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 The purpose of this research was to develop web-based instruction on data 
communication systems for computer networks, information technology subject for  
muttayomsuksa 4 students, bungsamphanwittayakhom school, which had 85/85 based on  
efficiency criteria.  
 The sample were 45 mathayomsuksa 4, bungsamphanwitayakom school in the 
second semester of 2012 academic year by a simple random. The instrument were the 
web-based instruction on data communication systems for computer networks, an 
achievement test and quality assessment for experts. The statistics used in data analysis 
were percentage, mean and E1/E2 
 The results revealed that the web-based instruction on data communication 
systems for computer networks had a good quality as evalulated by content experts and 
educational technology experts, efficiency of the web-based instruction was 86.44/87.11. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 ในปจัจุบนัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์และอนิเทอรเ์น็ตไดพ้ฒันาเตบิโตอยา่งรวดเรว็และได ้
กา้วมาเป็นเครือ่งมอืชิน้สาํคญัทีเ่ปลีย่นแปลงรปูแบบการเรยีนการสอน การฝึกอบรม รวมทัง้ 
การถ่ายทอดความรูโ้ดยนําเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์การสือ่สารและสารสนเทศ (ICT: Information 
and Communication Technology) เขา้มามบีทบาทสาํคญัต่อการศกึษาเป็นอยา่งมากโดย 
เฉพาะการประยกุตใ์ชก้บัระบบการศกึษาสมยัใหม ่ไดนํ้าเทคโนโลยกีารศกึษามาผนวกใชร้ว่มกบั 
การตดิต่อสือ่สารผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต จงึมสีว่นสาํคญัในการพฒันาการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร 
สาํหรบัการเรยีนรูแ้ละสามารถตอบสนองวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ. 2542 
(บุปผชาต ิ ทฬัหกิรณ์ . 2544) 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 หมวด 9 ไดก้ล่าวถงึการใหค้วามสาํคญัของ
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาวา่เป็นสิง่สาํคญัทีช่ว่ยแกป้ญัหาดา้นการศกึษา โดยเฉพาะทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็นการรวมเอาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารสือ่สารมาใช้
เพือ่ใหเ้กดิความรูแ้ละทกัษะเพยีงพอทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษาในการแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต.ิ 2549) 

แต่เดมิในระบบการศกึษาดา้นการเรยีนการสอน ใชก้ลยทุธท์ีย่ดึครเูป็นศนูยก์ลาง 
(Teacher–centered Approach) ซึง่หมายถงึ สถานการณ์การเรยีนการสอนแบบดัง้เดมิและปรากฏ
โดยทัว่ไปทีค่รผููส้อนทาํหน้าทีก่าํหนด สัง่การ และถ่ายทอดเน้ือหาวชิาใหก้บัผูเ้รยีนทัง้ชัน้ตามโครง
รา่งเน้ือหาทีห่ลกัสตูรกาํหนดไว ้หรอืแมแ้ต่เน้ือหาทีผู่ส้อนเขา้ใจเอาเองวา่เป็นไปตามทีห่ลกัสตูร
กาํหนด วธิกีารเรยีนการสอนเป็นแบบบรรยาย โดยผูเ้รยีนนัง่หนัหน้าไปทางหน้าชัน้ซึง่มคีรทูาํหน้าที่
อยูจ่นแทบจะไมม่กีารยดืหยุน่เปลีย่นแปลงใดๆ ระบบการสอนเป็นไปในรปูแบบของสถาบนัการสอน
อยา่งแทจ้รงิ ไมม่คีวามพยายามหรอืมน้ีอยมากทีเ่ปลีย่นแปลงรปูแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และ
วธิกีารถ่ายทอดของคร ูเพือ่ขจดัความยุง่ยากในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล (สดุใจ เหงา้ส-ี
ไพร. 2547 : 218) โดยวธิกีารสอนทีค่รใูชส้ว่นใหญ่เป็นวธิกีารสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) 
ซึง่เมือ่มกีารวเิคราะหล์กัษณะการเรยีนของผูเ้รยีนแลว้พบวา่การเรยีนการสอนทีย่ดึครเูป็นศนูยก์ลาง 
ก่อใหเ้กดิลกัษณะดอ้ยหรอืเกดิผลเสยีต่อผูเ้รยีนหลายอยา่ง เชน่ ขาดความเชื่อมัน่และนบัถอืตนเอง 
ขาดลกัษณะทีพ่งึประสงคด์า้นการแสดงความคดิเหน็ การตดัสนิใจ วธิกีารแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
การทาํงานเป็นทมี ขาดความรบัผดิชอบ เป็นตน้ (ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ 2523 : 8-13) จงึสง่ผลใหม้ี
การคดิคน้กลยทุธท์างการศกึษาขึน้มาทดแทนกลยทุธเ์ดมิ 
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การนําประโยชน์ของอนิเทอรเ์น็ตมาใชใ้นการพฒันาบทเรยีนจงึเป็นการจดัสภาพแวดลอ้ม
การเรยีนการสอนทีป่ระยกุตค์ุณลกัษณะของอนิเทอรเ์น็ต โดยนําทรพัยากรทีม่อียูใ่นเวลิด ์ ไวด ์เวบ็ 
(Word Wide Web) มาเป็นสือ่กลางเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้ สว่นทีแ่ตกต่างของบทเรยีนบนระบบ
เครอืขา่ยกบับทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนกค็อื การใชคุ้ณสมบตั ิและเทคโนโลยขีองเวบ็เบราเซ
อรนํ์าเสนอองคค์วามรู ้ไดแ้ก่ สว่นของการตดิต่อสือ่สารระหวา่งผูเ้รยีนกบับทเรยีน ผูส้อนกบัผูเ้รยีน 
และ ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนดว้ยกนั และสว่นของการสนบัสนุนกระบวน การเรยีนรู ้ซึง่การประยกุตใ์ช้
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนกบัอนิเทอรเ์น็ตจงึเป็นสิง่ทีจ่ะพฒันาการเรยีนการสอน ในรปูแบบใหมส่รา้ง
ผูเ้รยีนใหม้ศีกัยภาพตรงกบัความตอ้งการของสงัคม โดยอนิเทอรเ์น็ตจะชว่ยขยายขอบเขตของการ
เรยีนรูท้าํใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ดงันัน้จงึมกีารคาดการณ์ไวว้า่บทเรยีนทีเ่รยีนผา่น
ระบบเครอืขา่ยจะเขา้มามบีทบาทต่อระบบการศกึษามากขึน้ในยคุสารสนเทศเชน่ปจัจุบนั และการ
เรยีนการสอนในลกัษณะน้ียงัทาํใหเ้กดิความเสมอภาคทางการศกึษาและชว่ยใหก้ารเรยีนการสอนมี
คุณภาพ และมาตรฐานทีด่ขี ึน้ (ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต.ิ2549) 
 ในการเรยีนการสอนคอมพวิเตอรท์ีด่นีัน้ ผูส้อนควรจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนที่
เป็นประสบการณ์ตรง การสอนคอมพวิเตอรค์วรสอนทฤษฎน้ีอย ฝึกปฏบิตักิารมาก เน่ืองจาก
นกัเรยีนนัง่อยูห่น้าจอคอมพวิเตอรย์อ่มตอ้งการใชเ้ครือ่งมากกวา่จะฟงัคาํอธบิายจากคร ูถา้
จาํเป็นตอ้งสอนทฤษฎไีมค่วรใชเ้วลามาก อธบิายเฉพาะทฤษฎทีีจ่าํเป็นทีต่อ้งใชใ้นครัง้นัน้ ๆ แลว้จงึ
ลงมอืปฏบิตักิาร ถา้ผูเ้รยีนคนใดพบปญัหาและมขีอ้ซกัถาม ผูส้อนควรเขา้ไปอธบิายทีเ่ครือ่งโดยตรง
จะดกีวา่ (อาํพล สงวนศริธิรรม. 2538:193)  
        การจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  สาํหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ของโรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม ซึง่มกีารจดัหลกัสตูรเป็นการวดัผลรายภาค
เรยีน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ไดจ้ดักลุ่มสาระการเรยีนรูห้ลกั ออกเป็น 8 
กลุ่มสาระ และไดก้าํหนดสาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กาํหนดมาตรฐาน ง 3.1 
เขา้ใจ เหน็คณุคา่ และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศการเรยีนรู ้การสือ่สาร การแกป้ญัหา 
การทาํงาน และอาชพีอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และมคีุณธรรม ทีต่อ้งจดัใหผู้เ้รยีนเรยีนตาม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี โดยแบ่งออกเป็น 12 ชัน้ปี ตัง้แต่ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึ 
มธัยมศกึษาปีที ่6 (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 2551. หน้า 28) มเีน้ือหาทีค่อ่นขา้ง
จะตอ้งใหน้กัเรยีนเขา้ใจพืน้ฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประกอบดว้ยเน้ือหา  
  ตอนที ่1 ระบบการสือ่สารขอ้มลู 

ตอนที ่2 การถ่ายโอนขอ้มลู 
  ตอนที ่3 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

ผูว้จิยัไดว้เิคราะหถ์งึปญัหาจากการสมัภาษณ์ครผููส้อนเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและ
คอมพวิเตอร ์ของโรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม ปรากฏวา่ปญัหาหน่ึงทีส่าํคญัมากทีส่ดุคอื 
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กระบวนการจดัการเรยีนรูท้างเทคโนโลย ีเรือ่ง ระบบการสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์น
รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน้มธัยมศกึษาที ่4 ในชัน้เรยีนปกต ิผูส้อนใชว้ธิกีารบรรยาย
ประกอบการใชเ้อกสารต่างๆ เชน่ หนงัสอื รปูภาพ การคน้ควา้เพิม่เตมิจากหอ้งสมดุ ซึง่สามารถ
ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาของบทเรยีนไดด้รีะดบัหน่ึง แต่ปญัหาทีพ่บคอื การใชเ้อกสารและ
ภาพประกอบ ผูเ้รยีนตอ้งใชจ้นิตนาการสงู พรอ้มทัง้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในเวลา
เรยีนไมเ่พยีงพอ เพือ่ทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาและรายละเอยีดของเน้ือหาทีป่ระกอบไปดว้ยทฤษฎี
และปฏบิตั ินกัเรยีนจงึไมส่ามารถจดจาํและเขา้ใจไดใ้นชัว่โมงเรยีนปกตบิางครัง้อาจตอ้งการทบทวน
เน้ือหานอกสถานที ่ทัง้น้ีสว่นหน่ึงกข็ึน้อยูก่บัการควบคุมนกัเรยีนซึง่มคีวามสามารถสงูและตํ่าปะปน
กนัไป 
 การเลอืกเน้ือหาเรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ในรายวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาสรา้งเป็นบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรู้
ความสามารถพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เน่ืองจากระบบการสือ่สารสาํหรบั
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ป็นพืน้ฐานการของการตดิต่อสือ่สารขอ้มลูต่างๆ ซึง่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งให้
นกัเรยีนสามารถแกป้ญัหาเบือ้งตน้ทีเ่กดิจากระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ด ้โดยทบทวนบทเรยีนได้
ทุกเวลา ทุกสถานที ่และสามารถนําความรูพ้ืน้ฐานไปศกึษาต่อในระดบัชัน้สงูขึน้ต่อไป 
 ดัง้นัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
เรือ่ง ระบบการสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็นการ
ปรบัเปลีย่นกระบวนการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการจดัการเรยีนการสอนผา่นระบบเครอืขา่ยมาใชใ้น
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในเรือ่งดงักล่าวโดยคาดหวงัวา่บทเรยีนดงักล่าว ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้
จะเป็นสือ่ชว่ยสอนทีช่ว่ยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามความพรอ้มของแต่ละบุคคล
ตามหลกัการทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรูแ้ละเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาความรู้
เรือ่งการใชบ้ทเรยีนวชิาอื่นๆ ผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหแ้พรห่ลายในวงการศกึษาต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

เพือ่พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบั
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคมใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85 / 85 
 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัครัง้น้ีจะไดบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง 
ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรบันกัเรยีนชัน้
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มธัยมศกึษาปีที ่4  โรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม จงัหวดัเพชรบรูณ์ ซึง่ครสูามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และนกัเรยีนสามารถทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนมาแลว้ สามารถเรยีนไดด้ว้ยตนเองได ้
ทุกเวลา ทุกสถานที ่
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร  
เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  โรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม จงัหวดั

เพชรบรูณ์ ปีการศกึษา 2555  จาํนวน  6  หอ้งเรยีน เป็นจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด  240  คน 
กลุ่มตวัอย่าง  
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบงึ-

สามพนัวทิยาคม จงัหวดัเพชรบรูณ์ จาํนวน 45 คน ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย โดยจบัสลาก
เลอืกหอ้ง และจบัสลากเลอืกนกัเรยีนตามหอ้งทีจ่บัสลากมาได ้โดยในแต่ละครัง้หอ้งเรยีนจะ
ไมซ่ํ้ากนั แบ่งออกเป็นดงัน้ี  
 การทดลองครัง้ที ่1   ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง  จาํนวน       3     คน 
 การทดลองครัง้ที ่2   ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง  จาํนวน     12     คน 
 การทดลองครัง้ที ่3   ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง  จาํนวน     30     คน 
เน้ือหาท่ีใช้ในการทดลอง 

เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ย 
  ตอนที ่1 ระบบการสือ่สารขอ้มลู 

ตอนที ่2 การถ่ายโอนขอ้มลู 
  ตอนที ่3 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต หมายถงึ บทเรยีน
คอมพวิเตอรท์ีนํ่าเสนอเน้ือหาแบบประสมบรรจุขอ้มลูในลกัษณะทีป่ระกอบดว้ย ตวัอกัษร ขอ้ความ 
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสยีง รวมถงึการตอบโตร้ะหวา่งผูเ้รยีนกบับทเรยีน โดยคลกิทีจุ่ด
เชื่อมโยงสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต 
 2. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต หมายถงึ การ
สรา้งและปรบัปรงุบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบั
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โดยผา่นการประเมนิคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้จงึนําบทเรยีนทีส่รา้งขึน้ไป
ทดลองพรอ้มกบัแกไ้ขจนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 
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85 ตวัแรก หมายถงึ คะแนนเฉลีย่จากทาํกจิกรรมการเรยีนรูร้ะหวา่งเรยีนของกลุ่ม
ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 85 หรอืสงูกวา่ 

85 ตวัหลงั หมายถงึ คะแนนเฉลีย่จากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีนของกลุ่ม 
ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 85 หรอืสงูกวา่ 
 3. นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หมายถงึ นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ที่
กาํลงัศกึษาเรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา  เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ปีการศกึษา 2555 
 4. ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา หมายถงึ ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นวชิาคอมพวิเตอร ์ระดบั
ปรญิญาตร ีมปีระสบการณ์การสอนดา้นวชิาคอมพวิเตอรอ์ยา่งน้อย 6 ปี ระดบัปรญิญาโทมี
ประสบการณ์การสอนดา้นวชิาคอมพวิเตอรอ์ยา่งน้อย 4 ปี หรอืระดบัปรญิญาเอกมปีระสบการณ์การ
สอนดา้นวชิาคอมพวิเตอรอ์ยา่งน้อย 3 ปี 
 5. ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หมายถงึ ผูส้าํเรจ็การศกึษาทางดา้นเทคโนโลยี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมปีระสบการณ์การทาํงานดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาอยา่งน้อย 6 ปี ระดบั
ปรญิญาโทมปีระสบการณ์การทาํงานดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาอยา่งน้อย 4 ปี หรอืระดบัปรญิญาเอก
มปีระสบการณ์การทาํงานดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาอยา่งน้อย 3 ปี 
 6. คณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต หมายถงึ ความเหมาะสม
ของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ โดยไดร้บัการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเน้ือหาและเทคโนโลยกีารศกึษา 
แลว้วา่มคีุณภาพตามเกณฑท์ีก่าํหนด คอื มคีา่เฉลีย่ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 
 



 
 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และได้นําเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปนี้ 
 1. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัและการพฒันาทางการศกึษา 
  1.1 ความหมายของการวจิยัและการพฒันาทางการศกึษา 
  1.2 หลกัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา 
  1.3 ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยัและพฒันา 
 2. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบพฒันาบทเรยีนผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
  2.1 ความหมายของบทเรยีนผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
  2.2 ประเภทของบทเรยีนผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
  2.3 องคป์ระกอบของบทเรยีนผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
  2.4 การออกแบบบทเรยีนผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
   2.5 การหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 3. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนรายบุคคล  
  3.1 ความหมายของการเรยีนการสอนรายบุคคล 
  3.2 วตัถุประสงคข์องการจดัการสอนรายบคุคล 
  3.3 ทฤษฎกีารเรยีนการสอนรายบุคคล 
  3.4 ประเภทของการเรยีนแบบรายบคุคล 
  3.5 ลกัษณะและคณุสมบตัขิองวสัดกุารเรยีนทีใ่ชใ้นการสอนรายบุคคล 
  3.6 บทบาทของสือ่การสอนเป็นรายบุคคล 
  3.7 ขอ้ดแีละขอ้จาํกดัของการสอนแบบรายบุคคล 
  3.8 ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องบรเูนอร ์
 4. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
  4.1 โครงสรา้งหลกัสตูรการงานอาชพีและเทคโนโลย ี 
  4.2 สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้

5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  5.1 การเรยีนการสอนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ย 
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  5.2 การสอนในรายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. การพฒันาทางการศึกษา 
1.1 ความหมายของการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 
การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา (Educational Research and Development หรอื 

R&D) เป็นการวจิยัทางการศกึษาประเภทหน่ึง ซึง่มนีกัวชิาการใหค้วามหมายไวด้งันี้ 
เกย ์(Gay. 1986: 8) ไดก้ลา่วถงึการวจิยัและพฒันาวา่ เป็นการพฒันาผลติภณัฑส์าํหรบั 

ใชภ้ายในโรงเรยีน ซึง่ผลติภณัฑจ์ากการวจิยัและพฒันายงัหมายรวมถงึวสัดอุุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการ
ฝึกอบรม วสัด ุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมสือ่การสอนและระบบ
การจดัการ การวจิยัและพฒันายงัครอบคลุมถงึการกาํหนดจุดประสงคล์กัษณะของบุคคลและระยะเวลา 
และผลติภณัฑท์ีพ่ฒันาจากการวจิยัและพฒันาจะเป็นไปตามความตอ้งการและขึน้อยูก่บัรายละเอยีดที่
ตอ้งการ 

ศกัดา ไชยลาภ (2544: 8) ไดก้ลา่วถงึการวจิยัและพฒันาวา่ เป็นกระบวนการและการ 
ตรวจสอบความถกูตอ้งของผลติภณัฑแ์ละระเบยีบวธิทีางการศกึษา โดยอาศยัพืน้ฐานการวจิยัเป็นกล
ยทุธ ์ซึง่มอีงคป์ระกอบในการวจิยัและพฒันาคอื วตัถุประสงค ์บุคลากรและระยะเวลาในการทาํผลของ
การพฒันาจะตอ้งถกูตรวจสอบและหาประสทิธภิาพจนอยูใ่นระดบัมาตรฐานทีก่าํหนด 

บอรก์และกอลล ์(Borg and Gall.1990: 782) ไดก้ลา่ววา่การวจิยัและการพฒันาทางการศกึษา 
หมายถงึ กระบวนการทีนํ่ามาเพือ่พฒันา และตรวจสอบความถกูตอ้งของผลติผลทางการศกึษา โดย
อาศยัพืน้ฐานการวจิยัเป็นกลยทุธ ์คาํวา่ผลติผลในทีน่ี้ไมไ่ดห้มายถงึสิง่ทีอ่ยูใ่นหนงัสอืในภาพยนตร์
ประกอบการสอน และในคอมพวิเตอรเ์ทา่นัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึ ระเบยีบ วธิกีาร เชน่ ระเบยีบวธิกีารใน
การสอนโปรแกรมการสอน  

จากความหมายขา้งตน้การวจิยัและการพฒันาทางการศกึษา หมายถงึ กระบวนการหนึ่งทีใ่ชใ้น
การพฒันาทางการศกึษาไมว่า่จะเป็นเรือ่งของสือ่การสอนต่างๆ แผนการสอน บุคลากร โดยทีท่กุดา้น
ตอ้งมปีระสทิธภิาพน่าเชือ่ถอืตามเกณฑร์ะดบัทีไ่ดม้าตรฐานตามทีก่าํหนดไว ้และนําไปใชป้ระโยชน์ได้
จรงิ อกีทัง้การจะสรา้งสือ่หรอืวทิยาการใหม่ๆ  จาํเป็นตอ้งอาศยัวธิกีารวจิยัและพฒันาเป็นพืน้ฐานในการ
สรา้งงานดว้ย 

1.2  หลกัการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 

บอรก์และกอลล ์(Borg and Gall. 1990: 771-798); มอรชิ (Morrish. 1978: 55-57); 
พฤทธิ ์ศริบิรรณพทิกัษ ์(2531: 21-24) กลา่วถงึหลกัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษาไวด้งันี้ 

การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา(Educational Research and Development หรอื R&D) 
เป็นการพฒันาการศกึษาโดยอาศยัพืน้ฐานการวจิยั (Research Based Education Development) 
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เป็นกลยทุธห์รอืวธิกีารสาํคญัวธิหีนึ่งทีน่ยิมใชใ้นการปรบัปรงุเปลีย่นแปลง หรอืพฒันาการศกึษาโดย 
เน้นหลกัเหตุผลและตรรกวทิยา เป้าหมายหลกั คอืใชเ้ป็นกระบวนการในการพฒันา และตรวจสอบ 
คณุภาพของผลผลติทางการศกึษา(Education Product) หมายถงึวสัดคุรภุณัฑท์างการศกึษา ไดแ้ก ่
หนงัสอื แบบเรยีน ฟิลม์ สไลด ์เทปเสยีง เทปโทรทศัน์ คอมพวิเตอร ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ฯลฯ 

พฤทธิ ์ศริบิรรณพทิกัษ์ (2531: 21-25) ไดเ้ปรยีบเทยีบการวจิยัและการพฒันาทางการศกึษาวา่
แตกต่างจากการวจิยัทางการศกึษา 2 ประการ ดงันี้ 

1. การวจิยัทางการศกึษามจีุดมุง่หมายคน้หาความรูใ้หมโ่ดยการวจิยัพืน้ฐาน หรอืมุง่หาคาํตอบ
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานโดยการวจิยัประยกุตแ์ต่การวจิยัและพฒันามุง่พฒันาและตรวจสอบคณุภาพ
ผลผลติทางการศกึษา แมว้า่การวจิยัประยกุตท์างการศกึษาหลายโครงการกม็กีารพฒันาผลผลติทาง
การศกึษา เชน่การวจิยัเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของวธิกีารสอนหรอือุปกรณ์การสอน ผูว้จิยัอาจพฒันา
สือ่หรอืผลติภณัฑท์างการศกึษาสาํหรบัการสอนแตล่ะแบบแต่ผลติผลเหลา่นี้ไดใ้ชส้าํหรบัการทดสอบ
สมมตฐิานของการวจิยัแต่ละครัง้เทา่นัน้ ไมไ่ดพ้ฒันาไปสูก่ารใชโ้ดยทัว่ไป 

2. การวจิยัการศกึษามชีอ่งวา่งระหวา่งผลการวจิยักบัการนําไปใชจ้รงิ อยา่งกวา้งขวาง กลา่วคอื
ผลการวจิยัการศกึษาจาํนวนมากไมไ่ดร้บัการพจิารณานําไปใช ้นกัการศกึษาและนกัวจิยัจงึหาทางลด
ชอ่งวา่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารทีเ่รยีกวา่ “การวจิยัและพฒันา” แต่การวจิยัและพฒันาทางการศกึษากไ็ม่
สามารถทดแทนการวจิยัทางการศกึษาได ้เพยีงแต่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพของการวจิยัทางการศกึษา
ใหม้ผีลดขีึน้ตอ่การจดัการศกึษาและเป็นตวัเชือ่มเพือ่นําไปสูผ่ลผลติหรอืผลติภณัฑท์างการศกึษาทีใ่ช้
ประโยชน์ไดจ้รงิในสถานศกึษา ดงันัน้การใชย้ทุธวธิกีารวจิยัและพฒันาทางการศกึษา เพือ่ปรบัปรงุ
เปลีย่นแปลงหรอืพฒันาการศกึษา จงึเป็นการใชผ้ลการวจิยัการศกึษาใหเ้ป็นประโยชน์มากยิง่ขึน้  

มนตร ีจุฬาวฒันฑล (2537 : 21-22) ไดก้ลา่วถงึการวจิยัและพฒันาไวว้า่ วทิยาการตา่งๆ 
ในโลกปจัจบุนัมมีากมาย และมกัไดม้าจากการวจิยัคน้ควา้ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ และมคีวามเจรญิ 
กา้วหน้าดอียา่งต่อเนื่อง มกัมคีวามสนใจแสวงหาความรูใ้หมแ่ละภมูปิญัญาใหม่ๆ  ดว้ยตนเอง โดย 
การวจิยัและพฒันาซึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่กนัวา่ หากตอ้งการความรูใ้หมว่ทิยาการใหม ่ควรตอ้งทาํ 
การวจิยัและพฒันา ความมุง่หวงัของการวจิยั และพฒันา มกัไดแ้ก ่การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้หมน่ัน้ 
ใหเ้กดิประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืสรา้งเทคโนโลยใีหมห่รอืผลติภณัฑใ์หม ่แต่สิง่ทีต่อ้งคาํนึงคอื 
เทคโนโลยใีหม่ๆ  นัน้มกัตอ้งใชค้วามพยายามคดิเป็นหลายรอ้ยพนัคน / ปี (Man/Year) แต่หากตอ้งการ
ผลการวจิยั และพฒันามาชว่ยปรบัปรงุแกไ้ขผลติภณัฑท์ีม่อียูเ่ดมิ เวลาหรอื ความพยายามทีจ่าํเป็นตอ้ง
ใชอ้าจน้อยกวา่การวจิยัและพฒันาสรา้งผลติภณัฑใ์หม ่

ดงันัน้การวจิยัและพฒันาทางการศกึษาเป็นกระบวนการเพยีงกระบวนการหนึ่งทีช่ว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพของการวจิยัซึง่สง่ผลตอ่การจดัการศกึษา เพือ่พฒันาสูผ่ลผลติทางการศกึษาทีท่นัสมยัทนั
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ต่อเทคโนโลยใีหม่ๆ  และเพือ่ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาการศกึษาจากผลการวจิยัการศกึษาใหเ้ป็น
ประโยชน์และเหมาะสมกบัผูใ้ชม้ากยิง่ขึน้ 

1.3 ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจยัและพฒันา 
บอรก์และกอลล ์(Borg and Gall.1996: 784-785) ไดก้ลา่วถงึขัน้ตอนสาํคญัของ 

การวจิยัและพฒันาสือ่ไว ้10 ขัน้ตอน ดงันี้ คอื 

1) การคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลู 
ขัน้นี้เป็นการศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยั การสงัเกตภาคสนาม ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใช ้

ผลติภณัฑก์ารศกึษาทีก่าํหนด ถา้มคีวามจาํเป็นผูท้าํการวจิยั และพฒันาอาจตอ้งทาํการศกึษาวจิยั 
ขนาดเลก็ เพือ่หาคาํตอบซึง่งานวจิยัและทฤษฎทีีม่อียูไ่มส่ามารถตอบไดก้อ่นทีจ่ะเริม่ทาํการพฒันา 
ต่อไป 

2) วางแผนวจิยัและพฒันา ขัน้นี้ประกอบไปดว้ย 
  (1) กาํหนดวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลติภณัฑ ์
  (2) ประมาณคา่ใชจ้่ายกาํลงัคน เวลาทีต่อ้งใชเ้พือ่ศกึษาหาความเป็นไปได ้
  (3) พจิารณาผลสบืเนื่องผลติภณัฑ ์

3) พฒันารปูแบบขัน้ตอนผลติภณัฑ ์
ขัน้นี้เป็นการออกแบบ และจดัทาํผลติภณัฑก์ารศกึษา ตามทีว่างแผนไวเ้ชน่ถา้เป็น 

โครงการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรอบรมระยะสัน้ กจ็ะตอ้งออกแบบหลกัสตูรเตรยีมวสัดขุองหลกัสตูร 
คูม่อืผูฝึ้ก อบรม เอกสารในการฝึกอบรม และเครือ่งมอืการประเมนิผล 

4) ทดลองหรอืทดสอบผลติภณัฑ ์ครัง้ที ่1 
5) ปรบัปรงุผลติภณัฑ ์ครัง้ที ่1 
6) ทดลองหรอืทดสอบผลติภณัฑ ์ครัง้ที ่2 
7) ปรบัปรงุผลติภณัฑ ์ครัง้ที ่2 นําขอ้มลู และผลการทดลองจากขัน้ที ่6 มา 

พจิารณาปรบัปรงุใหม ่
8) ทดลองหรอืทดสอบผลติภณัฑ ์ครัง้ที ่3 
9) ปรบัปรงุผลติภณัฑ ์ครัง้ที ่3 (ครัง้สดุทา้ย) นําขอ้มลูจากการทดลองขัน้ 8 มา 

พจิารณาปรบัปรงุเพือ่ผลติ และเผยแพรต่อ่ไป 
10) เผยแพรแ่ละนําไปใช ้
ขัน้นี้เป็นการเสนอรายงาน เกีย่วกบัผลการวจิยั และพฒันาผลติภณัฑใ์นทีป่ระชมุสมัมนา 

ทางวชิาการ หรอืวชิาชพี หรอืสง่ไปพมิพเ์ผยแพรไ่ปใชใ้นโรงเรยีนต่างๆ หรอืตดิต่อบรษิทัเพือ่ผลติ 
จาํหน่ายต่อไป 
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 เอสพชิ;และวลิเลยีมส ์(Espich; & Williams.1967 : 75-79) ไดใ้หแ้นวความคดิในการปรบัปรงุ
สือ่ทีพ่ฒันาขึน้ 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 ทดสอบทลีะคน (One to One Testing) โดยใชก้ลุม่ตวัอยา่งทีม่ผีลการเรยีนตํ่า
กวา่ปานกลางเลก็น้อย จาํนวน 2-3 คน เพือ่ศกึษาสือ่ทีพ่ฒันาขึน้และหลงัจากการศกึษา ผูพ้ฒันาจะ
สอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้บกพรอ่งของสือ่จากกลุม่ตวัอยา่ง 
 ขัน้ตอนที ่2 ทดลองกบักลุม่เลก็ (Small Group Testing) โดยใชก้ลุม่ตวัอยา่ง 5-8 คน 
ดาํเนินการคลา้ยกบัขัน้ตอนแรก แต่กลุม่ตวัอยา่งจะไดร้บัการทดสอบกอ่นและหลงัเรยีนเพือ่นําผลไป
วเิคราะหท์ดสอบหาประสทิธภิาพของสือ่ โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐาน 90/90 90 ตวัแรกคอื คะแนนเฉลีย่
ของผูเ้รยีนทัง้หมดเมือ่คดิเป็นรอ้ยละแลว้ได ้90 หรอืสงูกวา่ สว่น 90 ตวัหลงั หมายถงึ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 
ของทัง้หมด สามารถทาํขอ้สอบหนึ่งๆ ไดถ้กูตอ้ง ถา้ผลการวเิคราะหเ์ป็นไปตามเกณฑด์งักลา่ว กท็าํการ
ปรบัปรงุแกไ้ขเฉพาะสว่นทีบ่กพรอ่ง เพือ่นําไปทดลองใชใ้นตอนที ่3 ต่อไป หากผลการวเิคราะหไ์ม่
เป็นไปตามเกณฑด์งักลา่ว กจ็ะดาํเนินการดว้ยวธิเีดมิของกลุม่ตวัอยา่งใหมจ่นกวา่จะไดผ้ลตามเกณฑท์ี่
กาํหนด 
 ขัน้ตอนที ่3 การทดสอบภาคสนาม (Field Testing) เป็นการทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็น
ประชากรเป้าหมายจรงิ โดยผูพ้ฒันาสือ่ไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการทดลองแตจ่ะอาศยัผูด้าํเนินการแทน 
โดยใชว้ธิดีาํเนินการเชน่เดยีวกบัตอนทีส่อง 
 เมเยอร ์(Mayer. 1984 : 305-344) ไดอ้ธบิายขัน้ตอนสาํคญัของการวจิยัและพฒันาชดุฝึกไว ้3 
ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. การพจิารณาจากกลุม่เพือ่น (Judgement by Peers) โดยใหก้ารศกึษาชุดฝึกทลีะชดุหลงั
การศกึษาผูพ้ฒันาชดุฝึกจะสอบถามความคดิเหน็ทัว่ไปเกีย่วกบัชดุฝึก จากนัน้จงึรว่มกนัพจิารณาหา
ขอ้บกพรอ่งเป็นรายหน้า และหลงัจากนัน้ใหผู้ศ้กึษาชดุฝึกตอบแบบสอบถามแบบประเมนิคา่และแบบ
ปลายเปิดเพือ่นําไปวเิคราะหห์าขอ้บกพรอ่งตอ่ไป 
 2. ทดลองกบักลุม่เลก็ (Trial with Small Group) จากอาสาสมคัร 3-5 คน มกีารทดสอบกอ่น
เรยีนและหลงัเรยีน มกีารสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนในระหวา่งเรยีน หลงัศกึษาเสรจ็ผูศ้กึษาชดุฝึกจะ
รว่มกนัอภปิรายชีแ้จงขอ้บกพรอ่งของชดุฝึกเพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขตอ่ไป 
 3. ทดลองกบัชัน้เรยีนทีเ่ป็นตวัแทน (Trail with Representation Class or Classes) 
ดาํเนินการคลา้ยขัน้ตอนที ่2 คอื ใหม้กีารทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน เนื่องจากการทดสอบใชส้ือ่ใน
ขัน้ตอนนี้ใชก้ลุม่ตวัอยา่งจาํนวนมาก ไมส่ะดวกในการสมัภาษณ์หรอือภปิรายแบบเดมิ ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน และจากแบบสอบถามจะไดร้บัการวเิคราะหเ์พือ่หาขอ้บกพรอ่งของ
สือ่ทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขตอ่ไป 
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 โดยสรุปแลว้ การวจิยัและพฒันาเป็นกระบวนการใชเ้หตุผลทางการศกึษามาแกไ้ขปญัหาและ
ประยุกต์ใชไ้ดจ้รงิ การวจิยัและพฒันาทางการศกึษามใิช่สิง่ทีใ่ชท้ดแทนการวจิยัทางการศกึษาแต่เป็น
เทคนิควธิกีารทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพของการศกึษาใหใ้ชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 
 
2. การออกแบบพฒันาบทเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 
 2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรบ์นระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต (Web Base Instruction) 
  เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนว่าองค์ประกอบสําคญัอย่าง
หนึ่งทีส่ง่ผลใหก้ารเรยีนรูส้าํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ ไดแ้ก่ สือ่การเรยีนการสอน (Instructional Media) 
เนื่องจากสือ่การเรยีนการสอนเป็นตวักลางทีม่บีทบาทสาํคญัในการถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากผูส้อนไปยงั
ผูเ้รยีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปจัจุบนันี้ไดม้กีารประยุกตใ์ชส้ือ่รปูแบบต่าง ๆ เชน่ สือ่ อเิลก็ทรอนิกส ์
(Electronic Media) สือ่แบบปฏสิมัพนัธ ์(Interactive Media) เป็นตน้ สือ่เหล่านี้จะถูกรงัสรรคข์ึน้ โดยใช้
คอมพวิเตอรช์ว่ยฝึกอบรมซึง่วงการศกึษาในปจัจุบนัมคีวามตื่นตวัอย่างมากเกีย่วกบัพฒันาการและการ
ใชง้านของบทเรยีนดงักล่าวน้ี เนื่องจากทุกฝ่ายไดต้ระหนักถงึประโยชน์และความสําคญัในการใช้
ถ่ายทอดองคค์วามรู ้สถานศกึษาและสถานประกอบการ ดงัจะเหน็ไดจ้ากสถานศกึษาหลายแหง่ไดร้เิริม่
โครงการพฒันาบทเรยีนเหลา่นี้ข ึน้ เพือ่ใชใ้นการเรยีนการสอนในลกัษณะต่างๆ ทัง้การสอนเสรมิในกรณี
ทีผู่เ้รยีนขาดเรยีน เรยีนไมท่นัเพือ่น หรอืใชส้อนแทนผูส้อนในกรณทีีเ่นื้อหาสลบัซบัซอ้น ซึง่กล่าวไดว้า่
เป็นแนวความคดิทีท่นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาวะของโลกทีเ่ปลีย่นไปในยคุสารสนเทศเชน่ปจัจุบนั 
 อย่างไรกต็าม แนวโน้มของการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ในอนาคตอนัใกล้นี้ 
คาดการณ์กนัไวว้า่จะมกีารเปลีย่นแปลงจากระบบทีใ่ชง้านโดยลาํพงั (Standalone Based System) ไป
เป็นระบบทีใ่ชง้านผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(Net Based System) เน่ืองจากอตัราการขยายตวัของการ
ใชง้านทางดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรม์จีาํนวนมากขึน้ทุกขณะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
ซึง่ประมาณการไวว้่าจํานวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตปจัจุบนัทัว่โลกมเีกนิกว่า 500 ลา้นคน พฒันาการของ
บทเรยีน จงึปรบัเปลีย่นรปูแบบการนําเสนอและการจดัการรูปแบบใหม่ไปเป็นบทเรยีนทีนํ่าเสนอบน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านและกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้ทเรยีน ซึง่ไดแ้ก่ บทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน และบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยนัน่เอง ทัง้บทเรยีนทัง้สอง
ประเภท ลว้นมาจากแนวความคดิเดยีวกนั แต่บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนผา่นระบบเครอืขา่ยเป็น
การประยุกต์ใชง้านบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยใชเ้วบ็บราวเซอรเ์สนอแนะจดัการบทเรยีนรวมทัง้มี
ระบบสนบัสนุนการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

   2.1.1 ความหมายของบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ย (Web Base Instruction 
 Web Base Training : WBI/WBT) 
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        David M. Merrill แหง่ Utah State University สหรฐัอเมรกิา (มนตช์ยั  เทยีนทอง, 2545 

: 354; อา้งองิใน David)  ไดน้ยิามความหมายของบทเรยีน WBI/WBT ไวว้า่เป็นระบบการเรยีนการสอน
ทีนํ่าเสนอผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตหรอื อนิทราเน็ตขององคก์ร โดยใชบ้ราวเซอร ์(Browser)  

        Tim Kilby แห่ง WBI Training Information Center (มนตช์ยั  เทยีนทอง, 2545 : 355; 
อ้างองิใน Tim) ไดน้ิยามความหมายของบทเรยีน WBI/WBT ไวใ้กลเ้คยีงกนัว่า เป็นบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์ว่ยฝึกอบรมซึง่ใชเ้ทคโนโลยขีองเวบ็ ไดแ้ก ่TCP/IP , HTTP และ บราวเซอร ์โดยนําเสนอ
ผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์  

        Parson (มนตช์ยั  เทยีนทอง, 2545: 355; อา้งองิใน Parson) ไดน้ิยามความหมายของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ย ไวว้า่ เป็นการเรยีนการสอนบนเวบ็ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น
ในการสง่ความรูไ้ปยงัผูเ้รยีน ซึง่การเรยีนการสอนในลกัษณะน้ีมหีลายรปูแบบและมคีาํทีเ่กีย่วขอ้งกนั
หลายคาํ เชน่ Online Learning , Distance Education Online เป็นตน้ 

        Relan and Gillani (มนตช์ยั  เทยีนทอง, 2545: 355; อา้งองิใน Relan &Gillanni)  ได้
กล่าวว่าการเรยีนการสอนบนเวบ็เป็นการประยุกต์ใชว้ธิกีารต่างๆ เป็นจํานวนมาก โดยใชบ้ทเรยีน
คอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ย เป็นทรพัยากรเพือ่การสือ่สารและใชเ้ป็นโครงสรา้งสาํหรบัแพรก่ระจาย
การศกึษาไปชมุชนต่าง ๆ 

    สว่น Clack (มนตช์ยั  เทยีนทอง, 2545: 355; อา้งองิใน Clack) ไดใ้หค้วามหมายของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ยไวว้า่เป็นโปรแกรมการเรยีนการสอนรายบุคคลโดยใชเ้ครอืขา่ย
คอมพวิเตอรส์าธารณะหรอืเครอืขา่ยสว่นบคุคล ในการคน้หาและเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆผา่นทางเครอืขา่ย 

 สาํหรบั Khan (มนตช์ยั  เทยีนทอง, 2545: 355; อา้งองิใน Khan) ไดน้ยิามบทเรยีน
คอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ยไวว้า่ เป็นโปรแกรมการเรยีนการสอนทีนํ่าเสนอในรปูแบบของไฮเปอร์
มเีดยี ทีนํ่าคณุลกัษณะและทรพัยากรตา่งๆ ทีม่อียูใ่นเครอืขา่ยใยแมงมมุมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการจดั
สภาพแวดลอ้มเพือ่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

 กดิานนัท ์ มลทิอง (2543: 11) ใหค้วามหมายว่า การเรยีนการสอนผา่นเวบ็เป็นการใชเ้วบ็
ในการเรยีนการสอนโดยอาจใช้เวบ็เพื่อนําเสนอบทเรยีนในลกัษณะสื่อหลายมติขิองวชิาทัง้หมดตาม
หลกัสูตร หรอืใช้เพยีงการเสนอขอ้มูลบางอย่างเพื่อประกอบการสอนก็ได้  รวมทัง้ใช้ประโยชน์จาก
คุณลกัษณะต่าง ๆ ของการสื่อสารทีม่อียู่ในระบบอนิเทอรเ์น็ต เช่น การเขยีนโต้ตอบกนัทางไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละการพดูคยุสดดว้ยขอ้ความและเสยีงมาใชป้ระกอบดว้ย  เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

