสอนเริ่มเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น  ประกอบกับใน
ระยะหลังเทคโนโลยีทางการศึกษาไดพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว เทคโนโลยี คอมพิวเตอร และ
โทรคมนาคมไดรุดหนาไปอยางมาก  การศึกษาจึงไดนําเทคโนโลยีเหลานั้นมาใชใหเปนประโยชน
มากขึ้น  แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู  จึงไดขยายออกไปสูการเรียนรูดวย
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ตนเองของผูเรียน  โดยอาศัยส่ือเทคโนโลยีตางๆ จึงทําใหเกิดลักษณะการเรียนรูแบบใหมขึ้น  ซ่ึงไม
ตองอาศัยครู อยางไรก็ตาม การเรียนรูโดยไมตองอาศัยครูและหลักสูตร อาจเปนการเรียนรูตาม
อัธยาศัย  แตหากเปนการเรียนรูตามหลักสูตรแลว แมไมตองอาศัยครูในการเรียนรู แตก็ยังคงตอง
อาศัยครูในการวางแผนจัดการเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู ครูจําเปนตองทําความเขาใจ ช้ีแจงหลักสูตร
และวัตถุประสงคในการเรียน ความคาดหวังตอสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน และการประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยไมมีครูในที่นี้ ก็คงมีความหมายเพียงวาครูไม
มีบทบาทในกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  เพราะผูเรียนเปนผูดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง            
(โดยอาศัยส่ือและเทคโนโลยีตางๆ) แตครูก็ยังคงมีบทบาทอื่นๆ อยู เชน บทบาทในการวางแผนการ
เรียน  การติดตามการเรียนรูของผูเรียน  การเก็บรวบรวมขอมูล และการประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน เปนตน  ซ่ึงมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 

(1) การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายเวิลด ไวด เว็บ (Web-Based Instruction) 
ก. หลักการ  เทคโนโลยีตางๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร เปนแหลงทรัพยากรสาร

สารสนเทศที่กวางขวางมาก บุคคลทั่วทุกมุมโลกสามารถเขาถึงขอมูล และใชประโยชนจากขอมูล
ได  การใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเองโดยการสืบคนขอมูล  ความรูจากเครือขายตางๆ ใน
คอมพิวเตอร จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง  ดวยคาใชจายที่ถูก 

ข. นิยามการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายเวิลด ไวด เว็บ (Khan, 1997, หนา 
49-52)  หมายถึง  การออกแบบการเรียนการสอนโดยการจัดหองเรียนเสมือนจริง ที่จําลองสภาพ 
ช้ันเรียนปกติเปนชองทางในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน ผูสอนจะออกแบบการเรียนรูให
ผูเรียนสืบคนขอมูลความรูจากเครือขายตางๆ ในคอมพิวเตอรที่สําคัญ ไดแก เครือขายอินเทอรเน็ต 
และเครือขายเวิลด ไวด เว็บ โดยอาศัยโปรแกรมไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia)  ในการสอนจะใช
คุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ตมาสรางหรือออกแบบการเรียนรูอยางมีความหมาย เชน 
การกําหนดใหนําองคประกอบ เชน e-mail,  listservs,  newgroups, conferencing tools ฯลฯ  ที่มีอยู
ในเครือขายมาใชเพียงอยางเดียว หรือหลายอยางรวมกันก็ได  ทําใหการเกิดรูปแบบการเรียน           
การสอนที่หลากหลาย  ซ่ึงขึ้นอยูกับการจัดระบบระเบียบ การใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอนทางไกลบน เวิลด ไวด เว็บ การเรียนการสอนแบบนี้ผูเรียนสามารถกระทําไดดวยตนเอง 
หรืออาจออกแบบใหมีการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน หรือระหวางผูเรียนดวยกันเองก็ได 
และสามารถประเมินผลการเรียนรูผานเครือขายได 
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ค. ตัวบงชี้  
 ก) ผูสอนมีการออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะหและกําหนดเนื้อหา

สาระ แนวคิด วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งมีการจัดระบบระเบียบการใช
เทคโนโลยีตางๆ และเขียนดวยภาษา HTML สรางไวบนเว็บไซตผานทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงโดยทั่วไป
จะมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ (ประทีป  เมธาคุณวุฒิ, 2543, หนา 4-5) 

 (ก) สวนของโฮมเพจ (Home page) เปนเว็บเพจแรกของเว็บไซต มีเนื้อหา
เกี่ยวกับรายวิชา เชน ชื่อรายวิชา ช่ือผูสอน สถานที่ติดตอ รวมทั้งการแนะนําอื่นๆ ที่จะชวยใหผูเรียน
เขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับรายวิชานั้น 

 (ข) สวนชองภาพรวมรายวิชา (Course Overview)  แสดงวัตถุประสงคของ
รายวิชา สังเขปรายวิชา คําอธิบายเกี่ยวกับหัวขอการเรียนหรือหนวยการเรียน 

 (ค) สวนของบทบาทและหนาที่ของผูเกี่ยวของ 
 (ง) สวนของกิจกรรมที่มอบหมายใหทํา การประเมินผลการกําหนดเวลา

เรียน การสงงาน 
 (จ) สวนของการเสนอแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาคนควา 
 (ฉ) สวนของตัวอยางเชน  ตัวอยางรายงาน ตัวอยางแบบทดสอบ ฯลฯ 
 (ช) สวนของตัวอยางเชน การลงทะเบียน คาใชจาย การติดตอผูสอน 

สถานศึกษา หรือหนวยงาน เปนตน 
 (ซ) สวนแสดงประวัติของผูสอนและผูเกี่ยวของ 
 (ฌ) สวนของการประกาศขาว (Bulletin Board) 
 ข)  ผูสอนมีการปฐมนิเทศผูเรียน โดยมีการแจงวัตถุประสงค เนื้อหา และวิธี          

การเรียนการสอน 
 ค)  ผูสอนมีการสํารวจความพรอมของผูเรียน และเตรียมความพรอมของผูเรียน

โดยอาจมีการทดสอบ และสรางเว็บเพจเพิ่มขึ้นเพื่อใหผูเรียนที่มีความรูพื้นฐานไมเพียงพอไดเรียน
เสริม หรือใหผูเรียนถายโอนขอมูลจากแหลงตางๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

 ง)  ผูเรียนดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง ตามระบบระเบียบที่ไดกําหนดไว โดย
อาศัยเครือขายเวิลด ไวด เว็บ เครือขายอินเทอรเน็ตและอื่นๆ และอาจมีปฏิสัมพันธโตตอบติดตอกัน
ระหวางผูเรียนและผูสอน หากกําหนดไวในแบบการเรียนหรือแผนการสอน 

 จ)  ผูเรียนมีการทําการทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรูผานเครือขาย 
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 สรุปไดวาปจจุบันหลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ไดรับความนิยมมี
อยูเปนจํานวนมาก แมวาความนิยมจะเนนไปทางดานการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  แตก็มิได
หมายความวาครูจะสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลางไมได  ดังที่หลายคนเขาใจ  ความจริงแลวครูควร
เลือกหลักการและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค  ดังนั้นใน
อนาคตการจัดการเรียนการสอนมีแนวโนมที่จะยึดหลักการสอนโดยไมมีครูเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการ
จัดการศึกษามุงใหผูเรียนสัมฤทธิ์ผลเปนรายบุคคลมากขึ้น ซ่ึงมีความเปนไปไดสูง เนื่องจาก
เทคโนโลยีทางการศึกษากาวหนาขึ้นตามลําดับ 

2.1.3  ลักษณะของบทเรียนออนไลน  
โสคราติสและอริสโตเติลไดใหขอคิดเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบขนมชั้น                    

และการเรียนรูจากประสบการณของตนเอง  จนกระทั่งป  ค.ศ. 1972 เพรสซี่ (Presey)  ก็ไดเสนอ
ความคิดวานาจะสามารถใชเครื่องจักรกลทําหนาที่การสอนแทนครูที่เปน มนุษยได ตอมาสกินเนอร 
(Skinner)ก็ไดเสนอบทเรียนแบบเรียงลําดับเสนตรง (Linear-Programme) เพื่อใชกับเคร่ืองชวยสอน           
(Teaching Machine)  และอีกไมนาน คราวนเดอร (Crowder)  ก็ไดเสนอบทเรียนแบบแตกแขนง  
ซ่ึงมีความยืดหยุนมากกวาของสกินเนอร   การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมนี้ถือเปนพื้นฐานที่
สนับสนุนระบบการศึกษา เพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคล  จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวา 
การใชบทเรียนโปรแกรมสามารถสอนไดใกลเคียงกับสอนโดยครู  อยางไรก็ตามบทเรียนโปรแกรม
ไมสามารถทดแทนครู  เพียงแตเปนสวนชวยเสริมการสอนของครูไดดี  

บทเรียนแบบโปรแกรมในปจจุบันสามารถพบไดสามรูปแบบคือ  ในรูปของ หนังสือ
บทเรียนโปรแกรม  (Program Text) ในรูปของเครื่องมือชวยสอน (Teaching Machine) ซ่ึงรวมทั้ง
บทเรียนออนไลนดวย และในรูปของสวนหนึ่งของชุดสื่อ ประสม (Multimedia Package) บทเรียน
เหลานี้จะเปนแบบใดแบบหนึ่งในสามแบบ ดังนี้  

 1)  บทเรียนแบบเรียงลําดับเสนตรง (Linear Programme) รูปแบบของบทเรียน        
จะแบงออกเปนหนวยยอยๆ  ที่ตอเนื่องกัน โดยเริ่มจากงายไปสูส่ิงที่ยาก  ผูเรียนจะเรียน                       
ไปทีละหนวย จากหนวยแรกและกาวตอไปตามลําดับ  จะขามหนวยหนึ่งหนวย ใดไมไดเด็ดขาด            
ส่ิงที่เรียนรู   จากหนวยแรกๆ จะเปนพื้นฐานของหนวยถัดไป ลักษณะ บทเรียนประเภทนี้มักจะ              
เปนการใหตอบคําถามแบบถูกผิด หรือใหเติมคําในชองวาง และใหผู เรียนตรวจคําตอบใน                
หนวยถัดไปไดลักษณะโครงสรางของบทเรียนเปนการใหผู เ รียนสรางคําตอบดวยตนเอง                  
จากคําถามและคําตอบที่เติมลงไปจะสรางเปน  ขอความที่สมบูรณที่จะสรางความรูใหแกผูเรียน
ตามที่กําหนดไว 
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2)  บทเรียนโปรแกรมแบบแตกแขนง (Branching Programme) เปนบทเรียน 
สําเร็จรูปที่สรางขึ้นเพื่อคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนหลัก  โดยการแบงบทเรียน                   
เปนหนวยยอยและจะมีหนวยที่เปนกรอบหลักหรือกรอบยืน (Home pages)  ซ่ึง ทุกคนจะตองเรียน 
นอกจากนี้จะมีหนวยยอยแตกแขนงออกไปเพื่อเสริมความเขาใจ สําหรับบุคคลบางคนที่ตองการ       
เมื่อผานไปยังหนวยแขนงแลวจะกลับมายังหนวยหลักอีกและจะเรียนตอไปตามผลของ                        
การตอบสนองความตองการภายใน จะควบคุมลําดับให สามารถเรียนรูเนื้อหาไดตลอด  โครงสราง
บทเรียนนี้จะสลับซอนและยุงยากกวาแบบ เรียงลําดับเสนตรง 

3)  บทเรียนโปรแกรมแบบแอดจังทีฟ (Adjunctive Programme) เปนบทเรียน
สําเร็จรูปท่ีมีลักษณะแบบแตกแขนง แตการเสนอเนื้อหาจะมากกวา  และการตอบคําถามจะกระทํา
ในตอนทายบท  แลวอาจขามไปยังหนวยยอยอ่ืนเลย  ถาผูเรียนสามารถแสดงใหรูวามีความรูในสวน
ที่จะขามไปนั้นแลว ในปจจุบันการจัดทําบทเรียนแบบโปรแกรมนิยมใชแบบผสมผสานมาก
ขึ้น  ทั้งนี้เพราะแตละแบบตางมีจุดเดนของตนเอง   เมื่อนําจุดเดนของทุกแบบมารวมกัน ก็จะได
โปรแกรมที่ดี ซ่ึงกอรดอน พาสค (Gordon Pask) ไดนําแนวทางของการประสม ประสานนี้เสนอ
เปนบทเรียนทางคอมพิวเตอร  

สรุปไดวาบทเรียนออนไลนเปนรูปของสวนหนึ่งของชุดสื่อ ประสม (Multimedia 
Package) บทเรียนเหลานี้จะเปนแบบใดแบบหนึ่งในสามแบบ คือ  บทเรียนแบบเรียงลําดับเสนตรง
บทเรียนโปรแกรมแบบแตกแขนง และบทเรียนโปรแกรมแบบแอดจังทีฟ 

2.1.4  การออกแบบบทเรียนออนไลน  
โปรแกรมบทเรียนออนไลนจะเปนโปรแกรมที่ดีหรือไม ไมไดขึ้นอยูกับ ความสวยงาม

ของกราฟก เสียงที่เราใจ หรือภาพเคลื่อนไหวที่นาติดตาม แตขึ้นอยูกับการ ออกแบบบทเรียนที่ดี             
การเสนอเนื้อหาทําใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจตรงตามจุดประสงคของบทเรียนไดดี  ดังนั้น        
จึงควรคํานึงถึงลักษณะสําคัญของบทเรียน บทเรียนออนไลน ซ่ึงทักษิณา  สวนานนท (2539, หนา                
61-62) ไดกลาวถึงลักษณะของ บทเรียนออนไลนวา เปนบทเรียนที่มีการพัฒนามาจากบทเรียน
สําเร็จรูป ซ่ึงเปนบทเรียนที่มีลักษณะสําคัญดังนี้ 

 1)  เร่ิมจากสิ่งที่รูไปสูส่ิงที่ไมรู  จัดการสอนใหเน้ือหาเรียงไปตามลําดับ  (Linear 
Sequence) เร่ิมจากเรื่องที่ผูเรียนรูอยูแลวไปถึงเรื่องใหมๆ ที่ยังไมรู โดยทําเปนกรอบ (Frame) 
หลายๆ กรอบ ผูเรียนจะคอยๆ เรียนไปทีละกรอบตามลําดับงายไปสูยาก 

 2)  เนื้อหาที่คอยๆ เพิ่มขึ้นนั้น จะตองเพิ่มขึ้นทีละนอย คอนขางงาย และมีสาระ
ความเปลี่ยนแปลงในแตละกรอบ  จะตองสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
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 3)  แตละกรอบจะตองมีการแนะนําความรูใหมเพียงอยางเดียว  การแนะความรู
เนื้อหาอะไรใหมๆ ทีละมากๆ จะทําใหผูเรียนสับสนไดงาย 

 4) ในระหวางการเรียนจะตองใหผูเรียนแตละคน มีสวนในการทํากิจกรรม         
ตามไปดวย เชน  ตอบคําถาม  ทําแบบทดสอบ  ไมใชคิดตามอยางเดียวเพราะจะทําให เบื่อหนาย 

 5)  การเลือกคําตอบที่ผิด อาจทําใหกลับไปทบทวนกรอบของแบบเรียนเกา           
หรือไดเปนกรอบใหมที่อธิบายถึงความเขาใจผิดหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือถาเปน คําตอบ           
ที่ถูกตองผูเรียนควรไดรับผลปอนกลับที่ดี ทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานไปดวย  คําตอบที่ถูก                 
มักไดรับคําชมเชยทําใหมีกําลังใจ  สวนคําตอบที่ผิดบางทีอาจถูกตําหนิ ซ่ึงก็จะไมมีใครไดยินทําให
รูสึกอับอายหรือหมดกําลังใจ 

 6)  การเรียนดวยวิธีนี้ทําใหผูเรียนเรียนไดตามความสามารถของตนเอง จะใช
เวลาในการทบทวนบทเรียนหรือคิดคําตอบนานเทาไรก็ได ผูเรียนจะไมรูสึกกดดัน ดวยกําหนดเวลา               
ที่จะตองรอเพื่อนหรือตามเพื่อนใหทัน 

 7) การเรียนในลักษณะนี้เปนการเรียนโดยเนนที่ความถนัดของแตละบุคคล              
แตละคนจะมีความถนัดตางกัน แมแตในวิชาเดียวกัน การเรียนบทเรียนแตละบทก็จะใชเวลา                  
ไมเทากัน 

 8)  ในการเสนอบทเรียนลักษณะนี้ การสรุปทายบทเรียนแตละบทจะชวยให 
ผูเรียนไดวัดผลตนเอง การสรุปนั้นหมายถึง สรุปเนื้อหา และสรุปการติดตามผลของผูเรียนดวยวา 
ผูเรียนใชเวลาเรียนมากนอยเพียงใด  ผลเปนอยางไร จําเปนตองคนควา เพิ่มเติมหรือไม  ในการเรยีน
ในหองเรียนยิ่งครูทดสอบยอยเทาไรการเรียนก็จะยิ่งมีผล เทานั้น  แตการทดสอบธรรมดามีปญหา
เร่ืองการตรวจ  ยิ่งถาผูเรียนในชั้นเรียนมีมากก็ อาจจะยิ่งเสียเวลามาก   ความกระตือรือรนของผูเรยีน       
อาจคอยๆ หมดไป 

 9)  ในการทํากรอบบทเรียนแตละบทนั้น  ถาทําไดดีจะสามารถวิคราะหคําตอบ
ไปดวย  ประสบการณของนักเรียนแตละคนอาจทําใหคําตอบตางกันออกไป  เราสามารถวิเคราะห
จากคําตอบของนักเรียนไดวา การเลือกคําตอบขอนั้นถาเปนคําตอบที่ผิดเปนเพราะเหตุใด                 
อาจเปนเพราะสับสนเรื่องอ่ืน   ตีความคําถามผิด  หรือไมเขาใจบทเรียน   การทําแบบทดสอบที่ดี           
หากมีการเรียงเนื้อหาดีๆ    ผูเรียนควรตอบไดถูกตองทั้งหมด 

 10)  การกําหนดวัตถุประสงคไวปลายทางวาตองการใหผูเรียนไดรูอะไรบาง              
จะชวยใหการแบงเนื้อหาซึ่งจะตองเรียงไปตามลําดับทําไดดีขึ้น    ไมออกนอกทางโดยไมจําเปน  
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สรุปไดวาลักษณะของการออกแบบบทเรียนออนไลนที่ดีนั้นตองมีการเรียงลําดับ
เนื้อหาจากงายไปสูยาก และในระหวางการเรียนจะตองใหผูเรียนแตละคน มีสวนในการทํากิจกรรม         
ตามไปดวย เชน  ตอบคําถาม  ทําแบบทดสอบ  สามารถวิเคราะหไดดวยตนเอง 

2.1.5  เทคนิคการออกแบบบทเรียนออนไลน  
สุกรี  รอดโพธิ์ทอง (2536, หนา 75-89)  ไดเสนอเทคนิคการออกแบบ บทเรียน

คอมพิวเตอรเพื่อการสอน   โดยใหเนนการผสมผสานของกราฟก สี ภาพเคลื่อนไหว                          
การเปรียบเทียบ  การใหตัวอยางที่เปนรูปธรรม  การใหขอมูลปอนกลับ ที่เปนภาพ ฯลฯ   ขั้นตอน  
การออกแบบนี้ดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้นของ กาเย  บริกส และแวกเนอร 
(Gagne, Briggs & Wagner, 1988, pp. 21-31 อางถึงใน สุกรี  รอดโพธ์ิทอง, 2535, หนา 75-89)  ดังนี้ 

 1)  การเราความสนใจใหพรอมที่จะเรียน (Gain Attention) กอนที่จะเริ่มเรียน           
มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนควรจะไดรับแรงกระตุนและจูงใจใหอยากที่จะเรียน ทําไดโดยการ             
ใชภาพ สี เสียงประกอบ ในการสรางไตเติล (Title) ใชกราฟกขนาดใหญ งาย ไมซับซอน มีการ
เคล่ือนไหวที่ส้ันและงาย  ใชสีและเสียง เขาชวยใหสอดคลองกับกราฟก  ภาพควรคางอยูที่จอภาพ
จนกวาผูเรียนจะเปลี่ยนภาพ ในกราฟกควรบอกชื่อเร่ืองที่จะเรียน  แสดงผลบนจอไดเร็วและ                 
ควรเหมาะกับวัยของผูเรียนดวย 

 2)  วัตถุประสงคของการเรียน (Specify Objective) การบอกวัตถุประสงคของ
การเรียนในบทเรียนออนไลนนั้น เพื่อใหผูเรียนรูลวงหนาถึงประเด็น สําคัญของเนื้อหาและ           
เคาโครงเนื้อหาอยางกวางๆ เพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ การบอกวัตถุประสงคนั้นทําได                
หลายแบบ  อาจบอกเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือ วัตถุประสงคทั่วไป  ซึ่งจะตองคํานึงดวยวา
ควรใชถอยคํางาย หลีกเลี่ยงคํา ที่ยังไมเปนที่รูจักและเขาใจโดยทั่วไป ไมควรกําหนดวัตถุประสงค
หลายขอเกินไป  ถาเปนบทเรียนใหญมีวัตถุประสงคกวางๆ ควรตอดวยเมนู (Menu) แลวจึงมี
วัตถุประสงคยอย ปรากฏบนจอ  ทีละขอ โดยใชกราฟกงายๆ และการเคลื่อนไหวเขาชวย 

 3) ทบทวนความรูเดิม (Active Prior Knowledge) กอนที่จะใหความรูใหมแก
ผูเรียน  ซ่ึงในสวนของเนื้อหาและแนวความคิดนั้นๆ ผูเรียนอาจไมมีพื้นฐานมากอน มีความจําเปน
อยางยิ่งที่ผูออกแบบโปรแกรมควรจะตองหาวิธีการประเมินความรูเดิม ในสวนที่จําเปนกอนที่จะรบั
ความรูใหม  นอกจากจะเปนการเตรียมผูเรียน ใหพรอม ที่จะรับความรูใหมแลวสําหรับผูที่มีพื้นฐาน
แลวก็จะเปนการทบทวน  แตก็ไมจําเปน ตองมีการทดสอบเสมอไป  ขั้นนี้ควรเปดโอกาสใหผูเรียน
ออกจากเนื้อหา หรือแบบทดสอบไดตลอดเวลา 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 20 
 

 4)  ใหเนื้อหาและความรูใหม (Present New Information) ควรใชภาพประกอบ
กับเนื้อหาที่กะทัดรัด  งาย  และไดใจความ ภาพที่ดีไมควรมีรายละเอียด มากเกินไป  ใชเวลานานไป      
ไมเกี่ยวกับเนื้อหา  เขาใจยาก หรือการออกแบบไมเหมาะสม    การออกแบบโปรแกรมในสวนของ
เนื้อหาควรคํานึงดวยวาควรใชภาพประกอบเฉพาะ สวนเนื้อหาที่สําคัญ  อาจใชกราฟกในลักษณะ
ตางๆ  เชน แผนภูมิ  แผนภาพ ภาพ เปรียบเทียบชวย เนื้อหาที่ยากและสลับซับซอนควรใชตัวช้ีแนะ 
เชน  การขีดเสนใต  การ  ตีกรอบ การเปลี่ยนสีพื้นฯลฯ  แตไมควรใชกราฟกที่ยากควรจัดรูปแบบ          
ใหนาอาน ยกตัวอยางที่เขาใจงาย ควรเสนอกราฟกเทาที่จําเปนและไมควรใชสีเกิน 3 สี ในจอสีใช
คําที่คุนเคย  การโตตอบควรมีหลายๆ แบบ 

 5) แสดงความสัมพันธของเนื้อหา (Guide Response) ในขั้นนี้เปนการเปดโอกาส
ใหผูเรียนรวมคิด  รวมกิจกรรม  ซ่ึงยอมทําใหผูเรียนจดจําเนื้อหาไดดี  และสัมพันธกับประสบการณ
เดิมของผู เ รียน   ควรแสดงใหเห็นวาสวนยอยมีความสัมพันธ กับสวนใหญ  และสิ่งใหมมี
ความสัมพันธกับความรูเดิมของผูเรียน  บางครั้งควรให ตัวอยางที่แตกตางออกไปบาง ถาเนื้อหายาก
ควรใหตัวอยางที่เปนรูปธรรมและควร กระตุนใหผูเรียนคิดถึงประสบการณเดิม 

6)  กระตุนการตอบสนอง (Elicit Responses) ในขั้นนี้เปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนรวมคิด  รวมกิจกรรม  ซึ่งยอมทําใหผูเรียนจําเนื้อหาไดดี  ควรใหผูเรียน ตอบสนองวิธีใดวิธีหนึ่ง
เปนครั้งคราว  ไมควรใหตอบยาว  ควรเราความคิด อาจใช กราฟกหรือเกมชวยในการตอบสนอง 
หลีกเล่ียงการตอบสนองซ้ําๆ และไมควร  มีคําถามหลายคําถามในขอเดียวกัน  การตอบสนองของ
ผูเรียน  คําถาม และผลปอนกลับ ควรอยูในกรอบ (Frame ) เดียวกัน 

7)  ใหขอมูลปอนกลับ (Provide Feedback) บทเรียนจะกระตุนความสนใจของ
ผูเรียนไดมาก  ถาบทเรียนนั้นทาทายผูเรียน  โดยบอกจุดมุงหมายที่ชัดเจนและใหผล ปอนกลับเพื่อ
บอกใหผูเรียนรูวาผูเรียนอยูตรงไหน  หางจากเปาหมายเทาใด และควร คํานึงดวยวาผลปอนกลับ
ควรใหทันทีหลังจากผูเรียนตอบสนอง  บอกใหผูเรียนทราบวา ตอบถูกหรือผิด  การแสดงคําถาม 
คําตอบ และผลปอนกลับควรอยูในกรอบเดียวกัน ควรใชภาพงายๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหาเขา
ชวย  หลีกเล่ียงการใชภาพท่ีตื่นตา เพื่อ หลีกเลี่ยงผลทางภาพจะทําใหผูเรียนสนใจมากกวาเนื้อหา 
ไมควรใชกราฟกที่ไมเกี่ยวของ กับเนื้อหา ใชการใหคะแนนหรือภาพเพื่อบอกความใกลไกล              
จากจุดหมาย และควรเปลี่ยน รูปแบบของผลปอนกลับบางเพื่อเราความสนใจ 

