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The purposes of this study were to develop the computer Instruction through the 

Internet on Webpage Creation, and to find out its efficiency based on 85/85 criteria.  

The samples used in study were 48  third  level students of Triamudomsuksa 

pattanakarn School Suanluang  Bangkok  in the second semester of the 2011 academic  

year. The samples  were selected by multistage  random sampling. The instruments used 

were computer instruction through the Internet on Webpage Creation, an achievement test, 

and      a quality evaluation form. The data were analyzed by mean and percentage. 

The results of this study revealed that the quality of the development of the 

computer Instruction through the Internet on Webpage Creation had a very good quality in 

content  and  a good educational technology as evaluated by experts and had an efficiency 

of 87.75/89.25. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในดานการเรียนการสอนมากขึ้น  ดังนั้นสื่อที่ถูก

ผลิตออกมาเพื่อใชในการเรียนการสอนใหกับนักเรียนจึงมีหลากหลายรูปแบบและสื่อตางๆ  ยังชวย

กระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากเรียนรูมากข้ึน  ในปจจุบันการมีโอกาสเทาเทียมกันทางดาน

การศึกษาในลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิตสามารถกระทําได  คือการศึกษานอกระบบเปนรูปแบบ

หนึ่ งของการศึกษาที่ เปดโอกาสให ผู เ รียนอยูหางไกลสามารถเรียนรู ได เสมือนเรียนอยู ใน

สถาบันการศึกษาโดยสามารถเรียนรูดวยตนเองจากสื่อตางๆ  เชน คอมพิวเตอร  และอินเทอรเน็ต   

เปนตน  ประสิทธิภาพของระบบโทรคมนาคมในการถายทอดการเรียนการสอนในลักษณะของการ

สื่อสารสองทางทําใหผูเรียนสามารถโตตอบกับผูสอนไดจึงเปนการเพิ่มประสิทธิผลของการเรียนการ

สอนไดดียิ่งขึ้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช.2542:45) 

 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจัดเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดนิยมใชเบราวเซอร

(Browser) ของ Explorer  ถึงรอยละ  97.1 (รายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศ

ไทย.2545:58) ซึ่งในการบริการสารสนเทศในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีหลายรูปแบบ เชน  

WWW,Usenet, E-Mail , Gopher,Telnet  เปนตน  แตรูปแบบที่นิยมมากที่สุดคือ  การเรียกขอมูลจาก

เวิลดไวดเว็บ (World  Wide  Web หรือ WWW) ซึ่งในปจจุบันระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (WWW) ได

สรางมิติใหมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานวิถีการดําเนินการดานตางๆ   โดยเฉพาะในดานธุรกิจและ

การศึกษา   ซึ่งมีจุดเดนคือใชงานงาย  และรูปแบบแสดงผลสีสันสวยงาม  สามารถสรางขอมูลไดในรูป

ของขอความ   ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตการนําเสนอขอมูลตางๆ กระทําโดยการกําหนดรูปแบบ

เอกสารหลายมิติ  ซึ่งเปนเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารแฟมอ่ืนๆ  ไดไมวาจะเปนเอกสาร

ภายในชุดเดียวกันหรือเอกสารภายนอกที่มีรูปภาพ เสียง หรือวีดิทัศน เปนตน 

(รังสิมา  เพ็ชรเม็ดใหญ.2542:63)  

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนมากดังที่                

ยืน ภูวรวรรณ  (2543 : 32-36)  ไดสรุปไววา เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเขาถึงแหลงการเรียนรู  และ

แหลงขอมูลไดมากและรวดเรว็  จัดเก็บขอมูลและความรูจํานวนมาก   โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต  เขามามี

บทบาททําใหระบบเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไป ทําใหสังคมเปลี่ยนแปลง ขาวสารบนอินเทอรเน็ต

สงถึงกันไดรวดเร็วชวยลดระยะทาง  ลดระยะเวลาในการเรียนรูและลดชองวางระหวางสวนกลางกับ

ภูมิภาค   อินเทอรเน็ตมีสวนทําใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูในลักษณะสามประสาน  ซึ่ง
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ไดแก  ครู  นักเรียน  และผูปกครอง  เขาดวยกันโดยผานเครือขาย  เพื่อความใกลชิดระหวางบานกับ

โรงเรียนดวยเทคโนโลยีตางๆ  มีการสรางเครือขายการศึกษาเพื่อโรงเรียนไทยหรือสคูลเน็ต  มีการใช

คอมพิวเตอรในโรงเรียนกันมากขึ้น  สรางระบบการเรียนรูแบบเครือขายที่ไมยึดติดกับเวลา  สถานที่

และบุคคล  เปนการเรียนรูตามอัธยาศัยและตอเนื่องตลอดชีวิต  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เกี่ยวกับแนวคิดในการสงเสริมใหผูเรียนเปนผูรูสารสนเทศ (หมวด 9 

มาตรา 66)    การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น  รีแลน  (Relan) และกิลลานี 

(Gilani)  ไดทําการเปรียบเทียบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  และการเรียนการสอน

แบบดั้งเดิมในช้ันเรียน  ดังนี้ 

 1.  การจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในช้ันเรียน  การเรียนการสอนถูกจํากัดอยูในหองเรียน

ซึ่งมีพื้นที่จํากัด  ผูเรียนจะตองเดินทางเพื่อไปยังสถานศึกษาตามเวลาที่กําหนด  การเรยีนการสอนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต  ชวยลดขอจํากัดดังกลาวโดยการรวบรวมขอมูลตางไวในเว็บเพจที่เดียวได 

 2.  การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่ใหญ

ที่สุดในโลกไดดวยความสะดวกรวดเร็วและไดขอมูลที่ทันสมัยเมื่อเทียบกับการเรียนการสอนแบบ

ดั้งเดิมที่ใชหนังสือหรือตําราเปนแหลงขอมูลสําหรับคนควา 

 3.  การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสงเสริมการศึกษาทางไกลไรขอบเขตมีอิสระ

ดานเวลาและปริมาณของขอมูล 

 4.  การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสงเสริมความแตกตางรายบุคคลของผูเรียน  

ผูเรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนดวยตนเองโดยสามารถกําหนดเวลาในการศึกษาเลือกที่จะติดตอส่ือสาร

หรือแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง  (วิชุดา รัตนเพียร. 2542 : 29-35)   

อยางไรก็ตามการจัดระบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตจะเปนยุทธศาสตรที่

ตองกระทําควบคูกันไปกับการจัดการศึกษายุคใหม  ดวยการเรียนการสอนจะตองมีการปฏิสัมพันธ

ผานทางเว็บไซต  ซึ่งจะทําใหผูเรียน  ผูปกครอง  และครูผูสอนมีกิจกรรมทางการศึกษารวมกันและเปน

การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูปกครองและโรงเรียนอีกดวยระบบการเรียนการสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต  ทําใหผูสอนและผูเรียนซึ่งอยูคนละสถานที่สามารถปฏิสัมพันธระหวางกันอีกทั้งสามารถ

โตตอบกันไดโดยจัดเปนหองเรียนเสมือน  ท่ีเรียกวา “Virtual Classroom”  วิคกี (Vicky. 1998)  ได

ศึกษาวิจัย  พบวา  การเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ตจะทําใหลดตนทุนและคาใชจาย  การประยุกตใช

คอมพิวเตอรชวยสอนกับอินเทอรเน็ตจึงเปนสิ่งที่จะสรางปรากฏการณใหมในการพัฒนาระบบการเรยีน

การสอน  สรางผูเรียนใหมีศักยภาพตรงกับความตองการของสังคมถือเปนการนําเอาเทคโนโลยีและ

วิธีการใหมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  สามารถปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน

จากครูเปนศูนยกลางมาเปนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยอินเทอรเน็ตจะชวยขยายขอบเขตของการเรียนรู  
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ทําใหเกิดการเรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุดหรือเกิดการเรียนตลอดชีวิตในทุกศาสตรทุกสาขา  อินเทอรเน็ต

จะทําใหการเรียนการสอนเปลี่ยนไปจากเดิม  การเรียนการสอนจะตองเกี่ยวของกับเทคโนโลยีเหลานี้

อยางหลีกเลี่ยงไมได (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. 2539 : 22-27)  จากเหตุผลดังกลาว  สรุปวา  การใช

อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนนั้นมีคุณสมบัติเดนดวยวิธีการและเทคนิคหลายแบบ  โดยที่สามารถ

สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลไดดีชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนสามารถ

ใชเปนสื่อเสริมเพิ่มเติมการเรียนรูใชทบทวนขั้นตอนและกระบวนการ  หรือฝกทักษะซ้ําๆ ได  นอกจากนี้

ยงัเพิ่มทางเลือกใหครูผูสอนไดมีเครื่องชวยสอนที่สามารถจําลองสภาพการณของวิชาตางๆ  เพื่อการ

เรียนรู  ผูเรียนไดรับประโยชนตรงกอนการลงมือปฏิบัติจริง 

 จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่ เกี่ยวของ  นับไดวาเปนรูปแบบการสอนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  นั้นเปนรูปแบบการสอนที่มีความทันสมัย   และมีความ

นาสนใจ  ผูวิจัยจึงไดเห็นความสําคัญถึงแนวโนมในการศึกษาคนควาเพื่อการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต    เร่ือง  การสรางเว็บเพจเบื้องตน   เปนการเปดโอกาสใหกับ

ผูเรียนไดมีแหลงการเรียนรูปแบบใหม  สําหรับใชเปนสื่อการเรียนดวยตนเอง  ผูเรียนสามารถมีสวนรวม

ในการทํากิจกรรมในการเรียนการสอนใหสิ่งเราดวยขอคําถามเพื่อใหผูเรียนตอบสนอง  มีการเสริมแรง

ตอการตอบสนองที่ถูกตอง  เพื่อใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนสนใจที่จะเรียนตอไป  ผูเรียนใชเรียนซ้ํา

กี่คร้ังก็ไดตามความสามารถและความสนใจเปนหลัก  โดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

มาประยุกตใช  เปนเครื่องชวยแกปญหาในการเรียนการสอน  และเปนสื่อเสริมการสอนที่ชวยใหผูเรียน

เรียนรูดวยตนเองและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นตามความพรอมของแตละบุคคล  

ตามหลักที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน ให

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  85/85 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง  การสรางเว็บเพจเบื้องตน  ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเนื้อหาวิชา

อ่ืนๆ ตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจยั 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่กําลังศึกษาอยู

ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวน

หลวง  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีทั้งหมด 14 หอง  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 770 คน 

 
กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษา

อยูในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขต

สวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  48  คน  กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 

(Multistage  Random  Sampling)  โดยแบงกลุมในการทดลอง  ดังนี้ 

การทดลองครั้งที่ 1  ใชกลุมตัวอยาง  3  คน 

การทดลองครั้งที่ 2  ใชกลุมตัวอยาง  15  คน 

การทดลองครั้งที่ 3  ใชกลุมตัวอยาง  30  คน 
 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จัดเนื้อหาตามหลักสูตรตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ  พุทธศักราช  2544   เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน   ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 4 

เร่ือง ดังนี้ 

เร่ืองที่ 1   การจัดทําเว็บเพจ  

เร่ืองที ่2   การตกแตงเว็บเพจ  

เร่ืองที ่3   การใสตารางลงบนเว็บเพจและการใช Layer  ชวยในการจดัหนา 

เร่ืองที ่4   การสรางจุดเชื่อมโยง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต หมายถึง บทเรียน

คอมพิวเตอรที่ใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่องอินเทอรเน็ตเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน

ระหวางครูกับนักเรียน   ซึ่งประกอบดวย  เนื้อหา  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  แบบฝกหัดระหวางเรียน   

แบบทดสอบ   แหลงสืบคนขอมูล   
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2.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต หมายถึง การ

สรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน ซึ่งเปน

บทเรียนที่ผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

การศึกษา  แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจนมีคุณภาพตามเกณฑ  แลวนําไปทดลองกับกลุม

ตัวอยางจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต หมายถึง 

ผลการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน ไดตาม

เกณฑ 85/85  

   85 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทั้งหมดทําไดจากแบบฝกหัด

ระหวางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน อยาง

นอยรอยละ 85 

   85 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทั้งหมดทําไดจากแบบทดสอบ

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน อยาง

นอยรอยละ 85 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  ความรู  ความจํา  ความเขาใจ  ในบทเรียน

คอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน ที่วัดไดจากคะแนนการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจยัสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว  

5. ผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง บุคคลที่มีความรูความสามารถ มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีและมีประสบการณอยางนอย 7 ป หรือการศึกษาระดับปริญญาโทและมีประสบการณ

อยางนอย 5 ป หรือการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณอยางนอย 3 ป ไดแก  

 5.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ไดแก บุคคลที่มีความรูความสามารถ มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางดานคอมพิวเตอร และมีประสบการณดานการสอนคอมพิวเตอร 

อยางนอย 7 ป หรือมีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีประสบการณอยางนอย 5 ป  

 5.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ไดแก บุคคลที่มีความรูความสามารถ มี

การศึกษาระดับปริญญาโททางดานเทคโนโลยีการศึกษา และมีประสบการณทํางานดานเทคโนโลยี

การศึกษา หรือมีประสบการณในดานบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตอยางนอย 5 ป 

หรือมีการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณอยางนอย 3 ป 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นําเสนอตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 

1.2 องคประกอบของการวิจยัและพัฒนา 

1.3 จุดมุงหมายของการวิจัยและพัฒนา 

1.4 ขั้นตอนของการวิจัยและพฒันา 

1.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการวจิัยและพัฒนา 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอร 
2.1 ความหมายของคอมพวิเตอร 
2.2 ประเภทของคอมพิวเตอร 
2.3 องคประกอบของคอมพิวเตอร 
2.4 รูปแบบของคอมพิวเตอร 
2.5 การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร 
2.6 ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอร 
2.7 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับบทเรยีนคอมพิวเตอร 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต 

3.1 ความหมายอนิเทอรเน็ต 

3.2 บริการบนอนิเทอรเน็ต 

3.3 ความสาํคัญของอินเทอรเนต็ 

3.4 รูปแบบของอินเทอรเน็ต 

3.5 ประโยชนของอินเทอรเน็ต 

3.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
4.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
4.2 จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
4.3 ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 
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4.4 ประเภทของการเรียนรูดวยตนเอง 
4.5 ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 
4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
1.1 ความหมายของการวจิัยและพัฒนา 

บอรก  (Borg. 1981 : 222-223)  กลาวถึง  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  ไววา  การ

วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  เปนการพัฒนาการศึกษาโดยอาศัยพื้นฐานการวิจัย  เปนกลยุทธหรือ

วิธีการสําคัญที่นิยมใชเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  โดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยาเปนเปาหมาย

หลัก  มีจุดมุงหมายเพื่อใชเปนกระบวนการพัฒนา  และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา  

ไดแก  หนังสือ  แบบเรียน  ฟลม  สไลด  แถบบันทึกเสียง  เทปโทรทัศน  คอมพิวเตอร  รวมทั้งโปรแกรม

คอมพิวเตอร ฯลฯ 

 บอรกและกอลล (Borg; & Gall. 1989 : 782)  ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนา

วา  เปนกระบวนการพัฒนาและนํามาซึ่งเหตุผลของผลผลิตทางการศึกษา  โดยผลผลิตนาจะไมได

หมายถึง  เฉพาะตํารา  ฟลม  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรเทานั้น  แตยังหมายรวมถึงวิธีการและ

โปรแกรมการศึกษา  จุดเดนของการศึกษาพัฒนา  คือ  การพัฒนาโปรแกรมที่จะใหเกิดกระบวนการ

เรียนรู  ซึ่งรวมถึงการพัฒนาอุปกรณและการฝกอบรมบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 

 เกย (Gay. 1992 : 10-11)  ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาวาเปนการพัฒนาผลผลิต

สําหรับใชภายในโรงเรียน  ซึ่งผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนายังหมายรวมถึงวัสดุ  อุปกรณตางๆ  ที่ใช

ในการฝกอบรม  วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนรู  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  ส่ือการสอน  

และระบบการจัดการ  การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค  ลักษณะของบุคคล

และระยะเวลา  และผลผลิตที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและขึ้นอยูกับ

รายละเอียดที่ตองการ 

อนิรุทท  สติมั่น (2542 : 7)  กลาวถึง  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  วาหมายถึง  

กระบวนการพัฒนาและตรวจสอบโดยผลิตภัณฑทางการศึกษา  โดยผลิตภัณฑนี้จะไมไดหมายถึง

เฉพาะตํารา  ฟลม  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรเทานั้น  แตยังความหมายรวมถึงวิธีการและโปรแกรม

การศึกษา  และจุดเนนของการวิจัยและพัฒนา  คือ  การพัฒนาโปรแกรมที่จะทําใหเกิดระบบเรียนรู  

ซึ่งรวมถึงการพัฒนาอุปกรณและการฝกอบรมบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  การวิจัยและพัฒนา  หมายถึง  การพัฒนาการศึกษาโดย

อาศัยพื้นฐานการวิจัย  เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ  และอุปกรณตางๆ  ทางการศึกษา  ทําใหระบบการเรียนรูพัฒนามากยิ่งขึ้น 
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1.2 องคประกอบของการวิจยัและพัฒนา 
   โดยทัว่ไปมีอยู 4  องคประกอบ 

1. ผูตองการใชผลการวิจัยและพัฒนา  ไดแก  ผูที่ตองการวิทยาการใหมจากการวิจัยและ

พัฒนาไปใชงาน  ซึ่งผูตองการใชผลการใชผลจากการวิจัย  จะเปนผูกําหนดเปาหมายของการวิจัยแต

ละครั้ง 

2. นักวิจัย ไดแก  ผูทําวิจัย  มีหนาที่วางแผนการวิจยัใหตอบสนองความตองการของผูใช

ในการชวยหาคําตอบ  เพื่อแกปญหาแกผูที่จะนําไปใช 

3. สถาบันที่ใหการสนับสนุนในการวิจัยไดแก  หนวยราชการ  องคการธุรกิจเอกชนตางๆ 

4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา  ไดแก  ปจจัยเสริมตางๆ  เชน  หองสมุด  และแหลง

สารสนเทศสําหรับเตรียมขอมูลในการวิจัย 

พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ (2531: 21-24) กลาวถึงความแตกตางระหวางการวิจัยและการ

พัฒนากับการวิจัยทางการศึกษาวามีความแตกตางกัน 2 ประการ 

1. เปาประสงค การวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหม โดยการวิจัยพื้นฐานหรือ

มุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามุง

พฒันาและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา แมวาการวิจัยประยุกตทางการศึกษามุงพัฒนา

และตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีสอน แต

ผลิตภัณฑเหลานี้ไดใชสําหรับการทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยแตละครั้งเทานั้นไมไดนําไปสูการใช

สําหรับโรงเรียนทั่วไป 

2. การนําไปใช การวิจัยการศึกษามีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการนําไปใชจริงอยาง

กวางขวาง กลาวคือ ผลการวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตูไมไดรับการพิจารณานําไปใช นัก

การศึกษาและนักวิจัยจึงหาทางลดชองวางดังกลาวโดยวิธีที่เรียกวา “การวิจัยและพัฒนา”  อยางไรก็

ตามการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามิใชสิ่งที่จะทดแทนการวิจัยการศึกษาแตเปนเทคนิควิธีที่จะเพิ่ม

ศักยภาพของการวิจัยการศึกษา ใหมีผลตอกาจัดการศึกษาตอไป คือ เปนตัวเชื่อมเพื่อแปลงไปสู

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป ดังนั้น การใชกลยุทธการวิจัยและการ

พัฒนาทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาจึงเปนการใชผลการวิจัยทาง

การศึกษา (ไมวาจะเปนการวิจัยพื้นฐาน หรือการวิจัยประยุกต)ใหเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น สามารถ

สรุปความสัมพันธและความแตกตางดังแผนภูมิ (บุญสืบ พันธุดี. 2537: 80) ดังตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ 1  ความสัมพนัธและความแตกตางระหวางการวิจยัการศึกษากับการวิจัยและ

พัฒนา 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  องคประกอบของการวิจัยและพฒันา หมายถงึ  ขัน้ตอน

การทาํการวิจยัที่มุงเนนที่จะพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 

1.3 จุดมุงหมายของการวิจยัและพัฒนา 
กาเยและบริกส (Gagne; & Briggs. 1974: 185-187) กลาววา  การเรียนรูดวยตนเอง

เปนหนทางหนึ่งที่จะทําใหการสอนบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ โดยมีความสอดคลองกับบุคลิก

ของผูเรียนแตละคน ตามจุดมุงหมาย 5 ประการ 

1. เพื่อเปนแนวทางในการประเมินทักษะเบื้องตนของผูเรียน 

2. เพื่อชวยในการคนหาจุดเริ่มตนของผูเรียนแตละคน ในการจัดลําดับการเรียนตาม

จุดมุงหมาย 

3. ชวยในการจัดวัสดุและสื่อใหเหมาะสมกับการเรียน 

4. เพื่อใหเกิดความสะดวกในการประเมิน และสงเสริมความกาวหนาทางการเรียนของแต

ละบุคคล 

5. เพื่อชวยใหผูเรียน เรียนไดตามอัตราความสามารถของตนเอง 

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  จุดมุงหมายของการวิจัยและพัฒนา  หมายถึงการ

วิจัยที่มุงเนนการเรียนรูดวยตนเอง   เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 

1.4 ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 
เอสพิช และวิลเลียมส (Espich; & Williams. 1967: 75- 79) ไดอธิบายถึงการวิจัยและ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

การวิจยัพืน้ฐาน 

ความรูพืน้ฐาน 

-ทฤษฎีการเรียนรู 

-ทฤษฎีการสื่อสาร 

-ฯลฯ 

 

การวิจยัประยกุต 

ความรูประยกุตบางสวน 

-เครื่องมือทดสอบ 

-วัสดุ อุปกรณ หลักสูตร 

-ฯลฯ 

 

การวิจยัและการพัฒนา 

นวัตกรรมที่ผานการทดลอง 

-หลักสูตรใหม 

-วิธีการสอนใหม 

-ครูแนวใหม 
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1. การทดสอบทีละคน (One to one Testing) จากกลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนระดับตํ่า

กวาปานกลางเล็กนอย จํานวน 2-3 คน เพื่อใหศึกษาสื่อที่พัฒนาขึ้น และหลังจากการศึกษาผูพัฒนาจะ

สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองของสื่อจากกลุมตัวอยางนั้น 

2. การทดลองกับกลุมเล็ก (Small Group Testing) ใชกลุมตัวอยาง 5-6 คน ดําเนินการ

คลายกับข้ันตอนที่ 1 แตใหกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย เพื่อนําผลไป

วิเคราะหทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 85/85 โดย 85 ตัวแรก หมายถึง

คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมดคิดเปนรอยละ 85 ขึ้นไป สวน 85 ตัวหลัง หมายถึง ผูเรียนรอยละ 85  

ของผูเรียนทั้งหมดสามารถทําขอสอบขอหนึ่งๆ ไดถูกตอง หากผลการวิเคราะหเปนไปตามเกณฑ

ดังกลาว ก็ปรับปรุงแกไขเฉพาะสวนที่บกพรอง เพื่อนําไปทดลองใชในตอนที่ 3 ตอไป 

3. การทดลองภาคสนาม (Field Testing) กับกลุมตัวอยางที่เปนประชากรเปาหมายจริง

โดยผูพัฒนาส่ือจะไมเขาไปเกี่ยวของกับการทดลองดวย แตะจะอาศัยครูผูสอนดําเนินการแทนโดยใช

วิธีดําเนนิการเชนเดียวกับตอนที่ 2 

บอรกและกอลล (Borg; & Gall. 1989 : 784-785)  ไดสรุปข้ันตอนการวิจัยและพฒันาไว 

10  ขั้นตอน  ดังนี ้

1. การกําหนดผลิตภัณฑและรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนและเปนขั้นตอนที่จําเปนที่สุด  คือตองกําหนดใหชัดเจนวาผลิตภัณฑทางการ

ศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนาคืออะไร  โดยตองกําหนด  1)  ลักษณะทั่วไป  2)  รายละเอียดของการใช  3)  

วัตถุประสงคของการใช  โดยมีเกณฑในการเลือกกําหนดผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนา  

4)  ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 

2. การวางแผนการวิจัยและพฒันา 

การวางแผนการวิจัยและพัฒนาประกอบดวย  1) กําหนดวัตถุประสงคของการใช

ผลิตภัณฑ  2)  ประมาณการคาใชจาย  3)  การกําหนดกําลังคน  4)  การกําหนดระยะเวลาที่ตองใช

เพื่อศึกษาความเปนไปได  5)  พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลติภัณฑ  ข้ันตอนในการวางแผนการวิจัยและ

พัฒนาเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจะสามารถคาดคะเนไดวา  การวิจัยครั้งนี้จะมีแนวทางเปนไปไดหรือประสบ