 ใจทพิย ์ณ สงขลา (2547: 10-11) ไดใ้หค้วามหมายการเรยีนการสอนผา่นเวบ็วา่หมายถงึ 
การใชค้ณุสมบตัขิองไฮเปอรม์เีดยีและคอมพวิเตอร ์เครอืขา่ยเวลิดไ์วดเ์วบ็ ทาํใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรู้
โดยไมต่อ้งจาํกดัวา่ผูเ้รยีนตอ้งมาอยูพ่รอ้มกนัในสถานทีใ่ดทีห่นึ่ง การเรยีนรูส้ามารถเกดิขึน้ในเวลาและ
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สถานทีท่ีผู่เ้รยีนแต่ละบคุคลสะดวก สามารถแกไ้ข ปรบัปรงุบทเรยีนใหท้นัสมยัไดท้นัท ีสามารถนําเสนอ
เผยแพรแ่กผู่เ้รยีนไดต้ลอดเวลา สามารถใหก้ารโตต้อบปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนและโปรแกรมการเรยีน 
สามารถเกบ็ขอ้มลูและผลการเรยีน 

 บุปผชาต ิ ทฬัหกิรณ์ (2544 : 141) กลา่วถงึการสอนผา่นเวบ็ (Web-Based Instruction) 
หรอื  WBI  เป็นการเชือ่มต่อเขา้กบัอนิเทอรเ์น็ตอาศยัการเชือ่มต่อเขา้กบับรษิทัหรอืองคก์รทีเ่ป็นผู้
ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต การเชือ่มตอ่ทีน่ยิมในปจัจบุนัอาจผา่นทางระบบเครอืขา่ยทอ้งถิน่หรอืระบบ
อนิทราเน็ตขององคก์รซึง่ตอ่เขา้กบัผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต โดยอาศยัอุปกรณ์โมเดม็และสายโทรศพัท์
ความเรว็ในการสง่ถ่ายขอ้มลูมกัจะถกูจาํกดัตรงสว่นทีม่คีวามเรว็ในการสง่ถ่ายชา้ทีส่ดุ ซึง่สว่นใหญ่จะ
เกดิขึน้ทีข่อ้จาํกดัของความเรว็ของอุปกรณ์โมเดม็ การเชือ่มต่อเขา้กบัอนิเทอรเ์น็ตทาํใหส้ามารถใชก้บั
โปรแกรมทีใ่หบ้รกิารมากมาย เชน่ บรกิารเวลิดไ์วลดเ์วบ็  ( World Wide  Web )  บรกิารเกณฑว์ธิ ี 
ถ่ายโอนแฟ้ม หรอืบรกิารไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์โปรแกรมทีน่ิยมใชม้ากในปจัจุบนั คอื โปรแกรมเวบ็
บราวเซอร ์เชน่ โปรแกรม Internet  Explorer 

 กล่าวโดยสรุปไดว้่าบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ย เป็นบทเรยีนคอมพวิเตอรท์ี่
นําเสนอผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอรโ์ดยใชเ้วบ็บราวเซอร ์เป็นตวัจดัการจงึมคีวามแตกต่างกบับทเรยีน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนธรรมดาอยูบ่า้งในสว่นของการใชง้าน ไดแ้กส่ว่นของระบบการตดิต่อกบัผูใ้ช ้(User 
Interfacing System) ระบบการนําเสนอบทเรยีน (Delivery System) ระบบการสบืท่องขอ้มลู 
(Navigation System) และระบบการจดัการบทเรยีน (Computer Managed System) เป็นตน้  เนื่องจาก
บทเรยีนคอมพวิเตอร์บนระบบเครอืข่าย นําเสนอผ่านเวบ็บราวเซอร์ ซึ่งใช้หลกัการนําเสนอแบบ
ไฮเปอรเ์ทก็ซ ์ (Hypertext) ทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูเป็นเฟรมๆ โดยแบ่งออกเป็น เฟรมหลกัหรอืเรยีกวา่
โหนดหลกั (Main Node) และโหนดยอ่ (Sub Node) รวมทัง้ยงัมกีารเชือ่มโยงแตล่ะโหนดซึง่กนัและกนัที่
เรยีกวา่ไฮเปอรล์งิค ์ (Hyperlink) สาํหรบัสว่นทีไ่มแ่ตกต่างกนัระหว่าง บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 
กบับทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย กค็อื หลกัการนําเสนอองคค์วามรู ้ ทีย่ดึหลกัการ
และประสบการณ์การเรยีนรูเ้ชน่เดยีวกนัทุกประการ เนื่องจากเป้าหมายของบทเรยีนทัง้ 2 ประเภทก็
เพือ่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีนจากทีท่าํไมไ่ดห้รอืทีไ่มรู่ไ้ปเป็นการทีท่าํไดห้รอืรู ้   

นอกจากบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ย แลว้ ยงัมบีทเรยีนอื่น ๆ ทีนํ่าเสนอผา่น
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรต์วัอยา่งไดแ้ก่ IBT (Internet Based Training) NBI (Net Based Instruction) 
NBL (Net Based Learning) OT (Online Training) บทเรยีนสมยัใหมด่งักล่าวน้ีพฒันาขึน้มาเพื่อ
สนับสนุนระบบการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตที่นับวนัจะยิง่มบีทบาทมากขึน้ต่อระบบ
การศกึษา เชน่ การเรยีนทางไกล(Distance Learning) มหาวทิยาลยัเสมอืน (Virtual University) 
การศกึษาอเิลก็ทรอนกิส ์e – Education และe – Learning เป็นตน้  
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             จากแนวคดิทีก่ล่าวมาขา้งต้น คณะผูศ้กึษาคน้ควา้สรุปไดว้่า  การเรยีนการสอนบนเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต  หมายถงึ  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอร์ เชื่อมเขา้กบัเครอืข่าย 
เวลิด์ ไวด์ เวบ็ ซึ่งผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้ไดทุ้กที่และทุกเวลา สามารถแก้ไขและบนัทกึผลได้ รวมทัง้
ผูเ้รยีนไดม้กีารปฏสิมัพนัธก์นัระหวา่งผูเ้รยีนและโปรแกรมทีเ่รยีนดว้ย 
            2.1.2 สว่นประกอบของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย 

  จากนิยามความหมายของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย ดงักล่าวขา้งตน้ 
เมือ่พจิารณาถงึการใชเ้ทคโนโลยขีองเวบ็ และใชเ้วบ็บราวเซอรใ์นการนําเสนอ ภายใตก้รอบของระบบ
การเรยีนการสอนบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ยจะประกอบดว้ย 4 สว่น ดงันี้  
        

    2.1.2.1 สือ่สาํหรบันําเสนอ (Presentation Media) หมายถงึ ตวับทเรยีนทีนํ่าเสนอผา่น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไปยงัผูเ้รยีนในลกัษณะของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 
       ก)  ขอ้ความ (Text)   
      ข)  ภาพน่ิง (Still Image) 
      ค)  กราฟิก (Graphic) 
      ง)  ภาพเคลือ่นไหว (Animation) 
      จ)  วดีทิศัน์ (Video) 
                            ฉ)  เสยีง (Sound) 
       2.1.2.2 การปฏสิมัพนัธ ์(Interactivity) หมายถงึ การโตต้อบทีเ่กดิขึน้ระหวา่งผูเ้รยีนกบั
บทเรยีน 
        2.1.2.3 การจดัการฐานขอ้มลู (Database Management) หมายถงึ การจดัการ 
เกีย่วกบับทเรยีนเริม่ตัง้แตก่ารลงทะเบยีนจนถงึการประเมนิผลการเรยีน 

         2.1.2.4 สว่นสนบัสนุนการเรยีนการสอน (Course Support) การบรกิารต่าง ๆที ่
มอียูใ่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เพือ่สนบัสนุนการเรยีนการสอน จาํแนกออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่

      ก. Asynchronous หมายถงึ สว่นสนบัสนุนการเรยีนการสอนทีใ่ชง้านใน
ลกัษณะ Off - line สาํหรบัการตดิต่อสือ่สารระหวา่งผูเ้รยีนกบับทเรยีนหรอืผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
                              ข. Synchronous หมายถงึ สว่นสนบัสนุนการเรยีนการสอนทีใ่ชง้านในลกัษณะ 
On – line สาํหรบัการตดิต่อสือ่สารระหวา่งผูเ้รยีนกบับทเรยีนหรอืผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง   
 นอกจากนี้ยงัมสีว่นสนบัสนุนการเรยีนการสอนซึง่เป็นการใชเ้ครือ่งมอืหรอืการบรกิารทีม่อียูบ่น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตอํานวยความสะดวกในการศกึษาบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ย ไดแ้ก ่
เครือ่งมอืสาํหรบัคน้หาขอ้มลู เครือ่งมอืสาํหรบัเขา้สูร่ะบบเครอืขา่ยสว่นประกอบ 3 สว่นแรก เป็นสือ่
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ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการนําเสนอโดยใชห้ลกัการของไฮเปอรเ์ทก็ซโ์ดยเน้นการปฏสิมัพนัธ ์พรอ้มทัง้มรีะบบการ
จดัการฐานขอ้มลูเพื่อใชค้วบคุมและจดัการบทเรยีนอนัไดแ้ก่ ระบบการลงทะเบยีน การตรวจเชค็ขอ้มลู
สว่นตวัของผูเ้รยีน และการตรวจสอบความกา้วหน้าทางการเรยีน เป็นตน้ ในขณะทีส่ว่นสนบัสนุนการ
เรยีนการสอนเป็นส่วนทีอ่ํานวยความสะดวกต่อกระบวนการเรยีนรู ้ เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถตดิต่อกบั
ผูด้แูลบทเรยีนหรอืใชส้นบัสนุนการทาํกจิกรรมของบทเรยีน เชน่ การอภปิรายปญัหารว่มกนัผา่นบอรด์
อเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Board) รวมทัง้การซกัถามปญัหาทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการเรยีนโดยใช้
จดหมายอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ในสว่นนี้จะไมม่ใีนบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงสว่นประกอบของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย 
อนิเทอรเ์น็ต   

ทีม่า : ศริสทิธิ ์ จาํปาขาว ,2549. ออนไลน์ : ภาพนิ่ง 
 

 2.1.3 ประเภทของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ย 
 บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ย จาํแนกออกเป็น 3 ประเภท ตามระดบัความยาก 
ไดแ้ก ่
         2.1.3.1 บทเรยีนทีนํ่าเสนอดว้ยขอ้ความและกราฟิก (Embedded  WBI) เป็นบทเรยีนที่
นําเสนอดว้ยขอ้ความและกราฟิกเป็นหลกั จดัวา่เป็นบทเรยีนขัน้พืน้ฐานทีพ่ฒันามาจากบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนแบบปกต ิสว่นใหญ่พฒันาขึน้ดว้ยภาษา HTML (Hypertext Markup Language) 
                   2.1.3.2 บทเรยีนแบบปฏสิมัพนัธ ์(Interactive WBI : IWBI) เป็นบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้
จากบทเรยีนประเภทแรก โดยเน้นการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนเป็นหลกั นอกจากจะนําเสนอดว้ยสือ่ต่าง 

    Hypertext On Web  Browser 

Presentation Media 

Interactivity 

 Database  Management 

Course   Support 
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ๆ ทัง้ขอ้ความ กราฟิก และภาพเคลือ่นไหวแลว้ การพฒันาบทเรยีนในระดบัจงึตอ้งใชภ้าษาคอมพวิเตอร์
ยคุที ่4 ไดแ้ก ่ภาษาเชงิวตัถุ (Object Oriented Programming) เชน่ Visual Basic ,Visual C++ รวมทัง้
ภาษา HTML, Perl เป็นตน้ 
        2.1.3.3 บทเรยีนแบบมลัตมิเิดยีปฏสิมัพนัธ ์(Interactive Multimedia WBI : IMMWBI) 
เป็นบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย ทีนํ่าเสนอโดยยดึคณุสมบตัทิัง้ 5 ดา้นของ
มลัตมิเีดยี ไดแ้ก ่ขอ้ความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว เสยีง และการปฏสิมัพนัธ ์จดัวา่เป็นระดบัสงูสดุ 
เนื่องจากการปฏสิมัพนัธเ์พือ่จดัการทางดา้นภาพเคลือ่นไหวและเสยีงของ บทเรยีนโดยใชเ้วบ็บราวเซอร์
นัน้มคีวามยุง่ยากมากกวา่บทเรยีนทีนํ่าเสนอแบบใชง้านเพยีงลาํพงั ผูพ้ฒันาบทเรยีนจะตอ้งใชเ้ทคนคิ
ต่างๆ เขา้ชว่ย เพือ่ใหก้ารตรวจปรบัของบทเรยีนจากการมปีฏสิมัพนัธเ์ป็นไปดว้ยความรวดเรว็และ
ราบรืน่ เชน่ การเขยีนคกุกี ้(Cookies) ชว่ยสือ่สารขอ้มลู ระหวา่งเซริฟ์เวอรก์บัตวับทเรยีนทีอ่ยูใ่นไคล์
เอนทเ์ป็นตน้ ตวัอยา่งของภาษาทีใ่ชพ้ฒันาบทเรยีนระดบันี้ไดแ้ก ่Java , ASP , JSP และ PHP เป็นตน้ 
 2.1.4  สถาปตัยกรรมของระบบสาํหรบับทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนผา่นเครอืขา่ย 

 สถาปตัยกรรมของระบบบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครอืข่ายประกอบดว้ยส่วน
ต่าง ๆ ดงันี้ 
                    2.1.4.1 เครือ่งไคลเอนท ์(Client) เป็นเครือ่งคอมพวิเตอรข์องผูเ้รยีนทีม่สีมรรถนะสงู
เพยีงพอทีจ่ะต่อเชือ่มเขา้กบัระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตดว้ยความเรว็ โดยมคีวามสามารถดา้น
มลัตมิเีดยีประกอบดว้ยซพียีทูีม่คีวามเรว็สงูและมหีน่วยความจาํหลกัขนาดเพยีงพอ ตดิตัง้แผงวงจรเสยีง
พรอ้มลาํโพง รวมทัง้มแีผงวงจรเครอืขา่ยสาํหรบัเชือ่มตอ่เขา้กบัระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
                    2.1.4.2 การตอ่เชือ่มเขา้ระบบเครอืขา่ย (Network Connectivity) เป็นการเชือ่ม 
เครื่องไคลเอนทเ์ขา้กบัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ัง้อนิเทอรเ์น็ตหรอือนิทราเน็ตผ่านบรษิทัทีบ่รกิาร
ดา้นอนิเทอรเ์น็ต (Internet Service Provider) โดยใชโ้มเดม็ และคูส่ายโทรศพัท ์หรอืใหส้ายเชา่ 
                    2.1.4.3 เวบ็บราวเซอรแ์ละปลัก๊อนิ (Web Browser and Plug – ins) เป็นโปรแกรม
นําเสนอบทเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยขีองเวบ็ ไดแ้ก ่Hypertext Transfer Protocol โดยใชโ้พรโตคอลแบบ 
TCP/IP เชน่ Netscape Navigator , Internet Explorer , NetCaptor และ NCSA Mosaic  เป็นตน้ 
                    2.1.4.4 บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ยตดิตัง้ไวท้ีเ่วบ็เซริฟ์เวอร ์
ทีต่อ่เชือ่มเขา้กบัระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตหรอือนิทราเน็ต 
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ภาพประกอบ 2  แสดงสถาปตัยกรรมของระบบ 
ทีม่า : ศริสทิธิ ์ จาํปาขาว ,2549. ออนไลน์ : ภาพนิ่ง 

 
 2.1.5 ลกัษณะของการเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นเครอืขา่ย 
 แมว้า่บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย จะมแีนวความคดิและหลกัการ
ออกแบบเชน่เดยีวกนักบับทเรยีนคอมพวิเตอร ์ แต่ลกัษณะของการเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย จะมคีวามแตกต่างกนัโดยธรรมชาต ิซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้
      2.1.5.1 สามารถขยายพืน้ทีก่ารเรยีนการสอนไดม้ากกวา่บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์น
เครอืขา่ยปกตหิรอืการเรยีนสอนแบบดัง้เดมิในชัน้เรยีนผูเ้รยีนทีม่เีครือ่งคอมพวิเตอรอ์ยูท่าํงานหรอืที่
บา้นกส็ามารถต่อเชือ่มเขา้ระบบได ้ทาํใหก้ารเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบ
เครอืขา่ย มพีืน้ทีไ่มจ่าํกดั นอกจากไมม่ชีัน้เรยีนแลว้ ยงัแพรข่ยายไปยงัพืน้ทีห่า่งไกลไดส้ะดวกกวา่
บทเรยีนชนิดอื่น ๆ 

          2.1.5.2 ผูเ้รยีนสามารถคน้ควา้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดง้า่ยจากเครอืขา่ยใยแมงมมุ (world 
Wide Web) ของเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ทาํใหก้ารศกึษาไมถ่กูจาํกดัเฉพาะหนงัสอืหรอืเอกสารทีผู่ส้อน
เตรยีมมาเทา่นัน้ 
                    2.1.5.3 บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย สรา้งความรูส้กึแปลกใหมแ่ละ
สรา้งความสนใจกบัผูเ้รยีนไดสู้ง ซึง่เป็นผลมาจากการปฏสิมัพนัธท์ีผู่เ้รยีนมตี่อบทเรยีนอย่างต่อเนื่อง
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ตลอดเวลา สง่ผลใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นไปดว้ยความสนุกสนาน และทา้ทาย ทําใหอ้งคค์วามรูข้องผูเ้รยีน
เกดิขึน้ตลอดเวลาและมปีระสทิธผิล 
               2.1.5.4 ชว่ยใหผู้เ้รยีนมทีางเลอืกมากขึน้ในการศกึษาบทเรยีนดว้ยตนเอง ซึง่สามารถ
เลอืกศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากไฮเปอรเ์ทก็ซท์ีม่อียูบ่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตตามความถนดัและความชอบ
ของตนเอง โปรแกรมการเรยีนมคีวามยดืหยุน่มากกวา่บทเรยีนชนดิอื่น ๆ 
               2.1.5.5 ผูเ้รยีนสามารถตดิต่อสือ่สารกบัผูส้อนไดส้ะดวก โดยใชเ้ครือ่งมอืสนบัสนุนหรอื
บรกิารต่าง ๆ ทีม่อียูบ่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ทัง้ในลกัษณะ Asynchronous และSynchronous ปญัหา
ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย จงึไดร้บัการแกไ้ขที่
ทนัเวลา ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความมัน่ใจในการศกึษาบทเรยีนเพยีงลาํพงั 
               2.1.5.6 สามารถจดัการศกึษาไดห้ลากหลายรปูแบบ เชน่ การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
(Collaborative Learning) การเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง (Student Centered) หรอืระบบการ
เรยีนการสอนอื่นๆ ทีใ่ชง้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ทาํใหเ้กดิสงัคมการเรยีนรูใ้นรปูแบบใหม ่ทีแ่ปลก
ไปจากเดมิเกดิการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม ่ๆ รวมทัง้การแกป้ญัหาและ
การทาํงานรว่มกนัซึง่เป็นกลยทุธท์ีท่าํใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
 2.1.6  รปูแบบของการเรยีนการสอนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ย 
 บทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ยสามารถใชก้บัการเรยีนการสอนไดทุ้กสาขาวชิา ซึง่
รปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนผา่นระบบเครอืขา่ยนัน้ นกัคอมพวิเตอร์
ศกึษา จาํแนกออกเป็น 4 รปูแบบ ดงันี้ 
          2.1.6.1 Standalone Course หมายถงึ การเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนและ 
สว่นประกอบต่างๆ ทัง้หมดถกูนําเสนอบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผูเ้รยีนเพยีงแตต่่อเชือ่มเครือ่ง
คอมพวิเตอรเ์ขา้กบัระบบโดยป้อนชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นกจ็ะสามารถเขา้ไปศกึษาบทเรยีนได ้เริม่ตัง้แต่
การลงทะเบยีนการเลอืกวชิาเรยีน การศกึษาบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ย การวดัผลและ
ประเมนิผลและการรายงานผลการเรยีน ขัน้ตอนทัง้หมดนี้จะดาํเนินการโดยระบบการจดัการผา่น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรยีนไมจ่าํเป็นตอ้งเดนิทางไปศกึษาในชัน้เรยีนจรงิกส็ามารถศกึษาจนจบ
หลกัสตูรได ้การเรยีนการสอนลกัษณะนี้เปรยีบเสมอืนเป็นหอ้งเรยีนขนาดใหญ่ทีไ่มม่กีาํแพงกัน้ หรอืที่
เรยีกวา่ No Wall School หรอื No Classroom องคค์วามรูท้ ัง้หมดจะถกูนําเสนอผา่นบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย ผูเ้รยีนเพยีงทีต่อ่เชือ่มมาจากสถานทีแ่ตกตา่งกนักส็ามารถเขา้
ศกึษาในชัน้เรยีนเดยีวกนัได ้จงึเรยีกอกีอยา่งหนึ่งวา่ Cyber Class หรอื Cyber Classroom ปจัจุบนัใน
มหาวทิยาลยัต่างประเทศมกัจะจดัการเรยีนการสอนรปูแบบนี้ควบคูไ่ปกบัการเรยีนการการสอนแบบ
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ปกต ิเพือ่เป็นการขยายโอกาสทางการศกึษาใหก้บัผูเ้รยีนในชมุชนหา่งไกลจงึจดัว่าเป็นรปูแบบหน่ึงของ
การศกึษาทางไกล 
                    2.1.6.2 Web Supported Course หมายถงึ การเรยีนการสอนปกตแิบบเผชญิหน้า 
ในชัน้เรยีนระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน แต่ใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนระบบเครอืขา่ยสนับสนุน
หรอืสอนเสรมิเพื่อใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูเพิม่เตมิ ทําใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูห้ลากหลายขึน้ ไม่เฉพาะ
ทางดา้นการนําเสนอเนื้อหาบทเรยีนเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการทํากจิกรรม การทํากรณีศกึษาการ
แกป้ญัหา หรอืการตดิต่อสือ่สาร ซึง่บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย ทีใ่ชส้นบัสนุนการ
เรยีนการสอนปกตติามรปูแบบนี้ กําลงัมบีทบาทอยา่งสงูต่อระบบการศกึษาในปจัจุบนัอนัเนื่องมาจาก
ความไมพ่รอ้มของคอมพวิเตอรฮ์ารด์แวร ์และการแพรข่ยายของระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ทาํใหก้าร
จดัการเรยีนการสอนในลกัษณะของ Standalone Course ยงัทาํไมไ่ดใ้นบางชุมชน การใชบ้ทเรยีน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย สนบัสนุนการเรยีนการสอนปกตจิงึเป็นทางเลอืกใหมใ่นการจดั
การศกึษาปจัจุบนั ซึง่มปีระสทิธภิาพมากกวา่การทีผู่เ้รยีนนัง่ฟงัคาํบรรยายจากผูส้อนเฉพาะเพยีงแต่ใน
ชัน้เรยีนเทา่นัน้ 
                    2.1.6.3 Collaborative Learning หมายถงึ การเรยีนการสอนแบบรว่มมอืโดยใช้
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย โดยทีผู่เ้รยีนจากชมุชนต่างๆ ทัง้ใน และนอกประเทศ
ต่อเชือ่มระบบเขา้สูบ่ทเรยีนในเวลาเดยีวพรอ้มกนัหลาย ๆ คน และศกึษาบทเรยีนเรือ่งเดยีวกนั ซึง่
สามารถชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในการตอบคาํถาม แกป้ญัหา ทาํกจิกรรมการเรยีนการสอน และ
ดาํเนินการต่างๆ ในการรว่มกนัสรา้งสรรค ์บทเรยีนกนัทาํใหเ้กดิเป็นเครอืขา่ยองคค์วามรูข้นาดใหญ่ทีท่า้
ทายและชวนใหผู้เ้รยีนตดิตามบทเรยีนโดยไมเ่กดิความเบือ่หน่าย 

         2.1.6.4 Web Pedagogical Resources หมายถงึการนําแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ทีม่อียูบ่น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมาใชส้นบัสนุนการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ แหลง่เวบ็ไซตท์ีเ่กบ็
รวบรวม ขอ้ความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว วดีทีศัน์ และเสยีง รวมทัง้บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน
ผา่นระบบเครอืขา่ย ลกัษณะของการใชส้นบัสนุนจงึสนบัสนุนจงึสามารถใชไ้ดท้ัง้การใชป้ระกอบการ
เรยีนการสอน และการทาํกจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ 
  2.1.7 ซอฟทแ์วรส์าํหรบัพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ย  

  ซอฟทแ์วรส์าํหรบัพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนผา่นระบบเครอืขา่ย แบง่ออกเป็น  
2 ประเภท ไดแ้ก ่

       2.1.7.1 ระบบนพินธบ์ทเรยีน (Authoring System) เป็นซอฟทแ์วรท์ีอ่อกแบบขึน้มาเพือ่
ใชพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยโดยตรง ปจัจบุนัซอฟทแ์วรป์ระเภทน้ีสามารถนําไป
พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย ไดเ้ชน่กนั เนื่องจากมกีารปรบัปรงุใหส้ามารถ
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นําเสนอผา่นเวบ็บราวเซอรไ์ด ้ไดแ้ก่ Authorware, Multimedia Toolbooks II , Icon Author , Quest 
IBTAuthor , CBIQuick , Macro media Flash เป็นตน้ 
                   2.1.7.2  ภาษาคอมพวิเตอร ์(Computer Language) เป็นภาษาคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้
พฒันาโปรแกรมใชง้านทัว่ๆ ไป ไดแ้ก ่HTML , Java , ASP , JSP PHP , Perl และ ASP+ เป็นตน้        
 2.1.8 ขอ้แตกต่างระหว่างการเรยีนการสอนปกตกิบัการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร์บนระบบ
เครอืขา่ย 
            การเรยีนการสอนปกตใินชัน้เรยีน มลีกัษณะที ่ผูเ้รยีนถกูจาํกดัดว้ยเวลา ชัน้เรยีนสถานที ่โดย
ทีผู่เ้รยีนกบัผูส้อนมกีารเผชญิหน้ากนัโดยตรง มขีอ้จาํกดัดา้นการจดักลุม่กจิกรรมการเรยีนการสอน 
เนื่องจากจากปญัหาดา้นจาํนวนผูเ้รยีน เวลา และสถานทีก่ารเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ชว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย มลีกัษณะทีผู่เ้รยีนสามารถเลอืกเวลาเรยีนไดต้ามสะดวกทัง้ทีบ่า้นหรอืที่
ทาํงาน โดยทีผู่เ้รยีนและผูส้อนตดิต่อสือ่สารกนัผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไมม่กีารควบคมุเวลาและเรยีน
ตามความสามารถของตนเอง การเรยีนการสอนสามารถใชไ้ดท้ัง้บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบ
เครอืขา่ย และแหลง่ขอ้มลูบนเครอืขา่ยใยแมงมมุสาํหรบัขอ้แตกต่างระหวา่งบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ย
สอนกบับทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย มดีงันี้ 
       2.1.8.1 การเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร ์มลีกัษณะเป็นการใชง้านใน
ลกัษณะโดยลาํพงั มกีารสนบัสนุนการเรยีนการสอนแบบ Asynchronous เพยีงอยา่งเดยีวไมส่ามารถ
จดัการเรยีนการสอนแบบรว่มมอืได ้(Collaborative Learning) ไมม่รีะบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring) ในการ
เรยีนการสอนสามารถเขา้ถงึบทเรยีนหรอืสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ต่ไมก่อ่ใหเ้กดิเครอืขา่ยหรอืสงัคมแหง่
การเรยีนรูก้ารเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ยเป็นการใชง้านในลกัษณะ
เครอืขา่ยสามารถสนบัสนุนการเรยีนการสอนทัง้แบบ Synchronous และ Asynchronousสามารถ
สนบัสนุนการเรยีนการสอนแบบรว่มมอือยา่งสมบรูณ์ มรีะบบพีเ่ลีย้งชว่ยเหลอืผูเ้รยีนเกีย่วกบัการเรยีน
การสอนสามารถเขา้ถงึบทเรยีนไดท้กุ ๆ สว่น และเปิดโอกาสใหเ้กดิเครอืขา่ยหรอืสงัคมแหง่การเรยีนรู้
ไดง้า่ยและกวา้งไกล 
 2.1.9 เกณฑก์ารพจิารณาเลอืกใช ้เกณฑก์ารพจิารณาเลอืกใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรบ์นระบบ
เครอืขา่ย 

  เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายที่แสดงไว้ในคู่มือ 
Multimedia and Internet Training Awards ประกอบดว้ยขอ้กาํหนดจาํนวน 10 ขอ้ ไดแ้ก ่

        2.1.9.1 เนื้อหา  (Content) เป็นการพจิารณาทัง้ปรมิาณและคณุภาพของเนื้อหาของ
บทเรยีนวา่มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่เน่ืองจากเนื้อหาทีเ่หมาะสมจะตอ้งมคีวามเป็นสารสนเทศซึง่เป็น
องคค์วามรู ้(Information) ไมใ่ชเ่ป็นขอ้มลู (Data) อนัเป็นคณุสมบตัพิืน้ฐานของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
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บนระบบเครอืขา่ย 
         2.1.9.2 การออกแบบการเรยีนการสอน (Instructional Design) บทเรยีน WBI/WBT ที่
ดจีะตอ้งผา่นกระบวนการวเิคราะหแ์ละออกแบบ เพือ่พฒันาเป็นระบบการเรยีนการสอน ไมใ่ชห่นงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(e–Books) ทีนํ่าเสนอผา่นจอภาพของคอมพวิเตอร ์

          2.1.9.3 การปฏสิมัพนัธ ์(Interactivity) บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบ
เครอืขา่ยจะตอ้งนําเสนอ โดยยดึหลกัการปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน องคค์วามรูท้ ีเ่กดิขึน้แตล่ะเฟรม ควรจะ
เกดิขึน้จากการทีผู่เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธโ์ดยตรงกบับทเรยีน เชน่ การตอบคาํถาม การรว่มกจิกรรม เป็นตน้ 
ไมไ่ดเ้ป็นการนําเสนอในลกัษณะของการสือ่แบบทางเดยีว (One–way Communication) 

          2.1.9.4 การสบืทอ่งขอ้มลู (Navigation) ดว้ยหลกัการนําเสนอในรปูแบบของ
ไฮเปอรเ์ทก็ซบ์ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ยควรประกอบดว้ยเนื้อหาทัง้เฟรมหลกัหรอื
โหนดหลกั และเชือ่มไปยงัโหนดยอ่ยทีม่คีวามสมัพนัธก์นั โดยใชว้ธิกีารสบืทอ่งขอ้มลูแบบต่างๆเชน่ 
Bookmarks , Backtracking , History Lists หรอืวธิอีื่นๆ อนัเป็นคณุลกัษณะเฉพาะของเวบ็บราวเซอร ์

         2.1.9.5 สว่นของการนําเขา้สูบ่ทเรยีน (Motivational Components) เป็นการพจิารณา
ดา้นการใชค้าํถาม เกม แบบทดสอบ หรอืกจิกรรมต่างๆ ในขัน้ของการกลา่วนําหรอืการนําเขา้สูบ่ทเรยีน
ดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีนกอ่นทีจ่ะเริม่ศกึษาเนื้อหา 

          2.1.9.6  การใชส้ือ่ (Use of Media) เป็นการพจิารณาความหลากหลายและความ
สมบรูณ์ของสือ่ทีใ่ชใ้นบทเรยีนวา่เหมาะสมหรอืไมเ่พยีงใด เชน่ การใชภ้าพเคลือ่นไหว การใชเ้สยีง หรอื
การใชภ้าพกราฟิก เป็นตน้ 

          2.1.9.7 การประเมนิผล (Evaluation)บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ยที่
ด ีจะตอ้งมสีว่นของคาํถาม แบบฝึกหดั หรอืแบบทดสอบ เพือ่ประเมนิผลทางการเรยีนของผูเ้รยีนอกีทัง้
ยงัตอ้งพจิารณาระบบสนบัสนุนการประเมนิผลดว้ย เชน่ การตรวจวดั การรวบรวมคะแนนและการ
รายงานผลการเรยีน เป็นตน้ 

          2.1.9.8 ความสวยงาม (Aesthetics) เป็นเกณฑพ์จิารณาดา้นความสวยงามทัว่ ๆ ไป
เกีย่วกบัตวัอกัษร กราฟิก และการใชส้ ีรวมทัง้รปูแบบการนําเสนอ และการตดิต่อกบัผูใ้ช ้

          2.1.9.9 การเกบ็บนัทกึ (Record Keeping) ไดแ้ก ่การเกบ็บนัทกึประวตัผิูเ้รยีน การ
บนัทกึผลการเรยีนและระบบฐานขอ้มลูตา่งๆ ทีส่นบัสนุนกระบวนการเรยีนการสอน เชน่ การออกใบ
ประกาศนียบตัรหลงัจากเรยีนจบ 

         2.1.9.10 เสยีง (Tone) ถา้บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนบนระบบเครอืขา่ย สนบัสนุน
มลัตมิเีดยีดว้ย กค็วรพจิารณาดา้นเสยีง เกีย่วกบัลกัษณะของเสยีงทีใ่ช ้ปรมิาณการใช ้และความ
เหมาะสม (มนตช์ยั, 2545) 
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 2.2  ประเภทของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

       ใจทพิย ์ณ สงขลา ( 2547 : 14 -15) กลา่วถงึ การใชเ้วบ็เพือ่การเรยีนการสอนมกัพบได ้
5 ลกัษณะ 

   2.2.1 เวบ็เพือ่สง่เสรมิการสอนรายวชิา   
   การเรยีนโดยใชเ้วบ็เพือ่การสอนเสรมิ  เป็นการจดัทาํเวบ็เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูหรอื
สารสนเทศเพิม่เตมิเสรมิจากการเรยีนปกต ิ รวมทัง้อาจมกีารจดักจิกรรมการสือ่สารนอกเวลาการเรยีน
โดยใชเ้วบ็เป็นชอ่งทางการสือ่สารหลกั ซึง่อาจเปิดเฉพาะใหก้บัผูเ้รยีนรายวชิานัน้ อาจเผยแพรใ่หก้บัผู้
สน ใจทัว่ไปเขา้ไปศกึษา 
   2.2.2 เวบ็เพือ่การเรยีนการสอนในหลกัสตูร  
   เวบ็เพือ่การเรยีนการสอนในหลกัสตูร  เป็นการกาํหนดเวบ็รายวชิาประกอบเขา้เป็น
หลกัสตูรมกีารจดัการเป็นระบบการเรยีนการสอน การตดิตามผลการเรยีนการบรหิารจดัการ และบรกิาร
สนเทศใหก้บัผูเ้รยีน  โดยผูเ้รยีนจะตอ้งลงทะเบยีนในหลกัสตูรดงักลา่ว  เวบ็ในลกัษณะนี้มกัปรากฏใน
ลกัษณะการศกึษาทางไกล  ซึง่อาจกาํหนดเป็นโปรแกรมการเรยีนการสอนทัง้หมดผา่นเครอืขา่ยหรอื
ควบคูไ่ปกบัการศกึษาจากสือ่การเรยีนหรอืการเรยีนทีผู่เ้รยีนผูส้อนตอ้งพบปะกนัจรงิ  (On  line/ off  
line)  
 

   2.2.3 เวบ็เพือ่การจดัการเรยีนในแบบดกีรรีว่ม   
        การจดัการเรยีนแบบดกีรรีว่มดว้ยเวบ็เป็นการพฒันาเวบ็เพือ่เป็นสือ่กลางระหวา่งการ
เรยีนการสอนของสถาบนัมากกวา่หนึ่งสถาบนัรว่มกนั   โดยทัว่ไปมกัเกดิขึน้ระหวา่งสถาบนัในและ
ต่างประเทศ 
  2.2.4 เวบ็ทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลู  
  เวบ็ทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลูสารสนเทศทางการศกึษาและบทเรยีน ทีจ่ดัไวเ้พือ่ใหผู้ส้นใจทัว่ไป 
เขา้ศกึษาอาจอยูใ่นลกัษณะของแหลง่ขอ้มลูหรอืฐานขอ้มลูบทความหอ้งสมดุ 

 

  2.2.5 เวบ็เพือ่การพฒันาและอบรมบุคลากรในองคก์ร   
  เวบ็เพือ่การพฒันาและอบรมบุคลากรในองคก์ร  อาจปรากฏในรปูของสารสนเทศ  การ
จดัการความรู ้ (Knowledge  management)  การฝึกอบรมบนเวบ็ ( Web – based  training)  หรอื  
ระบบสนบัสนุนการปฏบิตังิานดว้ยเวบ็  (Web  Performance  support  system)  
 2.3  องคป์ระกอบของบทเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต   

 ใจทพิย ์  ณ สงขลา (2547 : 10 -17) กลา่วถงึการเรยีนการสอนบนเวบ็  (Web-Based  
Instruction)  วา่เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งเทคโนโลยปีจัจุบนักบัการเรยีนการสอน   เป็นการ
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ผสมผสานกนัระหวา่งเทคโนโลยปีจัจบุนักบักระบวนการออกแบบ    การเรยีนการสอนเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพทางการเรยีนรูแ้ละแกป้ญัหาในเรือ่งขอ้จาํกดั  ทางดา้นสถานทีแ่ละเวลา 
            การจดัการสอนบนเวบ็ 
              1) การจดัการสอนบนเวบ็  โดยทีไ่มต่อ้งมกีารเขา้ชัน้เรยีน  

   2) การสอนบนเวบ็เป็นสว่นใหญ่  ในขณะทีย่งัมกีารนดัหมายมาเขา้ชัน้เรยีนบา้ง   
   3) การจดัการสอนบนเวบ็  เพือ่เสรมิการเรยีนการสอนใน   ชัน้เรยีนปกตกิไ็ด ้ 

 

          การเรยีนการสอนบนเวบ็เป็นการใชอ้งคป์ระกอบทางเทคโนโลยหีลกั  2  สว่น  คอื  
ไฮเปอรม์เีดยีและคณุสมบตัขิองคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย 
                2.3.1  ไฮเปอรม์เีดยีหรอืสือ่หลายมติ ิ

    ไฮเปอรม์เีดยีหรอืสือ่หลายมติ ิหมายถงึสือ่ในรปูแบบต่าง ๆ  เชน่ ขอ้ความ ภาพ  
เสยีงทีเ่ชือ่โยงถงึกนั  (Link)  และสามารถแสดงผลทางจอภาพ   ทีผู่ใ้ชส้ามารถเลอืกรบัเนื้อหาสาระตาม
การเชือ่ม โยงทีไ่ด ้ กาํหนดไว ้ คณุสมบตัขิองสือ่หลายมตินิี้ถกูนําไปประยกุตใ์ชใ้นการนําเสนอสาระ
ความรูท้ีใ่หท้าง เลอืกกบัผูเ้รยีน  สามารถศกึษาเนื้อหาสาระตามเป้าหมายของตนเองและรวม   ถงึการ
เรยีนการสอนในรปูแบบของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนทีส่ามารถสนองตอบ  ความแตก ต่างของ
บุคคลในการเรยีนรูม้กีารสรา้งกจิกรรม  เพือ่การทบทวนความรูค้วามเขา้ใจหรอืจาํลอง  สถานการณ์   
การฝึกปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลวุตัถุประสงคท์างการเรยีน  รวมทัง้มกีารประเมนิการเรยีนอยา่งเป็น
ระบบ 

2.3.2  การใชค้ณุสมบตัขิองคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย หมายถงึ  การ
เชือ่มโยงระหวา่งคอมพวิเตอรด์ว้ยกนัเป็นเครอืขา่ยและรวมทัง้การเชือ่มโยงระหวา่งเครอืขา่ย การ
ขยายตวัของเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีม่ขีอบขา่ยกวา้งขวางทัว่โลก   เปิดโอกาสทางการเรยีนการสอนที่
ประยกุตใ์ชค้ณุสมบตัขิองเครอืขา่ยใน  2  ลกัษณะคอืการรว่มใชส้ารสนเทศและการใชป้ระโยชน์ 

2.3.2.1  การรว่มใชท้รพัยากร  (Resources  sharing) 
   การรว่มใชท้รพัยากร หมายถงึ  การรว่มใชส้ารสนเทศ  บทเรยีนอื่น ๆ   
คณุสมบตัขิองคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ยทาํใหส้ารสนเทศ  บทเรยีน  และกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรปูแบบ
อเิลก็ทรอนิกสห์รอืสือ่หลายมติทิีพ่ฒันาเกบ็ไวใ้นคอมพวิเตอรใ์หบ้รกิาร   (Computer  server)  สามารถ
เผยแพรแ่ละอนุญาตใหผู้เ้รยีนเขา้ศกึษาบทเรยีนและรว่มกจิกรรมทางการเรยีนเหลา่นัน้  ผา่น
คอมพวิเตอร ์ ทีต่ัง้  ณ ทีใ่ดกไ็ดท้ีม่กีารเชือ่มโยงเขา้เป็นเครอืขา่ย  ทาํใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดโ้ดยไม่
ตอ้งจาํกดัวา่ผูเ้รยีนแต่ละบุคคลสะดวก  (any  time  - any place)  บทเรยีนทีนํ่าเสนอผา่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตนัน้   มคีณุสมบตั ิ ดงันี้ 
           -  สามารถแกไ้ข  ปรบัปรงุ  บทเรยีน   ใหท้นัสมยัไดท้นัท ี
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  -  สามารถนําเสนอเผยแพรแ่กผู่เ้รยีนไดต้ลอดเวลา 
  -  สามารถใหก้ารโตต้อบปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนและโปรแกรมการเรยีน 

สามารถเกบ็ขอ้มลู  และผลการเรยีน เพือ่การเรยีกดจูากผูเ้รยีนและผูส้อน 
  -  สามารถอาํนวยความสะดวกในการโตต้อบปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีน 