8) ทดสอบ(Assess Performance) เพื่อเปนการประเมินผลการเรียนและใหผูเรียน
สามารถจําได ควรคํานึงดวยวาแบบทดสอบควรตรงกับจุดประสงคของบทเรียน ขอทดสอบ คําตอบ 
และขอมูลปอนกลับ ควรอยูในกรอบเดียวกันและตอเนื่องอยางรวดเร็ว ไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบ
ยาวเกินไป ควรใหผลปอนกลับครั้งเดียวในหนึ่งคําถามและควรบอกผูเรียนถึงวิธีทีจ่ะตอบใหชัดเจน 
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บอกผูเรียนวามีตัวเลือกอื่นดวยหรือไม ที่จะชวยในการทําแบบทดสอบและตองคํานึงถึงความแมนยํา
และความเชื่อถือไดของแบบทดสอบ  อยาตัดสินใจวาตอบผิดถาคําตอบไมชัดเจน ควรใชภาพประกอบ 
ในการตั้งคําถาม ไมควรตัดสินวาคําตอบผิด  พิมพผิด วรรคผิด ใชตัวอักษรผิด 

 9) การนําความรูไปใช (Enhancing Retention and Transfer)  ควรใหผูเรียนทราบ
วาความรูใหมมีสวนสัมพันธกับความรู เดิมอยางไร เพื่อทบทวนแนวคิด สําคัญ เสนอแนะ
สถานการณที่ความรูใหมอาจทําประโยชนไดและบอกผูเรียน ถึงแหลงขอมูลที่เปนประโยชน
ตอเนื่อง   

จากขอมูลขางตนเทคนิคการออกแบบบทเรียนออนไลน ควรจะไดรับแรงกระตุนและ    
จูงใจใหอยากที่จะเรียน ทําไดโดยการใชภาพ  สี  เสียงประกอบ  ในการสรางไตเติล (Title)  และ          
ใชกราฟกขนาดใหญ   งาย  ไมซับซอน   

 2.1.6  ลําดับขั้นตอนของบทเรียนออนไลนรูปแบบเสนอเนื้อหา  
การออกแบบบทเรียนออนไลนที่ไดกลาวมาเปนหลักเกณฑโดยทั่วไป นอกจากนี้มี

ผูใหหลักเกณฑในการออกแบบบทเรียนออนไลนเฉพาะ คือหลักการ ออกแบบบทเรียนออนไลน
แบบ เสนอเนื้อหา (Tutorial) ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งที่พบ เห็นมาก  ใชในการเสนอสิ่งใหมใหกับ
ผูเรียน เกี่ยวกับขอเท็จจริงและหลักการตางๆ อเลสซี่และทรอลลิป (Alessi & Trollip, 1985, p. 66  
อางถึง บุญชู ใจซื่อกุล, 2537, หนา 22) ไดกลาวถึงลําดับขั้นตอนของการสอนที่มีลักษณะรูปแบบ
เสนอเนื้อหา  ดังนี้ 

1)  บทนํา (Introduction) 
(1)  ใหเนื้อหาสั้นกระชับ 
(2)  บอกจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน 
(3)  บอกวิธีการเรียนบทเรียนที่แนนอนและบอกใหรูทั้งหมด 
(4) บอกใหรูวา กอนการเรียนบทเรียน  ผูเรียนตองมีความรูอะไรกอนบาง 
(5) ใหผูเรียนเลือกลําดับการเรียนเอง โดยเลือกจากรายการ และกลับ มาที่

รายการ (Menu) อีกเมื่อเรียนหนวยที่ไดเลือกไปเสร็จเรียบรอยแลว 
 (6)  แบบทดสอบกอนเรียนไมควรใสไวในบทเรียน ใชแบบทดสอบกอน

เรียนเพื่อวัดความรูของผูเรียนที่จะตองเรียนตอไป  และแบบทดสอบกอนเรียนควรแยกจากบทเรียน 
2)  การเสนอเนื้อหา (Presentation  of  Information)  

(1) เสนอเนื้อหาใหส้ันกระชับ 
(2) ออกแบบการเสนอเนื้อหาใหดึงดูดความสนใจ 
(3) ไมใชตัวหนังสือวิ่งจากบนลงลางหรือลางขึ้นบน 
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 (4) เนนสวนที่ตองการใหผูเรียนทําความเขาใจ  เปรียบเทียบหรือชี้แนะดวย
การใชสีเนนจุดเดน (highlight) 

(5) ใชสีเพื่อกระตุนหรือเนนสวนที่สําคัญ 
(6)  หลีกเลี่ยงการใชสีในเนื้อหาทั่วๆไป  ที่ไมใชสวนสําคัญ 
(7) ตัวอักษรตองอานงาย 
(8) เนนความแตกตางระหวางหัวขอใหชัดเจน 
(9) ใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา 
(10) จัดเตรียมกรอบการเรียนที่จะชวยผูเรียนในการใชหรือปฏิบัติตามไดงาย 

3)  คําถาม-คําตอบ (Question and Responses)  
(1) ใหคําถามบอยๆ โดยเฉพาะคําถามที่เกี่ยวกับความเขาใจ 
(2) หาทางใหผูเรียนตอบคําถามทางชองทางอื่น อยาใชเพียงทางการพิมพ 
(3)  Prompts เปนเครื่องหมายแสดงใหผูเรียนตอบคําถามควรอยูใตคําถาม

ใกลทางซายมือของจอมอนิเตอร 
(4) คําถามควรอยูในลักษณะที่ชวยสนับสนุนใหตอบคําถามใหถูกตอง 
(5) ถามคําถามที่จุดสําคัญๆของเนื้อหา 
(6) ยอมใหผูเรียนตอบคําถามไดมากกวา 1 คร้ัง ใน 1 คาํถาม 
(7) การเขียนคําถามแบบเลือกตอบนั้นทําไดยาก แตงายในการตรวจ และ               

อาจมีการเดาได 
(8) คําถามแบบเขียนตอบนั้นทําไดงาย แตยากในการตรวจและปองกันการ  

เดาได 
(9) ตองรูวาจะทดสอบความจําหรือความเขาใจ และเลือกชนิดของคําถามให

เหมาะสม 
(10)  ภาษาที่ใชในบทเรียน  ควรมีความยากงายใหเหมาะกับระดับ ของ

ผูเรียน 
(11)  หลีกเลี่ยงการใชคําถามแบบยอหรือถามในทางปฏิเสธ 
(12)  คําถามไมควรเปนตัวหนังสือเล่ือนจากบนลงลางหรือลางขึ้นบน 
(13)  คําถามจะแสดงบนจอมอนิเตอรเมื่อเสนอเนื้อหาจบแลวและอยูใต

เนื้อหา 
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4)  การตรวจคําตอบ (Judging Responses) 
(1) การตรวจคําตอบเกี่ยวกับเชาวนปญญา  ครูจะตองยอมรับคําบางคําที่มี

ความหมายใกลเคียงกัน สะกดเหมือนกัน หรือคําพิเศษตางๆ 
(2)  จะตองพิจารณาทั้งคําตอบที่ถูกและคําตอบที่ผิด 
(3)  ใหเวลาผูเรียนในการตอบคําถาม 
(4)  ใหผูเรียนไดรับการชวยเหลือจนสามารถผานไปได 

 5)   การใหขอมูลปอนกลับสําหรับคําถาม (Providing Feedback about Responses) 
 (1) ถารูปแบบคําตอบผิดใหบอกวารูปแบบคําตอบนั้นผิดแลวใหบอกรูปแบบ

คําตอบที่ถูกและใหตอบคําถามอีก 
 (2)  ถาเนื้อหาของคําตอบถูก ใหยืนยันคําตอบอีกครั้งหนึ่ง 
 (3)  ถาเนื้อหาของคําตอบผิด ใหขอมูลปอนกลับเพื่อการแกไข 

6)   การใหเนื้อหาเสริม (Remediation)  
 ใหเนื้อหาเสริมสําหรับผูเรียนที่เรียนไดไมดี โดยใหกลับไปเรียนบทเรียน

ใหมหรือเรียนจากผูสอน 
 7)  ลําดับการเรียนบทเรียน (Sequencing Lesson Segments) 

 (1)  เสนอบทเรียนไปตามลําดับขั้นจากงายไปยาก 
 (2) หลีกเลี่ยงการใชบทเรียนเสนตรง (Linear Tutorial) ควรใชบทเรียน              

แตกสาขา  (Branching Tutorial) 
 (3) ใหผูเรียนควบคุมการเรียนโดยใชแปนพิมพ ไมควรใชเวลา ในการ

ควบคุมบทเรียน 
 (4) จัดทําบทเรียนใหสามารถกลับไปเริ่มตนบทเรียนไดใหม 

8)  ตอนทายของบทเรียน (Closing) 
 (1)  เก็บขอมูลไวสําหรับการกลับมาเรียนใหม 
 (2)  ลบขอมูลบนจอมอนิเตอร 
 (3)  บอกใหทราบถึงการจบบทเรียนดวยขอมูลที่ส้ันและแจมชัด  

2.1.7  การสรางบทเรียนออนไลน   
 การสรางบทเรียนออนไลน เปนกระบวนการที่เปนระบบ สมบูรณ จะตองทํา               

ดวยความรอบคอบ และคํานึงถึงวิธีการของระบบ (System approach) ผูออกแบบจะตองคํานึงเสมอ
วา ผูเรียนจะตองเรียนโดยไมมีครูปรากฏตอหนาผูเรียน ไมมีการกํากับขั้นตอนในการเรียน ไมมี          
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ผูบังคับใหสนใจ  ดังนั้นผูออกแบบ ระบบจะตองวางแผนไวเปนอยางดี  โดยมีขั้นตอนในการสราง
ดังนี้  (บุญชู  ใจซื่อกุล,  2537, หนา 25) 

 1)  ศึกษาหลักสูตรและผูเรียน   เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของสาระในรายวิชา
ที่กําหนดในหลักสูตรวา เนื้อหาทั้งหมดเปนอยางไร ระดับใด ควรใชเวลาในการสอนเทาไร ผูเรียน 
มีความรูพื้นฐานเพียงใด ความพรอมของผูเรียนเปนอยางไร นอกจากนี้อาจตองศึกษาประสบการณ
การสอนวิชานั้นๆ ของตนเอง หรือผูสอนคนอื่นๆ เพื่อเปนขอมูลประกอบในการวางแผนการสอน
ตอไป 

 2)   กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงคอ่ืนๆ ที่สามารถวัดได      
วาผูเรียนเกิดการเรียนรูแลวหรือไม  การกําหนดจุดประสงคนั้นผูออกแบบอาจกําหนดวัตถุประสงค
เฉพาะเองเพี่อใหผลสุดทายเกิดผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคทั่วไป ที่กําหนดไวในหลักสูตร 
เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูสอดรับกับมาตรฐานความรู (Academic Content  Standard)  มาตรฐาน
ความสามารถ (Performance Standard) มาตรฐานกระบวนการ(Procedural Standard) และมาตรฐาน
ความรูที่เปนองครวม (Declarative Standard)   

 3)  เรียบเรียงจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และคําถามนํารองของวัตถุประสงค 
เพื่อใหการเรียนรูมีความตอเนื่องและเสริมซึ่งกันและกัน 

 4)  วิเคราะหเนื้อหาจัดเปนแผนภูมิขายงาน โดยอาศัยวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และคําถามนํารองที่จัดทําไวนํามาประกอบในการวิเคราะหจัดเรียงเนื้อหาวิชาใหมีความสัมพันธ
ตอเนื่องกันและเสริมซ่ึงกันและกันโดยการจัดเรียงหัวเรื่องในรูปแผนภูมิขายงานที่สมบูรณ  แสดง
ลําดับกอนหลังของหัวเร่ืองตางๆ พรอมทั้งลําดับทางตรรกของเนื้อหาที่สมบูรณดวย 

 5)  จัดซอยเนื้อหาเปนสวนยอย  เนื่องจากการสอนทางคอมพิวเตอรจะเปน             
การสอนที่ปราศจากครู อาจารย การเสนอเนื้อหาครั้งละมากๆอาจมีปญหาในการเรียนการสอน
ได  ดังนั้น จึงจําเปนตองซอยเนื้อหาออกเปนหนวยยอยที่มีความสมบูรณในแตละหนวยยอย
พอสมควร และผูเรียนสามารถจะติดตามเนื้อเรื่องตอไปได โดยไมสับสนหรือขาดตอน 

 6)  การสรางขอความในแตละกรอบตามเนื้อหาที่กําหนด  ขอความเหลานี้ 
จะตองกระทัดรัด  เปนประโยคที่งายตอความเขาใจของผูเรียน ขอความในกรอบตางๆ ตองสอดคลอง
กับหนาที่ของแตละกรอบดวย โดยท่ัวไปในแตละหนวยยอยของเนื้อหา จะประกอบดวยกรอบ
ขอความตางๆ  4 ชนิดคือ 

(1)  กรอบหลัก (Set Frame) เปนกรอบที่จะใหขอมูลโดยผูเรียนสามารถ
จะเรียนรูในเรื่องตางๆ ที่ไมเคยรูมากอน 
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(2)  กรอบแบบฝกหัด (Practice Frame) เปนกรอบที่จะใหผูเรียนไดฝกหัด
ขอมูลที่ไดจากกรอบหลัก 

(3)  กรอบสงทาย (Termimal Frame) เปนกรอบทดสอบโดยผูเรียนจะตอง
นําความรูความเขาใจจากกรอบหลักมาตอบ 

  (4) กรอบรองสงทาย (Subterminal Frame) เปนกรอบเขียนตอรอง            
จากกรอบสงทาย  แตเปนกรอบที่จะแกไขความเขาใจผิดจากกรอบสงทาย  เปนกรอบที่จะเสริม               
ความเขาใจในกรอบสงทายใหเขาใจไดถูกตองยิ่งขึ้น แตอาจเปนกรอบที่ขามไปได 

 7)  เข ารหัสตามโปรแกรมที่กํ าหนด   การเขารหัสในที่นี้หมายความวา 
โครงสรางโปรแกรมที่สรางขึ้นจําเปนตองแปลขอมูลเปนรหัส เชน แบบ Generative หรือ
Artificial  Intelligence ก็จัดตามที่กําหนด  แตถาเปนโปรแกรมแบบ Authoring ซ่ึง เปนโปรแกรม
แบบงาย ๆ ก็อาจสรางบทเรียนโดยไมตองเขารหัส  ขั้นตอนนี้ จึงจัดวาเปนขั้นตอนเตรียมปอน
บทเรียนเขาเครื่องคอมพิวเตอร 

 8) ปอนบทเรียนเขาเครื่องคอมพิวเตอร  ในการปอนบทเรียนเขาเครื่อง คอมพิวเตอร

นั้นจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของโปรแกรมนั้นๆ    
 9)  ตรวจสอบความเรียบรอยของบทเรียนจากคอมพิวเตอร  เมื่อปอนบทเรียนเขา

หมดเรียบรอยแลว  ทดลองเรียกใชงานบทเรียนตามลําดับที่ผู เรียนจะตองปฏิบัติ ตรวจสอบ                  
ความเรียบรอย  และอาจแกไขปรับปรุงบางจุดที่บกพรอง 

 10)  ทดสอบบทเรียนกับผูเรียนเปาหมาย  เพื่อตรวจดูวาเปนไปตามเปาหมาย 
หรือไม เพียงใด   ถาจําเปนตองปรับปรุงก็ควรแกไขกอนนําไปใชจริง 

 11)  ทดสอบกับผูเรียนเปาหมาย 
 12) ติดตามผลการเรียนของผู เ รียนเปาหมายนี้  เปนปจจัยที่จํ า เปนมาก                            

เมื่อการเรียนโดยบทเรียนทางคอมพิวเตอรใหผลการเรียนจากกลุมเปาหมายตางๆ เปนไป ตามที่
คาดหวังไวอยางไร  มีจุดออนหรือขอบกพรอง หรือประเด็นที่ควรแกไขอยางไร ควรติดตาม
รวบรวมไวเปนขอมูลในการพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอรนี้ใหดีขึ้นตอไป  

จากขอมูลขางตนการสรางบทเรียนออนไลน ควรคํานึงถึงวิธีการของระบบ (System 
approach) ผูออกแบบจะตองคํานึงเสมอวา ผูเรียนจะตองเรียนโดยไมมีครูปรากฏตอหนาผูเรียน            
ไมมีการกํากับขั้นตอนในการเรียน  ไมมีผูบังคับใหสนใจ  ดังนั้นผูออกแบบ ระบบจะตองวางแผน
ไวเปนอยางดี โดยการศึกษาหลักสูตร กําหนดจุดประสงค และวิเคราะหออกมาเปนเนื้อหาที่ชัดเจน
เหมาะสมกับรายวิชาและผูเรียนใหมากที่สุด 
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 2.1.8  ประโยชนของบทเรียนออนไลน   
 เพื ่อใหผู เรียน  มีความรู  มีความเขาใจ  เกี ่ยวกับ ความสําคัญประโยชนของงาน
หลักการทํางาน การออกแบบ ความหมายและธรรมชาติเทคโนโลยี หลักการทํางานเบื้องตน 
ของคอมพิว เตอร  การใช งานคอมพิว เตอร  การรวบรวมข อม ูลจากแหล งความรู ต างๆ  
รวมทั้งการใชคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาการคิดเพื่อใชในชีวิตประจําวันตอไป  สรุปไดดังนี้ 
(บุญเกื้อ  ควรหาเวช, 2542,  หนา 56-60) 

 1)  ประโยชนของบทเรียนออนไลนโดยทั่วๆ ไป 
 (1)  สามารถตอบสนองการเรียนรูสวนบุคคลได  ซ่ึงผูเรียน สามารถเรียนรู

ตามระดับความสามารถและอัตราความเร็วตามที่ตองการ 
 (2)  สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนโดยการใชสี  เสียง และ ภาพ รวมทั้ง

การออกแบบโปรแกรมที่นาสนใจ 
 (3)  สามารถคํานวณไดรวดเร็วและแมนยํา ชวยใหผูเรียน เรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 (4)  ชวยสอนความคิดรวบยอด (Concept) และทําใหผูเรียน เกิดการเรียนรู                 

ไดเปนอยางดี 
 (5) สามารถเรียนไดอยางไมจํากัดเวลาและสถานที่ และทบทวนได ตามที่

ตองการ 
 (6) สามารถจัดแผนการสอนไดดี ดวยการที่ผูสอนสรางโปรแกรมที่มี

ขั้นตอนและระบบที่ดี เชน มีจุดมุงหมาย  สอนเนื้อหา ทดสอบและใหผล ปอนกลับ และยังสามารถ
เก็บขอมูลผูเรียน วิเคราะหและเสนอผลการประเมินได  

 2)  ประโยชนของบทเรียนออนไลนตอผูสอน 
 (1) ชวยลดชั่วโมงการสอน ทําใหครูมีเวลาในการปรับปรุง การสอนและ

พัฒนาความสามารถยิ่งขึ้น 
 (2)  บทเรียนออนไลน ชวยลดเวลาที่จะตองติดตอกับผูเรียน โดยการเปลี่ยน

จากฝกทักษะในหองเรียนมาใชระบบบทเรียนออนไลนแทน 
 (3)  ความสามารถในการเก็บขอมูลของคอมพิวเตอร ทําให การเรียนแบบ

เอกัตบุคคลเปนไปอยางงายดาย  ซ่ึงครูผูสอนสามารถออกแบบ ใหนักเรียน เรียนไดดวยตนเอง 
 (4)  บทเรียนออนไลนใหโอกาสในการสรางสรรคและ พัฒนานวัตกรรม

สําหรบัหลักสูตรและวัสดุเพื่อการศึกษา 
 (5)  หลักสูตรที่ใชบทเรียนออนไลนสามารถสงเสริมการ สอนได 
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 (6) ผูสอนสามารถควบคุมการเรียนของผูเรียนไดเพราะคอมพิวเตอรจะ
บันทึกการเรียนแตละบุคคลไว  

 3)  ประโยชนของบทเรียนออนไลนตอผูเรียน  
 (1) บทเรียนออนไลนเปนติวเตอรสวนตัวของผู เรียนได เปนอยางดี

โดยเฉพาะผูที่ขาดเรียน 
 (2)  บทเรียนออนไลนเก็บขอมูลไดมาก ทําใหประหยัดพื้นที่ เมื่อผูเรียน

ตองการเรียนเรื่องอะไร ก็สามารถคนหาและดึงเอาบทเรียนออกมาแสดงได อยางรวดเร็ว 
 (3)  บทเรียนออนไลนทําใหผูเรียนสามารถสรุปหลักการ เนื้อหาสาระของ

บทเรียนแตละบทไดสะดวกและรวดเร็ว 
 (4)  บทเรียนออนไลนทําใหผูเรียนไมสามารถแอบพลิกดู คําตอบไดกอน             

จึงเปนการบังคับใหผูเรียนไดเรียนรูจริงกอนจึงจะผานบทเรียนไปได 
 (5)  บทเรียนออนไลนชวยฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล เพราะตองคอย

แกปญหาอยูตลอดเวลา 
 (6)  บทเรียนออนไลนสามารถยืดหยุนตารางเรียนได ตามสถานที่ที่สะดวก

ไมวาจะเปนที่โรงเรียน  บานหรือที่ทํางานก็ได  และมีเกณฑ การปฏิบัติโดยเฉพาะ 
 (7)  บทเรียนออนไลนทําใหผูเรียนเรียนไดดีกวาและรวดเร็วกวาการสอน

ตามปกติ  ลดการสิ้นเปลืองเวลาของผูเรียนลง 
 (8)  บทเรียนออนไลนชวยเสริมนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน 

เพราะไมเปนการบังคับผูเรียนใหเรียน แตเปนการเสริมแรง อยางเหมาะสม 
 (9)  บทเรียนออนไลนชวยใหผูเรียนไดเรียนเปนขั้นตอนทีละนอยจากงายไป

หายาก ทําใหเกิดความแมนยําในวิชาที่มีการเรียนกอน 
 (10)  ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 
 (11)  ผูเรียนสามารถควบคุมวิธีการเรียนดวยตนเองได 
 (12)  บทเรียนออนไลนสามารถสอนความคิดรวบยอดและ ทักษะขั้นสูงได

ดี ซ่ึงยากแกการสอนโดยวิธีการสอนแบบปกติหรือจากตํารา  การสรางสถานการณ จําลองจะชวย
ใหผูเรียนเรียนรูไดงายขึ้น 

 (13)  บทเรียนออนไลนมีสวนชวยใหเกิดการเรียนรูและเขาใจเนื้อหามากขึ้น 
 (14)  บทเรียนออนไลนจะยึดผูเรียนเปนสําคัญ  (Learner Focus) 
 (15)  บทเรียนออนไลนสามารถวัดผลการเรียนได ผูเรียน สามารถรูคะแนน

ทันทีที่สอบเสร็จ  เปนการลดภาระครูอีกดานหนึ่ง นอกจากนี้ผูเรียน ยังสามารถที่จะทราบขอมูล
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อ่ืนๆ  ตามที่ ผู เขียนโปรแกรมไดวางไวอีกดวย   เชนผู เรียนไดคะแนนอยูในระดับที่ เทาไร 
คอมพิวเตอรจะแสดงผลใหทราบไดทันที 

 (16)  บทเรียนออนไลนสามารถใหขอมูลปอนกลับ  (Feedback) และให             
การเสริมแรง (Reinforcement) แกผูเรียนไดรวดเร็ว ทั้งในแบบของขอความ เสียง รูปภาพ เมื่อ
ผูเรียนทําผิดก็สามารถแกไขขอผิดพลาดไดทันที ซ่ึงเปนการ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหเกิดการ
เรียนรูทันที 

  (17)  บทเรียนออนไลนทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูซํ้าแลว ซํ้าอีกกี่คร้ังก็ได
ตามความตองการ 

 (18)  ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนไดหลายแบบ มีโอกาส
โตตอบกับบทเรียนออนไลนดวยตนเองทําใหไมนาเบื่อ 

 (19)  บทเรียนออนไลนสนองตอการเรียนรายบุคคล  เพราะเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนเอง โดยไมตองรอ หรือเรงตามเพื่อน  
 2.1.9  ลักษณะของบทเรียนออนไลนท่ีดี  

แฮนนาฟน และเพค (Hannafin & Peck, 1988, pp. 17-23 อางถึงใน สุขเกษม            
อุยโต,  2540, หนา 23) ไดกลาวถึงการสรางบทเรียนออนไลน และลักษณะของบทเรียนออนไลน         
ที่ด ี12  ประการดังตอไปนี้ 

 1) สรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการสอน  เพื่อใหผู เรียนไดเรียนจาก
บทเรียนนั้น มีความรู ทักษะ และทัศนคติ ที่ผูสอนไดตั้งใจไว ผูเรียนสามารถ ประเมินผลดวยตนเอง
วาบรรลุจุดประสงคแตละขอหรือไม 

 2)  บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับลักษณะผู เ รียน  การสรางบทเรียน            
ตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคญัวา ผูเรียนมีความรู ความสามารถพื้นฐานเดิม อยูในระดับชั้นใดไมควร
ยากหรืองายเกินไป 

 3)  บทเรียนที่ดีควรมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนใหมากที่สุด เพราะการเรียน           
จากบทเรียนออนไลนควรมีประสิทธิภาพมากกวาเรียนจากหนังสือ เพราะสามารถสื่อสารกับผูเรียน
ได 2 ทาง (Two Way Communication)  