ความสําเร็จตามเวลาที่วางแผนไวหรือไม 

3. การพัฒนารูปแบบขั้นตอนการผลิต 

ข้ันตอนเปนการออกแบบและจัดผลิตภัณฑทางการศึกษาที่วางไว  เชน  ถาเปน

โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นก็ตองออกแบบหลักสูตร  เตรียมวัสดุหลักสูตร  คูมือ

ฝกอบรม  เอกสารในการฝกอบรม  และเครื่องมือในการประเมินผล  โดยใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย

ของผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ตั้งไว 
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4. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑข้ันตน 

ในขั้นตอนนี้จะเปนการนําผลิตภัณฑที่ออกแบบและจัดเตรียมไวในขั้นที่ 3  ไปทดลอง

ใชเพื่อทดสอบคุณภาพขั้นตนของผลิตภัณฑในโรงเรียนจํานวน 1-3  โรงเรียน  ใชกลุมตัวอยางขนาด

เล็ก 6-12 คน  ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม  การสังเกต  และการสัมภาษณแลวรวบรวมขอมูล

มาวิเคราะห 

5. นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 1 

ในขั้นตอนนี้จะนําขอมูลและผลการทดลองที่ไดจากขั้นที่ 4  มาปรับปรุงผลิตภัณฑ

คร้ังที่ 1 

6. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑคร้ังที ่2 

ในขั้นตอนนี้จะนําผลิตภัณฑที่ไดรับการปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑตามวัตถุประสงค  โดยใชโรงเรียนประมาณ 5-15 โรงเรียน  ใชกลุมตัวอยาง 30-100 คน  

ประเมินเชิงปริมาณในลักษณะทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  กับทดสอบหลังเรียน (Post-test)  นําผล

ไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ  อาจมีกลุมควบคุมการทดลองถาจําเปน 

7. นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 2 

ขั้นตอนนี้จะนาํขอมูลและผลการทดลองที่ไดจากขั้นที ่6 มาปรับปรุงผลิตภัณฑ     

คร้ังที่ 2 

8. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑคร้ังที ่3 

ในขั้นตอนนี้จะนําผลิตภัณฑที่ไดรับการปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑตามวัตถุประสงคโดยใชโรงเรยีนประมาณ 10-30  โรงเรียน  ใชกลุมตัวอยาง 40-200 คน  

ประเมินโดยการใชแบบสอบถาม  การสังเกต  และการสมัภาษณ  แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 

9. นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 3 

ในขั้นตอนนี้จะนําขอมูลและผลการทดลองที่ไดจากขั้นที่ 8 มาปรับปรุงเพื่อเผยแพร

ตอไป 

10. การเผยแพร 
 เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในที่ประชุมสัมมนาทาง

วิชาการหรือวิชาชีพสงไปลงเผยแพรในวารสารทางวิชาการ  และติดตอกับหนวยงานทางการศึกษาเพื่อ

จัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาเผยแพรไปโรงเรียนตางๆ  หรือติดตอกับหนวยงานทางการศึกษาเพื่อ

จัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาเผยแพรไปในโรงเรียนตางๆ  หรือติดตอกับบริษัทเพื่อผลิตจําหนาย

ตอไป 



 13 

อเลสซี่ และทรอลลิพ (Alessi; & Trollip. 1991: 274-278) เสนอขั้นตอนการวิจัยและ

พัฒนาไว 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียนที่ผูเรียนควรรู และความสามารถของผูเรียนเมื่อการ

เรียนสิ้นสุดลงเพียงบทเดียว โดยอาจพิจารณาความรูพื้นฐานและความตอเนื่องของเนื้อหาใหมกับ

ความรูเดิม และกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อการวัดความสามารถของผูเรียนเมื่อการเรียน

ส้ินสุด 

2. การรวบรวมทรัพยากร ทรัพยากรจะแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ดานเนื้อหาวิชา ไดแก

ตําราเรียน หนังสือเรียน หนังสืออางอิง ส่ือตนแบบ เปนตน ดานการพัฒนาการสอน ไดแก ตํารา การ

ออกแบบการสอน แผนเรื่องราว (Storyboards) รูปภาพ เปนตน และดานการสงผานบทเรียน ไดแก

เครื่องคอมพิวเตอร คูมือ การปฏิบัติการของเครื่อง และระบบสนับสนุนการใชเครื่องมือ เปนตน 

3. การสรางความคิดเกี่ยวกับบทเรียนดวยการระดมความคิดทั้งเรื่องที่ควรสอน และ

วิธีการสอน จะทําใหไดความคิดที่สรางสรรค และนาสนใจ 

4. การจัดระบบความคิด โดยการขจัดความคิดที่ไมมีคุณคาออกไป จัดลําดับรายการ

แสดงรายละเอียด และทําการปรับความคิดที่ดี 

5. การผลิตบทเรียนบนกระดาษ เปนการรางเนื้อหาการสอน โดยการนําเสนอขอสนเทศ

การเชื่อมตอขอสนเทศ คําถาม ขอมูลปอนกลับ คําแนะนํา การบันทึกผล และกราฟกตางๆ การทําแผน

เร่ืองราว ซึ่งเปนภาพแทนบนจอของคอมพิวเตอร 

6. การเขียนผังงานเปนการแสดงการทํางานของโปรแกรม มีการแสดงรายละเอียดของ

ขอความ คําถาม โอกาสเลือก กราฟก เปนตน การเขียนผังงานจะมีรายละเอียด และสลับซับซอนมาก

ควรทําเปนชุดเริ่มจากผังงานที่แสดงเฉพาะหลักการสําคัญจนถึงขั้นสุดทายที่มีรายละเอียดสมบูรณ 

7. การเขียนโปรแกรม เปนกระบวนการแปลผังงานและแผนเรื่องราวใหแกเครื่อง

คอมพิวเตอร 

8. การประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของบทเรียน เปนการประเมินจามความคิดเห็น

ของผูสอนหรือนักออกแบบการสอน ผูเรียน และการนําไปใชจริง โดยพิจารณารูปลักษณที่นาสนใจและ

การทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา หมายถึง ระบบของ

การวิจัยและพัฒนาสื่อ  อุปกรณตางๆ  ที่ใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตาม

ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
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1.5 งานวจิัยที่เกีย่วของกับการวิจัยและพฒันา 
 งานวจิัยตางประเทศ 

ออรมาน (Orman. 1996 : 387) ไดทําการศึกษาผลของการพัฒนาและสงเสริม

ความสัมพันธของสื่อคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียกับเจตคติและความสําเร็จของผูเร่ิมฝกหัดแซกโซโฟน  

ซึ่งกําลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 44 คน  โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุม

ควบคุม 24 คน  และกลุมทดลอง 20 คน  นักเรียนในกลุมทดลองจะทําการฝกซอมกับวงดนตรีที่เคยฝก

ประจําวันละ 8-15 นาที  และฝกโดยใชคอมพิวเตอรวันละ 12-15 นาทีตอวัน  ขณะที่ทดลองมีการ

บันทึกวีดีโอการแสดงเมื่อส้ินสุดการเรียนผูควบคุมวงและนักเรียนทุกคนกรอกแบบสอบถาม  ผลของ

การศึกษาพบวา  นักเรียนในกลุมทดลองที่เรียนจากสื่อคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย  มีความรูความ

เขาใจสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งผูควบคุมวงและ

นักเรียน  ไดชี้ใหเห็นวาสื่อคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียทําใหเกิดการตอบสนองของผูเรียนเปนอยางดี  

และมีประโยชนตอการศึกษาอยางยิ่ง 
 
 งานวจิัยในประเทศ 

สมพิศ  พร้ิงมงคล (2540: บทคัดยอ)  ไดวิจัย  การพัฒนาสไลดประกอบเสียงเรื่อง

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ไดมา

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางงาย  ไดจํานวน 4 โรงเรียน  แตละโรงเรียนสุมมา 1 หองเรียน  แบงออกเปน

กลุมทดลอง 4 กลุม  คือ  กลุมที่ 1  จํานวน 5 คน  กลุมที่ 2 จํานวน 10 คน  กลุมที่ 3  จํานวน 30 คน  

กลุมที่ 4  ซึ่งเปนกลุมทดลองจํานวน 30 คน  เพื่อหาประสิทธิภาพของสไลดประกอบเสียง  เร่ืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  จํานวน 2 ตอน  โดยทําการทดสอบกอน-หลังการเรียนดวยบทสไลด

ประกอบเสียง  ผลปรากฏวา  สไลดประกอบเสียงเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80  และมีปริมาณการเรียนรูเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เอกรินทร  วิจิตตพันธ  (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียน e-learning 

วิชาการสื่อสารขอมูล  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอรกลุมตัวอยางที่ใช

ในการอางอิงผลวิจัยเปนนักศึกษาสถาบันสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตไกลกังวล  ชั้นปที่ 1 

จํานวน 40 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์บทเรียน e-learning  เปน 91.47/85.42  สูงกวาเกณฑ 85/85  ที่กําหนดไวตามสมมติฐาน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนผลสํารวจแบบประเมิน

คุณภาพสื่อจากผูเชี่ยวชาญ  พบวา  ระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑดี  โดยมีคาเฉลี่ย 4.14  และมีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 
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กรรณิกา  ทองพันธ (2547: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียน e-learning  

แบบปฏิสัมพันธ  วิชาการวิเคราะหระบบและการออกแบบ  สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสําหรับวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ. 2538  กลุมตัวอยางไดจากการ

เลือกแบบเจาะจงจํานวน 35 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  บทเรียน e-learning แบบ

ปฏิสัมพันธ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ผลการวิจัยปรากฏวา  ประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning 

แบบปฏิสัมพันธ  คือ  86.19/85.14  สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  คือ 85/85  สวนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนและหลังการใชบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธ  วิชาการวิเคราะหระบบและการ

ออกแบบ  สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 

อาทิตย  สมบูรณวงศ (2547:บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ  เร่ือง 

กฎหมายธุรกิจ  สําหรับพนักงานธนาคารนครหลวงไทย  จํากัด (มหาชน)  ผลการวิจัยปรากฏวา  

บทเรียนบนเว็บ  ประกอบดวย  คําชี้แจง  วัตถุประสงค  แบบประเมินตนเอง  บทเรียนบนเว็บ  จํานวน 

5 คน  บทเรียน ไดแก  นิติกรรมสัญญา  บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน เช็ค และสรุปบทเรียน  โดยบทเรียนบน

เว็บมีประสิทธิภาพ 84.33/83.67  ผลการประเมินบทเรียนบนเว็บ  พนักงานมีความรูความเขาใจกอน

การเรียนรูและหลังการเรียนรูดวยบทเรียนบนเว็บ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยหลังการเรียนรูพนักงานมีความรูความเขาใจสูงกวากอนการเรียนรูดวยบทเรียนบนเว็บ 

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  หมายถึง  การใชงานวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนตางๆ  โดยมุงเนนประสิทธิภาพ

การเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอร 
2.1 ความหมายของคอมพิวเตอร 

   ศิริชัย  สงวนแกว  (2534 : 173-183)  ไดใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรไวดังนี้  

เปนการประยุกตโดยนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอนมีโปรแกรมที่พัฒนาขั้นสําหรับเนื้อหา

ในแบบตางๆ  เชน  การนําเสนอในรูปแบบของการสอนเนื้อหาโดยตรง  แบบจําลองสถานการณหรือ

แบบแกไขปญหา  การเสนอเนื้อหาดังกลาวเปนการเสนอโดยตรงไปยังผูเรียนผานทางจอภาพ  โดยเปด

โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม  โปรแกรมจะถูกเก็บไวในแผนบันทึกขอมูลหรือในหนวยความจําของ

เครื่องและพรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา  การตอบสนองของผูเรียนจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร

เพื่อการเสนอแนะขั้นตอนหรือลําดับในการเรียนตอไป 

   ฉลอง  ทับศรี (2536 : 1-8)  ไดใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรไวดังนี้  เปน

บทเรียนที่ใชคอมพิวเตอรเปนตัวนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญมุงที่จะให
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ผูเรียนเรียนดวยตนเองเปนหลัก  บทเรียนอาจจะบันทึกเปนแผนดิสกหลายแผนหรืออาจจะบรรจุอยูใน

ฮารดดิสกก็ไดเวลาเรียนจําเปนตองใชคอมพิวเตอรเปนตัวนําเสนอ  เครื่องคอมพิวเตอรที่นําเสนอ

บทเรียนอาจเปนเครื่องที่ใชกันอยูทั่วๆ  ไปหรืออาจเปนเครื่องที่เพิ่มเติมอุปกรณตางๆ  เทาที่จําเปนใน

การนําเสนอบทเรียนนั้น  เชน  อาจมีการดเสียง  หรือเครื่องเลน  วิดีโอดิสก (CD-ROM)  ประกอบก็ได  

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น 

   ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2545 : 10-11)ไดใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรไวดังนี้  

คําวา “บทเรียนคอมพิวเตอร” (Computer Courseware) นี้มีกลุมคําที่มีความหมายคลายกันอีกมาก  

เชน 

    Computer-Assisted Educational 

    Computer-Assisted Learning 

    Computer-Aided Teaching 

    Computer-Aided Instruction 

    Computer-Administration Education 

    Computer-Based Instruction 

    Computer-Assisted Teaching and Learning etc. 

   กลุมคําดังกลาว  มีความหมายกวางๆ  คลายกัน  คือ  “การนําเนื้อหาวิชาและขั้นตอน

ลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไวในคอมพิวเตอร”  สําหรับสอนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรกับผูเรียน

โตตอบกันโดยไมตองอาศัยบุคคลที่ 3  เขามารวม  หรือ  หมายถึง  การนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยใน

การเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาตางๆ  กัน  เชน  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ศิลปะ

ศาสตรและภาษาไทย  เปนตน  คอมพิวเตอรเปรียบเสมือนสื่อการเรียนการสอนที่สามารถซอนคําตอบ

และคนหาคําตอบไดดีกวาสื่ออ่ืนๆ 

   นั่นหมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอร  เปนบทเรียนที่มีเนื้อหาตางๆ  รวมทั้งวิธีเรียนไว

ลวงหนา  มีทั้งระบบภาพและเสียง  หรือมัลติมีเดีย (Multimedia)  มีเนื้อหามากมายสําหรับการสอน

เร่ืองหนึ่งๆ  และสามารถโตตอบกับผูเรียนไดทันที  สะดวกในการแกไขขอผิดพลาดของการเรียนแตละ

คร้ังและแตละปญหา  นอกจากนั้นยังสามารถใชคอมพิวเตอรในการติดตอกันระหวางผูเรียนดวยเครื่อง

คอมพิวเตอรโดยผานทางสายโทรศัพทแบบธรรมดา  ผลการเรียนสามารถบันทึกเก็บไวและ

เปรียบเทียบผลกับเกณฑมาตรฐานไดอีก 

   บทเรียนคอมพิวเตอรอาจหมายถึง  สื่อการสอนที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงทําใหเกิดการมี

ปฏิสัมพันธกันไดระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร  มีความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลที่
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ผูเรียนปอนเขาไปไดทันทีเปนการชวยเสริมแรงแกผูเรียน  ซึ่งบทเรียนจะมีทั้งตัวอักษร  ภาพกราฟก  

ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  รวมทั้งเสียงประกอบ  ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนดวย 

  จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  บทเรียนคอมพิวเตอร  หมายถึง  ส่ือการเรียนการสอนที่ใช

คอมพิวเตอรในการจัดการเรียนรู  เปนบทเรียนที่มีเนื้อหาตางๆ  รวมทั้งวิธีเรียนไวลวงหนา  มีทั้งระบบ

ภาพและเสียง  หรือมัลติมีเดีย (Multimedia)  มีเนื้อหามากมายสําหรับการสอนเรื่องหนึ่งๆ และ

สามารถโตตอบกับผูเรียนไดทันที 
 

2.2 ประเภทของคอมพิวเตอร 
   ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2545 : 6-8)   กลาววา  บทเรียนคอมพิวเตอรมีหลายรูปแบบ

ดวยกัน  ซึ่งทําใหสามารถจัดประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรไดเปน 5 ประเภท  คือ 

   1.  บทเรียนคอมพิวเตอรแบบศึกษาบททวน (Tutorials)  บทเรียนประเภทนี้เปนรูปแบบ

ของบทเรียนชวยสอนดวยคอมพิวเตอรที่มีผูพัฒนากันมากที่สุด  ประมาณวามากกวารอยละ 80 ของ

บทเรียนคอมพิวเตอรทั่วโลกจะเปนประเภทนี้  เนื่องจากมีพื้นฐานการพัฒนาขึ้นจากความเชื่อที่วา

คอมพิวเตอรนาจะเปนสื่อประเภทอุปกรณที่ชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับการเรียนจาก

ชั้นเรียน  กลาวโดยสรุปก็คือ  นาจะใชแทนครูไดในหลายๆ  หมวดวิชา  แนวคิดตรงนี้มีพื้นฐานในมุม

กวางกวาการเรียนการสอนนั้น  ไมไดจํากัดอยูแตในโรงเรียนประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  หรือ

อุดมศึกษาเทานั้น  แตยังขยายกวางไปถึงการฝกอบรม (Training)  ในระดับสาขาอาชีพตางๆ  ซึ่งอาจ

ผสมผสานการสอนการเรียนรูและการฝกฝนดวยตนเองในหลายๆ  รูปแบบและบทเรียนคอมพิวเตอร

แบบศึกษาทบทวนก็อาจเปนวิธีการหนึ่งที่เขาไปมีบทบาทได 

   การใชบทเรียนคอมพิวเตอรแบบศึกษาทบทวนในระบบการศึกษาปกติโดยมีพื้นฐาน  

แนวความคิดที่จะใชสอนแทนครูทั้งในหองเรียน  และสอนเสริมนอกเวลาเรียนนั้นยังเปนปญหาที่ตองใช

เวลาวิเคราะหกันอีกระยะหนึ่ง  ประเด็นไมอยูที่วาจะทําใหจํานวนครูลดลงหรือขาดบทบาทสําคัญใน

ความเปนครู  แตจะอยูที่ความเชื่อในสวนลึกของผูคนอีกจํานวนมากที่เชื่อวาไมมีส่ือชนิดใดในโลกที่จะ

ถายทอดความรู  ความคิด  เจตคติ  และทักษะไดดีเทากับมนุษยดวยกันเอง  ซึ่งหมายถึงครูนั่นเอง  

ปญหาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรแบบศึกษาทบทวน  เพื่อใชสอนแทนครูดังกลาวยังหมายรวมไปถึง

ความพรอมในดานงบประมาณโครงสรางของระบบการศึกษาและปญหาเฉพาะดานของแตละแหงแม

จะมีปญหาอยูมาก  แตจากความเชื่อในการพัฒนาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ไมมีวันสิ้นสุด  ทํา

ใหนักคอมพิวเตอรการศึกษาเชื่อวามีความเปนไปไดคอนขางสูงในอนาคตที่จะมีการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรแบบนี้  เพื่อสอนเสริมสอนกึ่งทบทวนหรือเพื่อใหนักเรียนศึกษาหาความรูไวลวงหนากอน
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การเรียนในชั้นปกติ  นักเรียนอาจเรียนดวยความสมัครใจหรืออาจเปนการมอบหมายงานจากครูผูสอน

ในหรือนอกเวลาเรียนปกติ  ตามแตกรณี 

   2.  บทเรียนคอมพิวเตอรแบบฝกและปฏิบัติ (Drill and Practice)  บทเรียนคอมพิวเตอร

รูปแบบที่สองนี้  เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผูนิยมพัฒนากันมากรองลงมาจากประเภทแรกซึ่งออกแบบขึ้น

เพื่อฝกฝนทบทวนความรูที่ไดเรียนไปแลวรูปแบบจะเปนการผสมผสานการทบทวนแนวความคิดหลัก  

และการฝกฝนในรูปแบบของการทดสอบ  ทดสอบบทเรียนที่พบสวนมากจะเปนบทเรียนดานภาษา  

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ซึ่งลักษณะของเนื้อหาจะเนนดานความรู (knowledge)  เปนสวนมาก

จึงไมเนนสวนประกอบหลักของการเรียนรูที่จะตองมีองคประกอบหลายๆ  ดาน  เชน  การนําเสนอ

เนื้อหาอยางเปนระบบตามลําดับข้ัน  การเสริมแรง  การตรวจปรับเนื้อหา  สื่อการเรียนการสอน  

กิจกรรมการเรียนการสอนและอื่นๆ  แตจะเนนเฉพาะจุดที่แบบฝกหัดหรือแบบฝกทบทวนความรูเนื้อหา

มากกวา  ดังนั้น  บทเรียนชวยสอนประเภทนี้จึงมักจะตองใชควบคุมกับกิจกรรมอยางอื่น  เชน  ใช

ควบคุมกับการเรียนปกติในหองเรียน  การใหแบบฝกหัดเพิ่มเติมในการเรียนเสริม  เปนตน  ซึ่งแตกตาง

จากรูปแบบแรกที่เปนรูปแบบที่สมบูรณในตัวเองสามารถใชในการเรียนการสอนไดทั้งในและนอก

หองเรียน  

   3. บทเรียนคอมพิวเตอรแบบสรางสถานการณจําลอง (Simulation)  บทเรียน

คอมพิวเตอรแบบนี้  จะออกแบบเพื่อเสนอเนื้อหาใหมหรือใชเพื่อทบทวนหรือการสอนเสริมในสิ่งที่

นักเรียนเรียนหรือทดลองไปแลว  โดยเนนรูปแบบการสรางสถานการณ  จําลองสถานการณจริง  ลําดับ

ข้ันเหตุการณตางๆ  และเนื้อหาอื่นๆ  ที่มีลําดับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  หรือเปนสิ่งที่เขาใจยาก

ไมสามารถมองเห็นได  ตองอาศัยการจินตนาการเขาชวย  มีความซับซอน  หรืออันตรายที่จะไปศึกษา

ในเหตุการณจริง  เชน  อวัยวะภายในรางกายมนุษย  โครงสรางของอะตอม  การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี

หลักการหมุนของมอเตอรไฟฟาและอื่นๆ  ซึ่งไมไดจํากัดเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทานั้น  แตในดานธุรกิจสังคมก็สามารถประยุกตได  เชน  การสรางสถานการณซื้อขายเพื่อเรียนรูหรือ

ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร  การสรางสถานการณในรูปแบบของบทบาทสมมติ (Role Play) เพื่อ

สอนหรือทบทวนเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนตน 

   บทเรียนคอมพิวเตอรประเภทนี้มีจํานวนนอยมาก  เนื่องจากในการออกแบบจําเปนตองมี

พื้นฐานความรูเร่ืองที่ทําอยางดี  สามารถจําแนกเปนลําดับข้ันการเปลี่ยนแปลงได  อีกทั้งอาจจะตองใช

คณิตศาสตรข้ันสูง  เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแตละสวนใหสามารถนําเสนอในรูปแบบที่งายข้ึน  เชน  

แสดงเปนกราฟ 

   4. บทเรียนคอมพิวเตอรแบบเกมการสอน (Game)  บทเรียนคอมพิวเตอรลักษณะนี้

พัฒนาจากแนวคิดและทฤษฎีทางดานเสริมแรง (Reinforcement Theory)  บนพื้นฐานการคนหาพบ
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ที่วา  ความตองการในการเรียนรู  ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)  เชน  ความ

สนุกสนานจะใหผลดีตอการเรียนและมีความจําที่คงทนดีกวาการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก 

(Extrinsic Motivation) วัตถุประสงคของบทเรียนประเภทนี้ผลิตขึ้นเพื่อฝกทบทวนเนื้อหาแนวคิดและ

ทักษะที่ไดเรียนไปแลวคลายกันแบบ Drill and Practice  แตเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอใหสนุกตื่นเตน

ขึ้น  โดยมีหลักการพัฒนาวาบทเรียนแบบเกมการสอนที่ดีควรตองทาทาย  กระตุนจินตนาการเพอฝน  

และกระตุนความอยากรูอยากเห็น 

   บทเรียนคอมพิวเตอรแบบเกมการสอนนี้  จึงเหมาะสําหรับนักเรียนในระดับตํ่าๆ  มากกวา

ระดับสูงทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนระดับตํ่า  เชน  ระดับอนุบาลจําเปนตองมีการกระตุนดวยสีสัน  แสงและ

เสียงที่กอใหเกิดความอยากรูอยากเห็น  จึงเหมาะสําหรับเนื้อหาทั่วๆ  ไป  เชน  เกมคําศัพท

ภาษาอังกฤษแขวนคอ  เกมทายตัวเลข  เปนตน  สวนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะมุงที่ความ

เพลิดเพลินเปนหลัก  เชน  เกมไพ Poker  เปนตน 

   5. บทเรียนคอมพิวเตอรแบบใชทดสอบ (Test)  บทเรียนคอมพิวเตอรประเภทน้ี  เปน

รูปแบบที่ผลิตงายกวาแบบอื่น  ความมุงหมายหลักก็เพื่อทดสอบความรูความสามารถของนักเรียน  