และผูส้อนไดต้ลอดเวลา 
 

2.3.2.2 การสือ่สารโดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นสือ่กลาง (Computer- Mediated   
communication) 
     การสือ่สารผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ป็นการสือ่สารโดยใชโ้ปรแกรมทีส่ามารถทาํให้
เกดิการสือ่สารตดิตอ่กนั  2  มติใินเวลา คอื  
      1 ) มติปิระสานเวลา  (Sychronous  mode of  communication)  เป็นการสือ่สาร
ระหวา่งผูเ้รยีนทีต่อ้งนดัหมายออนไลน์พรอ้มกนั เพือ่ทาํกจิกรรมการเรยีนรูใ้หล้ลุ่วงตามวตัถุประสงค ์
การจดักจิกรรมการเรยีนรูน้ี้  ทาํใหผู้เ้รยีนผูส้อนสามารถเรยีนรูร้ว่มกนัโดยไมเ่ป็นตอ้งอยู ่ ณ  สถานที่
เดยีวกนัและสือ่สารดว้ยการใชโ้ปรแกรมทีส่นบัสนุนการสือ่สารโตต้อบแบบทนัท ี (real  time)  เหมาะสม
กบักจิกรรมการเรยีนรูท้ีต่อ้งการตอบสนองกลบัทนัท ี เพือ่การตดัสนิตกลงหรอืสรปุความในเรือ่งใดเรือ่ง
หนึ่ง เชน่ โปรแกรมการบรรยายทางไกลดว้ยเสยีงหรอืผา่นกลอ้งวดีทีศัน์ 
     2)  มติต่ิางเวลา  (Asynchronous  mode of communication) เป็นการสือ่สารระหวา่ง
ผูเ้รยีนและผูส้อนตดิต่อถงึกนัดว้ยการฝากขอ้ความหรอืไฟลป์ระเภทต่าง ๆ  ในเครือ่งคอมพวิเตอร์
ใหบ้รกิารซึง่ผูร้บัสารสามารถเลอืกรบัสาระตามเวลาทีส่ะดวกของตนเอง เพือ่การเรยีนรูส้ะทอ้นความคดิ
ตามลาํพงั ดว้ยการใช ้ โปรแกรม  เชน่  เวบ็เมล ์ (ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสบ์นเวบ็)  โปรแกรมเวบ็บอรด์  
(กระดานขา่ว) 
   

            2.3.3  องคป์ระกอบของเวบ็ไซตเ์พือ่การเรยีนการสอน 
         เวบ็ไซตเ์พือ่การเรยีนการสอนโดยทัว่ไปมกัจะพบองคป์ระกอบดงันี้ 

       2.3.3.1  โฮมเพจ (Home  Page) หน้าแรกทีผู่เ้รยีนพบโดยมสีาระเกีย่วกบัเวบ็ไซตน์ัน้ 
ๆหรอืสถาบนันัน้ทีผู่เ้รยีนควรทราบ  เรยีกวา่  โฮมเพจโดยทัว่ไปจะเสนอสารสนเทศแนะนําหลกัสตูร 
และรายวชิานัน้ ๆ  มภีาพลกัษณ์ทีน่่าเชือ่ถอื ชกัชวนตอ่ความสนใจ มภีาพและขอ้ความแสดงการ
ตอ้นรบัโฮมเพจทีด่จีะตอ้งสามารถสือ่สารถงึผูเ้ยีย่มชมไดว้า่  เวบ็นําเสนอเกีย่วกบัเรือ่งอะไร มคีวาม
ทนัสมยัคอืทาํการสรา้งและปรบัปรงุบอ่ยเพยีงใด สถาบนัหรอืผูใ้ดทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืเป็นผูพ้ฒันา  
แนะนําแนวทางในการศกึษาเวบ็  และความรูห้รอืสิง่ทีส่ามารถคาดหวงัไดจ้ากเวบ็นัน้  (What   When  
Where  How  Why ) 
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    2.3.3.2 เนื้อหาสาระของรายวชิาเพจ็สารบญั (Index ) มกัจะทาํหน้าทีเ่ชือ่มโยงเน้ือหา
สาระในรายวชิาและกจิกรรมการเรยีน  บางครัง้กม็กัจะรวมเพจ็ของการแนะนําวธิกีารเรยีนและโฮมเพจ
อยูใ่นเฟรมเดยีวกนั 
    2.3.3.3 เพจ็บนัทกึ (Note page ) ลกัษณะของเพจ็เชน่นี้ มกัจะเป็นเพจ็ทีม่สีารสนเทศ
ขอ้ความเป็นสว่นใหญ่  
    2.3.3.4 ประมวลรายวชิา  ( Course  syllabus )  เพจ็นี้ใหร้ายละเอยีดของรายวชิา 
ทัง้หมด กาํหนดเวลา  กจิกรรมการเรยีน  งานทีม่อบหมาย  การสอบ  การใหค้ะแนนและเกณฑ ์อาจ
รวมทัง้หนงัสอื  หรอืเอกสารประกอบการเรยีน ประมวลรายวชิาโดยทัว่ไปจะคดัลอกมาจากประมวล
รายวชิาทีใ่ชอ้ยา่งเป็นทางการในหอ้งเรยีนปกตจิดัทาํเป็นเวบ็เพจ็ 
 

    2.3.3.5 แหลง่ขอ้มลู ( Resource )  มกีารเชือ่มโยงไปยงัแหลง่ขอ้มลูในเวบ็อื่น ๆ  ที ่
เกีย่วกบัวชิาทีเ่รยีนโดยทัว่ไปไดใ้หเ้ครือ่งมอืเพือ่คน้ควา้สะดวกของผูเ้รยีน 
 

     2.3.3.6 ขอ้บงัคบัของวชิา (Course requirement )   บอกรายการสือ่ หนงัสอื  คูม่อื 
แหลง่การเรยีน การเชือ่มโยงและเครือ่งมอือื่น ๆ ซึง่อาจรวมอยูใ่นเนื้อหาสาระรายวชิาหรอืประมวล
รายวชิา 
    2.3.3.7 แนะนําการเรยีน (  Study quide )  เป็นเพจ็ทีท่าํหน้าทีแ่นะนําวา่เรยีนอยา่งไร ( 
How to learn ) แนะนําวธิกีารเรยีนออนไลน์ในวชิานัน้ ๆ รวมทัง้อธบิายวธิกีารเรยีนหรอืการใช้
ทรพัยากรการเรยีนในเวบ็ไซตห์รอืเป็นสว่นทีอ่ธบิายงานมอบหมายในวชิานัน้ ๆ 
    2.3.3.8 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ (  Role and Responsibility ) เป็นสิง่ทีก่าํหนดให้
ผูเ้รยีนรบัผดิชอบ  เชน่ การสง่งาน  แนวทางการประเมนิผูเ้รยีน  ซึง่อาจอยูร่วมกบัการแนะนําวธิกีาร
เรยีน 
                2.3.3.9 ประกาศ ( Announcement ) เป็นหน้าทีแ่จง้ใหผู้เ้รยีนทราบขา่วสารใหม่
เกีย่วกบัวชิา หรอืบางครัง้เพือ่แจง้การนดัพบ หรอืมอบหมายงาน 
       2.3.3.10 แผนผงัวชิา ( Course map/site  map )  เป็นการทาํใหภ้าพโครงสรา้งของ
วชิา  ทาํหน้าทีค่ลา้ยกบัระบบนําทาง 
      2.3.3.11 การมอบหมายงานและกจิกรรม ( Activities  and assignments )  แสดง
รายการงานทัง้หมดทีผู่เ้รยีนตอ้งปฏบิตั ิ อาจแยกเป็นเพจ็อื่น ๆ ในรายการแสดงกจิกรรมควรมวีนัและ
เวลากาํหนดสง่รายงานความกา้วหน้าของกจิกรรม 
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        2.3.3.12 ตารางเรยีน ( Course  Schedule ) แสดงปฏทินิการเรยีนตลอดภาค
การศกึษา  แสดงกาํหนดเวลาของกจิกรรมการเรยีนทีเ่กดิขึน้  เชน่ วนัสง่งาน  วนัสอบยอ่ย  วนัสอบ
ปลายภาค และกจิกรรมอื่น ๆ  

       2.3.3.13  ตวัอยา่งแบบทดสอบ ( Sample Test )    เพจ็นี้ทาํหน้าทีแ่สดงตวัอยา่ง
คาํถามในแบบ ทดสอบ หรอืการเชือ่มโยงไปยงัตวัอยา่งงานทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้ 

        2.3.3.14 การประเมนิผลวชิาหรอืโปรแกรม (  Course or Program Evaluation )  
แบบสอบถามใหผู้เ้รยีนประเมนิรายวชิา 
       2.3.3.15 สารสนเทศทีจ่าํเป็น ( Vital  Information )  ทีอ่ยูข่องผูส้อนทีส่ามารถสง่
ไปรษณยี ์ อเิลก็ทรอนกิส ์ พรอ้มทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสาร ชัว่โมงทาํงานบนออนไลน์ ( e- office 
hours ) การเชือ่มโยงไปยงับรกิารอื่น เชน่ การลงทะเบยีน  การบรกิาร คาํแนะนํา  หอ้งสมดุ  และ
นโยบายอื่นๆของสถาบนั 
 

       2.3.3.16 ประวตับุิคคล ( Biography ) ประวตัขิองผูส้อนโดยยอ่ และผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

        2.3.3.17 ดชันีและคาํศพัท ์( Glossary and index )  คาํศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เรยีงลาํดบั
ไวใ้หส้บืคน้ 
       2.3.3.18 สว่นการประชมุ ( Conference Area )  สาํหรบัผูเ้รยีนและผูส้อนสามารถ
อภปิรายรว่มกนัทัง้ในแบบประชมุเวลาเดยีวกนั และตา่งเวลา 
 

       2.3.3.19 กระดานขา่ว (  Bulletin board )  กาํหนดเป็นพืน้ทีใ่หผู้เ้รยีนผูส้อนสามารถตดิ
ประกาศขา่ว หรอืเปิดประเดน็คาํถามไวเ้ป็นสาธารณะใหผู้อ้่านทัว่ไปทราบ 
 

      2.3.3.20 คาํถาม (  FAQ Page )  คาํถามทีม่ผีูถ้ามบอ่ย ๆ   พรอ้มคาํตอบ ทัง้ทีผู่เ้รยีน
อาจมคีาํถามเชน่เดยีวกนักส็ามารถคน้หาเพือ่ใหไ้ดค้าํตอบทีต่อ้งการได ้    
 จากแนวคดิทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ผูว้จิยัสรปุไดว้า่ การเรยีนการสอนผา่นเวบ็สามารถใหค้ณุคา่
ทางดา้นการศกึษาเป็นอยา่งมาก ผูส้อนจงึควรพจิารณานําการเรยีนการสอนผา่นเวบ็ ไปประยกุตใ์ชเ้พือ่
ปรบัปรงุคณุภาพการเรยีนการสอนของแตล่ะบุคคล  ซึง่จะเหน็ไดว้า่การเรยีนการสอนผา่นเวบ็นัน้จะ
กอ่ใหเ้กดิประโยชน์และประสทิธภิาพต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิไดน้ัน้ จะตอ้งอาศยัปจัจยั
สาํคญัหลายประการ อนัไดแ้ก ่ความพรอ้มของการเขา้ถงึการสอน คณุลกัษณะของผูเ้รยีนและของผูส้อน 
 2.4 การออกแบบบทเรยีนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
      2.4.1 การออกแบบระบบการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ย 
      การจดัการเรยีนการสอนผา่นอนิเทอรเ์น็ตในลกัษณะของการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ย
ใยแมงมมุ นบัวา่เป็นนวตักรรมใหมท่างการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน ทีใ่ชป้ระโยชน์ของเครอืขา่ย



 

27 
อนิเทอรเ์น็ต เขา้มาเป็นสือ่ในการเรยีนการสอนในลกัษณะทีผู่เ้รยีนสามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัเนื้อหา
บทเรยีนและผูส้อนเหมอืนกบัอยูใ่นหอ้งเรยีนจรงิในลกัษณะของหอ้งเรยีนเสมอืน (Virtual Classroom) 
คอื สามารถทีจ่ะเรยีนเนื้อหา อภปิราย สมัมนา ซกัถาม และตอบปญัหาการเรยีน โดยการเรยีนการสอน
จะกระทาํไดด้ว้ยการเรยีนผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มโยงเครือ่งคอมพวิเตอรข์องผูเ้รยีน (Client) 
ผา่นเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่หบ้รกิาร (Server) โดยการเชือ่มโยงนี้สามารถทาํไดท้ัง้ในรปูแบบของการ
เชือ่มโยงระยะใกลผ้า่นเครอืขา่ยภายใน (LAN) หรอืการเชือ่มโยงระยะไกล (Remote Login) ผา่นโมเดม็
กไ็ด ้การดาํเนินการสอนจะดาํเนินไปโดยผา่นเวบ็ไซต ์(Web site) โดยการนําเสนอในลกัษณะของสือ่
ประสมทีนํ่าเสนอทัง้ขอ้ความ (Text) ภาพถ่าย (Picture) ภาพกราฟิก (Graphic) ภาพเคลือ่นไหวเหมอืน
จรงิ (Video) เสยีง (Sound) และเสยีงประกอบ (Effect) โดยผูเ้รยีนและผูส้อนสามารถมกีารปฏสิมัพนัธ์
แบบในทนัททีนัใด เชน่ การสนทนาผา่นกลุม่สนทนา (Chat of IRC) และการปฏสิมัพนัธแ์บบไม่
ทนัททีนัใด เชน่ การสง่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) การตอบปญัหาผา่นกลุม่ขา่ว (News Group) 
  แมคมานัส (Mcmanus : 1996) ไดเ้สนอแนะรปูแบบการออกแบบระบบการเรยีนการสอน
ดว้ยอนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชแ้บบการเรยีนการสอนทีเ่รยีก เอชดเีอม็ (HDM : Hypermedia Design Modal) 
ประกอบดว้ย 

2.4.1.1 การกาํหนดขอบเขตของการเรยีนการสอน 
   เป็นการกาํหนดขอบเขตและองคป์ระกอบของการเรยีนรูท้ ีผู่เ้รยีนควรจะไดร้บัตาม 

ความเหมาะสมกบัเวลา เป็นการกําหนดว่าขอบเขตของการเรยีนการสอนควรจะมแีค่ไหน ระบบการ
เรยีนการสอนแบบไฮเปอรม์เีดยี (Hypermedia) ควรจะเป็นขอบเขตความรูท้ ีม่คีวามซบัซ้อนมเีสน้ทาง
การเชือ่มโยงองคป์ระกอบความรูท้ีซ่บัซอ้นและซํ้าซอ้นหลายเสน้ทาง 

2.4.1.2  การกาํหนดองคป์ระกอบของกรณตีวัอยา่งทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอน 
    เป็นการกาํหนดองคป์ระกอบยอ่ยของกรณตีวัอยา่งทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนทีจ่ะทาํ
ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้กผู่เ้รยีน ซึง่รวมทัง้ขอ้ความ กราฟิก เสยีง และวดีโิอ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัจุดมุง่หมายที่
สาํคญั กรณตีวัอยา่งทีผู่อ้อกแบบเลอืกมาควรจะมคีวามเหมาะสมในทุก ๆ ดา้นของขอบเขตการเรยีน 

2.4.1.3  กาํหนดหวัขอ้และแนวคดิ 
    ในขัน้นี้จะเป็นการกาํหนดเคา้โครงความรู ้กาํหนดเป้าหมายการออกแบบ เลอืกรปูแบบ
การเรยีนทีเ่หมาะสม และวธิกีารนําเสนอองคค์วามรูโ้ดยสรา้งรปูแบบการตดิต่อทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ของการออกแบบเคา้โครงความรู้ทีจ่ะกําหนดในขัน้ตอนนี้เป็นองค์ความรูท้ีผู่เ้รยีนควรจะไดร้บัเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรยีนตามขอบเขตทีไ่ดก้าํหนดไว ้
    2.4.1.4 รวบรวมหวัขอ้ความรูเ้พือ่เชือ่มโยงเขา้สูก่รณตีวัอยา่ง 
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    ในขัน้นี้จะเป็นการรวบรวมและสรา้งเสน้ทางเพื่อเชื่อมโยงกรณีตวัอย่างต่าง ๆ เขา้ไว้
ดว้ยกนั ซึง่จะเป็นเสน้ทางนําไปสูป่ระเดน็ความรูท้ีก่าํหนดไวใ้นขอบเขตของการเรยีนการสอน 
    2.4.1.5 ใหผู้เ้รยีนเป็นผูค้วบคมุการเรยีนโดยใชก้รณตีวัอยา่ง 
    การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเป็นผูค้วบคุมการเรยีนดว้ยตนเองผ่านเสน้ทางการเรยีนรูจ้าก
กรณีตวัอย่างที่กําหนดไว้ จะทําให้ผู้เรยีนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการเรยีนที่ตัง้ไว้ได้โดยใช้
แนวความคดิทางทฤษฎีคอนสตรคัติวสิ (Constructivist) ซึ่งผู้เรยีนอาจจะไม่จําเป็นทีจ่ะต้องเดนิตาม
แนวความคิดที่ผู้สอนวางไว้ แต่ผู้เรียนสามารถจะคิดคําสําคัญ (Keyword) ที่ใช้ในการค้นหาด้วย
เครือ่งมอืชว่ยคน้ (Search Engine) ขึน้มาเองกไ็ด ้
    2.4.1.6 ใหโ้อกาสผูเ้รยีนในการตรวจสอบตนเอง 
    เป็นขัน้ตอนการตรวจสอบตนเองของผูเ้รยีน ในรูปแบบนี้ผูเ้รยีนจะเป็นศูนย์กลางของ
การเรยีนรู ้ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะเลอืกกําหนดคน้หาขอ้มลูความรู ้และตอบคาํถามทีอ่ยากรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
ผูเ้รยีนจงึควรมกีารตรวจสอบตนเองว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีต่ ัง้ไวไ้ดห้รอืไม ่โดยผูส้อนควร
ออกแบบเครือ่งชว่ยในการตรวจสอบตนเองของผูเ้รยีน 
 2.4.2  องคป์ระกอบของการออกแบบการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ย 
 แมกกรลิ (รจุโรจน์ แกว้อุไร, 2543: 41; อา้งองิใน Mcgreal, 1997 The internet: a Learning 
environment. Teaching and Learning at a Distance : What it takes to Effectively Design, Deliver 
and Evaluate Programs.) แสดงความคดิเหน็และเสนอแนะโครงสรา้งเวบ็เพจของเวบ็ไซตส์าํหรบั
รายวชิา ซึง่ควรจะมอีงคป์ระกอบทีเ่ป็นเวบ็เพจ ดงัตอ่ไปนี้ 
      2.4.2.1 โฮมเพจ (Homepage) เป็นเวบ็เพจแรกของเวบ็ไซต ์โฮมเพจควรมเีนื้อหา 
สัน้ ๆ เฉพาะทีจ่ําเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา ซึง่ประกอบดว้ย ชื่อรายวชิา ชื่อหน่วยงานที่รบัผดิชอบ
รายวชิา สถานทีโ่ฮมเวลาในการดาวน์โหลดขอ้มลูนาน 
       2.4.2.2 เวบ็เพจแนะนํา (Introduction) แสดงสงัเขปรายวชิา ควรจะมกีารเชือ่มโยง 
ไปยงัรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ควรจะใสข่อ้ความทกัทาย ตอ้นรบั รายชือ่ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนรายวชิา
นี้ พรอ้มทัง้การเชือ่มโยงไปยงัเวบ็เพจทีอ่ยูผู่เ้กีย่วขอ้งแต่ละคน และเชือ่มโยงไปยงัรายละเอยีดของวชิา 
        2.4.2.3 เวบ็เพจแสดงภาพรวมของรายวชิา  (Overview)  แสดงภาพรวมโครงสรา้ง 
ขอรายวชิามคีาํอธบิายสัน้ ๆ เกีย่วกบัหน่วยการเรยีน วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของวชิา 
        2.4.2.4 เวบ็เพจแสดงสิง่จาํเป็นในการเรยีนรายวชิา (Course Requirements) เชน่ 
หนงัสอืประกอบบทเรยีนคอมพวิเตอร ์ทรพัยากรการศกึษาในเครอืขา่ย (Online Resources)  เครือ่งมอื
ต่าง ๆ ทัง้ฮารด์แวรโ์ปรแกรมอ่านเวบ็ทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการเรยีนทางอนิเทอรเ์น็ตโดยใชเ้วบ็เพจ 
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         2.4.2.5  เวบ็เพจแสดงขอ้มลูสาํคญั  (Vitel Information) ไดแ้ก่ การตดิต่อผูส้อนหรอื
ผู้ช่วยสอน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาที่จะติดต่อแบบออนไลน์ได้ การเชื่อมโยงเว็บเพจ การ
ลงทะเบยีน ใบรบัรองการเรยีน การเชือ่มโยงไปยงัเวบ็เพจ คาํแนะนํา การเชือ่มโยงไปใชห้อ้งสมดุเสมอืน 
และการเชือ่มโยงไปยงันโยบายของสถาบนัการศกึษา 
        2.4.2.6 เวบ็เพจแสดงบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูเ้กีย่วขอ้ง 
(Responsibilities) ไดแ้ก ่สิง่ทีค่าดหวงัจากผูเ้รยีนในการเรยีนตามรายวชิา กาํหนดการสัง่งานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย วธิกีารประเมนิผลรายวชิา บทบาทหน้าทีข่องผูส้อน ผูช้ว่ยสอน และผูส้นบัสนุนเป็นตน้ 
        2.4.2.7 เว็บเพจกิจกรรมที่มอบหมายให้ทําการบ้าน (Assignment) ประด้วยงานที่
มอบหมายหรอืงานที่ผูเ้รยีนจะต้องทําในรายวชิาทัง้หมด กําหนดส่งงาน การเชื่อมโยงไปยงักจิกรรม 
สาํหรบัเสรมิการเรยีน 
         2.4.2.8 เวบ็เพจแสดงกําหนดการเรยีน (Course Schedule) กําหนดวนัส่งงาน วนั
ทดสอบยอ่ย วนัสอบ เป็นการกาํหนดเวลาทีช่ดัเจนจะชว่ยใหผู้เ้รยีนควบคมุตนเองไดด้ขี ึน้ 
         2.4.2.9 เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน (Resources) แสดงรายชื่อแหล่ง
ทรพัยากรสือ่ พรอ้มการเชือ่มโยงไปยงัเวบ็ไซตท์ีม่ขีอ้มลูความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
         2.4.2.10 เวบ็เพจแสดงตวัอยา่งแบบทดสอบ  (Simple Test) แสดงคาํถาม แบบทดสอบ
ในการสอบยอ่ย หรอืตวัอยา่งของงานสาํหรบัทดสอบ 
         2.4.2.11 เวบ็เพจแสดงประวตั ิ(Biography) แสดงขอ้มูลส่วนตวัของผูส้อน ผูช้่วยสอน
และคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน พรอ้มภาพถ่าย ขอ้มลูการศกึษา ผลงานสิง่ทีส่นใจ 
         2.4.2.12 เวบ็เพจแบบประเมนิ  (Evaluation) แสดงแบบประเมนิเพื่อใหผู้เ้รยีนใชใ้นการ
ประเมนิผลรายวชิา 
         2.4.2.13 เวบ็เพจแสดงคําศพัท์ (Glossary) แสดงคําศพัท์และความหมายทีใ่ช้ในการ
เรยีนรายวชิา 
         2.4.2.14 เว็บเพจการอภิปราย (Discussion) สําหรบัการสนทนา แลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็สอบถามปญัหาการเรยีนระหว่างผูเ้รยีน และระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน ซึง่เป็นไดท้ัง้แบบสือ่สาร
ในเวลาเดยีวกนั (Synchronous Communication) คอื ตดิต่อสือ่สารพรอ้มกนัตามเวลาจรงิและสือ่สาร
ต่างเวลา (Asynchronous Communication) ผูเ้รยีนสง่คาํถามเขา้ไปในเวบ็เพจนี้ และผูท้ีจ่ะตอบคาํถาม
หรอืและเปลีย่นความคดิเหน็ จะมาพมิพข์อ้ความเมือ่มเีวลาวา่ง 
         2.4.2.15 เวบ็เพจประกาศขา่ว (Bulletin Board) สาํหรบัใหผู้เ้รยีนและผูส้อนใชใ้นการ
ประกาศขอ้ความต่าง ๆ ซึง่อาจจะเกีย่วขอ้งหรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนกไ็ด ้



 

30 
         2.4.2.16 เวบ็เพจคําถามคําตอบทีพ่บบ่อย (FAQ Pages) แสดงคําถามและคําตอบ
เกีย่วกบัรายวชิาโปรแกรมการเรยีน สถาบนัการศกึษา และเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
         2.4.2.17 เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา คําแนะนําในการออกแบบ
เวบ็ไซตข์องรายวชิา 

2.4.3 องคป์ระกอบของการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตยงัประกอบดว้ย 
2.4.3.1 การพฒันาเน้ือหา 
         1) ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละทฤษฎกีารสอน 
         2) การออกแบบระบบการสอน 
         3) การพฒันาหลกัสตูร 
2.4.3.2 มลัตมิเีดยี 

      1) ขอ้ความและกราฟิก 
      2) ภาพเคลือ่นไหว 

         3) การออกแบบการปฏสิมัพนัธ ์
 2.4.3.3 เครือ่งมอืในอนิเทอรเ์น็ต 
          1) เครือ่งมอืในการตดิต่อสือ่สาร 
           2) แบบเวลาไมพ่รอ้มกนั (Asynchronous) เชน่ จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

,กลุม่ขา่ว ลสิเซฟิ (Listservs) เป็นตน้ 
                3) แบบมีปฏิสัมพันธ์พร้อมกัน (Synchronous) เช่น แบบตัวอักษร ได้แก่ 
Chat,IRC,MUDs แบบเสยีงแบบภาพ ไดแ้ก ่Internet Phone, Net Meeting, conferece Tools เป็นตน้  
          2.4.3.4 เครือ่งมอืในการเชือ่มตอ่ระยะไกล 
      -  Telnet, File Transfer Protocol เป็นตน้ 
          2.4.3.5 เครือ่งมอืชว่ยนําทางในอนิเทอรเ์น็ต (ฐานขอ้มลูและเวบ็เพจ) 
      -  Gopher,Lynx , เป็นตน้ 

2.4.3.6 เครือ่งมอืชว่ยคน้และเครือ่งมอือื่น ๆ 
         1) Search Engine 
        2) Counter Tool 
2.4.3.7 เครือ่งมอืคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์ประกอบ และซอฟแวร ์

                   1) ระบบคอมพวิเตอร ์เชน่ Unix, Window NT, Window 98,  
Dos, Macintosh 
                   2) ซอฟแวรใ์หบ้รกิารเครอืขา่ย ฮารด์ดสิก ์ซดีรีอม เป็นตน้ 
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          2.4.3.8 อุปกรณ์เชือ่มต่อเขา้สูเ่ครอืขา่ย และผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 
                  1) โมเดม็ 
                   2) รูปแบบการเชื่อมต่อความเรว็ 33.6 Kbps, สายโทรศพัท์, ISDN, T1, 
Satellite เป็นตน้ 
       3) ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต,เกตเวย ์
         2.4.3.9  เครือ่งมอืในการพฒันาโปรแกรม 
     1) โปรแกรมภาษา (HTML : Hypertext Markup Language, JAVA,JAVA 
Script CGI Script, Perl, Active X) 
     2) เครื่องมอืช่วยเขยีนโปรแกรม เช่น Front Page,Frontpage Express, 
Hotdog, Home site เป็นตน้ 
        2.4.3.9.10  ระบบใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 
                 1) HTTP Servers, Web Site, URL 
                  2) CGI  Common (Gateway Interface) 
        2.4.3.9.11 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร ์
 
           2.4.4  ขอ้พจิารณาในการออกแบบการเรยีนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 อเลก็ซซ์านเดอร ์( ใจทพิย ์ ณ  สงขลา, 2542: 41; อา้งองิใน  Alexander, 1996 ; Duchastel, 
1997 ; Harasim, et.al, 1995 ; Jonassen & Marra. 1997 ; Madux, 1994 ; McManus, 1997 ; Richie 
& Hoffman, 1996)  
  ในการสรา้งบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ตอ้งคาํนึงถงึลกัษณะการออกแบบการเรยีนการ
สอนทีเ่ขา้กบัคุณลกัษณะของคอมพวิเตอรห์รอืเครอืขา่ย ขอ้พจิารณาในการออกแบบการเรยีนการสอน
บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตจะพจิารณาในประเดน็ดงันี้ 
   2.4.4.1 การกาํหนดเป้าหมาย ( Goal) 
   2.4.4.2 เนื้อหาการเรยีน ( Content) 
   2.4.4.3 แรงจงูใจ ( Motivation) 
   2.4.4.4 สิง่แวดลอ้มในชัน้เรยีนเสมอืน ( Classroom setting) 
   2.4.4.5 ยทุธวธิกีารสอน ( Teaching Strategies) 
   2.4.4.6 การประเมนิผล ( Evaluation) 
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  2.4.4.1   การกาํหนดเป้าหมาย ( Goal) 
  ในการเรยีนการสอนมกีารกําหนดเป้าหมาย ( Goal) และวตัถุประสงคย์่อยพรอ้มทัง้เนื้อหา
เพือ่บรรลุวตัถุประสงคห์ลกั แต่ในการเรยีนผา่นเครอืขา่ยการสอนโดยใหเ้พยีงเนื้อหาหลกัโดยไมค่าํนงึถงึ
เนื้อหาสนบัสนุนอื่นๆ จะเป็นการจาํกดัคณุสมบตัขิองเครอืขา่ย ในการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ยควรจะ
ใหม้คีวามยดืหยุ่นกบัผู้เรยีน โดยมกีารจดัเน้ือหาที่เกี่ยวขอ้งสนับสนุนการเรยีนเพื่อวตัถุประสงค์หลกั 
ผูเ้รยีนบางคนไมม่พีืน้ฐานความรู ้ซึง่การเตรยีมการน้ีอานบางเรื่องทีจ่ําเป็น หรอืสนบัสนุนต่อการเรยีน
ในเรื่องนัน้มโีอกาสทีจ่ะเขา้ไปศกึษาในเรื่องพืน้ฐานดงักล่าวก่อนทีจ่ะกลบัมาศกึษาเรื่องหลกันัน้ ซึง่การ
เตรยีมการนี้อาจทําไดโ้ดยสรา้งเนื้อหาและทําการเชื่อมโยงไว ้( Internet Link) หรอืร่วมใชเ้นื้อหาของ
กลุ่มผู้อื่นๆ ที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าจะให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์สนับสนุนเนื้อหาหลักได้และทําการ
เชือ่มโยงสูภ่ายนอกได ้
  การเรยีนการสอนชนิดนี้มุง่เน้นทีผู่เ้รยีนซึง่จะเป็นผูเ้ลอืกควบคุมเนื้อหาและผสมผสานต่อรอง
เป้าหมายประสงค์หลกัของผูส้อนและวตัถุประสงค์การเรยีน ปลายทางแห่งการเรยีนการสอนจงึมผีล
ออกมาทีแ่ตกต่างในผูเ้รยีนแต่ละคน ตวัอย่างเช่น การกําหนดเนื้อหาการสอนอย่างหนึ่งโดยผู้สอนให้
เนื้อหาและแนะแนวทางแก่ผู้เรยีน จากประสบการณ์ทีแ่ตกต่างของผูเ้รยีนแต่ละคนทําใหผู้เ้รยีนเลอืก
เนื้อหาและสงัเคราะห์ผลลพัธ์ทางการเรยีนที่ต่างกนั แมว้่า ต่างกบ็รรลุเป้าประสงค์หลกัเช่นเดยีวกนั 
ดงันัน้การออกแบบการเรยีนการสอนผ่านเครอืขา่ย จงึมเีป้าหมายหลกัทีจ่ะเป็นการนําทางใหก้บัผูเ้รยีน
และสว่นวตัถุประสงคย์อ่ยเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ป็นการควบคมุของผูเ้รยีนเอง ผูส้อนยงัคงตอ้งทาํหน้าที่
เป็นผูก้ําหนดแนะแนวทางเนื้อหาหลกั สรรหาเทคนิควธิกีารสนบัสนุนผูเ้รยีนใหส้ามารถใชส้ิง่แวดลอ้มที่
ยดืหยุน่นี้ในการเรยีนไดอ้ยา่งมปีระโยชน์สงูสดุ 
  2.4.4.2   เน้ือหาการเรียน ( Content) 
  ในการนําเสนอบทเรยีนควรตอ้งคาํนึงถงึความสมัพนัธ ์ 3  ตวัแปรหลกั คอื เน้ือหา 
วตัถุประสงค ์ และผูเ้รยีน กลา่วคอื การเรยีนทีเ่น้นวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาจากผูส้อนเพยีงอยา่งเดยีวยงั
ไมเ่พยีงพอ แต่ตอ้งเป็นวธิยีดืหยุน่และเอือ้ตอ่การตดิตามตามประสบการณ์ของผูเ้รยีนรูด้ว้ยการนําเสนอ
เนื้อหาในรปูไฮเปอรม์เีดยีและการเชือ่มโยง ( Link) ซึง่มกีารโยงใยแบบไมเ่ป็นลาํดบั ( Non-linear) อาจ
ทาํใหผู้เ้รยีนสบัสน ดงันัน้เมือ่เขา้สูข่อ้มลูและผา่นการโยงใยในหลายชัน้ ควรใชก้ารชว่ยของ  Concept 
map คอื ผูเ้รยีนสามารถเหน็การเชือ่มโยงของเนื้อหาหนึ่งไปยงัอกีเนื้อหาหนึ่งซึง่เป็นพืน้ฐานความคดิ
ของการใชพ้ืน้ฐานความรูอ้ยา่งหนึ่งทีเ่อือ้ตอ่เน้ือหาใหม ่เพือ่การเรยีนแบบต่อยอด และสงัเคราะหค์วามรู้
ความรูข้ ึน้ใหม ่วธิกีารเชน่นี้สามารถใชเ้ครือ่งมอืโปรแกรมประเภท  Advance  Navigation  Tool เพือ่
ชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถสามารถตดิตามโครงขา่ยการโยงใยของเนื้อหาทีต่นเองไดเ้ขา้ดหูรอืศกึษาแลว้ 
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และยงัเป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนเหน็โครงสรา้งการเชือ่มโยงของผูส้อนและผูเ้รยีนเองไมส่บัสน ใน
การเขา้ดเูนื้อหา และสามารถเรยีงลาํดบัเนื้อหาสาระเพือ่การเรยีนรูแ้ละสงัเคราะหค์วามรูใ้หม ่
 2.4.4.3   แรงจงูใจ ( Motivation) 
  แรงจงูใจภายในมผีลสมัฤทธิต์อ่การเรยีนสงูกวา่แรงจงูใจภายนอก ดชัแฮสเทล (ใจทพิย ์ ณ  
สงขลา, 2542. หน้า 43 ; อา้งองิใน Duchastel, 1997 A Motivational Framework for Web-based 
Instruction [ On-line].) ไดอ้า้งถงึปจัจยั Effin Factor ( Effort-to-Interest) วา่ความพยายามจะมมีากขึน้
เมือ่สิง่ทีไ่ดร้บัคุม้กบัความพยายามนัน้ และเมือ่ทาํใหส้ิง่ทีไ่ดร้บัไมต่อ้งใชค้วามพยายามหรอืการเขา้ถงึ
มากกจ็ะเป็นแรงจงูใจทีใ่หผู้ใ้ชเ้ลอืกทีจ่ะเขา้ใชข้อ้มลูนัน้ จากพืน้ฐานความคดิน้ี ความสมัพนัธห์รอื
ปฏกิริยิาของผูเ้รยีนต่อคอมพวิเตอร ์(User Interface) จงึเป็นปจัจยัสาํคญัในการสรา้งแรงจงูใจของ
ผูเ้รยีน ในความหมายนี้มใิชเ่พยีงแต่ในกรณ๊ของการออกแบบบนจอภาพ ซึง่ยงัไมอ่าจควบคมุใหม้กีาร
ปรากฏบนจอไดเ้ชน่เดยีวกนัในผูร้บัทุกเครือ่ง แต่หมายถงึความพยายามในการออกแบบบนจอใหง้า่ยใน
การเขา้ถงึขอ้มลู และงา่ยตอ่การตดิตามทัง้ในแงข่องเนื้อหาและองคป์ระกอบ การนําเสนอเน้ือหาทีง่า่ย
ต่อการตดิตามกต็อ้งแฝงดว้ยความทา้ทาย ความอยากรูอ้ยากเหน็ของผูเ้รยีน ตวัอยา่งเชน่ การออกแบบ
การสอนเนื้อหาโดยใชว้ธิคีน้พบ ( Discover-Based Instructional  Strategies) นอกจากแรงจงูใจจาก
การทีผู่เ้รยีนปฏสิมัพนัธก์บัเนื้อหาบนจอคอมพวิเตอรโ์ดยผูส้อนแลว้ แรงจงูใจตอ่เน่ืองยงัไดม้าจากการ
ปฏสิมัพนัธก์บัผูส้อนและผูเ้รยีนอื่นดว้ย 
  2.4.4.4   ส่ิงแวดล้อมในชัน้เรียนเสมือน ( Classroom setting) 
  คณุลกัษณะการเรยีนผา่นเครอืขา่ยนัน้ มจุีดเดน่ทีแ่ตกต่างจากการเรยีนโดยปกต ิคอื นอกจาก
ผูเ้รยีนจะเรยีนดว้ยคอมพวิเตอรแ์ลว้ยงัมโีอกาสไดส้ือ่สารกบัผูเ้รยีนอื่นเพือ่การศกึษารวมทัง้ผูเ้ชีย่วชาญ
ในเรื่องนั ้นๆ ในการสื่อสารน้ีบางครัง้ได้พัฒนาการปฏิสัมพันธ์จนเป็นชุมชนเสมือน (Virtual  
Community) การมสีงัคมเสมอืนมผีลทัง้ในทางทีเ่กือ้กูลต่อการเรยีน หรอือาจเป็นไดท้ัง้ขอ้ดอ้ย คอื การ
ยากต่อการจดัการปฏสิมัพนัธเ์พือ่การเรยีนรู ้
 ความแตกต่างและความเหมอืนของการปฏสิมัพนัธ์ของกลุ่มทัง้สองชนิดว่า การปฏสิมัพนัธ์
แบบกลุ่มโดยการพบปะกนัจรงิ ผูร้ว่มกลุม่อภปิรายไดพ้บปะกนัซึง่หน้ามสีถานภาพทางสงัคม และบรบิท
ทางสงัคมในการปฏบิตัติ่อกนั พรอ้มทัง้มภีาษาท่าทางในการสือ่ความหมาย สว่นในรปูแบบในชัน้เรยีนที่
ไรก้ารปรากฏตวัตนจรงินัน้กย็งัมบีรบิททางสงัคมเขา้มาเกีย่วขอ้ง แมจ้ะมคีวามหนกัแน่นของทางบรบิท
ทางสงัคมน้อยกวา่หรอืแตกต่างไปจากกลุม่ทีไ่ดม้กีารพบปะกนัจรงิ ซึง่อาจสง่ผลไดท้ัง้สองทาง ทัง้ทีเ่ป็น
ทางบวกคอื ทาํใหก้ารอภปิรายเพือ่การเรยีนรูเ้น้นไดท้ีเ่นื้อหาสาระเพยีงอยา่งเดยีว โดยลดขอ้จาํกดัเรือ่ง
บทบาทและสถานภาพทางสงัคม หรอืทีเ่ป็นส่วนดอ้ยคอื ผูร้่วมประชุมไมส่ามารถสงัเกตเหน็ปฏกิริยิา
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ของผูอ้ื่นไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันัน้การจดัปฏสิมัพนัธ ์เพื่อการเรยีนดว้ยกลุ่มผา่นเครอืขา่ยนี้จงึควรคาํนึงถงึ
บทบาทและปฏกิริยิาของสมาชกิกลุ่มเดยีวกนั กบัการจดัการพลวตักลุ่มทัว่ไป 
 2.4.4.5   ยทุธวิธีการสอน ( Teaching Strategies) 
  เครอืขา่ยเวลิด ์ไวด ์เวบ็ ( World Wide Web) สนับสนุนการเรยีนการสอนแบบผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลางการเรยีนการสอน Spoon  Feed  หรอืมุง่เน้นทีเ่นื้อหาจากผูส้อนและเนื้อหาขอ้มลูจากการ
ตอบโตก้บัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยขาดการจดัการเพือ่สนบัสนุนการเรยีนผ่านเครอืขา่ยจงึเป็นการใช้
การเรยีนทีไ่มไ่ดใ้ชค้ณุสมบตัขิองเวบ็อย่างเตม็รปูแบบ จากสถานการณ์นี้กลยุทธก์ารสอนบนเครอืขา่ยที่
ออกแบบให้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง จึงให้ความสําคญักบัดารเรยีนการสอนที่เน้นบทบาทของผู้เรียน
เทคนิควธิกีารสอนทีพ่บว่าเอื้อต่อการเรยีนแบบผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลางจงึไดร้บัการประยุกต์เขา้กบัการ
เรยีนการสอนบนเครอืข่าย เช่น การเรยีนการสอนแบบคน้พบ แบบบทบาทสมมุต ิแบบโครงการร่วม 
บทบาทของผูส้อนจงึมแีนวโน้มทีเ่ปลีย่นไปเป็นผูแ้นะแนวทาง ชีนํ้าวธิเีรยีน เป็นพีเ่ลีย้งใหค้าํปรกึษาและ
อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รยีน สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนใฝก่ารเรยีนสามารถพึง่พงิและตรวจสอบตนเองได ้