 4)  บทเรียนที่ดีควรมีลักษณะเปนการเรียนการสอนรายบุคคล ผู เรียน 
สามารถเลือกเรียนหัวขอที่ตนเองตองการและขามบทเรียนที่ตนเองเขาใจแลวได แตถาเรียนบทเรียน  
ที่ตนเองไมเขาใจก็สามารถเลือกเรียนซอมเสริมจากขอแนะนํา ของคอมพิวเตอรได 

 5)   บทเรียนที่ดีควรคํานึงถึงความสนใจของผู เ รียน  ควรมี ลักษณะ                     
เราความสนใจตลอดเวลาเพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนอยูเสมอ 
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 6)  บทเรียนควรสรางความรูสึกในทางบวกกับผูเรียน  ควรใหผู เรียน                   
เกิดความรูสึกเพลิดเพลิน เกิดกําลังใจและควรหลีกเลี่ยงการลงโทษ 

 7)    ควรจัดทําบทเรียนใหแสดงผลปอนกลับไปยังผู เ รียนใหมากๆ 
โดยเฉพาะการแสดงปอนกลับในทางบวกจะทําใหผูเรียนชอบไมเบื่องาย 

 8)  บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน 
บทเรียนควรปรับเปลี่ยนใหงายตอกลุมผูเรียน  เหมาะสมกับการจัดตารางเวลาเรียน สถานที่ติดตั้ง
เครื่องเหมาะสมและควรคํานึงถึงการใสเสียง  ระดับเสียง  หรือ ดนตรีประกอบควรเปนที่ดึงดูด           
ความสนใจของผูเรียนดวย 

 9) บทเรียนที่ดีควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู เ รียนอยาง
เหมาะสม  ควรหลีกเลี่ยงคําถามที่งายและตรงเกินไป  ควรหลีกเลี่ยงคําหรือขอความใน คําถามที่          
ไรความหมาย การตัดสินคําตอบควรแจมแจงไมคลุมเครือ  ไมสับสนหรือแยง กับคําตอบ 

 10) บทเรียนควรใชกับคอมพิวเตอรซ่ึงเปนทรัพยากรทางการเรียนอยาง              
ชาญฉลาด   ไมควรเสนอบทเรียนในรูปตัวอักษรอยางเดียวหรือเร่ืองราวที่พิมพตัวอักษรตลอดควร
ใชสมรรถนะของคอมพิวเตอรอยางเต็มที่ เชนการเสนอดวยภาพเคลื่อนไหว ผสมตัวอักษร หรือใหมี
แสง  เสียง  เนนคําสําคัญที่วลีตางๆ เพื่อขยายความคิด ของผูเรียน ใหกวางไกลยิ่งขึ้น ผูสราง
บทเรียนออนไลน ควรตระหนักในสมรรถนะ ของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยู ตลอดจนขอจํากัดตางๆ 
ของเครื่องดวย เพื่อหลีกเลี่ยง ความสูญเสียส่ิงสนุกเพลิดเพลินจากเครื่อง  เชน ภาพเคลื่อนไหว
ปรากฏชาเกินไป การแบงสวนยอยๆ ของโปรแกรมมีขนาดใหญเกินไป ทําใหไมสะดวกตอการใช 

 11)  บทเรียนที่ดีตองอยูบนพื้นฐานของการออกแบบการสอน คลายกับ           
การผลิตส่ือชนิดอื่นๆ  การออกแบบบทเรียนที่ดียอมจะเราความสนใจของผู เรียนไดมาก                   
การออกแบบบทเรียนยอมประกอบดวยการตั้งวัตถุประสงคของบทเรียน  การจัดลําดับขั้นตอน              
ของการสอนและสํารวจทักษะที่จําเปนของผูเรียน เพื่อใหการเรียนบรรลุ วัตถุประสงคที่วางไว         
จึงควรจัดลําดับขั้นตอนการสอนใหดี  มีการวัดผลและแสดงผล ปอนกลับใหผูเรียนทราบ                   
มีแบบฝกหัดพอเพียง และมีการประเมินผลขั้นสุดทายเปนตน 

 12)  บทเรียนที่ดีควรประมวลผลทุกแงทุกมุม เชน ประเมินผลคุณภาพ     
ของผูเรียน  ประสิทธิภาพของบทเรียน  ความสวยงาม  ความตรงประเด็น  และตรงกับทัศนคติ              
ของผูเรียน เปนตน  
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2.1.10  การพัฒนาบทเรียนออนไลน 
ฉลอง  ทับศรี (2540, หนา 90) กลาววา การพัฒนาบทเรียนออนไลนมีองคประกอบ   

ที่จะตองพิจารณาอยู 3 ประการคือ  
  1)  เนื้อหา (Content) 
  2)  กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) 
  3)  การใชชุดคาํสั่งรายการ (Programming) 
 อรพันธุ ประสิทธิ์รัตน (2530, หนา 144) ไดกลาวถึงแนวคิดในการพัฒนา

บทเรียนออนไลนในประเทศไทยไว  11 ขั้นตอนคือ 
  1)  ขั้นการเลือกเนื้อหา และกําหนดจุดมุงหมายทั่วไป 
  2)  ขั้นของการวิเคราะหผูเรียน 
  3)  ขั้นการกําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
  4)   ขั้นตอนวิเคราะหเนื้อหา แยกเนื้อหาออกเปนหนวยยอย 
  5)   ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนโปรแกรม 
  6)   ขั้นการสรางบทเรียนโปรแกรมตามแบบ 
  7)   ขั้นลงมือเขียนโปรแกรมบทเรียนออนไลน 
  8)   ขั้นปอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร 
  9)   ขั้นการทดลองหาประสิทธิภาพ 
  10)  ขั้นการนําไปใช 
  11)  ขั้นประเมินผลและปรับปรุงแกไข 
 อเลสซีและทรอลิป (Alssi & Trollip, 1985  อางถึงใน สุขเกษม  อุยโต, 2540, 

หนา 26) ไดวางแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลนไว 8 ขั้นตอนดังนี้ 
1)   กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียน 
2)   รวบรวมเอกสารตาง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่จําเปน 
3)   ระดมความคดิจากแหลงตาง ๆ เพื่อที่จะจดัทําเปนแบบเรียน 
4)   สรุปเปนบทเรียนของตนเอง  
5)   ผลิตบทเรียนเปนกรอบภาพลงบนกระดาษ 
6)   เขียนผังงานของบทเรียน 
7)   ลงมือเขียนโปรแกรมบทเรยีนออนไลน 
8)   ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน  
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 2.1.11  ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนออนไลน  
ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนออนไลน (Instructional Computing Development) 

แบงออกไดเปน 10 ขั้นตอนใหญๆ (พิทักษ ศีลรัตนา, 2531, หนา 20-25)  คือ 
 1)  ขั้นการออกแบบ (Instructional Design)  

เปนการกําหนดคุณลักษณะและรูปแบบการทํางานของโปรแกรม  
ผูออกแบบตองมีความรอบรูในเนื้อหา หลักจิตวิทยา วิธีการสอน การวัดผล และประเมินผล ซ่ึงตอง
มีการรวมกันพัฒนาดังนี้ 

2)  วิเคราะหเนื้อหา โดยมีขอพิจารณาดังนี ้
(1)  เลือกเนื้อหาที่มีการฝกทักษะทําซ้ําบอย ๆ ตองมีภาพ ประกอบ 
(2)  เลือกเนื้อหาที่คาดวาสามารถชวยประหยัดเวลาในการสอนได

มากกวาวิธีเดิม 
(3)  เนื้อหาบางอยางที่สามารถจําลองใหอยูในรูปของการสาธิตได             

เพราะถาหากทดลองจริง ๆ อาจจะมีอันตรายหรือตองใชวัสดุส้ินเปลือง หรืออุปกรณที่มีราคาแพง 
3)  ศึกษาความเปนไปได โดยมีขอพิจารณาดังนี ้

(1)  มีบุคลากรที่มีความรูพอจะพัฒนาโปรแกรมไดตามความ ตองการ
หรือไม 

(2)  จะใชระยะเวลาในการพัฒนามากเกินกวาการสอนแบบ ธรรมดา
หรือพัฒนาดวยส่ือการสอนแบบอื่นไดหรือไม 

(3)  ตองการอุปกรณพิเศษที่ตอเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอรหรือไม 
4)  กําหนดวัตถุประสงค จะตองกําหนดคุณลักษณะและสิ่งที่ คาดหวังจาก

ผูเรียนกอนและหลังการใชโปรแกรม โดยระบุส่ิงตอไปนี้ 
 (1)  ความรูพื้นฐานของผูเรียนวาตองการทราบอะไรบางกอนที่จะมาใช

โปรแกรม 
(2)  ส่ิงที่คาดหวังจากผูเรียนหลังการใชโปรแกรมวาผูเรียนควรรูอะไร 

5)  การลําดับขั้นตอนการทํางาน คือนําเนื้อหาที่ไดจาก การวิเคราะหและสิ่ง
ที่คาดหวังจากผูเรียนมาเรียงลําดับ แลววางแนวการเสนอในรูปของ Storyboard และ Flow Chart            
โดยเนนในเรื่องตอไปนี้ 

 (1)  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียนหรือไม 
 (2)  ขนาดขอความใน 1 จอภาพ 
 (3)  ขนาดของตัวอักษรที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
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 (4)  คําติ คําชม แรงเสริมตาง ๆ ในการเรียน 
 (5)  หลักจิตวิทยา การเรียนรู การชี้แนะ 
 (6)  แบบฝกหัด การประเมินผลความสนใจ 

 6)  ขั้นการสราง (Instruction Construction)  
หมายถึง การสราง การทดสอบ และปรับปรุงแกไข โปรแกรมบทเรียน

ออนไลน   ดังนี้ 
 (1)  การสรางโปรแกรม เปนการทําเนื้อหาที่อยูในรูปของ สตอรี่บอรด

ใหเปนชุดคําสั่งที่คอมพิวเตอรเขาใจ โดยใชภาษาใดภาษาหนึ่งหรือ โปรแกรมสําหรับการสราง
บทเรียนโดยเฉพาะ (Authoring System) โดยตองมี การตรวจแกขอผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้ 

(2)  รูปแบบคําสั่งผิดพลาด (Syntax Error) เปนการใชคําสั่ง ไมถูกตอง
ตามขอกําหนดของภาษา 

(3)  แนวความคิดผิดพลาด (Logical Error) เปนการเขาใจ ขั้นตอนการ
ทํางานคลาดเคลื่อน 

7) ทดสอบการทํางาน    เปนการนําโปรแกรมที่สราง  ไปตรวจสอบ          
ความถูกตองบนจอภาพ อาจมีการแกไขโปรแกรมในบางสวนและนําไปทดสอบกับ นักเรียน             
ในสภาพการใชงานจริง เพื่อทดสอบการทํางานของโปรแกรม และหาขอ บกพรองที่ผูออกแบบ             
คาดไมถึง เพื่อนําขอมูลเหลานั้นกลับมาปรับปรุง ตนฉบับ และแกไขโปรแกรมตอไป 

8) ปรับปรุงแกไข หลังจากทราบขอบกพรอง จากการ นําโปรแกรมไป
ทดสอบการทํางานแลวทําการปรับปรุงแกไข การปรับปรุง จะตอง เปล่ียนแปลงที่ตนฉบับของ 
Storyboard กอนแลวจึงคอย ปรับปรุงแกไข เมื่อแกไขเรียบรอยแลวนําไปทดสอบการทํางานใหม
จนกวาจะไดโปรแกรมที่เรียบรอย แลวนําไปทดสอบการทํางานใหม จนกวาจะได โปรแกรมเปนที่
พอใจ จึงนําไปใชงานได  และควรทําคูมือประกอบการใชโปรแกรมดวย            

 9)  ขั้นการประยุกตใช (Instruction Implementation) 
การประยุกตใชในการเรียนการสอนและการประเมินผล เปนขั้นตอนที่

จะตัดสินใจวา โปรแกรมบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นเปนอยางไร สมควรที่จะใชงานในการเรียน
การสอนหรือไม 

(1)  ประยุกตใชในหองเรียน การนําโปรแกรมไปใชในการเรียนการ
สอนจะตองทําตามขอกําหนดสําหรับใชโปรแกรม เชน โปรแกรมที่ออกแบบสําหรับ สาธิตการ
ทดลอง   ควรใหนักเรียนไดใชโปรแกรมกอนเขาหองทดลองจริง 
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10) ประเมินผล เปนขั้นตอนสุดทายสําหรับการพัฒนาโปรแกรม เปนการ
สรุปวาโปรแกรมที่สรางขึ้นเปนอยางไร สมควรที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนหรือไม                 
การประเมินผลแบงออกเปน 2 สวนคือ 

(1)  ประเมินวาหลังจากนักเรียนใชโปรแกรมนี้แลว บรรลุวัตถุประสงคที่           
ตั้งไวหรือไม การประเมินสวนนี้กระทําโดยผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน                 
เพื่อวัดความกาวหนาของผูเรียน  วัดความเขาใจในเนื้อหา 

(2) ประเมินในสวนโปรแกรมและการทํางานวาการใช  โปรแกรม               
กับเนื้อหาวิชาเหมาะสมหรือไม ทัศนคติของผูเรียนตอการใชโปรแกรมเปนอยางไร วิธีการใช
โปรแกรมยากงายอยางไร วิธีการเสนอบทเรียน ความถูกตองของ เนื้อหาและการติดตอกับผูเรียน
เปนอยางไร การประเมินผลสวนนี้จะใชแบบสอบถาม (Questionaire) (ศิริชัย  สงวนแกว, 2542, 
หนา 173-176)  

 2.1.12  การทดลองใชและปรับปรุงแกไขในการพัฒนาบทเรียนออนไลน 
                  การทดลองใชและปรับปรุงแกไข ในการพัฒนาบทเรียนออนไลนนั้นมีจุดมุงหมายอยู           
2 ประการคือ 

1)   เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองของบทเรียนออนไลน 
2)   เพื่อทดสอบประสทิธิภาพของบทเรียนออนไลน 

  2.1.13  แนวคิดการจัดหองเรียนออนไลน  
 การจัดหองเรียนออนไลนเปนการสงเสริมใหครูใชส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
และมีส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหกับกลุมสาระตาง ๆ เพื่อเปนการสนับสนุนใหครูไดใชเทคโนโลยี
เหลานั้น ซ่ึงเปนผลใหครูสามารถบรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่คาดหวังไดดีขึ้น ครูวางแผนการ
จัดการเรียนรูไดสะดวกขึ้น และนักเรียนไดแสดงความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพของตนเอง
ในขณะเรียน ทําใหกลาคิด กลาแสดงออกมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับเปาหมายที่ตองการสรางนักเรียน
ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Kearsley, 2000, p. 4) ดังตอไปนี้ 

 1)  ความคิดรวบยอด  
         หองเรียนเสมือนหรือหองเรียนออนไลน  เปนการจัดส่ิงแวดลอมในความ           

วางเปลา (space)  โดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เพื่อใหเปนการจัดประสบการณ
เสมือนจริงแกผูเรียน  นอกจากนั้นยังมีส่ิงสนับสนุน  อ่ืนๆที่จะชวยทําใหการมีปฏิสัมพันธแบบ
เผชิญหนาที่  บางโอกาสอาจจะเปนไปไมไดหรือเปนไปไดยากนั้นสามารถกระทําไดเสมือน
บรรยากาศการพบกันจริงๆ  กระบวนการทั้งหมดดังที่กลาวมานี้มิใชเปนการเดินทางไปที่โรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัยแตจะเปนการเขาถึงดวยการพิมพการอานขอความหรือขอมูลผานคอมพิวเตอรที่
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เชื่อมตอเขากับระบบคอมพิวเตอรที่มีซอฟแวรเพื่อควบคุมการสรางบรรยากาศแบบหองเรียน
เสมือน  การมีสวนรวมจะเปนแบบภาวะตางเวลา  ซ่ึงทําใหมีผูเรียนในระบบหองเรียนเสมือน
สามารถเชื่อมตอเขาไปศึกษาไดทุกที่ทุกเวลา   

 2)  หองเรียนเสมือน            
 หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนรูในรูปแบบของชุดคําสั่ง (software) โดย

มีวัตถุประสงค  ที่จะชวยสนับสนุนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู  โดยสามารถเลือกเวลาและ
สถานที่ที่จะเรียนรูไดดวยตนเองโดยผานเครือขายคอมพิวเตอร  ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการจัด
หองเรียนเสมือนคือ  ระบบปฏิบัติการของหองเรียนเสมือน  ที่ตางไปจากการเรียนในหองเรียน
รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนวาเปนไปตามวัตถุประสงคของการเรียนรู  หรือไม
นอกจากนั้นสิ่งที่การเรียนในหองเรียนเสมือนมีคือ  การปฏิสัมพันธหรือสังคมระหวางผูเรียน
ดวยกัน  เปนสิ่งที่ตองคิดวาหองเรียนเสมือนจะทําใหเกิดขึ้นไดอยางไร   

  (1) ทําไมตองมีหองเรียนเสมือน  เนื่องจากการเรียนการสอนแบบเดิมมี
ขอจํากัด  ดังนี้   

  ก.  สถานที่จํากัดเฉพาะในหองเรียน 
  ข.  การเรียนรูจํากัดเฉพาะกับครู  ผูเรียน  และตํารา 
  ค.  เวลาในการจัดการเรียนการสอน 
  ง.  โอกาสในการเรียนการสอน สถานที่เรียนไมเพียงพอผูประสงคจะเรียน 

  จ.  สัดสวนของครูและนักเรียนไมเหมาะสม  
   (2)  เปาหมายและวิธีการ           
   หองเรียนเสมือนเปนการเปดโอกาสใหบุคคลสามารถเขาถึงและ

ไดรับการศึกษาหลังมัธยมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  เปาหมายเหลานี้สามารถเชื่อมโยงเขากับ             
คํากลาวที่วา "ถาคุณไมไดเขาชั้นเรียนบางทีอาจจะทําใหคุณเรียนไดไมมาก "นอกจากนั้นเปาหมาย
ประการสําคัญที่สอดคลองและเปนปจจัยของหองเรียนเสมือนคือ  การเรียนแบบรวมมือ
(Collaborative Learning) เปาหมายพัฒนาโอกาสของการเขาถึงการศึกษาอาจจะพิจารณาแนวคิด
กวางๆ  ที่เกี่ยวกับหองเรียนเสมือนในประเด็นตางๆตอไปนี้  

  (3) ขอดีของหองเรียนเสมือน        
   ก.  ทําเลเปาหมาย  ผูเรียนอาจจะเลือกเรียนรายวิชาใดๆจากผูสอนคน

ใดคนหนึ่งทั่วโลกหากมีการเปดโอกาสใหลงทะเบียนเรียนไดโดยไมมีขีดจํากัดในเรื่องพื้นที่      
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   ข.  เวลาที่ยืดหยุน ผูเรียนอาจจะมีสวนรวมไดตลอดเวลาไมวาจะเปน
กลางวันหรือกลางคืน การไดรับขอมูลยอนกลับจากผูสอนและเพื่อนที่เรียนรวมกันจะไมมีขอจํากัด
เร่ืองเวลา   

   ค. ไมมีการเดินทาง ผูเรียนสามารถทํางานและศึกษาอยูกับบานได
อยางสะดวกสบาย  ซ่ึงอาจจะเปน  ขอดีสําหรับผูเรียนที่มีอุปสรรค อันเนื่องมาจากความพิการทําให
ไมมีความจําเปนตองเดินทางหรือแมแตผูเรียนที่มีภาวะดานครอบครัว  ปจจัยประการนี้นับเปน
โอกาสที่ทําใหทุกคนมีทางเลือกและความสะดวกสบาย 

   ง.  ประหยัดเวลา  ผูเรียนที่จําเปนตองเดินทางไปสถานศึกษาถาเรียน
จากหองเรียนเสมือนจะประหยัดการเดินทาง  

   จ. ทํางานรวมกันดวยภาพทางเทคโนโลยี  ทําใหผูเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันไดงายดายในขณะที่การแลกเปลี่ยนขอมูลในหองเรียนปกติ  กระทําไดยาก          
ผูเรียนในระบบหองเรียนเสมือนจะสามารถอภิปรายปญหารวมกัน  แลกเปลี่ยนเคาโครงงานซึ่งกัน
และกันได 

   ฉ. โอกาสการมีสวนรวม  ดวยระบบสื่อสารดวยคอมพิวเตอรเปน
ส่ือกลางสามารถเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการถามคําถาม  การให
ขอสังเกตและการทํากิจกรรมรวมกัน   

   (4)  ขอจํากัดของหองเรียนเสมือน 
   ก.  แหลงเรียนมีจํากัด ในปจจุบันยังมีสถาบันที่เสนอรายวิชาแบบ

หองเรียนเสมือนจํากัดมาก ทําใหยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับแหลงที่จะเรียนในปจจุบัน   
   ข.  เครื่องมือที่จําเปน  ผูเรียนจะตองมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  และ

โมเด็มที่บาน หรือที่ทํางานพรอมที่จะติดตอเชื่อมเขากับโปรแกรมหองเรียนเสมือน ดังนั้น การเรียน
ในระบบหองเรียนเสมือน   จึงดูคลายกับผูเรียนจะตองมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร  หรือไม             
ก็จะตองทํางานในองคกรที่มีอุปกรณเหลานี้  และพรอมจะสนับสนุนใหเขาเรียนได      

   ค.  การใหขอมูลยอนกลับลาชา  การสื่อสารในชั้นเรียนปกติ  จะเปน
การสื่อสารแบบประจันหนา  การถามคําถามจะไดรับคําตอบทันทีทันใด แตในสื่อท่ีมีการเรียนแบบ
ภาวะตางเวลาอาจจะตองรอขอมูลยอนกลับ  อาจจะเปนช่ัวโมงหรือเปนวัน ยิ่งไปกวานั้น บางครั้งผูสอน

อาจจะทําใหขอมูลยอนกลับแบบเปนกลุมแบบรวมๆ  มิไดเฉพาะเจาะจงใหกับผูเรียนคนใด                          
คนหนึ่ง  อยางไรก็ตามการใหขอมูลยอนกลับทันที่ทันใดสําหรับหองเรียนเสมือน สามารถกระทําได      
ถาผูที่รวมเรียนทุกคนติดตอกันแบบอยูหนาจอคอมพิวเตอรพรอมๆกัน  การพูดคุย  การใหขอมูล
ยอนกลับกันและกันจะตองมีการเตรียมขอความสําเร็จรูป  จะทําใหการติดตอระหวางกันและกัน
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ภายในกลุมรวดเร็วยิ่งขึ้น  แตโดยสวนมากและการเรียนแบบหองเรียนเสมือนมักจะนิยมใชแบบ
ภาวะตางเวลา  จึงทําใหคําตอบที่ไดรับลาชาออกไป          

  ง. ทักษะเอกสาร  ผูเรียนที่จะเรียนในระบบหองเรียนเสมือนจะตองมีทักษะ
ในก า ร อ า น แ ล ะก า ร เ ขี ย น เ ป น อ ย า ง ดี  เ พ ร า ะ ผู เ รี ย น ต อ ง ใ ช ทั ก ษ ะ ในก า ร ใ ช เ ค รื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร  เพื่อการติดตอส่ือสาร  การใชซอฟตแวร  ตลอดจนการแกไขปญหาขอของจาก
การใชเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนได    

2.2  การเรียนการสอนแบบปกติ   

ทิศนา  แขมมณี (2547, หนา 327-329) กลาววา การเรียนการสอนแบบปกติ หรือ
วิธีการสอนโดยใชการบรรยาย คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด โดยการเตรียมเนือ้หาสาระ แลวบรรยาย คือ พูด บอก เลา อธิบาย เนื้อหา
สาระหรือส่ิงที่ตองการสอนแกผูเรียน และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ซ่ึงมี
วัตถุประสงค คือ วิธีการบรรยายเปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดเรียนรูเนือ้หาสาระหรือ
ขอความรูจํานวนมากพรอมๆ กันไดในเวลาที่จํากัด  มีองคประกอบทีสํ่าคัญของวิธีการสอน  ดังนี ้

1) มีผูสอนและผูเรียน 
2) มีเนื้อหาสาระ หรือขอความรูที่ตองการใหผูเรียนไดรู 
3) มีการบรรยาย (พูด บอก เลา อธิบาย) โดยผูสอน 
4) มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจาการบรรยาย 
5) ผูสอนเตรียมเนื้อหาสาระที่จะบรรยาย 
6) ผูสอนบรรยาย (พูด บอก เลา อธิบาย) เนื้อหาสาระที่ตองการใหผูเรียนได

เรียนรู 
7) ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

2.2.1  เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีการสอนโดยใชการบรรยายใหมี
ประสิทธิภาพ 

  1) การเตรียมการบรรยาย การบรรยายที่ดีตองอาศัยการเตรียมการที่ดี ผูสอนจําเป ็น     
ตองศึกษาเนื้อหาสาระที่จะบรรยายใหเขาใจแจมแจง หากพบวา มีจุดใดที่ตนยังไมเขาใจแจมแจง หรือ 
มีขอสงสัย ควรศึกษาคนควาใหกระจางกอน ตอจากนั้นควรคัดเลือกวาเนื้อหาสาระใดมีความจําเปน
หรือมีประโยชนตอผูเรียนของตนเพียงใด  เนื้อหาใดจําเปนอาจตัดออก  ตอไปควรจดัเนื้อหาสาระวา 
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ส่ิงใดควรพูดกอน พูดหลัง และจะเชื่อมโยงกันอยางไร เนื้อหาสาระแตละสวนใดที่ยังคลุมเหลือ  ซ่ึง
ควรหาตัวอยางประกอบหรอืควรใชส่ือใดชวย  และควรแสวงหาเทคนิคในการนําเสนอสาระแตละ
สวนใหนาสนใจ  ทาทายความคิดและเขาใจไดงาย  ซ่ึงอาจจะเปนการใชคําถามกระตุน  หรือการเลา
ประสบการณที่แปลกใหม หรือนําเสนอปญหาที่ทาทายความคิดกอนการบรรยาย ผูสอนควรจะมี
โครงราง (Outline)  สําหรับการบรรยาย และมีเอกสารประกอบการบรรยายแจกใหแกผูเรียน 