การสอบดังกลาวอาจเปนการสอบกอนการเรียน (Pre-test)  หรือหลังการเรียน (Post-test)  หรือทั้ง

กอนและหลังการเรียนแลวแตการออกแบบถาเปนโครงสรางที่ใหญขึ้นขอสอบตางๆ  อาจถูกเก็บใน

รูปแบบของคลังขอสอบ (Item Band)  เพื่อสะดวกตอการสุมมาใชลักษณะของขอสอบดังกลาวนี้จะอยู

ในรูปแบบที่คอมพิวเตอรสามารถประเมินถูก-ผิดได  เชน  แบบเลือกตอบ  หรือแบบถูก-ผิด  การตั้ง

คําถามอาจผสมผสานวิธีการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรแบบสรางสถานการณจําลองเขารวมดวยก็ได 

   จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  ประเภทของคอมพิวเตอร  หมายถึง  บทเรียน

คอมพิวเตอรที่มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย  เชน  แบบศึกษาบททวน (Tutorials) แบบฝกและ

ปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบสรางสถานการณจําลอง (Simulation) แบบเกมการสอน (Game) 

แบบใชทดสอบ (Test)  ซึ่งรูปแบบของแตละบทเรียนจะมีการทดสอบที่แตกตางกันไปตามรูปแบบนั้นๆ  

ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกใชรูปแบบตามที่ตนเองถนัด 
 

2.3 องคประกอบของคอมพิวเตอร 
   รัฐพล  ประดับเวทย (2543 : 8-9)  ไดกลาวถึงองคประกอบของคอมพิวเตอรไวดงันี้ 

   1. ขอความ (Text) ตัวหนังสือและขอความสามารถสรางไดหลายรูปแบบหลายขนาด

ออกแบบใหเคลื่อนไหวไดอยางนาสนใจ  สวยงามตามความตองการหรือเนนใหสามารถเชื่อมโยงใน

ลักษณะของไฮเปอรเท็กซ (Hypertext)  ไดอีกดวย 



 20 

   2. เสียง (Sound) เชน  เสียงดนตรี  เสียงบรรยาย  เสียงจากธรรมชาติ   เสียงในระบบ

มัลติมีเดียเปนสัญญาณดิจิตอล  ดังนั้น  จึงตองเปลี่ยนรูปแบบเสียงจากสัญญาณอนาล็อกมาเปน

ดิจิตอลกอน  แฟมเสียงในระบบ  แมคอินทอชนิยมใชชื่อแฟมที่ลงทายดวย AIF หรือ SND  สวนใน

ระบบวินโดวนิยมใช MID หรือ WAV  แฟมประเภท MID  นั้นจะเปนการสังเคราะหเสียงเพื่อสรางขึ้นมา

ใหมจึงจะทําใหแฟมมีขนาดเล็กกวาแฟม WAV แตคุณภาพจะดอยกวา 

   3.  ภาพ (Picture)  มี 2 ประเภท 

    3.1  ภาพนิ่ง (Still picture)  กอนที่ภาพวาด  ภาพถาย  หรือภาพตางๆ  จะเปน

ภาพนิ่งนําเสนอบนคอมพิวเตอรนั้นภาพเหลานั้นตองเปลี่ยนรูปแบบกอน  ซึ่งสามารถสรางโดยใชเครื่อง

สแกนภาพหรือจะใชโปรแกรมสรางภาพขึ้นมา  รูปแบบที่นิยมใชมี 2 รูปแบบ  คือ  แบบกราฟกแผนที่

บิต  ซึ่งชื่อแฟมลงทายดวย .gif, .tiff, และ .bmp  และแบบกราฟกเสนสมมุติชื่อแฟมลงทายดวย .eps, 

.wmf  และ .pict 

    3.2  ภาพเคลื่อนไหว  (Motion picture)  การนําภาพนิ่งที่ตอเนื่องกันมาแสดง

ติดตอกันดวยความเร็วที่สายตาไมสามารถจับได  เนื่องจากการสรางภาพสีตองใชหนวยความจํา

จํานวนมากจึงไดคิดคนการบีบอัดสัญญาณภาพใหมีหนวยความจํานอยลง  เ รียกวา  Video 

compression หรือที่รูจักกันดี  คือ  MPEG (Moving picture expert group)  ซึ่งสามารถบีบอัดไดทั้ง

ภาพและเสียง 

   4. การปฏิสัมพันธ (Interaction)  หรือสวนประกอบ  เมื่อนาํขอมูลตางๆ  มารวบรวมสราง

เปนแฟมขอมูลดวยโปรแกรมสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลวจําเปนตองสรางสวนประสานเพื่อให

สามารถใชงานตอบโตกับขอมูลสารสนเทศเหลานั้นไดและมีโอกาสเลือกที่จะเขาสูสวนใดสวนหนึ่งของ

การนําเสนอเพื่อศึกษาตามความพอใจ 

  จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  องคประกอบของคอมพิวเตอร  หมายถึง  องคประกอบ

ตางๆ  ซึ่งประกอบดวย  ขอความ  เสียง  ภาพ  การปฏิสัมพันธ  ที่ใชสําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

เพื่อตอบโตกับผูใช 
 

2.4 รูปแบบของคอมพิวเตอร 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนรูปแบบหนึ่งของบทเรียนคอมพิวเตอร ซึ่งการออกแบบ

คอมพิวเตอรนิยมใชวธิีการตอไปนี้  

1. การฝกและปฏิบัติ (Drill and Practice Method)  

รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการฝกและปฏิบัติ เปนวิธีการสอนโดยสราง

โปรแกรมเนนการฝกทักษะการปฏิบัติใหผูเรียนไดฝกเปนขั้นตอน และจะไมใหขามขั้นจนกวาจะฝก
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ปฏิบัติหรือฝกในขั้นตนเสียกอนจึงจะฝกในทักษะขั้นสูงตอไป โปรแกรมประเภทนี้พบไดบอยในการสอน

คณิตศาสตร เพื่อฝกทักษะและการคํานวณและภาษาอังกฤษหรือฝกความสามารถในการใชภาษาทั้ง

พูด อาน ฟง และเขียน โปรแกรมสําหรับการฝกทักษะและการปฏิบัติลักษณะนี้จะมีคําถามใหผูเรียน

ตอบหลายๆ รูปแบบ และคอมพิวเตอรก็จะเฉลยคําตอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในแตละชุดการ

สอน ระดับความบากงายสามารถปรับเปลี่ยนไดเชนกับรูปแบบการยอนกลับ (Feedback) อาจเปน

ทางบวก (Positive) หรือทางลบ (Negative) ก็ได รวมทั้งสามารถใหการเสริมแรงในรูปแบบของรางวัล

และการลงโทษตางๆ ไดอีกดวย  

2.  การสอนเสริม (Tutorial Method)  

รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการสอนเสริม ในการสอนโดยวิธีนี้

คอมพิวเตอรจะทําหนาที่คลายผูสอน โปรแกรมที่ออกแบบจะเปดโอกาสใหผูเรียนตอบโตกับเคร่ือง

คอมพิวเตอรโดยตรง ผูเรียนสามารถจะเดาคําตอบหรือทดลองตอบกับเครื่องตามโปรแกรมที่กําหนดไว

ได รูปแบบของโปรแกรมจะเปนแบบสาขา (Branching Programmed Instruction) ซึ่งคุณภาพของ

โปรแกรมที่ใชหลักการนี้จะขึ้นอยูกับความสามารถของโปรแกรมเมอรที่สรางออกมาใหมีความสมบูรณ

ในดานเนื้อหา เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมและปรับไดเหมาะกับความแตกตางของผูเรียนวามีมาก

นอยเพียงใด ถาสามารถทําไดครบทั้งสามประการจะพบวาเปนการสรางโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพไม

แพผูสอน  

3. เกม (Gaming Method)  

รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบเกม มีการออกแบบโดยการใชวิธีการของเกม 

ซึ่งมีความเฉพาะของลักษณะวิธีการออกแบบโปรแกรม ลักษณะนี้โปรแกรมอาจจะไมมีการสอนโดยตรง 

แตใหผูเรียนมีสวนรวมโดยการฝกจะสงเสริมทักษะและความรูทั้งทางตรงและทางออมก็ได การใชเกม

ในการสอนนอกจากจะใชสอนโดยตรง อาจออกแบบใหใชในชวงใดชวงหนึ่งของการสอน เชน ข้ันนําเขา

สูบทเรียน ข้ันสรุป หรือใชเปนการใหรางวัลหรือประกอบการทํารายงานบางอยางไดดวย  

4. สถานการณจําลอง (Simulation Method)  

รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง เปนการจําลอง

สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใหปรากฏเปนรูปราง หรือสิ่งของไมซับซอนและยากตอการเขาใจ การใช 

Simulation จะลดระดับความจริงที่เปนอยูในเรื่องของรูปทรง ขนาด เวลา และสถานที่ใหผูเรียนสามารถ

เห็นไดอยางละเอียด โปรแกรมที่ใชสวนมากจะใชฝกนักบิน ตํารวจ และทหาร ในการจําลอง

สถานการณแลวฝกใหผูเรียนตอบใหไดอยางถูกตองและแมนยําเมื่อพบกับสถานการณจริง  
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5. การคนพบ (Discovery Method)  

รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการคนพบ จะมีการออกแบบโปรแกรมการ

สอนดวยวิธีใหคนพบคําตอบเองโดยจะมีลักษณะที่ใหผูเรียนเรียนจากสวนยอยและรายละเอียดตางๆ 

แลวผูเรียนสรุปเปนกฎเกณฑ ซึ่งถือเปนการคนพบ การศึกษาวิธีนี้เปนการใชการเรียนรูแบบอุปนัย 

(Inductive) ผูเรียนอาจจะเรียนรูโดยการคนควาจากฐานขอมูลแลวลองแกปญหาแบบลองผิดลองถูก

เสมือนเปนการทําแบบฝกหัดในหองปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อคนพบสูตรหรือหลักการได

ดวยตนเอง โดยศึกษาฐานขอมูลที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตางๆ ทําใหผูเรียนไดศึกษาและพบ

เห็นอาชีพในแบบตางๆ (Career Exploration )  

6. การแกปญหา (Problem-Solving Method)  

รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการแกปญหา การใชโปรแกรมการสอนบน

เครื่องคอมพิวเตอรแบบนี้มีวิธีการพิจารณาได 2 วิธี คือ ทําใหโปรแกรมใหผูเรียนสรางโปรแกรมและ

ปญหาเองแลวใหเครื่องชวยในการคนหาคําตอบ ซึ่งอาจจะเปนปญหาตางๆ ทางการคํานวณ โดยเครื่อง

จะชวยคํานวณหรือคนหาคําตอบจากฐานขอมูลตางๆ หรือแหลงอางอิงตางๆ เพื่อแกปญหาของผูเรียน

ที่สรางขึ้นได อีกแบบหนึ่งเปนแบบที่ผูสอนหรือโปรแกรมเมอรไดสรางประเภทนี้ คือโปรแกรมไมควรใหมี

การแกปญหาโดยวิธีเดียว เพราะจะเปนการคนหาวิธีการแกปญหาซึ่งผิดกับจุดประสงค แตควรจะเปน

โปรแกรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนใชวิธีการตางๆ ไดหลายวิธีเพื่อหาคําตอบของปญหานั้น  

   จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  รูปแบบของคอมพิวเตอร  หมายถึง  บทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียซึ่งออกแบบคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการเรียนมีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย  

สามารถนําไปใชไดตามความเหมาะสมของผูเรียนในแตละวัย 
 

2.5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
   ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2545 : 65-70)ไดแบงขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรไว

ดังนี้ 

   ขั้นที่ 1 การออกแบบบทเรียน (Courseware Designing)   

   การออกแบบและพัฒนาบทเรียนประกอบดวยกิจกรรมและดวยขั้นตอนตางๆ  ดังนี ้

   1. การวิเคราะหหลกัสูตรและเนื้อหา (Course Analysis)   

   ขั้นตอนนี้นับวาสําคัญที่สุดของกระบวนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร  โดยการ

วิเคราะหความตองการของหลักสูตรที่จะนํามาผลิตเปนบทเรียนคอมพิวเตอรในสวนของเนื้อหาใน

บทเรียน  จะไดมาจากการศึกษาและวิเคราะหรายวิชาและเนื้อหาของหลักสูตร  รวมไปถึงแผนการเรียน
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การสอน  และคําอธิบายรายวิชาหนังสือตําราและเอกสารประกอบในการสอนแตละวิชาหลังจากได

รายละเอียดของเนื้อหาที่ตองการแลวใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

1.1 นํามากําหนดวัตถุประสงคทั่วไป 

1.2 จัดลําดับเนื้อหาใหมีความสัมพันธตอเนื่องกัน   โดยการเขียน  Network 

Diagram  แสดงความสัมพันธของเนื้อหา 

1.3 เขียนหัวขอเร่ืองตามลําดับของเนื้อหา 

1.4 เลือกหัวเรื่องและเขียนหัวขอยอย 

1.5 เลือกเร่ืองที่จะนํามาผลิตบทเรียน  นําเรื่องที่เลือกมาแยกเปนหัวขอยอยแลว

จัดลําดับความตอเนื่องและความสัมพันธในหัวขอยอยของเนื้อหา 

   2. กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน 

   วัตถุประสงคของบทเรียนเปนแนวทางที่กําหนดไวเพื่อคาดหวังใหผูเรียนมีความสามารถ

ในเชิงรูปธรรมหลังจากที่จบบทเรียนแลววัตถุประสงคจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดของบทเรียนปกติจะเปน

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดไดและสังเกตไดวาผูเรียนมีพฤติกรรมอยางไรออกมาในระหวาง

การเรียนหรือหลังจบบทเรียนแลว  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจะไดจากขอบขายของเนื้อหาที่ไดจาก

การวิเคราะหในขั้นที่ 1  ซึ่งจะสอดคลองกับหัวเรื่องยอยๆ ที่จะนํามาผลิตเปนบทเรียนคอมพิวเตอร 

   3. การวิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรม 

   การวิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรมในข้ันตอนนี้  จะยึดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปน

หลัก  โดยกําหนดการขยายความมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   3.1 กําหนดเนื้อหา  กิจกรรมการเรียน  และแนวคิด (Concepts)  ที่คาดหวังวาจะให

ผูเรียนไดเรียนรู 

   3.2 เขียนเนื้อหาสั้นๆ  ทุกหัวขอยอยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรม 

   3.3 เขียนแนวคิดทุกหัวขอยอย  จากนั้นนํามา  

    3.3.1 จัดลําดับเนื้อหา 

    3.3.2 เขียนผังเนื้อหา 

    3.3.3 การออกแบบจอภาพและแสดงผล 

    3.3.4 กําหนดความสัมพันธของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 

   4. กําหนดขอบขายบทเรียน 

   การกําหนดขอบขายของบทเรียนคอมพิวเตอร  หมายถึง  การกําหนดความสัมพันธของ

เนื้อหาแตละหัวขอยอย  จะไดทราบถึงแนวทางขอบขายบทเรียนที่ผูเรียนจะเรียนตอไป  หลักจากที่จบ
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บทเรียนในแตละหัวขอเร่ืองยอยแลว  แตถามีบทเรียนเพียงเรื่องเดียวก็จะไมมีขอบขายความสัมพันธ

ของบทเรียน 

   5. การกําหนดการนําเสนอ 

   การนําเสนอเนื้อหาในขั้นนี้ไดแก  การเลือกรูปแบบกานําเสนอเนื้อหาในแตละเฟรมวาจะ

ใชวิธีการแบบใด  โดยสรุปผลจากขั้นตอนที่ 3 และ 4  นํามากําหนดรูปแบบการนําเสนอ 

   ขั้นที่ 2  การผลิตบัตรเร่ืองของบทเรียน (Storyboard)  

   บัตรเร่ือง (Storyboard)  หมายถึง  เร่ืองราวของบทเรียนที่ประกอบดวยเนื้อหาที่แบงเปน

เฟรมๆ  ตามวัตถุประสงคและรูปแบบการนําเสนอ  โดยรางเปนแตละเฟรมเรียงตามลําดับต้ังแตเฟรม

แรกจนถึงเฟรมสุดทายของแตละหัวขอยอย  นอกจากนี้  บัตรเร่ืองยังจะตองระบุภาพที่ใชในแตละเฟรม

พรอมเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของ 

   ขั้นที่ 3 การผลิตบทเรียน (Courseware Construction) 

   การผลิตบทเรียนในขั้นนี้จะดําเนินการตามบัตรเรื่องที่กําหนดไวทั้งหมดนับต้ังแตการ

ออกแบบเฟรมเปลาหนาจอ  การกําหนดสีที่จะใชงานจริงรูปแบบของตัวอักษรที่จะใชขนาดของ

ตัวอักษร  สีพื้นและสีตัวอักษร  นอกจากนี้แลวยังมีขอมูลตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

    3.1 การใสเนื้อหาและกิจกรรม 

    3.2 ผลิตบทเรียนโดยใชโปรแกรมผลิตบทเรียน 

   ขั้นที่ 4  การตรวจสอบและประเมินกอนนําไปใชงาน 

   ในขั้นสุดทายของการนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใชงานจําเปนอยางยิ่งที่จะตองผาน

กระบวนการตรวจสอบและการประเมินบทเรียนกอน  ซึ่งมีขอพิจารณา  ดังนี้ 

    4.1 การตรวจสอบ  ในการตรวจสอบนั้นจะตองทําตลอดเวลา  หมายความถึง  การ

ตรวจสอบในแตละขั้นตอนของการออกแบบบทเรียน 

    4.2 การทดสอบการใชงานบทเรียน  เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองในการใชงาน

ของบทเรียน 

    4.3 การประเมินบทเรียน  มีจุดประสงคเพื่อการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรและการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    ขั้นที่ 5  สรุปผลการประเมิน 

    การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรจะเปนขั้นตอนสุดทายกอนที่จะไดนําขอมูลจากการ

ประเมินมาปรับปรุงบทเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและการใชงานครั้งตอไปกอนที่จะเผยแพร

บทเรียนจาํเปนตองสรางคูมือการใชงานของบทเรียนดังกลาว  เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชใหใช

งานไดเกิดประโยชนสูงสุด 
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  จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  หมายถึง  ขั้นตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู เ รียนในรูปแบบของบทเรียน

คอมพิวเตอร   

 
2.6 ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอร 

   วารินทร  รัศมีพรหม  (2531 : 190-193)  กลาววา  คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือการสอนที่

ถือไดวาเปนเทคโนโลยีทางการสอนที่มีประโยชนอยางมาก  ดงันี้ 

1. ผูเรียนเรียนไดตามความสามารถเร็วชาของตนเองทําใหสามารถควบคุมอัตราการเรง
ของการเรียนไดดวยตนเอง 

2. การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร  ทําใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงที่รวดเร็วดวย 

3. อาจจัดทําโปรแกรมใหมีบรรยากาศที่หนาชื่นชม  ซึ่งเหมาะกับผูเรียนที่เรียนชาได 

4. สามารถรวมเอาเสียงดนตรี  สีสัน  กราฟก  ภาพเคลื่อนไหว  ซึ่งทําใหดูเหมือนของจริง

และนาเราใจ  ในการฝกปฏิบัติหรือสถานการณจําลองไดเปนอยางดี 

5. ความสามารถในการเก็บขอมูลของคอมพิวเตอร  ทําใหการเรียนแบบเอกัตบุคคล
เปนไปไดอยางงายดาย  ซึ่งครูผูสอนสามารถออกแบบใหเรียนไดโดยลําดับ 

6. ผูสอนสามารถควบคุมการเรียนของผูเรียนได  เพราะคอมพิวเตอรจะบันทึกการเรียน
ของผูเรียนแตละบุคคลไว 

7. ความแปลกใหมของคอมพิวเตอรจะเพิ่มความสนใจ  ความตั้งใจของผูเรียนมากขึ้น 

8. คอมพิวเตอรใหการสอนที่เชื่อถือไดแกผูเรียนโดยไมเกี่ยวของกับผูสอนแตอยางใด 

9. บทเรียนคอมพิวเตอรจะชวยใหการเรียนมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มี

ประสิทธิภาพในแงที่ลดเวลาและคาใชจายและประสิทธิผลในแงที่ทําใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมาย  การที่

คอมพิวเตอรไดรับความนิยมและมีผูนํามาใชในการเรียนการสอนมากขึ้นนั้นเปนเพราะคอมพิวเตอร

เปนสื่อที่รวมลักษณะเดนของสื่ออ่ืนๆ  ไวหลายชนิด  โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับภาพและเสียง 

   ผาน  บาลโพธิ์  (2539 : 8)  ไดกลาวไวดังนี้ 

1. สามารถเก็บขอความและขอมูลอ่ืนๆ  ไวเปนจํานวนมากและสามารถแสดงขอความ

หรือขอมูลที่เก็บไวไดอยางรวดเร็ว 

2. สามารถเนน (Highlight)  ขอความระดับตางๆ  เชน  อาจเนนคํา  วลี  ประโยค  หรือ

ทั้งยอหนาดวยวิธีการตางๆ  เชน  อาจเนนดวยสี  การกระพริบหรือการตีกรอบขอความนั้น 

3. สามารถแสดงภาพ  หรือขอความที่เคลื่อนไหว (Animation) 
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4. สามารถโตตอบ (Interact)  กับผูเรียนขอนี้นับวาเปนประโยชนที่สําคัญของ

คอมพิวเตอรและเปนขอที่ทําใหมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชกับการเรียนการสอนอยางแพรหลาย 

5. สามารถใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) กับผูเรียนเมื่อผูเรียนตอบผิดหรือถูกใหผูเรียน

ทราบวาตอบผิดอาจใหคําแนะนํา  คําอธิบาย  หรืออาจบอกใบคําตอบใหดวย 

6. สามารถจับเวลาการฝก  หรือการทดสอบ 

7. สามารถตรวจคําตอบของผูเรียนทั้งการตอบแบบเลือกจากตัวเลือกและการพิมพ
คําตอบเปนวลี  ประโยคหรือยอหนา 

8. สามารถประเมินการฝกหรือการทดสอบของผูเรียน  เชน  หลังจากที่ผู เรียนทํา

แบบฝกหัดแลวคอมพิวเตอรจะแจงใหผูเรียนทราบวาผลการฝกอยูในระดับใด  เชน  ดีเยี่ยม  ดี  ปาน

กลาง หรือตองปรับปรุง 

9. สามารถคํานวณได  เชน  การรวมคะแนนจากการทําแบบฝกหัดหรือจากการทดสอบ

โดยอาจคิดเปนรอยละ  คาเฉลี่ย  หรือคาสถิติอ่ืนๆ 

10. สามารถออกเสียงคํา  วลี  และประโยค 

   จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอร  หมายถึง  

เครื่องมือทางการสอนที่ใชเทคโนโลยีมาชวยในการศึกษา  เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็ม

ศักยภาพ   ตอบสนองกับผูเรียนได  มีเสียงดนตรี  สีสัน  กราฟก  ภาพเคลื่อนไหว  ซึ่งทําใหดูเหมือนของ

จริงและนาเราใจ  เก็บขอมูลได  เปนสื่อที่รวมทั้งภาพและเสียงที่สมบูรณที่สุด 
 

2.7 งานวจิัยที่เกีย่วของกับบทเรียนคอมพิวเตอร 
 งานวจิัยตางประเทศ 

ซัตเบอรร่ี (Sudbury. 1992) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมัลติมีเดียในเรื่องการบูรณาการดาน 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการเรียนการสอน โดยมีจุดมุงหมายในการทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสดงใหเห็น 

ถึงการนําเทคโนโลยีที่หลายหลายที่เรียกกันวามัลติมีเดียมาชวยในการเรียนการสอนนักศึกษาวิชา

คอมพิวเตอรโดยสรางบทเรียนเรื่องการดูแลรักษา และการใชดิสเก็ต คอมพิวเตอรโดยการสรางภาพ

สาธิตการใชงานในรูปของมัลติมีเดีย ซึ่งมีคําอธิบายของเทคโนโลยีตางๆ ที่นํามาใชในบทเรียนดวย

คําอธิบายนี้จัดทําขึ้นสําหรับผูสอนหรือผูสนใจที่ตองการสรางรูปแบบของการใชคอมพิวเตอรชวยการ

สอนในชั้นเรียน 
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คลารค (Clark. 1995) ไดศึกษาการใชโปรแกรมมัลติมีเดียปฎิสัมพันธเปนเครื่องมือสังเกต 

การพัฒนาวิชาชีพของครู ผลการศึกษาพบวา ครูที่ใชโปรแกรมมัลติมีเดียปฏิสัมพันธเปนเครื่องมือ

สังเกตการณพัฒนาวิชาชีพครูมีความสามารถในการจดจํา  สามารถที่จะพิสูจนและอธิบายไดมากกวา