2.4.4.6   การประเมินผล ( Evaluation) 
  โดยการประเมนิผลแบบเนื้อหาโดยได้รบัการป้อนกลบัจากคอมพวิเตอร์ หรอืโดยใหผู้้สอน
ประเมนิและป้อนผลกลบั และชีแ้นะเป็นรายบุคคลยงัไมเ่พยีงพอต่อการเรยีนการสอนผ่านเครอืขา่ย ใน
การประเมนิผลควรจะมแีนวทางใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสตรวจสอบและประเมนิตนเองกลบัเป้าประสงคห์ลกั 
และการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บันอกเหนอืจากทีก่าํหนดไวก้บับทเรยีนการสอน 
  โดยสรุป การเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายเวลิด์ ไวด์ เวบ็ เป็นสิง่ใหม่ที่ต้องการการพฒันา
รปูแบบและวธิกีารเรยีนการสอนทีต่อบรบัและใชค้ณุสมบตัขิองเครอืขา่ยเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
 จากแนวคดิทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ผูว้จิยัสรปุไดว้า่  การออกแบบบทเรยีนผา่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต ทาํใหไ้ดนํ้าเอาแนวคดิและหลกัการของการออกแบบบทเรยีนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต มา
ออกแบบเครือ่งมอื เชน่ ในเรือ่งของโฮมเพจ เวบ็แนะนํา เวบ็เพจแสดงภาพรวมของรายวชิา เวบ็เพจ
แสดงขอ้มลูสาํคญั เวบ็เพจกจิกรรมทีม่อบหมายใหท้าํการบา้น เวบ็เพจแสดงตวัอยา่งแบบทดสอบ  เป็น
ตน้ 
2.5  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร ์

ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร ์(Efficiency) หมายถงึ ความสามารถของบทเรยีน
คอมพวิเตอรใ์นการสรา้งผลสมัฤทธิใ์หผู้เ้รยีนมคีวามสามารถทาํแบบทดสอบระหวา่งบทเรยีน 
แบบฝึกหดั หรอืแบบทดสอบหลงับทเรยีนไดบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัเกณฑข์ัน้ตํ่าทีก่าํหนดไวก้ารหา
ประสทิธภิาพของบทเรยีนจงึตอ้งกาํหนดเกณฑม์าตรฐานขึน้ก่อน โดยทัว่ไปจะใชค้า่เฉลีย่ของคะแนนที่
เกดิจากแบบฝึกหดัหรอืคาํถามระหวา่งบทเรยีนกบัคะแนนเฉลีย่จากแบบทดสอบแลว้นํามาคาํนวณเป็น
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รอ้ยละ เพือ่เปรยีบเทยีบกนัในรปูของ Even 1/ Even 2 โดยเขยีนอยา่งยอ่เป็น E1/E2 เชน่ 90/90 หรอื 
85/85 และจะตอ้งกาํหนดคา่ E1 และ E2 เทา่นัน้ เนื่องจากงา่ยตอ่การเปรยีบเทยีบและการแปล
ความหมาย 
 สาํหรบัความหมายของประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร ์มดีงันี้  
 รอ้ยละ 95–100 หมายถงึ บทเรยีนมปีระสทิธภิาพดเียีย่ม (Excellent) 

      รอ้ยละ 90–94 หมายถงึ บทเรยีนมปีระสทิธภิาพด ี(Good) 
      รอ้ยละ 85–89 หมายถงึ บทเรยีนมปีระสทิธดิพีอใช ้  (Fairly Good) 

                รอ้ยละ 80-84 หมายถงึ บทเรยีนมปีระสทิธภิาพพอใช ้  Fair) 
               ตํ่ากวา่รอ้ยละ 80 หมายถงึ บทเรยีนตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข   (Poor) 
 ขอ้พจิารณาสาํหรบัเกณฑก์ารกําหนดมาตรฐานประสทิธภิาพของบทเรยีนกค็อื ถ้ากําหนด
เกณฑ์ยิง่สงูจะทําใหบ้ทเรยีนมคีุณค่าต่อการเรยีนการสอนมากขึน้ แต่กไ็ม่ใช่เรื่องง่ายนักทีจ่ะพฒันา
บทเรยีนใหผ้ลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนบรรลุถงึเกณฑก์ําหนดในระดบันัน้ อย่างไรกต็ามโดยทัว่ไปไม่ควร
กาํหนดไวต้ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 เนื่องจากจะทาํใหบ้ทเรยีนลดความสาํคญัลงไปซึง่จะสง่ผลใหผู้เ้รยีนไมส่นใจ
บทเรยีนและเกดิความลม้เหลวทางการเรยีนในทีสุ่ด ขอ้พจิารณาในการกําหนดเกณฑม์าตรฐานของ
บทเรยีน สามารถกาํหนดครา่ว ๆ ไดด้งันี้ 

        2.5.1 บทเรยีนสาํหรบัเดก็เลก็ ควรกาํหนดไวร้ะหวา่งรอ้ยละ 95 – 100 
        2.5.2 บทเรยีนทีเ่ป็นเนื้อหาวชิาทฤษฎ ีหลกัการ มโนมต ิและเน้ือหาพืน้ฐานสาํหรบัวชิา

อื่น ๆควรกาํหนดไวร้ะหวา่งรอ้ยละ 90 – 95 
               2.5.3 บทเรยีนมเีน้ือหาวชิายากและซบัซอ้น ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศกึษามากกวา่ปกต ิ
ควรกาํหนดไวร้ะหวา่งรอ้ยละ 85 - 90 
                 2.5.4 บทเรยีนวชิาปฏบิตั ิวชิาประลอง หรอืวชิาทฤษฎกีึง่ปฏบิตั ิควรกาํหนดไว ้ระหวา่ง
รอ้ยละ 80 – 85 

        2.5.5 บทเรยีนสาํหรบับุคคลโดยทัว่ไปไมร่ะบุกลุ่มเป้าหมายทีแ่น่นอน ควรกําหนดไว้
ระหวา่งรอ้ยละ 80 - 85 

   การหาประสทิธภิาพของบทเรยีนตามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2 เป็นวธิกีารหา 
ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนทีไ่ดร้บัความนิยมแพรห่ลายทีส่ดุ เนื่องจากเป็นเกณฑท์ี่
ผ่านการวจิยัมาแลว้หลายครัง้และไดร้บัการยอมรบัว่าสามารถใชเ้กณฑ ์ ดงักล่าววดัประสทิธภิาพของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนไดต้รงทีส่ดุ โดยที ่E1 และ E2 ไดจ้ากคา่ระดบัคะแนนดงัต่อไปนี้ 

   E1 ไดจ้ากคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนทัง้หมดจากการทาํแบบฝึกหดั (Exercise) หรอื  



 

36 
แบบทดสอบ (Test) ของบทเรยีนแต่ละชุดหรอืคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนทัง้หมด จากการตอบคาํถาม
ระหวา่งบทเรยีนของบทเรยีนแต่ละชดุ 
            E2 ไดจ้ากคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนทัง้หมดจากการทาํแบบทดสอบหลงับทเรยีน  (Posttest) 
 ดงันัน้ ประสทิธภิาพของบทเรยีนจงึมคีา่เทา่กบั E1/E2 เชน่ 88/86 ซึง่สามารถแปล
ความหมายไดว้า่ บทเรยีนมคีวามสามารถในการสรา้งผลสมัฤทธิใ์หผู้เ้รยีนสามารถทาํแบบทดสอบหลงั
บทเรยีนแต่ละชดุ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 88 และสามารถทาํแบบทดสอบหลงับทเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่
รอ้ยละ 86 แสดงวา่เป็นบทเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพบทเรยีนในขัน้ดพีอใช ้(Fairly Good) สามารถนําไปใช้
งานไดโ้ดยปกตคิา่ของ E2 จะมคีา่ตํ่ากวา่คา่ของ E1 เน่ืองจาก E1 เกดิจากการวดัผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน
จากการทาํแบบทดสอบ แบบฝึกหดั หรอืคาํถามระหวา่งบทเรยีนซึง่เป็นวดัผลในระหวา่งการนําเสนอ
เนื้อหาหรอืวดัผลทนัททีีศ่กึษาเนื้อหาจบในแตล่ะเรือ่งระดบัคะแนน จงึมคีา่เฉลีย่สงูกวา่คา่ของ E2  ซึง่
เป็นการวดัผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนจากการทาํแบบทดสอบหลงับทเรยีนทีศ่กึษาเนื้อหาผา่นมานานแลว้ ซึง่
อาจเป็นเวลาหลายชัว่โมงหรอืหลายสปัดาห ์จงึอาจเกดิความสบัสนหรอืลมืเลอืน  การหาประสทิธภิาพ
ของบทเรยีนตามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2 จงึมกัหาความคงทนทางการเรยีนของผูเ้รยีน (Retention Of 
Learning) ควบคูก่นัไปดว้ยเพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องผลคะแนนทีไ่ด ้(มนตช์ยั  เทยีนทอง, 2545) 
สรปุสาระสาํคญัของบทเรียนบนเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต 

จากแนวคดิเกีย่วกบับทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็  ซึง่ผูว้จิยั  ไดศ้กึษาและรวบรวมจาก
เอกสารตา่ง ๆ ทาํใหค้ณะผูศ้กึษาสามารถสรปุแนวคดิดงักลา่วเพือ่ประยกุตใ์ชใ้นการศกึษา  ดงัมี
สาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 บทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็  หมายถงึ  บทเรยีนทีส่รา้งขึน้โดยใชค้อมพวิเตอร ์ เชือ่มเขา้
กบัเครอืขา่ย  เวลิด ์  ไวด ์  เวบ็  ซึง่สามารถเรยีนไดท้กุทีทุ่กเวลา  มกีารแกไ้ขและบนัทกึผลได ้ รวมถงึ
มปีฏสิมัพนัธก์นัระหวา่งผูเ้รยีนและโปรแกรมทีเ่รยีนอกีดว้ย 
 ประเภทของการเรยีนผา่นเวบ็  ม ี5 ลกัษณะไดแ้ก ่ เวบ็เพือ่การสง่เสรมิการสอนรายวชิา, เวบ็
เพือ่การเรยีนการสอนในหลกัสตูร , เวบ็เพือ่การจดัการเรยีนในแบบดกีรรีว่ม, เวบ็ทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลูและ
เวบ็เพือ่การพฒันาและอบรมบุคลากรในองคก์ร   
 องคป์ระกอบของบทเรยีนบนเครอืขา่ย  มลีกัษณะดงันี้คอื  แบบไฮเปอรม์เีดยี หรอืสือ่หลายมติิ
และคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย   มภีาพ  เสยีง  ขอ้ความ  เรยีนรูแ้ละประเมนิผลไดร้วมถงึสามารถเชือ่มโยง
กนัไดท้ัว่โลก 
 การออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ม ี 2 ลกัษณะคอื  การออกแบบบทเรยีนบน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต และองคป์ระกอบของการออกแบบบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ในการ
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ออกแบบเวบ็ไซตจ์ะตอ้งคาํนึงถงึความสวยงาม  น่าสนใจ  ใชง้านงา่ยและสะดวก  ใชไ้ดทุ้กทีทุ่กเวลา  
ชดัเจน ถกูตอ้ง  ใชต้วัอกัษรขนาดพอเหมาะ  อ่านงา่ย  มรีปูภาพประกอบ 
 การหาประสทิธภิาพบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  หมายถงึ  ความสามารถของบทเรยีนที่
ทาํใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามจุดประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ ซึง่จะใชต้ามกาํหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพ 
E1/E2  มดีงันี้  80/80  85/85  90/90  อยา่งไรกต็ามโดยทัว่ไปไมค่วรกาํหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพ 
E1/E2 ไวต้ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 
 
3. เอกสารท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนรายบุคคล 

ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล 
เสาวณยี ์สกิขาบณัฑติ (2525 : 3)ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรยีนการสอนแบบ 

รายบุคคลไวว้า่ เป็นการจดัการศกึษาทีผู่เ้รยีนสามารถศกึษาเลา่เรยีนไดด้ว้ยตนเองและกา้วไปตาม 
ขดีความสามารถ ความสนใจ และความพรอ้ม หรอืกลา่วอกีนยัหนึ่งกค็อืเป็นเทคนคิหรอืวธิสีอนทีย่ดึ 
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล โดยจดัสิง่แวดลอ้มสาํหรบัการเรยีนใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนอยา่งอสิระ 

ชม ภมูภิาค (2543 : 49) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนแบบรายบคุคลไวว้า่ เทคนิค 
วธิกีารทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามจงัหวะการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละคน เป็น 
วธิกีารสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง เป็นวธิกีารสอนทีเ่รยีนศกึษาดว้ยการควบคมุตนเอง เรยีนรู ้
ตามจงัหวะของตนเอง ประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ออกแบบเฉพาะสาํหรบัผูเ้รยีนแต่ละคน โดยม ี
รากฐานมาจากการวเิคราะหค์วามสนใจและความตอ้งการของแตล่ะคน ผูเ้รยีนจะควบคมุเวลาตาม 
ความสนใจและความสะดวกของผูเ้รยีนเอง 

กดิานนัท ์มลทิอง (2536 : 163-164) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนแบบรายบคุคลไวว้า่ 
เป็นการจดัการศกึษาทีพ่จิารณาถงึลกัษณะความแตกต่าง ความตอ้งการ และความสามารถ เพือ่ให ้
ผูเ้รยีนแต่ละคนเรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นสนใจไดต้ามกาํลงัและความสามารถของตน ตามวธิกีารและสือ่การ 
เรยีนทีเ่หมาะสม เพือ่บรรลถุงึวตัถุประสงคก์ารเรยีนทีก่าํหนดไว ้

มาล ีนิสสยัสขุ (2535 : 440) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรยีนการสอนแบบ 
รายบุคคลไวว้า่ การสอนเดก็เป็นรายบุคคลโดยใหเ้ดก็ไดศ้กึษาดว้ยตนเองและมุง่หวงัใหเ้ดก็ไดเ้รยีน 
ตามความสามารถของแตล่ะบุคคล รูจ้กัวธิกีารเรยีนและฝึกการศกึษาดว้ยตนเอง 

สรปุไดว้า่ การเรยีนการสอนรายบุคคลเป็นการจดัการเรยีนทีใ่หผู้เ้รยีนสามารถศกึษาไดด้ว้ย
ตนเองตามความตอ้งการ ความพรอ้มของผูเ้รยีนของแตล่ะบุคคล โดยผูส้อนเป็นผูจ้ดัสภาพแวดลอ้มและ
สือ่การเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมใหแ้กผู่เ้รยีน ซึง่ผูเ้รยีนจะเรยีนไดส้ามารถเรยีนไดต้ามอสิระเพือ่ใหบ้รรลุ
ถงึวตัถุประสงคข์องการเรยีนทีก่าํหนดไว ้โดยคาํนึงถงึหลกัของความแตกต่างระหวา่งบคุคล ซึง่ไดแ้ก ่
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ความแตกตา่งในดา้นความสามารถ สตปิญัญา ความตอ้งการ ความสนใจ ดา้นรา่งกาย อารมณ์และ
สงัคม โดยการเรยีนดว้ยตนเองเป็นการประยกุตร์ว่มกนัระหวา่งเทคนคิและสือ่การสอนใหส้อดคลอ้งกบั
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล ไดแ้ก ่การเรยีนการสอนโปรแกรม ชดุการเรยีนการสอน การจดัตาราง
เรยีนแบบยดืหยุน่ การสอนแบบโมดลู การสอนแบบ PSI ซึง่วธิกีารเรยีนเหลา่นี้จะชว่ยเสรมิ
ประสทิธภิาพของการดาํเนนิการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเตม็ที ่(โสมวรรณ พนัธุส์กุล. 2551 : 31-
32) 
วตัถปุระสงคข์องการจดัการสอนรายบคุคล 

การสอนรายบุคคล ยดึหลกัปรชัญาทางการศกึษาและอาศยัพืน้ฐานจากทฤษฎจีติวทิยา 
พฒันาการและจติวทิยาการเรยีนรู ้วตัถุประสงคใ์นการจดัการสอนรายบคุคลจงึมุง่อยูใ่นแนวดงันี้ 
(เสาวณยี ์สกิขาบณัฑติ. 2528 : 161-162) 

1. มุง่สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้รูจ้กัแกป้ญัหาและตดัสนิใจเอง การ 
สอนรายบุคคลสอดคลอ้งและสง่เสรมิการศกึษาตลอดชวีติและการศกึษานอกโรงเรยีนสนบัสนุนให ้
ผูเ้รยีนรูจ้กัแสวงหาและเรยีนรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ตวัเองและสงัคม ใหรู้จ้กัแกป้ญัหา รูจ้กั 
ตดัสนิใจ มคีวามรบัผดิชอบและพฒันาความคดิในทางสรา้งสรรคม์ากกวา่ทาํลาย 

2. สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รยีน ใหไ้ดเ้รยีนบรรลุผลกนัทกุคน การสอน 
รายบุคคลสนบัสนุนความจรงิทีว่า่คนยอ่มมคีวามแตกต่างกนัทุกคน ไมว่า่จะเป็นดา้นบุคลกิภาพ 
สตปิญัญาหรอืวา่ความสนใจ โดยเฉพาะความแตกตา่งทีม่ผีลตอ่การเรยีนรูท้ีส่าํคญั 4 ประการคอื 

 2.1 ความแตกตา่งในเรือ่งอตัราเรว็ของการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนแต่ละคนจะใชเ้วลาในการ 
เรยีนและทาํความเขา้ใจในสิง่เดยีวกนัในเวลาทีต่่างกนั 

 2.2 ความแตกตา่งในเรือ่งความสามารถ เชน่ ความฉลาด ไหวพรบิ ความสามารพเิศษ 
ต่างๆ ความแตกตา่งในเรือ่งวธิกีารเรยีน ผูเ้รยีนเรยีนรูใ้นวถิทีางทีแ่ตกต่างกนั ความแตกต่างในเรือ่ง
ความสนใจและสิง่ทีช่อบ เมือ่ผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวามแตกตา่งกนัในหลาย ๆ ดา้น เชน่นี้ ครจูงึตอ้งจดั
กจิกรรม การ เรยีนในลกัษณะต่าง ๆ กนัไว ้ใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีนดว้ยตนเองเพือ่สนองความแตกต่าง
ดงักล่าว 

3. เน้นเสรภีาพในการเรยีนรู ้เชือ่แน่วา่ถา้ผูเ้รยีนเรยีนดว้ยความอยากเรยีน ดว้ยความ 
กระตอืรอืรน้ทีไ่ดเ้กดิขึน้เอง จะเกดิแรงจงูใจและกระตุน้ใหพ้ฒันาการเรยีนรูโ้ดยทีค่รไูมต่อ้งทาํโทษ 
หรอืใหร้างวลั ผูเ้รยีนจะรูจ้กัตนเอง มคีวามมัน่ใจในการกา้วไปขา้งหน้าตามขดีความสามารถและ 
ความพรอ้ม 

4. ขึน้อยูก่บักระบวนการและวธิกีารทีเ่สนอความรูน้ัน้ใหแ้กผู่เ้รยีน การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ 
เรว็หรอืชา้และจะเกดิขึน้อยูก่บัผูเ้รยีนไดน้านหรอืไม ่นอกจากจะขึน้อยูก่บัความสามารถและความ 
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สนใจแลว้ ยงัขึน้อยูก่บักระบวนการและวธิกีารทีเ่สนอความรูน้ัน้แกผู่เ้รยีน เมือ่เป็นเชน่นัน้ การ 
กาํหนดใหผู้เ้รยีนเรยีนรูเ้รือ่งหน่ึงในระยะเวลาหนึ่ง และเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเดยีวจงึไมเ่ป็นการยตุธิรรม 
ต่อผูเ้รยีน ผูเ้รยีนควรจะไดเ้ป็นผูก้าํหนดเวลาเรยีนดว้ยตนเอง และควรจะไดม้โีอกาสเรยีนรูห้รอืม ี
ประสบการณ์ในการเรยีนดว้ยกระบวนการและวธิกีารตา่ง ๆ 

5. มุง่แกป้ญัหาความยากงา่ยของบทเรยีน เป็นการสนองตอบทีว่า่การศกึษามรีะดบัแตก 
ต่างกนัไปตามความยากงา่ย ถา้บทเรยีนนัน้งา่ยกท็าํใหบ้ทเรยีนนัน้สัน้ขึน้ ถา้ยากมากจ็ดัยอ่ยเนื้อหา 
ออกเป็นสว่น ๆ และใชว้ธิกีารและสือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้ 

นอกจากนี้ มาล ีนิสสยัสขุ (2535 : 440) ไดก้ลา่วถงึการจดัการเรยีนการสอนแบบ 
รายบุคคลวา่ จุดมุง่หมายและหลกัการพืน้ฐาน เพือ่ใหผู้เ้รยีนทุกคนบรรลุถงึเป้าหมายของการศกึษา 
วธิกีารสอนแต่ละรปูแบบ เชน่ การบรรยาย การอธบิาย และการเรยีนแบบกลุม่เลก็ กม็คีวาม 
เหมาะสมต่อเป้าหมายการศกึษาแตล่ะชนิด แต่กม็อิาจครอบคลุมถงึทุกชนิดได ้ทัง้นี้เป็นเพราะความ 
แตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รยีน เดก็บางคนมคีวามถนดัและบางคนไมส่ามารถเรยีนรูด้ว้ย 
คาํอธบิายของครอูยา่งเดยีวได ้แต่ตอ้งมกีารศกึษาทบทวนดว้ยตนเองอกีจงึจะเรยีนรูไ้ด ้เป็นตน้ การ 
จดัการเรยีนการสอนแบบรายบคุคล จงึมหีลกัการและจุดมุง่หมายเพือ่จดัการสอนใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีน 
ตามลกัษณะเฉพาะของตนเองและสง่เสรมิใหเ้ดก็รูจ้กัเรยีนดว้ยตนเอง 
ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบุคคล 

การจดัการเรยีนการสอนรายบุคคล มุง่สอนผูเ้รยีนตามความแตกตา่งโดยคาํนึงถงึ 
ความสามารถ ความสนใจ ความพรอ้ม และความถนดั ทฤษฎทีีนํ่ามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
รายบุคคล ไดแ้ก ่(เสาวณยี ์สกิขาบณัฑติ. 2525 : 2-3) 

1) ความแตกตา่งในดา้นความสามารถ (Ability Difference) 
2) ความแตกตา่งในดา้นสตปิญัญา (Intelligent Difference) 
3) ความแตกตา่งในดา้นความตอ้งการ (Need Difference) 
4) ความแตกตา่งในดา้นความสนใจ (Interest Difference) 
5) ความแตกตา่งในดา้นรา่งกาย (Physical Difference) 
6) ความแตกตา่งในดา้นอารมณ์ (Emotional Difference) 
7) ความแตกตา่งในดา้นสงัคม (Social Difference) 
จะเหน็ไดว้า่การจดัการเรยีนการสอนแบบนี้ เป็นการจดัทีร่ว่มแนวทางใหมใ่นการปฏริปู 

ระบบการเรยีนการสอนและการจดัหอ้งเรยีน จากแบบเดมิทีม่คีรเูป็นผูนํ้าแต่ผูเ้ดยีว มาเป็นระบบที ่
ครแูละผูเ้รยีนมสีว่นรว่มกนัรบัผดิชอบ การจดัการศกึษาจะเป็นแบบเปิด (Open Education) ผูเ้รยีน 
ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองและปฏบิตัดิว้ยตนเอง จนสามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้มือ่จบบทเรยีนแตล่ะหน่วย 
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หรอืแตล่ะบทแลว้ โดยจะมกีารทดสอบ หากผูเ้รยีนสามารถสอบผา่นจงึจะสามารถเรยีนบทเรยีนหรอื 
หน่วยต่อบทเรยีนบทต่อไปได ้บทเรยีนนัน้อาจทาํใหร้ปูของชดุการเรยีน การสอน (Instructional 
Package) บทเรยีนสาํเรจ็รปู (Programmed Instruction) หรอืโมดลู (Instructional Module) สาเหตุ 
ทีต่อ้งจดัใหม้กีารเรยีนการสอนรายบุคคลนัน้ เน่ืองจาก 

1) ความไมพ่อใจของคนทัว่ไปในคณุภาพการศกึษาทีม่อียู ่
2) การเน้นถงึความตอ้งการทีจ่ะปรบัปรงุใหไ้ดม้าซึง่สมัฤทธิผ์ลของนกัเรยีนทีย่งัไมพ่รอ้ม 

หรอืนกัเรยีนทีม่ปีญัหา 
3) ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีหม่ๆ  ซึง่จะพฒันาโปรแกรมการเขยีน 
4) ความสามารถทีเ่ป็นไปไดข้องคอมพวิเตอรท์ีจ่ะจดัโปรแกรมการเรยีนรายบุคคล 
5) การขยายตวัอยา่งรวดเรว็ของโสตทศันวสัด ุ
6) การขยายตวัของทนุต่าง ๆ เพือ่ใชใ้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 
โดยเราจะใชก้ารเรยีนการสอนรายบุคคลสาํหรบัเป็นการฝึกฝน ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของขบวน 

การศกึษา การเรยีนการสอนแบบนี้จะใชเ้มือ่เราตอ้งการชว่ยผูเ้รยีนใหเ้รยีนทกัษะเบือ้งตน้ เชน่ 
ทกัษะทางดา้นชา่ง ทกัษะการเขยีนอ่านคาํ เป็นตน้ และใชใ้นเน้ือหาวชิาทีต่่อเน่ืองกนั เชน่ วชิาชา่ง 
วชิาวทิยาศาสตร ์เป็นตน้  

นอกจากนี้ กาเย ่และเบอรไ์ลเนอร ์(Gagne ;& Berliner. 1988 : 456) ไดอ้ธบิายหลกัการ 
สอนทีส่นองความแตกตา่งระหวา่งบุคคลไวด้งันี้ 

1) ใหน้กัเรยีนแต่ละคนไดท้าํกจิกรรมการเรยีนทีเ่หมาะสมกบัความสามารถ และความ 
สนใจของนกัเรยีน 

2) ใชเ้ทคนคิวธิแีละลกัษณะการเรยีนทีเ่หมาะสมกบัความถนดัตามธรรมชาตขิองนกัเรยีน 
3) ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้หรอืมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูบ้ทเรยีนต่าง ๆ ตามอตัราการ 

เรยีนรูข้องนกัเรยีนเอง 
จากทีก่ลา่วมาจงึพอสรปุไดว้า่ การแกไ้ขปญัหาการจดัการเรยีนการสอนรายบุคคลอนัสบื 

เนื่องจากความแตกต่างระหวา่งบุคคล จงึควรมุง่เน้นทีก่ารจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบั 
นกัเรยีนในแตล่ะคนเพราะผูเ้รยีนแต่ละคนยอ่มมคีวามแตกต่างกนั ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแต่ตน้ 
ประเภทของการเรียนแบบรายบคุคล 

กาเย ่และบรกิส ์(Gagne ;& Briggs. 1974 : 187) ไดแ้บง่ประเภทการเรยีนการสอนแบบ 
รายบุคคลออกเป็น 5 ประเภท คอื 

การศกึษาดว้ยตนเอง (Independent Study) ซึง่จะมขีอ้ตกลงระหวา่งครแูละนกัเรยีนใน 
เรือ่งจุดมุง่หมายกวา้ง ๆ นกัเรยีนจะเตรยีมตวัเอง ศกึษาเอง สาํหรบัการสอนครัง้สดุทา้ย จะเตรยีม 
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อยา่งไรกเ็ป็นเรือ่งของนกัเรยีน อาจจะมขีอบขา่ยของรายวชิาหรอืไมม่กีไ็ด ้

การศกึษาดว้ยการควบคมุตนเอง (Self-directed Study) จะมกีารตกลงในจุดมุง่หมาย 
เฉพาะกาํหนดเอาไว ้แต่วธิกีารศกึษานัน้เป็นเรือ่งของนกัเรยีนเอง ครอูาจจะแนะการอ่านและวสัด ุ
ศกึษาใหแ้ลว้แต่นกัเรยีนจะใชห้รอืไมใ่ชก้ไ็ด ้หากเขาผา่นการทดสอบกถ็อืวา่ใชไ้ด ้

โครงการยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง (Learner-centered Programs) นกัเรยีนเลอืกจดุมุง่ 
หมายเองวธิกีารศกึษาเอง 

การยดึจงัหวะของนกัเรยีนเอง (Self-pacing) มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายเอาไวต้ลอดจน 
เกณฑต์่าง ๆ เอาไวท้กุคนเหมอืนกนั ต่างกนัแต่เวลาศกึษา การสอนแบบโปรแกรมอยู่ในประเภทนี้ 

การสอนทีน่กัเรยีนกาํหนดเอง (Student-determined Instruction) นกัเรยีนเลอืกจดุมุง่ 
หมาย วสัดศุกึษา กาํหนดเวลาเอง ทดสอบเอง และมเีสรทีีจ่ะทิง้จุดมุง่หมายใดกไ็ด ้
 การสอนเป็นรายบุคคลเป็นเรือ่งทีเ่กดิมาพรอ้มกบัการศกึษา ในยคุจกัรวรรดโิรมนัและยคุการ
เรยีนการสอนดาํเนินโดยครทูีส่อนกนัเป็นรายบุคคลเป็นสว่นมาก ต่อมาการศกึษาตอ้งจดัให ้
ผูเ้รยีนจาํนวนมาก การสอนกบัคนกลุม่ใหญ่จงึไดเ้กดิขึน้ แต่การสอนรายบุคคลกม็คีวามจาํเป็นทีต่อ้ง 
ใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพือ่สนองความแตกต่างของบคุคลซึง่มดีว้ยกนั 
หลายดา้น อาท ิ(ชม ภมูภิาค. 2525 : 93-97) 

1) แตกต่างกนัในเรือ่งบุคลกิภาพ บุคลกิภาพมอีทิธพิลตอ่การตอบสนองตอ่การสอน 
2) แตกต่างกนัในดา้นพทุธพิสิยั บุคคลยอ่มแตกตา่งกนัในดา้นความรู ้การรบัรู ้ความเขา้ใจ 

และสมรรถภาพทางสมอง 
3) แตกต่างกนัในดา้นวธิกีารสบืสวนสอบสวน นัน่คอื ความแตกตา่งกนัในเรือ่งของความ 

อยากรูอ้ยากเหน็ 
4) แตกต่างกนัในเรือ่งของการจดัลาํดบัความรู ้
การสอนรายบุคคลจงึมคีวามจาํเป็นและตอ้งมกีารพจิารณากนัอยา่งจรงิจงั ซึง่ทาํใหเ้กดิวธิ ี

การสอนแบบต่าง ๆ ขึน้ เชน่ บทเรยีนโปรแกรม การสอนดว้ยเครือ่งชว่ยสอน ชดุการสอนและ 
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 
ลกัษณะและคณุสมบติัของวสัดกุารเรียนท่ีใช้ในการสอนรายบคุคล 

วสัดกุารเรยีนมคีวามจาํเป็นและสาํคญัยิง่ต่อการสอนรายบุคคล เพราะวสัดกุารเรยีนจะทาํ 
หน้าทีเ่ป็นผูส้อนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจในสิง่ทีผู่เ้รยีนจะเรยีนรู ้(เสาวณยี ์สกิขาบณัฑติ. 
2528 : 162-163) 

วสัดกุารเรยีนทีจ่ะใชใ้นการสอนรายบคุคลควรจะมลีกัษณะและคณุสมบตัดิงัน้ี 
1) ใหผู้เ้รยีนเรยีนไดด้ว้ยตนเอง นัน่คอื สามารถเรยีนใหบ้รรลวุตัถุประสงคไ์ดด้ว้ยตนเอง 
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2) มคีวามสมบรูณ์ในตวัเอง คอื วตัถุประสงคท์ีเ่ดน่ชดั มกีจิกรรมการเรยีน (ทีจ่ดัลาํดบัไว ้

เป็นอยา่งดเีพือ่ใหผู้เ้รยีนเรยีนไดด้ว้ยความเขา้ใจและเกดิความรูต้ามลาํดบัไมส่บัสน และจะไดเ้ป็น 
การเพิม่ความรูท้ลีะน้อย ๆ เป็นขัน้ตอน จงูใจผูเ้รยีนในทกุกจิกรรมการเรยีน เน้ือหามคีวามถกูตอ้ง 
ภาษาทีใ่ชช้ดัเจน ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัระดบัความรูข้องผูเ้รยีน ในการทาํกจิกรรมการเรยีนจะได ้
ทบทวนความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนเป็นระยะจนจบบทเรยีน) และมกีารประเมนิผลหลงัการเรยีนตาม 
วตัถุประสงคห์ลงัการเรยีนตามวตัถุประสงคข์องบทเรยีนนัน้ 

3) มวีธิกีารประเมนิผลทีเ่หมาะสมในแตล่ะบทเรยีน พรอ้มทัง้มคีาํตอบเฉลย สาํหรบัขอ้ 
ทดสอบนัน้ ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนจะเหน็ไดว้า่ วสัดกุารเรยีนทีใ่ชใ้นการสอนรายบคุคลนัน้จะมคีวาม 
สมบรูณ์สาํเรจ็รปูในตวัเองผูเ้รยีนไมจ่าํเป็นตอ้งไปขวนขวายหาสิง่ตา่ง ๆ ทีต่อ้งใชใ้นการเรยีน 
เพิม่เตมิอกี 
บทบาทของส่ือกบัการสอนเป็นรายบคุคล 

ชม ภมูภิาค (2543 : 53) ไดก้ลา่วถงึบทบาทของสือ่กบัการสอนเป็นรายบคุคลวา่ การสอน 
เป็นรายบุคคลนัน้ มหีลกัจะตอ้งพจิารณาอยูห่ลายประการ อาท ิ

1) ขบวนการทีใ่ชต้อ้งวธิรีะบบ 
2) ธรรมชาตแิละปรมิาณของวสัดุทีต่อ้งการ วสัดุทีใ่ชใ้นสว่นเกีย่วกบัเทคโนโลยนีัน้ตอ้ง 

พจิารณาใหด้วีา่อะไรทีม่อียูแ่ลว้มจีาํหน่ายในทอ้งตลาด อะไรทีต่อ้งผลติเอง  
3) จะนําเทคโนโลยตี่าง ๆ มาใชต้อนใด ใชอ้ยา่งไร จะตอ้งฝึกการใชเ้ทคโนโลยตี่าง ๆ ให ้

นกัเรยีนอยา่งไร ฝึกตอนไหน 
การสอนเป็นรายบุคคลนัน้ สือ่มบีทบาทมาก จะตอ้งใชส้ือ่เทคโนโลยเีขา้มาชว่ยมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์เทคโนโลยกีารสอนเป็นรายบคุคลนัน้แตกตา่งจากการ 
สอนเป็นกลุม่แบบปกตอิยูเ่ป็นอนัมาก 

เทคโนโลยกีารสอนเป็นรายบคุคล มลีกัษณะพเิศษดงันี้ 
1) แตกต่างกนัในความเฉพาะเจาะจงของจุดมุง่หมาย การสอนเป็นรายบุคคลนัน้ จุดมุง่ 

หมายเขยีนเฉพาะเจาะจงเป็นจุดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม 
2) การสอนเป็นรายบุคคลยํา้เรือ่งการพฒันาสว่นบคุคล 
3) การสอนเป็นรายบุคคลเน้นเรือ่งวธิกีารเรยีนรู ้

ข้อดีและข้อจาํกดัของการสอนแบบรายบคุคล 
คณาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษาคณะครศุาสตร ์สถาบนัราชภฎั 

สวนดสุติ (2539 : 34) ไดก้ลา่วสรปุถงึขอ้ดแีละขอ้จาํกดัของการสอนแบบรายบคุคลไวด้งันี้ 
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ข้อดี 
1) ผูเ้รยีนมอีสิระในการเรยีน มคีวามเป็นตวัของตวัเอง 
2) ผูส้อนใชส้ือ่อยา่งอื่นแทนการเขา้หอ้งเรยีน 
3) ผูเ้รยีนประสบความสาํเรจ็มากกวา่ความลม้เหลว 
4) ผูเ้รยีนสามารถเลอืกประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 
5) ผูเ้รยีนมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหา 
6) ผูเ้รยีนไมต่อ้งแขง่ขนักบัผูอ้ื่น 
7) ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดท้นัท ี
ข้อจาํกดั 
1) การสอนแบบรายบคุคลคา่ใชจ้า่ยสงู 
2) ผูเ้รยีนทีไ่มม่วีนิยัในตนเอง มกัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 
3) การสอนแบบรายบคุคลประสบความสาํเรจ็ไดต้อ้งอาศยัผูส้อนทีม่คีวามพรอ้มและ 

เหน็คณุคา่ของการใหอ้สิระผูเ้รยีน 
ทฤษฎีการเรียนรูข้องบรเูนอร ์

บรเูนอร ์(Bruner.1996) เชือ่วา่การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้กต็อ่เมือ่ผูเ้รยีนไดป้ระมวลขอ้ 
มลูขา่วสารจากการทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มและสาํรวจสิง่แวดลอ้ม การรบัรูข้องมนุษยเ์ป็นสิง่ที ่
เลอืกหรอืสิง่รบัรูท้ ีข่ ึน้กบัความใสใ่จของผูเ้รยีนทีม่ตีอ่สิง่นัน้ๆ การเรยีนรูจ้ะเกดิจากการคน้พบ 
เนื่องจากผูเ้รยีนมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ ยิง่เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กดิพฤตกิรรมสาํรวจสภาพ 
สิง่แวดลอ้มและเกดิการเรยีนรูโ้ดยการคน้พบขึน้ 

วธิกีารทีผู่เ้รยีนใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการคน้พบความรูข้ ึน้กบัขัน้พฒันาการของผูเ้รยีนม ี3 ขัน้ 
ดงัตอ่ไปนี้ 

1) วธิกีารทีเ่รยีนวา่ เอนแอคทปี (Enactive Mode) ซึง่เป็นวธิทีีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม 
โดยการสมัผสัจบัตอ้งดว้ยมอืผลกัดนั รวมทัง้การทีเ่ดก็ใชป้ากกบัวตัถุสิง่ของทีอ่ยูร่อบๆ ตวั ขอ้- 
สาํคญัทีส่ดุคอืการกระทาํของเดก็เอง 

2) วธิกีารทีเ่รยีกวา่ไอคอนนคิ (Iconic Mode) เมือ่ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะสรา้งจนิตนาการหรอื 
มโนภาพ (Imagery) ขึน้ในใจได ้กจ็ะสามารถทีจ่ะรูจ้กัโลกโดย Iconic Mode เดก็วยันี้จะใชร้ปูภาพ 
แทนของจรงิโดยไมจ่าํเป็นจะตอ้งแตะตอ้งหรอืสมัผสัของจรงินอกจากนี้เดก็สามารถจะรูจ้กัสิง่ของ 
จากภาพ แมว้า่จะมขีนาดและสเีปลีย่นไป เดก็ทีม่อีายปุระมาณ 5-8 ปี จะใช ้Iconic Mode 
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3) วธิกีารทีใ่ชส้ญัลกัษณ์ หรอื Symbolic Mode วธิกีารนี้ผูเ้รยีนจะใชใ้นการเรยีนรูเ้มือ่ผูเ้รยีนมี

ความสามารถทีจ่ะเขา้ใจสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมหรอืความคดิรวบยอดทีซ่บัซอ้นและเป็นนามธรรม จงึ
สามารถทีจ่ะสรา้งสมมตฐิาน และพสิจูน์วา่สมมตฐิานถกูหรอืผดิได ้

บรนูเนอร ์(Bruner) กลา่ววา่ แมว้า่วธิกีารของผูเ้รยีนใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูโ้ดย 
การคน้พบม ี3 วธิแีละขึน้อยูว่ยัของผูเ้รยีนกต็าม แต่ในชวีติจรงิไมไ่ดห้มายความผูใ้หญ่จะพน้จาก 
การคดิขัน้ Enactive หรอืขัน้ Iconic อยา่งเดด็ขาดเพยีงแต่วา่ผูใ้หญ่จะใชส้ญัลกัษณ์เป็นเครือ่งมอืใน 
การเรยีนรูม้ากขึน้ การเรยีนทกัษะบางอยา่ง เชน่ การขบัรถ ผูเ้รยีนตอ้งลงมอืทาํ และมปีระสบการณ์ 
เหมอืนขัน้ Enactive 

บรนูเนอร ์(Bruner) เชือ่วา่ถา้ครจูะเขา้ใจพฒันาการทางเชาวน์ปญัญาของเดก็และจดั 
สภาพสิง่แวดลอ้มของหอ้งเรยีนใหน้กัเรยีนมโีอกาสเรยีนรูต้ามขัน้พฒันาการเชาวน์ปญัญาของตน 
หรอืใชว้ธิกีารทีจ่ะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัวยั เดก็จะ 
สามารถเรยีนรูไ้ด ้ 

บรนูเนอร ์(Bruner) ใหเ้สนอแนะการจดัหลกัสตูรทีเ่รยีกวา่ Spiral Curriculum ซึง่ 
หมายถงึการสอนเน้ือหาหรอืความคดิรวบยอดเดยีวกนัแก่ทกุวยัตามขัน้พฒันาการเชาวน์ปญัญา 

บรนูเนอร ์(Bruner) เชือ่วา่วชิาต่างๆ สอนใหผู้เ้รยีนเขา้ใจไดทุ้กวยัถา้ครสูามารถใชว้ธิกีารสอน
ทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 

การจดัการเรยีนการสอนทางอนิเทอรเ์นต็ เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ 
พืน้ฐานของทฤษฎกีารเรยีนรูโ้ดยการคน้พบ เน่ืองจากการเรยีนรูโ้ดยผา่นทางอนิเทอรเ์นต็ เป็น 
กระบวนการทีผู่เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มดว้ยตนเอง คอืมปีฏสิมัพนัธก์บัขอ้มลูขา่วสาร 
ความรูท้ีม่อียูใ่นอนิเทอรเ์น็ตดว้ยตนเอง ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัผูส้อน กบัผูเ้รยีน กบัผูท้ีส่นใจ กบั 
ผูเ้ชีย่วชาญทัว่โลก ทีม่คีวามสนใจในความรูเ้รือ่งเดยีวกนั ผูเ้รยีนจะเกดิการเปลีย่นแปลงในดา้น 
ความรู ้ความเขา้ใจ และทศันคต ิซึง่เป็นผลของการปฏสิมัพนัธก์บัสิง่ แวดลอ้มบนอนิเทอรเ์นต็ การ
เปลีย่นแปลงนี้นอกจากจะเกดิขึน้ในตวัของผูเ้รยีนแลว้ ยงัเป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในสิง่แวดลอ้ม
ดว้ย กลา่วคอืผูเ้รยีนมโีอกาสแสดงความรู ้ความคดิเหน็เรือ่งทีต่นเชีย่วชาญ เน่ืองจากผูเ้รยีนใน
อนิเทอรเ์น็ตแตล่ะคนมปีระสบการณ์และพืน้ฐานความรูแ้ตกต่างกนัจงึมกีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละมผีล
ต่อการสรา้งสรรคค์วามรูค้วามเขา้ใจใหก้บัผูอ้ื่นทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นความรู ้
ขา่วสาร ขอ้มลู (บุญเรอืง เนียมหอม. 2540 : 55-60) 