 2) การบรรยาย เมื่อเริ่มการบรรยายผูบรรยายควรเราความสนใจของผูเรียน และ
พยายามรกัษาความสนใจนัน้ใหคงอยูตลอดการบรรยายดวยเทคนิคตางๆ เชน 

  (1)  การใชปญหาเปนสิ่งเรา เชน ใชขาว เหตุการณสําคัญและกรณีตัวอยางตางๆ 
   (2)  การใชการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนไดเหน็
ความสามารถของตนใจเรื่องนั้น 
   (3)  การใชส่ือประกอบ เชน ใชแผนใส ภาพ สไลด เทปเสียง วีดิทัศน 
ภาพยนตร คอมพิวเตอร เปนตน 
   (4)  การใชการซักถามประกอบกับการบรรยาย 
   (5)  การใชกิจกรรมประกอบการบรรยาย เชน การอภิปรายกลุมยอย การสาธิต  
การแสดงบทบาทสมมติ  การเลนเกม  การทดลองปฏิบัติ เปนตน 
   (6)  การยกตวัอยางประกอบการอธิบาย 
   (7)  การใชอารมณขัน 
   (8)  การเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม และแสดงความคิดเห็น 

 3) การอภิปรายซักถาม และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน กอนยตุกิารบรรยาย  
ผูบรรยายควรรสรุปสาระสําคญัของการบรรยาย และควรเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม หรือเปดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตอจากนัน้ควรมีการทดสอบการเรียนรูของผูเรียนในเรื่องที่บรรยายดวย
วิธีตางๆ เชน  การสุมถามผูเรียน  หรือการใหทําแบบทดสอบ เปนตน 

2.2.2 ขอดีของวิธีการสอนโดยใชการบรรยาย 

 1)  เปนวิธีการสอนที่ใชเวลานอย เมื่อเทยีบกับวิธีสอนแบบอื่นๆ 
  2)  เปนวิธีสอนที่ใชกับผูเรียนจํานวนมากได 
  3)  เปนวิธีสอนที่สะดวก ไมยุงยาก 
  4)  เปนวิธีสอนที่ถายทอดเนือ้หาสาระไดมาก 
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2.2.3  ขอจํากัดของวิธีการสอนโดยใชการบรรยาย 

 1)  เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีบทบาทนอยจึงอาจทําใหผูเรียนขาดความสนใจในการ
บรรยาย 
  2)  เปนวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของผูบรรยาย  ถาผูบรรยายไมมีศลิปะในการ
บรรยายที่ดึงดดูใจผูเรียน ผูเรียนอาจขาดความสนใจ และถาผูสอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
อยางเหมาะสม  ผูเรียนอาจไมเขาใจ และไมสามารถซักถามได (ถาผูบรรยายไมเปดโอกาส) 
  3)  เปนวิธีสอนที่ไมสามารถสนองตอบความตองการและความแตกตางระหวาง
บุคคล  

สรุปไดวาวิธีสอนเปนกระบวนการหรือข้ันตอนในการดําเนินการสอน วิธีสอนแบบใด
แบบหนึ่งก็คือ ขั้นตอนในการดําเนนิการสอนซึ่งมีองคประกอบและขั้นตอนสําคัญอันเปนลักษณะ
เดนที่ขาดไมไดของวิธีนั้น ดังนั้น ผูสอนจึงควรศึกษาใหเขาใจลักษณะเดนหรือแกนสําคัญของวิธีสอน
แตละวิธี เพือ่ชวยใหสามารถใชวิธีแตละวิธีไดอยางเหมาะสมกับจุดมุงหมายของวิธีนั้นๆนอกจากนัน้
วิธีสอนบางวิธียังมีช่ือเปนไดทั้งวิธีสอนและรูปแบบการสอน ผูสอนจึงจาํเปนตองเขาใจองคประกอบ
สําคัญของวิธีสอนและรูปแบบการสอนอยางชัดเจน เพื่อจะไดสามารถวิเคราะห และจําแนกความ
แตกตางได วิธีสอนมีใหเลือกอยางหลากหลาย ครูผูสอนจึงควรเลือกใชใหเหมาะสมกบับทเรียนและ
จุดมุงหมาย การใชวิธีสอนหลากหลายวิธี นอกจากจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแลว
ยังสามารถชวยใหบทเรียนมคีวามนาสนใจเพิ่มขึ้น และจูงใจผูเรียนใหสนใจเรียนรูเพิ่มขึ้นดวย ซ่ึง
สามารถเปรียบเทียบการเรยีนการสอนแบบบทเรียนออนไลน กับการเรียนการสอนแบบปกตไิดดัง
ตารางที่ 1 

ตาราง 1  การเปรียบเทียบหองเรียนแบบปกติ (บรรยาย) กับหองเรียนออนไลน  

ลักษณะ หองเรียนแบบปกติ  (บรรยาย) หองเรียนออนไลน  
สถานที่เรียน ตองมีสถานที่ สําหรับทําการเรียน  

การสอน ซ่ึงอาจจะเปนที่โรงเรียน
หรือสถานที่ที่จัดให 

จะมีหองเรียนหรือไมมีก็ได  แต   
โดยปกติ มักจะไมอาศัยหองเรียน   
ซ่ึงเปนจุดเดนอยางหนึ่งในการเรียน
แบบ e-Learning 
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ตาราง 1  (ตอ)  การเปรียบเทยีบหองเรียนแบบปกติ (บรรยาย) กับหองเรียนออนไลน  

ลักษณะ หองเรียนแบบปกติ  (บรรยาย) หองเรียนออนไลน  
การเตรียมการสอน ง ายกว าการ เตรี ยมการสอนของ  

e-Learning  เพราะครูเตรียมการสอน
ตามปกติ  เชน   เอกสารประกอบ  
การสอน  แผนใส  วีดีทัศน เทปเสียง 
หรือ Power point 

การเตรียมการสอนยากกวา เพราะ
เมื่อเตรียมการสอนสําหรับสอนใน
หองเรียนปกติแลว ตองนําทุกอยาง
ม า แ ป ล ง ใ ห อ ยู ใ น รู ป ไ ฟ ล
คอมพิวเตอร ซ่ึงจะสามารถไปเปด
ใชงานโดยโปรแกรม Browser ตางๆ 
เชน IE หรือ Netscape 
 

การมีปฏิสัมพันธ ครู-นักเรียน เห็นหนากันหมด เปน
ข อดี อย า งหนึ่ งของการ เรี ยนใน
หองเรียนปกติ  เพราะผูเรียนสามารถ
พบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอยางอิสระและอาจมีขอจํากัด
บางในเรื่องของการถาม ตอบ  เพราะ 
ผู เรียนจะเขินอาย หากตอบคําถาม
ไมได หรือจะถามในสวนของเนื้อหา
ที่ไมเขาใจ 

ขึ้นอยูกับการออกแบบวาเปน
อยางไร  ซ่ึงอาจจะมกีารเก็บภาพวดีี
ทัศนของครูไว แลวใหผูเรียนเปดดู
พรอมเนื้อหา โดยผานระบบ
เครือขาย หรือจะเปนการเรียนการ
สอนโดยอาจารยสอนผานกลองที่ตอ
คอมพิวเตอรผานในระบบเครือขาย
ผูเรียนก็จะสามารถเรียนกับผูสอนได
โดยทันที (live) แตในเวลานี้ ยังอยู
ในระดบัที่พอใชไดเทคโนโลยีตอง
รอการพัฒนาเพื่อใหอยูในระดับดี 
และดีมากในอนาคตตอไป 
 

การเขาเรียน มีความจํ า เปนมากที่ตองมาเรียน
พร อ มๆ  กั น ในห อ ง เ รี ย น  หาก  
ขาดเรียนก็มีโอกาสตามไมทัน และ
ครูผูสอนตองมาสอนทุกวัน แมวา
ผูเรียนมาเรียนก็คนก็ตาม 

นักเรียนจะมาเรียนเวลาใดก็ได ที่ใด 
ก็ได ครูผูสอนไมจําเปนตองนั่งเฝา
ตลอดเวลา  เปดโอกาสใหผู เ รียน   
ไมทันทบทวนบท เรี ยนที่ เ รี ยน
มาแลวได และสามารถใชเวลาศึกษา
ไดนาน ซํ้าไปซ้ํามา ไมจํากัดเวลาใน
การเรียนรู 
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ตาราง 1  (ตอ)  การเปรียบเทยีบหองเรียนแบบปกติ (บรรยาย) กับหองเรียนออนไลน  

ลักษณะ หองเรียนแบบปกติ  (บรรยาย) หองเรียนออนไลน  
คุณภาพในการสอน ขึ้นอยูกับครูผูสอนเปนหลัก แมวาจะ

เปนเนื้อหาวิชาเดียวกัน หรือตําราเลม
เดียวกันก็ใชวา ผูเรียนจะไดรับเนื้อหา
ที่ สมบู รณ  ห รือ เ ข า ใ จ เนื้ อห าที่
เหมือนกัน เพราะผูสอนแตละคนมี
เทคนิคในการถายทอดความรูตางกัน
ไปตามประสบการณ และการสอน 
ในเรื่องเดียวกันบอยๆ อาจทําใหเกิด
ความเบื่อหนาย และไมอยากอธิบาย
ซํ้าๆ จึงอาจทําใหผูเรียนไมเขาใจและ
ไมกลาถาม 
 

คุณภาพการเรียนการสอนจะเทากัน 
หมายถึง เนื้อหาในบทเรียนเปนเนื้อหา
บทเดียวกัน ผูเรียนสามารถเปดดูซํ้ากี่
คร้ังก็ได ไมเขาใจ  ก็สามารถดูซํ้าจน
เขาใจได  ถายังไม เข าใจก็สามารถ   
e-mail ถามครูผูสอนหรือเขาเว็บบอรด 
( Webboard) เพื่ อแลก เปลี่ ยนความ
คิดเห็นกันระหวางผูเรียนกันเองได 

การเรียน การเรียนในหองเรียนปกต ิ ผูเรียน
จะตองตั้งใจฟงเนื้อหาไปพรอมๆ กัน 
และตองเขาใจเนื้อหาที่อาจารยสอน
ในเวลาที่รวดเร็ว เพราะถาไมเขาใจ
แลวใหอาจารยอธิบายซ้ําบอยๆจะทํา
ใหผูเรียนคนอืน่เสียเวลาในการเรียน
เนื้อหาถัดไป หรือเบื่อหนายได 
 

เรียนกับอีเลิรนนิ่งไมตองรอใหผูเรียน
คนอื่นเขาใจกอนก็สามารถเรียนใน
เนื้อหาถัดไปไดสวนใครที่ไมเขาใจ
เนื้อหานัน้ๆ ก็สามารถใชเวลาทําความ
เขาใจเนื้อหาไดมากขึ้นโดยไมตอง
กังวลวาจะทําใหคนอื่น ชาไปดวย 

ตนทุน 
การเตรียมการสอน 

ต่ํากวา เพราะใชส่ือการเรียนการสอน
ที่มีราคาถูกกวา 

สูงกวา เพราะตองมีการลงทุนเพื่อใหมี
ระบบเครื อข ายคอมพิ ว เตอร และ
อินเทอรเน็ต 
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ตาราง 1  (ตอ)  การเปรียบเทยีบหองเรียนแบบปกติ (บรรยาย) กับหองเรียนออนไลน  

ลักษณะ หองเรียนแบบปกติ  (บรรยาย) หองเรียนออนไลน  
การวัดผลการเรียน ตองมีการสอบ  มีการเก็บขอสอบ

ครู ผู สอนตั ด เ กรดและประกาศ  
ผลเอง 

สามารถวัดผลการเรียนรูของผูเรียน
ไดโดยทนัที คอื ถาทําขอใดผิดก็
จะแจงผลยอนกลับทันที (Feed 
back)   ซ่ึงผูสอนอาจจะมีคําอธิบายที่
ใหผูเรียนไดเขาใจวาที่ถูกเปนเชนไร   
ทําใหผูเรียนเขาใจและจดจําในวิชา
นั้น  ๆ  ไดดยีิ่งขึ้นขอ ควรคํานึงที่
อาจจะดูยุงยาก  คือ ตองมกีารออก
ขอสอบใหมากกวาที่ใชขอสอบจริง  
2-3  เทา ใหมขีอสอบมากๆ  ใน
ลักษณะของคลังขอสอบอีเลิรนนิ่ง
จะทําการเลือกขอสอบแบบสุมให
ตามจํานวนขอที่ตองการใชสอบ   ถา
คิดกันใหดกีารทําอยางนี้จะชวยให
สามารถประหยัดเวลาในการออก
ขอสอบบอยๆ และคลังขอสอบจะ
ชวยใหผูเรียนไมสามารถลอก
ขอสอบกันได เพราะจะ ไดขอสอบ
ที่แตกตางกัน 
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ตาราง 1  (ตอ)  การเปรียบเทยีบหองเรียนแบบปกติ (บรรยาย) กับหองเรียนออนไลน  

ลักษณะ หองเรียนแบบปกติ  (บรรยาย) หองเรียนออนไลน  
เนื้อหาแนนอน ถึงแมเนื้อหาเดียวกัน  หนังสือเลม

เดียวกัน แตผูเรียนรับเนื้อหาไดดีแค
ไหน ผูสอนก็เปนสวนสําคัญ เพราะ
คนสื่อถึงเนื้อหา  และแตละคนก็มี
วิธีการสอนเปนของตัวเอง เทคนิค
และประสบการณการสอนของ
ผูสอนแตละคนก็ไมเทากัน และถึงแม
ผูสอนคนเดียวกัน ในการสอนแตละ
คร้ังยอมตางกัน หากวันใดอาจารย
ปวยทําใหส่ือไดไมดี สงผลใหผูเรียน
ในวันนั้น ไดรับความรูไดไมเต็มที่ 
 

ผู เ รียนทุกคนได รับเนื้อหาได เทา
เทียมกัน เพราะเนื้อหาการสอนเปน
ชุดเดียวกัน ไมตองคํานึงถึงผูสอน  
หากผูเรียนเขาใจก็ไปเนื้อหาถัดไป   
หากยังไมเขาใจก็เรียนซ้ําไปเรื่อยๆ 
ไมตองรอผูเรียนคนอื่นใหพรอมๆ 
กัน เหมือนการเรียนในหองเรียน 
 

จํานวนผูเรียน เนื่ องจากหอง เรียนมีขนาดจํ ากัด  
ดังนั้นผูเรียนก็ตองมีจํานวนจํากัดดวย  
หากมีมากก็ตองแบงเปนกลุมๆ ไป 
ผูสอนก็ตองสอนหลายๆ  รอบ  ใน
เนื้อหาเดิมๆ 
 

สามารถเรียนไดไมจํากัดจํานวน
ผูเรียน  จะมีมากหรือนอยเพียงใด   
ก็ตาม 

ศึกษาเพิ่มเติม มีเวลาไมมาก เพราะเวลาสวนมากจะ
อยูในหองเรียน  การศึกษาเพิ่มเติมจึง
มีเวลาจํากัด 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมขณะเรียนจาก
เว็บไซตหรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ ควบคู
พรอมๆ  กันไดโดยไมมีขอบเขต
จํากัด 
 

 
(ที่มา : อุทัย  เสนารักษ, 2547, หนา 7-9) 
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2.3  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน   
  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนหมายถึง การเอาบทเรียนออนไลนไป
ทดลองใชตามขั้นตอนที่กําหนดไว  เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงแลวจึงนําไปใชจริง   
 2.3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 
  1)  เพื่อใหมีความมั่นใจวาบทเรียนออนไลนนั้นมีคุณภาพ 
  2)  เพื่อใหมีความแนใจวาบทเรียนออนไลนนั้น สามารถทําใหการเรียนการสอน
บรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง 
  3)  การทดสอบประสิทธิภาพจะเปนหลักประกันในการสําเนาบทเรียนออนไลน
จํานวนมาก  เนื่องจากบทเรียนออนไลนเปนสวนหนึ่งของชุดการเรียนการสอน  ดังนั้นคุณสมบัติ
ตางๆ ของชุดการเรียนการสอนจึงเปนคุณสมบัติของบทเรียน บทเรียนออนไลนดวย 
 2.3.2  เกณฑการวัดประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน 

  ระดับประสิทธิภาพของชุดการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับที่
ผูผลิตชุดการสอนจะพึงพอใจวา หากชุดการสอนมี ประสิทธิภาพ ถึงระดับนั้นแลว ชุดการสอนนั้น             
ก็มีคุณคาที่จะนําไปสอนนักเรียน และ  คุมคาแกการลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก   การกําหนด
เกณฑประสิทธิภาพกระทําได  โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรม
ตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทาย  (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน E1 
(ประสิทธิภาพของกระบวนการ)   E2  (ประสิทธิภาพของผลลัพธ)   

1)   การประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง (Transitional Behavior) คือประเมินผล 
ตอเนื่องซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมยอยหลายๆ พฤติกรรม เรียกวา “กระบวนการ” (Process) ของ
ผูเรียน  ที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุม (รายงานของกลุม) และรายงานบุคคล ไดแกงานที่
มอบหมาย และกิจกรรมอื่นใดที่ผูสอนกําหนดไว 

2) การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย (Terminal Behavior) คือ ประเมินผลลัพธ  
(Product) ของผูเรียน  โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียน และการสอบไล 

ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะกําหนดเปนเกณฑ  ที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดเปนเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางาน
และการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นต     ของผลการสอบหลังเรียนของผูเรียน
ทั้งหมด  นั่นคือ E1/E2 คือประสิทธิภาพของ กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
   2.3.3  ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 

เมื่อผลิตชุดการสอนขึ้นเปนตนแบบแลว ตองนําชุดการสอนไปหาประสิทธิภาพ 
ตามขั้นตอนตอไปนี้ 
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1)  แบบเดี่ยว (1:1)  คือ ทดลองกับผูเรียน 3 คน โดยใชเด็กออน ปานกลาง และ       
เด็กเกง คํานวณหาประสิทธิภาพ เสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้น โดยปกติคะแนนที่ไดจากการทดลอง
แบบเดี่ยวนี้จะไดคะเแนนต่ํากวาเกณฑมาก แตไมตองวิตกเมื่อปรับปรุงแลวจะสูงขึ้นมาก 

2)   แบบกลุม (1:10)  คือทดลองกับผูเรียน  6 - 10 คน  คละผูเรียนที่เกงกับออน 
คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง ในคราวนี้คะแนนของผูเรียนจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบ เทาเกณฑ
โดยเฉลี่ยจะหางจากเกณฑประมาณ  10 % นั่นคือ  E1/E2  ที่ไดจะมีคาประมาณ 70/70 

3)  ภาคสนาม (1 : 100) ทดลองกับผูเรียนทั้งชั้น 30 คน คํานวณหาประสิทธิภาพ
แลวทําการปรับปรุง  ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว หากต่ําจากเกณฑไมเกิน 5 %  ก็ให
ยอมรับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  2545,  หนา 2) 

 

2.4  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เปนหลักสูตรที่กําหนดใหใชในการจดัการศึกษา ตัง้แต

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูเรียนทกุคน ทุกกลุมเปาหมาย และ            
ทุกรูปแบบการศึกษาสําหรับการจัดการศกึษาปฐมวยั ไดจัดใหมีหลักสตูรไวโดยเฉพาะ เพื่อเปนการ
เตรียมผูเรยีนใหพรอมในการเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี1 หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาระของหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนในสวนที่เกี่ยวกบั

สภาพปญหาในชุมชนและสงัคมแตละทองถ่ิน  
   2.4.1  หลักการ 
   เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศ  จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว ดังนี้ (ศูนยพัฒนาหลักสูตร,  2547) 
    1)  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ            
ความเปนสากล 
    2)  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
    3)  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต               
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
    4)  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
      5) เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ  (กรมวิชาการ, 2545 ก, หนา 1) 
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   2.4.2  จุดมุงหมาย 
   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี            
มีปญญา  มีความสุข และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมาย ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้                   
(ศูนยพัฒนาหลักสูตร, 2547) 
    1)  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง   ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
    2)  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
    3)  มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
    4)  มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะ           
การคิด  การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต 
    5)  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
    6)  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา                
เปนผูบริโภค 
    7)  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี       
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    8)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  กีฬาภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
    9)  รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม 
   2.4.3  โครงสราง 
   เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่
กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  
    1)  ระดับชวงชั้น 
    กําหนดหลักสตูรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ 
    ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 
    ชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
    ชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
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    ชวงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
    2)  สาระการเรียนรู 
    กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ
กระบวนการการกเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม  
ดังนี้   (1)  ภาษาไทย 
    (2)  คณิตศาสตร 
    (3)  วิทยาศาสตร 
    (4)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    (5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 
    (6)  ศิลปะ 
    (7)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    (8)  ภาษาตางประเทศ 
    สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้ เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู              
โดยอาจจัดเปน 2 กลุม  คือ 
    กลุมแรก ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ 
    กลุมที่สอง ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ  เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและ    
สรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค  เร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา 
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูไวใน
สาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร  กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                        
กลุมสุขศึกษาและ พลศึกษา  กลุมภาษาตางประเทศ  กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น                
สวนภาษาตางประเทศอื่นๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะ
สวนที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น  สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ   
ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดให
สอดคลองและสนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
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    3)   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนน
เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  การเขารวมและการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความ
ถนัด  และความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ  ไดแก การพัฒนาองครวมของความเปน
มนุษยใหครบทุกดานทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณ และสังคม  โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะ
สนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมี
คุณภาพ  เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการ            
ทําประโยชนเพื่อสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย  มีรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสม   กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ  คือ 
      (1)  กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  
เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุปญญา  และการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี  ซ่ึงครู ทุกคนตองทําหนาที่แนะแนว ใหคําปรึกษาดานชีวิต  การศึกษาตอและการพัฒนาตนเอง
สูโลกอาชีพ และการมีงานทํา 
    (2) กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบ
วงจร ตั้งแตศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม เชน โครงงาน กิจกรรมตามความสนใจ ชุมนุมวิชาการ กิจกรรมรักการอาน
กิจกรรมสาธารณประโยชน ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน 
   2.4.4  มาตรฐานการเรียนรู 
   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู              
8 กลุมที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมของแตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค              
ซ่ึงกําหนดเปน  2 ลักษณะ  คือ 
    1)  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละ           
กลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    2)  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 
6 มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรูที่
จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 48 
 

สภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่
ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่ เขมขนขึ้น                            
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได 
   2.4.5  เวลาเรียน 
   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนไว  ดังนี้ 
   ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาที่ 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ช่ัวโมง                    
โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ช่ัวโมง 
   ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาที่ 4-6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง                 
โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง 
   ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000-1,200 ชั่วโมง                
โดยเฉลี่ยวันละ 5-6  ชั่วโมง 
   ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาที่  4-6 มี เวลาเรียนปละไมนอยกวา  1,200 ชั่วโมง                
โดยเฉลี่ยวันละไมนอยกวา  6  ชั่วโมง    
 

2.5  หลักสูตรสถานศึกษา  
   สถานศึกษาเปนชุมชนของการแสงหาความรู สถานศึกษาจึงตองมีหลักสูตรของตนเอง 
คือหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวยการเรียนรูทั้งมวลและประสบการณอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาแตละ
แหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐานและ
รายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติม เปนรายปหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียน และ
กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเปนสวนประกอบที่สําคัญ
ของการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.5.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาใหเปนคนที่สมบูรณและ
สมดุลทั้งดานจิตใจ สติปญญา  อารมณ และสังคม โดยมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีความรู 
ความสามารถ ทั้งดานวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต  เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข  พึ่งตนเองได อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
   สาระการเรียนรูกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการทํางาน  ทํางานเปน รักการทาํงาน ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความสามารถใน
การจัดการ  การวางแผนออกแบบการทํางาน  สามารถนําเอาความรูเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาใช และประยุกตใชในการทํางาน สราง พัฒนางาน ผลิตภัณฑ ตลอดจนวิธีการใหมๆ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและการทํางาน  
   2.5.2  ความสําคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ   
   กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับงาน อาชีพ และเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ สามารถ                  
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีตางๆมาใชในการทํางานอยางถูกตองเหมาะสม คุมคา และ   
มีคุณธรรม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม  สามารถทํางานเปนหมูคณะ  มีนิสัยรักการ
ทํางาน   เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตองาน  ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เปนพื้นฐาน                  
ไดแก  ความขยัน  ซ่ือสัตย ประหยัด และอดทน อันจะนําไปสูการใหผูเรียนสามารถชวยเหลือ
ตนเอง และพึ่งตนเองไดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข รวมมือและแขงขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย 
   2.5.3  วิสัยทัศน 
   วิสัยทัศนของกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนสาระที่เนนกระบวนการทํางาน
และการจัดการอยางเปนระบบ พัฒนาความคิดสรางสรรค มีทักษะการออกแบบงานและการทํางาน
อยางมีกลยุทธ  โดยใชกระบวนการเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนนําเทคโนโลยี
มาใชและประยุกตใชในการทํางาน  รวมทั้งการสราง พัฒนาผลิตภัณฑ หรือวิธีการใหม  เนนการ                   
ใชทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ดังกลาว  กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงกําหนดการเรียนรูที่ยึดงาน กระบวนการจัดการและ
การแกปญหาเปนสําคัญ บนพื้นฐานของการใชหลักการและทฤษฎีเปน หลักในการทํางานและ               
การแกปญหา  งานที่นํามาฝกฝนเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของกลุมนั้น เปนงาน เพื่อการดํารงชีวิต                   
ในครอบครัวและสังคม และงานเพื่อการประกอบอาชีพ  ซ่ึงงานทั้ง 2 ประเภทนี้  เมื่อผูเรียนได             
รับการฝกฝนและปฏิบัติตาม  กระบวนการเรียนรูของกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยีแลว  ผูเรียน           
จะไดรับการปลูกฝงและพัฒนาใหมีคุณภาพและคุณธรรม การเรียนรูจากการทํางานและการ
แกปญหาของกลุม การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จึงเปนการเรียนรูที่เกิดจากการบูรณาการความรู  
ทักษะและความดีที่หลอมรวมกันจนกอเกิดเปนคุณลักษณะของผูเรียน ทั้งดานคุณภาพและ
คุณธรรมตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด 
   2.5.4  คุณภาพของผูเรียน 
   กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพื่อใหเปนคนดี                 
มีความรู ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดังนี้ 
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   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว  การอาชีพ การออกแบบและ
เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 
   มีทักษะในการทํางาน การประกอบอาชีพ  การจัดการ  การแสวงหาความรู  เลือกใช
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน  สามารถทํางานอยางมีกลยุทธ  สรางและ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม 
   มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  ขยัน อดทน รักการทํางาน  ประหยัด  อดออม  ตรงตอเวลา  
เอื้อเฟอ  เสียสละ  และมีวินัยในการทํางาน  เห็นคุณคาความสําคัญของงานและอาชีพสุจริต 
ตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศ  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
   2.5.5  สาระและขอบขายกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   สาระและขอบขายกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการ  
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีรายละเอียดดังตอไปนี้   
   สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
   สาระที่ 2 การอาชีพ 
   สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี 
   สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 
   สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ   มาตรฐาน  ง 4.1  เขาใจ  เห็นคุณคา และใช
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การ
ทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
    1)  เขาใจหลักการทํางาน  บทบาทและประโยชนของระบบคอมพิวเตอร 
    2)  เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
    3)  มีความรูพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    4) ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ 
    5) เขาใจหลักการและวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6) เขาใจหลักการทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    7) คนหาขอมูล  ความรู  และติดตอส่ือสารผานคอมพิวเตอรหรือเครือขาย
คอมพิวเตอร 
    8) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม 
    9) ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทําใน
ชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบ  
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    เปนสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การติดตอส่ือสาร การ
คนหาความรู การสืบคน การใชขอมูลและสารสนเทศ  การแกปญหาหรือสรางงาน คุณคาและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยขอมูลและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสารขอมูล และเครือขาย  หลักการแกปญหา หรือสรางงาน  การสรางงาน หลักการพื้นฐาน
ของคอมพิวเตอร และการจัดการขอมูล  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
    1)  อินเทอรเน็ตเบื้องตน 