ครูที่ใชคูมือมาตรฐานวิชาชีพทางการสอน 
 
 งานวจิัยในประเทศ 
 เจษฎา  นาจันทอง (2543)  ไดทําวิจัย เร่ือง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

วิชาชีววิทยาเรื่องระบบประสาท  สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการวิจัยพบวา  บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ 80.12/82.12  เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  

และคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 0.66  หมายความวา  

หลักการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนแลว  นักเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ  66 

จิรวรรณ  สุวรรณเนตร (2543)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

เร่ือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง  จังหวัด

สมุทรสงครามสําหรับสอนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1  มีประสิทธิภาพ  94.09/92.00  สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว

คือ  85/85 

ศิวิกา อมรรัตนานุเคราะห (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ผลการวิจัยพบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และจากการศึกษาเจตคติของนักเรียน

ทีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก 

นฤมล จันทรเจิด (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติเดียดวย

ตนเอง ชุด อยูอยางไรใหปลอดจากเอดส ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจัยพบวา การพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรมีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก โดยมี

ประสิทธิภาพ 89.37188.33  เปนไปตามเกณฑ 85/85 

นุสรา ทองปอนด (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเดอรมัลติมีเดีย

วิชาภาษาอังกฤษโดยใชบทสนทนาประกอบภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย

พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชบทสนทนาประกอบภาพ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระบายและมีประสิทธิภาพเปน 94.09/91.90 
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 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรนั้น  เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก  และชวยใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต 
3.1 ความหมายอนิเทอรเน็ต 

ลาเควย (Laquey. 1994: 1)  กลาววา  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  เครือขายคอมพิวเตอร

ขนาดใหญที่มีการเชื่อมตอถึงกันในระดับโลก 

บารด (Bard. 1995: 9)  กลาววา  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  เครือขายคอมพิวเตอรขนาด

ใหญที่เชื่อมตอถึงกันในระดับโลก  โดยเครือขายยอยที่มีระบบเหมือนกันหรือตางกันสามารถเชื่อมโยง

กันเขาเปนเครือขายโลกได  โดยมาตรฐานการติดตอที่เรียกวา  อินเทอรเน็ตโปรโตคอล 

เบนสัน (Benson.2001: 3) กลาววา  อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายของคอมพิวเตอร

และผูคน  ในการสรางเทคโนโลยีอยางมีศิลปะ  อินเทอรเน็ตทําใหเครือขายทางกายภาพที่ไมเหมือนกัน

เชื่อมตอกับส่ิงอื่นๆ  และใชเทคโนโลยีอุปกรณหลากหลายเชื่อมตอและกระทําระบบการสื่อสาร

มากมาย 

สเนล (Snell. 2003: 17)  กลาววา  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  เครือขายที่มีขนาดใหญและ

การเติบโตอยางรวดเร็ว   การทํางานผานอินเทอรเน็ตที่ไมไดวางแผนไว   แตการมีความสุขและการใช

ในการคนหาเปนสิ่งที่มีคาและใหความเพลิดเพลิน 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2540 : 70)  บัญญัติใหใช “อินเทอรเน็ต”  สําหรับคํา “Internet”  และ

มีผูใหความหมายของอินเทอรเน็ต  ไวดังนี้ 

ชัยพจน  รักงาม  (2540 : 1)  กลาววา  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  ระบบเครือขายที่ใหญที่สุด

ในโลก  (Network of Network)  ซึ่งเปนระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรไดทั่วโลก  เปนแหลงความรูอัน

ทันสมัย  ชวยใหผูใชทราบขาวสาร  ความรูใหมๆ  ไดรวดเร็วและไมยุงยาก 

ครรชิต  มาลัยวงศ (2540 : 40)  อธิบายวา  อินเทอรเน็ตคือ  ระบบของการเชื่อมโยง

ขายงานคอมพิวเตอรขนาดใหญโตที่สุดของโลกปจจุบันนี้  อินเทอรเน็ตเชื่อมโยงคอมพิวเตอรขนาด

ใหญทั่วโลกนับลานเครื่องเขาดวยกัน  คอมพิวเตอรขนาดใหญเหลานี้ยังเชื่อมโยงไปยังคอมพิวเตอร

ขนาดเล็กอีกมากมาย  ทําใหมีผูที่เปนสมาชิกเครือขายอินเทอรเน็ตอยูทั่วโลกหลายสิบลานคน 

กิดานันท มลิทอง. (2540 : 321) อินเทอรเน็ต  เปนระบบของการเชื่อมโยงเครือขาย

คอมพิวเตอรขนาดใหญที่ครอบคลุมไปทั่วโลกเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการขอมูลขาวสาร  
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เชน  การโอนแฟมขอมูล  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  อินเทอรเน็ตเปนวิธีการเชื่อมโยงงานคอมพิวเตอรที่มี

อยูซึ่งขยายไปอยางกวางขวางเพื่อการเขาถึงขอมูลของแตละระบบที่มีสวนรวมกันอยู  

ไพฑูรย  ศรีฟา  (2543 : 85)  กลาววา  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  กลุมของคอมพิวเตอรและ

อุปกรณคอมพิวเตอรที่ถูกนํามาเชื่อมตอกันผานเทคโนโลยีดานการสื่อสาร  เพื่อใหสามารถ

ติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันได 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  การเชื่อมโยงเครือขาย

คอมพิวเตอรทั่วโลกเขาดวยกัน  โดยมาตรฐานการติดตอที่เรียกวา  อินเทอรเน็ตโปรโตคอล  เปนแหลง

ความรูอันทันสมัย  ชวยใหผูใชทราบขาวสาร  ความรูใหมๆ  ไดรวดเร็วและไมยุงยาก 

 
3.2 บริการบนอินเทอรเน็ต 

โทมัส (Thomas. 1996: 4-6)  ไดกลาวถึงเครื่องมือที่ใหบริการทางอินเทอรเน็ตแบง

ออกเปน 2 อยาง  ดังนี้ 

1. การบริการแบบพื้นฐาน  มีดังนี้ 

-  E-mail (Electronic Mail) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส  เปนบริการที่ชวยรับสง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปถึงผูรับไดทั่วโลก   

 -  FTP (File Transfer Protocol : FTP)  เปนการถายโอนแฟมขอมูลประเภทตางๆ  

เชน  แฟมขาว  แฟมภาพ  แฟมเสียงเพลง  ฯลฯ  จากคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบรรจุลง (download)  ไวใน

คอมพิวเตอรของเรา  หรือจะเปนการบรรจุขึ้น  (upload)  ขอมูลจากคอมพิวเตอรของเราไปที่เครื่อง

บริการแฟมใหผูอ่ืนนําไปใชไดเชนกัน 

-  Telnet  เปนการใชคอมพิวเตอรของเราผานเขาไปใชคอมพิวเตอรของเครื่องอื่น  

บริการนี้ทําใหเราสามารถนั่งทํางานที่หนึ่งแตใชคอมพิวเตอรอีกที่หนึ่งได  แตตองเขาใจวาเครื่องที่เราใช

นั้นเปนเครื่องที่เรามีสิทธิ์ใช 

-  Usenet NEWS  กลุมอภิปรายเปนการรวมกลุมของผูใชอินเทอรเน็ตที่มีความสนใจ

ในเรื่องเดียวกัน  เชน  กลุมที่สนใจ  เร่ืองคอมพิวเตอร  รถยนต  การเลี้ยงปลา  การปลูกไมประดบั  เปน

ตน  เพื่อสงขาวสารหรือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางกัน  ในลักษณะของการดานขาว  (Bulletin 

Board)  บนอินเทอรเน็ต 

2. การบริการที่แผขยาย 

 - Archie  บริการนี้เปนฐานขอมูลที่กวางใหญ  ครอบคลุมทั่วโลก  ประกอบดวยแฟมที่

นํามาจากระบบตางๆ  ทั่วโลก   
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 - Gopher  เปนโปรแกรมที่มีรายการหรือเมนู (Menu)  ใหเลือกเพื่อชวยเหลือผูใชใน

การคนหาแฟมขอมูล  ความหมาย  และทรัพยากรอื่นๆ  เกี่ยวกับหัวขอที่ระบุไว  โดยผูใชไมจําเปนตอง

ทราบและใชรายละเอียดของคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงอยูกับอินเทอรเน็ต  หรือชื่อแฟมขอมูลใดๆ  ทั้งสิ้น  

ผูใชเพียงแตเลือกอานในรายการเลือก  และกดแปน Enter เทานั้นเมื่อพบส่ิงที่นาสนใจในการใชนี้ผูใช

จะเห็นรายการเลือกตางๆ  พรอมดวยสิ่งที่ใหเลือกใชมากขึ้น   

 - Veronica  เปนโปรแกรมคนหาขอมูลที่พัฒนาขึ้นมาจากการทํางานของระบบโก

เฟอร  เพื่อชวยในการคนหาขอมูลที่ตองการโดยไมตองผานระบบเมนูตามลาํดับข้ันของโกเฟอรเพียงแต

พิมพคําสําคัญ (Keyword)  ลงไปใหระบบคนหาเรื่องที่เกี่ยวของกับคํานั้นๆ แทน 

 - Online Databases  เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนระบบขนาดใหญที่ครอบคลุม

กวางขวางของทั่วโลกโดยมีแฟมขอมูลตางๆ  มากมายหลายพันลานแฟมบรรจุอยูในระบบเพื่อใหผูใช

สามารถสืบคนใชงาน  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีระบบ  หรือโปรแกรมเพื่อชวยในการคนหาแฟมไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว 

 - World Wide Web (WWW)  เปนการคนหาขอมูลโดยใชพิมพชื่อ Website ที่

ตองการ  เมื่อไดเอกสารหรือขอมูลที่เราตองการแลวก็สามารถคนหาคําสําคัญอื่นๆ  ในเอกสารนั้นตอๆ  

ไปไดโดยไมตองกลับคืนมาสูรายการหลัก 

ณัฐกร  สงคราม (2543 : 15-17) อินเทอรเนต็เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันไป

ทั่วโลก  มีผูเขามาใชบริการมากมายดวยเหตุนี้ลักษณะการใหบริการจึงเกิดขึ้นอยางหลากหลาย

รูปแบบเพื่อสนองความตองการของผูใช  โดยสามารถสรุปรูปแบบการใชบริการบนอินเทอรเน็ต

ออกเปน 5 ลักษณะ   

1.  บริการดานการรับสงขาวสารและแสดงความคิดเหน็  เปนบริการที่ไดรับความนิยม

มากที่สุดในระบบอินเทอรเน็ต  ซึ่งมีเครื่องมือในการรับสงขาวสาร  และแสดงความคิดเห็นระหวาง

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตหลากหลายวิธีการ  ดังนี้ 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรือ  อีเมล (E-mail)  มาจากคําวา  Electronic Mail ใน

ภาษาไทย  บางครั้งเรียกวา  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  เปนบริการอินเทอรเน็ตชนิดหนึ่งที่ผูนิยมใชมาก

ที่สุดและเปนประโยชนตอคนทั่วไปใหสามารถติดตอรับสงขอมูลระหวางกันไดอยางรวดเร็ว  อีเมลเปน

วิธีการติดตอส่ือสารดวยตัวหนังสือแบบใหมแทนจดหมายบนกระดาษ  แตใชวิธีการสงขอมูลในรูปของ

สัญญาณอิเล็กทรอนิกสจากเครื่องคอมพิวเตอรหนึ่งไปยังผูรับอีกเครื่องหนึ่ง  โดยมีรายชื่อไปรษณีย 

(Mailing List)  เปนบริการที่ผูใชสามารถเขากลุมรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอที่ตนเองสนใจ

ผานทางอีเมล  โดยจดหมายที่สงเขาสูระบบรายชื่อไปรษณียจะถูกสงไปยังรายชื่อทั้งหมดที่ได
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ลงทะเบียนไวในระบบ  นอกจากนี้ยังใชในการลงทะเบียนเพื่อรับขาวสารเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลที่มี

ผูใชสนใจดวย 
กลุมอภิปราย  (Newsgroup)  หรือ  ยูสเน็ต  (Use net)  
กลุมอภิปรายเปนการรวมกลุมของผูใชอินเทอรเน็ตที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน  เชน  

กลุมที่สนใจ  เร่ืองคอมพิวเตอร  รถยนต  การเลี้ยงปลา  การปลูกไมประดับ  เปนตน  เพื่อสงขาวสาร

หรือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางกัน  ในลักษณะของการดานขาว  (Bulletin Board)  บนอินเทอรเน็ต  

ผูใชสามารถเลือกหัวขอที่สนใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได  โดยการสงขอความไปยังกลุม  และ

ผูอานภายในกลุมจะมีการรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและสงขอความกลับมายังผูสงโดยตรง  

หรือสงเขาไปในกลุมเพื่อใหผูอ่ืนอานดวยก็ได 
การสนทนา  (Talk) 
การสนทนาเปนบริการที่ชวยใหผูใชสามารถพูดคุยโตตอบกับผูใชคนอื่นๆ  ที่เชื่อมตอเขา

ระบบอินเทอรเน็ตในเวลาเดียวกัน  โดยการพิมพขอความผานทางแปนพิมพ  พูดคุยผานทาง

คอมพิวเตอรโดยมีการตอบโตกันทันที  การสนทนาผานอินเทอรเน็ตนี้สามารถใชโปรแกรมไดหลาย

โปรแกรม  เชน  โปรแกรม Talk  สําหรับการสนทนา  เพียง 2 คน  โปรแกรม Chat หรือ IRC (Internet 

Relay Chat)  สําหรับการสนทนาเปนกลุมหรือโปรแกรม ICQ (มาจากคําวา I Seek You)  เปนการ

ติดตอส่ือสารกับคนอื่นๆ  บนอินเทอรเน็ตทางหนึ่ง  คุณสมบัติที่โดดเดนของไอซีคิวคือ  การสนทนา

แบบตัวตอตัวกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือสนทนาพรอมๆ กันหลายๆ คนก็ได  และที่สําคัญคือผูใช

ไอซีคิวสามารถเลือกสนทนากับใครโดยเฉพาะหรือเลือกที่จะไมสนทนากับผูที่ไมพึงประสงค 

2.  บริการดานการติดตอส่ือสาร  เปนบริการที่ผูใชสามารถติดตอสื่อสารกับเครื่อง

คอมพิวเตอรที่อ่ืนได  ในขณะที่นั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรของตนเอง  ซึ่งมีหลายลักษณะดังนี้  การขอ

เขาไปใชระบบจากระยะไกล (Telnet)  โปรแกรม Telnet   เปนโปรแกรมที่ใชในการเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรอ่ืนๆ  บนอินเทอรเน็ต  และสามารถใชบริการสาธารณะตางๆ  เชน  บริการหองสมุด  

ขอมูลการวิจัย  และสารสนเทศของเครื่องเครื่องคอมพิวเตอรเหลานั้นได  ราวกับวากําลังทํางานอยูบน

เครื่องคอมพิวเตอรนั้นๆ  ชวยใหไมตองเดินทางไปทํางานอยูหนาเครื่องเหลานั้นโดยตรง  จึงถือเปน

บริการหลักที่สําคัญอยางยิ่งของอินเทอรเน็ต  การใชโปรแกรม Telnet  ติดตอกับคอมพิวเตอรใน

อินเทอรเน็ตนั้นจําเปนตองไดรับสิทธิเปนผูใชในระบบนั้นกอน  แตก็มีระบบคอมพิวเตอรในเครือขายอยู

อีกจํานวนมากอนุญาตใหผูใชทั่วไปเขาไปบริการได  The Internet Telephone  และ  The 

Videophone  ปกติการสื่อสารทางโทรศัพทผูใชจะตองยกหูจากเครื่องรับโทรศัพทและพูดขอความ

ตางๆ  ระหวางผูรับ  และผูสง  แตเมื่อใชบริการอินเทอรเน็ตซึ่งเปนเครือขายการสื่อสารทั่วไป  ผูใช

สามารถเลือกหมายเลขโทรศัพทที่ตองการติดตอโดยพูดผานไมโครโฟนเล็กๆ  และฟงเสียงสนทนาผาน
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ทางลําโพง  ทั้งนี้ผูใชจะตองมีโปรแกรมสําหรับใชงานรวมทั้งใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนระบบ

มัลติมีเดีย  นอกจากนี้หากมีการติดตั้งกลองวีดิทัศนที่เครื่องคอมพิวเตอรของคูสนทนาทั้ง 2 ฝาย  เมื่อ

เชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับระบบอินเทอรเน็ตแลว  ภาพที่ไดจากการทํางานของกลองวีดิทัศนก็

สามารถสงผานไปทางอินเทอรเน็ตถึงผูรับได  การสนทนาทางโทรศัพทจึงปรากฏภาพของคูสนทนาทั้ง

ผูรับ  และผูสงบนจอคอมพิวเตอรไปพรอมกับเสียงดวย 

3.  บริการการถานโอนแฟมขอมูล  บริการการถายโอนแฟมขอมูล  หรือบริการ FTP (File 

Transfer Protocol)  เปนบริการของอินเทอรเน็ตอยางหนึ่งที่ผูใชอินเทอรเน็ตนิยมใช  โดยผูใชสามารถ

แลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ  ไมวาจะเปนไฟลขอมูลตัวหนังสือ  รูปภาพ  เสียง  วีดิทัศน  หรือโปรแกรมตางๆ  

ซึ่งการถายโอนขอมูลนั้นมีอยู 2  ลักษณะ  คือ 

 -  การถายโอนไฟลขอมูลในเครื่องของเราไปยังคอมพิวเตอรที่เปนโฮสต (Host)  

เรียกวา การอัพโหลด(Upload) ทําใหคอมพิวเตอรเครื่องอื่นสามารถใชงานจากขอมูลของเราได 

 -  การที่เราถายโอนไฟลขอมูลจากโฮสตอ่ืนมายังคอมพิวเตอรของเราเรียกวา  การ

ดาวนโหลด (Download)  ในการนําดาวนโหลดขอมูลตางๆ  มาใชนั้นมีบริการอยู 2 ประเภท  คือ  

Private FTP  หรือเอฟทีพีเฉพาะกลุมนิยมใชตามสถานศึกษาและภายในบริษัท  ผูใชบริการจะตองมี

รหัสผานเฉพาะจึงจะใชงานได  ประเภทที่สองคือ  Anonymous FTP  เปนเอฟทีพีสาธารณะใหบริการ

ดาวนโหลดไฟล  ขอมูลฟรีโดยไมตองมีรหัสผาน  ซึ่งปจจุบันมีบริการในลักษณะนี้เปนจํานวนมาก  

โดยเฉพาะโปรแกรมซอฟตแวรใหมๆ  ที่ทางบริษัทตางๆ  คิดคนขึ้นมาและตองการเผยแพรไปสู

สาธารณชนก็จะนําโปรแกรมมานําเสนอไว  ผูใชอินเทอรเน็ตคนใดสนใจก็สามารถใชเอฟทีพีดึงเอา

โปรแกรมเหลานั้นมาใชงานได  โดยโปรแกรมที่สามารถดาวนโหลดไดโดยไมตองเสียคาใชจายเรียกวา 

ฟรีแวร (Freeware)  และโปรแกรมที่สามารถดาวนโหลดมาทดลองใชกอนในระยะเวลาที่จํากัด  ซึ่ง

หากพอใจก็ตองเสียคาใชจายเพื่อซื้อตัวโปรแกรมในการใชงานอยางเต็มรูปแบบตอไป  เรียกวา  แชร

แวร (Shareware) 

4.  การคนหาขอมูล  เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนระบบขนาดใหญที่ครอบคลุมกวางขวาง

ของทั่วโลกโดยมีแฟมขอมูลตางๆ  มากมายหลายพันลานแฟมบรรจุอยูในระบบเพื่อใหผูใชสามารถ

สืบคนใชงาน  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีระบบ  หรือโปรแกรมเพื่อชวยในการคนหาแฟมไดอยางสะดวก

รวดเร็ว 

อารคี (Archie)  เปนโปรแกรมที่ชวยในการคนหาแฟมที่ผูใชทราบชื่อแตไมทราบวาแฟม

นั้นอยูในเครื่องบริการใดในอินเทอรเน็ต  โปรแกรมนี้จะสรางบัตรรายการแฟมไวในฐานขอมูล  เมื่อ

ตองการคนวาแฟมนั้น  อยูในเครื่องบริการใดก็เพียงแตเรียกใชอารคีแลวพิมพขอมูลที่ตองการนั้นลงไป  

อารคีจะตรวจคนฐานขอมูล  และแสดงชื่อแฟมพรอมรายชื่อเคร่ืองบริการที่เก็บ  แฟมนั้นใหทราบ  เมื่อ



 33 

ทราบชื่อเครื่องบริการแลวก็สามารถใชเอฟทีพีเพื่อถายโอนแฟมขอมูลมาบรรจุลงในคอมพิวเตอรของผู

ใชได 

โกเฟอร (Gopher)  เปนโปรแกรมที่มีรายการหรือเมนู (Menu)  ใหเลือกเพื่อชวยเหลือผูใช

ในการคนหาแฟมขอมูล  ความหมาย  และทรัพยากรอื่นๆ  เกี่ยวกับหัวขอที่ระบุไว  โดยผูใชไม

จําเปนตองทราบและใชรายละเอียดของคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงอยูกับอินเทอรเน็ต  หรือชื่อแฟมขอมูล

ใดๆ  ทั้งสิ้น  ผูใชเพียงแตเลือกอานในรายการเลือก  และกดแปน Enter เทานั้นเมื่อพบสิ่งที่นาสนใจใน

การใชนี้ผูใชจะเห็นรายการเลือกตางๆ  พรอมดวยสิ่งที่ใหเลือกใชมากขึ้น  จนกระทั่งผูใชเลือกสิ่งที่

ตองการ  และมีขอมูลแสดงขึ้นมา  ผูใชสามารถอานขอมูลหรือเก็บบันทึกไวในคอมพิวเตอรของผูใชได 

เวอรโรนิคา  (Veronica)  เปนโปรแกรมคนหาขอมูลที่พัฒนาขึ้นมาจากการทํางานของ

ระบบโกเฟอร  เพื่อชวยในการคนหาขอมูลที่ตองการโดยไมตองผานระบบเมนูตามลําดับข้ันของโกเฟอร

เพียงแตพิมพคําสําคัญ (Keyword)  ลงไปใหระบบคนหาเรื่องที่เกี่ยวของกับคํานั้นๆ  แทน 

เวส (WAIS: Wide Area Information Server)  เปนโปรแกรมสําหรับใชเครื่องมือที่ชวย

สืบคนขอมูล  การใชงานขอมูลผูใชตองระบุชื่อเร่ืองหรือชื่อคําหลักที่เกี่ยวกับขอมูลที่ตองการคน  

หลังจากใชคําสั่งคนหาขอมูลโปรแกรมเวสจะชวยคนไปยังแหลงขอมูลที่ตอเชื่อมกันอยูในอินเทอรเน็ต  

โดยจะพยายามคนเอกสารที่เกี่ยวของตรงกับคําคน  หรือวลีสําคัญที่ผูใชการคนหาใหมากที่สุด 

เซิรช เอนจินส (Search Engines)  เปนเครื่องมือชวยคนหาขอมูลในระบบอินเทอรเน็ตที่

ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน  ซึ่งเปนลักษณะของโปรแกรมชวยการคนหาซึ่งมีอยูมากมายใน

ระบบอินเทอรเน็ต  โดยการพัฒนาขององคกรตางๆ  เชน  Yahoo, Alte Vista, HotBot, Excite  และ 

Google  เปนตน  เพื่อชวยใหผูใชคนหาขอมูลสารสนเทศตางๆ  โดยผูใชพิมพคําหรือขอความที่เปนคํา

สําคัญเขาไป  โปรแกรมจะแสดงรายชื่อของแหลงขอมูลตางๆ  ที่เกี่ยวของขึ้นมา  ซึ่งผูใชสามารถคลิก

ไปที่ รายชื่อตางๆ   เพื่อเขาไปดูขอมูลตัวนั้นๆ  ได   หรือจะเลือกคนจากหัวขอในหมวดตางๆ  

(Categories)  ที่โปรแกรมไดแสดงไวเปนรายการตางๆ  โดยเริ่มจากหมวดที่กวาง  จนลึกเขาไปสูหมวด

ยอยได 

5. บริการขอมูลมัลติมีเดีย  เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web :WWW)  เปนบริการบน

อินเทอรเน็ตที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก  เนื่องมาจากลักษณะเดนของเวิลดไวดเว็บที่สามารถ

นําเสนอขอมูลมัลติมีเดียที่แสดงไดทั้งตัวหนังสือ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียงซึ่งมีอยูมากมาย  

และสามารถรวบรวมลักษณะการใชงานอื่นๆ  ในระบบอินเทอรเน็ตเอาไวดวย  ไมวาจะเปนไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส  การถายโอนขอมูล  การสนทนา  การคนหาขอมูล  และอื่นๆ  ทําใหเวิลดไวดเว็บเปน