บลอคเกต็ต ์และฮมีสตรา (บุญเรอืง เนียมหอม.2540 : 58 ;อา้งองิจาก Hiemstra ;& 
Brockett.1994) ไดส้งัเคราะหล์กัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง และนําเสนอแบบการเน้นความ 
รบัผดิชอบสว่นบุคคล ซึง่มอีงคป์ระกอบดงันี้ 
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1. ความรบัผดิชอบสว่นบคุคล หมายถงึบคุคลมคีวามเป็นเจา้ของความคดิและการกระทาํ 

เป็นของตนเอง สามารถควบคมุศกัยภาพในการนําตนเองในทศิทางทีไ่ดเ้ลอืกจากทางเลอืกหลายๆ 
ทาง และยอมรบัผลการกระทาํจะเกดิจากทางเลอืกทีต่นไดต้ดัสนิใจเลอืกไว ้สามารถควบคมุโตต้อบ 
กบัสถานการณ์ตา่งๆ ดว้ยตนเอง 

2. กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองมลีกัษณะดงันี้ 
 2.1 มเีป็นศนูยก์ลางทีเ่ป็นกจิกรรมซึง่เป็นสิง่จาํเป็น 
 2.2 มแีหลง่ทรพัยากรการเรยีนรูท้ีพ่รอ้ม 

 2.3 มกีารลงมอืปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู ้
 2.4 มกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้
  2.5 เป็นการสอนรายบุคคลซึง่มลีกัษณะของการเชือ่มโยงระหวา่งกระบวนการเรยีน 
 3. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีเ่ป็นลกัษณะและบคุลกิภาพของผูเ้รยีน คอืลกัษณะ 
บุคคลทีนํ่าไปสูค่วามรบัผดิชอบในการเรยีนรูข้องตน การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเป็นทัง้ปจัจยั 
ภายในทีจ่งูใจใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อความคดิและการกระทาํ และเป็นปจัจยัภายนอกที ่
สง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบ 
 4. การนําตนเองในการเรยีนรู ้เป็นลกัษณะทีม่องเหน็ไดใ้นสภาพของการเรยีนรูท้ีต่่อเนื่อง 
และจะไดผ้ลสงูสดุเมือ่การชีนํ้าตนเองสอดคลอ้งสมดลุยก์บัโอกาสการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 
จากแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะของการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง สรปุไดว้า่ลกัษณะสาํคญัม ี2 
ประการ คอื ลกัษณะทางบคุลกิภาพของผูเ้รยีนทีม่คีา่นิยม เจตคต ิและความสามารถทีจ่ะ 
รบัผดิชอบควบคุมจดัการกบัตนเองได ้กบัลกัษณะสภาพการจดัการเรยีนการสอนทีม่ศีนูยก์ลางอยูท่ี ่
ตวัผูเ้รยีน ทีม่คีวามพรอ้มดา้นแหลง่ขอ้มลูสาํหรบัการศกึษาคน้ควา้ ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
กระบวนการคดิ การวางแผนการเรยีน การลงมอืปฏบิตัดิาํเนินไปตามแผน และประเมนิผลการ 
เรยีน 
 จากแนวคดิเกีย่วกบัรปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง น่าจะเป็นรปูแบบหน่ึงที ่
เหมาะสมกบัการเรยีนการสอนในยคุปจัจุบนัทีร่ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรม์คีวามเจรญิกา้วหน้า 
ผูส้อนเป็นเพยีงผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัหาทรพัยากร แหลง่ขอ้มลูใหพ้รอ้ม และดาํเนนิการ 
สรา้งกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการเชือ่มโยงระหวา่งความรูก้บักจิกรรมต่างๆ ทีก่าํหนดใหท้าํใหม้คีวาม 
สอดคลอ้งกนั ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะศกึษาเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนประเมนิความกา้วหน้าได ้
ดว้ยตนเอง 
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4. เอกสารเก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูรการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีเป็นกลุม่สาระทีช่ว่ยพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจ มทีกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชวีติ และรูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลง สามารถนําความรู้
เกีย่วกบัการดาํรงชวีติ การอาชพี และเทคโนโลย ีมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานอยา่งมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
และแขง่ขนัในสงัคมไทยและสากล เหน็แนวทางในการประกอบอาชพี รกัการทาํงาน และมเีจตคตทิีด่ตี่อ
การทาํงาน สามารถดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งพอเพยีง และมคีวามสขุ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
 สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ เหน็คณุคา่ และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้
ขอ้มลูการเรยีนรู ้การสือ่สาร การแกป้ญัหา การทาํงาน และอาชพีอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และ
มคีณุธรรม 

ตวัช้ีวดั 
อธบิายระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(ง 3.1 ม.4-6/3) 
ตวัชีว้ดั : สิง่ทีน่กัเรยีนพงึรูแ้ละปฎบิตัไิด ้
ง 3.1 (9) ตดิต่อสือ่สาร คน้หาขอ้มลูผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

 ง 3.1 (10) ใชค้อมพวิเตอรใ์นการประมวลผลขอ้มลูใหเ้ป็นสารสนเทศเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 
 ง 3.1 (11) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนําเสนองานในรปูแบบทีเ่หมาะสม ตรงตามวตัถุประสงค์
ของงาน 
 ง 3.1 (12) ใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยสรา้งชิน้งานหรอืโครงงานอยา่งมจีติสาํนึกและความรบัผดิชอบ 
 ง 3.1 (13) บอกขอ้ควรปฏบิตัสิาํหรบัผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาระสาํคญั 
 1. ระบบสือ่สารขอ้มลู ประกอบดว้ยขา่วสาร แหลง่กาํเนิดขา่วสาร สือ่หรอืตวักลาง และแหล่ง
รบัขา่วสาร 
 2. เครอืขา่ยคอมพวิเตอรจ์ะสือ่สารและรบัสง่ขอ้มลูกนัไดต้อ้งใชโ้พรโตคอลชนิดเดยีวกนั 
 3. วธิกีารถ่ายโอนขอ้มลูทาํไดแ้บบขนานและแบบอนุกรม 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกและอธบิายเกีย่วกบัระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ได ้
2. อธบิายเกีย่วกบัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ด ้
3. อธบิายการเชือ่มต่อของระบบเครอืขา่ยได ้
4. อธบิายเกีย่วกบัการถ่ายโอนขอ้มลูแบบตา่งๆ ได ้
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 สาระการเรียนรู ้เรือ่ง ระบบการส่ือสารสาํหรบัเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ประกอบด้วย 
   ตอนที ่1 ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
   1.1 ความหมายของระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
   1.2 องคป์ระกอบของระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
   1.3 ทศิทางของการสือ่สารขอ้มลู 
   ตอนที ่2 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
    2.1 ความหมายของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
    2.2 ประเภทของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
    2.3 เครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ 
    2.4 เครอืขา่ยอนิทราเน็ต 
   2.5 เครอืขา่ยเอกซท์ราเน็ต 
   ตอนที ่3 การเชือ่มต่อเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
   3.1 อุปกรณ์สาํหรบัเชือ่มตอ่เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

3.2 สือ่หรอืตวักลางของระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
   3.3 โพรโทคอล 

3.4 รปูแบบการเชือ่มต่อของระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
  ตอนที ่4 การถ่ายโอนขอ้มลู 
   4.1 วธิกีารสง่สญัญาณ 

4.2 ชนิดของสญัญาณขอ้มลู 
   4.3 การถ่ายโอนขอ้มลูแบบขนาน 
   4.4 การถ่ายโอนขอ้มลูแบบอนุกรม 
 
5. เอกสารงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

   ผูว้จิยัไดศ้กึษาผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต โดยมรีายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งโดยสรปุดงันี้ 
 5.1 การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

     ชุมพล (2547) ทาํการวจิยัการพฒันาบทเรยีน WBI สาํหรบัเครอืขา่ย KMITNBONLINE  
วชิาคณติศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร ์สาํหรบันกัศกึษาโปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์หลกัสตูร 
สถาบนัราชภฎั (Web-Based Instruction on Mathematics for Computer of Rajabhat Instititue) และ
เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวา่งก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีน WBI ทีส่รา้งขึน้ 
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กลุ่มตวัอยา่งทีนํ่ามาศกึษาในครัง้น้ีเป็นนกัศกึษาสถาบนัราชภฏัอุตรดติถ ์จํานวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการ
เลอืกแบบการสุม่อยา่งงา่ย เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก ่ บทเรยีน WBI แบบทดสอบก่อนเรยีนแบบ
การสุม่อยา่งงา่ย เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ บทเรยีน WBI แบบทดสอบก่อนเรยีน แบบทดสอบหลงั
เรยีนแบบทดสอบรวม แบบสอบถามสาํหรบัผูเ้รยีน และแบบสอบถามสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นเน้ือหา 
และดา้นเทคนิค ผลการวจิยัปรากฏวา่ บทเรยีน WBI ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ  81.21/80.0 4 ซึง่สงู
กว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไวค้อื 80/80 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงับทเรยีน WBI สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอยา่งอยูใ่นระดบัด ี
 ภูวดล ภูดนิ (2551) ทําการวจิยัเพื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีผ่านเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต วชิาไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกสข์ ัน้พืน้ฐานสาํหรบังานเทคโนโลย ีสาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีเกบ็ขอ้มลูจากการทดลองโดยนําบทเรยีนคอมพวิเตอรท์ีป่รบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใชเ้พื่อหา
ประสทิธภิาพโดยใชเ้วลาในการทดลองวนัละ 1 เรือ่ง แบ่งการทดลองเป็น 3 ครัง้ นกัศกึษาจะตอ้งศกึษา
บทเรยีนและทาํแบบทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนใหค้รบทัง้ 3 เรือ่ง กลุ่มตวัอยา่งทีนํ่ามาศกึษาในครัง้
นี้ไดม้าจากการสุ่มอย่างงา่ย โดยผูส้อนสามารถโตต้อบกบัผูเ้รยีนเป็นรายกลุ่มหรอืรายบุคคลกไ็ด ้ผ่าน
ทางเครื่องมอืทีผู่ว้จิยัไดด้ําเนินการสรา้งและดําเนินการทดลองเกบ็ขอ้มลูจนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
สามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 

พรทพิย ์อนิโท (2550) ไดท้าํการศกึษาเพือ่พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีผา่น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิา การจดัการสือ่สาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและหาประสทิธภิาพ 
ของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ทีพ่ฒันาขึน้ตามเกณฑ ์85/85 
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีปีที ่2 สาํนกัวชิา 
สารสนเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2549 จาํนวน 48 คน ไดม้า 
โดยวธิกีารสุม่อยา่งงา่ย เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นทดลอง คอื บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีผา่นเครอืขา่ย 
อนิเทอรเ์น็ต แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบประเมนิคณุภาพบทเรยีน 
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีโดยผูเ้ชีย่วชาญ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื คา่รอ้ยละและคา่เฉลีย่ 
ผลการศกึษาคน้ควา้พบวา่ ไดบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
วชิา การจดัการสือ่ สาํหรบันกัศกึษาหลกัสตูรการจดัการสารสนเทศ ระดบัปรญิญาตร ีมคีณุภาพ 
ดา้นเนื้อหาอยูใ่นระดบัดมีาก และดา้นสือ่มลัตมิเีดยีอยูใ่นระดบัด ีและมปีระสทิธภิาพ 87.80/86.30 
 5.2 การสอนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ธนพล ตดิสลิานนท ์(2550) ไดศ้กึษาคน้ควา้เรือ่ง การใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรบั
นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็นนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนวดัพกิุล
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เงนิ ตาํบลบางมว่ง อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ีทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2549 
จาํนวน 48 คน ซึง่ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่บทเรยีน
คอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบประเมนิคณุภาพ
บทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื คา่รอ้ยละและ
คา่เฉลีย่  
 จากการศกึษาคน้ควา้ดงักลา่ว มขีอ้เสนอแนะทัว่ไปดงัต่อไปนี้ 
 1. ในการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผูว้จิยัควรศกึษาถงึพฤตกิรรม
ของเดก็นกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีม่คีวามซุกซน ไมค่วรใสเ่นื้อหามากเกนิไปควรมกีาร
สอดแทรกกจิกรรมใหน้กัเรยีนไดร้ว่มกนัทาํ เพือ่มใิหเ้กดิความน่าเบือ่และความไมน่่าสนใจในบทเรยีน 
 2. คอมพวิเตอรไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทในวงการศกึษาของไทยในปจัจบุนัอยา่งมาก จงึควรมกีาร
สนบัสนุนและสง่เสรมิใหม้กีารใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรใ์นสถาบนัการศกึษาทุกระดบั เพือ่เป็นการสง่เสรมิ
การเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เพือ่ตอบสนองในเรือ่งความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
 3. ในการออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ควรออกแบบในสว่นของ
แบบฝึกหดัแทรกอยูร่ะหวา่งเนื้อหาในเรือ่งนัน้ๆ และควรมกีารวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในเรือ่งนัน้ๆ 
ทนัททีีเ่รยีนจบในแตล่ะเรือ่ง เพือ่ตรวจสอบผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และสามารถกลบัไปเรยีนซํ้าไดถ้า้
ยงัมเีน้ือหาทีไ่มเ่ขา้ใจ 
 4. ควรมกีารรวบรวมสือ่การเรยีนการสอนทีไ่ดจ้ากการทาํปรญิญานิพนธแ์ละสารนิพนธ์
โดยเฉพาะบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยจดัทาํเป็นศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพือ่
เป็นการสนบัสนุนใหม้กีารนํางานวจิยัทีไ่ดม้าตรฐาน มคีวามทนัสมยั น่าสนใจและเป็นประโยชน์ดงักลา่ว
มาใชม้ากขึน้ 
   ณรงคเ์ดช  ชยัวรรณา และคณะ (2546) ศกึษาเรือ่ง การพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 พบวา่ 
 1. องคป์ระกอบของบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 ทัง้ 14 
องคป์ระกอบมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ไดแ้ก ่คาํอธบิายรายวชิา วตัถุประสงค ์ภาพรวมรายวชิา 
การเตรยีมตวัของผูเ้รยีน เนื้อหาของบทเรยีน กจิกรรมทีม่อบหมาย แบบทดสอบกอ่นเรยีน / หลงัเรยีน 
วธิกีารวดัผลประเมนิผล กระดานขา่ว แหลง่สบืคน้ขอ้มลู เวบ็เพจ การอภปิราย การตดิต่ออาจารยผ์ูส้อน 
เอกสารประกอบการเรยีนและคาํแนะนํา ความชว่ยเหลอื 
 2. การพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 มปีระสทิธภิาพ 81.00/83.50 และคุณภาพของบทเรยีนอยูใ่นระดบัดมีาก 
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 3. ความพงึพอใจของนกัเรยีนเกีย่วกบับทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 อยูใ่นระดบัด ี
งานวิจยัต่างประเทศ 

ว ู(Wu, 1998 : 1895 – A) ไดท้าํการวจิยั เรือ่ง “การพฒันาและการประเมนิบทเรยีนบนเวบ็ 
(Web Based Instruction) ในรายวชิาสถติเิชงิพรรณนา” โดยมจีุดมุง่หมายในการวจิยั เพือ่ประยกุต์
เทคโนโลยใีหม่ๆ  ในการพฒันาบทเรยีนบนระบบเครอืขา่ยเพือ่เป็นการชว่ยใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ในรายวชิา
สถติเิชงิพรรณนาแกน่กัศกึษา และในการวจิยัในครัง้นี้ยงัศกึษาเจตคตขิอง 
ผูเ้รยีนทีม่ตีอ่บทเรยีนบนระบบเครอืขา่ย ในดา้นต่างๆ ของระบบอนิเทอรเ์น็ต เชน่ ไปรษณีย ์
อเิลก็ทรอนิกส ์และกระดานขา่ว เป็นตน้ ขอ้มลูป้อนกลบัของบทเรยีน (การใช ้Java Script) 
การออกแบบบทเรยีน (ปฏสิมัพนัธข์องผูเ้รยีนกบัคอมพวิเตอรแ์ละการออกแบบหน้าจอ) 

การสมัภาษณ์ถงึความคดิเหน็ต่างๆ ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัพทิซเ์บริก์ (University of 
Pittsburgh) ทีม่สีว่นรว่มในการวจิยัเพือ่พฒันาบทเรยีนบนระบบเครอืขา่ยจนเสรจ็สมบรูณ์ในครัง้นี้ 
พบวา่ ทศันคตขิองผูเ้รยีนทีม่ตี่อบทเรยีนบนระบบเครอืขา่ยเป็นสิง่สาํคญัในการปรบัปรงุ 
การออกแบบกระบวนการเรยีนการสอน ซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งและเนื้อหาสว่นประกอบและ 
ลกัษณะของการออกแบบหน้าเวบ็เพจ และสว่นของมลัตมิเีดยีตอ้งเป็นไปในเชงิบวกดว้ยเมือ่ 
พจิารณาถงึประโยชน์ของการมสีว่นรว่มในการวจิยัแลว้จะสามารถชว่ยใหผู้ส้อนสรา้งปฏสิมัพนัธ ์
กบัผูเ้รยีนไดม้ากขึน้ และสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนเชน่น้ีจะชว่ยใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์บั 
อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพวิเตอรน้์อยลง (Software) ความเหน็ของผูเ้รยีนนัน้ทาํใหท้ราบถงึ 
ความตอ้งการต่างๆ ของผูเ้รยีนไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ และประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการเรยีนการสอนในลกัษณะ 
นี้คอื การมปีฏสิมัพนัธแ์ละขอ้มลูป้อนกลบั 
 อะบลูมั (Abuloum. 1998) ไดศ้กึษาเรือ่งการใชเ้วลิด์ ไวด ์เวบ็ เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เพือ่
กจิกรรมทางการศกึษา เพือ่ศกึษาวา่เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการสือ่สารระหวา่ง
ผูเ้รยีนกบัผูส้อนหรอืไม ่กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูเ้รยีน 115 คน ผูส้อน 2 คน โดยออนไลน์การสอนที ่
http://unl.edu.tcweb/Course/359Site/359Page.html ผลการศกึษาพบวา่ ผูเ้รยีนเหน็ดว้ยอยา่งยิง่วา่ 
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสือ่สารระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน การออกแบบการเรยีน
การสอนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นสิง่สาํคญั เชน่ วธิกีารใชท้ีง่า่ย ความดงึดดูใจ จะชว่ยใหก้ารเรยีน
การสอนประสบความสาํเรจ็และกระตุน้ใหผู้เ้รยีนอยากเรยีนรู ้อยา่งไรกต็าม สิง่ทีผู่เ้รยีนไมพ่งึพอใจจาก
การเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตคอืเวลาในการตอบสนองของระบบ 
 กาตนั (Gaton. 1999) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบั ผลของอนิเทอรเ์น็ตเพือ่การเรยีนการสอนใน
การเรยีนรูข้องนกัเรยีน โดยการฝึกหดัใหน้กัศกึษาใชเ้ทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตในการสง่งานใน
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ระดบัอุดมศกึษา ซึง่การใชเ้ทคโนโลยนีอกจากจะสรา้งบรรยากาศใหม่ๆ  ใหก้บัการเรยีนแบบปกตแิลว้ยงั
เป็นการขยายประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่ป็นทีน่ิยมของคนทัว่ไป นัน่คอื อนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชก้นัอยา่ง
กวา้งขวางในมหาวทิยาลยั ในระดบัชาต ิการวจิยันี้ใชเ้วลาศกึษาขอ้มลู 2 ภาคเรยีนของการศกึษา
ทางไกล ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตทิีม่ตีอ่ประสบการณ์การเรยีนรูข้องนกัศกึษา 2 กลุม่ 
พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุม่ทีเ่รยีนผา่นทางไกลกบักลุม่ทีเ่รยีนแบบปกตไิมแ่ตกตา่งกนัแต่
เจตคตขิองนกัเรยีนกลุม่ทดลองนัน้เป็นไปในทางทีด่เีกีย่วกบัประสบการณ์ทีไ่ดร้บั และยงักล่าวเพิม่เตมิ
ถงึการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการเรยีนการสอนวา่ ผูเ้รยีนเป็นผูฝึ้กปฏบิตั ิในขณะทีผู่ส้อนทาํหน้าที่
เปรยีบเสมอืนผูแ้นะนําทีค่อยเตรยีมทรพัยากรต่างๆ เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้มในการเรยีนรูผ้า่น
เครอืขา่ย 
 ซ ู(Su.1999) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีม่ี
ต่อผลสมัฤทธิแ์ละเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอรใ์นไตห้วนั พบวา่ การเรยีนการสอนผา่น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต มผีลในทางทีด่ตีอ่เจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ตีอ่วชิาคณติศาสตร ์และพบวา่นกัเรยีน
ชายมเีจตคตใินทางทีด่ตี่อการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมากกวา่นกัเรยีนหญงิ 
สรปุงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากทีไ่ดศ้กึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุไดว้า่ การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง และสามารถเรยีนไดท้กุทีท่ีม่กีาร 
เชือ่มต่อเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ซึง่การจดัการเรยีนในรปูแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นทางเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตจะชว่ยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีน ในดา้นของบทเรยีนมคีวามน่าสนใจทา้ทาย
ความสามารถ มปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนตลอดเวลา ดงันัน้การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตจะทาํใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจและเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากขึน้การเรยีนผา่น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตยงัตอบสนองความตอ้งการของการเรยีนรายบคุคลได ้ทัง้ยงัเป็นการสง่เสรมิการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ผูว้จิยัจงึไดก้ารพฒันาบทเรยีน
คอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 
 



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. การสรา้งและการหาประสทิธภิาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4. การดาํเนินการทดลองหาประสทิธภิาพ 
5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนโรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 6 หอ้งเรยีน เป็นจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 
240 คน  

กลุ่มตวัอย่าง  
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบงึสามพนั

วทิยาคม ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่น ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555  จาํนวน 45 คน ไดม้าจากการสุม่
อยา่งงา่ย โดยจบัสลากเลอืกหอ้ง และจบัสลากเลอืกนกัเรยีนตามหอ้งทีจ่บัสลากมาได ้โดยในแต่ละ
ครัง้หอ้งเรยีนจะไมซ่ํ้ากนั แบ่งออกเป็นดงัน้ี  
  การทดลองครัง้ที ่1   ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง  จาํนวน       3     คน                                 
  การทดลองครัง้ที ่2   ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง  จาํนวน     12     คน   
  การทดลองครัง้ที ่3   ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง  จาํนวน     30    คน 

2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย 
  2.1 บทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลู
สาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
โรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
  2.2 แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

2.3 แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
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3. การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 3.1 การสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต เร่ือง ระบบส่ือสาร
ข้อมูลสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพิวเตอร ์รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.1.1 ศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูร มาตรฐานการเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั 
รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลย ีทีโ่รงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม จงัหวดัเพชรบรูณ์ไดก้าํหนดขึน้ 
 3.1.3 ศกึษาและวเิคราะหเ์น้ือหา คดัเลอืกเน้ือหาทีเ่หมาะสม เพือ่กาํหนดรายละเอยีดของ
เน้ือหาลาํดบัก่อนหลงั และปรมิาณของเน้ือหา สรา้งบทเรยีนโดยใชร้ปูแบบการออกแบบระบบการ
เรยีนการสอนดว้ยอนิเทอรเ์น็ตทีเ่รยีกวา่ เอชดเีอม็ (HDM :  Hypermedia Design Modal) 
(Mcmanus : 1996) ประกอบดว้ย 
   3.1.3.1 กาํหนดขอบเขตของการเรยีนการสอน โดยไดท้าํการเลอืก และ
เรยีงลาํดบัเน้ือหาตามหวัขอ้ใหเ้หมาะสมดงัน้ี 
   ตอนที ่1 ระบบการสือ่สารขอ้มลู 

 ตอนที ่2 การถ่ายโอนขอ้มลู 
   ตอนที ่3 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
  3.1.3.2 กาํหนดองคป์ระกอบ เชน่ ขอ้ความ ภาพ เสยีง และวดิโีอทีเ่กีย่วขอ้ง  
  3.1.3.3 กาํหนดหวัขอ้และแนวคดิ รปูแบบการเรยีนผา่นระบบเครอืขา่ย เชน่ การ
เขา้สูเ่น้ือหา การทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 
  3.1.3.4 รวบรวมหวัขอ้ความรูเ้พือ่เชื่อมโยงเขา้สูบ่ทเรยีนทีก่าํหนดเน้ือหาดงักล่าว
ไว ้
  3.1.3.5  ใหผู้เ้รยีนเป็นผูค้วบคุมการเรยีนโดยการการออกแบบโปรแกรมใหค้รู
สามารถมปีฏสิมัพนัธก์บับทเรยีน และสามารถเลอืกบทเรยีนไดจ้ากเมนู 
  3.1.3.6 ใหโ้อกาสผูเ้รยีนในการตรวจสอบตนเอง โดยใหผู้เ้รยีนทาํแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และสามารถตรวจสอบคะแนนทีผู่เ้รยีนทาํไดจ้ากบทเรยีน   
 3.1.4 จดัทาํเป็นผงัโครงเรือ่ง (Storyboard) และนําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา จาํนวน 
3 ทา่น ทาํการประเมนิเน้ือหาในการสรา้งบทเรยีน ตามเกณฑท์ีก่าํหนดคอื 0.50 ขึน้ไป โดยไดผ้ล
การประเมนิเป็นคา่ความสอดคลอ้ง(IOC) คอื 0.78 ซึง่สามารถนําไปใชไ้ด ้และทาํการแกไ้ขปรบัปรงุ
ตามคาํแนะนํา คอื เน้ือหาทีเ่จาะลกึมากเกนิไป หรอืรายละเอยีดทีไ่มส่าํคญัใหต้ดัออกและใชค้าํศพัท์
เทคนิคใหน้้อยลง 
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ภาพประกอบ 3 ผงัโครงเรือ่ง (Story Board) 
 
 3.1.5 นําผงัโครงเรือ่งทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้ มาสรา้งเป็นบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 3.1.6 นําบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีส่รา้งเสรจ็แลว้สง่ขึน้สูเ่ครือ่ง
แมข่า่ย (server) และตรวจสอบผลการนําเสนอจากระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยใชโ้ปรแกรม 
Internet Explorer 
 3.1.7 นําบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ไปให้
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ตรวจสอบเพือ่นําไปปรบัปรงุแกไ้ข 
 3.1.8 นําบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จาํนวน 3 ทา่น ทาํการประเมนิคุณภาพตามเกณฑท์ีก่าํหนด 
คอื มคีา่เฉลีย่ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป โดยพบวา่ไดค้า่เฉลีย่  4.01 คุณภาพอยูใ่นระดบัด ีจากนัน้นําไป
ทดลองหาประสทิธภิาพต่อไป 

Index 

Login 

เน้ือหารายวชิา การบา้น สง่การบา้น ทาํขอ้สอบ 

ตอนที ่1  
   - เอกสาร PDF 
   - ไฟล ์VDO 
ตอนที ่2  
   - เอกสาร PDF 
   - ไฟล ์VDO 
ตอนที ่3 
   - เอกสาร PDF 
   - ไฟล ์ VDO 
 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 
ตอนที ่1  
    
แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 
ตอนที ่2 
 
แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 
ตอนที ่3  
 

แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิ ์ตอนที ่1  
    
แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิ ์ตอนที ่2 
 
แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิ ์ตอนที ่3  
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 3.2 การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.2.1 ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ วธิกีารสรา้งเครือ่งมอืวดัผลทางการศกึษา 
 3.2.2 วเิคราะหส์าระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลู
สาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์สาํหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  และผลการเรยีนรู ้
 3.2.3 ดาํเนินการสรา้งแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลอืก ใหค้รอบคลุมเน้ือหาสาระ
และผลการเรยีนรู ้จาํนวน 3 ตอน ตอนละ 20 ขอ้ จาํนวน 60 ขอ้ 
 3.2.4 นําแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาจาํนวน 3 ทา่นตรวจสอบ
คุณภาพ พรอ้มปรบัปรงุ โดยขอ้สอบทีไ่ดม้คีา่ดชัน้ีความสอดคลอ้ง (IOC) ตามเกณฑท์ีก่าํหนดคอื 
0.50 ขึน้ไป จากผลการตรวจสอบปรากฏวา่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีา่เฉลีย่ดชันี
ความสอดคลอ้งโดยรวม 0.78 (รายละเอยีดในภาคผนวก ค) แลว้จงึนําไปทดลองหาคา่ความยากงา่ย
และคา่อาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ   
 3.2.5 นําแบบทดสอบทีส่รา้งเสรจ็แลว้ ไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
โรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม ทีเ่คยเรยีนรูเ้รือ่งระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 มาแลว้ จาํนวน 100 คน ตรวจใหค้ะแนน โดยตอบถูกใหข้อ้ละ 1 คะแนน ตอบผดิ
หรอืไมต่อบ ให ้0 คะแนน 
 3.2.7 นําแบบทดสอบทีเ่ลอืกไว ้จาํนวน 30 ขอ้ โดยแบบทดสอบมคีา่ความยากงา่ย มคีา่
ระหวา่ง 0.20 – 0.80 คา่อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ (r) มคีา่ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ผลการตรวจสอบ
พบวา่ มคีา่ความยากงา่ย อยูร่ะหวา่ง 0.40-0.78 และมคีา่อาํนาจจาํแนกตัง้แต่ 0.30-0.78 และนํา
แบบทดสอบมาหาคา่ความเชื่อมัน่โดยใชส้ตูร KR-20 ของคเูดอร ์รชิารด์สนั (ลว้น สายยศ และ
องัคณา สายยศ. 2536 : 197 - 199) พบวา่แบบทดสอบมคีา่ความเชือ่มัน่โดยรวม 0.81 จากนัน้
นําไปใชว้ดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 
ตาราง 1 คา่ความยากงา่ย คา่อาํนาจจาํแนก และคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์ 
 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ-
เรยีนในบทเรยีน เรือ่ง ระบบสือ่สาร
ขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

จาํนวนขอ้ 
คา่ความยาก
งา่ย (p) 

คา่อาํนาจ
จาํแนก (r) 

คา่ความ
เชื่อมัน่ 

(r
tt
) 

ตอนที ่1  10  0.40 - 0.64  0.41 - 0.78  0.82  
ตอนที ่2  10  0.52 - 0.72  0.30 - 0.75  0.81  
ตอนที ่3  10  0.54 - 0.78  0.38 - 0.78  0.81  
รวม  30  0.40 - 0.78  0.30 - 0.78  0.81  

 รายละเอยีดแสดงในภาคผนวก  
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 3.3 การสรา้งแบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นเครอืข่าย
อินเทอรเ์น็ตสาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญ 
 ในการประเมนิคุณภาพของบทเรยีน ผูว้จิยัไดท้าํการสรา้งแบบประเมนิคุณภาพ
บทเรยีนขึน้ โดยมวีธิกีารสรา้ง ดงัน้ี 
 3.3.1 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ย
อนิเตอรเ์น็ตแลว้สรา้งแบบประเมนิคุณภาพของบทเรยีนดา้นเน้ือหา แบบใชค้า่ความสอดคลอ้ง 
(IOC) โดยมคี่า 3 ระดบั แลว้จงึนําผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา มาหาคา่เฉลีย่ความ
สอดคลอ้ง (IOC) โดยในแต่ละตอน มคีา่ 0.50 ขึน้ไปจงึสามารถนําเน้ือหาไปใชไ้ด ้
 3.3.2 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ย
อนิเตอรเ์น็ตแลว้สรา้งแบบประเมนิคุณภาพของบทเรยีนดา้นเทคโนโลย ีแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
5 ระดบั ซึง่กาํหนดคา่ระดบัความคดิเหน็ ดงัน้ี 
    ระดบั  5 หมายถงึ มคีุณภาพดมีาก 
    ระดบั  4 หมายถงึ มคีุณภาพด ี
    ระดบั  3 หมายถงึ มคีุณภาพปานกลาง 
    ระดบั  2 หมายถงึ มคีุณภาพน้อย 
    ระดบั  1 หมายถงึ ควรปรบัปรงุ 
 3.3.3 ผูว้จิยันําแบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทัง้ 
2 ฉบบั เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา เพือ่ตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ข 
 3.3.4 นําบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีส่รา้งขึน้ ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ประเมนิดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 3 ทา่น ประเมนิคุณภาพบทเรยีน โดยใชแ้บบประเมนิทีส่รา้งขึน้ 
 3.3.5 นําผลการประเมนิหาคา่เฉลีย่ เพือ่นํามาวเิคราะหป์ระเมนิคุณภาพบทเรยีน
คอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต การพจิารณาคา่เฉลีย่ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
 คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 4.51 – 5.00 หมายถงึ มคีุณภาพดมีาก 
 คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ มคีุณภาพด ี
 คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 2.51 – 3.50 หมายถงึ มคีุณภาพปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 1.51 – 2.50 หมายถงึ มคีุณภาพน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 1.00 – 1.50 หมายถงึ ควรปรบัปรงุ 
  ผูว้จิยักาํหนดเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพโดยใชค้า่รอ้ยละเฉลีย่ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไปจงึ
จะถอืวา่มคีุณภาพ ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญไดป้ระเมนิคุณภาพบทเรยีนดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาโดยรวมได้
คา่คะแนนเฉลีย่ 4.01 หมายถงึ มคีุณภาพระดบัด ี
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4. การดาํเนินการทดลองหาประสิทธิภาพ 

 การทดลองครัง้ท่ี 1  
 เป็นขัน้ตอนการนําบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 3 คน โดยเรยีน 1 คน ต่อ 1 เครือ่ง เพือ่หาขอ้บกพรอ่งต่างๆ โดยในขณะทีก่ลุ่ม
ตวัอยา่งศกึษาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสงัเกตและสมัภาษณ์
ผูเ้รยีนแลว้บนัทกึพฤตกิรรมขณะทีเ่รยีน ตลอดจนการตรวจสอบหาขอ้บกพรอ่งของบทเรยีน
ออนไลน์ดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหา ความชดัเจนของตวัอกัษร รปูภาพ และเสยีง ไดพ้บปญัหาและ
ขอ้บกพรอ่งคอื การเขา้สูบ่ทเรยีนตอ้งเขา้ลงทะเบยีนและรอการยนืยนัสทิธิข์องครผููส้อน ซึง่ทาํให้
ตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร แกไ้ขโดยตดัขัน้ตอนการยนืยนัสทิธิข์องครผููส้อนออกไป โดยใหผู้เ้รยีน
ลงทะเบยีนและสามารถเรยีนไดเ้ลย และระยะเวลาในการดาวน์โหลดวดีโีอมคีวามชา้ เน่ืองจากเป็น
ไฟลข์นาดใหญ่ จงึแกไ้ขโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย จงึทาํใหส้ามารถดาวน์โหลดและศกึษา
ไดเ้รว็ขึน้ หลงัจากไดแ้กไ้ขปรบัปรงุเรยีบรอ้ยแลว้ จงึนําบทเรยีนดงักล่าวไปทดลองครัง้ที ่2 ต่อไป 
 การทดลองครัง้ท่ี 2  
 เป็นขัน้ตอนการนําบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้ 
ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งครัง้ที ่2 จาํนวน 12 คน แบบ 1 คนต่อ คอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งเริม่เรยีนบทเรยีน โดยขณะทีก่ลุม่ตวัอยา่งเรยีนใหท้าํกจิกรรมระหวา่งเรยีนควบคูก่นัไปดว้ย 
เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทนัท ีจากนัน้
ผูว้จิยั นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรมระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีนมาหาแนวโน้มของ
ประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต และมปีระสทิธภิาพโดยรวมเป็น 
83.06/84.44 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนด ระหวา่งการทดลอง ผูว้จิยัไดส้งัเกตและบนัทกึ
พฤตกิรรมระหวา่งเรยีน พบวา่นกัเรยีนใชเ้วลาในการเรยีนเรว็กวา่ปกตโิดยการขา้มวดีโีอบางหวัขอ้
ไปเน่ืองจากเป็นสือ่ทีม่เีน้ือหาเดยีวกนักบับทเรยีน รวมถงึในการเขา้เรยีนนกัเรยีนไมไ่ดอ้า่น
คาํแนะนําในการใชบ้ทเรยีน จงึทาํใหไ้มเ่ขา้ใจในการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง ซึง่ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้บกพรอ่ง
แลว้นําไปปรบัปรงุแกไ้ข โดยทาํการชีแ้จงใหผู้เ้รยีนเปิดลงิคห์น้าทีเ่ป็นคาํแนะนําในการใชบ้ทเรยีน
ก่อนทีจ่ะศกึษาในบทเรยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดท้ราบถงึวธิกีารใชบ้ทเรยีนทีถู่กตอ้ง แลว้นําผลทีไ่ดม้า
ปรบัปรงุแกไ้ขบทเรยีนเพือ่ใชใ้นการทดลองครัง้ที ่3 ต่อไป 
 การทดลองครัง้ท่ี 3  
 เป็นขัน้ตอนการนําบทเรยีนทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้จากครัง้ที ่2 ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
ครัง้ที3่ จาํนวน 30 คน แบบ 1 คนต่อ คอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเริม่เรยีนบทเรยีน โดย
ขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งเรยีนใหท้าํกจิกรรมระหวา่งเรยีนควบคูก่นัไปดว้ย เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้ให้
กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบหลงัเรยีนทนัท ีจากนัน้ผูว้จิยั นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรม
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ระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีนมาหาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต โดยมปีระสทิธภิาพของบทเรยีนโดยรวมเป็น 86.44/87.11  
 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. สถติพิืน้ฐาน คอื คา่คะแนนเฉลีย่ 
 2. การหาคา่ความยากงา่ย และคา่อาํนาจจาํแนก ของแบบทดสอบรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค

27% ของจุง เตห ์ฟาน (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2536 : 210–211) 
 3. สถติทิีใ่ชห้าคา่ความเชื่อมัน่ของแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใชส้ตูร KR-20 ของ 
คเูดอร ์รชิารด์สนั (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ 2536 :197-199) 
 4. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพ ของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต ใชส้ตูร E1/E2 (เสาวณยี ์สกิขาบณัฑติ.2528 : 294–295) 



บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 
การดาํเนินการวจิยัครัง้น้ีมจุีดมุง่หมายเพื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา  เทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 โดยในบทเรยีนประกอบดว้ยเน้ือหาจาํนวน 3 ตอน  ไดแ้ก่ 
  ตอนที ่1 ระบบการสือ่สารขอ้มลู 

ตอนที ่2 การถ่ายโอนขอ้มลู 
  ตอนที ่3 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

ภายในบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตประกอบดว้ย จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เน้ือหา
บทเรยีนแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน จาํนวน 30 ขอ้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จาํนวน 
30 ขอ้ โดยนําเสนอเป็นตวัหนงัสอื ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก แหล่งสบืคน้ขอ้มลู การ
โตต้อบภายในบทเรยีน และเน้ือหาในบทเรยีนสามารถเชื่อมโยงกลบัไปกลบัมาได ้

 

ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต เรือ่ง 
ระบบส่ือสารข้อมลูสาํหรบัเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประเมนิคณุภาพดา้นเน้ือหาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง 
ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 

จากการประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง 
ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา  เทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ 3 ตอน โดย
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหามคีวามเหน็วา่ รายการประเมนิในดา้นเน้ือหา โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีคีวาม
เหมาะสมในการนําไปใช ้

ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สาร
ขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา  เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาโดย
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จาํนวน 3 ทา่น ซึง่ไดแ้สดงผลไวใ้นตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการประเมนิคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง   
     ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา  เทคโนโลยสีารสนเทศ โดย  
     ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
 

ข้อท่ี หวัข้อการประเมิน ค่าเฉล่ีย ระดบัคณุภาพ 

  1. ด้านการจดัวางรปูแบบของบทเรียน
คอมพิวเตอรผ์า่นระบบเครือข่าย 
1.1 รปูแบบของบทเรยีนมคีวามน่าสนใจ 
1.2 การจดัวางเน้ือหาบทเรยีน 
1.3 การจดัวางเมนูต่างๆ 
1.4 การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน 

3.92 
 

4.00 
4.00 
4.33 
3.33 

ดี 
 

ด ี
ด ี
ด ี

ปานกลาง 

2. ด้านภาพประกอบในเอกสารประกอบ 
2.1 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 
2.2 การสือ่ความหมายของภาพประกอบ 
2.3  ความชดัเจนของภาพ 

4.11 
4.33 
4.00 
4.00 

ดี 
ด ี
ด ี
ด ี

3. 

 

ด้านวิดีทศัน์ 
3.1 ความชดัเจนของภาพวดิทีศัน์ 
3.2 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 
3.3 ความเหมาะสมของภาพในการสือ่
ความหมาย 
3.4 ความสอดคลอ้งของภาพกบัเสยีง 
บรรยาย 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

 
4.00 

ดี 
ด ี
ด ี
ด ี
 
ด ี

4. 

 

ด้านเสียงบรรยายและเสียงดนตรี
ประกอบวิดีทศัน์ 
4.1 ความเหมาะสมของเสยีงบรรยาย 
4.2 ความเหมาะสมของเสยีงดนตรี
ประกอบ 

4.00 
 

4.00 
4.00 

 

ดี 
 

ด ี
ด ี
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ข้อท่ี หวัข้อการประเมิน ค่าเฉล่ีย ระดบัคณุภาพ 

5. 