  (1)  อินเทอรเน็ต  คืออะไร 
  (2)  คําศัพททีค่วรรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต 
  (3)  ซอฟตแวรที่แสดงขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ตใหเหน็บนหนาจอของ 
        เครื่องคอมพิวเตอร 
  (4)  บริการตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ต    

    2)  หลักการแกปญหาหรือสรางงาน 
     (1)  หลักการคิดคํานวณพื้นฐานในการประมวลผลขอมูล 
     (2)  หลักการเบื้องตนในการแกปญหา 
     (3)  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและภาษาโปรแกรม 
     (4)  การใชงานซอฟตแวรสําเร็จ 
     (5)  ตรรกะ  ระบบเลขฐานสอง และวงจรตรรกะ 
(หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง ,  2548,  หนา 19-24) 
 

2.6  แนวคิดเกี่ยวกับการใชบทเรียนออนไลนในการเรียนรายบุคคล 
ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล คือการเรียนการสอนที่ยึดความ   แตกตาง

ระหวางบุคคลโดยมีจุดประสงคใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ผูเรียน สามารถเรียนไดตาม 
ขีดความสามารถ ความสนใจ ความพรอม ไมจํากัดเวลา ผูเรียน สามารถเรียนไดอยางอิสระ              
อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาการสอนแบบเอกัตภาพ (Individualized Instruction) ไดมีผูใหความหมาย
ไวตางๆ ดังนี้ 

 กิดานันท มลิทอง (2536, หนา 163-164) ไดใหความหมายของการเรียนรายบุคคลไววา           
เปนการจัดการศึกษาที่พิจารณาถึงลักษณะความแตกตาง  ความตองการ และความสามารถ เพื่อให
ผูเรียนแตละคนเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจไดตามกําลังความสามารถ ของตนตามวิธีการและสื่อการ
เรียนที่เหมาะสม  เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคการเรียนที่ กําหนดไว 
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 ระวิวรรณ  ศรีครามครัน (2542, หนา 110) ไดใหความหมายวา  การจัดการเรียน            
การสอนสําหรับนักเรียนแตละคน  ซ่ึงจะไดรับการสอนตามแผนการสอนที่กําหนดไว     สอดคลอง
กับระดับความรู  ความสามารถ ความสนใจ และความตองการของตนเอง  การจัดการสอนใน
ลักษณะดังกลาวมีหลายรูปแบบ  โดยการใชเครื่องมือประกอบการสอน นักเรียนอาจจะเรียนเปน
รายบุคคล  เปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญ แตเนนการจัดการ เรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับ
ความรู ความสามารถ   ความสนใจของผูเรียน  

 ทิศนา  แขมมณี (2547, หนา 125) กลาววา  การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนนําตนเอง 
สามารถชวยฝกฝนใหผูเรียนพึ่งพาตนเอง และพัฒนาตนเองได การนําตนเองและพึ่งพาตนเองจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน  ซ่ึงสามารถกระตุนความตองการที่จะเรียนรู และชวยใหการ
เรียนรูเปนไปอยางมีจุดหมายอันจะสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดี ไดมาก และจดจําไดนานขึ้น 
รวมทั้งนําไปใชประโยชนไดมากขึ้นดวย ซ่ึงจะสงผลตอการเรียนการสอนรายบุคคล ดังนี้ 

 2.6.1  ผลของการเรียนการสอนรายบุคคล  
การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนตามเอกัตภาพหรือการเรียนแบบรายบุคคล        

มีแนวคิดที่สอดคลองกับการจัดการเรี ยนการสอนที่คํ านึง ถึงความแตกตางของแตละ
บุคคล  เนื่องจากในชั้นเรียนหนึ่งๆ จะมีผูเรียนซึ่งมีความสามารถแตกตางกัน รวมกันเรียน ดังนั้น        
จึงเปนการเหมาะสมที่ผูสอนจะไดพจิารณาและศึกษาผูเรียนเปน รายๆ ไปและจัดการเรียนการสอน
หรือจัดใหมีบทเรียนเฉพาะเพื่อสอนเสริมใหแกผูเรียน ที่มีลักษณะเดนหรือดอย ซ่ึงแตกตางไป             
จากกลุม  โดยใหผูเรียนไดเรียนตามระดับความสามารถของตนเอง 

การจัดการสอนใหผูเรียนไดเรียนแบบรายบุคคลหรือตามเอกัตภาพจะสามารถ พัฒนา 
ขีดความสามารถของผูเรียนไดตามศักยภาพของแตละคน และใหผูเรียนไดศึกษา ในปริมาณ                      
ที่สอดคลองตามที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งเปนการใหการศึกษาแกผูเรียนใน แนวกวางตาม                 
ความสนใจและความตองการของผูเรียน หรืออาจจะกลาวไดวาเปนการจัด การศึกษาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตใหแกผูเรียนดวย ซ่ึงผูเรียนจะสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมจํากัดระยะเวลาและ
คํานึงถึงสถานที่ๆ จะศึกษา  

2.6.2  สื่อการสอนและเนื้อหาท่ีใชเรียนเปนรายบุคคล    
การจัดการสอนตามเอกัตภาพสวนมากผูสอนจะจัดสรางเครื่องมือใหผูเรียนได ศึกษา

หาความรูตามระดับความสามารถ และความสนใจของผูเรียน ซ่ึงเครื่องมือหรือ อุปกรณที่นํามาใช
รวมในการจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนเปนรายบุคคลจะมี
ลักษณะเฉพาะและชื่อเรียกตางๆ คือ  บทเรียนออนไลน (Computer Assisted Instruction on line)   
บทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)   เครื่องมือชวยสอน (Teaching Machine) และ  
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ชุดการเรียนการสอนเปนรายบุคคล (Personalized  Instruction) ซ่ึงการจัดรูปแบบการเรียนการสอน
หรือการจัดบทเรียนสําหรับใหผูเรียนไดเรียนตามเอกัตภาพจึงตองมีลักษณะเฉพาะ และควร
ประกอบดวยลักษณะ ดังตอไปนี้ 

 1)  การประเมินผลกอนเรียน (Pretest) ผูสอนจะตองจัดใหมีการประเมินผล
กอนการเรียน เพื่อใหทราบระดับความรู ความสามารถ และจัดใหผูเรียนไดเรียนในบทเรียนที่มี
ความยากงาย ตามระดับความสามารถของผูเรียนที่แตกตางกัน  นักเรียนบางคนอาจจะ มีความรู 
และประสบการณเพียงพอที่จะไมตองศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนดไวในบทเรียนเชนเดียวกับ
นักเรียนทั่วไป 

 2)  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู (Instructional Objectives) ผูสอนจะตอง 
กําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแตละบทเรียนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา กิจกรรมและ ระดับ
ความสามารถของผูเรียน 

 3)  จัดเนื้อหาวิชาใหนักเรียนสามารถเรียนไดตามระดับความสามารถของ
ตนเอง (The Pace of Learning)   ดังนั้น เนื้อหาวิชาทั้งหมดที่กําหนดจะแบงออกเปนสวนตางๆ 
อยางเหมาะสมตามลําดับขั้นตอนและจุดประสงคการเรียนรู เม่ือนักเรียนไดศึกษาและมีความรู
ความสามารถตามที่ระบุไวในจุดประสงคการเรียนรูแลวจึงจะศึกษาในเรื่องตอไปหรือในสวน             
ตอไปได 

  4)  กําหนดกิจกรรมหรือวัสดุในการเรียน (The Activity or the Material) 
ถึงแมวา นักเรียนบางคนจะสามารถเรียนในระดับจุดประสงคการเรียนรูเดียวกัน แตวิธีการเรียนรู 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของจุดประสงคการเรียนรูนั้นอาจจะแตกตางกันได นักเรียนบาง คนอาจจะ
สนใจอานตําราเรียน หรือแสวงหาความรูจากหองสมุด จากการสอบถาม สัมภาษณและแหลง
ความรูอ่ืนๆ นักเรียนที่มีปญหาในดานการใชสายตาหรือมีความจํา ดอยจะสามารถเรียนไดดีถาครู
กําหนดกิจกรรมการสอนในลักษณะอื่นเชน การใชหองปฏิบัติการ   การฟงจากเทป  หรือการจัดเกม               
ในรูปแบบตางๆ ดังนั้นผูสอนจะตอง กําหนดกิจกรรมใหหลากหลายเพื่อใหผูเรียนสนใจและดําเนิน
กิจกรรมตามที่กําหนด 

  5)  ทักษะการอาน (Reading Skill) ความสามารถในการใชภาษาที่แตกตางกัน 
ของนักเรียนเปนขอจํากัดประการหนึ่งของการสอนเปนรายบุคคล นักเรียนจะตองมีความสามารถ          
ในดานการอานซึ่งเปนสวนสําคัญ นักเรียนที่มีความสามารถดอยในดาน การอาน ครูอาจจะกําหนด
อุปกรณอ่ืนๆ  เพื่อเปนการเสริมความรูได  เชน  รูปภาพ  เทปโทรทัศน  ภาพยนตร  และอ่ืนๆ  

   6)  การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลความสามารถในการเรียนรู
ของ นักเรียนอาจจะมีหลายรูปแบบและสามารถปรับใหสอดคลองกับระดับความสามารถของ
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ผูเรียนได นักเรียนที่ไมมีความสามารถในการเขียนอาจจะใชการทดสอบดวยปากเปลา โดยการพูด
ลงในเทปบันทึกเสียง นักเรียนอื่นๆ สามารถเขียนบรรยายในลักษณะของโครงการรายละเอียด หรือ
มีการวาดภาพ การแสดงโดยกราฟ และอ่ืนๆ ได 

  การจัดการเรียนการสอนโดยผู เ รียนไดศึกษาเปนรายบุคคลตามระดับ
ความสามารถและความสนใจของผู เ รียนนั้นจะมีลักษณะคลายคลึงกับการเรียนการสอน
โดยตรง   โดยผูเรียนจะศึกษาและไดรับความรูจากเอกสารหรือเครื่องมือตางๆ ผูสอนจะเปน
ผูสนับสนุนใหผูเรียนไดศึกษาและคนควาเพิ่มเติม โดยการถามคําถาม จัดกิจกรรมที่ เกี่ยวของหรือ
ใหผูเรียนไดศึกษาตามใบงานของผูสอน (ระวิวรรณ ศรีครามครัน,  2542, หนา 110-113) 

 2.6.3  ประเภทของการเรียนรายบุคคล 
เอ็ดล่ิง (Edling, 1970, p. 354) ไดแยกประเภทของการเรียนรายบุคคลออกเปนประเภท

ตางๆ โดยพิจารณาวาใครจะเปนผูกําหนดจุดมุงหมาย ใครจะเปนผูกําหนด วิธีการเรียนรายบุคคล 
วัสดุและส่ือเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น โดยแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

 1)  การเรียนแบบรายบุคคลที่กําหนดใหนักเรียนแตละคนกําหนดแผนการเรียน 
ของตนเอง 

 2)  การเรียนแบบรายบุคคลแบบนําตนเอง โรงเรียนจะเปนผูวางจุดมุงหมายแต
การที่จะเรียนบรรลุระดับใดนั้นเปนเรื่องของผูเรียนเอง 

 3)  การเรียนแบบรายบุคคลแบบเปนสวนตัว นักเรียนจะเปนผูเลือกจุดมุงหมาย
เอง ตามที่นักเรียนตองการ เมื่อเลือกจุดมุงหมายแลวนักเรียนก็จะดําเนินการเรียนตาม โครงการ                       
ที่กําหนดไว 

 4)  การศึกษาดวยตนเองเปนการสอนที่นักเรียนมีเสรีภาพทั่วไปในดานการเลือก
จุดมุงหมายและวิธีการสอน 

  อิริคสัน  และเคิรล (Erickson & Curl, 1972, pp. 256-258)  ไดกลาวเกี่ยวกับ         
การเรียนแบบรายบุคคลไววา เมื่อผูเรียนแตละคนมีบทบาทในการเลือกวัตถุประสงคตามลําดับ 
การศึกษาเอกสารและอุปกรณตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งเวลาที่ผูเรียนแตละคน              
ใชในการเรียนก็ขึ้นอยูกับตัวผูเรียนเองและในการวัดความกาวหนาของผูเรียน จะวัดไดโดย                  
การเปรียบเทียบการกระทําของเขากับวัตถุประสงคเฉพาะของเขาแทนการ เปรียบเทียบการกระทํา
ของเขากับผูเรียนอ่ืน  
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 2.6.4  จุดมุงหมายของการเรียนรายบุคคล 
 กาเย และบริกส(Gagne & Briggs, 1979, pp. 261-268)  ไดกลาววาการเรียนแบบ

รายบุคคล เปนการสอนที่จัดขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมาย  ตามความ
ตองการและบุคลิกภาพของผูเรียนแตละคน ซ่ึงมีจุดมุงหมายที่สําคัญ 5 ประการ คือ 

 1)  เพื่อเปนแนวทางในการประเมินทักษะเบื้องตนของผูเรียนแตละคน 
 2)  เพื่อชวยคนหาจดุเริ่มตนของผูเรียนแตละคนในการจดัลําดับการเรียน                    

ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 3)  เพื่อชวยในการจัดวัสดุและสื่อที่เหมาะสมกับการเรียน 
 4)  เพื่อชวยใหผูเรียนเรียนไดตามความสามารถของตนเองโดยไมจําเปนตองรอ 

ซ่ึงกันและกันระหวางผูเรียนในกลุม 
 5)  เพื่อสะดวกตอการประเมินผล และสงเสริมความกาวหนาทางการเรียน                

ของผูเรียนแตละคน 
 จากแนวคิดตางๆ ดังกลาวขางตนพอสรุปไดวาการเรียนแบบรายบุคคลเปน             

การเรียนที่มุงเนนการแกปญหาในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล การเรียนแบบรายบุคคล                          
จะมีประสิทธิภาพ ก็ตอเมื่อมีการนําสื่ออุปกรณและวิธีการบางอยางมาใชเพื่อสนองตอ ความ
ตองการและจุดมุงหมายของผูเรียนได  

2.6.5  ประโยชนของการใชบทเรียนออนไลนในการเรียนรายบุคคล 
จากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  ทําใหการเสนอบทเรียนดวยบทเรียน

ออนไลนในการเรียนแบบรายบุคคลมีประสิทธิภาพและแพรหลายมากขึ้น  บทเรียนออนไลนจะ             
ทําหนาที่ใน การเสนอบทเรียนไดดี นักเรียนจะใชเวลาในการเรียน นอยลง และสามารถทบทวน 
บทเรียนไดตามความประสงคของตนเอง 

 เดนซ (Dence, 1980, pp. 50-54) กลาววาการใชบทเรียนออนไลนใหความเปนเอกัตบุคคล
ไดมาก เพราะบทเรียนออนไลนมีประสิทธิภาพในการใหขอมูลปอนกลับ มากกวาบทเรียนแบบ
โปรแกรมอื่นๆ  ผูเรียนจะเรียนไดตามความสามารถของตนเอง และยังใหผลดีเทากับการสอน
แบบเดิม แตจะใหผลดียิ่งขึ้นถาใชรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ  สเปนเซอร (Spencer,  1977, p. 50)         
ไดกลาวเชนกันวาการใชบทเรียนออนไลน เปนกระบวนการเรียนการสอนสวนบุคคล อัตรา
ความกาวหนาในการเรียนขึ้นอยูกับตัวของนักเรียนเอง คอมพิวเตอรสามารถจะตอบสนองตอความ
ตองการสวนบุคคลของนักเรียน แตละคนไดดี 
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2.7  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและความหมายของอินเทอรเน็ต   
 
 2.7.1  ความหมายอินเทอรเน็ต   
 วิทยา  เรืองพรพิสุทธิ์  (2538, หนา 28) ไดใหความหมายของอินเทอรเน็ตวาเปนเครือขาย

คอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ที่ประกอบดวยเครือขายยอยจํานวนมากมายกระจายอยูทั่ว
ทุกมุมโลก  ซ่ึงในปจจุบันมีคอมพิวเตอรขนาดตางๆ ตอเชื่อมกับระบบอินเทอรเน็ตหลายสิบลาน
เครื่อง ทําใหระบบอินเทอรเน็ตเปนเครือขายการสื่อสารที่ใหญมากจนสามารถตอบสนองความ
ตองการในการคนควาขอมูลอยางไรพรมแดนในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 
 ณรงค  สมพงษ (2542, หนา 35) กลาวถึงอินเทอรเน็ต มาจากคําวา International 
Networking  หมายถึง ลักษณะการเชื่อมตอของเครือขายคอมพิวเตอรที่ประกอบดวยเครือขาย
คอมพิวเตอรทั้งใหญและเล็กจํานวนมากเขาดวยกัน  ทุกเครือขายตองอยูภายใตมาตรการตอเชื่อม 
(Protocal)  เดียวกัน ที่เรียกวา TCP/IP  ทําใหการสื่อสารระหวางเครือขายคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่
ตอเชื่อมในเครือขายสามารถผานขอมูลระหวางกันได 
 ยัง และ รีไวน  (Young & Levine, 1995, p. A3)  ใหความหมายของอินเทอรเน็ตวาเปน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของเครือขายคอมพิวเตอรตางๆ (A network of network)                         
ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรชนิดตางๆ ที่กระจายอยูทั่วโลกหลายลานเครื่องในเกือบทุกประเทศ ทุกทวีป 
 ดังนั้น จึงสรุปความหมายของอินเทอรเน็ต ไดวา เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ขนาดใหญกระจายอยูทั่วทุกมุมโลกที่ตอเชื่อมภายใตมาตรฐานเดียวกัน  ทําใหอินเทอรเน็ตเปน
เครือขายการสื่อสาร แหลงรวบรวมขอมูล  รวมทั้งบริการ และเครื่องมือสืบคนขอมูลที่รวดเร็วและ
หลากหลายประเภท  สามารถตอบสนองความตองการไดทั้งตัวอักษร ภาพ และเสียง  อีกทั้งเปน
เครื่องมือสําคัญในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับบุคลากรและองคกร 
 ปจจุบัน อินเทอรเน็ต ไดรับความนิยมมากขึ้นอยางตอเนื่องและแพรหลายจากบุคคล
ตางๆ อยางกวางขวางขึ้น ซ่ึงเดิม อินเทอรเน็ต จะไดรับความนิยมในวงการศึกษา แตตอมาจากการ
พัฒนา เทคโนโลยี อยางตอเนื่อง ทั้งดานระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ทําใหลักษณะบริการตางๆ 
ถูกพัฒนาอยางกวางขวางและรวดเร็วไปยังทุกวงการ และไมจํากัดคุณวุฒิ เพศ และวัย จึงอาจ กลาว
ไดวา อินเทอรเน็ต กลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันไปแลว ประโยชนของ อินเทอรเน็ต                 
มีมากมาย อาจแบงกลุมตางๆ ดังนี้  
 1)  ดานการศึกษา  เนื่องจากระบบเครือขายของ อินเทอรเน็ต ประกอบดวย
เครือขายยอยจํานวนมาก แตละเครือขายประกอบดวยขอมูลตางๆมากมายจากทั่วโลกใหคนหาและ
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แลกเปลี่ยนความรู  ทั้งดานการศึกษา   ดานการแพทย  ดานธุรกิจ ฯลฯ   ซ่ึงสามารถทําไดสะดวก
และรวดเร็ว ดวยบริการในรูปแบบที่นาสนใจ อาทิเชน บริการ เวิลด ไวด เว็บ (www)  
  2)  ดานการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ดานการติดตอส่ือสาร การสนทนาทั้ง
รายบุคคลและรายกลุม ไดแก  การสนทนาผาน อินเทอรเน็ต (Chat) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
(E-mail) ซ่ึงเราสามารถติดตอกับบุคคลไปยังจุดตางๆ ไดหลายเสนทางตามตองการ  โดยใช E-Mail 
Address ซ่ึงเปนที่อยูแบบอิเล็กทรอนิกส ไมจําเปนตองทราบชื่อ ที่อยู หรือประเทศที่อยูจริง 
  3)  ดานธุรกิจและการพาณิชย  ดานธุรกิจและการพาณิชย อินเทอรเน็ต มีบทบาท
มากในปจจุบนั อาทิเชน ดานการเงินการธนาคาร ปจจุบันไดมีการทําธุรกรรมตางๆ ทางการเงินบน 
อินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย ทั้งดานการประชาสัมพันธ การใหบริการการเงินบน อินเทอรเน็ต และ
บริการอื่นๆ ที่กําลังพัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต  ดานการซื้อขายสินคาและบริการผาน 
อินเทอรเน็ต ซ่ึงกําลังไดรับความนิยม อยางแพรหลายในปจจุบัน  
  4) การโฆษณา ประชาสัมพันธ  อินเทอรเน็ต กลายเปนชองทางหนึ่งที่กําลัง
ไดรับความนิยมมากขึ้น ในการโฆษณาสินคาและบริการ ประชาสัมพันธ ดานตางๆ ทั้งขอมูล
ขาวสาร หนวยงาน บริษัทฯ และองคกรตางๆ  
  5)  ดานการบันเทิง  อาจกลาวไดวา อินเทอรเน็ตไดรับความนิยมมากที่สุดใน
ดานบันเทิง เนื่องจาก อินเทอรเน็ต ไดถูกพัฒนาดานเทคโนโลยีทําใหสามารถใชงานดาน 
Multimedia ไดทําใหไดรับความ สนใจมากที่สุด อาทิเชน Game การชมภาพ VDO  ตัวอยาง
ภาพยนตร การฟงเพลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหบริการ Download ขอมูลจาก อินเทอรเน็ต มาชม
หรือฟง ที่เครื่องคอมพิวเตอรของผูใช อินเทอรเน็ต ได  
  2.7.2  วิวัฒนาการอินเทอรเน็ต   
   เริ่มมีการพัฒนาครั้งแรก โดยกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา เพื่อใชใน            
การทําสงคราม เรียกวา DARPA Net (Defense Advanced Research Project Agency Network) 
ตอมาไดถูกนํามาใชในวงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนดานการศึกษาและวิจัย จึงถูก
เรียกใหมวา ARPA Net (Advanced Research Project Agency Network) จากนั้นไดมีการ
ประชาสัมพันธไปทั่วโลก แตชวงแรกนั้นจะใชเฉพาะในกลุมอาจารย นักศึกษา และนักวิจัย ตอมา
ไดมีการนํามาใชในเชิงธุรกิจและพาณิชย ซ่ึงไดรับความนิยมอยางรวดเร็วและแพรหลายไปยังทุก
กลุมจนถึงปจจุบัน  
   อินเทอรเน็ต ในประเทศไทย ประเทศไทยเริ่มใชอินเทอรเน็ตครั้งแรกในลักษณะ
การใชจดหมาย Electronicหรือ E-mail ตั้งแตป พ.ศ.2530 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย(AIT) ดวยความรวมมือกับประเทศออสเตรเลีย ตามโครงการ IDP 
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(Email Address คือ sritrang.psu.th) ตอมาบริษัท DEC (Thailand) ไดขอ Email Address เพื่อติดตอ
ดานธุรกิจ (Email Address คือ dec.co.th) จากนั้น ป 2535 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดตั้ง
เครือขายและเชาเครือขายความเร็วสูง หรือ Lease Line 9600 bps เพื่อเชื่อมตอ อินเทอรเน็ต ตอมาก็
มีสถาบันการศึกษาตางๆ   ขอเชื่อมตอเครือขาย และเรียกเครือขายนี้วา “ไทยเน็ต” (Thai net) และ
บางสถาบัน มีการยายเครือขายมาโดยผาน ศูนยเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ  หรือ 
NECTEC ในเวลาตอมา   
   ความเปนมาของอินเทอร เน็ตในประเทศไทยในพ .ศ .2530 มหาวิทยาลัย             
สงขลานครินทร และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)  ไดเชื่อมตอเคร่ืองมินิคอมพิวเตอรโดยใช
สายโทรศัพทติดตอรับสงขอมูลกันผานโมเด็มความเร็ว 2,400 บิตตอวินาที  เพื่อรับสงจดหมาย
อิเล็คทรอนิกสกับมหาวิทยาลัยเมลเบีรน ประเทศออสเตรเลีย  ซ่ึงเปนผูออกคาใชจายในการ
โทรศัพททางไกล วันละ 4 คร้ัง เนื่องจากยังไมมีการเชื่อมตอกันตลอดเวลาผานคูสายหรือวงจรเชา
ดังเชนปจจุบัน (ตน  ตัณฑสุทธิวงศ  สุพจน  ปุณณชัยยะ และสุวัฒน  ปุณณชัยยะ,  2539, หนา 37) 
  ตอมาในป พ.ศ.2535 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเชาวงจรถาวรความเร็ว 9,600 
บิตตอวินาที เชื่อมตอรับ-สงขอมูลกับอินเทอรเน็ตแบบออนไลนเปนครั้งแรก  โดยเชื่อมตอเขากับ
เครือขายอินเทอรเน็ตที่ UUNET Technologies  ซ่ึงเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  กับศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)  และ
สถาบันการศึกษาจํานวน 5 แหงเขาดวยกัน  ประกอบดวย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
โดยเรียกเครือขายนี้วาไทยสาร (THAISARN : The Thai Social/Scientific and Research Network)  
เพื่อใชงานอินเทอรเน็ตทางการศึกษาและวิจัยโดยเฉพาะ และในป พ.ศ.2536 ไดเชื่อมเครื่อง 
nwg.nectec.or.th ของเนคเทคเปนจุดที่สอง และขยายขอบเขตการบริการเขาเชื่อมตอกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเปน 19 แหง  เมื่อมีผูใชบริการมากขึ้นทาง
เนคเทคจึงไดเพิ่มวงจรระหวางประเทศ ความเร็ว 64 กิโลบิตตอวนิาทีขึ้นอีกหนึ่งวงจร  ทําใหมีวงจร
เชื่อมตอจากประเทศไทยเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตเพิ่มเปนสองวงจรเพื่อสํารองซึ่งกันและกันได 
เนคเทคจึงเปนจุดหลักของการเขาเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตแทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จากนั้นใน  
ป พ.ศ.2537  ไดขยายเครือขายออกไปยังสถาบันการศึกษาและหนวยงานราชการรวม 27 แหง และ 
ไดใหบริการอินเทอรเน็ตอยางสมบูรณแบบ 
  สําหรับประตูสูอินเทอรเน็ต (อินเทอรเน็ต Gateway)  แหงแรกที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ใหบริการเมื่อป พ.ศ.2534  ไดมีการขยายขอบเขตการจัดตั้งประตูไปสูประตู
อินเทอร เน็ตที่ศูนย เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  (NECTEC)  และ
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มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเมื่อรัฐบาลไดอนุญาตใหองคกรเอกชนจัดตั้งศูนยบริการอินเทอรเน็ตเชงิ
พาณิชย  (อินเทอรเน็ต Service Provider-ISP)  ในป พ.ศ.2540  การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.)  
ไดใหสัมปทานหนวยงานเอกชนเปดบริการอินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชยจํานวน 16 แหง  เปนผลให
ขอบขายการบริการเปนไปอยางกวางขวางทั้งในสถาบันการศึกษา  หนวยงานราชการ และเอกชน 
  อินเทอรเน็ตในปจจุบันไดแปรเปลี่ยนสภาพไปจากเครือขายเพื่อการวิจัยไปเปน
เครือขาย  “มวลชน”   ที่มีผูใชแทบทุกกลุมกระจายอยูทั่วโลก  คอมพิวเตอรภายในอินเทอรเน็ตมีอยู
อยางหลากหลายชนิดนับตั้งแตคอมพิวเตอรสวนบุคคล มินิคอมพิวเตอร  เมนเฟรมไปจนกระทั่งถึง
เครื่องในระดับซูเปอรคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตกลายเปนเครื่องมือส่ือสารในยุคใหมของผูใช
คอมพิวเตอร  และเปนเครือขายที่มีขอบเขตครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลก  จนกระทั่งกลาวไดวา
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายแหงยุค “Globalization” ที่เชื่อมโลกเขาเปนหนึ่งเดียว  เวิลด ไวด เว็บ เปน
ระบบบริการกลุมขาวสารในรูปแบบสื่อผสมหรือ Multimedia ซึ่งมีทั้งขอความ (Text)   ภาพ และเสียง
ประกอบกันทําใหนาสนใจและชวยใหการคนควาสะดวกยิ่งขึ้น  เวิลด ไวด เว็บ ประกอบดวยกลุม
เอกสารมากมาย ที่เรียกวา เว็บเพจ (Web Page) ซ่ึงแตละเว็บเพจถูกเขียนขึ้นดวยภาษาคอมพิวเตอรที่
พัฒนาขึ้นใหม เรียกวา HTML  (Hyper Text Markup Language) แตเว็บเพจมีเชื่อมโยงขอมูลแบบ 
ไฮเปอรลิงค  (Hyperlink)  ทําใหขอมูลจากทั่วโลกถูกเชื่อมโยงไปมาถึงกันไดอยางอิสระเหมือนกับ
ใยแมงมุม  จึงเรียกวา เวิลด ไวด เว็บ หรือเครือขายใยแมงมุม ซ่ึงมีองคประกอบดวยองคประกอบ 4 
สวนหลัก ๆ ดวยกัน ดังนี้  
  1)  เว็บเซิรฟเวอร  (Web Server) คือ โปรแกรมที่ทําหนาที่ใหบริการขาวสารตาง 
ๆ ที่โยงใยกัน ซ่ึงถูกจัดเก็บในรูปแบบที่เรียกวาเว็บเพจ ดังนั้น คอมพิวเตอรเครื่องใดก็ตาม ที่จะ
ใหบริการ เวิลดไวดเว็บได จะตองมีการติดตั้งโปรแกรมเว็บเซริฟเวอรเสียกอน โปรแกรม เว็บเซริฟ
เวอรนั้น ใหบริการผานชุดคําสั่ง (software) ส่ือสารที่เรียกวา Hypertext Transfer โปรโตคอล 
(HTTP)  
  2)  เว็บบราวเซอร  (Web Browse) คือ โปรแกรมเสนอขอมูลขาวสาร ซ่ึงจัดเก็บ
ในรูปเว็บเพจ  ซ่ึงปจจุบันเว็บบราวเซอร  ที่รูจักกันโดยทั่วไป มี 2 ประเภท คือ Text Web Browser 
นําเสนอขอมูลแบบ Web Page ไดเพียงรูปแบบขอความ (Text) เชน Lynx เปนตน  Graphic Web 
Browser สามารถนําขอมูลใน Web Pageในรูปแบบกราฟฟก และโตตอบการใชงานในลักษณะ 
Graphic User Interface เชน Netscape Navigation  เปนตน  
  3)  Hyper Text Markup Language  (HTML) เปนเครื่องมือ ในการพัฒนา
เอกสารในรูปแบบไฮเปอรเท็กซ ประกอบดวยชุดคําสั่งของภาษาที่เรียกวา Tag ซ่ึงมีรูปแบบการ
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เขียนคอนขางงายตอการเรียนรู ทั้งนี้เพราะ HTML ไมใชภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร แตเปนภาษา
ที่ใชสําหรับการสรางรูปแบบเอกสารในระบบ World Wide Web นั่นเอง  
  4)  URL (Uniform Resource Locator) เปนวิธีการระบุตําแหนงที่อยูของเว็บเพจ
ตางๆ ในเครือขายระบบเวิลด ไวด เว็บ  URL ทําใหระบบบริการเวิลด ไวด เว็บสามารถสรางการ
เชื่อมโยงเอกสาร หรือเว็บเพจ จากแหลงตาง ๆ  เขาดวยกัน นอกจากนี้ URL ยังสามารถอางอิงที่อยู
ของกลุมขอมูลที่จัดเตรียมจากระบบบริการอื่น ๆ ในเครือขายอินเทอรเน็ต เชน ระบบบริการ File 
Transfer (FTP) ระบบบริการ Electronic Mail (E-mail) และระบบบริการ News เปนตน  
  2.7.3  คําศัพทควรรูเก่ียวกับระบบอินเทอรเน็ต 
  1)  ไซเบอรสเปซ  (Cyberspace ) หมายถึง ที่วาง หรืออวกาศ ที่สรางขึ้นดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ที่ใชเพื่อส่ือสารติดตอกัน ซ่ึงสามารถติดตอกันไดทั่วโลกเหมือนทองไปใน
อวกาศ  เชน  การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซ่ึงใชในความหมายทางจินตภาพ ของระบบ
เครือขาย และมักใชส่ือหมายถึงเครือขายอินเตอรเน็ตโดยเฉพาะ 
  2) DNS (Domain Name Services) ในการเชื่อมโยงเครือขายแบบทีใช
โปรโตคอล TCP/IP นั้นเครื่อง Server และเครื่องลูกขายทุกตัว จะตองมีหมายเลขที่ใชในการระบุ
ตัวเองคลายกับชื่อ - นามสกุลของคนเรา หมายเลขที่กลาวมานี้เรียกวา IP Address ซ่ึงมีความยาว 4 
ไบทหรือ 32 บิต โดยเขียนในลักษณะนี้ 203.154.126.134   การจดจํา IP Address เปนสิ่งที่ทําไดยาก
กวาการจําชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้นจึงเกิดการสราง Server ที่จะใหบริการการสอบถามชื่อ
เครื่องและ  IP Address ในเครือขายอินเทอรเน็ตขึ้นมา ซ่ึงเรียกวา Domain Name Services ในการ
ใชงานนั้นผูใชเพียงแตระบุ IP Address ของเครื่องที่ใหบริการนี้แลว เมื่อตองการติดตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องใด ในเครือขายอินเทอรเน็ต DNS จะชวยคนหา IP Address ของเครื่องที่ตองการ
ให เพื่อใหโปรแกรมสามารถใช IP Address ที่ไดในการติดตอ 
  3) FTP (File Transfer Protocol) ใชในการรับ-สงแฟมขอมูลระหวางเครื่องลูก
ขายกับเครื่อง Server โดยที่เครื่อง Server จะตองมีโปรแกรมใหบริการ FTP (FTP Server) ติดตั้ง
และทํางานอยู เพื่อใหเครื่องลูกขายที่รันโปรแกรม FTP Client สามารถเขามาขอใชบริการได 
นอกจากรับสงแฟมขอมูลแลว FTP ยังมีคําสั่งที่ใชในการ แสดงชื่อแฟมขอมูลบนเครื่อง Server 
เปล่ียนชื่อแฟมหรือลบแฟมขอมูล 
  4) Home Page หมายถึงหนาแรกของเอกสาร ในระบบ อินเทอรเน็ต 
  5) HTML หมายถึง ภาษาที่ใชในการสรางโฮมเพจ (Home Page) และเอกสารใน
เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) ใน อินเทอรเน็ต 
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  6) HTTP คือ ตัวแยกประเภทบริการ บอกใหทราบวาตองการใชบริการ              
เวิลด ไวด เว็บ เนื่องจากวา Browser สามารถใชบริการจาก อินเทอรเน็ตไดหลายประเภท จึงตองมี
วิธีการแบงแยกการใชบริการ www ออกจากบริการอื่นๆ โดย http:// นําหนา อินเทอรเน็ต Address 
  7)  ขอความหลายมิติ (Hypertext) หมายถึง การเรียกหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
ตองการรู ใหแสดงบนจอภาพ ซ่ึงอาจมีทั้งขอความที่ใชอธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง 
หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใชมากในโฮมเพจตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต สวนมาก คําที่จะมี
คําอธิบายเชนนี้ มักจะเปนคําที่ขีดเสนใตไว หรือไมก็เปนตัวดําหนา เมื่อลากเมาส ไปวางที่คําเหลานี้ 
ตัวช้ีตําแหนงจะเปลี่ยนเปนนิ้วช้ี ถากดเมาส ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให หรือจะโยงไปหา
รายละเอียดของเรื่องนั้นๆ 
  8) ที่อยูอินเทอรเน็ต(Internet Address) คือที่อยูนี้เปนที่อยูของเว็บไซต
อินเทอรเน็ตแอดเดรส  คือ  ชื่อเรียกแทน IP Address เปน IP Address ที่อยูในรูปของตัวอักษร  นิยม
ตั้งตามชื่อขององคกรผูเปนเจาของ เชนโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 มีอินเตอรเน็ตแอดเดรส 
www.tv5.co.th  หมายความวาชอง 5  คอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน Web Site ซ่ึงสามารถไปเยี่ยมชม
ได ดวยแอดเอรส  www.tv5.co.th 
  9) อินทราเน็ต (Intranet)  เปนเครือขายภายในองคกร เปนการจําลองลักษณะ
อินเทอรเน็ตมาเปนเครือขายภายใน การสรางเครือขาย อินทราเน็ตมุงเนนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ในองคกรอยางรวดเร็ว และสะดวกเหมือนการแลกเปลี่ยนขอมูลในอินเทอรเน็ต  มีความไดเปรียบกวา
เครือขายในองคกรแบบอื่นๆ เพราะบริษัทฯ สามารถเชื่อมตอเครือขายอินทราเน็ตของตนออกไปสู
เครือขายอินเทอรเน็ตไดทันที เพื่อเผยแพรขอมูล ดวยเหตุวาเครือขาย อินเทอรเน็ต และอินทราเน็ต 
อาศัยมาตรฐาน TCP/IP เหมือนกัน 
  10)  โปรโตคอล (Protocol) หมายถึง ขอกาํหนดมาตรฐานหรือขอตกลง ที่ใชใน
การถายโอนแฟมขอมูล หรือการสื่อสารระหวางคอมพิวเตอร ในระบบเครือขาย เปนตนวา ขอตกลง
ในเรื่องของ สัญญาณเริ่มสงขอมูล สัญญาณสิ้นสุด จํานวนขอมูลที่จะสง การจัดลําดับการสงขอมูล 
  11) ทีซีพีไอพี TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)                 
คือภาษากลาง ที่คอมพิวเตอรใชส่ือสารกัน การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรแตละเครื่อง จะมีการใช
ภาษากลาง ที่มีช่ือเรียกทางเทคนิควา โปรโตคอล  มาตรฐานที่ใชในการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต             
มีช่ือวา ทีซีพี ไอพี (TCP/IP)  การทํางานของ TCP/IP นั้นมีการแบงขอมูลที่จะสงออกเปนสวนยอยๆ 
และกระจายไปยังเสนทาง การสื่อสารตางๆ เมื่อถึงที่หมายขอมูลเหลานั้น จะถูกนํามาประกอบ
กลับคืน เปนขอมูลที่สมบูรณอีกครั้งหนึ่ง รูปแบบการทํางานเชนนี้ สามารถชวยลดขอผิดพลาด            
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ที่อาจเกิดขึ้นในการติดตอส่ือสารได เพราะถาขอมูลเกิดการสูญหาย ขอมูลที่หายไป จะเปนเพียง
สวนเล็กๆ เทานั้น ไมใชขอมูลทั้งหมด 
  12) Telnet  เปนบริการที่ใหเครื่องลูกขายสามารถเขาไปใชเครื่อง Server โดย
การจําลองตัวเอง ใหทํางานเปนเทอรมินัล ผูใชงานจะตองใสรหัสผูใช และรหัสผาน เพื่อแจงการเขา
ใชเครื่อง เมื่อเขาไปไดแลวการทํางานตางๆ จะเหมือนกับการเขาไปทํางานที่หนาจอของเครื่อง 
Server 
  13) URL คือตําแหนงที่เก็บ Web Page เมื่อคุณตองการเปด Web Page ที่ตองการ 
จะตองมีการระบุตําแหนงเก็บ Web Page เราเรียกตําแหนงเหลานี้วา URL (Uniform Resource 
Locator) สวนประกอบที่สําคัญสําหรับURLมีดังนี้http://webcbt.bbl.co.th/products/books/index.htm 
โปรโตคอล ช่ือ Server   สวนระบุตําแหนง  ชื่อของ Web Page โปรโตคอล จะแจงใหบราวเซอร
ทราบวาตองจัดการกับขอมูลที่พบอยางไร โปรโตคอล มาตรฐานสําหรับ Web Page เรียกวา HTTP 
(Hyper Text Transfer โปรโตคอล) ช่ือ Server จะระบุชื่อของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เผยแพร 
Web Page เรียกวา โดเมนเนม (Domain Name) Server ทุกเครื่อง จะมีโดเมนเนมเฉพาะ ที่ไม
เหมือนกับใคร 
  14) Web Site เปนคําเรียกส้ันๆของเวิลดไวดเว็บ  ซ่ึงหมายถึง สถานที่รวมของ
กลุมคอมพิวเตอรที่มีขอมูลเตรียมพรอมไวใหผูคนอานผานทางอินเทอรเน็ต โดยใชภาษา เอชทีทีพี 
(HTTP หรือ Hypertext Transfer Protocol) ทุกหนาจะมีท้ังเนื้อหาเรื่องราวตาง ๆ  มีเมนูพรอมที่จะ
ใหเราสั่งงาน มีคําหลายคํา ที่มีแถบสีซ่ึงสามารถกดเมาสถามหารายละเอียดตาง ๆ ในเรื่องนั้นตอ  
ซ่ึงอาจเปนการเรียกหาจากแหลงเดียวกัน หรือจากแหลงคอมพิวเตอรอ่ืนไดทั่วโลก 
  15) เว็บบราวเซอร เปนโปรแกรมที่ทําใหเราสามารถอานไฮเปอรเทกซ 
(Hypertext) บนเวิลดไวดเว็บได โปรแกรมที่มีช่ือที่เปนที่นิยมในขณะนี้คือ Nestcape และ Microsoft 
อินเทอรเน็ต Explorer 
  16) เว็บเพจ  หมายถึง แฟมขอมูลท่ีมีเนื้อหาที่เราจะไดเห็นบนจอภาพ โดยผาน
ทางอินเทอรเน็ต  
  17) เครื่องบริการเว็บ  หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต 
และมีเว็บเพจซึ่งจะเรียกมาดูไดบนจอภาพ เว็บเพจนั้นจะตองอยูในเครื่องบริการเว็บนี้    
  2.7.4  ซอฟตแวรท่ีแสดงขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ตใหเห็นบนหนาจอของเครื่อง
คอมพิวเตอร 
  บราวเซอร (Browser)  คือ  เครื่องมือท่ีชวยใหคุณสามารถทองเที่ยว ไปในโลก 
อินเตอรเน็ตไดอยางไรขีดกั้น นอกจากนี้ บราวเซอรยังชวยอํานวยความสะดวกในการเยี่ยมชม
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เว็บไซต ตางๆ ซ่ึงในขณะนี้บริษัทผลิตซอฟแวรคายตางๆ นับวันจะทวีการแขงขันกันในการผลิต 
บราวเซอร   เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเว็บให หนาตาของบราวเซอร แตกตางกันไป
ตามแตการออกแบบการ ใชงานของแตละเจาของผูผลิตบราวเซอร  ของแตละแหงมีหลักการทํางาน
ที่คลายคลึงกัน แตปจจุบันนิยมใช Internet Explorer มีหลักการทํางานที่คอนขางคลายคลึงกัน                   
แตหนาตาที่ผิดเพี้ยนกัน ตําแหนง เครื่องมือ และชื่อเรียกเครื่องมือ อาจทําใหเกิดการสับสนบางหาก
วาเราใชบราวเซอรคายใดคายหนึ่ง เปนประจํา การใชงานโปรแกรม  การเปดใชงานโปรแกรม 
Internet Explorer  ทําไดทันที หลังจากเชื่อมตอ อินเทอรเน็ต  ดังนี้ 
  1)  คลิกปุม Start   เลือกโปรแกรม Internet Explorer 
  2) จะพบกับโปรแกรม Internet Explorer มีเอกสารถูกเปดออกมา เอกสารนี้
เรียกวา "เว็บเพจ"  ในตัวอยางเปนเว็บเพจของ Siam-Search ซ่ึงใหบริการ Search Engine ภาษาไทย 
และตางประเทศ 
  3) สวนประกอบที่สําคัญ 
   (1) Menu เปนที่รวมคําสั่งการทํางาน โดยคลิกเลือกคําสั่งที่ตองการ  
   (2) แถบสถานะ เปนแถบแสดงขอมูลตาง ๆ ของบริเวณที่เราเลื่อนเมาสไป 
   (3) ปุมควบคุม ใชลดขนาด ขยายขนาด และปดหนาตาง ตามลําดับ 
   (4) แถบเลื่อน Scrollbar จะปรากฏขึ้นมาในกรณีที่เนื้อหาของ เว็บเพจยาว 
กวาจะมีในหนาเดียวกันก็ได เมื่อ แดรกสเมาสที่นี่ปุมตาง ๆในเมนูและแถบเครื่องมือ 
   (5) ปุมถอยหลัง (Back)  ซ่ึง Internet Explorer เพิ่มความสะดวกดวยการ
แสดงรายชื่อเว็บไซตที่ไดเขาเยี่ยมชมมาเมื่อครู ทําใหสะดวกในการเลือกกลับไป โดยไมจําเปนตอง
คลิกหลายครั้ง โดยสามารถคลิกที่ลูกศรเล็ก ๆ ดานขวาของปุมกด 
   (6) ปุมเดินหนา (Forward) การทํางานเชนเดียวกับปุมถอยหลัง 
   (7) ปุมหยุด (Stop)  เปนการสั่งให Browser หยุดอานเว็บเพจหนาที่เรียกใช 
   (8) ปุมเรียกใหม (Refresh) สามารถใชแกปญหาเมื่อภาพในเว็บเพจโหลดมา
ไมสมบูรณ หรือเปนการนําขอมูลใหมลาสุดมาแสดง 
   (9) ปุม Home ใชเมื่อตองการกลับไปยังเว็บไซต ซ่ึงมักจะตั้งไวที่เว็บไซต
ของผูสรางเจาของ Browser หากตองการ Edit > Internet Option คลิกเลือก General แลวเปลี่ยน 
Home page : address ตามที่ตองการ 
   (10) ปุมคนหา  มีเว็บไซดจํานวนมากใหบริการในการคนหา แตเนื่องจาก
เครื่องมือคนหามีจํานวนมาก IE จึงมีแถบสําหรับคนหา (Search) สามารถคนหาไดทั้งชื่อคน                        
ช่ือบริษัทหรือแผนที่ ทําใหสามารถใชงานไดสะดวก เพียงคลิกปุม แลวคลิกเลือกสิ่งที่ตองการ
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คนหา และกรอก Keyword  ที่ใชในการคนหา หลังจากนั้นคลิกปุม Search อีกครั้ง จะไดผลลัพธที่
ตองการ สามารถคลิกไปยังเว็บไซตนั้น ๆได 
   (11) ปุมโปรดปราน (Favorites) ใชเก็บรวบรวมเว็บไซตที่ชอบเพื่อกลับไป
ใชซํ้าไดงาย โดยเลือกเมนู Favorites >Add to Favorites เพื่อบันทึกแอดแครสของเว็บเพจนี้ลง 
Favorites และสามารถต้ังชื่อเพื่อใชในการจดจําลงในชอง Name : แลวคลิกปุม OK เทานี้เว็บเพจ           
ที่ตองการก็ถูกบันทึกไวทันที 
   (12) ปุมประวัติ ทําใหทราบวาเคยไปเว็บไซตไหนมาบางในกรณี Offline 
กอนอื่นตองเปลี่ยน IE เปนแบบ offline โดยเลือกเมนู File>Work offline คลิกปุม History หรือ
เลือกเมนู View>Explorer Bar>History คลิก View เลือกดูไดตามที่ตองการ โดยมีใหเลือก By Date, 
By Site, By Most Visited, By Order Visited Today แลวคลิกเลือกเพื่อเปดเว็บเพจที่ตองการ 
   (13) ปุมดูเว็บเพจแบบเต็มจอภาพ (Full Screen) โดยสามารถดูไดโดยเลือก
เมนู View>Full Screen  
   (14) ปุมสงจดหมาย (Mail) เปนการเรียกโปรแกรม Outlook Express เพื่อ
ชวยในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
   (15) ปุมสั่งพิมพงาน (Print) ซ่ึงเปนการสั่งพิมพทันทีโดยไมแสดง Print 
Dialog 
   (16) แถบติดตอ (Link Toolbar) เปนแถบเก็บเว็บเพจที่ตองการใชบอย ๆ                
ทําใหสะดวกในการใชงาน โดยสามารถกําหนดโดยเลือกจาก Favorites >Add to Favorites >  
Create in : click  เลือกโฟลดเดอร Links แลวกําหนดชื่อตามตองการ กดปุม OK จะไดแถบติดตอ
ตามตองการ  
  4)  การใชงานที่สําคัญ  กําหนดการใชงานภาษา [Encoding]  หากมีปญหาในการ
ปรับแตงภาษาตองการกําหนดการใชงานไดดงตอไปนี้ 
   (1) เลือกเมนู View>Encoding 
   (2) คลิกเลอืก Thai(Windows> 
   (3) เว็บเพจจะเปลี่ยนเปนภาษาไทยทันที 

 5) การใชงานแถบตําแหนงเว็บไซต (Address) จากแถบตําแหนงเว็บไซต 
สามารถกรอกขอมูลเพื่อใหโปรแกรมเปดโฮมเพจ ขององคกรหรือ เจาของ Home Page นั้นๆ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  (1)  คลิกที่ชอง Address 