แหลงขอมูลที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก  โดยการเขาสูระบบเวิลดไวดเว็บจะตองใชโปรแกรมคนผาน 

(Web Browser)  เปนตัวเชื่อมเขาสูระบบอินเทอรเน็ต  ซึ่งโปรแกรมคนผานที่ไดรับความนิยมไดแก  
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Internet Explorer และ  Netstep Navigator  ลักษณะของเวิลดไวดเว็บ  คือ  การนําเสนอขอมูลตางๆ  

มากมายในลักษณะหนากระดาษอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา  เว็บเพจ  (Web Page)  เปรียบเสมือนหนา

หนังสือหรือหนานิตยสารซึ่งสามารถบรรจุขอความ  รูปภาพ  และเสียงไวไดดวย  โดยที่หนาแรกของ

เว็บเพจ  เรียกวา  โฮมเพจ (Home Page)  ซึ่งภาษาที่ใชในการเขียนเว็บเพจใหสามารถดูได

เวิลดไวดเว็บ  เรียกวา  HTML (Hypertext Markup Language)  เมื่อนําเอาเว็บเพจหลายๆ  เว็บเพจ

มารวมกันในแหลงเดียวกัน  เรียกวา เว็บไซต (Web Site)  หรืออาจเรียกสั้นๆ วา เว็บ (Web)  เว็บไซต

แตละที่จะถูกเก็บไวในเว็บเซิรฟเวอร (Web Server)  แตละแหงโดยแตละแหงก็จะมีโฮสตของตนเองทํา

หนาที่ดูแลและพัฒนาขอมูลซึ่งโดยปกติจะเปดอิสระใหทุกคนเขาไปเปดดูขอมูลได  ขอเพียงแตใหผูใช

ทราบที่อยูของเว็บเซิรฟเวอรนั้นๆ  ซึ่งที่อยูนี้เรียกวา  ยูอารแอล (URL:Uniform Resource Locator) ซึ่ง

แตละยูอารแอลจะมีชื่อไมซ้ํากัน เชน  www.hotmail.com, www.swu.ac.th, www.ipst.ac.th  เปนตน  

โฮมเพจหรือเว็บเพจของแตละเว็บไซตจะมีทั้งขอความ  และรูปภาพ  ซึ่งตกแตงไวอยางสวยงาม  

เอกสารเหลานี้จะมีขอความที่บรรจุอยูจํานวนหนึ่งซึ่งอาจจะเปนหัวขอ  กลุมคํา  หรือรูปภาพที่สัมพันธ

กับเนื้อหา  แตไมไดแสดงเนื้อหาทั้งหมดไวในหนาเดียวหากแตมีคําสําคัญที่เนนเปนจุดเดนมีสีสัน

ชัดเจน  หรือขีดเสนใตไว  ซึ่งโดยทั่วไป  ถาผูใชเอาเมาสไปวางไวบนขอความหรือรูปภาพนั้นๆ  

สัญลักษณของเมาสก็จะเปลี่ยนจากรูปลูกศรมาเปนรูปมือ  ถาหากผูใชตองการรายละเอียดเพิ่มเติมก็

คลิกที่  ขอความหรือรูปภาพนั้น  เว็บเพจที่เกี่ยวของกับขอความหรือรูปภาพนั้นก็จะถูกเปดขึ้นมา

ลักษณะเชนนี้เรียกวาการเชื่อมโยงดวยไฮเปอรลิงค (Hyperlink)  ซึ่งทําใหสามารถเชื่อมโยง (Link)  ไป

ยังเว็บเพจอื่นๆ  ในเว็บไซตเดียวกัน  และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนๆ  ไดอยางไมจํากัดดวยเหตุนี้  ใน

ปจจุบันเวิลดไวดเว็บจึงเปนที่นิยมมากไมวาจะเปนในธุรกิจการคา  การอุตสาหกรรม  องคกรการศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะนําเสนอขอมูลหรือประชาสัมพันธหนวยงานโดยใชเวิลดไวดเว็บ 

     จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  บริการทางอินเทอรเน็ต  หมายถึง  การใหบริการใน

เครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิดใหญๆ  คือ  1. การบริการแบบพื้นฐาน  2.  การบริการที่

แผขยาย  ผูใชสามารถใชงานไดตามสิทธิ์ใชไดโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา 

 
3.3 ความสาํคัญของอินเทอรเน็ต 

โอ ดูชาเตท (O Dochartaingh. 2002: 13) กลาวไววา  อินเทอรเน็ตไดเกิดขึ้นในป  1960  

มีคอมพิวเตอรที่สามารถติดตอส่ือสารในระยะไกลได  อยางไรก็ตามในป 1993 และ 1994  เมื่อ

บราวเซอรใชงายมากขึ้น  เชน Mosaic และ Netscape มีความเหมาะสมอยางกวางขวางและไดทํา

การติดตอจริงๆ  ที่จะใชงาน  มีเร่ืองที่สําคัญ 2 ขอ  ไดเกิดขึ้น  ดังนี้ 



 35 

1. การประกาศเริ่มใชอินเทอรเน็ต  เฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงขอมูลไดโดย

ไมตองเสียคาใชจาย 

2. จะเห็นวาการประกาศใชอินเทอรเน็ต ทุกคนตั้งแตมหาวิทยาลัยจนถึงรัฐบาลไดเร่ิมตน

เกี่ยวกับธุรกิจในการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเพื่อเขาสูอินเทอรเน็ตและตําแหนงของขอมูลของแตละบุคคล

ที่จะคนหา 

วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ (2539: 55)  กลาวไววา  ในยุคโลกาภิวัฒน (Globalization)  เชน

ปจจุบัน  วิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการพัฒนาไปมาก  ทําใหเกิดสังคมใหมของมนุษย

โลกเรียกวา  สังคมสารสนเทศ  โลกถูกหลอมเปนหนึ่งเดียวเปนหมูบานโลก  การแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารสามารถทาํไดอยางรวดเร็วดวยวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งการสื่อสาร

โทรคมนาคมที่ไดรับการพัฒนาอยูตลอดเวลา  หลายประเทศทั่วโลกกําลังใหความสําคัญกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (Information Technology)  หรือเรียกโดยยอวา “ไอที”  ซึ่งหมายถึง  ความรูในวิธีการการ

ประมวลผล  จัดเก็บรวบรวม  เรียกใช  และนําเสนอขอมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เครื่องมือที่

จําเปนตองใชสําหรับงานไอที  คือ  คอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  ตลอดจนโครงสราง

พื้นฐานดานการสื่อสารไมวาจะเปนสายโทรศัพท  ดาวเทียม  หรือเคเบิ้ลใยแกวนําแสง  อินเทอรเน็ต

เปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการประยุกตใชไอที  หากเราจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารในการ

ทํางานประจําวัน  อินเทอรเน็ต  จะเปนชองทางที่ทําใหเราเขาถึงขอมูลไดในเวลาอันรวดเร็วขาวสารหรือ

เหตุการณความเปนไปตางๆ  ทั่วไป  ที่เกิดขึ้นในปจจุบันสามารถสืบคนไดจากอินเทอรเน็ตเชนกัน  

อินเทอรเน็ตจึงเปนแหลงขาวที่ทันสมัยและชวยใหรับรูขาวสารที่เกิดขึ้นในมุมอ่ืนๆ  ของโลกไดอยาง

รวดเร็วกวาสื่ออ่ืนๆ  ไมวาจะเปนหนังสือ  วิทยุ  หรือแมแตโทรทัศน  หากเราจําเปนตองติดตอกับบุคคล

อ่ืนเปนประจําไมวาจะอยูภายในหรือนอกประเทศ  อินเทอรเน็ตจะชวยใหการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดทั้ง

การสนทนาแบบคอมพิวเตอรออนไลนในเวลานั้นหรือสามารถฝากขอความอิเล็กทรอนิกสไวกับ

คอมพิวเตอรเพื่อรอใหผูรับมาเปดอานในเวลาที่สะดวกได  ทําใหเปดโอกาสในการสื่อสารถึงกันไดอยาง

ประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2540 – 2541 : 58 – 60)  กลาวไวดังนี้   

1. ชวยเปดโลกกวางใหกับผูเรียนมีผลใหผูเรียนมีการรับรูเกี่ยวกับสังคม  วัฒนธรรมและ

โลกมากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากการที่เครือขายการศึกษาบนอินเทอรเน็ตทําใหผูเรียนสามารถติดตอส่ือสาร

กับผูคนทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว  ไมวาจะเปนลักษณะการปฏิสัมพันธโตตอบทันทีทันใด  เชน  บริการ 

Chat, Talk หรือ  บริการอื่นๆ  เชน  บริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail),  บริการเวิลด  ไวด  เว็บ, 

FTP  และอื่นๆ  ทําใหผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศไดทั่วโลกโดยไมจําเปนวาขอมูลนั้นจะมา

จากสวนใดของโลก 
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2. เปนแหลงรวบรวมขุมทรัพยทางปญญาอยางมากมายในลักษณะที่ส่ือประเภทอื่นไม

สามารถทําได  ผูเรียนจะมีความสะดวกตอการคนหาขอมูลในลักษณะใดก็ได  เชน  การคนหาหนังสือ 

หรืออานบทคัดยอจากหองสมุดออนไลน  ตํารา  วารสารตางๆ  โดยผูใชจะเขาไปใชเครือขายในเวลา

และสถานที่ใดก็ได 

3. กอใหเกิดทักษะการคิดอยางมีระบบ  (High-Order  Thinking Skills)  โดยเฉพาะการ

คิดวิเคราะหแบบสืบคน  (Inquiry-Based Analytical Skills)  การคิดเชิงวิเคราะห (Critical Thinking)  

การวิเคราะหขอมูล  การแกปญหา  และการคิดอยางอิสระ 

4. สนับสนุนการทํากิจกรรมรวมกันไดเปนอยางดี  ไมวาจะเปนการศึกษาในลักษณะที่

เรียนรวมกันหรือเรียนตางหองกันหรือตางสถาบันกัน  เพราะลักษณะการเรียนการสอนดังกลาวจะตอง

มีการสืบคนขอมูล  การสนทนา  การอภิปราย  เพื่อแลกเปลี่ยนความรูอยางตอเนื่องตลอดเวลาระหวาง

ครูกับนักเรียน  และระหวางผูเรียนดวยกันเอง 

5. เปนกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยง  และบูรณาการการเรียนการสอนเขาดวยกันเปนอยาง

ดี  นักการศึกษาสามารถที่จะบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาตางๆ  เขาดวยกันอยางตอเนื่อง 

6. ชวยขยายขอบเขตของหองเรียนออกไปใหกวางขึ้น  เพราะผูเรียนสามารถที่จะให

เครือขายในการสํารวจขอมูลและปญหาตางๆ  ที่ผูเรียนสนใจ 

7.  เปนตัวเชื่อมใหผูเรียนเขาถึงผูใหคําปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญโดยตรง 

เราสามารถใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาไดหลายรูปแบบ ไดแก 

 1.  การคนควา  เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนขายงานที่รวมขายงานตางๆ  มากมาย

เขาไวดวยกัน  จึงทําใหสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ  ทั่วโลกได  เพื่อการคนควาวิจัยในเรื่องที่

สนใจทุกสาขาวิชาเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย  การสืบคนแหลงขอมูลนี้สามารถทํา

ได  โดยใชโปรแกรมในการชวยคนหา  เชน  อารคี  โกเฟอร  และโปรแกรมในเวิลดไวดเว็บ  เชน  ไลคอส 

(Lycos)  และเว็บครอเลอร  (Web carwler)  เปนตน  เพื่อคนหาขอมูลที่อยูในแมขายทั่วโลกที่ตองการ

ได  นอกจากนี้ยังสามารถติดตอเขาสูแมขายของหองสมุดตางๆ  เพื่อคนหารายชื่อและขอยืมหนังสือที่

ตองการไดเชนกัน 

 2.  การเรียนและติดตอสื่อสาร  ผูสอนและผูเรียนสามารถใชอินเทอรเน็ตในการ

เรียนและติดตอส่ือสารกันไดโดยที่ผูสอนจะเสนอเนื้อหาบทเรียนโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเพื่อให

ผูเรียนเปดอานเรื่องราวและภาพประกอบที่เสนอในแตละบทเรียนหรือการเสนอบทเรียนในลกัษณะของ

การสอนใชคอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI)  ไวในเวิลดไวดเว็บเพื่อใหผูเรียนสามารถใชการเชื่อมโยงการ

เรียนรูในลักษณะสื่อหลายมติิได  เมื่ออานบทเรียนแลวผูเรียนจะถามคําถามที่ตนยังของใจและทํางาน

ตามที่กําหนดไวแลวสงกลับไปยังผูสอนไดทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  นอกจากนี้กลุมผูเรียนดวย
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กันเองยังสามารถติดตอส่ือสารกันเพื่อทบทวนบทเรียนหรืออภิปรายเนื้อหาเรื่องราวที่เรียนไปแลวได

โดยผานทางกลุมสนทนา  กลุมอภิปรายและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรือการติดตอกับผูเรียนใน

สถาบันอื่นโดยผานทางกระดานขาวและยูสเน็ตก็ไดเชนกัน 

 3.  การศึกษาทางไกล  การใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาทางไกล  สามารถใชไดทั้ง

ในรูปแบบ  “หองเรียนเสมือน”  โดยบรรจุเนื้อหาบทเรียนที่ใชสมองลงในเว็บไซตเพื่อใหผูเรียนหรือผูใช

อินเทอรเน็ตทั่วไปสามารถเรียนรูไดดวยตนเองเสมือนเรียนอยูในหองเรียนอีกลักษณะหนึ่งจะเปนการ

สงการสอนจากหองเรียนหรือหองสงในสถาบันการศึกษาหนึ่งไปยังหองเรียนอื่นๆ  ทั้งภายใน

สถานศึกษาเดียวกันหรือในสถานศึกษาตางๆ  รอบโลกเพื่อใหสามารถเรียนไดพรอมกัน  ผูสอนจะทํา

การสอนสดดวยคอมพิวเตอรผานทางอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต  ทําใหผูเรียนไดเรียนจากผูสอนคน

เดียวกันเสมือนนั่งเรียนอยูในหองเรียนจริง  ซึ่งการสอนในลักษณะน้ีตองมีการนัดหมายผูเรียนทั้งหมด

ไวลวงหนา  เพื่อใหผูเรียนลงบันทึกเปดเขาเรียนไดพรอมกันทั้งหมด  หรืออีกรูปแบบหนึ่งจะใชใน

ลักษณะ  “มหาวิทยาลัยเสมือน”  โดยการใหผูเรียนลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาที่มีการสอน

ในรูปแบบนี้  และทําการเรียนและสื่อสารกับผูสอนผานทางอินเทอรเน็ต  หากเปนการใชนอกระบบ

โรงเรียน  จะเปนการที่ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถเรียนจากคอรสของเว็บไซตตางๆ  ที่เปดสอนโดยมีการ

ลงทะเบียนเรียนแตไมตองเสียคาเรียน   เปนการเพิ่มพูนความรูในแขนงวิชาที่ตนสนใจ 

 4.  การเรียนการสอนอินเทอรเน็ต  เปนการฝกอบรมเพื่อใหผูใชคอมพิวเตอร

สามารถใชโปรแกรมตางๆ  เพื่อทํางานในอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การใชเทลเน็ตเพื่อ

การขอเขาใชระบบจากระยะไกล  การคนหาแฟมโดยใชอารคีและการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เปน

ตน  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลเพื่อทํารายงานและวิจัย  รวมถึงการติดตอส่ือสารระหวาง

กัน  เพื่อประโยชนในการเรียนดวย 

 5.  การประยุกตใชอินเทอรเน็ต  เปนการใชอินเทอรเน็ตในกิจกรรมการเรียนการ

สอนในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย  เชน  การจัดตั้งโครงการรวมระหวางสถาบันการศึกษา  เพื่อ

แลกเปลี่ยนขอมูลหรือการสอนในวิชาตางๆ  รวมกัน  หรือการใหโรงเรียนตางๆ  สรางเว็บไซดของตน

ข้ึนมาเพื่อสนองสารสนเทศแกผูสอนและผูเรียนในโรงเรียนนั้นแหละเชื่อมตอเขากับขายงานทั่วโลกดวย

โดยเรียกวา  “โรงเรียนบนเว็บ”  (School on the web)  ในเรื่องการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนนี้  

ประธานาธิบดี  คลินตันแหงสหรัฐอเมริกา  ไดประกาศใหโรงเรียนมัธยมทุกแหงในสหรัฐอเมริกาตอง

เชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตภายในป  พ.ศ. 2543  และในปเดียวกันนี้เด็กตั้งแตอายุ 12 ปขึ้นไปจะตอง

ใชอินเทอรเน็ตเปนทุกคน   
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จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  ความสําคัญของอินเทอรเน็ต  หมายถึง  เครื่องมือ

สําหรับชวยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม ชวยในกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และ

เปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน ชวยในการสืบคนขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว  
 

3.4 รูปแบบของอินเทอรเน็ต 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2539: 1-11)  ไดกลาวถึงรูปแบบในการนําอินเทอรเน็ตมาใชใน

การศึกษา  ดังนี้ 

1. การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการติดตอส่ือสาร  อภิปราย  ถกเถียงแลกเปลี่ยน  และสอบถาม

ขอมูลขาวสาร  ทั้งกับผูสนใจศึกษาในเรื่องเดียวกันหรือกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ  ซึ่งรวมถึงการ

แจกจายที่อยูทางอีเมล  ที่อยูบน เวิลด ไวด เว็บ  บริการที่อนุญาตใหนักการศึกษาสามารถสมัครเปน

สมาชิกของกลุมสนทนา (Discussion Group)  ทําใหไดเรียนรู  นานาทัศนะจากผูเชี่ยวชาญในสาขา  

และที่สําคัญคือไดแสดงขอคิดเห็นสวนตัว  และไดซักถามขอสงสัยหรือขอความชวยเหลือตางๆ  จาก

สมาชิกภายในกลุม 

2. การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการคนหาขอมูลในการเรียนรูดวยตนเอง  การคนหาขอมูลอยาง

มีประสิทธิภาพวิธีที่นิยมมากที่สุดในปจจุบันคือผานทาง  เวิลด ไวด เว็บ  เพราะที่เว็บนั้นรับรองขอมูล

ไดหลายรูปแบบและเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกัน  ใหศึกษาไดอยางสะดวกสบาย  การคนหาขอมูลใน

การเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  จําเปนตองใชเครื่องมือชวยคน (Search Machine) ซึ่ง

ซอฟตแวรสําหรับอานขอมูลในเว็บ (Web browser)  สวนใหญจะมีบริการเชื่อมตอกับเครื่องมือเหลานี้

ไวแลว 

3. การใชอินเทอรเน็ตในหลักสูตรการศึกษา  การใชอินเทอรเน็ตในหลักสูตรการศึกษา  

สามารถแบงไดออกเปน 3 ลักษณะดวยกันคือ 

 3.1 การประยุกตอินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีอยู

เดิม  เชน  ในโครงการรวมระหวางหองเรียนจาก 2 โรงเรียนขึ้นไป (Classroom Exchange Project) ซึ่ง

ไดรวมเอากิจกรรมการเรียนอื่นๆ  เอาไว  อาทิเชน  การเก็บรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตร  การ

คนควาวิจัย  การสอบถาม  ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ  การรับรูทางสังคม  การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  ทั้ง

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  และการเขียนรายงาน 

 3.2 การศึกษาทางไกลผานทางอินเทอรเน็ต  การเรียนการสอนรูปแบบใหม  ซึ่งผูสอน

และผูเรียนไมจําเปนตองอยูในสถานที่เดียวกันการเรียนการสอนทางไกลผานอินเทอรเน็ต  ซึ่งจะชวย

ขจัดปญหาทางดานการขาดแคลนผูเชี่ยวชาญ  และขอจํากัดในดานเวลา  และสถานที่ของผูเรียนและ

ผูสอนแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ  คือ  ในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนมีการนัดหมายเวลาที่แนชัด  และ
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ในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนไมจําเปนตองมีการนัดหมาย  โดยผูเรียนสามารถที่จะเขามาเรียนในเวลา

ใดก็ได  ซึ่งในลักษณะนี้ผูสอนจะตองเตรียมเอกสารการสอนไวลวงหนา  และเก็บขอมูลการสอนนี้ไวบน

เครือขายอินเทอรเน็ต  ผูเรียนก็จะสามารถเรียน  จากที่ไหนก็ไดที่สามารถเขาเครือขายไดในเวลาใดก็ได

ที่ตองการ  เอกสารการสอนทําไดหลายลักษณะที่นิยมทํากันก็คือ  ในลักษณะของคอมพิวเตอรชวย

สอนบนเว็บ หรือ CAI on The WEB เพื่อใชประโยชนของเทคโนโลยี (Hyperlinks ของเว็บ  ในการ

เชื่อมโยงขอมูลมหาศาลจากแหลงขอมูลตางๆ ทั่วโลก  โดยผูเรียนจะตองตอเขาไปใชเครือขายใน

ขณะที่เรียนอยู  เพื่อทําการโหลดเนื้อหามาเรียน  ถาผูเรียนมีขอสงสัยใดๆ ก็สามารถมีอีเมลไปสอบถาม

จากผูสอนได 

 3.3 การเรียนการสอนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต  เปนการเตรียมความพรอมเพื่อใหนิสิต

นักศึกษาในการเรียนรูดวยตนเองทําใหนิสิตนักศึกษาไดสัมผัสและแสดงความคิดเห็นผานสื่อที่มี

ลักษณะแตกตางไปจากเดิม  เชน  ผานทางอีเมลหรือการนําเสนอขอมูลบนเว็บ  เปนตน 

เมื่อศึกษาประวัติการใชอินเทอรเน็ตแลวนั้นพอจะกลาวโดยยอไดวา  อินเทอรเน็ตเติบโต

จากระบบขายงานชื่อ  “อารพาเนต”  (ARPANET)  ที่มีประสงคเพื่อมุงเพิ่มศักยภาพทางการทหารของ

สหรัฐอเมริกา  หลังจากทดลองไดผลเปนที่นาพอใจแลวหนวยงานอื่นๆ  เชน  สถาบันการศึกษาและ

หนวยงานจึงตองการเชื่อมโยงกับหนวยงานนี้เพื่อประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรรวมกันของนักวิจัย

และนักวิทยาศาสตร   

ปจจุบันมีหนวยงานและองคกรหลากหลายรูปแบบทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ตลอดจนถึง

บุคคลทั่วไป  เขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมากขึ้นทุกวัน  กลุมผูใชอินเทอรเน็ตอาจแยกไดหลาย

กลุม  แตกลุมที่นาสนใจและเปนกลุมที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องคือ  กลุมของนักวิชาการ  นัก

การศึกษาและผูเกี่ยวของที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อรับสงขอมูล  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  นําเสนอผลงาน

หรือสรางสรรคกิจกรรมดานการศึกษา  รูปแบบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาที่นักวิชาการไทยและ

ตางประเทศไดจัดแยกเปนประเภทไว  สรุปไดดังนี้ 

1.  รูปแบบของอนิเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาไทยในประเทศไทย 

 1.1  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาโดยนักเทคโนโลยีการศึกษา  

  1.1.1  การคนควาเนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนเครือขายของคอมพิวเตอรทําให

สามารถสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ  ทั่วโลกได  โดยโปรแกรมในการชวยคนหา  เชน  อารคีโกเฟอร  

และโปรแกรมใน  WWW  เชน  ไลคอส (Lycos)  หรือใชเพื่อติดตอเขาสูหองสมุดตางๆ  เพื่อคนหา

รายชื่อและขอยืมหนังสือที่ตองการได 

  1.1.2  การเรียนและติดตอส่ือสาร  ผูสอนจะเสนอเนื้อหาบทเรียน  โดยใชอีเมลให

ผูเรียนเปดอานเรื่องราวและภาพประกอบที่เสนอในแตละบทเรียน  หรือการเสนอบทเรียนในลักษณะ
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ของการสอนใชคอมพิวเตอรชวยสอน CAI  ใน  WWW  เพื่อใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงในการเรียนรู

แบบส่ือหลายมิติได  เมื่อศึกษาบทเรียนแลวสามารถสงคําถามกลับไปยังผูสอนไดทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส  นอกจากนี้ยังสามารถติดตอส่ือกันเพื่อทบทวนบทเรียน  หรืออภิปรายไดโดยผานทาง

กลุมสนทนา  กลุมอภิปราย  หรือติดตอกับผูเรียนในสถาบันอื่นผานทางกระดานขาวและยูเนตได 

  1.1.3  การศึกษาทางไกลโดยการใชบทเรียนที่อยูในอีเมล  แทนหนังสือเรียน  

ผูเ รียนจะเปดอานเมื่อใดก็ไดตามสะดวก  สามารถเก็บไวทบทวน  ซึ่งการศึกษาทางไกลผาน

อินเทอรเน็ตจะตองมีการนัดเวลาในการเรียนลวงหนาและตองมีอุปกรณประกอบเชน  กลองวีดิทัศน  