 

การนําทางและการเช่ือมโยง 
5.1 การนําทางภายในบทเรยีน 
5.2 การเชื่อมโยงภายในบทเรยีน 
5.3 การเชื่อมโยงภายนอกบทเรยีน 

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 

ดี 
ด ี
ด ี
ด ี

รวมเฉล่ีย 4.01 ดี 

 
จากตาราง 2 สรปุผลผลจากการประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัดโีดยมคีุณภาพในแต่ละดา้นดงัน้ี 

ดา้นการจดัวางรปูแบบของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยมคีุณภาพโดยรวมอยู่
ในระดบัด ีรปูแบบของบทเรยีนมคีวามน่าสนใจ , การจดัวางเน้ือหาบทเรยีน , การจดัวางเมนูต่างๆ 
มคีุณภาพอยูใ่นระดบัด ีในเรือ่งการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนมคีุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นภาพประกอบในเอกสารประกอบ โดยรวมมคีุณภาพอยูใ่นระดบัด ีโดยมคีุณภาพอยูใ่น
ระดบัดใีนเรือ่งความเหมาะสมของขนาดภาพ , การสือ่ความหมายของภาพประกอบ ,ความชดัเจน
ของภาพ 

ดา้นวดีทีศัน์มคีุณภาพโดยรวมมคีุณภาพอยูใ่นระดบัด ีโดยมคีุณภาพอยูใ่นระดบัดใีนเรือ่ง 
ความชดัเจนของภาพวดีทีศัน์ , ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร , ความเหมาะสมของภาพในการ
สือ่ความหมาย , ความสอดคลอ้งของภาพกบัเสยีงบรรยาย 

ดา้นเสยีงบรรยายและเสยีงดนตรปีระกอบวดีทีศัน์ มคีณุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัด ี
โดยมคีุณภาพอยูใ่นระดบัดใีนเรือ่งความเหมาะสมของเสยีงบรรยาย , ความเหมาะสมของเสยีงดนตรี
ประกอบ 

ดา้นการนําทางและการเชือ่มโยง มคีุณภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัด ีโดยมคีุณภาพอยูใ่นระดบั
ดใีนเรือ่งการนําทางภายในบทเรยีน , การเชื่อมโยงภายในบทเรยีน ,การเชื่อมโยงภายนอกบทเรยีน 

และผูเ้ชีย่วชาญมขีอ้เสนอแนะวา่ 
1) ดา้นเสยีงบรรยาย เสยีงมคีวามราบเรยีบเกนิไป 
2) ภาพในวดีโีอควรเป็นการแสดงขัน้ตอน กระบวนการทาํงาน เพือ่ใหผู้เ้รยีนเหน็ชดัเจนและ

เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ ไมค่วรเป็นรปูแบบเดยีวกนัไปทัง้หมด 
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ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองและวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติเิพือ่หาประสทิธภิาพของบทเรยีนบน 

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้ตามเกณฑก์าํหนด 85/85 และสรปุผลการศกึษาคน้ควา้ไดด้งัน้ี 
 

การทดลองครัง้ท่ี 1 
 เป็นขัน้ตอนการนําบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 3 คน โดยเรยีน 1 คน ต่อ 1 เครือ่ง เพือ่หาขอ้บกพรอ่งต่างๆ โดยในขณะทีก่ลุ่ม
ตวัอยา่งศกึษาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผูว้จิยัไดแ้กไ้ขโดยการตดัขัน้ตอนการ
ยนืยนัสทิธิข์องครผููส้อนออกไป โดยใหผู้เ้รยีนลงทะเบยีนและสามารถเรยีนไดเ้ลย และไดแ้บ่งเน้ือหา
ออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย จงึทาํใหส้ามารถดาวน์โหลดและศกึษาไดเ้รว็ขึน้ หลงัจากไดแ้กไ้ขปรบัปรงุ
เรยีบรอ้ยแลว้ จงึนําบทเรยีนดงักล่าวไปทดลองครัง้ที ่2 ต่อไป 

การทดลองครัง้ท่ี 2 
 เป็นขัน้ตอนการนําบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้ 
ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งครัง้ที ่2 จาํนวน 12 คน แบบ 1 คนต่อ คอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งเริม่เรยีนบทเรยีน โดยขณะทีก่ลุม่ตวัอยา่งเรยีนใหท้าํกจิกรรมระหวา่งเรยีนควบคูก่นัไปดว้ย 
เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทนัท ีจากนัน้
ผูว้จิยั นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรมระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีนมาหาแนวโน้มของ
ประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ซึง่ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตาราง 3 ผลการทดลองบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลู   
     สาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ครัง้ที ่2 
 

เร่ืองท่ี 
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 
ประสิทธิภาพ 

E1 / E2 

จาํนวนข้อ ค่าเฉล่ีย E1 จาํนวนข้อ ค่าเฉล่ีย E2 

1 
2 
3 

10 
10 
10 

8.17 
8.42 
8.33 

81.67 
84.17 
83.33 

10 
10 
10 

8.33 
8.58 
8.42 

83.33 
85.83 
84.17 

81.67/83.33 
84.17/85.83 
83.33/84.17 

รวม 30 24.92 83.06 30 25.33 84.44 83.06/84.44 

 
จากตาราง 3 แสดงผลการตรวจสอบแนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่น

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยี
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สารสนเทศ ครัง้ที ่2 พบวา่บทเรยีนมแีนวโน้มของประสทิธภิาพ 83.06/84.44 โดย ตอนที ่1 มี
แนวโน้มของประสทิธภิาพเป็น 81.67/83.33 ตอนที ่2 มแีนวโน้มของประสทิธภิาพเป็น 84.17/85.83
และ ตอนที ่3 มแีนวโน้มของประสทิธภิาพเป็น 83.33/84.17 ผูว้จิยัไดพ้บวา่ ตอนที ่2 มแีนวโน้มของ
ประสทิธภิาพยงัไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนด ผูว้จิยัไดป้รบัปรงุแกไ้ข โดยทาํการชีแ้จงใหผู้เ้รยีน
เปิดลงิคห์น้าทีเ่ป็นคาํแนะนําในการใชบ้ทเรยีนก่อนทีจ่ะศกึษาในบทเรยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดท้ราบถงึ
วธิกีารใชบ้ทเรยีนทีถู่กตอ้ง แลว้นําผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุแกไ้ขบทเรยีนเพือ่ใชใ้นการทดลองครัง้ที ่3 
ต่อไป 

การทดลองครัง้ท่ี 3 
 เป็นขัน้ตอนการนําบทเรยีนทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้จากครัง้ที ่2 ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
ครัง้ที ่3 จาํนวน 30 คน แบบ 1 คนต่อ คอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเริม่เรยีนบทเรยีน โดย
ขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งเรยีนใหท้าํกจิกรรมระหวา่งเรยีนควบคูก่นัไปดว้ย เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้ให้
กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบหลงัเรยีนทนัท ีจากนัน้ผูว้จิยั นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรม
ระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมาหาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ซึง่ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตาราง 4 ผลการทดลองบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลู 
     สาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ครัง้ที ่3 
 

เร่ืองท่ี 
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน ประสิทธิภาพ 

E1 / E2 จาํนวนข้อ ค่าเฉล่ีย E1 จาํนวนข้อ ค่าเฉล่ีย E2 

1 
2 
3 

10 
10 
10 

8.63 
8.63 
8.67 

86.33 
86.33 
86.67 

10 
10 
10 

8.77 
8.67 
8.70 

87.67 
86.67 
87.00 

86.33/87.67 
86.33/86.67 
86.67/87.00 

รวม 30 25.93 86.44 30 26.13 87.11 86.44/87.11 

 
จากตาราง 4 แสดงผลการตรวจสอบประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ครัง้ที ่3 พบวา่บทเรยีนมแีนวโน้มของประสทิธภิาพเป็น 86.44/87.11  โดยตอนที ่1มแีนวโน้มของ 
ประสทิธภิาพเป็น 86.33/87.67 และตอนที ่2 มแีนวโน้มของประสทิธภิาพเป็น 86.33/86.67 ตอนที ่
3 มแีนวโน้มของประสทิธภิาพเป็น 86.67/87.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้
 



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบั

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยผูว้จิยัไดส้รปุวธิกีารวจิยั และผลการวจิยัดงั
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
เพือ่พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบั

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

โรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม จงัหวดัเพชรบรูณ์ ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85 / 85 

ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัครัง้น้ีจะไดบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง 
ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4  โรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม จงัหวดัเพชรบรูณ์ ครสูามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และนกัเรยีนสามารถทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนมาแลว้ สามารถเรยีนไดด้ว้ยตนเองได ้
ทุกเวลา ทุกสถานที ่
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนโรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 6 หอ้งเรยีน เป็นจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 
240 คน  

กลุ่มตวัอย่าง  
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบงึสามพนั

วทิยาคม ทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่น ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555  จาํนวน 45 คน ไดม้าจากการสุม่
อยา่งงา่ย โดยจบัสลากเลอืกหอ้ง และจบัสลากเลอืกนกัเรยีนตามหอ้งทีจ่บัสลากมาได ้โดยในแต่ละ
ครัง้หอ้งเรยีนจะไมซ่ํ้ากนั แบ่งออกเป็นดงัน้ี  
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  การทดลองครัง้ที ่1   ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง  จาํนวน       3     คน                                 
  การทดลองครัง้ที ่2   ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง  จาํนวน     12     คน   
  การทดลองครัง้ที ่3   ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง  จาํนวน     30    คน 

เน้ือหาท่ีใช้ในการทดลอง  
เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ย 

  ตอนที ่1 ระบบการสือ่สารขอ้มลู 
ตอนที ่2 การถ่ายโอนขอ้มลู 

  ตอนที ่3 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการทดลอง 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้น้ี คอืบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

เรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมรีายละเอยีด
ดงัน้ี 

1. บทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ย 
คอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ  

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
3. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง  

ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เน้ือหาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ 

 

วิธีดาํเนินการทดลอง 
ผูว้จิยัคน้ควา้ไดนํ้าบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีป่รบัปรงุเรยีบรอ้ยแลว้ ไปทดลองใช ้

เพือ่หาประสทิธภิาพ ซึง่จะดาํเนินการตามลาํดบัขัน้ ดงัน้ี 
 การทดลองครัง้ท่ี 1  
 เป็นขัน้ตอนการนําบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 3 คน โดยเรยีน 1 คน ต่อ 1 เครือ่ง เพือ่หาขอ้บกพรอ่งต่างๆ โดยในขณะทีก่ลุ่ม
ตวัอยา่งศกึษาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสงัเกตและสมัภาษณ์
ผูเ้รยีนเกบ็เป็นขอ้มลูเพือ่เป็นแนวทางปรบัปรงุแกไ้ข  
 การทดลองครัง้ท่ี 2  
 เป็นขัน้ตอนการนําบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้ 
ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งครัง้ที ่2 จาํนวน 12 คน แบบ 1 คนต่อ คอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ใหก้ลุ่ม 



 66 

ตวัอยา่งเริม่เรยีนบทเรยีน โดยขณะทีก่ลุม่ตวัอยา่งเรยีนใหท้าํกจิกรรมระหวา่งเรยีนควบคูก่นัไป
ดว้ย เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทนัท ี
จากนัน้ผูว้จิยั นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนมาหาแนวโน้มของประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
 การทดลองครัง้ท่ี 3  
 เป็นขัน้ตอนการนําบทเรยีนทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้จากครัง้ที ่2 ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
ครัง้ที ่3 จาํนวน 30 คน แบบ 1 คนต่อ คอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเริม่เรยีนบทเรยีน โดย
ขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งเรยีนใหท้าํกจิกรรมระหวา่งเรยีนควบคูก่นัไปดว้ย เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้ให้
กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทนัท ีจากนัน้ผูว้จิยั นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมาหาประสทิธภิาพบทเรยีน
คอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต   
 

สรปุผลการวิจยั 
จากการดาํเนินการศกึษาวจิยั พบวา่บทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

เรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ มคีุณภาพดา้น
เน้ือหา และดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา อยูใ่นระดบัด ีและมปีระสทิธภิาพของบทเรยีนบนเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต 86.44/87.11 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้โดยแต่ละเรือ่งมปีระสทิธภิาพดงัน้ี 

ตอนที ่1 ระบบการสือ่สารขอ้มลู เป็น 86.33/87.67 
ตอนที ่2 การถ่ายโอนขอ้มลูเป็น 86.33/86.67 
ตอนที ่3 เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ป็น 86.67/87.00 
 

อภิปรายผล 
ในการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีเป็นการทดลองเพือ่หาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่น

ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหไ้ดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนด 85/85 ซึง่ผูว้จิยัมปีระเดน็ในการอภปิรายผลจากการ
ศกึษาวจิยัดงัน้ี 

1. การหาคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง 
ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ผูว้จิยัได ้
ดาํเนินการขึน้ในความควบคุมของอาจารยท์ีป่รกึษา คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา และคณะ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ จนทาํใหบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง 
ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ มคีุณภาพอยูใ่นระดบัด ี
โดยลกัษณะของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบั
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เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีส่รา้งขึน้น้ีมกีารผสมผสานสือ่ในรปูแบบ
ต่างๆเขา้ไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ มทีัง้เอกสาร ภาพน่ิง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสยีง และวดีโีอ ซึง่
ชว่ยใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนอยูต่ลอดเวลา ชว่ยใหผู้เ้รยีนรูส้กึเพลดิเพลนิกบัการศกึษา
บทเรยีนทาํใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจในการเรยีนรู ้และเมือ่ผูเ้รยีนทาํแบบฝึกหดัหรอืแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเสรจ็ ผูเ้รยีนจะทราบผลทนัท ีหากผูเ้รยีนไดค้ะแนนน้อยกส็ามารถกลบัไป
ทบทวนเน้ือหาในเรือ่งดงักล่าวในบทเรยีนและกลบัมาทาํแบบฝึกหดัและแบบทดสอบใหมอ่กีครัง้ จงึ
ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจในเน้ือหานัน้ๆมากยิง่ขึน้ ซึง่เป็นขอ้ดขีองบทเรยีนบนเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตทีส่ามารถใหอ้สิระกบัผูเ้รยีนไดท้บทวนบทเรยีนใหมไ่ดเ้มือ่ไมเ่ขา้ใจ ซึง่สอดคลอ้งกบั ใจ
ทพิย ์ณ สงขลา (2547 : 10-17) กล่าวถงึการเรยีนการสอนบนเวบ็ (Web-Based Instruction) วา่
เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งเทคโนโลยปีจัจุบนักบักระบวนการออกแบบ การเรยีนการสอนเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพทางการเรยีนรูแ้ละแกป้ญัหาในเรือ่งขอ้จาํกดั ทางดา้นสถานทีแ่ละเวลา 

2. จากการดาํเนินการทดลอง โดยยดึรปูแบบการออกแบบระบบการเรยีนการสอนดว้ย
อนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชแ้บบการเรยีนการสอนทีเ่รยีก เอชดเีอม็ (HDM : Hypermedia Design Modal) 
(Mcmanus : 1996) ใชใ้นการออกแบบบทเรยีนผา่นระบบเครอืขา่ย ดงัน้ี 

 2.1 การกาํหนดขอบเขตของการเรยีนการสอน 
 2.2 การกาํหนดองคป์ระกอบของกรณตีวัอยา่งทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอน 
 2.3 กาํหนดหวัขอ้และแนวคดิ 
 2.4 รวบรวมหวัขอ้ความรูเ้พือ่เชื่อมโยงเขา้สูก่รณตีวัอยา่ง 
 2.5 ใหผู้เ้รยีนเป็นผูค้วบคุมการเรยีนโดยใชก้รณตีวัอยา่ง 
 2.6 ใหโ้อกาสผูเ้รยีนในการตรวจสอบตนเอง 
 ไดพ้บขอ้บกพรอ่งในบทเรยีนผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต และไดม้กีารนํามาปรบัปรงุ

แกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีไ่ดค้น้พบจนสมบรูณ์ จงึทาํใหบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ มี
ประสทิธภิาพ 86.44/87.11 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนด 85/85 และจากการสงัเกตพฤตกิรรมของ
ผูเ้รยีนพบวา่ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตน้ี สามารถชว่ยกระตุน้ให้
ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้อยากทีจ่ะศกึษาเรยีนรู ้และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีนไดเ้ป็น
อยา่งด ี

จากการอภปิรายดงักล่าวมาในขา้งตน้ จงึสามารถสรปุไดว้า่ บทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ในครัง้น้ี มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 ทีก่าํหนด และสามารถนําไปใช้
ในการเรยีนการสอนไดจ้รงิ 
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ข้อเสนอแนะ 
ในการศกึษาวจิยัและพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง 

ระบบสือ่สารสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ในครัง้น้ี พบวา่บทเรยีน
บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ดงักล่าวมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่าํหนด ผูศ้กึษาวจิยัจงึมขีอ้เสนอแนะ 
ดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ทัว่ไป 
1. ในการพฒันาบทเรยีนผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผูศ้กึษาวจิยัตอ้งมคีวามรูใ้นดา้น 

การเตรยีมขอ้มลู การออกแบบบทเรยีน และควรมคีวามรูท้างดา้นการวเิคราะหบ์ทเรยีนและการ
จดัลาํดบัขัน้ของการเรยีนรู ้ซึง่จะเป็นการสง่ผลใหผู้ศ้กึษาวจิยัสามารถพฒันาบทเรยีนผา่นระบบ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไดเ้รว็ และมปีระสทิธภิาพ 

2. ควรมกีารสนบัสนุนและสง่เสรมิใหม้กีารใชบ้ทเรยีนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใน
สถาบนัการศกึษาทุกระดบั ซึง่เป็นการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง เพือ่ตอบสนอง
ในเรือ่งความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

3. ควรมกีารจดัอบรมการสรา้งบทเรยีนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหก้บัครอูาจารย ์เพือ่ใหค้ร ู
อาจารยเ์หล่านัน้สามารถสรา้งบทเรยีนในสาขาวชิาต่างๆขึน้ใชไ้ดเ้อง และสาํหรบัผูเ้รยีนควรมกีาร
สอนหรอือบรมวธิกีารใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูใ้นดา้นคอมพวิเตอรก่์อน ซึง่จะ
สง่ผลใหก้ารใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

4. ควรมกีารรวบรวมสือ่การเรยีนการสอนทีไ่ดจ้ากการทาํปรญิญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์
โดยเฉพาะบทเรยีนผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยจดัทาํเป็นศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพือ่
เป็นการสนบัสนุนใหม้กีารนํางานวจิยัทีไ่ดม้าตรฐาน มคีวามทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นประโยชน์
ดงักล่าวมาใชม้ากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 

1. เป็นแนวทางในการสรา้งงานวจิยัและพฒันาบทเรยีนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในเน้ือหา
อื่นๆอกี 

2. ควรมกีารสนบัสนุนการพฒันาบทเรยีนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในสาขาวชิาอื่นๆเพือ่
ขยายโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกศกึษาตามความตอ้งการ 

3. ควรมกีารวจิยัและพฒันาบทเรยีนออนไลน์ในประเภทอื่นๆ เชน่ เกม แบบฝึกหดั แบบ
สถานการณ์จาํลอง เป็นตน้ 
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4. การพฒันาบทเรยีนผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัการเรยีนการสอน ควรมี
การพฒันารปูแบบการตดิตาม และการประเมนิผลผูเ้รยีนแบบออนไลน์ เพือ่ใหผู้เ้รยีน และผูส้อน
สามารถตดิตามพฒันาการ การเรยีนของผูเ้รยีน และปรบัปรงุการสอน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีน
การสอนบนอนิเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลา 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญและสาํเนาหนังสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
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มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์ 
2. อาจารยศ์รญัญา  ตรทีศ  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์  
3. คณุครลูาํแพน  ภูก่นังาม  ครวูทิยฐานะชาํนาญการ โรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม 
 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 
1. อาจารย ์ดร.นทัธรีตัน์  พรีะพนัธุ ์  อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. อาจารย ์ดร.กนกพร ฉนัทนารุง่ภกัดิ ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
3. อาจารย ์ดร.นฤมล ศริะวงษ ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินคณุภาพบทเรียนด้านเน้ือหา 

    ตอนที ่1 ระบบการสือ่สารขอ้มลู 
  ตอนที ่2 การถ่ายโอนขอ้มลู 

    ตอนที ่3 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
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แบบประเมินด้านเน้ือหา 
เร่ือง ระบบส่ือสารข้อมลูสาํหรบัเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ตอนท่ี 1 ระบบการส่ือสารขอ้มลู 
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ด้านความรู้ 
1. อธบิายทศิทางการ
สือ่สารและชนิดของ
สญัญาณได ้
ด้านคณุธรรม/
จริยธรรม 
1. เหน็ความสาํคญัใน
การสือ่สารขอ้มลู 
ด้านทกัษะ/
กระบวนการ 
1. เลอืกใชท้ศิทางการ
สือ่สารและชนิดของ
สญัญาณไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
 

1.1 ความหมายของระบบสื่อสารข้อมูลสาํหรบั
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 การสือ่สารขอ้มลู (Data Commuication) 
หมายถงึ การแลกเปลีย่น โอนยา้ยขอ้มลูและ
สารสนเทศจากทีห่นึ่งไปยงัอกีทีห่นึ่ง โดยผา่นทาง
อุปกรณ์สือ่สารและรปูแบบวธิขีองการสือ่สารขอ้มลู
ชนิดต่างๆ (กุลรพ ีศวิาพรรกัษ์, 2553)    
 ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์หมายถงึ ระบบการโอนถ่ายขอ้มลู
หรอืการแลกเปลีย่นระหวา่งตน้ทางหรอืปลายทาง
โดยใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ โทรศพัท ์
โทรสาร โมเดม็ คอมพวิเตอร ์อุปกรณ์เครอืขา่ย
ต่างๆ ดาวเทยีม ควบคุมการสง่และการไหลของ
ขอ้มลูจากตน้ทางไปยงัปลายทาง (สถาบนัพฒันา
คุณภาพทางวชิาการ, 2554) 
1.2 องคป์ระกอบของระบบสื่อสารข้อมลูสาํหรบั
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรม์อีงคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่าํคญั ดงันี้ 

 1. ขอ้ใดคอืความหมายของการ
สือ่สารขอ้มลู 
ก. การนําเครือ่งคอมพวิเตอรม์า
เชื่อมต่อกนัโดยใชอุ้ปกรณ์สือ่สาร 
ข. การเชื่อมต่อคอมพวิเตอรเ์พือ่
แลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัและกนั 
ค. ระบบทีช่ว่ยลดความซํ้าซอ้น
ในการทาํงาน 
ง. การแลกเปลีย่นขอ้มลูและ
สารสนเทศโดยผา่นทางอุปกรณ์
สือ่สาร 

   

 
2. ขอ้ใดไมจ่ดัอยูใ่นองคป์ระกอบ
ของการสือ่สารขอ้มลู 
ก. ขอ้มลูหรอืสารสนเทศ 
ข. โปรแกรมระบบปฏบิตักิาร 
ค. สายโทรศพัท ์
ง. โปรโตคอล 
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ภาพที ่1 องคป์ระกอบพืน้ฐานของระบบสือ่สาร 
(อา้งองิจากhttp://www.nukul.ac.th/it/content/07/7-
3.html) 

 1.2.1 ขา่วสาร (message) เป็นขอ้มลู
รปูแบบต่างๆ เชน่ อกัขระ ภาพ เสยีง ซึง่ผูส้ง่ขอ้มลู
จะตอ้งนําขอ้มลูเขา้สูร่ะบบสือ่สารโดยผา่นอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ เชน่ แผงแป้นอกัขระ เครือ่ง
กราดตรวจ เครือ่งอา่นรหสัแทง่ เป็นตน้  
 1.2.2 แหล่งกาํเนิดขา่วสาร (source) หรอื
เรยีนกวา่ “ผูส้ง่ขอ้มลู (sender)” เป็นอุปกรณ์หรอื
ซอฟตแ์วรท์ีท่าํหน้าทีจ่ดัสง่ขา่วสารขอ้มลูซึง่นํ้าเขา้
สูร่ะบบคอมพวิเตอรแ์ลว้ 
 1.2.3 สือ่หรอืตวักลาง (media) ในการสง่
ขอ้มลู สื่อ อาจเป็นอุปกรณ์หรอืวตัถุหรอืพาหะชนิด
ใดกไ็ด ้เชน่ สายโทรศพัท ์สายลวดทองแดง สายใย
แกว้นําแสง สญัญาณวทิย ุสญัญาณอนิฟราเรด 
คลื่นแสง คลื่นไมโครเวฟ โมเดม็ ซึง่สามารถ 

 3. ขอ้ใดทีไ่มใ่ชอ่งคป์ระกอบของ
ระบบสือ่สาร 
ก. โปรโตคอล 
ข. ผูส้ง่ขา่วสาร 
ค. สายโทรศพัท ์
ง. อนิเทอรเ์น็ต 

   

4. ขอ้ใดเป็นคุณสมบตัพิืน้ฐาน
ของการสือ่สารขอ้มลู 
ก. ขอ้มลู 
ข. ผูส้ง่ขา่วสาร 
ค. สายโทรศพัท ์
ง. อนิเทอรเ์น็ต 

   

5. ขอ้ใดเป็นการสือ่สารแบบ
สองทศิทางสลบักนั ดว้ยการ
สง่ผา่นชอ่งสญัญาณเดยีวกนั 
ก. การสือ่สารแบบ Simplex 
ข. การสือ่สารแบบ Full Duplex 
ค. การสือ่สารแบบ Half Duplex 
ง. การสือ่สารแบบ Multiplex 
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 เชื่อมต่อแหลง่กาํเนิดขา่วสารและแหล่งรบัขา่วสาร
ดว้ยกนัหรอืเป็นตวักลางในการสง่ขอ้มลู 
 1.2.4 แหล่งรบัขา่วสาร (receiver) หรอื
เรยีกวา่ “ผูร้บัขอ้มลู” ทาํหน้าทีร่บัขอ้มลูทีถู่ก
ถ่ายทอดมาจากผูส้ง่ขอ้มลูผา่นสือ่ทีเ่ชื่อมระหวา่ง
กนั การสือ่สารจะสมบรูณ์กต็่อเมือ่ขา่วสารทีผู่ร้บั
ขอ้มลูไดร้บันัน้เป็นขา่วสารเดยีวกนักบัขา่วสารทีผู่้
สง่ขอ้มลูไดถ้่ายทอดผา่นสือ่มายงัผูร้บัขอ้มลู 
 ระบบสือ่สารทุกชนิดจะตอ้งมอีงคป์ระกอบ
ครบทัง้สีส่ว่นนี้ หากขาดสว่นใดสว่นหนึ่งแลว้ การ
สือ่สารจะไมเ่กดิขึน้อยา่งแน่นอน เชน่ การโทรศพัท์
ไปหาเพือ่นแต่ไมม่ผีูร้บัสายหรอืเป็นเสยีงตอบรบั
จากเครือ่งตอบรบัโทรศพัทแ์บบอตัโนมตั ิกจ็ะไมม่ี
การสือ่สารเกดิขึน้ เป็นตน้ ในกรณนีี้ สิง่ทีข่าด
หายไปคอื ผูร้บัขอ้มลู ถา้เพือ่นตอบรบัโทรศพัท ์ก็
แสดงวา่การสือ่สารไดเ้ริม่ตน้ขึน้แลว้ 
1.3 ทิศทางของการสื่อสารข้อมลู 
 ทศิทางของการสือ่สารขอ้มลู หมายถงึ 
ทศิทางของสญัญาณทีเ่ดนิทางจากอุปกรณ์สง่ขอ้มลู
ไปยงัอุปกรณ์ยงัอุปกรณ์รบัขอ้มลูโดยผา่นสือ่นํา 

 6. อุปกรณ์ขอ้ใดเป็นการสือ่สาร
แบบทางเดยีว 
ก. SMS 
ข. วทิย ุ
ค. โทรทศัน์ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

   

7. ผูร้บัสาร มชีื่อเรยีกอกีอยา่ง
หนึ่งวา่อะไร 
ก. แหล่งกาํเนิดขอ้มลู 
ข. ขอ้มลูทีส่รา้งขึน้ 
ค. จุดมุง่หมายปลายทางของ
ขา่วสาร 
ง. ผูแ้ลกเปลีย่นขา่วสาร 

   

8. ขอ้ใดกล่าวถงึ องคป์ระกอบ
พืน้ฐานของการสือ่สาร ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  
     ก. ผูส้ง่ขา่ว =>เขา้รหสั=>
ชอ่งสญัญาณ=>แสดงรหสั=> 
ผูร้บัขา่ว  
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 ขอ้มลู ทศิทางของการสือ่สารขอ้มลูแบ่งออกเป็น 3 
รปูแบบ คอื การสือ่สารแบบซมิเพลก็ซ ์(Simplex) 
การสือ่สารแบบฮารฟ์ดเูพลก็ซ ์(Half-duplex) และ
การสือ่สารแบบฟูลดเูพลก็ซ ์(Full-duplex) 

 1.3.1 การสือ่สารแบบซมิเพลก็ซ ์
(Simplex) 
  การสือ่สารแบบซมิเพลก็ซ ์หรอืเรยีกวา่ 
“การสือ่สารแบบทางเดยีว (One-way 
Communication)” เนื่องจากทศิทางในการสือ่สาร
แบบทศิทางเดยีว เมือ่ฝา่ยหนึ่งทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้ง่
และในเวลาเดยีวกนั อกีฝา่ยหนึ่งทาํหน้าทีเ่ป็นผูร้บั 

      ข.  ผูส้ง่ขา่ว =>
ชอ่งสญัญาณ=>สญัญาณ=> ผูร้บั
ขา่ว  
    ค.  ผูส้ง่ขา่ว =>เขา้รหสั=>
ชอ่งสญัญาณ=>ถอดรหสั=> ผูร้บั
ขา่ว  
    ง.  ผูส้ง่ขา่ว =>
ชอ่งสญัญาณ=> ผูร้บัขา่ว  

   

9. โดยทัว่ไปการสือ่สารขอ้มลูมี
สว่นประกอบทีส่าํคญั ยกเวน้ขอ้
ใด 
ก. ผูส้ง่ขอ้มลู 
ข. บุรษุไปรษณยี ์
ค. ขอ้มลู 
ง. ผูร้บัขอ้มลู 

   

10. ขอ้ใดไมใ่ชส่ว่นประกอบ
พืน้ฐานของการสือ่สารขอ้มลู 
ก. ตวัสง่ 
ข.ชอ่งทางการสง่ 
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 เชน่ การกระจายเสยีงจากสถานีวทิย ุการเผยแพร่
ภาพและรายการต่างๆ ของสถานีโทรทศัน์ เป็นตน้ 
 1.3.2 การสือ่สารแบบฮารฟ์ดเูพลก็ซ ์(Half-
duplex)  
 การสือ่สารแบบฮารฟ์ดเูพลก็ซ ์หรอืเรยีกวา่ 
“การสือ่สารแบบทางใดทางหนึ่ง (Ether-way 
Communication) เป็นรปูแบบการสือ่สารทีท่ ัง้สอง
ฝา่ยสามารถเป็นไดท้ัง้ผูส้ง่และผูร้บั แต่ทศิทางโดย
ทัง้ผูส้ง่และผูร้บัไมส่ามารถสง่ขอ้มลู 
ไดพ้รอ้มกนั การสือ่สารแบบนี้ ไดแ้ก่ การใชว้ทิย ุ
สือ่สาร เมือ่ฝา่ยใดเป็นผูส้ง่ขอ้มลู จะตอ้งกดสวติซ์
เพือ่ขอเปลีย่นสถานะของตนเองเป็นผูส้ง่ขอ้มลู และ
อกีฝา่ยกจ็ะถกูเปลีย่นสถานะเป็นผูร้บัขอ้มลูทนัท ี
 1.3.3 การสือ่สารแบบฟูลดเูพลก็ซ ์(Full-
duplex)  
 การสือ่สารแบบฟูลดเูพลก็ซ ์หรอืเรยีกวา่ 
“การสือ่สารแบบสองทาง (Both-way 
Communication)” เป็นทศิทางการสือ่สารสามารถ
สง่ขอ้มลูไดส้องทางในเวลาเดยีวกนั โดยทัง้ฝา่ย
ผูร้บัและฝา่ยผูส้ง่สามารถสือ่สารรว่มกนัได ้การ  

 ค. ตวัรบั 
ง. ผูร้บัขอ้มลู 

   

11. การตดิต่อสือ่สารขอ้ใด ทีไ่ม่
นิยมทาํไดใ้นระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์
ก. ภาพนิ่ง 
ข. ขอ้ความ 
ค. เสยีง 
ง. ภาษามอื 

   

12. ขอ้ใดไมใ่ชป่ระโยชน์ของ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
ก. เพือ่ใชท้รพัยากรรว่มกนั 
ข. เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถ
ตดิต่อสือ่สารกนั 
ค. เพือ่ความสะดวกและรวดเรว็
ในการคน้หาขอ้มลูจากหน่วยงาน
ภายนอก 
ง. เพือ่ใชข้อ้มลูหรอืแลกเปลีย่น
ขอ้มลู 
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 สือ่สารแบบฟูลดเูพลก็ซ ์เชน่ การสนทนาทาง
โทรศพัท ์โดยทีคู่ส่นทนาสามารถพดูคุยโตต้อบกนั
ไดใ้นเวลาเดยีวกนั ไมต่อ้งกดสวติซเ์พือ่เปลีย่น
สถานะก่อนทีจ่ะสือ่สาร 
1.4 ชนิดของสญัญาณ   

           รปูแบบของขอ้มลูทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนั  

เชน่  ตวัหนงัสอื  เสยีง  และภาพเคลื่อนไหว  ไม่

สามารถสง่ขอ้มลูดว้ยความเรว็สงู  ไปในระยะ

ทางไกลๆ  จงึมกีารนําขอ้มลูเหล่านัน้มาแปลงให้

เป็นสญัญาณไฟฟ้า  เรยีกวา่  สญัญาณขอ้มลู  

(Data  Signal)  ซึง่แบ่งออกเป็น  2 ประเภท  ดงันี้ 

       1.4.1 สญัญาณแอนะลอ็ก (Analog  Signal) 

มลีกัษณะเป็นสญัญาณต่อเนื่องในรปูแบบคลื่น

สามารถแทนลกัษณะของสญัญาณไดด้ว้ยรปูกราฟ

คลื่นไซน์  (Sine  Wave)  ซึง่มคีา่ความถี ่ 

(Frequency)  เทา่กบัจาํนวนรอบ 

 13. ปจัจยัในการสือ่สารขอ้มลูมี
องคป์ระกอบกีแ่บบ 
ก. 3 แบบ 
ข. 4 แบบ 
ค. 5 แบบ 
ง. 6 แบบ 

   

14. ขอ้ใดคอืวตัถุประสงคห์ลกั
ของการสือ่สาร 
ก. ผูส้ง่ไดเ้ผยแพรข่อ้มลู 
ข. ผูร้บัไดใ้ชต้วักลางทีเ่หมาะสม 
ค. ผูร้บัเขา้ใจขอ้มลูทีส่ง่ไปโดยผู้
สง่ 
ง. ผูร้บัเขา้ใจความตอ้งการของผู้
สง่ 

   

15. “ดอกไมร้อ้งเพลงใหต้น้นํ้า
ฟงั” การสือ่สารดงักล่าวขอ้ใดคอื
ขอ้มลู 
ก. อากาศ 
ข. เสยีงเพลง 
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 คลื่นทีเ่คลื่อนทีใ่น  1  วนิาท ี เชน่ คลื่นความถี ่ 

91.5  เมกะเฮริตซ ์ (MHz)  หมายถงึ  คา่ของ

สญัญาณเสยีงทีถู่กแปลงเป็นสญัญาณแอนะลอ็ก  

91.5  ลา้นรอบใน  1  วนิาท ี     ขอ้เสยีของ

สญัญาณแออะลอ็ก  คอื  สญัญาณถูกรบกวนได้

งา่ย  ทาํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการรบัสง่ขอ้มลู  เมือ่

ตอ้งสง่ขอ้มลูออกไปในระยะทางไกล  ระดบัของ

สญัญาณจะออ่นลงและมสีญัญาณรบกวน  ดงันัน้จงึ

ตอ้งมเีครือ่งทวนสญัญาณ  เพือ่เพิม่ระดบัสญัญาณ

และสง่ต่อออกไป ตวัอยา่งของสญัญาณอนาลอ็ก  

เชน่  สญัญาณเสยีงในสายโทรศพัทแ์ละ

สญัญาณเสยีงทีส่ง่จากสถานีวทิย ุ

      1.4.2  สญัญาณดจิทิลั   (Digital  Signal)   มี

ลกัษณะเป็นสญัญาณไมต่่อเนื่องในรปูแบบกราฟ

สีเ่หลีย่ม  (Square  Graph) สญัญาณมกีาร

เปลีย่นแปลงแบบไมป่ะตดิปะต่อการสง่ขอ้มลู

จะตอ้งแปลงขอ้มลูใหอ้ยูใ่นแบบดจิทิลัหรอื  0  และ  

1  ก่อนแลว้จงึแปลง 

 ค. ดอกไมแ้ละตน้นํ้า 
ง. ขอ้ความทีเ่ป็นเนื้อเพลง 

   

16. ขอ้ใดไมใ่ชก่ารสือ่สารขอ้มลู
สองทศิทางสลบักนั 
ก. ตน้ไมแ้ชทกบัตะวนั 
ข. สายลมคุยกบัแสงแดด 
ค. ใบหญา้สง่จดหมายหาลาํธาร 
ง. ดวงจนัทรห์ยอกลอ้กบัดวงดาว 

   

 
17. ทศิทางของการสือ่สารแบบ
ฮารฟ์ดเูพลก็ซค์อืขอ้ใด 
ก. นายอาทติย ์ดรูายการเรือ่งเล่า
เชา้นี้ทางไทยทวีสีชีอ่ง 3 
ข. นางจนัทร ์สง่จดหมายอเิลก็
ทรอกนิกสถ์งึเพือ่นทีอ่ยู่
ต่างประเทศ 
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 ใหอ้ยูใ่นรปูแบบของสญัญาณอกีทหีนึ่ง  สญัญาณ

ดจิทิลัมคีุณภาพและแมน่ยาํกวา่สญัญาณแออะลอ็ก  

แต่การสง่สญัญาณในระยะทางไกลจะตอ้งใช้

อุปกรณ์ทวนสญัญาณรพีตีเตอร ์  (Repeater)  เพือ่

กรองเอาสญัญาณรบกวนและเพิม่ระดบัสญัญาณ

ขอ้มลูต่อไป  สญัญาณดจิทิลัมหีน่วยวดัความเรว็

เป็นบติต่อวนิาท ี หรอื  bit  per  second  (bps)  

หมายถงึ  จาํนวนบติทีส่ง่ไดใ้นชว่งเวลา  1  วนิาท ี  

เชน่   ความเรว็   56    Kbps  หมายถงึ   สามารถ

ผลติสญัญาณดจิทิลัไดป้ระมาณ  56,000   บติ  ใน

เวลา  1  วนิาท ี

 

ทีม่า:http://www3.ipst.ac.th/research/assets/web

/mahidol/computer(10)/system/data.htm 

 ค. นายองัคาร เป็นตํารวจจราจร 
ไดใ้ชว้ทิยสุือ่สารแจง้ขา่วอุบตัเิหตุ
ไปยงัสถานีตาํรวจ 
ง. นายพธุ โทรศพัทเ์ชญิเพือ่นๆ 
มารว่มงานวนัเกดิของตนเอง 

   

18. ขอ้ใดคอืทศิทางของการ
สือ่สารขอ้มลูแบบซมิเพลก็ซ ์
ก. นายอาทติย ์ดรูายการเรือ่งเล่า
เชา้นี้ทางไทยทวีสีชีอ่ง 3 
ข. นางจนัทร ์สง่จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสถ์งึเพือ่นทีอ่ยู่
ต่างประเทศ 
ค. นายองัคาร เป็นตํารวจจราจร 
ไดใ้ชว้ทิยสุือ่สารแจง้ขา่วอุบตัเิหตุ
ไปยงัสถานีตาํรวจ 
ง. นายพธุ ไดโ้ทรศพัทเ์ชญิ
เพือ่นๆ มารว่มงานวนัเกดิของ
ตนเอง 
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มากครับ 
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แบบฝึกหัดระหว่างเรียน  
ตอนที ่1  
คาํชี้แจง พิจารณาภาพการสื่อสารขอ้มูลที่กาํหนดให ้
แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในช่องวา่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 19. หากการสือ่สารขาด
องคป์ระกอบพืน้ฐานขอ้ใดขอ้
หนึ่งจะเป็นอยา่งไร 
ก. ตดิต่อสือ่สารไมไ่ด ้
ข. ตดิต่อสือ่สารไดแ้ต่จะตดิขดั 
ค. ตดิต่อสือ่สารไดป้กต ิ
ง. การตดิต่อสือ่สารไมส่มบรูณ์ 

   

20. ขอ้ใดต่อไปนี้ เรยีกวา่ เป็น
ขอ้มลูหรอืขา่วสาร 
ก. ไฟลน์ําเสนอทีส่รา้งจาก MS 
poerpoint 
ข. ภาพถ่าย 
ค. หนงัสอื 
ง. MV เพลง รกันะคะ่ ของบี ้
เดอะสตาร ์จาก 
www.youtube.com 

   

 
 
อากาศทางโน้น

เป็นอยา่งไรบ้าง

จ๊ะน้องนํา้ 
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 1. Sender คอื................................................... 
......................................................................... 
จากภาพคอื....................................................... 
......................................................................... 
2. Receiver คอื................................................. 
......................................................................... 
จากภาพคอื....................................................... 
......................................................................... 
3. Data  คอื...................................................... 
......................................................................... 
จากภาพคอื....................................................... 
......................................................................... 
4. Medium คอื.................................................. 
......................................................................... 
จากภาพคอื....................................................... 
......................................................................... 
5. Protocol คอื................................................. 
......................................................................... 
จากภาพคอื....................................................... 
......................................................................... 
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 ตอนที่ 2  
คาํชี้แจง  สรา้งแผนภมูภิาพแสดงทศิทางการ
สือ่สารโดยใชส้ญัลกัษณ์และเงือ่นไขทีก่าํหนดเตมิ
ลงในพืน้ทีว่า่ง 
 
                        แทน     บุคคล 
 
                       แทน    สือ่นําขอ้มลู 
 
                      แทน    ทศิทางการสือ่สาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                         การสื่อสารข้อมลูที่ผู้สง่และ

ผู้ รับข้อมลูสามารถสง่และรับข้อมลูพร้อมกนั

ได้ในเวลาเดียวกนั 

 

เงื่อนไข 

ช่วงเวลาที่ 1 
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ลงชื่อ.............................................................. 
 