  (2) กรอก address โดยไมตองระบุ http:// เนื่องจากโปรแกรม IE จะเติมใหเอง
   (3)  กด Enter เพื่อยืนยันการไป Address นั้น 
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  (4) รอสักครูจะมีการโหลดเว็บเพจขึ้นมา   ความหมายที่ปรากฏใน Address  
IP address ในอินเตอรเน็ต หากตองการไปยังเว็บเพจใดจะตองไปยังเว็บไซต นั้นซึ่งเปนที่                       
เก็บรวบรวมเว็บเพจ ที่อยูของเว็บไซตในอินเตอรเน็ตนี้เราเรียกวา ไอพี แอดแดรส (IP Address)                
เราจะพบไอพีแอดเดรสในรูปตัวเลขสี่ชุดมีจุดคั้น เชน 128.122.4.3 เปนตน คอมพิวเตอรที่ทีไอพี              
แอดแดรสเปนของตนเองเรียกวา เซอรฟเวอร (Server) Domain Name เปนชื่อท่ีใชแทนอินเทอรเน็ต
แอดแดรส เพื่อสะดวกในการรจดจํา โดเมนแนมของ ธนาคารกรุงเทพคือ www.bbl.co.th 

 6) สวนประกอบของโดเมนเนมจะชวยใหทราบขอมูลบางประการของเว็บไซตนั้นได

   (1) โดเมนเนมที่ตามาดวย .com แสดงถึงเวปเซอรเวอรเปนของเอกชน 
  (2) โดเมนเนมที่ตามาดวย gov แสดงถึงเวปเซอรเวอรเปนของรัฐบาล 
  (3) โดเมนเนมที่ตามาดวย .org แสดงถึงเวปเซอรเวอรเปนขององคกรที่ไม

          แสวงผลกําไร  
  (4) โดเมนเนมที่ตามาดวย .edu แสดงถึงเวปเซอรเวอรเปนของสถานศึกษา

   (5) โดเมนเนมที่ตามาดวย .mil แสดงถึงเวปเซอรเวอรเปนขององคกรทหาร 
  (6) โดเมนเนมที่ตามาดวย .net แสดงถึงเวปเซอรเวอรเปนขององคกรที่ 

          ใหบริการเครือขาย 
 7) ตําแหนงอางอิงเว็บเพจ (URL) โดเมนแนมและไอพีแอดแดรสสารถอางอิง   

เว็บไซดไดทั่วโลกแตกรณีที่เราตองการอางอิงเว็บเพจ เราตองใช URL ซ่ึงเปนสิ่งที่จะพบในชอง 
Address 

 8) URL คือการนําช่ือของบริการมาตอกับโดเมนแนม โดยคั่นไวดวยเครื่องหมาย 
://  แลวนํามาตอเขากับตําแหนงของเอกสารในเว็บไซตนั้นๆ โดยคั่นไวดวยเครื่องหมาย สแลช (/)  
จึงสามารถอางอิงเว็บเพจได 

 9) วิธีการดู URL ของ Link ถาตองการดูวา Link นั้นชี้ไปที่ URL ใด ใหเล่ือน
เมาสไปที่ Link นั้น จะพบ URL ที่แถบสถานะ  IE สามารถจําการกรอกขอความและสามารถนํา
กลับมาเติมในครั้งถัดไปทําใหประหยัดเวลาการพิมพขอความ 

 10) เมื่อกรอกแอดแดรสลงในชอง Address จะพบวามีรายช่ือ แอดแดรสอยูแลว 
ซ่ึงเปนแอดแดรส ที่เราเคยไปมาแลว เราสามารถคลิกเลือกปุม เล่ือนเพื่อเลือก แอดแดรสที่ตองการ 
จากนั้นกดปุม ก็จะสามารถใชแอดแดรสนั้นซ้ําไดทันที   

 11) วิธีการดู URL ของ Link   ถาตองการดูวา Link นั้นชี้ไปท่ี URL ใด ใหเล่ือน
เมาสไปที่ Link นั้น จะพบ URL ที่แถบสถานะ   
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 12)  เทคนิคการใชงาน   การลางประวัติการทองอินเตอรเน็ต  หากตองการลาง
ประวัติการทองอินเตอรเน็ตเพื่อไมใหทราบวาไปที่ใดมาบางใหทําดังนี้ 

  (1)  เลือกเมนู Tool > อินเทอรเน็ต Options 
  (2)  คลิกเลือกแทบ General 
  (3)  คลิกปุม  ประวัติการทองอินเตอรเน็ตก็จะหายไป 
 13)  การลางพาสเวิรด หากพาสเวิรดเปนความลับและไมตองการใหมีการจํา

พาสเวิรด (Password) ไวในเครื่อง สามารถลางพาสเวิรดไดดังนี้ 
  (1) เลือกเมนู Tool > อินเทอรเน็ต Options 
  (2) คลิกเลือกแทบ content 
  (3) คลิกเลือกเอาเครื่องหมายถูกออกจากหัวขอที่ไมตองการใหมีการกรอก

โดยอัตโนมัติ 
  (4) ถาตองการลาง Password ที่เครื่องบันทึกไวใหคลิกปุม Clear Passwords 
  (5) ถาตองการลาง ขอมูลที่บันทึกทั้งหมดใน Form ใหกดปุม Clear Forms 
  (6) คลิกปุม OK เทานี้ทานก็สามารถลางขอมูลที่ไดเก็บไวแลว 
 14) การจัดเก็บรูปภาพจากอินเตอรเน็ต  เมื่อทองไปในอินเตอรเน็ตและพบ

รูปภาพที่ถูกใจเราสามารถจัดเก็บรูปภาพเลานั้นมาไวที่ เครื่องของเราได โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  (1)  เปดเว็บไซดที่ตองการจัดเก็บภาพที่ตองการ 
  (2)  คลิกปุมขวาของเมาสเลือกรูปภาพที่ตองการจัดเก็บ 
  (3)  คลิกรายการคําสั่ง Save Picture As 
  (4)  กําหนดที่อยูและชื่อไฟลที่ตองการจัดเก็บ 
  (5)  คลิกปุมคําสั่ง Save 
 15)  การจัดเก็บรูปภาพเปน Wall Paper  ทํางานในลักษณะเดียวกันกับที่จัดเก็บ

รูปภาพจากอินเทอรเน็ตโดยเมื่อคลิกปุมขวาของเมาสแลว คลิกรายการคําส่ังSet As Wall Paper              
เมื่อคลิกยอโปรแกรม IE ลงมาจะปรากฏรูปภาพที่ตองการเปน Wallpaper เรียบรอยแลว  การจัดเก็บ
เว็บเพจทั้งหนาไวในเครื่องของทาน   เมื่อพบเว็บเพจที่ตองการ สามารถเก็บทั้งภาพและขอความ         
ทั้งหนาไวในเครื่องของทานไดโดยมี ขั้นตอนดังนี้ 

  (1)  เมื่อพบเว็บเพจที่ถูกใจ แลวใหคลิกเลือกเมนู File > Save As 
  (2)  คลิกเลือกส่ิงที่ตองการจัดเก็บ โดยมีใหเลือกดังตอไปนี้ Save as type: 
  (3)  Web Page Complete จะจัดเก็บทุกอยางไมวาภาพหรือขอความ  
  (4)  Web Archive จะเซฟขอมูลทุกชนิดที่ใชในการเปดดูในรุปแบบ Mine  
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  (5)  Web page   HTML only จะเซฟเฉพาะขอความไมมีภาพ 
  (6)  Text File จะเซฟในรูปแบบของไฟล .TXT  

 2.7.5  บริการตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ต  
 1) อีเมล (E-mail) เปนการสงขอมูลหรือจดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพียงแต

มีที่อยูอิเล็กทรอนิกสของตนเอง และที่อยูปลายทางของผูรับ หรือที่เรียกวา IP Address  ก็จะ
สามารถสงขอความ (message)  ไฟลภาพนิ่ง   ภาพเคลื่อนไหว และไฟลขอมูล (โดยการสงแบบ 
Attrack File) ไปยังผูรับไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ผานชองทาง อินเทอรเน็ต การขอใชบริการอีเมล
สามารถทําไดงายและมีใหใชฟรีมากมาย ไมตองเสียคาใชจาย เพียงแตตองมีการเขาสูเว็บไซต นั้น
แลวทําการลงทะเบียน  หรือรีจิสเตอร (register) ขอมูลกอน จึงจะไดสิทธิ์ในการใช  User Name  
(ชื่อของผูขอ) และ password  (รหัสสวนตัว ซ่ึงผูขอเปนผูกําหนดเอง)  เมื่อเขาสู Web Site ที่
ใหบริการนี้ภายหลัง ก็สามารถสงและรับ Mail ไดทันที) ดวยข้ันตอนงายๆนี้ จึงทําใหอีเมลไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลาย และขยายไปทุกกลุม ทุกวัย นอกจากนี้ ผูใหบริการอีเมลฟรีก็มีมากขึ้น 
เชน hotmail.com   hunsa.com  เปนตน 

 2)  อีเมลแอดเดรส (e-mail Address) หรือ ท่ีอยูของผูรับและผูสงในโลก อินเทอรเน็ต 
ซ่ึงที่อยูนี้  จะเปนทางผานในการสงหรือรับขอมูลขาวสาร   สวนประกอบของ E-mail Address สวน
แรก คือ "user name" หรือ เปนชื่อท่ีของเราเองซึ่งเปนผูขอ ซ่ึงสามารถกําหนดไดเองตามตองการ 
แตตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ยกเวนในสวนที่ทางผูใหบริการ กําหนดมาวาใหเปนภาษาไทย 
และความยาวไมเกิน 8 ตัวอักษร)   สวนที่สองคือ ตัว @ อานวา "แอท" เปนตัวคั่นกลางระหวางชื่อ
ของผูใชกับชื่อของผูใหบริการ   สวนสุดทาย   คือ ชื่อผูใหบริการ เปนตําแหนงที่อยูของผูที่
ใหบริการ หรือเปนที่ที่ผูใชขออาศัยอยู  ตัวอยาง E-mail Address 

 beginner@yahoo.com  
 tommy@hotmail.com 

 3) การสง Mail  ผูสงจะตองมี E-mail Address ของตัวเองเรียบรอยแลว และที่
สําคัญตองมี E-Mail Address ของผูรับปลายทางดวย ซ่ึงจะตองระมดัระวังในเรื่องของความถูกตอง
และครบถวนของ Email Address ไมเชนนั้นขอความหรือ mail ที่สงไปจะไมถึงผูรับที่ตองการ          
อาจผิดพลาดได วิธีการสง Mail การสง Mail อาจแตกตางเกี่ยวกับหนาตาของ Web Site ที่ใหบริการ 
แตโดยสวนใหญ มีวิธีการสงคลายคลงึกัน ในที่นี้ขอแนะนําวิธีการสง 2 ลักษณะ ดังนี้  

 (1)  วิธีที่ 1 สงผานโปรแกรม Outlook ของ Microsoft  เนื่องจากโปรแกรม 
MS Outlook เปนโปรแกรมที่เปนบริการของ Windows อยูแลว จึงไดรับความนิยมแพรหลาย 
สามารถเปดโปรแกรมและใชงานไดทันที 
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 (2)  วิธีที่ 2 สงผาน Web Site ที่เราขอ E-mail Address  ดังนี้ 
  ก. เขาสู Web Site ที่ผูใชขอ E-mail Address ไว เชน be@hunsa.com        

ซ่ึงเปน E-mail Address ที่ขอจาก Web Site ชื่อ yahoo.com 
  ข.   login ดวย User Name และ Password ที่ขอไว 
  ค.  เลือก send mail เมื่อคลิกเขาไปจะพบแบบฟอรมดังรูป ใหใส E-mail 

Address ที่ตองการสงไปยังผูรับปลายทาง  
  ง. บันทึกขอความหรือ รายละเอียดอื่นที่ตองการในชองวาง แลวคลิกที่

ปุม Send mail บาง Web Site จะมีขอความแจงใหทราบวาไดรับขอมูลเรียบรอยแลว 
 4)  Search Engines   การจัดเก็บขอมูลของ Search Engine ของแตละWeb site   

มีรูปแบบแตกตางกันไป ตามลักษณะขอมูลท่ีกําหนดไว ทําใหการ Search Engine แตกตางไปดวย 
การเลือกวิธีการคนหาขอมูลหรือ Search Engine ควรเลือกใหเหมาะกับรายละเอียดของเนื้อหาที่
ตองการคนหา เนื่องจากแตละประเภท มีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกัน 

 5)  ประเภทของ Search Engine  
  Search Engine คือ   เครื่องมือสืบคนที่มีระบบการทํางานโดยใชโปรแกรมที่

เรียกวา Spider หรือ Robot ทองไปในเว็บเพจตาง ๆ เพื่ออานขอมูลและจัดเก็บเว็บเพจที่พบเขาสู
ฐานขอมูลทําใหฐานขอมลูมีขนาดใหญ แสดงผลลัพธจากการสืบคนไดมาก ปจจุบัน Search Engine 
ที่ไดช่ือวาเก็บขอมูลไดมากที่สุดเปนจํานวนกวา หนึ่งพันลานเพจ คือ Google  ซ่ึงแบงไดดังตอไปนี้ 

  (1) Keyword Index เปนการคนหาขอมูลจากการคนจากขอความใน                
Web Page จะอานขอความขอมูล ประมาณ 200-300 ตัวอักษรแรกของ Web Page นั้น โดยไมเนน
เร่ืองการจัดหมวดหมูเนื้อหามากนัก และ ใหความสําคัญกับการเรียงลําดับขอมูลกอน-หลัง และ
ความถี่ในการนําเสนอขอมูลนั้น 

  ก.  จุดเดน 
   ก)  เปนการคนหาขอมูลในทางกวาง ที่มีความรวดเร็วในการคนหา 
   ข)  การเรียงลําดับขอมูลกอน-หลัง ทําใหคนหาไดสะดวกขึ้น 
 ข.  จุดดอย 
  ก) ใชเวลาในการอานขอความที่ Search ขึ้นมา เพื่อใหตรงกับ 
          ความตองการ 

  ข) การจัดหมวดหมูเนื้อหาไมดี อาจทําไดเนื้อหาที่ไมตรงกับความ 
         ตองการ 
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  (2)  Subject Directories  เปนการคนหาขอมูล ซ่ึงขอมูลผานการวิเคราะห 
คัดสรร และจัดหมวดหมูเนื้อหาในแตละ Web Page การวิเคราะหและจัดกลุมเนื้อหานี้ ขึ้นอยูกบัการ
กําหนดหมวดหมูของคนที่จัดหมวดหมู เนนในเรื่องความถูกตองในการคนหา และตรงความ
ตองการของผูคนหา 

 ก. จุดเดน 
  ก)  ความถูกตองในการคนหามีสูง เนื่องจากผานการวิเคราะหและจัด 
          กลุมเนื้อหามากอน 

  ข)  การคนหาคอนขางจะตรงกับความตองการของผูใช 
  ค)  เหมาะกับการคนหาในแนวแคบ นั่นคือ ตองมีการคิดและวางแผนการ

คนหากอน เชน ตองการคนหาเรื่องเกี่ยวกับ ภาพยนตร Search Engine ก็จะรวบรวม Web Page ที่
เกี่ยวของกับภาพยนตร 

 ข. จุดดอย 
  ก)  ไมเหมาะกับการคนหาในแนวกวาง 
  ข)  หากระบบจัดหมวดหมูไมดี ก็อาจทําใหการคนหายากขึ้นและสับสน 
 (3) Metasearch Engines เปนการคนหาในรูปแบบการเชื่อมโยงไปยัง 

Search Engine ประเภทอื่น ๆ ทําใหการคนหามีความหลากหลายและครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการ
คนหามากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงไปยัง Search Engine ประเภทอื่นๆ แตมีจุดดอย คือ ไมให
ความสําคัญกับขนาดเล็กใหญของตัวอักษร และมักจะผานเลยคําประเภทภาษาพูด อาจทําใหเนื้อหา         
ที่ไมครบ 

 6)  วิธีการ Search Engines  การที่เราคนหาขอมูล ก็เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับ
ความตองของเราใหมากที่สุด ซ่ึงการคนหาที่ดี วิธีการคนหาจะตองสะดวก ไดขอมูลที่ถูกตองและ
รวดเร็ว จึงขอแนะนําหลักการในการคนหา ดังนี้ 

 1)  ระบุหัวขอเรื่องที่ตองการคนหาใหแคบลง เชน คนหาเกี่ยวกับ "เด็ก" 
"คอมพิวเตอร"    "รถยนต  เปนตน 

 2)  คําใกลเคียง ควรคนหาคําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําที่คนหาดวย เชน 
คุณตองการคนเรื่องเกี่ยวกับผูหญิง คําที่เกี่ยวของ คอื woman lady girl female เปนตน 

 3)  การคนหา กลุมคํา หรือวลี ควรใสเครื่องหมายอัญประกาศ (" ") กํากับดวย 
 4) ในการคนหาบาง Web Page จะใชเครื่องหมายบวก (+) เพื่อใชกับคําที่

ตองการคนหา และเครื่องหมายยติภังค (–)  เพื่อใชกับคําที่ไมตองการคนหา 
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 (5) คําจุลภาค (,) ขอความหรือเปนประโยคที่เปนภาษาพูด (Natural 
Language) หากจําเปนตองใชในการคนหา ควรพิมพใหถูกตองครบทุกคํารวมถึงการเวนวรรคตอนดวย 

 7)  ตัวอยางการ Search Engines วิธีการคนหา และรายละเอียดในการคนหา
ขอมูล ยอมแตกตางกันไปตามประเภทของ Web ซ่ึงมีความแตกตางกัน   จากตัวอยางนี้ จะเปน 
Search Engine ของ Yahoo ซ่ึงเปน Web Site ที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน ซ่ึงมีวิธีการ Search 
ซ่ึงไมยุงยากมากนัก ดังนี้  

 (1) ตัวอยางการ Search 
  ก.  เขาสู Web Site ของ Yahoo  
  ข. กําหนดคําหรือขอความ ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ตองการคนหา เชน ขอมูล

ดานสุขภาพ อาจใชคําวา health, healthly, fitness, body เปนตน และพิมพคําที่ตองการลงในชองวาง 
  ค. คลิกที่ปุม Search  เพื่อคนหาขอมูล รอสักครูระบบจะคนหาและ

แสดงหัวเร่ืองทั้งหมด ใหเลือกหัวขอเร่ืองที่ใกลเคียงและตรงความตองการมากที่สุด เชน สุขภาพ
หัวใจ การออกกําลังกาย เปนตน 

  ง.  คลิกเลือกหัวเร่ืองที่ตองการอีกครั้ง เชน Heath and fitness 
  จ. จะเขาสู Web Site ที่ตองการจากนั้นผูใชก็สามารถคนหาขอมูล                  

ที่ตองการไดทันที  (หากบีบหัวขอเรื่องใหกระชับ ก็จะเขาสูเนื้อหาไดเร็วยิ่งขึ้น) 
 8) Chat หรือการสนทนาทางอินเตอรเน็ต เปนบริการหนึ่งที่ไดรับความนิยมมาก

ในปจจุบัน สามารถพูดคุยโตตอบไดทันทีผานทาง Keyboard เนื่องจากสามารถติดตอกันได           
ทั่วโลก สะดวก รวดเร็ว และเสียคาใชจายไมมากนักเมื่อเทียบกับการติดตอทางโทรศัพท หรือทาง
จดหมาย โปรแกรมchat สามารถหาไดจากการ Download โปรแกรมฟรีจาก อินเทอรเน็ต ทั่วไป 
เชน โปรแกรม MIRC  โปรแกรม Microsoft Net meeting  โปรแกรม Pirch32  โปรแกรม ICQ  เปนตน 

 (1)  วิธีการเขาสูหองสนทนา 
  ก.  ติดตั้งเครื่องและเชื่อมตอกับระบบ อินเทอรเน็ต 
  ข.  ติดตั้งโปรแกรมสําหรับการสนทนา หรือการ chat เชน โปรแกรม MIRC 

โปรแกรม Microsoft Net Meeting, โปรแกรม Pirch32, โปรแกรม ICQ เปนตน 
  ค.  ติดตอ (Connect) กับเครื่องที่เปนส่ือกลาง เพื่อจัดการเกี่ยวกับการ          

รับ-สงขอความที่สนทนาใหบริการ(Server )  กอน 
  ง.  เปดโปรแกรมที่ตองการ Chat เชน โปรแกรม MIRC 
  จ. เลือกหองที่ตองการสนทนา หรือหอง Chat กอนโดยเขาไปใน

เว็บไซตที่ไดจัดหองสนทนาไว หองสนทนานั้นจะถูกจัดแบงเปนหองๆไวแลว โดยจะจัดแบงเปน
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ประเด็นตางๆ เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมคอมพิวเตอรเทคโนโลยี ความรัก หนังสือ ภาพยนตร 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงสามารถเลือกหองสนทนาไดตามความสนใจ 

  ฉ. เมื่อพบหองสนทนาที่ตองการแลว ใหคุณคลิกปุมของหองสนทนา
นั้นๆ จะเขาสูหนาตางของหองสนทนาที่ตองการ หนาตางหองสนทนาหรือ หอง Chat อาจแตกตาง
กันไปตามโปรแกรมที่ใชงาน และสถานที่ที่เลือกเขาไปสนทนา 

 (2)  ตัวอยางหองสนทนา 
  ก. หองสนทนาจะถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูใชบริการ เชน ชื่อ              

(อาจเปนนามสมมุติ) เพศ และอาจใหเลือกสี สัญลักษณ หรือรูปภาพตางๆ เพื่อเปน ตัวแทนของ
ผูใชบริการ ดังตัวอยางแลวคลิกที่ปุม “เขารวมวงสนทนา” 

  ข.  หองสนทนาจะแสดงขอความ เชน “มาใหม” เพื่อบอกกลาวใหผูที่
สนทนาอยูกอนแลวทราบวามีผูรวมสนทนาเขามาใหม ดังตัวอยาง จากนั้น ก็สามารถเริ่มการ
สนทนาได โดยการพิมพเขาความลงใหชองวางที่หองสนทนาไดเตรียมไวให แลวกดปุม Enter หรือ
ปุม "พูด" เพื่อสงขอความเขาสูหองสนทนา 

  ค.  เมื่อตองการจะออกจากหองสนทนา ใหกดปุม “Quit” "ออก" หรือ         
ปดหนาตาง เพื่อออกจากหองสนทนา   คํายอที่ใชในการ Chat   เอกลักษณของการ Chat อยูที่การใช
คํายอในการสื่อสารตางๆ เปนคํายอที่มาจากสํานวนภาษาอังกฤษ จะชวยยนเวลาในการสื่อสาร
ระหวางกันไดมากขึ้น  แตกอนจะใชคํายอ ควรศึกษาความหมายของคํายอใหเปนที่ เขาใจ                        
กอนนําไปใช เพราะ อาจทําใหความหมายผิดเพี้ยนไป จนอาจทําใหเกิดการเสียหายได  
 

2.8  อินเทอรเน็ตกับการศึกษา 
 
 เนื่องจากขอมูลที่อยูบนอินเทอรเน็ตในปจจุบันมีอยูมากมายและกระจัดกระจายอยู
ตามที่ตางๆ  ดังนั้น ผูใชอินเทอรเน็ต  จึงจําเปนตองเรียนรูวิธีการใชบริการอินเทอรเน็ตและเลือกใช
ใหเหมาะสม เพื่อการคนควาหาขอมูลในการเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถใช
อินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล ศึกษาคนควาและวิจัยไดหลายวิธีดวยกัน 
 2.8.1  ความจําเปนในการนาํอินเทอรเน็ตมาใชในการศึกษา 
 อินเทอรเน็ตนับเปนแหลงรวมขอมูลขาวสารขนาดใหญ และเอื้ออํานวยใหผูใช
เครือขายสามารถคนควาหาขอมูลเพื่อนํามาใชประโยชน  สังคมของอินเทอรเน็ตมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งในการผลักดันโลกใหเขาสูยุคแหงการเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียว  อินเทอรเน็ตเอื้ออํานวยให
ผูใชทุกคนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนและเขาถึงขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกัน อีกทั้ง
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แนวนโยบายรัฐบาลไดมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ และสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาสติปญญา  
ทักษะฝมือแรงงาน  ซ่ึงระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ใน 4  เร่ือง  คือ 
  1)  ปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชากระบวนการเรียนรูในวิชาสําคัญที่เปนนโยบาย
เรงดวน โดยเฉพาะภาษา วทิยาศาสตร และคอมพิวเตอร 
  2)  นําสื่อ  อุปกรณ และเทคโนโลยี มาใชในกระบวนการเรียนการสอน 
  3)  กระตุน สนับสนุนใหนกัเรียน นักศึกษาคนควาหาความรูผานหนังสือและ
แหลงการเรียนรู 
  4)  ใชเทคโนโลยีการสอนทางไกล  เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนอาจารย 
และสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคอยางมีคุณภาพตามความพรอมของแต
ละสถาบันการศึกษา (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2540, หนา 25-28) 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของหนวยงาน
ภาครัฐบาล  ในดานการสนับสนุนใหสถานศึกษานําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนทางการศึกษา
อยางเต็มที่ 
 ใจทิพย ณ สงขลา (2542, หนา 28)  กลาววา  เทคโนโลยีเครือขายจะชวยแกปญหา                 
ทางการศึกษาของไทยในเรื่องการขาดแคลนแหลงขอมูล  การเขาถึงขอมูล  และการขาดแคลน
ผูสอนที่ชํานาญเฉพาะเรื่อง  การสอนดวยวิธีการนี้ไมเพียงแตจะใหประโยชนกับผูเรียนเฉพาะกลุม
แตยังเปนการเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูเรียนอื่นๆ ที่มีความสนใจดวย 