ไมโครโฟน  ลําโพง  ซอฟตแวรโปรแกรมในการรับสงสัญญาณเพื่อสงภาพและเสียงของผูสอนจาก

สถานการศึกษา  ผูเรียนสามารถตั้งคําถามไปยังผูสอนโดยโทรศัพทหรืออีเมล 

  1.1.4  การเรียนการสอนอินเทอรเน็ตเปนการฝกอบรมเพื่อใหผูใชสามารถใช

โปรแกรมตางๆ  เพื่อทํางานในอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การใชเทลเนต  การหาแฟม

โดยใชอารคี  เปนตน  เพื่อใหเกิดความสามารถในการสืบคนขอมูลและการติดตอส่ือสารกัน 

  1.1.5  การประยุกตใชอินเทอรเน็ตในกิจกรรมการเรียนระดับโรงเรียนและ

มหาวิทยาลัย  เชน  สรางเว็บไซตเพื่อเสนอสารสนเทศแกผูสอนและผูเรียนในสถาบันนั้น  และเชื่อมตอ

เขากับขายงานทั่วโลก  “โรงเรียนบนเว็บ”  (School on the Web) 

 1.2.  รูปแบบของอินเทอรเนต็เพื่อการศึกษาในสาขาวิศวกรรม มีดังตอไปนี้ 

  1.2.1  บทเรียนรายวิชา (Course Ware)  เปนบทเรียนทางอินเทอรเน็ต  ซึ่ง

โดยทั่วไปจะมีรหัสผานของแตละเว็บเพื่อใหผูเรียนที่อยูในชั้นเรียนของผูออกแบบเทากัน 

  1.2.2  แบบหองปฏิบัติการ  (Laboratory)  เสมือนหองทดลอง  โดยจะกําหนด  

การทดลองหรือสูตรใหนักศึกษาไดทดลอง 

  1.2.3  แบบจําลองสถานการณ  (Simulation)  โดยจําลองการทํางานของ

เครื่องมือ  เครื่องจักรกลประเภทใดประเภทหนึ่ง  อันเปนเครื่องจักรที่มีราคาสูงมากไมสามารถซื้อมาใช

ในการฝกหรือไมสามารถแสดงการทํางานในโครงสรางที่ซับซอนใหผูเรียนเห็นได 

  1.2.4  แบบฐานขอมูล  (Data Based)  เปนการใชเว็บขอมูลตางๆ  และ

ออกแบบใหผูเรียนไดเขาไปใชฐานขอมูลเหลานี้ประกอบการเรียน  โดยออกแบบใหมีจุดเชื่อมโยง

เอกสาร  ในขณะเดียวกันก็ออกแบบใหผูเรียนไปใชฐานขอมูลในการสืบคนหาคําตอบของคําถามใน

บทเรียนดวย 

 1.3.  รูปแบบของอินเทอรเน็ตและสารสนเทศจากหองสมุด มีดังตอไปนี้ 

    1.3.1   บริการหองสมุดดิจิตัล  ใชคอมพิวเตอรในการจัดระบบหองสมุด  เชน  

บริการสืบคนรายการหนังสือตางๆ  รายชื่อวารสาร  บริการดัชนีวารสารและรายชื่อฐานขอมูลที่
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หองสมุด  เรียกเปนภาษาอังกฤษวา  OPAC (Online Public Access Catalog)  นักศึกษาสามารถ

สืบคนหนังสือ  ตํารา  หนังสืออางอิง  รายงาน   และวารสารที่ตองการจากหองสมุดมหาวิทยาลัยของ

ตนเองและมหาวิทยาลัยอื่นๆ  และสามารถสืบคน OPAC  ของมหาวิทยาลัยเกือบทุกแหงใน

ตางประเทศเสมือนวาเรามีหองสมุดโลก  ทาํใหมีแหลงสารสนเทศหรับนักศึกษาเพิ่มเติมจากที่เรียนใน

หองเรียนมากขึ้น 

  1.3.2  บริการฐานขอมูลออนไลนและ  CD-ROM  ไดแกฐานขอมูลสําหรับสืบคน

เร่ืองที่ตองการจากบทความที่พิมพเผยแพรในวารสารและไดจัดทําเปนฐานขอมูล  บรรณานุกรม  เพื่อ

บริการสืบคนจากดัชนีและบทคดัยอ  เมื่อจะเร่ิมงานวิจัยเราตองศึกษาวามีการวิจัยในหัวขอที่สนใจอยู

บางแลวหรือไม  การสํารวจเอกสารการทํา  Literature review  จําเปนตองสืบคนจากฐานขอมูล

บรรณานุกรมปจจุบันหองสมุดมหาวิทยาลัยและหองสมุดเฉพาะของหนวยงาน  สวนใหญมีบริการ

ฐานขอมูลสําหรับนักศึกษา  นักวิจัยและนักวิชาการ  บริษัทที่บริการฐานขอมูลเชิงพาณิชยที่เปนที่รูจัก

ไดแก  Dialog (www.dialog.com), STN  International (www.cas.org), Lexis-Nexis (www.texis-

nexis.com), ISI (www.isnet.org), IEEE (www.ieee.org)  เปนตน  พิมพวารสารในรูปกระดาษและ

รูปดิจิทัลควบคูกัน  และมีบริการสืบคนฐานขอมูล  วารสารยอนหลังและบริการบทความฉบับเต็มในรูป

สิ่งพิมพ  และแบบอิเล็กทรอนิกส  ขณะนี้วารสารอิเล็กทรอนิกสไดรับความสนใจจากนักศึกษาและ

นักวิชาการมาก  เพราะเปนบริการที่ทําใหผูอานรูสึกเหมือนกับวามีหองสมุด  อยูกับตัวสามารถสืบคน

และพลิกวารสารเพื่ออานบทความที่ตองการไดทันที  เชนเดียวกับการไปนั่งอานวารสารในหองสมุด 

  1.3.3  แหลงสารสนเทศจากอินเทอรเน็ต  เปนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานตางๆ  ทั่วโลก  ตลอดจนสารสนเทศบุคคล  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาตางๆ 

อาทิตย  สมบูรณวงศ (2547: 24-27)  ไดกลาวถึงรูปแบบของเครือขายอินเทอรเนต็ในทาง

การศึกษาไวดังนี้ 

1. การคนควา 

2. การเรียนและติดตอส่ือสาร 
3. การศึกษาทางไกล 

4. การเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต 

5. การประยุกตใชอินเทอรเน็ต 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  รูปแบบของอินเทอรเน็ต  หมายถึง  การนําเอา

อินเทอรเน็ตมาใชในงานดานตางๆ  เชน  ดานการศึกษา  เพื่อชวยในการสืบคนขอมูลในสถานที่ตางๆ  

ไดอยางมากมายมหาศาล  สรางบทเรียนออนไลน  เปนตน 
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3.5 ประโยชนของอินเทอรเนต็ 
   การประยุกตใชอินเทอรเน็ตในการศึกษา  หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ถือไดวา

เปนการสนับสนุนทางการศึกษาที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนควา  และเรียนรูไดตลอดชีวิต  และเนื่องจาก

สังคมที่เอื้ออํานวยในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการสมัยใหม  ที่ทําใหคนกระตือรือรนที่จะ

ขวนขวายหาความรู  และขาวสารอยางไมมีที่ส้ินสุด  ดังนั้นนาจะกลาวไดวาการที่มีการนําอินเทอรเน็ต

มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน  เพราะเห็นวาจะเกิดประโยชน  และคุณคาแกผูเรียน  ดังนี้  (Gay. 

1992 : 53)   

1. เครือขายเปนแหลงของแนวความคิดทางการศึกษา  คือ  เปนที่ที่นักวิชาการ  ผูรู  ครู  

นักเรียนใหแนวคิด  หรือโครงการผานทางเครือขาย  ในรูปของกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส  และผูที่

สนใจสามารถนําความคิด  หรือโครงการเหลานั้นไปใชได 

2. เครือขายใหความสนับสนุนในการทํากิจกรรมชั้นเรียน  คือ  ครูสามารถใชเครือขายใน

การทํากิจกรรมที่ไมอาจทําไดในชั้นเรียน  เชน  การพานักเรียนชมสถานที่ตางๆ  ในการเรียนวิชา

ภูมิศาสตร  โดยใชเวลามากนัก  ดวยขอมูลที่มีอยูมากมายบนเครือขาย  อีกทั้งยังสามารถติดตอขอ

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญแบบมีปฏิสัมพันธทันทีไดอีกดวย 

3. เครือขายใหแหลงสนับสนุนทรัพยากร  และเครื่องมือตางๆ  คือ  ศักยภาพของ

เครือขายที่สามารถกระจาย  หรือแจกจายเครื่องมือตางๆ  เชน  โปรแกรม  แผนการสอน  ขอแนะนํา

เกี่ยวกับการเรียนการสอน  และอื่นๆ 

4. เครือขายเปนแหลงขอมูลที่มีความหลากหลาย  คือ  ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลที่มีอยู

บนเครือขายในการศึกษาคนควาวิจัย  ซึ่งมีขอมูลอยูมากมาย  และทันสมัย 

5. เครือขายมีผูรวมกิจกรรมที่หลากหลาย  คือ  ผูใชเครือขายทั่วโลกมีความหลากหลาย

ดานอาชีพ  การศึกษา  อายุ  เพศ  ดังนั้นการอภิปรายตางๆ  จึงเกิดมมุมองที่กวางขวาง  เพราะขอมูล

มาจากคนหลายประเภท  ดังนั้นขอมูลเหลานั้นจึงนาสนใจ 

6. เครือขายชวยพัฒนาความสามารถทางดานคอมพิวเตอร  คือ  ผูใชเครือขายจะมี

ประสบการณในการใชงานไมวาจะเปนการใชคอมพิวเตอร  การใชโปรแกรม  และการใชเครือขาย 

7. เครือขายชวยพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ  คือ  ขอมูลที่มีอยูเครือขายสวนมาก

จะเปนภาษาอังกฤษ  ดังนั้นผูใชเครือขายจึงตองใชภาษาในดานของการอาน  และแปลความหมาย  

จึงนับไดวาชวยพัฒนาทางดานภาษาไดมาก 

บารรอน และ ไอเวอรส (Barron and  Ivers. 1996 : 4-8) ผลงานวิจัยจํานวนมาก พบวา  

การสื่อสารทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนประโยชนตอการศึกษา  ซึ่งสามารถแบงประเภทที่มี

ตอนักเรียน  ครู  ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ  ผูปฏิบัติงานและการสื่อสารได  ดังนี้   
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1.  ประโยชนของอินเทอรเน็ตที่มีตอนักเรียน 

อินเทอรเน็ตทําใหนักเรียนมีโอกาสไดรับความรูใหม  ความตื่นเตน  ไดเรียนรูวัฒนธรรมที่

หลากหลาย  เรียนรูประสบการณจากสภาพความเปนจริงของโลกปจจุบัน  เกิดทักษะความคิดขั้นสูง

และเปนการชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนและการฝกใหเกิดทักษะการเขียนดวยเหตุผลสนับสนุน  

ดังตอไปนี้ 

 1.1  การศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ในสังคมอเมริกัน  ครูจะเนนใหนักเรียนเขาใจ

และยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตางจากตนเอง   การเสนอใหนักเรียนยึดแตวัฒนธรรมแบบเดิมจะเปนการ

เตรียมนักเรียนใหเปนคนที่ไมสามารถทํางานรวมเปนกลุมได  ประโยชนจากการใชอินเทอรเน็ต  คือ  

การสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนคนอื่นที่มีภูมิ

หลังตางจากตนเอง  การสื่อสารทางไกลทําใหนักเรียนมีความเขาใจและความเคารพในวัฒนธรรมตาง

แดนมากขึ้น  นอกจากนี้ปญหาการเกิดอคติของการสื่อสารแบบเผชิญหนากัน  ที่พบวานักเรียนอาจ

เลือกที่จะปฏิสัมพันธโดยคํานึงถึง  เชื้อชาติ  อายุ  เพศ  ความสนใจ  อินเทอรเน็ตทําใหนักเรียน

ปราศจากความเสี่ยงมีความเคารพในตนเองมากขึ้นและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 1.2  เรียนรูประสบการณจากสถานการณจริง  การเรียนในโรงเรียนจะไดประโยชน

อยางมากเมื่อไดจัดกิจกรรมใหสัมพันธกับแหลงขอมูล  อินเทอรเน็ตทําใหนักเรียนเขาถึงขอมูลที่

ทันสมัย  เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบเดิม  แลวพบวา  การสื่อสารทางไกลเปดโลกทัศนของ

นักเรียนใหกวางขึ้น 

 1.3  การเพิ่มทักษะการคิดอยางมีระบบ  นักเรียนที่ใชการสื่อสารทางไกลจะมีทักษะ

การคิดแบบสืบสวนสอบสวนและทักษะการคิดอยางมีระบบ  เพราะลักษณะของการใชอินเทอรเน็ตที่

นักเรียนตองมีทักษะการคิดวิเคราะห  ในการเลือกรับขอมูลละไดส่ือสารกับผูเชี่ยวชาญ 

 1.4  สรางแรงจูงใจใหมีทักษะในการเขียน  นักเรียนที่มีประสบการณการใชส่ือสาร

ทางไกลจะมีความสามารถในการเขียนเพิ่มข้ึน  นอกจากนี้กิจกรรมดังกลาวยังชวยใหนักเรียนบรรลุ

วัตถุประสงคในการเขียนและเพิ่มแรงจูงใจใหมีการเขียนและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับ

เพื่อนรวมอภิปราย  

2.  ประโยชนของอินเทอรเน็ตที่มีอยูตอผูสอน 

เมื่อมีการใชอินเทอรเน็ตทําใหครูสามารถเขาถึงแหลงขอมูลทางการศึกษา  การวิจัย  การ

วางแผนการสอนและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญที่เชื่อมตอเขาสูระบบเชนกัน  คุณคาของการ

เปดรับขอมูลทําใหไดรับรูกลยุทธการสอนที่หลากหลาย  สามารถนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพของการ

เรียนการสอนที่เปนประโยชนทั้งผูเรียนและผูสอนเลยทีเดียว 
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 2.1  การสอนแบบรวมมือ  (Collaborative)  จากรายงานผลของครูที่มีความสามารถ

เพิ่มขึ้นเมื่อใชวิธีการสอนแบบรวมมือผานเครือขาย  เชน  การออกแบบใหมีสภาพและการประชุม

ระหวางครูเพื่ออภิปรายประเด็นอันหลากหลาย  เชน  การบริหารโรงเรียน  การประเมิน  แนวทางการใช

เทคโนโลยีตางๆ  เหลานี้  เปนตน  อินเทอรเน็ตยังเปนการเพิ่มโอกาสในการศึกษาตอของครูอีกดวย 

 2.2  กลยุทธการสอนที่หลากหลายเมื่อมีการสื่อสารทางไกลทําใหการสอนเปลี่ยน

ทิศทาง  จากรายงานพบวา  การใชอินเทอรเน็ตเปนการชวยเพิ่มเวลาที่นักเรียนทําใหติดตอส่ือสารกับ

ครู 

 2.3  พัฒนาหลักสูตรเมื่อการสื่อสารทางไกลดวยอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลกับหลักสูตรทํา

ใหประเด็นในการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพของสังคมมากขึ้น  ยกระดับของทักษะ  ความคดิใน

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเรียนดวยการใชสื่อผานเครือขายอินเทอรเน็ตแตกตางจากสิ่งที่สอนใน

หองเรียน  เพราะเปนวิธีการที่ทําใหนําไปสูโครงการที่เขียนจากความรวมมือของทุกฝาย  อินเทอรเน็ต

ทําใหไดขอสรุปจากหนวยงาน  ไดแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งทําใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพนอกจากการสอนแบบเดิม  ครูผูสอนและนักเรียนสามารถใชขอมูลจาก Encyclopedias  

หนังสือ  เอกสารงานวิจัย  และโปรแกรมซอฟตแวรเพื่อการศึกษาจากอินเทอรเน็ต 

3.  ประโยชนที่มีตอผูเชี่ยวชาญการผลิตสื่อ  ทําใหไดพบแหลงขอมูลขนาดใหญที่ดีกวา

ประหยัดเวลากวาและพบผลงานที่แตกตางจากในทองถิ่นของตนเอง 

 3.1  แหลงขอมูลความรู  การใชอินเทอรเน็ตทําใหไดพบกับแหลงขอมูล  เชน  

นิตยสาร  วารสาร  ฐานขอมูล  ผลการวิจัย  การสํารวจความคิดเห็น  ภาพกราฟก  เสียง  ภาพยนตร

และซอฟตแวร  เหมือนกับยอโลกทั้งใบมาไวในจอคอมพิวเตอรเลยทีเดียว  บารบอนและไอเวอส 

(Barron and Ivers) บันทึกไววา การใชการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของ

ขอมูลในทองถิ่นมากกวาวิธีอ่ืน 

 3.2  ขอมูลที่ทันสมัยขอมูลในอินเทอรเน็ตเปนขอมูลที่ทันสมัยเหมาะกับการศึกษา

ความสามารถในการติดตอกับผูเชี่ยวชาญ  ทําใหไดรับขอมูลแบบปฐมภูมิไดคําตอบครบประเด็นกับ

ปญหาที่ถาม  และการไดรับทราบความคิดเห็นจากแหลงอื่นอีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงเอกสารไปยัง

หองสมุดที่เกี่ยวของอีกดวย 

 3.3  เครื่องมือสอนใหนักเรียนมีทักษะ  ในการวิจัยอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือวิเศษที่ทํา

ใหนักเรียนมีทักษะในการศึกษาวิจัย  นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐาน  วิเคราะหและทํารายงานไดโดยไม

ตองเสียคาใชจายสูง  เพราะมีระบบและเครื่องมือในการสืบคนมากมายและทําใหผลที่จัดทําขึ้นมี

แหลงขอมูลอางอิงจํานวนมาก 
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4.  ประโยชนที่มีตอเจาหนาที่ 

ในระดับของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  การใชอินเทอรเน็ตชวยลดความซับซอน  การ

จัดเตรียมและเอกสาร  เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งในการรับและปรับปรุงขอมูลให

ทันสมัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองรับและสงขอมูลภายนอกองคกร 

 4.1  การจัดการเอกสาร  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสารเปนการประหยัด

งบประมาณ  ลดการใชกระดาษ  มีความรวดเร็วและมีประสิทธิผลและเปนการบันทึกขอมูล  อีกทั้งยัง

ชวยลดความผิดพลาดในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกสอีกดวย  สามารถสงขอมูลใหกับผูรับหลายคนได

ชวยลดความผิดพลาดในการสื่อสารผานอิเล็กทรอนิกสอีกดวย  สามารถสงขอมูลใหกับผูรับหลายคน

ไดในคราวเดียวกัน  นอกจากนี้ยังสามารถรับสงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรตางชนิดกันไดดวย  

เชน  ระหวางเครื่อง PC  และ  Macintosh 

 4.2  การสื่อสารภายนอกองคกรการใชอินเทอรเน็ตทําใหเจาหนาที่ไดรับขอมูลที่

ทันสมัยทันทีจากที่ประชุมทางการศึกษา  การวิจัย  และจากครู  การติดตอกับธุรกิจเอกชนหรือ

หนวยงานอื่นๆ  ก็ตองใชอินเทอรเน็ต 

5.  ประโยชนของอินเทอรเน็ตที่มีตอการสื่อสาร 

การใชอินเทอรเน็ตเปนแนวทางที่ดีที่ทําใหการสื่อสารระหวางโรงเรียน  กองทุนสนับสนุน

การศึกษา  โครงการเพื่อการศึกษา  องคกรพิเศษอื่นๆ  และอาสาสมัครในการเชื่อมโยงไปถึงผูนําธุรกิจ

ในทองถิ่น  ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่สามารถเขาใชอินเทอรเน็ตได 

 5.1  การสื่อสารกับโรงเรียนการใชอินเทอรเน็ตทําใหผูปกครองมีโอกาสเปนผูชวย

กําหนด  การบานของบุตรหลาน  และยังไดรวมประชุมกับครูหรือผูปกครองคนอื่นดวย  นอกจากนี้ยัง

เปนการเสริมใหผูปกครองไดเขาเยี่ยมชมโรงเรียนผานอินเทอรเน็ตและไดชมผลงานของนักเรียน  

ปรึกษาประเด็นที่ตองการกับครูผูสอนอีกดวย 

 5.2  กิจกรรมการสื่อสารของนักเรียนการใชอินเทอรเน็ตทําใหผูสูงอายุและผูที่ไมมี

โทรศพัทไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักเรียน  นักเรียนจํานวนมากไดรับคําแนะนํา  คําอบรมสั่งสอน

ที่มีคาจากผูสูงอายุผานทางอินเทอรเน็ต 

ไพฑูรย  ศรีฟา  (2543 : 96-97)  ไดกลาวถึงประโยชนของอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาไว  

ดังนี้ 

1.  เปดโอกาสใหครูอาจารย  นักเรียน  และนักศึกษา  สามารถเขาถึงแหลงความรูที่

หลากหลายหรือเสมือนหนึ่งมี  “หองสมุดโลก”  (Library of the World)  เพียงปลายนิ้วสัมผัส  เชน  ครู

และนักเรียนสามารถคนหาหรือสืบคนขอมูลจากแหลงความรูตางๆ  ไดทั่วโลกโดยไมมีจํากัดทางดาน

สถานที่และเวลา (Anywhere and Anytime) 
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2. พัฒนาการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน  เนื่องจากการที่อินเทอรเน็ตสามารถใหบริการ

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่มีความสะดวก  รวดเร็ว  แมนยํา  และงายตอการใช  ทําใหเกิดการสื่อสาร

เพิ่มมากข้ึนในระบบการศึกษา  ทั้งที่เปนการสื่อสารระหวางครูและครู  ครูกับนักเรียน  และระหวาง

นักเรียนกับนักเรียน  ซึ่งการสื่อสารระหวางนักเรียนชวยสงเสริมการทํางานกลุม  การปรึกษาหารือกับ

ครู  และเพื่อนนักเรียนในเชิงวิชาการ  ตลอดจนการติดตอกับเพื่อนทั้งในและตางประเทศ 

3.  เปลี่ยนบทบาทของครูและนักเรียนการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนจะทําให

บทบาทของครูปรับเปลี่ยนไปจากการเนนความเปน  “ผูสอน”  มาเปน “ผูแนะนํา”  มากขึ้น  และ

กระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนการเรียนรู  “เชิงรุก”  มากขึ้น  เนื่องจากฐานขอมูลในอินเทอรเน็ต

เปนปจจัยที่จะเอื้ออํานวยใหนักเรียนสามารถเรียนและคนควาไดดวยตนเอง (Independent learning)  

ไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

พรชัย  จันทรศุภแสง  (2546 : 28)  ยังกลาวถึงประโยชนของอินเทอรเน็ตตอการศึกษา

เพิ่มเติมวา 

1. เปนชองทางธุรกิจแนวใหมที่คุณสามารถสรางธุรกิจของตนเอง  ในการขายสินคาผาน

อินเทอรเน็ต  โดยไมจําเปนตองเชาสถานที่หนาราน  หรือวาจางพนักงานขาย  เหมาะสําหรับคนยุคใหม

ที่ตองการมีธุรกิจเปนของตนเองแตมีเงินลงทุนไมสูงมาก  ตองการทํางานอยูกับบาน  และมีเวลาใหกับ

คนในครอบครวั 

2. คือแหลงความรูขนาดใหญที่คุณสามารถเขาไปศึกษาคนควาขอมูลและนํามาใชได  

โดยขอมูลเหลานี้มีทั้งทีเปนขอมูลธรรมดาจนถึงขอมูลที่มีทั้งภาพและเสียง  รวมทั้งยังเปนแหลงขาวสาร

และความบันเทิงที่คุณสามารถติดตามไดตลอด 24 ชั่วโมง  โดยมีบริการ  WWW (World Wide Web)  

ซึ่งเปนบริการขาวสารผานหนาเว็บเพจ  มีรูปแบบเหมือนกับส่ือส่ิงพมิพ  แตมีขอดีที่สามารถเชื่อมโยงไป

ยังเว็บเพจอื่นๆ  ไดปจจุบันมีผูสรางสรรคเว็บไซตทั้งสาระและความบันเทิงจํานวนมากมายใหเรา

สามารถเลือกชมและคนควาไดจากทั่วมุมโลก  ดวยเหตุนี้นักเรียนนักศึกษายุคนี้จึงมีแหลงขอมูลใน

การศึกษาและคนควาขอมูลสําหรับการทํารายงานเพิ่มอีกทางหนึ่ง 

3. เปนที่รวมสารพัดโปรแกรมและเกมที่คุณสามารถนํามาใชประโยชนได  โดยบริการที่วา

นี้คือ  FTP  ยอมาจาก File Transfer Protocol  เปนบริการถายโอนขอมูลหรือไฟลจากเครื่อง

คอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนบริการที่ไดรับความนิยมสูง

มากในปจจุบัน  เนื่องจากผูผลิตซอฟตแวรหรือเกมสามารถลดตนทุนการเผยแพรโปรแกรม  โดยไมตอง

แจกโปรแกรมดวยแผนซีดีเชนในอดีต  แตใหผูที่สนใจเขามาดาวนโหลดผานเว็บไซตของบริษัทแทน  ซึ่ง

การบริการออกแบงเปน 2 ลักษณะ  คือ  ดาวนโหลด (Download)  เปนการโอนยายขอมูลจาก
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คอมพิวเตอรอ่ืนมายังเครื่องของเรา  สวน  FTP  อีกประเภทคืออัพโหลด (Upload)  ซึ่งเปนการโอนยาย

ขอมูลในเครื่องของเราไปยังคอมพิวเตอรอ่ืน 

   จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  ประโยชนของอินเทอรเน็ต  มีมากมายที่ทําใหครู

อาจารย  นักเรียน  และนักศึกษา  สามารถเขาถึงแหลงความรูที่หลากหลายหรือเสมือนหนึ่งม ี 

“หองสมุดโลก”  (Library of the World)  เพียงปลายนิ้วสัมผัส  เชน  ครูและนักเรียนสามารถคนหาหรือ

สืบคนขอมูลจากแหลงความรูตางๆ  ไดทั่วโลกโดยไมมีจํากัดทางดานสถานที่และเวลา (Anywhere 

and Anytime)  เปนชองทางธุรกิจ  และเปนที่รวมสารพัดโปรแกรมที่สามารถนํามาใชประโยชนได 

 
3.6 งานวจิัยที่เกีย่วของกับอินเทอรเน็ต 
 งานวจิัยตางประเทศ 

วู  (Wu. 1998: 1895-A)  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและเขาถึงคอรสสถิติที่เรียนโดย

โปรแกรมการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  สรุปไดวา  โปรแกรมการเรียนการสอนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อการสอนที่มีประโยชนและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับความรูใหม  เนื้อหาตอง

มีแหลงขอมูลที่สนับสนุนความจําเปนของผูเรียนและมีกิจกรรมภายในเครือขายอินเทอรเน็ตที่สนับสนุน

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ผลปรากฏวา เจตคติของผูเรียนตอการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

ในดานโครงสรางและเนื้อหา  สวนประกอบและลักษณะ  รวมไปถึงการออกแบบมัลติมีเดียเปนไป

ในทางที่ดี (positive) ผูสอนควรออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ  และผล

ปอนกลับควรมีรหัสผาน  การออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตควรมี

จดุประสงคการสอนที่ชัดเจน 

คูลูบาคาก (Kulubacak. 2000: Online) ไดศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียน

การสอนผานเว็บโดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะหเจตคติของนักศึกษาตอการเรียนการสอน

ผานเว็บ  กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบเจาะจงเปนนักศึกษาจํานวน 23 คน  ที่เรียนวิชา  นโยบาย

สิทธิมนุษยชนที่มหาวิทยาลัยมิดเวสตสเตท (a large Midwestern State University) สหรัฐอเมริกา  

แลวเลือกนักศึกษาจํานวน 6 คน  เพื่อสัมภาษณ  โดยรูปแบบของแบบสอบถามเปนแบบแฟลชไลท 

(Flashlight survey model)  ที่ประกอบดวยการสัมภาษณและการสังเกต  เพื่อประเมินเจตคติตอการ

เรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตในสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ  ผลการศึกษาพบวา  ผูเรียนรูสึกสนุก

ในการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เกิดการคนพบความคิดใหมๆ  และการวิเคราะหขอความของ

ผูเรียนคนอื่นๆ  เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นในแตละหัวขอ  นอกจากนี้ผูเรียนยังชอบที่จะเปนฝายถูก

กําหนดมากกวาเปนฝายกําหนด  และชอบการเรียนแบบรายบุคคลมากกวาการเรียนเปนกลุม  และ

ตองการใหใชการเรียนผานเว็บเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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อัลซาไฟไร (Alzafiri. 2000: Online) ไดทําการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับ  ผลการเรียนการ

สอน/การฝกอบรมผานเว็บตอการเรียนรูดานพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผล

ของการเรียนการสอนผานเว็บตอการเรียนรูดานพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย  สมมติฐานที่ตั้งไวคือ  ไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางวิธีการสอนทั้ง 2 วิธี  และไมมีปฏิสัมพันธรวมอยางมีนัยสําคัญ

ระหวางวิธีการสอนและเพศ  กลุมตัวอยางคือ  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโปรแกรมฝกอบรมและ

พัฒนา  สาขาเทคโนโลยีประยุกต  ในมหาวิทยาลัยนอรธเท็กซัส  จํานวน 46 คน  โดยการสุม  และ

แบงเปน 2 กลุม  คือ  กลุมทดลอง  ใหเรียนโดยเว็บการเรียนการสอน  และกลุมควบคุม  ใหเรียนโดย

เรียนในชั้นเรียนปกติ  แตละกลุมใชเวลาในการเรียนบัดกรี 30 นาที  เครื่องมือที่ใชวดัตัวแปรพุทธิพิสัย

เปนแบบทดสอบเลือกตอบ 10 ขอ  โดยทดสอบทันทีหลังเรียนจบ  และเครื่องมือที่ใชวัดตัวแปรทักษะ

พิสัยเปนแบบรายการใหเลือก  ซึ่งเปนการประเมินการปฏิบัติของผูเรียนในการบัดกรี  การวิเคราะห

กระทําในแตละตัวแปรตาม  คือ การเรียนรูดานพุทธิพิสัยและการเรียนรูดานทักษะพิสัย  ผลการศึกษา

พบวา  ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางการสอนทั้ง 2 วิธี หรือ ปฏิกิริยารวม

ระหวางวิธีการสอนและเพศ  แตกลุมนักศึกษาที่เรียนในชั้นเรียนปกติมกีารเรียนรูดานทักษะดีกวากลุม

ที่เรียนผานเว็บ 
 
 งานวจิัยในประเทศ 

ไพฑูรย  ศรีฟา (2544 :บทคัดยอ)  ไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเครือขายเพื่อ

โรงเรียนไทย  ผลการวิจัยพบวา  ระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน  คือ  1. ปจจัยนําเขา (Input)  ไดแก การวิเคราะหหลักสูตร, การวิเคราะห

ผู เ รียน ,   การออกแบบและสรางบทเรียน ,   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ,   และการจัด

สภาพแวดลอมทางการเรียน  2.  กระบวนการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย 

(Process)  ไดแก  การเขาสูระบบเครือขายคอมพิวเตอร,  การเขาสูเว็บเพจรายวิชา,  กิจกรรมการเรียน

การสอนผานอินเทอรเน็ต  และการประเมินผลการเรียน  3.  ปจจัยนําออก (Output)  ไดแก  การ

ประเมินผลการเรียนการสอน  4.  ขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุง  (Feedback)  5.  การเผยแพรในวง

กวาง (Diffusion)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อโรงเรียนไทย 

ขนิษฐา  ศรีชูศิลป  (2546:บทคัดยอ)  ไดศึกษาถึงผลการใชบทเรียนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต  วิชา สื่อโฆษณาของนักศึกษาระดับชั้น  ปวส. 2  ที่มีระบบการเรียนการสอนตางกัน  มี

จุดมุงหมายเพื่อ  1.  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  รายวิชา  ส่ือโฆษณา  
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เพื่อใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  2.  แผนกออกแบบ  สาขาออกแบบพาณิชยศิลป  ที่มีระบบการเรียน

การสอนตางกัน   3.  ศึกษาเจตคติจากระบบการเรียนการสอนของบทเรียนวิชา  ส่ือโฆษณา  ของ

นักศึกษาระดับช้ัน  ปวส. 2  แผนกออกแบบ  สาขาออกแบบพาณิชยศิลป  ที่มีระบบการเรียนการสอน

ผานอินเทอรเน็ต  ผลการวิจัยพบวา  1)  ไดบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  วิชา  สื่อโฆษณา   

สําหรับนักศึกษาระดับชั้น  ปวส. 2  ที่มีคุณภาพระดับดีทั้ง 2 ระบบ  ซึ่งประสิทธิภาพโดยรวมของ

บทเรียนทั้งระบบ  Cyber Campus มีคา  89.7/92.9  และระบบ  WBI  มีคา  89.8/92.9  2)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูของนักศึกษาที่เรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชา  ส่ือโฆษณา  ทั้ง 

2 ระบบกับการเรียนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3)  การเรียนบทเรียน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตระบบ  Cyber Campus กับระบบ  WBI  ทําใหนักศึกษามีเจตคติตอการเรียน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน 

ครรชิต  แจงสวาง (2547:บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง  การหมุนเวียนของเลือดและกาซ  กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนแมพระประจักษ  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  

จํานวน  48  คน  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง  การ

หมุนเวียนของเลือดและกาซ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  ที่พัฒนาโดย

ผูวิจัย  มีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูในระดับดีมาก  และมีประสิทธิภาพ

โดยรวม  86.41/86.33 

สายธาร  โพธาช (2548:บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผาน

ทางอินเทอรเน็ต  วิชาการเขียนรายงานและการใชหองสมุด  ชุดเครื่องมือชวยคนทรัพยากรสารสนเทศ  

ระดับช้ันปริญญาตรี  ผลการศึกษาคนควา  พบวา  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

วิชาการเขียนรายงานและการใชหองสมุด  ชุดเครื่องมือชวยคนทรัพยากรสารสนเทศ  ระดับชั้นปริญญา

ตรี  ที่พัฒนาโดยผูวิจัยมีคุณภาพอยูในระดับดีและมีประสิทธิภาพ  87.33/89.33  ซึ่งเปนไปตามเกณฑ

ที่กําหนดไว 

ชาญวิทย  สันดอน (2548: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง  ดาราศาสตรและอวกาศ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  เร่ือง  ดาราศาสตรและอวกาศ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชวงชั้น

ที่ 2  กลุมตัวอยางที่ใชคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จํานนวน 48  คน  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุม

แบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช  ไดแก  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน
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เครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับผูเชี่ยวชาญ  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คาเฉลี่ยเลข

คณิตและรอยละ  ผลการศึกษาพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง  

ดาราศาสตรและอวกาศ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  อยูในระดับดี  

นักเรียนเห็นดวยมากตอระดับคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต  และบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ  92.43/90.74 

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตทั้งตางประเทศ

และในประเทศ  อินเทอรเน็ตเปนโปรแกรมการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อการสอน

ที่มีประโยชนและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับความรูใหม  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการเรียนการ

สอนผานเว็บตอการเรียนรูดานพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
4.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 

สเคเจอร (Skager. 1978 : 13)  ไดอธิบายเสริมวาการเรียนรูดวยตนเอง  เปนการ

พัฒนาการเรียนรู  และประสบการณตนเอง  ตลอดจนความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติและการ

ประเมินผลของกิจกรรมการเรียนทั้งในลักษณะที่เปนเฉพาะบุคคล  และในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุม

การเรียนที่รวมือกัน 

ทัฟ (Tough. 1979 : 114) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนรูดวยตนเองอยางกวางๆ วา

เปนการเรียนรูโดยเจตนาจงใจที่จะใหไดรับความรูหรือทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามที่ตนเองตองการ 

กริฟฟน (Griffin. 1983 : 153) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนการจัดประสบการณ

การเรียนรูเปนการเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีเปาหมายไปสูการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ

ตนเอง เกิดขึ้นโดยความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการและประเมินผลการเรียนรู ทั้งในฐานะที่เปน

เอกัตบุคคล และในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมที่มีการรวมมือกัน 

บรูคฟลด (Brookfield. 1984 : 59-71) ไดใหความหมายวา การเรียนรูดวยตนเอง 

หมายถึงการเปนตัวของตัวเอง ควบคุมการเรียนรูของตนเอง มีความเปนอิสระโดยอาศัยความ

ชวยเหลือจากแหลงภายนอกนอยที่สุด 

 เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 3) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองวา เปนการ

จัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนไดดวยตนเอง และกาวไปตามขีดความสามารถ 

ความสนใจ และความพรอม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนเทคนิคหรือวิธีสอนที่ยึดความแตกตาง

ระหวางบุคคล โดยจัดสิ่งแวดลอมสําหรับการเรียนใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระ  
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กิดานันท มลิทอง (2536: 164) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวนตนเองวา เปนการจัด

การศึกษาที่พิจารณาถึงลักษณะความแตกตาง ความตองการ และความสามารถเพื่อสงเสริมใหแตละ

คนเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจไดตามกําลัง และความสามารถของตน ตามวิธีการและสื่อการเรียนที่

เหมาะสม เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคการเรียนที่กําหนดไว  

พัชรี พลาวงศ (2536: 83) กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง วิธีการเรียนชนิดหนึ่งที่

มีโครงสราง และมีระบบที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนได การเรียนแบบนี้ผูเรียนมีอิสระในการ

เลือกเรียนตามเวลา สถานที่เรียน และระยะเวลาในการเรียนแตละบท แตจะตองจํากัดอยูภายใต

โครงสรางของบทเรียนนั้นๆ เพราะในแตละบทเรียนจะมีวธิีเรียน ชี้แนะไวในคูมือ (Study Guide)  

 สมคิด อิสระวัฒน (2541: 35-38) ไดใหความวา การเรียนรูดวยตนเองเปนวิธีการไขวควา

หาความรูอยางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ การเรียนรูดวยตนเอง

จะทําใหผูเรียนเปนบุคคลซึ่งมีความกระหายใครรูทําใหบุคคลสามารถเรียนรูเร่ืองตางๆซึ่งมีอยูไดและจะ

ดําเนินการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมตองมีใครบอก ตนเองจะเปนผูคิดริเร่ิม วางแผนการศึกษาไปจน

จบกระบวนการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนเครื่องที่สําคัญสําหรับบุคคลในการเรียนรู ตลอดชีวิต 

การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับบุคคลในการเรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูดวย

ตนเองจึงเปนการเรียนที่เกิดจากความสมัครใจของตนมิใชการบังคับ  

   จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  การเรียนรูดวยตนเอง  หมายถึง  การคนควาหา

ความรูที่ผูเรียนสามารถควบคุมตนเอง   ตามความสามารถ  ความสนใจ และความพรอมที่ยึดความ

แตกตางระหวางบุคคล โดยจัดสิ่งแวดลอมสําหรับการเรียนใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระ 
 

4.2 จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
กาเยและบริกส (Gagne and Briggs. 1974: 185-187) ไดกลาวถึงการเรียนรูดวยตนเอง

วาเปนหนทางที่ทําใหการสอนบรรลุจุดมุงหมายตามความตองการ (Needs) และสอดคลองกับบุคลิก 

(Characteristics) ของผูเรียนแตละคนโดยมีจุดมุงหมายสําคัญอยู 5 ประการ คือ  

1. เพื่อเปนแนวทางในการประเมินทักษะเบื้องตนของผูเรียน  

2. เพื่อชวยผูเรียนแตละคนในการคนหาจุดเริ่มตน ของการจัดลําดับการเรียนตาม

จุดมุงหมาย  

3. เพื่อชวยในการจัดวัสดุและสื่อใหเหมาะสมกับการเรียน  

4. เพื่อสะดวกตอการประเมินผลและสงเสริมความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนแต

ละคน  

5. เพื่อชวยใหผูเรียนไดเรียนตามอัตราความสามารถของตน  
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เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 159-164) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการจัดการเรียนการ

สอนแบบการเรียนรูดวยตนเอง ดังนี้  

1. มุงสนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบในการเรียน รูจักแกปญหาและตัดสินใจเอง การ

สอนรายบุคคลสอดคลองและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษานอกโรงเรียน สนับสนุนให

ผูเรียนรูจกัแสวงหา และเรียนรูในสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม ใหรูจักแกปญหารูจักตัดสินใจ 

มีความรับผิดชอบและพัฒนาความคิดสรางสรรคมากกวาทําลาย  

2. สนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ใหไดเรียนบรรลุผลกันทุกคน การสอน

รายบุคคลสนับสนุนความจริงที่วา คนยอมมีความแตกตางกันทุกคนไมวาจะเปนดานบุคลิกภาพ 

สติปญญา หรือความสนใจ โดยเฉพาะความแตกตางที่มีผลตอการเรียนรูที่สําคัญ 4 ประการคือ  

2.1 ความแตกตางในเรื่องอัตราเร็วของการเรียนรู ผูเรียนแตละคนจะใชเวลาในการเรียนรู

และทําความเขาใจในสิ่งเดียวกันในเวลาที่ตางกัน  

2.2 ความแตกตางในเรื่องความสามารถ เชน ความฉลาด ไหวพริบ ความสามารถพิเศษ

ตางๆ  

2.3 ความแตกตางในเรื่องวธิีการเรียน ผูเรียนจะเรียนรูในวิถีทางที่แตกตางกัน  

2.4 ความแตกตางในเรื่องความสนใจและสิ่งที่ชอบ  

3. เนนเสรีภาพในการเรียนรู เชื่อแนวาถาผูเรียนเรียนดวยความอยากเรียนดานความ

กระตือรือรนที่ไดเกิดขึ้นเอง จะเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหเกิดการเรียนรู โดยที่ครูไมตองทําโทษหรือให

รางวัล ผูเรียนจะรูจักตนเอง มีความมั่นใจในการกาวไปขางหนา ตามขีดความสามารถและความพรอม  

4. ข้ึนอยูกับกระบวนการและวิธีการที่เสนอความรูนั้นใหแกผูเรียน การเรียนรูจะเกิดขึ้นเร็ว

หรือชา และจะเกิดอยูกับผูเรียนไดนานหรือไม นอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถและความสนใจแลว 

ยังขึ้นอยูกับกระบวนการและวิธีการที่เสนอความรูนั้นแกผูเรียน เมื่อเปนเชนนี้การกําหนดใหผูเรียน

เรียนรูเร่ืองหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งและเรียนรูดวยวิธีการเดียว จึงไมเปนการยุติธรรมแกผูเรียน ผูเรียนควร

จะไดเปนผูกําหนดเวลาเรียนดวยตนเองและควรไดมีโอกาสเรียนรูหรือมีประสบการณในการเรียน ดวย

กระบวนการและวิธีการตางๆ  

5. มุงแกปญหาความยากงายของบทเรียน เปนการตอบสนองที่วา การศึกษาควรมีระดับ

แตกตางกันไปตามความยากงาย ถาบทเรียนนั้นงายก็ทําใหบทเรียนนั้นสั้นขึ้น ถายากมากก็จัดยอย

เนื้อหาออกเปนสวนๆ และใชวิธีการและสื่อทําใหเขาใจไดงายขึ้น  

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเอง  หมายถึง  การ

สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีเสรีภาพในการเรียนรูดวยตนเอง 
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4.3 ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 
โนวลส (Knowles. 1975 : 61)  ไดสรุปลักษณะของผูเรียนรูดวยตนเองโดยใชสรุปแบบ

ของ “สัญญาการเรียน”  ที่จะใหบังเกิดผลดี  9  ประการ  คือ 

1. มีความเขาใจในความแตกตางดานความคิดเกี่ยวกับผูเรียน  และทักษะที่จําเปนใน

การเรียนรู  นั่นคือ  รูความแตกตางระหวางการสอนที่ครูเปนผูชี้นํากับการเรียนรูดวยตนเอง 

2. มีแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง  ในฐานะที่เปนบุคคลที่เปนตัวของตัวเอง  มีความเปน

อิสระและความสามารถที่นําตนเองได 

3. มีความสามารถที่จะสัมพันธกับเพื่อนๆ  ไดดี  เพื่อที่จะใชบุคคลเหลานั้นเปนเสมือนสิ่ง

สะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูของตนเอง  การวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรู

และการชวยเหลือบุคคลอื่นๆ  และการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเหลานั้น 

4. มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรูอยางสมจริง  โดยความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืน 

5. มีความสามารถในการแปลความตองการในการเรียนออกมาเปนจุดมุงหมายของการ
เรียนรูในรูปแบบที่อาจจะทําใหการประเมินผลสําเร็จนั้นเปนไปได 

6. มีความสามารถในการโยงความสัมพันธกับผูสอน  ใชประโยชนจากผูสอนในการทํา

เร่ืองยากใหงายขึ้น  และเปนผูใหความชวยเหลือเปนที่ปรึกษา 

7. มีความสามารถในการหาบุคคลแหลงเอกสารวิทยาการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค
การเรียนรูที่แตกตางกัน 

8. ความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ  โดยใชประโยชนจากแหลง

วิทยาการ  และมีความคิดริเร่ิมในการวางแผนนโยบายอยางมีทักษะความชํานาญ 

9. มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล  และนําผลของขอคนพบตางๆ  ไปใชอยาง

เหมาะสม 

สเคเจอร (Skager. 1978: 24-26) ไดอธิบายคุณลักษณะของผูเรียนรูดวยตนเองไว 7 

ประการคือ 

1. เปนผูยอมรับตนเอง (Self Acceptance)  หมายถงึ  มทีัศนคติตอตนเองในดานการเปน

ผูเรียน 

2. มีความสามารถในดานการวางแผนการเรียน (Planfulness)  ซึ่งมีลักษณะที่สาํคัญ  คือ 

2.1 สามารถวนิิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตนเอง 

2.2 วางจุดมุงหมายที่เหมาะสมกับตนเองใหสอดคลองกบัความตองการที่ตั้งไว  

2.3  มีความสามารถในการใชกลยุทธเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียน  
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3. มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation)  เปนผูเรียนทีม่ีแรงจูงใจในการเรียนอยูใน

ตนเองจะสามารถเรียนรูโดยปราศจากสิง่ทีค่วบคุมภายนอก  เชน  รางวัล  การถูกลงโทษ  หรือเรียนเพื่อ

ตองการวฒุิบตัรหรือตําแหนง 

4. มีการประเมินตนเอง (Internalized Evaluation)  สามารถที่จะประเมินตนเองไดวาจะ

เรียนไดดีแคไหน  ซึ่งอาจจะขอใหผูอ่ืนประเมินการเรียนรูของตนเองก็ได  โดยที่ผูเรียนจะตองยอมรบัการ

ประเมินภายนอกวาถูกตองกต็อเมื่อผูประเมินมีความคิดอยางอิสระ  และการประเมินสอดคลองกับส่ิง

ตางๆ  ที่ปรากฏเปนความจริงอยูในขณะนัน้ 

5. เปดกวางตอประสบการณ (Openness to Experience)  ผูเรียนที่นาํประสบการณเขา

มาใชในกิจกรรมชนิดใหมๆ  อาจจะสะทอนการเรียนรูหรือการจัดวางเปาหมาย  โดยจะมีเหตุผลหรือไม

ก็ได  ในการทีจ่ะเขาไปทาํกจิกรรมใหมๆ  ความใครรู  ความอดทนตอปญหาที่ยงัสงสัย  การชอบในสิ่งที่

ยุงยากสับสน  และการเรียนอยางสนุก  จะทาํใหเกิดแรงจูงใจในการทํากจิกรรมใหมๆ  และทาํใหเกิด

ประสบการณใหมๆ  อีกดวย 

6. ยืนหยุนในการเรียนรู (Flexibility)  มีความยืดหยุนในการเรียนรู  มีความเต็มใจที่จะ

เปลี่ยนแปลงเปาหมายหรือวิธีการเรียน  และใชระบบการเขาถึงปญหา  โดยใชทักษะการสํารวจการลอง

ผิดลองถูก  ซึ่งไมไดแสดงถึงการขาดความตองการที่จะเรียนรู  ความลมเหลว  จะไดนํามาปรบัปรุง

แกไขมากกวาที่จะยอมแพหรือยกเลิก 

7. การเปนตวัของตัวเอง (Autonomy) ผูเรียนที่ดูแลตนเองไดเลือกที่จะผูกพนักับรูปแบบ

ของการเรยีนรูแบบใดแบบหนึ่ง  ผูเรียนสามารถจัดการกับปญหาตามเวลาที่กาํหนด  โดยพจิารณาถึง

สิ่งที่ตองการวาลักษณะการเรียนแบบใดทีม่ีคุณคาและเปนทีย่อมรับได  

วัชรี บูรณสิงห (2526: 417-417) ไดสรุปวิธีการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนตามความ

แตกตางระหวางบุคคลไววา  

1. จัดแผนการเรียนใหเหมาะสมกับระดับความสามารถ และความสนใจของนักเรียนเชน 

จัดชั้นเรงรัดสําหรับนักเรียนที่เรียนเกง มีตําราที่ใชเรียนดวยตนเอง จัดสอนซอมเสริม  

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน เพื่อสนองความตองการของผูเรียน เชน การ

มอบหมายงานตามระดับความสามารถ หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