       (                                                  ) 
                           ผูป้ระเมนิ 

                         การสื่อสารที่ผู้สง่และผู้ รับ

ข้อมลูทําหน้าที่ผลดักนัสง่และรับข้อมลูคนละ

ช่วงเวลากนั 

 

 

เงื่อนไข 

ช่วงเวลาที่ 1 

ช่วงเวลาที่ 2

                         การสื่อสารข้อมลูที่ผู้ รับ

ข้อมลูทําหน้าที่เพียงแตร่ับข้อมลูและผู้สง่

ข้อมลูทําหน้าที่เพียงแตส่ง่ข้อมลูเท่านัน้ 

 

เงื่อนไข 

ช่วงเวลาที่ 1 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินด้านเน้ือหา 
เร่ือง ระบบส่ือสารข้อมลูสาํหรบัเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ตอนท่ี 2 การถ่ายโอนข้อมลู 
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ตอนที่ 2 การถ่ายโอนข้อมลู 
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ด้านความรู้ 
1. อธบิายหลกัการถ่าย
โอนขอ้มลูในแต่ละ
รปูแบบได ้
2. อธบิายลกัษณะ
สาํคญั ขอ้ด ีและ
ขอ้เสยีของตวักลางได ้ 
3. อธบิายลกัษณะการ
ทาํงาน สว่นประกอบ 
และโครงสรา้งของ
ระบบบสัได ้
ด้านคณุธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยม 
1. ปฏบิตักิจิกรรมดว้ย
ความระมดัระวงั 
รอบคอบ และมี
ระเบยีบ 
 

2. การถ่ายโอนข้อมลู 
2.1 รปูแบบการถ่ายโอนข้อมลู 
     การถ่ายโอนขอ้มลูเกดิจาการเปลีย่นพืน้ที่
จดัเกบ็ขอ้มลูจากทีห่นึ่งดว้ยวธิกีารต่างๆ ซึง่อาจ
เป็นการสือ่สารหรอืไมก่ไ็ด ้เนื่องจากการถ่ายโอน
ขอ้มลูไมจ่าํเป็นตอ้งมผีูร้บัและผูส้ง่ขอ้มลู เพยีงแต่
เปลีย่นพืน้ทีท่ีม่ขีอ้มลูไปยงัอกีพืน้ทีห่นึ่งกจ็ดัวา่เป็น
การถ่ายโอนขอ้มลูไดเ้ชน่กนั การถ่ายโอนขอ้มลู
จาํเป็นตอ้งมรีปูแบบของการถ่ายโอนขอ้มลู 
ตวักลาง และระบบบสั ดงันี้ 
      การถ่ายโอนขอ้มลูเป็นการสง่สญัญาณออก
จากเครือ่งและรบัสญัญาณเขา้ไปในเครือ่ง การถ่าย
โอนขอ้มลูสามารถจาํแนกได ้2 แบบ คอื  
      2.1.1 การถ่ายโอนข้อมลูแบบขนาน  
      การถ่ายโอนขอ้มลูแบบขนาน ทาํไดโ้ดยการสง่
ขอ้มลูออกทลีะ 1 ไบต ์หรอื 8 บติจากอุปกรณ์สง่ไป
ยงัอุปกรณ์รบั อุปกรณ์ตวักลางระหวา่งสองเครือ่ง
จงึตอ้งมชีอ่งทางใหข้อ้มลูเดนิทางอยา่งน้อย 8 
ชอ่งทาง เพือ่ใหก้ระแสไฟฟ้าผา่นโดยมาก 

 1. ขอ้ใดคอืลกัษณะการสง่ขอ้มลู
แบบขนาน 
ก. สง่ครัง้ละ 8 บติ ทลีะ 1 
ตวัอกัษร 
ข. สง่ครัง้ละ 8 ตวัอกัษร ทลีะ 1 
บติ 
ค. สง่ครัง้ละ 1 บติ เรยีงไปจน
ครบ 1 ตวัอกัษร 
ง. สง่ครัง้ละ 1 บติ เรยีงไปจน
ครบ 8 ตวัอกัษร 

   

2. ขอ้ใดคอืขอ้ดขีองสือ่นําขอ้มลู
แบบไรส้าย 
ก. คา่ตดิตัง้ตํ่า 
ข. ไมม่สีญัญาณรบกวน 
ค. สามารถสง่ขอ้มลูไปไดใ้นทุก
ทศิทาง 
ง. สามารถบงัคบัทศิทางของ
สญัญาณไปทศิทางใดกไ็ด ้
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2. เลอืกใชต้วักลางใน
การถ่ายโอนขอ้มลูได้
อยา่งเหมาะสม  
3. สงัเกตสว่นประกอบ
ขอระบบบสัดว้ยความ
ระมดัระวงัและ
รอบคอบ 
ด้านทกัษะ/
กระบวนการ 
1. มทีกัษะในการสรา้ง
โมเดลเพือ่
ประกอบการการ
บรรยาย 
2. ปฏบิตักิารถ่ายโอน
ขอ้มลูผา่นตวักลางได ้
3. ยกตวัอยา่งชื่อพซีี
บสัทีใ่ชก้บั
คอมพวิเตอรใ์นปจัจุบนั
ได ้

จะเป็นสายสญัญาณแบบขนาน ระยะทางของ
สายสญัญาณแบบขนานระหวา่งสองเครือ่งไมค่วร
ยาวเกนิ 100 ฟุต เพราะอาจทาํใหเ้กดิปญัหา
สญัญาณสญูหายไปกบัความตา้นทานของสาย 
นอกจากนี้อาจมปีญัหาทีเ่กดิจากระดบัไฟฟ้าสาย
ดนิทีจุ่ดรบัผดิไปจากจุดสง่ ทาํใหเ้กดิการผดิพลาด
ในการรบัสญัญาณทางฝา่ยรบั  
      นอกจากแกนหลกัแลว้อาจจะมทีางเดนิของ
สญัญาณควบคุมอื่น ๆ อกี เชน่ บติพารติ ีทีใ่ชใ้น
การตรวจสอบความผดิพลาดของการรบัสญัญาณที่
ปลายทางหรอืสายทีค่วบคมุการโตต้อบ (hand-
shake) 

 

 3. ตวักลางในสือ่นําขอ้มลูแบบมี
สายประเภทใดมคีุณภาพมาก
ทีส่ดุ 
ก. สายคูบ่ดิเกลยีว 
ข. สายโคแอกเชยีล 
ค. สายใยแกว้นําแสง 
ง. สายไฟฟ้าแรงสงู 

   

4. สือ่ชนิดใดสามารถสง่สญัญาณ
ขอ้มลูไดไ้กลทีส่ดุ 
ก. ดาวเทยีม 
ข. สญัญาณวทิย ุ
ค. ไมโครเวฟ 
ง. แสงอนิฟราเรด 

   

5. บสัประเภทใดมจีาํนวนมาก
ทีส่ดุ 
ก. ดาตา้บสั 
ข. ฮารด์แวรบ์สั 
ค. สญัญาณวทิย ุ
ง. คอนโทรลบสั 
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     2.2.2 การถ่ายโอนข้อมลูแบบอนุกรม  
     ในการถ่ายโอนขอ้มลูแบบอนุกรม ขอ้มลูจะถูก
สง่ออกมาทลีะบติ ระหวา่งจุดสง่และจุดรบั การสง่
ขอ้มลูแบบนี้จะชา้กวา่แบบขนาน การถ่ายโอน
ขอ้มลูแบบอนุกรมตอ้งการตวักลางสาํหรบัการ
สือ่สารเพยีงชอ่งเดยีวหรอืสายเพยีงคูเ่ดยีว 
คา่ใชจ้า่ยจะถกูกวา่แบบขนานสาํหรบัการสง่ระยะ
ทางไกลๆ โดยเฉพาะเมือ่เรามรีะบบการสือ่สารทาง
โทรศพัทไ์วใ้ชง้านอยูแ่ลว้ ยอ่มจะเป็นการประหยดั
กวา่ทีจ่ะทาํการตดิต่อสือ่สารทลีะ 8 ชอ่ง เพือ่การ
ถ่ายโอนขอ้มลูแบบขนาน  
      การถ่ายโอนขอ้มลูแบบอนุกรมจะเริม่โดย
ขอ้มลูจากจุดสง่จะถูกเปลีย่นใหเ้ป็นสญัญาณ
อนุกรมเสยีก่อน แลว้คอยทยอยสง่ออกทลีะบติไป
ยงัจุดรบั และทีจุ่ดรบัจะตอ้งมกีลไกในการเปลีย่น
ขอ้มลูทีส่ง่มาทลีะบติ ใหเ้ป็นสญัญาณแบบขนานซึง่
ลงตวัพอด ีเชน่ บติที ่1 ลงทีบ่สัขอ้มลูทีส่ง่มาทลีะ
บติ ใหเ้ป็นสญัญาณแบบขนานซึง่ลงตวัพอด ีเชน่ 
บติที ่1 ลงทีบ่สัขอ้มลูเสน้ที ่1 ดงัแสดงในรปู  
 

 6. พซีบีสัใดผลติและพฒันามา
เพือ่ใหม้คีุณสมบตัเิดน่ดา้นการ
แสดงผล 
ก. PCI 
ข. AGP 
ค. EISA 
ง. VL Bus 

   

7. สว่นประกอบใดของระบบบสั
ทาํหน้าทีเ่ชื่อมต่อกบัการด์เสรมิที่
ตดิตัง้ภายในคอมพวิเตอร ์
ก. เสน้ 
ข. สลอ็ต 
ค. เมนบอรด์ 
ง. ชปิควบคุม 

   

8. ชอ่งทางการสือ่สาร 
(Communication Channel) 
หมายถงึสือ่ (Medium) ทีเ่ป็น
ตวักลางและอนุญาตใหข้อ้มลู/
สารสนเทศผา่นจากจุดสง่ถงึผูร้บั
ในระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
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การส่งข้อมลูแบบอนุกรม แบง่ได้เป็น 2 แบบ 
ดงันี้ 
       1) การสง่สญัญาณขอ้มลูแบบอะซงิโครนสั 
(Asynchronous Transmission) คอื การสง่
สญัญาณขอ้มลูทีไ่มม่กีารประสานจงัหวะการทาํงาน
ระหวา่งอุปกรณ์สง่สญัญาณกบัอุปกรณ์รบัสญัญาณ 
โดยอุปกรณ์สง่สญัญาณจะแยกขอ้มลูเพือ่สง่
สญัญาณทลีะตวัอกัษร จนครบ 1 ตวัอกัษร ซึง่
เทา่กบั 8 บติ แลว้จะกาํหนดจุดเริม่ตน้และจุดสิน้สดุ
ของบติแต่ละตวัอกัษรอยา่งชดัเจน ตวัอยา่งการสง่
สญัญาณขอ้มลูประเภทนี้ เชน่ การใชบ้รกิาร 

 หรอืระหวา่งคอมพวิเตอรใ์นระบบ
เครอืขา่ยหนึ่งไปยงัอกีเครอืขา่ย
หนึ่ง ไดแ้ก่ชอ่งทางใดบา้ง 
ก. สายโทรศพัท ์(Telephone 
Line) 
ข. สายโทรทศัน์ (Cable 
Television) 
ค. สายใยแกว้ (Fiber Optic 
Cable) 
ง. ถูกทุกขอ้ 

   

9. ลกัษณะของการถ่ายโอน
ขอ้มลูแบบอนุกรมคอื 
ก. ถ่ายโอนขอ้มลูไดเ้รว็  แต่สง่
ไดใ้กล ้
ข. ถ่ายโอนขอ้มลูไดช้า้  แต่สง่ได้
ใกล ้
ค. ถ่ายโอนขอ้มลูไดเ้รว็ แต่สง่ได้
ไกล 
ง.  ถ่ายโอนขอ้มลูไดช้า้ แต่สง่ได้
ไกล 
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 ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสซ์ึง่อุปกรณ์สง่สญัญาณไม่
จาํเป็นตอ้งมกีารประสานจงัหวะการทาํงานกบั
อุปกรณ์รบัสญัญาณ กส็ามารถสง่สญัญาณขอ้มลูไป
ไดท้นัท ีดงันัน้อุปกรณ์รบัสญัญาณจะรูว้า่มี
สญัญาณขอ้มลูกต็่อเมือ่มกีารตรวจสอบเพือ่ใช้
บรกิารไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสอ์กีครัง้หนึ่ง 
 

 
ขอ้ดขีองการสง่ขอ้มลูแบบอะซงิโครนสัม ี2 ประการ 
คอื คา่ใชจ้า่ยถูกและมปีระสทิธภิาพ การสง่ขอ้มลู
แบบนี้จะนําไปใชใ้นการสือ่สารทีต่อ้งการใช้
ความเรว็ไมส่งูนกั 

 10. ขอ้ใดเป็นสือ่กลางในการ
สือ่สารขอ้มลูทัง้หมด 
ก. สายใยแกว้นําแสง  สายคูบ่ดิ
เกลยีว  สายยาง 
ข. ดาวเทยีม  ดาวพฤหสับด ี 
คลื่นดาวเทยีม 
ค. อากาศ   ลม   คลื่นไมโครเวฟ 
ง. เสน้ลวดทองแดง   สายไฟ  
สายเคเบลิ 

   

11. ระยะหา่งระหวา่งสถานี
ดาวเทยีมกบัภาคพืน้ดนิประมาณ
เทา่ใด 
ก. 12,000ไมล ์       
ข. 22,300ไมล ์
ค. 12,100  ไมล ์     
ง. 22,400ไมล ์

   

 



102 
 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื้อหา ขอ้เสนอแนะ แบบทดสอบ 
ความสอดคลอ้ง 
-1 0 1 

       2) การสง่ขอ้มลูแบบซงิโครนสั (synchronous 
transmission) เป็นการสง่บติ 0 และ 1ทีต่่อเนื่องกนั
ไปโดยไมม่กีารแบ่งแยก ผูร้บัตอ้งแยกบติเหล่านี้
ออกมาเป็นไบต ์หรอืเป็นตวัอกัษรเอง 

 
  
      จากภาพแสดงการสง่ขอ้มลูแบบซงิโครนสั ผู้
สง่ทาํการสง่บติตดิต่อกนัยาว ๆ ถา้ผูส้ง่ตอ้งการ
แบ่งชว่งกลุ่มขอ้มลูกส็ง่กลุม่บติ 0 หรอื 1 เพือ่แสดง
สถานะวา่ง เมือ่แต่บติมาถงึผูร้บั ผูร้บัจะนบัจาํนวน
บติแลว้จบักลุม่ของบติใหเ้ป็นไบตท์ีม่ ี8 บติ 
 
 
 
 
 
 

 12. การสง่สญัญาณแบบมี
สายสญัญาณแบบใดทีม่คีวามเรว็
สงูสดุ 
ก. สายโคแอกเชยีล 
ข. สายคูบ่ดิเกลยีว 
ค.สายใยแกว้นําแสง 
ง.สายแกนนําโลหะ 

   

13. การถ่ายโอนขอ้มลูแบบ
อนุกรมจะสง่ขอ้มลูออกมาทลีะ
เทา่ไร ระหวา่งจุดสง่และจุดรบั 
ก.  8  บติ 
ข. 1 บติ 
ค. 16 ไบต ์
ง.  16 บติ 

   

14. “มฉีนวนหุม้ขอ้มลูหลายชัน้
ทาํใหป้้องกนัสญัญาณรบกวนได”้
เป็นคุณสมบตัขิองตวักลาง
ประเภทใด 
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 2.2 ตวักลาง 
      ตวักลางหรอืสือ่ (Media) เป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัของการถ่ายโอนและการสือ่สารขอ้มลู 
(Communication Media) เพราะการเลอืกใช้
ตวักลางทีเ่หมาะสม จะทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพและ
ประหยดัตน้ทนุในการสือ่สารขอ้มลู ตวักลางทีใ่ชใ้น
การสือ่สารแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื สือ่นําขอ้มลู 
แบบมสีาย (Physical Transmission Media หรอื 
Guided Media) เป็นตวักลางทีส่ามารถบงัคบัให้
สญัญาณขอ้มลูเคลื่อนทีไ่ปในทศิทางทีก่าํหนดได ้
และสือ่นําขอ้มลูแบบไรส้าย (Wireless Media หรอื 
Unguided Media) เป็นตวักลางทีไ่มส่ามารถ
กาํหนดทศิทางใหข้อ้มลูเดนิทางไปในทศิทางที่
ตอ้งการได ้ตวักลางของสือ่นําขอ้มลูประเภทนี้
มกัจะใชอ้ากาศเป็นตวักลางในการนําขอ้มลู 
ตวัอยา่งตวักลางทีม่กีารใชใ้นปจัจุบนัมดีงันี้ 
       2.2.1 สื่อหรือตวักลางประเภทไร้สาย 
             2.2.1.1 สายคูบ่ดิเกลยีว (Twisted Pair 
Cable) มลีกัษณะคลา้ยสายไฟทัว่ไป ราคาไมแ่พง
มากนํ้าหนกัเบา ตดิตัง้ไดง้า่ย ภายในสายคูบ่ดิ- 

 ก. สายคูบ่ดิเกลยีว 
ข. สายโคแอกเชยีล 
ค. สายไฟฟ้าแรงสงู 
ง. สายใยแกว้นําแสง 

   

15. สือ่นําขอ้มลูแบบมสีายทีม่ี
สว่นประกอบเป็นทองแดง เป็น
คุณสมบตัขิองตวักลางประเภทใด 
ก. สายคูบ่ดิเกลยีว 
ข. สายโคแอกเชยีล 
ค. สายไฟฟ้าแรงสงู 
ง. สายใยแกว้นําแสง 

   

16. ขอ้ใดเป็นสือ่นําขอ้มลูแบบมี
สายทีจ่าํเป็นตอ้งเดนิสายใสท่อ่ลง
ใตด้นิ 
ก. สายคูบ่ดิเกลยีว 
ข. สายโคแอกเชยีล 
ค. สายไฟฟ้าแรงสงู 
ง. สายใยแกว้นําแสง 
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 เกลยีวจะประกอบดว้ยสายทองแดงพนัเป็นเกลยีว
คู่ๆ  ซึง่อาจจะม ี2,4 หรอื 6 คู ่โดยสายทองแดงแต่
ละเสน้จะมพีลาสตกิสแีผน่บางๆ หุม้อยูเ่พือ่ป้องกนั
การสญูเสยีไฟฟ้า และเพือ่ใหรู้ว้า่เสน้ใดเป็นเสน้ใด 
การพนัสายทองแดงเป็นเกลยีวทาํเพือ่ลดการ
รบกวนจากสญัญาณแมเ่หลก็ไฟฟ้า 
(Electromagnetic) จากคูส่ายขา้งเคยีงภายในสาย
เคเบลิเดยีวกนัหรอืจากภายนอก สายคูบ่ดิเกลยีวมี
ทัง้แบบไมม่ชีัน้โลหะหอ่หุม้ (UTP : Unshielded 
Twisted Pair) และแบบมชีัน้โลหะหอ่หุม้ (STP : 
Shielded Twisted Pair) เพือ่ป้องกนัสญัญาณ
รบกวนทีม่าจากภายนอก ปจัจุบนันิยมใชส้ายคูบ่ดิ
เกลยีวแบบทีไ่มม่ชี ัน้โลหะหอ่หุม้มากกวา่สายคูบ่ดิ
เกลยีวแบบทีม่ชี ัน้โลหะหอ่หุม้ เนื่องจากมรีาคาถูก
และมกีารพฒันาคุณภาพของสายไดด้ยีิง่ขึน้จน
สามารถรองรบัความเรว็ไดส้งูถงึระดบักกิะบติ 
(Gigabit) แต่ระยะทางในการเชื่อมต่อคอ่นขา้สัน้ 
ทาํใหต้อ้งใชอุ้ปกรณ์ทวนสญัญาณเพือ่เพิม่
ระยะทางในการเชื่อมต่อ 

 17. สือ่นําขอ้มลูไรส้ายประเภทใด
ทีม่ลีกัษณะการสง่สญัญาณ
ต่อเนื่องเป็นชว่ง ๆ 
ก. สญัญาณวทิย ุ
ข. แสงอนิฟราเรด 
ค. ระบบไมโครเวฟ 
ง. การสือ่สารผา่นดาวเทยีม 

   

18. สือ่นําขอ้มลูไรส้ายประเภทใด
ทีใ่ชอ้ากาศเป็นในการสือ่สาร 
 ก.สญัญาณวทิย ุ   
 ข.แสงอนิฟราเรด 
 ค.ระบบไมโครเวฟ   
 ง.ถูกทัง้ขอ้ ก และ ค 

   

19. ขอ้ใดเป็นคุณสมบตัขิองสือ่
นําขอ้มลูแบบแสงอนิฟราเรด 
   ก. มคีวามถีต่่าง ๆ กนั  
   ข. ไมส่ามารถทะลุผา่นวตัถุทบึ
แสงได ้  
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สายคูบ่ดิเกลยีวแบบไมม่ชีัน้โลหะหอ่หุม้ (UTP) 

 

 
สายคูบ่ดิเกลยีวแบบมชีัน้โลหะหุม่หุม้ (STP) 

 
 

    ค. ไมส่ามารถสง่ขอ้มลูในระยะ
ทางไกลได ้
   ง.  ขอ้ ข และ ค ถูก 

   

20. ขอ้ใดจดัเป็นสือ่นําขอ้มลูแบบ
มสีายทีป่้องกนัสญัญาณรบกวน
ไดด้ทีีส่ดุ 
    ก.  สายไฟฟ้าแรงสงู  
    ข.  สายคูบ่ดิเกลยีว 
    ค.  สายโคแอกเชยีล 
    ง.   สายใยแกว้นําแสง 
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        2.2.1.2 สายโคแอก็เชยีล (coaxial cable) 
หรอืทีน่ิยมเรยีกสัน้ๆ วา่ สายโคแอก็ เป็นสือ่หรอื
ตวักลางทีม่สีว่นของสายสง่ขอ้มลูเป็นลวดทองแดง
อยูต่รงกลาง หุม้ดว้ยพลาสตกิ สว่นชัน้นอกหุม้ดว้ย
โลหะหรอืฟอยลถ์กัเป็นรา่งแหเพือ่ป้องกนัสญัญาณ
รบกวน สายโคแอกม ี2 แบบ ไดแ้ก่ แบบหนาและ
แบบบาง สว่นใหญ่ใชเ้ชื่อมต่อระหวา่งเครือ่ง
คอมพวิเตอรโ์ดยตรง ไมต่อ้งใชอุ้ปกรณ์รวมสาย
หรอืฮบั (hub) แต่ในปจัจุบนัมกีารใชน้้อยลง
เนื่องจากถูกแทนทีด่ว้ยสายยทูพีทีีม่รีาคาถูกกวา่ 
และสามารถตดิตัง้ไดง้า่ยกวา่ 

 
สายโคแอกเชยีล (Coaxial Cable) 
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        2.2.1.3 สายใยแกว้นําแสง (fiber-optic 
cable) เป็นสือ่หรอืตวักลางทีใ่ชส้ง่ขอ้มลูในรปูของ
แสงโดยเปลีย่นสญัญาณขอ้มลูหรอืสญัญาณไฟฟ้า
ใหเ้ป็นคลื่นแสงก่อน แลว้สง่ผา่นเสน้ใยแกว้นําแสง
ทีหุ่ม้ดว้ยพลาสตกิในเสน้ใยนําแสงไปยงัปลายทาง 
ลกัษณะเสน้ใยนําแสงจะสง่สญัญาณแสงเพือ่
ป้องกนัความเสยีหายและการสญูเสยีของสญัญาณ
การสง่ขอ้มลูผา่นเสน้ใยนําแสงมขีอ้ดตีรงทีส่ง่
สญัญาณไดใ้นระยะทางไกล โดยไมม่สีญัญาณ
รบกวน มคีวามคุม้คา่สงู เพราะสง่ขอ้มลูไดม้ากกวา่
การสง่ผา่นสายคูบ่ดิเกลยีวและสายโคแอกเชยีล 
สามารถตดิตัง้ไดใ้นบรเิวณทีม่ไีฟฟ้าแรงสงู หรอื
เกดิฟ้าผา่ขึน้บ่อยครัง้ และขอ้มลูรัว่ไหลไดย้าก จงึ
ทาํใหก้ารลกัลอบขโมยสญัญาณทาํไดย้ากเชน่กนั 

 
สายใยแกว้นําแสง (Fiber Obtic) 
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      2.2.2 สื่อหรือตวักลางประเภทไร้สาย 
(unguided media) เป็นสือ่กลางประเภททีไ่มใ่ช้
วสัดุใดๆ ในการนําสญัญาณแต่จะใชอ้ากาศเป็น
สือ่กลาง ซึง่จะไมม่กีารกาํหนดเสน้ทางใหส้ญัญาณ
เดนิทาง สือ่หรอืตวักลางประเภทไรส้าย มดีงันี้ 
    2.2.2.1 คลื่นไมโครเวฟ (microwave) เป็นสือ่
หรอืตวักลางทีใ่ชว้ธิสีง่สญัญาณทีม่คีวามถีส่งูกวา่
คลื่นวทิยจุากสถานีหนึ่งไปยงัอกีสถานีหนึ่ง และ
สญัญาณของไมโครเวฟจะเดนิทางเป็นเสน้ตรง
ดงันัน้สถานีจะตอ้งตัง้อยูใ่นทีส่งูๆ หรอืมเีสา
สญัญาณสงู สญัญาณจงึจะเดนิทางไดส้ะดวก ไม่
ตดิขดั ระบบไมโครเวฟมขีอ้ด ีคอื ใชใ้นพืน้ทีซ่ึง่การ
เดนิสายทาํไดไ้มส่ะดวก ราคาถูกกวา่สายในแกว้นํา
แสงและดาวเทยีม ตดิตัง้งา่ยกวา่ มอีตัราการสง่
ขอ้มลูรวดเรว็มาก แต่สญัญาณจะถูกรบกวนไดง้า่ย
จากคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าจากธรรมชาต ิเชน่ พาย ุ
หรอืฟ้าผา่ เป็นตน้ 
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คลืน่ไมโครเวฟ 

         2.2.2.2 ดาวเทยีม (satellite) เป็นสือ่
ตวักลางทีม่สีถานีรบั-สง่อยูบ่นพืน้ดนิสง่ตรงไปยงั
ดาวเทยีมแลว้สง่กลบัมายงัตวัรบัปลายทางทีพ่ืน้ดนิ
อกีครัง้หนึ่ง ลกัษณะการสือ่สารระบบดาวเทยีม
เหมาะสาํหรบัการตดิต่อสือ่สารระยะไกลที่
ระบบสือ่สารอืน่ๆ เขา้ถงึไดย้าก เชน่ กลางปา่ลกึ 
กลางทะเล กลางทะเลทราย เป็นตน้ 
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ดาวเทยีม 

        ระบบดาวเทยีมมขีอ้ด ีคอื สง่สญัญาณ
ครอบคลุมไปยงัทุกจุดของโลกได ้คา่ใชจ้า่ยในการ
ใหบ้รกิารสง่ขอ้มลูของระบบดาวเทยีมไมข่ึน้อยูก่บั
ระยะทางทีห่า่งกนัของสถานีพืน้ดนิแต่สญัญาณอาจ
ผดิเพีย้นไปเมือ่ตอ้งทาํงานในสภาพอากาศที่
แปรปรวน เชน่ ฝนตก มเีมฆหมอกมาก เกดิพาย ุ
เป็นตน้ 
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          2.2.2.3 แอกเซสพอยนต ์(access 
point) เป็นสือ่หรอืตวักลางทีท่าํหน้าทีเ่ชือ่มต่อ
เครือ่งลกูขา่ยเขา้สูร่ะบบเครอืขา่ย เพือ่เขา้ไปใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ตหรอืเขา้ไปยงัเครอืขา่ยทอ้งถิน่ของ
สาํนกังาน โดยการเขา้ถงึเครอืขา่ยอาจจะมกีาร
เขา้รหสั ซึง่ผูใ้ชง้านจะตอ้งใสค่ยี ์หรอืรหสัก่อน
เชื่อมต่อ และแอกเซสพอยตบ์างรุน่อาจทาํหน้าที่
เป็นอุปกรณ์จดัเสน้ทางไดด้ว้ย 

      2.2.3 โมเดม็ (modem)  
             เป็นสือ่หรอืตวักลางทีใ่ชเ้ชื่อมต่อระหวา่ง
เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัคูส่ายโทรศพัท ์เพือ่เขา้
ใชเ้ครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
       2.2.4 โพรโทคอล 
   โพรโทคอล (protocol) คอื ขอ้กาํหนด
หรอืขอ้ตกลงทีใ่ชค้วบคุมการสือ่สารขอ้มลูใน
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์เครอืขา่ยทีใ่ช้
โพรโทคอลชนิดเดยีวกนั ซึง่สามารถตดิต่อและสง่
ขอ้มลูระหวา่งกนัได ้เหมอืนกบัการทีม่นุษยใ์ช้
ภาษาเดยีวกนัในการสือ่สาร เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ
รว่มกนันัน่เอง 
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        2.3 ระบบบสั 
      ระบบบสั  (System Bus)  คอื  วงจร
อเิลก็ทรอนิกสท์ีท่าํหน้าทีร่บัและสง่สญัญาณขอ้มลู
ระหวา่งฮารด์แวรใ์นคอมพวิเตอรเ์พือ่ถ่ายโอนขอ้มลู
และตดิต่อสือ่สารระหวา่งฮารด์แวรใ์นคอมพวิเตอร ์
มลีกัษณะเป็นสายทองแดงวางบนแผงวงจรของ
คอมพวิเตอร ์โดยมคีวามเรว็ของระบบบสั 
สว่นประกอบของระบบบสั โครงสรา้งของระบบบสั 
และพฒันาการของพซีบีสัดงันี้ 
      1) ความเรว็ของระบบบสั คอื ความสามารถใน
การรบัและสง่สญัญาณขอ้มลู จะขึน้อยูก่บัความ
กวา้งของระบบบสั คดิตามขนาดของสญัญาณ
ขอ้มลู มหีน่วยเป็นบติ เชน่ บสัขนาด 32 บติ 
หมายความวา่ สามารถสง่ขอ้มลูไดพ้รอ้มๆกนั 
32 บติ โดยอา้งองิตามความถีข่องชอ่งสญัญาณ
แบนดว์ดิท ์ (Bandwidth)  คุณสมบตัขิองระบบบสั 
คอื การใชเ้สน้ทางในการรบัและสง่สญัญาณขอ้มลู
รว่มกนั  (Shared Transmission Medium)  เชน่  
การรบัและสง่สญัญาณขอ้มลูระหวา่งไมโคร
โพรเซสเซอรก์บัแรม  การรบัและสง่ขอ้มลูระหวา่ง 
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 แรมกบัฮารด์ดสิก ์และการถ่ายโอนขอ้มลูจาก
ฮารด์ดสิกไ์ปสูแ่ผน่ดวีดี ี โดยฮารด์แวรท์ีเ่ชื่อมต่อ
กนัควรมขีนาดแบนดว์ดิทเ์ทา่กนัเพือ่ป้องกนัปญัหา
ความล่าชา้ในการรบัและสง่ขอ้มลูหรอืปญัหาคอ
ขวด  จะเหน็ไดว้า่ระบบบสัมผีลต่อความเรว็ในการ
ทาํงานของคอมพวิเตอร ์ดงันัน้คอมพวิเตอรท์ีม่บีสั
จาํนวนบติมากเทา่ใดกห็มายถงึคอมพวิเตอร์
สามารถรบัและสง่สญัญาณขอ้มลูไดเ้รว็ขึน้เทา่นัน้ 
แต่การใชบ้สัจาํนวนมากกจ็ะทาํใหค้อมพวิเตอรม์ี
ความถีเ่พิม่มากขึน้  สง่ผลใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
จนทาํใหก้ารรบัและสง่สญัญาณขอ้มลูเกดิความ
ผดิพลาดไดเ้ชน่กนั32 บติ โดยอา้งองิตามความถี่
ของชอ่งสญัญาณแบนดว์ดิท ์ (Bandwidth)  
คุณสมบตัขิองระบบบสั คอื การใชเ้สน้ทางในการ
รบัและสง่สญัญาณขอ้มลูรว่มกนั  (Shared 
Transmission Medium)  เชน่  การรบัและสง่
สญัญาณขอ้มลูระหวา่งไมโครโพรเซสเซอรก์บัแรม  
การรบัและสง่ขอ้มลูระหวา่งแรมกบัฮารด์ดสิก ์และ
การถ่ายโอนขอ้มลูจากฮารด์ดสิกไ์ปสูแ่ผน่ดวีดีโีดย
ฮารด์แวรท์ีเ่ชือ่มต่อกนัควรมขีนาดแบนดว์ดิท ์ 
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 เทา่กนัเพือ่ป้องกนัปญัหาความล่าชา้ในการรบัและ
สง่ขอ้มลูหรอืปญัหาคอขวด  จะเหน็ไดว้า่ระบบบสัมี
ผลต่อความเรว็ในการทาํงานของคอมพวิเตอร ์
ดงันัน้คอมพวิเตอรท์ีม่บีสัจาํนวนบติมากเทา่ใดก็
หมายถงึคอมพวิเตอรส์ามารถรบัและสง่สญัญาณ
ขอ้มลูไดเ้รว็ขึน้เทา่นัน้ แต่การใชบ้สัจาํนวนมากกจ็ะ
ทาํใหค้อมพวิเตอรม์คีวามถีเ่พิม่มากขึน้ สง่ผลให้
เกดิสญัญาณรบกวนจนทาํใหก้ารรบัและสง่
สญัญาณขอ้มลูเกดิความผดิพลาดไดเ้ชน่กนั 
     2) สว่นประกอบของระบบบสั ประกอบไปดว้ย 
3 สว่นหลกัๆ ทีท่าํงานรว่มกนั  ไดแ้ก่ 

         2.1) เสน้ (Line)  คือ  เสน้ทางที่สญัญาณ
ขอ้มูลตอ้งผา่นไปเพื่อเชื่อมต่อไปยงัฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ 
สามารถสงัเกตไดง้่ายโดยเฉพาะบนเมนบอร์ด 
         2.2) ชปิควบคุม (Control  Chip)  ทาํหน้าที่
ควบคุมการทาํงานของระบบบสั โดยจดัการและ
ดแูลสญัญาณขอ้มลูทีใ่ชใ้นระบบบสัและฮารด์แวร์
ต่าง ๆ เพือ่ป้องกนัปญัหาการแยง่เสน้ทางในการรบั
และสง่สญัญาณขอ้มลู 
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          2.3) ช่องเสียบต่อขยายหรือสลอ็ต  (Slot)  
เนื่องจากระบบบสัเชื่อมต่อสญัญาณขอ้มูลจาก
ชิ้นส่วนทั้งภายในและภายนอกของคอมพิวเตอร์  
ช่องเสียบต่อขยายจึงทาํหนา้ที่รับและส่งสญัญาณ
ขอ้มูลจาการ์ดเสริมในระบบต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์  
เช่น  การ์ดเสียงและการ์ดจอโดยการ์ดเสริมที่จะติดตั้ง
ลงในช่องเสียบจะตอ้งออกแบบมาใหต้รงกบัระบบ
บสัของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ เพื่อใหส้ามารถ
เชื่อมต่อสญัญาณขอ้มูลไดน้ัน่เอง 
    3) โครงสร้างบสั  (Bus  Structure)  ภายใน
ระบบบสัจะมีเสน้ที่ใชเ้ชื่อมต่อสญัญาณขอ้มูลจาํนวน
มาก แต่เสน้เหล่านั้นจะถูกแบ่งออกตามลกัษณะของ
ขอ้มูลที่รับและส่งเป็น  3  ประเภทไดแ้ก่ บสัขอ้มูล 
บสัตาํแหน่ง และบสัควบคุม 
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          3.1)  บสัขอ้มลูหรอืดาตา้บสั  (Data  Bus)  
มกัมจีาํนวนเสน้มากกวา่บสัในประเภทอืน่ใชส้าํหรบั
สง่ขอ้มลูในรปูของสญัญาณไฟฟ้า   โดยสายบสั
ประเภทนี้จะเชื่อมต่อกบัฮารด์แวรต์่าง ๆ  ในระบบ
คอมพวิเตอร ์ซึง่บสัขอ้มลูจะตอ้งมคีา่ตําแหน่งของ
ฮารด์แวรต์รงกบับสัตําแหน่งหรอืแอดเดรสบสัที่
กาํหนดไว ้
        3.2)  บสัตาํแหน่งหรือแอดเดรสบสั  

(Address  Bus)  ขอ้มูลที่ส่งในบสัประเภทนี้จะเป็น
ขอ้มูลที่บอกตาํแหน่งในหน่วยความจาํและระบุ

ตาํแหน่งการรับและส่งขอ้มูลของพอร์ตดว้ย 

        3.3)  บสัควบคุมหรือคอนโทรลบสั  
(Control  Bus)  จะรับและส่งขอ้มูลที่มีลกัษณะเป็น
สญัญาณควบคุมพื้นฐาน  เพือ่ระบุวา่จะมีฮาร์ดแวร์ใด

ที่ไดร้ับบสัขอ้มูล  และตอ้งจดัการอยา่งไรกบั

สญัญาณขอ้มูลที่ส่งมา  
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 แบบฝึกหดัระหว่างเรียน 
ตอนที่ 1  
คาํชี้แจง สรปุลกัษณะสาํคญัของการถ่ายโอนขอ้มลู
ในแต่ละรปูแบบลงในชอ่งวา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

การสง่สญัญาณขอ้มลู
แบบอะซงิโครนสั 
1. ……………….. 
2. ……………….. 

การสง่สญัญาณขอ้มลู
แบบซงิโครนสั 
1. ……………….. 
2. ……………….. 