ไพรัช  ธัชยพงษ  (2541, หนา 12)  กลาวถึงการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
วา อินเทอรเน็ตจัดเปนเครือขายเพื่อการศึกษาอยางแทจริง  เพราะผูใชหรือผูเรียนจะตองเขาไป
คนควา  จึงจะไดขอมูลที่ตองการ และกลาวไดวาแหลงขอมูลที่อยูในระบบอินเทอรเน็ตนั้น ถือไดวา
เปนแหลงขอมูลที่ใหญที่สุดในโลก  เพราะเปนการเชื่อมเครือขายคอมพิวเตอรทั่วโลกเขาดวยกัน                  
ในปจจุบันการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ตเริ่มมีใชมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีโครงสราง
โทรคมนาคมที่ดี  และราคาถูกประกอบกับโปรแกรมที่ใชเขียนแบบเรียน (Authoring Tools)              
รุนใหมทําใหการออกแบบบทเรียนเปนเรื่องงาย  การเขียนบทเรียนเปนที่แพรหลาย  อีกทั้งมีการ
คิดคนระบบการสื่อสารที่ทําใหการใชอินเทอรเน็ตเปนสิ่งดึงดูดนักการศึกษาเปนอยางมาก  เห็นได
จากปจจุบัน  มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เปดสอนผานอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก 

ดังนั้น  ในการนําเสนอบทเรียนผานเครือขายจึงควรทํามากกวาเพียงการนําเสนอขอมูล
ลวนๆ  แตผูสอนจําเปนตองตกแตงดวยเทคนิควิธีการอันแยบยล  สามารถสรางความยืดหยุน                  
แกผูเรียนในการเลือกรับ  ขณะเดียวกันก็ตองชี้ทางใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  กระตือรือรน และใฝรู
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ตอไปไมรูจบ  หรืออีกนัยหนึ่งคือ  ผูสอนควรออกแบบการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   2.8.2  ประโยชนของอินเทอรเน็ตทางการศกึษา 
 เสรี  ชิโนดม (2543) ไดกลาวถึงการประยุกตใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตทางการศึกษา 
สรุปได ดังนี้ 
  1)  การใชเครือขายเพื่อการติดตอส่ือสาร เปนการติดตอระหวางผูเรียนกับผูสอน 
เพื่อสงรายงาน  การบาน  ปริญญานิพนธ  ในรูปแฟมขอมูล  การเปนสมาชิกกลุมสนทนาเพื่อเปน
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพรผลงานวิจัย  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางดานวิชาการ และแจง
ขาวความเคลื่อนไหวทางวิชาการ 
  2)  การใชเครอืขายเพื่อการสืบคนขอมูล ซ่ึงผูเรียน นักวิจัยและครูผ ู สอนสามารถ
ส ืบคนจากฐานขอมูลทางการศึกษา และ Online Library Catalog  ของหองสมุดตางๆ ที่เชื่อมโยงใน
อินเทอรเน็ตจากประเทศในทวีปตางๆ ทั่วโลก 
  3)  การใชเครือขายเพื่อการสอน  หรือการสอนทางไกลโดยผานเครือขาย  โดย
เปดเปนหลักสูตรการสอน  ในระดับปริญญา และในแบบประกาศนียบัตร เรียกวา Online Program                  
ซ่ึงผูเรียนสามารถสมัครและเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  สวนกิจกรรมการเรียนการสอน  
เอกสารและการติดตอตางๆ อยูในรูปของแฟมอิเล็กทรอนิกส  
  จากแนวทางในการนําอินเทอรเน็ตมาใชในการศึกษานั้น จะเห็นไดวาเครือขาย
อินเทอรเน็ตชวยเสริมสรางคุณภาพและความเสมอภาคในหลายเรื่อง ดังนี้ (รอม หิรัญพฤกษ ประทิต  
สันติประภพ และขนิษฐา  รุจิโรจน, 2538, หนา 80)    
   (1)  ครู อาจารยผูสอน สามารถพัฒนาคุณภาพบทเรียน หรือแนวคิดในสาขา 
วิชาที่สอน  โดยการเรียกดูจากสถาบันการศึกษาอื่นไมวาจะเปนเนื้อหาวิชาการ คูมือครู  แบบฝกหัด  
ซ่ึงบางเรื่องสามารถนํามาใชไดทันที  เนื่องจากผูผลิตแจงความจํานงใหเปนของสาธารณะสามารถ
นําไปใชได (Public Mode)  ในทางกลับกันครูอาจารยที่มีแนวคิด ว ิธีสอน คูมือการสอนที่นาสนใจ
สามารถนําเรื่องนั้นนําเสนอในเว็บไซต (Web site)  ของโรงเรียนตนเองเพื่อใหผูอ่ืนนําไปใชงานได 
  (2)  นักเรียน นักศึกษา สามารถเขาถึงการเรียนการสอนของครู  อาจารย             
ตางสถาบัน เนื้อหาสาระที่หองสมุดในสถาบันยังไมมี รูปภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เพลง  ดนตรี     
การกีฬา  การทดลอง  วิทยาศาสตร  การเขียนภาพทางศิลปวัฒนธรรม  การเรียนดวยตนเอง                  
ผานบทเรียนสําเร็จรูป  การแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนในโรงเรียนหรือตางโรงเรียน และ
ตางประเทศ 
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  (3)  การประมวลผลหรือการทํางานโดยใชเครื่องอื่นผานระบบอินเทอรเน็ต 
รวมถึงการขอใชเครื่องที่มีศักยภาพสูงทํางานได  หากไดรับอนุญาตหรือมีการสมัครเปนสมาชิกแลว 
  (4) การเลมเกมเพื่อลับสมองและฝกความคิดในเครือขายอินเทอรเน็ต     
นักเรียนสามารถเลนเกมกับเพื่อนในและนอกโรงเรียนได 
  (5)  การศึกษางานศิลปวัฒนธรรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต  สังคมโลกเปน
สังคมที่ประกอบดวยบุคคลหลายเชื้อชาติที่มีภาษา  ขนบประเพณี วัฒนธรรม  ความเปนอยู  
แนวความคิด  สภาวะเศรษฐกิจ  ฯลฯ  แตกตางกันมาก แตในอินเทอรเน็ตสามารถศึกษา แลกเปลี่ยน
ความรู  แนวคิด  เพื่อนําสวนที่ดีและเหมาะสมของบางสังคมมาประยุกตใชไดโดยงาย  หรือเปน           
การอานเพื่อความเพลิดเพลิน   นําไปใชในการเรียนการสอน การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 2.8.3  ประโยชนและคุณคาอนัจะเกิดขึ้นแกตัวผูเรียนในการประยุกตอินเทอรเน็ตใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
  1)  อินเทอรเน็ต ทําใหระบบการเรียนการสอนในหองเรียนแบบเดิมเปลี่ยนไป 
เพราะอินเทอร เน็ตเปนการเปดโลกทางการศึกษาใหแกผูเรียน 
  2)  สามารถจัดหาขอมูลสารสนเทศไดอยางมากมายใหแกผูเรียน ในลักษณะที่
ส่ือประเภทอื่นไมสามารถทําได 
  3)  ทําใหผูเรียนฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยเฉพาะทักษะ               
การวิเคราะห   แบบสืบคน  การคิดเชิงวิเคราะห  การวิเคราะห ขอมูล  การแกปญหาและการคิดอยาง
อิสระ 
  4)  สนับสนุนการสื่อสารและการรวมมือกันของผูเรียน ไมวาในลักษณะของ
ผูเรียนรวมหอง  หรือผูเรียนตางหองเรียนบนเครือขายดวยกัน 
  5)  สนับสนุนกระบวนการสหสาขาวิชาการ กลาวคือ การบูรณาการกิจกรรม         
การเรียนการสอนวิชาตางๆ เขาดวยกัน โดยใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อ 
  6)  ชวยขยายขอบเขตของหองเรียนออกไป เพราะผูเรียนสามารถคนควาขอมูล
ขาวสาร   ความรูตางๆ  ตามความสนใจจากเครือขายอินเทอรเน็ต  ทําใหการเรียนไมจํากัดอยูภายใน
เฉพาะหองเรียน 
  7)  ผูเรียนสามารถติดตอส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  รวมทั้งปรึกษาและ            
ขอคําแนะนําจากผูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผูเรียนสนใจได  ทําใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควา
เร่ืองที่ตนสนใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  8) ผลพลอยไดของการใชอินเทอรเน็ต คือ  การที่ผู เรียนไดมีความคุนเคย
โปรแกรมประยุกตตางๆ   การใชอินเทอรเน็ตทําใหนักเรียนมีโอกาสฝกการใชภาษาอังกฤษ เพราะ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 75 
 

ขอมูลขาวสารบนอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ   (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541, หนา 
17-20)  
  อินเทอรเน็ตจึงเปนเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชในการศึกษาไดเปนอยางดี  
เนื่องจากอินเทอรเน็ตมีประโยชนที่เหนือกวาส่ืออ่ืน  เชน วีดีทัศน  ซีดีรอม  หรือโทรศัพท  ในดาน
ที่สามารถผสมผสานประโยชนจากสื่ออ่ืนไดคือ  สามารถถายทอดภาพและเสียง  มีปฏิสัมพันธ  
และสามารถเชื่อมโยงคนทั่วโลกไดในราคาถูก อีกทั้งยังเปนแหลงขอมูลทุกชนิดในโลกปจจุบัน 
และเขาถึงแหลงทรัพยากรโดยทันที (McManus, 1995, p. A25) 
  ดังนั้น การสงเสริมสนับสนุนให  ผูเรียนมีโอกาสศึกษาคนควาดวยตนเอง                
จากอินเทอรเน็ตเปนอีกหนทางที่จะชวยใหมีความสนใจในวิทยาการและคนควาในสิ่งที่สนใจเลือก
เรียนรูจากแหลงสารสนเทศตามความสนใจของตนเอง  ทําใหเกิดความรูอยางถาวร กาวทันโลก
ปจจุบันได  เพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการศึกษา  ชวยลดอุปสรรคปญหาในการแสวงหาขอมูล
สารสนเทศของผูเรียน  ซ่ึงการคนควาขอมูลในระบบเครือขายจัดไดวาเปนหองสมุดขนาดใหญที่สุด
ในโลก  ประกอบกับเปนแหลงขอมูลท่ีทันสมัยและหลากหลาย เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงผลโดยตรงตอการพัฒนาประเทศ 

 

2.9  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
  2.9.1 งานวิจัยภายในประเทศ  

 ประกายวรรณ  มณีแจม (2536, หนา 79) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
ฟสิกสและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    ระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดย
ใชบทเรียนออนไลนเปนรายบุคคล  กลุมยอยและเรียนตามคูมือครู สสวท. ผลการศึกษาพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนที่ใชบทเรียนออนไลนเปนรายบุคคล กลุมยอยและตาม
คูมือครู สสวท. แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

 จันทนา  บุณยาภรณ (2539, หนา 59)  ไดพัฒนาบทเรียนออนไลนเสริมวิชา          
วิทยาศาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  เร่ืองเครื่องกล ปรากฎวามีประสิทธิภาพใน
เกณฑ  80/80 ตามที่กําหนดไว และพบวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนซอมเสริม สูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์
กอนการเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  

 พรชัย  จันทรอํานวยชัย (2540, หนา 105) ไดสรุปผลการวิจัยไววา นักเรียนที่
ไดรับ การสอนซอมเสริมโดยใชบทเรียนออนไลนแบบสถานการณจําลองเร่ืองการแบงเซลแบบ         
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ไมโทซีส   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน ซอมเสริมตามปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่  .01   
  จิตรา  วิชาชาง (2545, หนา 103) ไดทําการวิจัยเร่ืองการออกแบบและพัฒนา         
เว็บเพจ  เพื่อการสงเสริมสมุนไพรไทย การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนา            
เว็บเพจ  เพื่อสงเสริมสมุนไพรไทย และศึกษาประสิทธิภาพของเว็บเพจ ทางดานเนื้อหาและเทคนิค
การผลิต ซ่ึงแบงออกเปน 6  ดานคือ 1) เทคนิคการผลิต 2) เทคนิคผลิตรูปภาพ 3) เทคนิคการผลิต
โครงสรางเว็บ  4) เทคนิคการผลิตตัวเชื่อมโยง 5) การเขาถึงขอมูล 6) คุณคาและประโยชน  
ผลการวิจัยพบวาผูใชอินเทอรเน็ตมีความเห็นตอการออกแบบและพัฒนาดานเนื้อหาอยูในระดับ 
มากที่สุด คือ  เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหา
ตามลําดับ 

 รุงโรจน  แกวอุไร (2543, หนา 40)  ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนผานเครือขายใยแมงมุม โดยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่
เรียนผานเครือขายใยแมงมุมกับนิสิตที่เรียนตามปกติ  พบวา 

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนผานเครือขายใยแมงมุมสูงกวานิสิตที่
เรียนโดยวิธีปกติ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2) นิสิตที่เรียนผานระบบการเรียนการสอนผานเครือขายใยแมงมุม มีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนการสอนเครือขายใยแมงมุมอยูในระดับมาก 

 ไพฑูรย  ศรีฟา (2544, หนา 29)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนผานเครือขายหลังเรียนสูงกกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
.01 และนักเรียนมีเจตคติที่ดีมากตอการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย 

 อเนก   ประดิษฐพงษ  (2545, หนา 64) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องชีวิตและวิวัฒนาการ พบวา การเรียนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ที่วัดในแตละดานทั้งดาน ความรู 
ความจํา ความเขาใจ และดานการนําไปใช คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้นในทุกดาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 77 
 

 บุญนิตา  เวชยา (2546, หนา 64)  ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ืองปฏิสัมพันธระหวาง
รูปแบบการคิดกับการจัดการเรียน 2 แบบ ที่มีผลตอการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรแบบไฮเปอร
มีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ผลการวิจัย พบวา 

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่มีรูปแบบการคิดแบบอิสระจาก
ส่ิงรอบขางและแบบไมอิสระจากสิ่งรอบขาง เมื่อเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรแบบไฮเปอรมีเดีย
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
จากบทเรียนคอมพิวเตอรแบบไฮเปอรมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีการจัดการเรียนแบบ
รายบุคคล และแบบรายคูมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3)  นิสิตนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแบบไฮเปอรมีเดียผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต 

 ประเสริฐ   แซเอ๊ียบ (2546, หนา 35) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการ
เรียนการสอนทางไกลผานอินเทอรเน็ต ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสถาบัน          
ราชภัฏ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู         
ที่เรียนทางไกลผานอินเทอรเน็ตสูงกวานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่เรียนปกติใน          
ชั้นเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากตอการ
เรียนทางไกลผานอินเทอรเน็ต 

 วราภรณ ผองสุวรรณ (2547, หนา 52) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนผานเว็บ
เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา: กรณีศึกษานักศึกษารัฐศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
ผลการวิจัยพบวา นักศกึษาคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ที่เรียนบทเรยีนผานเว็บเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานกัศึกษาที่เรียนตามปกติ
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

 ธงชัย  กนกโชติเลิศ (2546, หนา 28) ไดทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บเพื่อการทบทวน วิชา ฟสิกส เรื่อง โมเมนตัมเชิงเสนและการชน 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
ดวยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บเพือ่การทบทวน 
  เสาวลักษณ  ญาณสมบัติ (2545, บทคัดยอ)  ที่ไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องนวัตกรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีกลุมตัวอยางเปน              
ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 40 คน  ไดทดสอบ
กลุมตัวอยางกอนเรียนและทดสองหลังเรียน เมื่อกลุมตัวอยางเรียนจนจบบทเรียนแลวดวย
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูที่เรียน
จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นวัตกรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ สูงกวากอนเรียนอยาง           
มีนัยสําคัญทางสถิติ    
  มนัส  เชิญทอง (2540, หนา 55)  ไดศกึษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนโดยใชบทเรียนออนไลนกับการเรียนการสอนปกติ  โดยมีกลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษา ที่เรียนวิชาโลกของงานอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ภาคเรียนที่ 2  
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  จํานวน 80 คน  สุมเปนกลุมละ 
40 คน  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาของกลุมที่ควบคุมที่เรียนจากการ
สอนปกติของครู และกลุมทดลองที่เรียนจากบทเรียนออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
โดยกลุมทดลอง   ซ่ึงเรียนจากบทเรียนออนไลน   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม            
ที่เรียนจากการสอนปกติของครู 

 
2.9.2  งานวิจัยตางประเทศ   
 
 ทูโร (Tauro, 1981, pp. 643-A)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                

การสอนวิชาเคมี  และเจตคติตอวิชาเคมี   ของนักศึกษามหาวิทยาลัยคอนเนคติคัท  ในสหรัฐอเมริกา               
โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมเทาๆ กัน กลุมหนึ่งเปนกลุมที่ใช บทเรียนออนไลน อีกกลุม
หนึ่งเปนกลุมที่มีการเรียนการสอนตามปกติ ผลการวิจัย พบวากลุมที่ใชบทเรียนออนไลนจะ                
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีเจตคติตอวิชา เคมีในเชิงบวกสูงกวานักศึกษากลุมที่มีการเรียน          
การสอนตามปกติ  นอกจากนี้นักศึกษา ยังแสดงความคิดเห็นวาโปรแกรมบทเรียนออนไลนวิชาเคมี
เปนรูปแบบของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเห็นวาการฝกทักษะกับบทเรียนออนไลน
จะชวย แกปญหาเกี่ยวกับตัวเลขตางๆในวิชาเคมี ทําใหประสบการณ ทางการศึกษามีประโยชน และ
นาสนใจ 

 เซลดานา วีกา (Saldana-Vega, 1982, pp. 87-82-A) ไดศึกษาผลของการใช
บทเรียนออนไลนซอมเสริมวิชาฟสิกส  โดยมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาทัศนคติ และผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนที่มีตอการสอน 3 วิธี  คือใชบทเรียนออนไลนเพียงอยาง เดียว ใชบทเรียนออนไลนรวมกับ
ครูและใชครูเพียงอยางเดียว  ผลของการวิจัย   พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนซอมเสริมดวยคอมพิวเตอร กับนักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสรมิจากครู แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ    ผลการเรียนดานคณิตศาสตรและภาษาของการใชบทเรียนออนไลนซอมเสรมิ
รวมกับครูกับการใชครูสอนอยางเดียว และการใชคอมพิวเตอรสอนอยางเดียวแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ และหลังจากใชวิธีสอนทั้งสามวิธีแลวผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  ดานคณิตศาสตร
สูงขึ้น   แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานภาษาไมเปลี่ยนแปลง  สรุปวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟสิกสโดยใชบทเรียนออนไลนซอมเสริมรวมกับครู  สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ซอมเสริม
ดวยคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียวและครูสอน เพียงอยางเดียว 

 ไรท  (Wright, 1984, pp. 1063-A)  ไดทําการวิจัยการใชบทเรียนออนไลนใน                
การเรียนการสอนซอมเสริมวิชาวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางมี 2 กลุม                      
โดยคัดเลือกกลุมประชากรจากโรงเรียนในรัฐคาลิฟอเนีย กลุมตัวอยางมีความ คลายคลึงกันกลุม
แรกใชเวลาเรียน 6 สัปดาหดวยบทเรียนออนไลน กลุมที่ 2 เปน กลุมควบคุมใชการสอนแบบเดิม 
ผลการวิจัยพบวากลุมที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน ซอมเสริมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 เวนไรท (Wainwright, 1984, pp. 2473-A) ทําการศึกษาผลของการใชบทเรียน 
บทเรียนออนไลนในการสอนเสริมวิชาเคมีในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ืองการ เขียนสูตรและ
สมดุลสมการเคมี โดยกลุมทดลองไดรับการฝกทบทวนและการเสริมแรง โดยใชคอมพิวเตอรและ
กลุมควบคุมไดรับการสอนเสริมโดยการทําแบบฝกหัดซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาและระดับ                
ความยากเชนเดียวกับในโปรแกรมคอมพิวเตอร   ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยของ คะแนนผลสัมฤทธิ์ของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ            
ทางสถิติ และพบวาไมมีปฎิสัมพันธ ระหวางการจัดกระทําการทดลองกับพัฒนาการทางสติปญญา 

 ฮารวี่ และ วิลสัน (Harvey & Wilson, 1985,  pp. 183-187) ไดทําการสํารวจ
ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอไมโครคอมพิวเตอรกลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 10-12 ป เปนชาย 108 คน 
หญิง 85 คน ผลปรากฎวา ทั้งนักเรียนชายและหญิงมีทัศนคติที่ดีตอไมโครคอมพิวเตอรและมีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูเกี่ยวกับไมโครคอมพิวเตอรมากพอกัน  

 ไวเซอร (Wiser, 1988, p. 124)  ไดศึกษาผลการใชบทเรียนออนไลนกับนักเรียน
ที่มีความคิดรวบยอดที่ผิด ในเรื่องความแตกตางของความรอนและอุณหภูมิ    ผลการวิจัย พบวา          
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรในการเรียนสามารถชวยใหนักเรียนเกิด ความเขาใจที่ชัดเจน ในเรื่อง
ความรอนและความแตกตางระหวางความรอนกับอุณหภูมิ  ชวยใหนักเรียนเลือกขอมูลไดรวดเร็ว
ถูกตองแมนยํา และคอมพิวเตอรยังชวยงานไดดีใน การคํานวณและวาดภาพ  สวนนักเรียนที่ไมใช
คอมพิวเตอรตองใชเวลามากในการทาํ ความเขาใจ  
   มิเชล (Michels, 1996, pp. 110-A)  ไดทําการวิจัยในหัวขอ Two-Year Colleges  
and the Internet : An Investigation of the Integration Practices and Beliefs of Faculty Internet 
Users  การวิจัยนี้เปนการสํารวจวิธีการใชอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนของอาจารย  และ             
การแสวงหาความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของอินเทอรเน็ตที่ใชรวมกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  
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ผลการวิจัย  พบวา  โดยทั่วไปอาจารยมีความกระตือรือรนในการใชอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ 
โดยเชื่อวาเปนผลดีกับนักศึกษาในการเสริมเนื้อหาของชุดวิชา  และเปนการเตรียมตัวผูเรียนใหรูจัก
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพตอไป   ผลการวิจัยช้ีใหเห็นถึงการขาดเวลาที่จะพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน  ขาดการสนับสนุนเชิงเทคนิค  และขาดแหลงทรัพยากร  ทําใหเปนอุปสรรคในการ
ใชอินเทอรเน็ต  นอกจากนี้พบวา  ผูชายมีประสบการณ  ความรู  ทักษะในการใชอินเทอรเน็ต
มากกวาผูหญิง  ประกอบกับการมีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่บานมีสวนเกี่ยวของกับ
ประสบการณ การใชอินเทอรเน็ตและกิจกรรมการสอนทางอินเทอรเน็ต 
   อลิเซีย (Alicai, 2001, p. 145)  ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการอานจาก
อินเทอรเน็ต และการอานจากสิ่งพิมพวิชาฝรั่งเศสของนักเรียนสายภาษาฝรั่งเศส  โดยศึกษานักเรียน
สายภาษาฝรั่งเศสที่เรียนในระดับ 8 จํานวน 29 คน  ที่อานเนื้อหาจากอินเทอรเน็ต และสิ่งพิมพ  
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่อานเนื้อหาจากอินเทอรเน็ตนั้นใหความสนใจมากกวา และอินเทอรเน็ต
ชวยนําไปสูปฏิสัมพันธทางสังคมในหมูนักเรียน  นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวาอินเทอรเน็ต
ทําใหเขาไดคนหาความรูไดดวยตนเอง  และไดศึกษาตามความสนใจของแตละคน  ซ่ึงจะได
คะแนนที่ดีกวาการอานเนื้อหาจากสิ่งพิมพ 
 

2.10  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวของตอการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาคอมพิวเตอร  มาเปนกรอบแนวคิด  ดังตอไปนี้ 
 2.10.1 การจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร ไดศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร แนวการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน (ง 40204)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  จัดโดยหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม              
กรงทอง  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน  
 2.10.2  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน  ศึกษากระบวนการที่
เปนระบบ คํานึงถึงวิธีการของระบบ   ผูออกแบบตองคํานึงถึงเสมอวาไมมีครูปรากฏตอหนาผูเรียน 
ไมมีการกํากับขั้นตอนในการเรียน ไมมีผูบังคับใหสนใจ  โดยมีขั้นตอนการสรางตามแนวของ บุญช ู 
ใจซื่อกุล (2537, หนา 22) โดยใช 12 องคประกอบ ดังนี้ 
   1) ศึกษาหลักสูตรและผูเรียน 
   2) กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
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   3) เรียบเรียงจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
   4) วิเคราะหเนื้อหาจัดเปนแผนภูมิขายงาน 
   5) จัดซอยเนื้อหาเปนสวนยอย 
   6) สรางขอความในแตละกรอบตามเนื้อหาที่กําหนด 
   7) เขารหัสตามโปรแกรมที่กําหนด 
   8) ปอนบทเรียนเขาเครื่องคอมพิวเตอร 
   9) ตรวจสอบความเรียบรอยของบทเรียนจากคอมพิวเตอร 
   10) ทดสอบบทเรียนกับผูเรียนเปาหมาย 
   11) ทดสอบกับผูเรียนเปาหมาย 
   12) ติดตามการเรียนรูของผูเรียนเปาหมายนี้ 
 2.10.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจยัสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยยดึตามเทคนิคการวัดผลการเรียนรูของลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543, หนา 55) โดย
ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร (ง 40204) เร่ืองอินเทอรเนต็เบื้องตน จาก
แบบเรียนและคูมือครู  แบงตามเนื้อหา ดังนี ้
   1) อินเทอรเน็ต คืออะไร 
   2) คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต 
   3) ซอฟตแวรที่แสดงขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ตใหเห็นบนหนาจอของ 
         เครื่องคอมพิวเตอร 
   4) บริการตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ต 
 2.10.4  ระบบการเรียนการสอนออนไลน  ไดสรางบทเรียนออนไลนโดยใชโปรแกรม   
การเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  ซ่ึงพัฒนามาจากโปรแกรม ASP Web Service  
โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
 
 
 
 
 