รปูแบบ
ของการ
ถ่ายโอน
ขอ้มล 

การสง่

สญัญาณ

ข้อมลูแบบ

อนกุรม 

การสง่สญัญาณขอ้มลูแบบขนาน 
1. …………………………. 
2. ………………………….. 
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 ตอนที่ 2 
คาํชี้แจง  นําชื่อตวักลางทีก่าํหนดให ้เตมิลงใน
ชอ่งวา่งหน้าขอ้ความทีส่มัพนัธก์นั 
 
 
 
 
 
……………. 1. สง่ขอ้มลูไดร้วดเรว็ทีส่ดุ 
................... 2. มลีกัษณะคลา้ยเคเบลิทวี ี
................... 3. การถ่ายทอดขอ้มลูระหวา่งประเทศ 
................... 4. ตวัอยา่งการใชง้านไดแ้ก่รโีมต 
                    คอนโทรล 
................... 5. มคีวามถีต่่างๆ กนัตามชนิดของ      
                    คลื่นสญัญา 

     

 
ลงชื่อ.............................................................. 
      (                                                  ) 
                         ผูป้ระเมนิ 

ดาวเทียม  ไมโครเวฟ แสงอินฟราเรด

สญัญาณวิทย ุ สายคูบ่ิดเกลียว 

สายใยแก้วนําแสง  สายโคแอกเชียล 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินด้านเน้ือหา 
เร่ือง ระบบส่ือสารข้อมลูสาํหรบัเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ตอนท่ี 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื้อหา ขอ้เสนอแนะ แบบทดสอบ 
ความสอดคลอ้ง 
-1 0 1 

ด้านความรู้ 
1. บอกความหมาย
ของเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรไ์ด ้
ด้านทกัษะ/
กระบวนการ 
1. นกัเรยีนสามารถ
จาํแนกและอธบิาย
รปูแบบของระบบ
เครอืขา่ย
คอมพวิเตอรไ์ด ้
ด้านคณุธรรม/
จริยธรรม 
1. จาํแนกและ
อธบิายประเภทของ
ระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรไ์ด ้

3. เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 
   สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ (2554 : 62) 
ไดใ้หค้วามหมายของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์หรอื 
คอมพวิเตอรเ์น็ตเวริก์ (computer network) 
หมายถงึ ระบบการสือ่สารระหวา่งคอมพวิเตอร์
จาํนวนตัง้แต่สองเครือ่งขึน้ไป และอุปกรณ์
คอมพวิเตอรต์่างๆ เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูและ
สารสนเทศ รวมถงึใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอร์
รว่มกนั 

 
http://www.gotoknow.org/file/rattanakorn_cha
nhun/view/574312 

 1. เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
หมายถงึขอ้ใด 
   ก การรบัสง่ขอ้มลูขา่วสาร
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ของเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์
   ข การนําอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การสือ่สารมาต่อกนัมากกวา่ 2 
เครือ่งขึน้ไป 
   ค การตดิต่อสือ่สาร 
แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่ง
ผูใ้ชง้านในระบบเครอืขา่ย 
   ง การนําเครือ่ง
คอมพวิเตอรต์ัง้แต่ 2 เครือ่ง ขึน้
ไปเชื่อมต่อผา่นสือ่ในการสือ่สาร
ขอ้มลู 
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 เครอืขา่ยคอมพวิเตอรม์บีทบาทสาํคญัต่อ

หน่วยงานต่างๆ โดยทาํใหเ้กดิการทาํงานรว่มกนั
เป็นกลุ่ม ทาํงานพรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนัได ้
สามารถใชข้อ้มลูต่างๆ รว่มกนั และใชท้รพัยากร
ไดอ้ยา่งคุม้คา่ เชน่ ใชเ้ครือ่งประมวลผลรว่มกนั 
แบ่งกนัใชแ้ฟ้มขอ้มลู ใชเ้ครือ่งพมิพ ์และอุปกรณ์
ทีม่รีาคาแพงรว่มกนั ซึง่ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยของ
หน่วยงาน 
     กุลรพ ีศวิาพรรกัษ์ (2553 : 145) ไดใ้ห้
ความหมายของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
(Computer Network) วา่หมายถงึ การนําเครือ่ง
คอมพวิเตอรต์ัง้แต่ 2 เครือ่งขึน้ไปเชื่อมต่อกนั 
โดยใชอุ้ปกรณ์การสือ่สาร ซึง่มจีุดประสงค ์ดงันี้ 
     1. เพือ่ใชท้รพัยากรรว่มกนั ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลู 
ซอฟตแ์วร ์เครื่องพมิพ ์ซดีรีอม เป็นตน้ 
     2. เพือ่สามารถแลกเปลีย่นและประมวลผล
ขอ้มลูระหวา่งเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีอ่ยูภ่ายใน
เครอืขา่ยเดยีวกนัได ้

 2. ขอ้ใดคอืประโยชน์ของ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
    ก. ใชใ้นการตดิต่อสือ่สาร
ระหวา่งบุคคล            
   ข. ชว่ยในการประมวลผล
ขอ้มลูทีแ่มน่ยาํ 
   ค. ลดการใช้
ทรพัยากรคอมพวิเตอรท์ี่
สิน้เปลอืง 
   ง.ถูกทุกขอ้ 

   

3.นกัเรยีนใชป้ระโยชน์จาก
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรก์าร
ตดิต่อสือ่สารอยา่งไร     
    ก. พมิพร์ายงาน 
    ข. นําเสนอผลงาน  
    ค. สง่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
    ง.เขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์
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     3. เพือ่ชว่ยใหป้ระมวลผลแบบกระจายได ้การจดัการทาํงาน
ของระบบไดก้าํหนดใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครื่องหนึ่ง ทาํหน้าที่
เป็นศนูยก์ลาง และเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอื่นๆ ทีเ่ชื่อมต่อใน
ระบบเครอืขา่ยเดยีวกนั ทาํหน้าทีป่ระมวลผลขอ้มลู เชน่ ระบบ
การซือ้ขายสนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้มเีครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ช้
สาํหรบัขายสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้จาํนวนมาก เมือ่แต่ละเครือ่ง
คอมพวิเตอรป์ระมวลผลขอ้มลูการซือ้สนิคา้ของลกูคา้แลว้ จะสง่
ขอ้มลูไปยงัเครื่องคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นศนูยก์ลาง 
    4. เพือ่ชว่ยลดความซํ้าซอ้นในการทาํงาน เช่น เมือ่ขอ้มลู
สนิคา้มกีารเปลีย่นแปลงจะทาํการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูของ
สนิคา้ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครื่องใดเครือ่งหนึ่งเทา่นัน้ 
    5. เพือ่เพิม่ความน่าเชื่อถอื เพราะเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีอ่ยูใ่น
ระบบเครอืขา่ยเดยีวกนัเมือ่ใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลูและซอฟตแ์วร 

 4. เครือ่งคอมพวิเตอรป์ระเภทใดที่
ทาํหน้าทีข่อบรกิารต่าง ๆ ไปยงั
เครื่องแมข่า่ย 
  ก.เครือ่งฮบั 
  ข.เครือ่งแมข่า่ย 
  ค.เครือ่งไคลเอนต ์
  ง.เครือ่งเซริฟ์เวอร ์

   

5. เครือ่งคอมพวิเตอรใ์นขอ้ใดที่
ใหบ้รกิารอเีมล 
   ก. เครือ่งเทอรม์นิลั 
   ข. เครือ่งไคลเอนต ์
   ค. เครือ่งเซริฟ์เวอร ์
   ง. เครือ่งเวริก์สเตชนั 

   

6.เครือ่งคอมพวิเตอรใ์ดทีท่าํหน้าที่
รบัขอ้มลูเทา่นัน้ 
  ก.เครือ่งเทอรม์นิลั 
  ข.เครือ่งไคลเอนต ์
  ค.เครือ่งเซริฟ์เวอร ์
  ง.เครือ่งเวริก์สเตชนั 
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 เครือ่งใดในการประมวลผลขอ้มลูผลลพัธท์ีไ่ดก้จ็ะตรงกนั  
 สรปุว่า เครอืขา่ยคอมพวิเตอรห์มายถงึ การ
ตดิต่อสือ่สารระหวา่งเครือ่งคอมพวิเตอรต์ัง้แต่สองเครือ่ง
ขึน้ไป โดยสามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร รวมถงึการ
ใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรต์่างๆ รว่มกนัไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
3.1 ประเภทของคอมพิวเตอร ์
คอมพวิเตอรท์ีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์าํหน้าที่
แตกต่างกนัไป  จงึทาํใหม้ชีื่อเรยีกทีต่่างกนัดงันี้ 
 1) เครื่องเซิรฟ์เวอร ์ (Server)  หรอืเครือ่งแม่
ขา่ย  คอื  เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีท่าํหน้าทีใ่หบ้รกิารต่าง ๆ 
แก่คอมพวิเตอรเ์ครือ่งอื่น ๆ ในเครอืขา่ย  เครือ่ง
เซริฟ์เวอรจ์งึตอ้งใชค้อมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงูกวา่
เครือ่งไคลเอนต ์ เนื่องจากจะตอ้งประมวลผลและจดัการ
ขอ้มลูภายในเครอืขา่ย  ตวัอยา่งงานของเครือ่ง
เซริฟ์เวอรใ์นเครอืขา่ย  เชน่  การใหบ้รกิารเครือ่งพมิพ ์ 
(Print  Server)  หรอืใหบ้รกิารเมล  (Mail  Server) 

 7.เครือ่งคอมพวิเตอรล์กัษณะใด
ทีส่ามารถประมวลผลขอ้มลูได้
โดยไมต่อ้งรอรบัผลจากเครือ่ง
แมข่า่ย 
  ก. เครือ่งเทอรม์นิลั 
  ข. เครือ่งไคลเอนต ์
  ค. เครือ่งเซริฟ์เวอร ์
  ง. เครือ่งเวริก์สเตชนั 

   

8. ขอ้ดขีองโครงสรา้งเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรแ์บบบสัคอืขอ้ใด 
   ก. สง่ขอ้มลูไดร้วดเรว็ 
   ข. ใชส้ายสง่ขอ้มลูน้อย 
   ค. ไมม่สีญัญาณรบกวน 
   ง. สายสง่ขอ้มลูมขีนาดเลก็ 

   

9. ขอ้ใดจดัเป็นขอ้เสยีของ
โครงสรา้งเครอืขา่ยแบบวง
แหวน 
  ก. คา่ใชจ้่ายของสายเคเบลิสงู 
  ข. ถา้ฮบัไมท่าํงาน
คอมพวิเตอรจ์ะไมท่าํงานดว้ย 
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          2) เครื่องไคลเอนต ์ (Client)  หรอืเครือ่งลกูขา่ย  
คอื  เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีท่าํหน้าทีร่อ้งขอบรกิารไปยงั
เครือ่งแมข่า่ยหรอืเครือ่งเซริฟ์เวอร ์ เนื่องจากการ
ประมวลผลสว่นใหญ่จะกระทาํสว่ยใหญ่ทีเ่ครือ่ง
ไคลเอนต ์ เชน่  การรอ้งขอบรกิารเครื่องพมิพแ์ละการ
รอ้งขอบรกิารเชค็อเีมล  เครือ่งไคลเอนตส์ามารถแบ่ง
ตามความสามารถได ้ 2  ประเภท  คอื 
          2.1) เครือ่งเทอรม์นิลั  (Terminal)  เป็นเครือ่ง
คอมพวิเตอรท์ีไ่มส่ามารถทาํการประมวลผลขอ้มลูเองได ้ 
ตอ้งรอการประมวลผลจากเครือ่งเซริฟ์เวอรเ์ทา่นัน้  จงึ
ทาํหน้าทีเ่พยีงรบัขอ้มลูเพือ่สง่ไปประมวลผลทีเ่ครือ่ง
เซริฟ์เวอร ์ และรอรบัผลลพัธม์าแสดงผล  ดงันัน้
ฮารด์แวรท์ีใ่ชใ้นเครือ่งเทอรม์นิลัจงึมกัเป็นฮารด์แวร์
พืน้ฐานในการรบัขอ้มลูและกานแสดงผลขอ้มลูเทา่นัน้   

   ค. ถา้คอมพวิเตอรเ์ครือ่งใดไม่
ทาํงานจะสง่ใหป้ญัหาทัง้ระบบ 
  ง. ถา้คอมพวิเตอรใ์นเครอืขา่ย
มมีากก 

   

10. โครงสรา้งเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรแ์บบใดทีต่อ้งใชส้าย
เคเบลิในการเชื่อมต่อมาก 
  ก. แบบบสั 
  ข. แบบดาว 
  ค. แบบตาขา่ย 
  ง. แบบวงแหวน 

   

11. โครงสรา้งเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรแ์บบใดทีส่ง่ขอ้มลู
ไดร้วดเรว็และขอ้มลูไมช่นกนั 
  ก. แบบบสั 
  ข. แบบดาว 
  ค. แบบตาขา่ย 
  ง. แบบวงแหวน 
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 สามารถทาํไดง้า่ย  แต่มขีอ้เสยีในการใชเ้วลาในการ

ประมวลผลนานและเครือ่งเซริฟ์เวอรต์อ้งมปีระสทิธภิาพ
สงู 
         2.2) เครือ่งเวริก์สเตชนั  (Workstation)  เกดิจาก
แนวคดิในการแกป้ญัหาการประมวล ผลขอ้มลูจาก
ศนูยก์ลางทีใ่ชเ้วลาในการการประมวลผลนาน  อกีทัง้
คอมพวิเตอรใ์จปจัจุบนัมรีาคาถูกลงและมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้  จงึมกีารใชค้อมพวิเตอรท์ีส่ามารถ
ประมวลผลขอ้มลูไดม้าใชใ้นเครอืขา่ย  ทาํใหไ้มต่อ้งรอ
รบัผลจากเครือ่งเซริฟ์เวอรท์ัง้หมด  ทาํใหแ้บ่งเบาภาระ
ของเครือ่งเซริฟ์เวอรใ์นการประมวลผลขอ้มลู 
3.2 โครงสร้างเครือข่าย 
        โครงสรา้งของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(Topology) 
คอื ลกัษณะหรอืรปูแบบการเชื่อมต่อระหวา่งเครือ่ง
คอมพวิเตอรเ์พือ่ใหเ้กดิระบบเครอืขา่ย สามารถทาํได้
หลายรปูแบบ ตวัอยา่งเชน่ เครอืขา่ยแบบบสั  เครอืขา่ย
แบบดาว เครอืขา่ยแบบวงแหวน  และเครอืขา่ยแบบตา
ขา่ย 

 12.ขอ้ใดเป็นลกัษณะการ
ประมวลผลขอ้มลูแบบ
ไคลเอนต/์เซริฟ์เวอร ์
  ก.การนําเครือ่งไคลเอนตท์ีม่ี
ประสทิธภิาพมาใชแ้ทน
เครือ่งเทอรม์นิลั 
  ข.การนําเครือ่งไคลเอนตท์ีม่ี
ประสทิธภิาพมาใชแ้ทนเครือ่ง
เซริฟ์เวอร ์
  ค.การแบ่งหน้าทีก่าร
ประมวลผลระหวา่งเครือ่ง
เซริฟ์เวอรก์บัเครือ่งไคลเอนต ์
  ง.การแบ่งหน้าทีก่าร
ประมวลผลระหวา่ง
เครือ่งเทอรม์นิลักบัเครือ่ง
ไคลเอนต ์
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      1) เครอืขา่ยแบบบสั (BUS TOPOLOGY) เป็นการ
เชื่อมต่อคอมพวิเตอร ์ทุกเครือ่งบนสายสญัญาณหลกั
เสน้เดยีว ทีเ่รยีกวา่ BUS หรอื TRUNK ทีป่ลายทัง้สอง
ดา้นปิดดว้ยอุปกรณ์ทีเ่รยีกวา่ Terminator ไมม่ี
คอมพวิเตอรเ์ครือ่งใด เครือ่งหนึ่ง เป็นศูนยก์ลางในการ
เชื่อมต่อ คอมพวิเตอรเ์ครือ่งใดหยดุทาํงาน กไ็มม่ผีลกบั
คอมพวิเตอรเ์ครือ่งอื่น ๆ ในเครอื ขา่ย การรบัสง่
สญัญาณบนสายสญัญาณตอ้งตรวจสอบสายสญัญาณ 
BUS ใหว้า่งก่อน จงึจะสามารถสง่สญัญาณไปบน สาย 
BUS ได ้

 
 

รปูแบบเครอืขา่ยแบบบสั 
http://www.cnt.obec.go.th 

 13. การประมวลผลขอ้มลูที่
ศนูยก์ลางมลีกัษณะอยา่งไร 
  ก. การประมวลผลขอ้มลูที่
เครือ่งเซริฟ์เวอร ์โดยมเีครื่อง
ไคลเอนตเ์ป็นเครือ่งลกูขา่ย 
  ข. การประมวลผลขอ้มลูที่
เครือ่งเซริฟ์เวอร ์โดยมี
เครือ่งเทอรม์นิลัเป็นเครือ่งลกู
ขา่ย 
  ค. การประมวลผลขอ้มลูที่
เครือ่งเทอรม์นิลั โดยมเีครือ่ง
เซริฟ์เวอรเ์ป็นเครือ่งลกูขา่ย 
  ง. การประมวลผลขอ้มลูที่
เครือ่งเทอรม์นิลั โดยมเีครือ่ง
ไคลเอนตเ์ป็นเครือ่งลกูขา่ย 
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        ขอ้ดขีองการเชื่อมต่อแบบนี้คอื ใชส้ายสญัญาณ
น้อย และเชื่อมต่อไดง้า่ย ลดตน้ทุนคา่ใชจ้า่ย ทัง้
สายสญัญาณ การตดิตัง้และการบาํรงุรกัษา สามารถเพิม่
โหนดไดง้า่ย เพราะมโีครงสรา้งแบบงา่ย มคีวามเชื่อถอื
ได ้เพราะใชส้าย สญัญาณหลกัเพยีงเสน้เดยีว แต่มี
ขอ้เสยีคอื เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาด จะหาจุดตรวจสอบได้
ยาก เพราะไมม่เีครือ่งคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นศนูยก์ลาง และ
ในกรณทีี ่สายสญัญาณบสัเกดิชาํรดุเสยีหาย ระบบกจ็ะ
ไมส่ามารถทาํงานต่อไปได ้
        2) การเชื่อมต่อเครอืขา่ยแบบดาว (star network) 
เป็นการเชื่อมต่อสายสือ่สารจากคอมพวิเตอรห์ลายๆ 
เครือ่งไปยงัฮบั (hub) หรอื สวติซ ์(swich) ซึง่เป็น
อุปกรณ์สลบัสายกลางแบบจุดต่อจุดเป็นศนูยก์ลางของ
การต่อวงจรเชื่อมโยงระหวา่งเครือ่งคอมพวิเตอรใ์ห้
ตดิต่อสือ่สารถงึกนั 
 

 14. ฮบั มคีวามสาํคญัต่อ
โครงสรา้งเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรแ์บบดาวอยา่งไร 
  ก. ถา้ไมม่ฮีบัจะเกดิการชน
กนัของขอ้มลู 
  ข. ถา้ไมม่ฮีบัเครอืขา่ยจะสง่
ขอ้มลูถงึกนัไมไ่ด ้
  ค. ถา้ไมม่ฮีบัจะไมส่ามารถ
กระจายขอ้มลูไปยงัเครือ่ง
คอมพวิเตอรไ์ด ้
  ง. ถูกทุกขอ้ 

   

15. ขอ้ใดเป็นเครือ่งลกูขา่ย
ของเครือ่งเซริฟ์เวอร ์
  ก. เครือ่งเทอรม์นิลั 
  ข. เครือ่งไคลเอนต ์
  ค. เครือ่งเซริฟ์เวอร ์
  ง. เครือ่งเวริก์สเตชนั 
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รปูแบบเครอืขา่ยแบบดาว 

http://www.cnt.obec.go.th/huaikrot/network/lession3/net4.ht
m 
       ขอ้ดขีองการเชื่อมต่อแบบนี้คอื งา่ยต่อการใหบ้รกิาร เพราะ
มศีนูยก์ลาง อยูท่ีค่อมพวิเตอรแ์มข่า่ย อยูเ่ครือ่ง เดยีว และเมือ่
เกดิความเสยีหาย ทีค่อมพวิเตอรเ์ครือ่งใดเครื่องหนึ่ง 
คอมพวิเตอรเ์ครือ่งอื่นกจ็ะไมม่ผีลกระทบ อนัใด เพราะใชส้ายคน
ละเสน้ แต่มขีอ้เสยีคอืตอ้งใชส้ายสญัญาณจาํนวนมาก เพราะแต่
ละสถานี มสีายสญัญาณ  

 16. ชนิดของเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรต์่างกนัอยา่งไร 
  ก. จาํนวนเครือ่งทีเ่ชื่อมต่อ 
  ข. ระยะทางของการเชื่อมต่อ 
  ค. ลกัษณะการใชง้านเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์
  ง. ถกูทุกขอ้ 
17. ขอ้ใดควรใชก้ารเชื่อมต่อ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์บบทอ้งถิน่ 
  ก. ภายในตวัอาคารเดยีวกนั 
  ข. ภายในหอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอรเ์ดยีวกนั 
  ค. พืน้ทีใ่กลเ้คยีงมรีะยะเชื่อมต่อ
ประมาณ10 กโิลเมตร 
  ง. ถกูทุกขอ้ 
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 ของตนเองเชือ่มต่อกบัศนูยก์ลาง จงึเหมาะกบัเครอืขา่ย
ระยะใกล ้มากกวา่การเชื่อมต่อเครอืขา่ยระยะไกล การ
ขยายระบบยุง่ยาก เพราะตอ้งเชื่อมสายจากศนูยก์ลาง
ออกมา ถา้ศนูยก์ลางเสยีหายระบบจะใชก้ารไมไ่ด ้
      3) แบบวงแหวน (RING TOPOLOGY) มลีกัษณะ
การเชื่อมต่อคลา้ยวงแหวน โดยจะเชื่อมต่อคอมพวิเตอร์
เครือ่งหนึ่งไปยงัคอมพวิเตอรเ์ครือ่งถดัไปเรือ่ยๆ จน
คอมพวิเตอรเ์ครือ่งสดุทา้ยเชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร์
เครือ่งแรก การสง่ขอ้มลูในเครอืขา่ยรปูแบบนี้จะทาํการ
สง่ขอ้มลูผา่นคอมพวิเตอรไ์ปเรือ่ยๆ ในทศิทางเดยีวกนั
จนครบทุกเครือ่งในเครอืขา่ย ทาํใหเ้กดิขอ้ดทีีข่อ้มลู
ภายในสายสง่สญัญาณจะไมช่นกนั และใชส้ายสง่
สญัญาณน้อยกวา่เครอืขา่ยแบบดาว แต่ถา้คอมพวิเตอร์
ในเครอืขา่ยเครือ่งใดเครือ่งหนึ่งหรอืสายสญัญาณจุดใด
จุดหนึ่งชาํรดุจะทาํใหเ้ครอืขา่ยทัง้ระบบไมส่ามารถ
ทาํงานได ้

 18. การเชื่อมโยงเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรแ์บบทอ้งถิน่ทีใ่ช้
อากาศเป็นสือ่ ใชอ้ะไรเป็นตวั
กระจายสญัญาณ 
  ก. ฮบั 
  ข. บลทูธู 
  ค. แอกเซสพอสท ์
  ง. การด์เครอืขา่ยแบบไรส้าย 

   

19. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง
เกีย่วกบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
ระยะทางไกล 
  ก. มชีื่อเรยีกวา่ แวน (WAN) 
  ข. เป็นเครอืขา่ยขนาดใหญ่
มาก 
  ค. เชื่อมโยงเครอืขา่ย
ครอบคลุมทัว่โลก 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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รปูแบบเครอืขา่ยแบบวงแหวน 

http://www.cnt.obec.go.th/huaikrot/network/lessio
n3/net4.htm 
       4) เครอืขา่ยแบบผสม (Hybrid network) เป็น
เครอืขา่ยทีไ่มม่รีปูรา่งทีแ่น่นอนเป็นการผสม
เครอืขา่ยหลายๆ แบบเขา้ดว้ยกนั เชน่ เครอืขา่ย
แบบบสัผสมกบัแบบวงแหวนและเครอืขา่ยแบบดาว  

 20. ฮบั (Hub) ทาํหน้าทีใ่นขอ้
ใด 
    ก. ควบคุมจาํนวน
คอมพวิเตอรใ์นระบบเครอืขา่ย 
    ข. เป็นตวักลางสาํหรบัการ
เชื่อมโยงเครือ่งคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์เครอืขา่ยอื่นๆเขา้
ดว้ยกนั 
    ค. ควบคุมจาํนวนอุปกรณ์
ในระบบเครอืขา่ย 
   ง. ประสานงานการทาํงาน
ของคอมพวิเตอรใ์นระบบ
เครอืขา่ย 
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จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื้อหา ขอ้เสนอแนะ แบบทดสอบ 
ความ

สอดคลอ้ง 
-1 0 1 

 

 
รปูแบบเครอืขา่ยแบบผสม 

http://www.chakkham.ac.th/krusuriya 
    5) เครอืขา่ยแบบตาขา่ย (Mesh Topology) มี
ลกัษณะการเชื่อมต่อคอมพวิเตอรภ์ายในเครอืขา่ย
ถงึกนัหมดทุกเครือ่ง เครอืขา่ยรปูแบบนี้จะมกีารสง่
ขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นผูร้บัโดยตรง ทาํให้
สามารถสง่ขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ สามารถดแูล
รกัษาและซ่อมแซมเครอืขา่ยไดง้า่ย แต่มคีา่ใชจ้า่ย
ในการตดิตัง้สงู เนื่องจากใชส้ายสญัญาณใน 
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จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื้อหา ขอ้เสนอแนะ แบบทดสอบ 
ความสอดคลอ้ง 
-1 0 1 

 ปรมิาณมาก และการเพิม่จาํนวนคอมพวิเตอรใ์น
เครอืขา่ยทาํไดย้าก เพราะจะตอ้งเชื่อมต่อ
สายสญัญาณใหมไ่ปยงัคอมพวิเตอรเ์ครือ่งเดมิทุก
เครือ่ง 

 
รปูแบบเครอืขา่ยแบบตาขา่ย 

http://www.chakkham.ac.th/krusuriya 
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จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื้อหา ขอ้เสนอแนะ แบบทดสอบ 
ความสอดคลอ้ง 
-1 0 1 

 3.3 ชนิดของเครือข่าย 
     ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์แบ่งตามลกัษณะ
การเชื่อมต่อทางภมูศิาสตร ์หรอืระยะทางการ
เชื่อมต่อ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
     1) ระบบเครอืขา่ยทอ้งถิน่ (Local Area 
Network : LAN) หมายถงึ การเชื่อมต่อ
คอมพวิเตอร ์และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระยะใกล้
ภายในสาํนกังาน หรอือาคารเดยีวกนั หรอือาคารที่
อยูใ่กลก้นัโดยใช ้สายสญัญาณ ไดแ้ก่ สายโทรศพัท ์
สายโคแอกเชยีล หรอื สายใยแกว้นําแสง
ตวัอยา่งเชน่ เครอืขา่ยภายในมหาวทิยาลยั ภายใน
อาคารหรอื การปฏบิตังิาน ในดา้นการใชท้รพัยากร 
ของระบบ รว่มกนัหรอืสามารถเชื่อมต่อกบั
เครอืขา่ยอื่นได ้

 
ระบบเครอืขา่ยทอ้งถิน่ (Local Area Network : LAN) 

http://www.cnt.obec.go.th/huaikrot/network/ 
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จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื้อหา ขอ้เสนอแนะ แบบทดสอบ 
ความสอดคลอ้ง 
-1 0 1 

    เครอืขา่ยแบบทอ้งถิน่สามารถแบ่งตามลกัษณะ
ของการเชื่อมต่อได ้2 ลกัษณะ คอื 
     (1) Client/Server หมายถงึ ระบบเครอืขา่ยที่
กาํหนดใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรต์ัง้แต่หนึ่งเครือ่งขึน้
ไป ทาํหน้าทีเ่ป็นเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย 
(Server) มหีน้าทีห่ลกัในการแบ่งทรพัยากรใหก้บั
เครือ่งคอมพวิเตอรล์กูขา่ย (Client) โดยทัว่ไป
เครือ่ง Server มกัมสีทิธิแ์ละหน้าทีพ่เิศษกวา่เครือ่ง
คอมพวิเตอรเ์ครือ่งอื่นๆ คอื สามารถควบคุม การ
ใชท้รพัยากรแก่เครือ่งคอมพวิเตอรล์กูขา่ยตามที่
กาํหนดได ้

เครือ่งคอมพวิเตอรล์กูขา่ย (Client) เป็น
คอมพวิเตอรท์ีน่ํามาต่อเชือ่มเขา้กบัระบบเครอืขา่ย 
เพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็น สถานี งาน ซึง่ถูกใชโ้ดยบุคคล
ทัว่ไป ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานนัน้ๆ ในระบบเครอืขา่ย  
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จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื้อหา ขอ้เสนอแนะ แบบทดสอบ 
ความสอดคลอ้ง 
-1 0 1 

 เครือ่งคอมพวิเตอรน์ี้จะทาํ การประ มวลผล สว่น
ใหญ่จะกระทาํทีส่ถานีงาน และใชท้รพัยากรทีเ่กบ็
อยูใ่นเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (Server) 

 
 

แสดงการเชื่อมต่อแบบ Client to Server 

     

 
 
 



136 
 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื้อหา ขอ้เสนอแนะ แบบทดสอบ 
ความสอดคลอ้ง 
-1 0 1 

      (2) Peer to peer หมายถงึ ระบบเครอืขา่ยที่
กาํหนดใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรท์ุกเครือ่งทาํหน้าที่
เป็นทัง้ Client และ Server พรอ้มๆ กนั กล่าวคอื
เครือ่งทุกเครือ่งมสีทิธิห์น้าทีเ่ทา่เทยีมกนั 
 

 
 

แสดงการเชื่อมต่อแบบ Peer to Peer 
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จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื้อหา ขอ้เสนอแนะ แบบทดสอบ 
ความสอดคลอ้ง 
-1 0 1 

      2) ระบบเครอืขา่ยระดบัเมอืง (Metropolitan 
Area Network : MAN) หมายถงึ การเชื่อมต่อ 
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ทีม่รีะยะทางการเชื่อมต่อ
ไกลกวา่ ระบบเครอืขา่ยทอ้งถิน่ (LAN) แต่
ระยะทางยงัคงใกลก้วา่ ระบบ WAN (Wide Area 
Network) ไดแ้ก่เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ทีเ่ชื่อมต่อ
กนัภายในเมอืงเดยีวกนัหรอื จงัหวดั เดยีวกนั ใน
เขตเดยีวกนั เป็นตน้ 

 
ระบบเครอืขา่ยระดบัเมอืง (Metropolitan Area 

Network : MAN) 
http://www.cnt.obec.go.th/huaikrot/network/ 

     3) ระบบเครอืขา่ยระยะไกล (Wide Area 
Network : WAN) หมายถงึ การเชื่อมต่อ
คอมพวิเตอร ์ระยะไกล เชน่ ระหวา่งประเทศ การ
เชื่อมต่อเครอืขา่ยทัว่โลก  
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จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื้อหา ขอ้เสนอแนะ แบบทดสอบ 
ความสอดคลอ้ง 
-1 0 1 

 ผดิพลาดไดส้งู การสือ่สารระยะไกล จาํเป็นตอ้งมี
อุปกรณ์แปลงสญัญาณ คอื โมเดม็ ชว่ยในการ 
ตดิต่อสื่อสาร และสามารถนําเครอืขา่ย LAN มา
เชื่อมต่อกนั เป็นเครอืขา่ยระยะไกลได ้ตวัอยา่งของ
เครอืขา่ยระยะไกล เชน่ อนิเทอรเ์น็ต เครอืขา่ย
ระบบงานธนาคารทัว่โลก เครอืขา่ยของสายการบนิ 
เป็นตน้ 

 
 

ระบบเครอืขา่ยระยะไกล (Wide Area Network : 
WAN) 

http://www.cnt.obec.go.th/huaikrot/network/ 
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จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื้อหา ขอ้เสนอแนะ แบบทดสอบ 
ความสอดคลอ้ง 

-1 0 1 
 แบบฝึกหดัระหว่างเรียน 

คาํชี้แจง ใหท้าํเครื่องหมายในชอ่งถูก หน้าประโยค
ทีเ่หน็วา่ ถูก หรอืทาํเครือ่งหมายในชอ่งผดิ หน้า
ประโยค ทีเ่หน็วา่ ผดิ 
ถูก ผดิ ประโยค 
  1. ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

หมายถงึ การนําเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์มาเชื่อมต่อกนัทาํให้
สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัได ้

  2. ระบบเครอืขา่ยประกอบดว้ย
เครือ่งคอมพวิเตอร ์2 เครือ่ง 

  3. คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย มหีน้าทีร่บั
บรกิารจากเครือ่งลกูขา่ย 

  4. เครอืขา่ยแบบ Peer to Peer 
จะตอ้งมเีครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็น
ศนูยก์ลาง 

  5. เครอืขา่ย Bus จาํเป็นตอ้งมี
คอมพวิเตอรเ์ป็นศนูยก์ลางของ
ระบบ  
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จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เนื้อหา ขอ้เสนอแนะ แบบทดสอบ 
ความสอดคลอ้ง 

-1 0 1 
  

ถูก ผดิ ประโยค 
  6. เครอืขา่ยแบบ Star ม ีHub เป็น

อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ
คอมพวิเตอรใ์นเครอืขา่ย 

  7. เครอืขา่ยแบบ Ring ใชส้ายสง่
สญัญาณน้อยกวา่เครอืขา่ย Star 

  8. ระบบเครอืขา่ย Lan  คอื
เครอืขา่ยทีเ่ชือ่มต่อคอมพวิเตอร์
ภายในอาคาร 

  9. ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
จดัเป็นระบบเครอืขา่ยแบบ Wan 

  10. ระบบเครอืขา่ย Man เลก็กวา่
เครอืขา่ย Wan  

     

 

ลงชื่อ........................................................ 
 

       (                                          ) 
                          ผูป้ระเมนิ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

ตารางสรปุแบบประเมินคณุภาพบทเรียนด้านเน้ือหา 

- ผลการวเิคราะหค์า่ความสอดคลอ้งของเน้ือหา (IOC) 
- ผลการวเิคราะหค์า่ความยากงา่ยและคา่อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ 
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ตารางผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เร่ือง ระบบส่ือสารข้อมลู
สําหรับเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา 

 

ผลการเรียนรู้ 
เน้ือหา
ประเมิน 

ผูเ้ชีย่วชาญ ค่าความ
สอดคล้อง 

(IOC) 1 2 3 

1. อธบิายทศิทางการสือ่สารและชนิดของ
สญัญาณได ้(K) 
2. เหน็ความสาํคญัในการสือ่สารขอ้มลู (A) 
3. เลอืกใชท้ศิทางการสือ่สารและชนิดของ
สญัญาณไดอ้ยา่งเหมาะสม (P) 

ตอนที ่1 ระบบ
การสือ่สาร
ขอ้มลู 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

0.67 
 
 
 

1. อธบิายหลกัการถ่ายโอนขอ้มลูในแต่ละ
รปูแบบได ้(K) 
2. อธบิายลกัษณะการทาํงาน สว่นประกอบ 
และโครงสรา้งของระบบบสัได ้(K) 
3. เลอืกใชต้วักลางในการถ่ายโอนขอ้มลูได้
อยา่งเหมาะสม (A) 
4.สงัเกตสว่นประกอบของระบบบสัดว้ย
ความระมดัระวงัและรอบคอบ ( A ) 
5. ปฏบิตักิารถ่ายโอนขอ้มตูวักลางได ้(P) 

ตอนที ่2 การ
ถ่ายโอนขอ้มลู 

1 1 0 0.67 

1. บอกความหมายของเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรไ์ด ้(K) 
2. นกัเรยีนสามารถจาํแนกและอธบิาย
รปูแบบของระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ด ้
(A) 
3. จาํแนกและอธบิายประเภทของระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ด ้(P) 

ตอนที ่3 
เครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์

1 1 1 1.0 

คา่เฉลีย่ 0.78 
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ตาราง คา่ความยากงา่ย คา่อาํนาจจาํแนก และคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
ตอนที ่1 ระบบการสือ่สารขอ้มลู 

 
ขอ้ ความยากงา่ย อาํนาจจาํแนก 
1 0.45 0.52 
2 0.40 0.55 
3 0.52 0.65 
4 0.64 0.72 
5 0.55 0.41 
6 0.45 0.76 
7 0.47 0.42 
8 0.53 0.78 
9 0.58 0.57 
10 0.62 0.49 

 
คา่ความเชื่อมัด่ของแบบทดสอบ  = 0.82 
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ตาราง คา่ความยากงา่ย คา่อาํนาจจาํแนก และคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

ตอนที ่2 การถ่ายโอนขอ้มลู 

 
ขอ้ ความยากงา่ย อาํนาจจาํแนก 
1 0.58 0.45 
2 0.65 0.30 
3 0.67 0.55 
4 0.72 0.52 
5 0.56 0.75 
6 0.70 0.72 
7 0.58 0.68 
8 0.55 0.45 
9 0.52 0.64 
10 0.65 0.56 

 
คา่ความเชื่อมัด่ของแบบทดสอบ  = 0.81 
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ตาราง คา่ความยากงา่ย คา่อาํนาจจาํแนก และคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

ตอนที ่3 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

 
ขอ้ ความยากงา่ย อาํนาจจาํแนก 
1 0.78 0.48 
2 0.65 0.45 
3 0.54 0.52 
4 0.52 0.38 
5 0.54 0.56 
6 0.67 0.72 
7 0.75 0.65 
8 0.69 0.64 
9 0.55 0.78 
10 0.72 0.45 

 
คา่ความเชื่อมัด่ของแบบทดสอบ  = 0.81 
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ภาคผนวก  ง 
 

แบบประเมินคณุภาพบทเรียนด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
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แบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นระบบเครือข่าย 

เร่ือง ระบบส่ือสารข้อมลูสาํหรบัเครือข่ายคอมพิวเตอร ์สาํหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  
คาํช้ีแจง 

1. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ย เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลู
สาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ชุดน้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิ
คุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยจากผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
เกีย่วกบับทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ย สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 เพือ่นําแบบ
ประเมนิคุณภาพน้ีเป็นแนวทางในการปรบัปรงุบทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ยใหส้มบรูณ์
ยิง่ขึน้ 
          2. แบบประเมนิคุณภาพน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 
                    ตอนที ่1  แบบประเมนิคณุภาพของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบับทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่น
ระบบเครอืขา่ย เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 
  ตอนที ่2  ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
         3. ระดบัคุณภาพในแบบประเมนิน้ีม ี5 ระดบั มคีวามหมายดงัน้ี 
  5 คะแนน  หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ดมีาก 
  4 คะแนน  หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ด ี
  3 คะแนน  หมายถงึ ระดบัคุณภาพ พอใช ้
  2 คะแนน หมายถงึ ระดบัคณุภาพ ตอ้งปรบัปรงุ 
  1 คะแนน  หมายถงึ ระดบัคุณภาพ ใชไ้มไ่ด ้
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แบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นระบบเครือข่าย 

เร่ือง ระบบส่ือสารข้อมลูสาํหรบัเครือข่ายคอมพิวเตอร ์สาํหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ตอนท่ี 1  แบบประเมนิคุณภาพของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบับทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ย 
เรือ่ง ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 
 
กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องท่ีตรงตามระดบัคณุภาพ 
ข้อท่ี 
 

หวัข้อการประเมิน 
 

ระดบัคณุภาพ 

5 4 3 2 1 

  1. ดา้นการจดัวางรปูแบบของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบ
เครอืขา่ย 
1.1 รปูแบบของบทเรยีนมคีวาม
น่าสนใจ 
1.2 การจดัวางเน้ือหาบทเรยีน 
1.3 การจดัวางเมนูต่างๆ 
1.4 การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

2. ดา้นภาพประกอบในเอกสาร
ประกอบ 
3.1 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 
3.2 การสือ่ความหมายของ
ภาพประกอบ 
3.3  ความชดัเจนของภาพ 

     

3. 
 

ดา้นวดิทีศัน์ 
3.1 ความชดัเจนของภาพวดิทีศัน์ 
3.2 ความเหมาะสมของขนาด
ตวัอกัษร 
3.3 ความเหมาะสมของภาพในการ
สือ่ความหมาย 
3.4 ความสอดคลอ้งของภาพกบั
เสยีง บรรยาย 
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ข้อ
ท่ี 

หวัข้อการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

5 4 3 2 1 

4. 
 

ดา้นเสยีงบรรยายและเสยีงดนตรี
ประกอบวดิทีศัน์ 
4.1 ความเหมาะสมของเสยีง
บรรยาย 
4.2 ความเหมาะสมของ

เสยีงดนตรปีระกอบ 

 
 
………. 
………. 

 
 

………. 
………. 

 
 
………. 
………. 

 
 
………. 
………. 

 
 

………. 
………. 

5. 
 

การนําทางและการเชื่อมโยง 
5.1 การนําทางภายในบทเรยีน 
5.2 การเชื่อมโยงภายในบทเรยีน 
5.3 การเชื่อมโยงภายนอก
บทเรยีน 

 
………. 
………. 
………. 

 
………. 
………. 
………. 

 
………. 
………. 
………. 

 
………. 
………. 
………. 

 
………. 
………. 
………. 

 
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบับทเรยีนคอมพวิเตอรผ์า่นระบบเครอืขา่ย เรือ่ง 
ระบบสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคณุในการทาํแบบประเมินคณุภาพและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูวิ้จยั 
ลงชื่อ……………………………………………ผูป้ระเมนิ 

                                                       (……………………………………….……) 
วนัที ่………. เดอืน……………………… พ.ศ…………. 
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ภาคผนวก  จ 
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นระบบเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต เรือ่ง ระบบการ

ส่ือสารข้อมลูสาํหรบัเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ       
สาํหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบงึสามพนัวิทยาคม                 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
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คู่มือการใช้ 
บทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต เร่ือง การส่ือสารข้อมูลสาํหรบั

เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
(สาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญตรวจ) 

 
1. เขา้สูบ่ทเรยีนผา่นทางเวบ็ไซตโ์รงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม www.bwit.ac.th 

 
 
2. คลกิทีปุ่ม่ Login เพือ่เขา้สูร่ะบบก่อนการเขา้สูบ่ทเรยีน (ถา้ยงัไมไ่ดส้มคัรเป็นสมาชกิใหส้มคัรเป็น
สมาชกิก่อนและรอการยนืยนัจากผูด้แูลระบบ) 

 
 
 

3. สาํหรบัการเขา้เรยีนครัง้แรก นกัเรยีนตอ้งเลอืกวชิาทีต่อ้งการเรยีนและลงทะเบยีน แลว้รอการ
ยนืยนัจากครผููส้อนจงึจะเขา้ใชร้ะบบได ้ 
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การเข้าสู่บทเรียน 
1. เมือ่ Login เขา้สูร่ะบบแลว้ ใหเ้ลอืกเมนูวชิาทีท่า่นลงทะเบยีนเรยีน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คลกิทีช่ื่อวชิา “การสือ่สารขอ้มลูสาํหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร”์ จะพบหน้าต่างเน้ือหารายวชิา
แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัรปู 
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3. ใหค้ลกิศกึษาเน้ือหาตอนที ่1 จะพบเน้ือหาทีเ่ป็นไฟล ์PDF ใหด้าวน์โหลดเพือ่นําไปศกึษา และ
ไฟลว์ดีโีอลงิค ์ใหน้กัเรยีนศกึษาเพิม่เตมิ เรยีงตามลาํดบั 
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ตวัอยา่งเอกสารเน้ือหาบทเรยีนเป็นไฟล ์.PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่ง วดิโีอประกอบการศกึษาในแต่ละบทเรยีน 
4. เมือ่ศกึษาเน้ือหาตอนที ่1 เรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิทีเ่มนู “การบา้น” เพือ่ ดาวน์โหลด แบบฝึกหดั
ระหวา่งเรยีนตอนที ่1  
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5. ใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามคาํสัง่ทีร่ะบุไวใ้นไฟลแ์บบฝึกหดัระหวา่งเรยีนตอนที ่1 
6. เมือ่ศกึษาเน้ือหาและทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนตอนที ่1 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ลกิทีเ่มนู “ทาํ
ขอ้สอบ” โดยใหเ้ลอืกทาํขอ้สอบตอนที ่1 ก่อน 

 
7. ใหก้ลบัเมนูเน้ือหารายวิชาและใหศึ้กษาเน้ือหาตอนท่ี 2 และทาํตามขั้นตอนเหมือนกบัตอนท่ี 1 ต่อไป 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ภาพถ่ายการทดลองเครือ่งมือการวิจยั 
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การทดลองครัง้ท่ี 1 
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การทดลองครัง้ท่ี 2 
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การทดลองครัง้ท่ี 3 
 

 
  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 

ชือ่ ชือ่สกุล   นางสาวศริภิรณ์  โทอ่อน 
วนัเดอืนปีเกดิ   22 มถุินายน 2524 
สถานทีเ่กดิ   อาํเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั   12 หมู ่9 ตาํบลซบัสมอทอด อาํเภอบงึสามพนั 
   จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67160 
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สถานทีท่าํงานปจัจุบนั   โรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม ตําบลซบัสมอทอด  
   อาํเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
 
ประวติัการศึกษา 
 
             พ.ศ. 2542   มธัยมศกึษาตอนปลาย 
   จากโรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม อาํเภอบงึสามพนั 
   จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
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   จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์  
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