3. ใชสื่อการสอนใหเหมาะสมตามระดับความสามารถของผูเรียน  

4. การประเมินผลควรกําหนดใหเหมาะสมกับรายวิชาและนักเรียนที่เกี่ยวของ  

สมคิด อิสระวัฒน (2541: 35) ไดกลาวถงึลักษณะของคนซึ่งมีความพรอมที่จะเรียนรูได

ดวยตนเอง ดังนี้  
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1. เปดโอกาสตอการเรียนรู ไดแก ความสนใจในการเรียน ชอบศึกษาคนควาจากหองสมุด 

มีความพยายามทําความเขาใจในเรื่องที่ยาก  

2. ชอบมองตนเองวาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก ความสามารถที่จะเรียนเมื่อ

ตองการเรียนรูวา เมื่อไหรจะเรียน สามารถหาวิธีการเรียน และรูวาจะไปหาขอมูลที่ตองการไดที่ไหน  

3. มีความคิดริเร่ิม และสามารถเรียนรูไดโดยอสิระ  

4. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง  

5. มีความรักในการเรียน ไดแก ความสนุกสนานในการคนควา หรือมีความปรารถนาที่จะ

เรียนรู  

6. มีความคิดสรางสรรค มองอนาคตในแงดี ไดแก มีความตอการที่จะเรียนราตลอดชีวิต 

คิดวาปญหาเปนสิ่งทาทายและรูวาตนเองตองการที่จะเรียนรูอะไรเพิ่มเติม สามารถใชทักษะหาความรู

และทักษะการแกปญหา  

   จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  ลักษณะของผูเรียนรูดวยตนเอง  หมายถึง  การให

สัญญากับตนเอง  สามารถควบคุมตนเองไดโดยปราศจากการควบคุมภายนอก  เชน  รางวัล  การ

ลงโทษ ฯลฯ  มีความพรอมที่เรียนรูไดดวยตนเอง 
 

4.4 ประเภทของการเรียนรูดวยตนเอง 
กาเยและบริกส (Gagne’ and Briggs. 1974: 187)  ไดกลาวไวดังนี้ 

1. แผนการเรียนแบบอิสระ (Independent Study Plan) เปนการเรียนที่ครูกับนักเรียนตก

ลงกันในเรื่องของจุดมุงหมายของการเรียน แลวใหผูเรียนศึกษาคนควาใหบรรลุ จุดมุงหมายดวยตนเอง  

2. ศึกษาดวยการควบคุมตนเอง (Self-Directed Study) จะมีการตกลงในจุดมุงหมาย

เฉพาะกําหนดเอาไว แตวิธีการศึกษานั้นเปนเรื่องของนักเรียน ครุอาจแนะการอานและวัสดุศึกษาไวให

แลวแตนักเรียนจะใชหรือไมใชก็ได หากเขาผานการทดสอบก็ถือวาใชได  

3. โปรแกรมผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-Centered Programs) เปนโปรแกรมที่จัดขึ้น

กวางๆแลวเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียน โดยมีวิชาแกน วิชาเสริมและวิชาเลือก  

4. เรียนตามความเร็วของตน (Self-Pacing) เปนการเรียนที่ผูเรียนเรียนตามอัตรา

ความเร็วหรือความสามารถของตนเอง มีการกําหนดจุดมุงหมายไวตลอดจนเกณฑตางๆเอาไวทุกคน

เหมือนกัน ตางกันที่เวลาที่ใชในการเรียน  

5. การเรียนการสอนที่ผูเรียนกําหนดเอง (Student-Determined Instruction) นักเรียน

เลือกจุดมุงหมาย วัสดุศึกษา กําหนดเวลาเอง ทดสอบเอง และมีเสรีที่จะทิ้งจุดมุงหมายใดก็ได  
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   จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  ประเภทของการเรียนรูดวยตนเอง  หมายถึง  การ

เลือกประเภทที่จะเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจของแตละบุคคล 
 

4.5 ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526: 188) ยังไดกลาวถึงประโยชนของการสอนแบบเรียนดวย

ตนเองไวหลายประการดังนี้  

1. หลักสูตรหรือรายวิชาถูกจัดไวอยางมีระเบียบ  

2. ระบบการวัดผลประกอบดวยเครื่องมือวัดระดับความรูที่จะเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  

3. เอื้อประโยชนใหแกผูเรียนอยางกวางขวางตามบุคลิกภาพของผูเรียน  

4. กระบวนการสอนเหมาะสมกับบุคลากรในหนวยงาน  

วีระ ไทยพานิช (2529: 126) ไดกลาวถึงประโยชนหรือลักษณะขอดีของการเรียนรูดวย

ตนเองไวดังนี้  

1. นักเรียนสามารถเรียนรูตามความสามารถของตน  

2. เปนการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

3. นักเรียนมีอิสระมากกวาการสอนแบบปกติ  

4. เปนการจงูใจนักเรียนจะชอบบรรยากาศในโรงเรียนมากขึ้น  

5. ครูมีเวลาทีจ่ะทาํงานกับนักเรียนเปนรายบุคคลเมื่อนักเรียนตองการ  

   จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง  หมายถึง  ขอดี

ของการเรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาไดอยางเปนอิสระ  เรียนรูตามความสามารถ

ของตนเอง 
 

4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 งานวจิัยตางประเทศ 

แกด (Gad. 1986 : 1993 – A) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในฐานะที่

เปนองคประกอบของการฝกอบรมในอนาคต กลุมตัวอยางเปนลูกจาง 132 คน จากหนวยงานตางๆ

ผลการวิจัยไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในดานความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของ

ลูกจางแผนกตาง ๆ บรรยากาศขององคกรไมเกี่ยวของกับความพรอมของลูกจางแตตัวแปรบางตัว เชน

ระดับการศึกษา ระดับอาวุโส มีผลกระทบโดยตรงตอความพรอม ขอสรุปที่สําคัญคือ การเรียนรูดวย

การนําตนเอง จะเปนตัวแปรที่สําคัญในการฝกอบรมในอนาคต 
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 เกรย (Grey. 1986 : 1218-A)  ไดศึกษาความสัมพันธของคะแนนความพรอมในการ

เรียนรูดวยการนําตนเอง  ของผูจัดการบริษัทที่ดําเนินกิจการโทรศัพทในฮองกง  กับระดับของการ

จัดการอัตราการปฏิบัติงานในดานการจัดการ  และความสามารถในการรับรูปญหา  การสรางสรรค  

และระดับของาการเปลี่ยนแปลงตามสภาพลักษณะงานควรจะเปน  ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธ

ระหวางคะแนนความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับการจัดการในดานตางๆ   แตไมมี

ความสัมพันธกับเพศ  อายุ  และเชื้อชาติ 
 
 งานวจิัยในประเทศ 

สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540 : 96-97) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ

นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เครื่องมอืที่ใชคือแบบทดสอบซึ่ง

ดัดแปลงมาจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง ของกูกลิเอลมิโน ผลการวิจัยพบวา

ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูในองคประกอบ เรียงลําดับจาก

มากไปหานอย คือ การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองมีความรักที่

จะเรียน และมองอนาคตในแงดี องคประกอบมีคาเฉลี่ยระดับกลาง มี 4 องคประกอบคือ มีความคิด

สรางสรรค มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา มีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนและ

เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได 

เสงี่ยมจิตร  เรืองมณีชัชวาล  (2543 : 82-83)  ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองของนักศึกษาผู ใหญสายสามัญ   วิธี เ รียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

กรุงเทพมหานคร  เคร่ืองมือที่ใชคือแบบทดสอบ  ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรู

ดวยตนเอง  ของกูลิเอลมิโน  ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 

5 องคประกอบ  คือการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน  มองอนาคตในแงดี  มีความรับผิดชอบตอการเรียน

ของตนเอง  มีความรักที่จะเรียน  และมีทักษะที่จําเปนในการเรียน  และการแกปญหา  องคประกอบที่

มีคาเฉล่ียระดับกลางม ี3 องคประกอบ  คือ  เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดี  มีความคิดสรางสรรค  มี

ความคิดริเร่ิมและอิสระในการเรียน 

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเองทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  โดยภาพรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูในองคประกอบ เรียงลําดับจาก

มากไปหานอย คือ การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองมีความรักที่

จะเรียน และมองอนาคตในแงดี   และมีความสัมพันธระหวางคะแนนความพรอมในการเรียนรูดวยการ

นําตนเองกับการจัดการในดานตางๆ   แตไมมีความสัมพันธกับเพศ  อายุ  และเชื้อชาติ 
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5.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

5.1 ความสําคัญ  ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนให

มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีทักษะการทํางาน  ทักษะการจัดการ  

สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีตางๆ  มาใชในการทํางานอยางถูกตอง  เหมาะสม

คุมคาและมีคุณธรรม  สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม  สามารถทํางานเปนหมูคณะมีนิสัย

รักการทํางานเปนหมูคณะมีนิสัยรักการทํางาน  เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตองาน  ตลอดจนมี

คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่เปนพื้นฐาน  ไดแก  ความขยัน  ซื่อสัตย  และอดทน  อันจะนําไปสู

การใหผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเองและพึ่งตนเองไดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีสุข  รวมมือและแขงขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย 

 
 5.2  สาระการเรียนรู 

สาระที่เปนความรูของกลุมการงานอาชพีและเทคโนโลย ี ประกอบดวย  5 สาระ  ดงันี ้

สาระที ่1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 

สาระที ่2 การอาชีพ 

สาระที ่3  เทคโนโลย ี

สาระที ่4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระที ่5 เทคโนโลยเีพื่อการทํางานและอาชีพ 

สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว  เปนสาระที่เกี่ยวกับการทํางานใน

ชีวิตประจําวันทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ที่วาดวยงานบาน  งานเกษตร  งานชาง  งาน

ประดิษฐ  และงานธุรกิจ 

สาระที่ 2 การอาชีพ  เปนสาระที่เกี่ยวของกับหลักการ  คุณคา  ประโยชนของการ

ประกอบอาชีพสุจริต  ตลอดจนการเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

สาระที่ 3  เทคโนโลยี  เปนสาระที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษยในการ

แกปญหาและสนองความตองการของมนุษยอยางสรางสรรค  โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการ

เทคโนโลยี  สรางสิ่งของ  เครื่องใช  วิธีการ  และเพิ่มประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต 

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศการติดตอส่ือสาร  การคนควาหาความรู  การสืบคน  การใชขอมูลและสารสนเทศ  การ

แกปญหาหรือสรางงานคุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ  เปนสาระเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยี

และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตและครอบครัวและการอาชีพ 

 
5.3 มาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง.1.1 เขาใจและมีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการ

ใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัวที่เกี่ยวของกับงาน

บาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ 

 มาตรฐาน ง.1.2 มีทักษะ กระบวนการทํางานและการจัดการ การทํางานเปนกลุม การ

แสวงหาความรู  สามารถแกปญหาในการทํางาน  รักการทํางานและมี เจตคติที่ดีตองาน 

  สาระที่ 2 การอาชีพ 

 มาตรฐาน ง. 2.1 เขาใจและมีทักษะ มีประสบการณในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรมมีเจต

คติที่ดีตองานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
สาระที่ 3  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง. 3.1 เขาใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี ใชความรู ภูมิปญญา 

จินตนาการและความคิดอยางมีระบบในการออกแบบ สรางสิ่งของเครื่องใช วิธีการเชิงกลยุทธตามกระ

บานการทางเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีในการสรางสรรคตอชีวิต สังคม 

สิ่งแวดลอม โลกของงานอาชีพ 
สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐาน ง. 4.1 เขาใจเห็นคุณคาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 

การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหาการทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี

คุณธรรม 

สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 

มาตรฐาน ง. 5.1 ใชเทคโนโลยีในการทํางาน การผลิต การออกแบบ การแกปญหา การ

สรางงาน การสรางอาชีพสุจริตอยางมีความเขาใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธและมีความคิดสรางสรรค 

(กรมวิชาการ. 2544 : 37-38) 

จากเอกสารและงานวิจัยที่ไดศึกษาคนควา  เพื่อนํามาประกอบการทําสารนิพนธ  เพื่อ

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน ในคร้ังนี้พบวา  

บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ซึ่งเปนสื่อการเรียนที่สามารถนํามาใชในการจัดการ

เรียนการสอน  ทั้งเต็มรูปแบบหรือใชเปนสื่อเสริมที่ชวยในการจัดการเรียนการสอน  อีกทั้งเปนการ
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พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนที่สนับสนุนใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูน

ความรูและผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูไดเปนอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน 

ดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

2. การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การดําเนินการทดลอง 

4. สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจยั 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษา

อยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2553  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีทั้งหมด 14 หอง  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  770  คน 

 
กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลัง

ศึกษาอยู ในภาคเรียนที่   2  ปการศึกษา   2553  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ                

แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   จํานวน  48  คน  กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการ

สุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random  Sampling)  ดังนี้ 

1. สุมหองเรียน 3 หอง  ใหเปนหองเรียนที่ 1, 2, 3  ตามลําดับ 

2. สุมนักเรียนจากหองเรียนที่ 1 มาจํานวน 3  คน  เพื่อใชในการทดลองครั้งที่ 1 

3. สุมนักเรียนจากหองเรียนที่ 2 มาจํานวน 15 คน  เพื่อใชในการทดลองครั้งที่ 2 

4. สุมนักเรียนจากหองเรียนที่ 3 มาจํานวน 30 คน  เพื่อใชในการทดลองครั้งที่ 3 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง  การสรางเว็บเพจเบื้องตน    

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
           1.  บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การสรางเว็บเพจ 
เบ้ืองตน 

   บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน ที่ผูวิจัย

ไดสรางขึ้นเปนรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีการจัดเนื้อหาแบบ

เรียงลําดับ   มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

ข้ันตอนที่  1  ศึกษาเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมด  4  เร่ือง  คือ 

เร่ืองที่ 1   การจัดทําเว็บเพจ  

เร่ืองที ่2   การตกแตงเว็บเพจ  

เร่ืองที ่3   การใสตารางลงบนเว็บเพจและการใช  Layer  ชวยในการจดัหนา 

เร่ืองที ่4   การสรางจุดเชื่อมโยง 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหเนื้อหา โดยศึกษาหลักสูตรวิชาและกําหนดเปนรายละเอียด        

นําไปเขียนเปนกรอบในบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตตอไป 

ขั้นตอนที ่ 3 การตรวจสอบเนื้อหา 

นําเนื้อหาไปเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 

จํานวน  3  ทาน  เพื่อตรวจสอบความถูกตองดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
2. ความถกูตองของเนื้อหา 

3. ลําดับข้ันในการเสนอเนื้อหา  

ข้ันตอนที ่ 4  การปรับปรุงแกไขเนื้อหา 

การปรับปรุงแกไขเนื้อหานั้นไดดําเนินการตามที่อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและ

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเสนอแนะมา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะใหไดเนื้อหาที่ถูกตองตามหลักสูตร 
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ขั้นตอนที ่ 5  ออกแบบสรางบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

เขียนเนื้อหาในแตละกรอบลงในกระดาษรวมเปนแผนเรื่องราว (Storyboard)   

โดยในแตละแผนประกอบดวย  การกําหนดสี   รูปแบบ/ขนาดตัวอักษร  สีพื้น  รวมถึงขอมูลตางๆ  

ที่เกี่ยวของ  เชน  การใสเนื้อหา  แบบฝกหัดระหวางเรียนเปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลอืกจํานวน 40 

ขอ  เร่ืองละ 10 ขอ  ขอมูลที่แสดงบทเรียนคอมพิวเตอร  ส่ิงที่คาดหวังและการตอบสนองของขอมูล  

สําหรับการควบคุมการตอบสนองอีกทั้งการกําหนดเสียงตางๆ  ที่ใชประกอบในบทเรียน

คอมพิวเตอร 

 ขั้นตอนที่  6 การตรวจสอบและแกไขเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

นําเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรที่เสร็จแลวไปเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ

และผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา จํานวน  3  ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของบทเรียน

คอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญทางดาน

เนื้อหาเสนอแนะมา 

 ขั้นตอนที่ 7 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ไดทําการปรับปรุง

แกไขแลว  ดวยโปรแกรม  Moodle 

ขั้นตอนที ่8  การตรวจสอบแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

นําบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางเสร็จแลว  ใหอาจารยที่

ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบและนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา

ประเมินคุณภาพ   และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่  9 นําบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ไดรับการปรับปรุง

แลว ไปทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
     2.1   ศึกษาเนื้อหาและผลการเรียนรูทีค่าดหวงั  เร่ือง การสรางเวบ็เพจเบื้องตน  

     2.2  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศจากหนังสือการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ   

     2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน  

จํานวน  80 ขอ   เร่ืองละ  20  ขอ โดยเปนแบบทดสอบชนิด  4  ตัวเลือก  แลวนําไปเสนออาจารยที่

ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจและแกไข  แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 3 ทาน  ตรวจสอบ
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ความเหมาะสมของเนื้อหา   ภาษา  สํานวน  และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  เพื่อพิจารณาความ

สอดคลองกับผลการเรียนรู   

      2.4  นําแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุมนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  และเคยเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เร่ือง  การสรางเว็บเพจเบื้องตน  ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

ปการศึกษา  2553  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   จํานวน  100  คน    

                  2.5  ตรวจขอสอบใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน  ขอที่ตอบผิด  ไมตอบหรือ

ตอบเกิน 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน  เมื่อตรวจรวมคะแนนเรียบรอยแลวนํามาวิเคราะหดังตอไปนี้ 

                       1. หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ 

โดยใชเทคนิค 27% และใชตารางสาํเร็จรูป จุง เตห ฟาน (Chung-teh Fan. 1952:3-32) 

     2. คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p)  ระหวาง 0.20 - 0.80  และคาอํานาจ

จําแนก (r)  ตั้งแต  0.20  ขึ้นไป  ไวจํานวน 40 ขอ เร่ืองละ  10  ขอ ประกอบดวย 

เร่ืองที่ 1   การจัดทําเว็บเพจ จํานวน  10  ขอ 

เร่ืองที่ 2   การตกแตงเว็บเพจ จํานวน  10  ขอ 

เร่ืองที่ 3  การใสตารางลงบนเว็บเพจและการใช Layer  ชวยในการจัดหนา  

จํานวน  10  ขอ 

เร่ืองที่ 4  การสรางจุดเชื่อมโยง  จํานวน  10  ขอ 

                    2.6  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใชสูตร KR-20 (Kuder 

Richardson – 20)   

      2.7 นําแบบทดสอบไปใชเปนแบบทดสอบหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง 

 

ตาราง 1  คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

เร่ือง จํานวน(ขอ) คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก คาความเชื่อมั่น 

1 10 0.48 - 0.79 0.26 - 0.59 0.89 

2 10 0.40 - 0.77 0.24 - 0.52 0.81 

3 10 0.46 - 0.80 0.20 - 0.64 0.77 

4 10 0.50 - 0.78 0.20 - 0.59 0.80 

รวม 40 0.40 - 0.80 0.20 - 0.64 0.81 
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 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
การสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับ

ผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษารายละเอียดการสรางแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

3.2 สรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้ง

สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยใชแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) กําหนดระดับ 5 ระดับ ดังนี้  

5  คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับดีมาก  

4  คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี  

3  คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับพอใช  

2  คะแนน  หมายถึง  ตองปรับปรุงแกไข  

1  คะแนน  หมายถงึ  ใชไมได  

3.3 นําแบบประเมินคุณภาพที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ

ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีการศึกษาใชประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

3.4 นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑในการแปล

ความหมาย  ดังนี้  

4.51 – 5.00  หมายถึง  มีคณุภาพระดับดีมาก  

3.51 – 4.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี  

2.51 – 3.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับพอใช  

1.51 – 2.50  หมายถึง  ตองปรับปรุงแกไข  

1.00 – 1.50  หมายถึง  ใชไมได  

ผูวิจัยกําหนดเกณฑคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต

ตั้งแต 3.51 ข้ึนไป  
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การดําเนินการทดลอง 
นําบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  เพื่อหา

ประสิทธิภาพโดยทดลองวันละ 1 เร่ือง   
การทดลองครั้งที่ 1 
เปนการทดลองเพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

โดยนําบทเรียนที่สรางขึ้นไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  คร้ังท่ี 1  กับนักเรียน  จํานวน 3 คน  ซึ่ง

กําหนดใหนักเรียน 1 คนเรียนกับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง   และในขณะที่เรียน  ผูวิจัยคอยสังเกต

พฤติกรรมและสอบถามเกี่ยวกับบทเรียนที่สรางขึ้นวา  มีสวนใดบกพรองบางแลว  จดบันทึกปญหา

ตางๆ  จากการใชบทเรียนดังกลาวแลวนําไปปรับปรุงแกไข 
การทดลองครั้งที่ 2 
นําบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองกับ

กลุมตัวอยาง  จํานวน 15 คน  โดยทดลองแบบ 1:1  คือ  ใหนักเรียน 1 คน  เรียนกับคอมพิวเตอร 1  

เครื่อง  จํานวน 15 คน   เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยใหนักเรียน  

เรียน  เร่ืองที่ 1  และทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  เร่ืองที่ 1 ควบคูไปดวย  เมื่อเรียนจบ  เร่ืองที่ 1  

ทําแบบทดสอบหลังเรียนทันทีทําเชนนี้จนกระทั่งครบทั้ง 4  เร่ือง  จากนั้นนําผลคะแนนของ

แบบฝกหัดระหวางเรียนกับแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครอืขายอินเทอรเน็ตตามเกณฑ 85/85   
การทดลองครั้งที่ 3 
เปนการหาประสิทธิภาพของ  บทเรียนโดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต  ไปทดลองเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน  ซึ่งใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 

คน  โดยทดลองแบบ 1:1  คือ  ใหนักเรียน 1 คน  เรียนกับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง  ใหนักเรียน  

จํานวน 30 คน  เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย  โดยใหนักเรียน  เรียน  เร่ืองที่ 1  และทํา

แบบฝกหัดระหวางเรียน  เร่ืองที่ 1  ควบคูไปดวย  เมื่อเรียนจบ  เร่ืองที่ 1  ทําแบบทดสอบหลังเรียน

ทันที    ทําเชนนี้จนกระทั่งครบทั้ง 4 เร่ืองและผูวิจัยนาํคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนกับคะแนน

แบบทดสอบหลังเรียนที่ไดจากการทดลองไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผาน

เครือขายที่กําหนด 85/85   
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาวิจัยควาครั้งนี้ใชสถิติการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้ 

 1.  คาเฉลี่ยเลขคณิต  (Mean)   (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  2538 : 73) 

   2.  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  2538 : 73) 

    3. วิเคราะหขอสอบเปนรายขอเพื่อหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 

โดยใชเทคนิค 27% ของการจําแนกกลุมสูงและต่ํา แลวใชคาจากตารางสําเร็จรูปของ จุง เตห ฟาน 

(Chung-teh  Fan. 1952 : 3 - 32)  

  4. หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยคํานวณจากสูตร  

KR – 20 (Kuder – Richardson) (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  2538 : 197-199) 

5. สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

โดยใชสูตร  E1 / E2  (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528 : 294-295) 

 

 

 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

ในการวิจัยครั้งนี้  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่อง การสราง

เว็บเพจเบื้องตน  เปนบทเรียนที่สรางขึ้นโดยใชโปรแกรม Moodle  แบงเนื้อหาออกเปน 4 เร่ือง คือ  

เร่ืองที่ 1  การจัดทําเว็บเพจ  เร่ืองที่ 2  การตกแตงเว็บเพจ  เร่ืองที่ 3  การใสตารางลงบนเว็บเพจและ

การใช Layer  ชวยในการจัดหนา  และเรื่องที่ 4  การสรางจุดเชื่อมโยง  ที่ใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

เปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียน  ซึ่งประกอบดวย  เนื้อหา  ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว  แบบฝกหัดระหวางเรียน  เร่ืองละ 10 ขอ  รวมทั้งหมด 40 ขอ   แบบทดสอบ  เร่ืองละ 

10 ขอ  รวมทั้งหมด 40 ขอ    และการโตตอบภายในบทเรียน  เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน  กระตุน

ใหผู เรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู    และผู เรียนไดมีโอกาสโตตอบกับบทเรียน   เพื่อหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การสราง
เว็บเพจเบื้องตน ของผูเชี่ยวชาญ 

ผูวิจัยไดนําบทเรียนที่ไดรับการปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อประเมินคุณภาพของ

บทเรียน  ซึ่งไดผลการประเมินดังนี้ 

ตาราง 2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตของผูเชี่ยวชาญ   

ดานเนื้อหา 

 

ขอ รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

1. การนําเสนอบทเรียน 4.53 ดีมาก 
 1.1 ลําดับของเนื้อหาในการนําเสนอ 4.67 ดีมาก 

 1.2 ปริมาณเนื้อหาในแตละจอภาพ 4.67 ดีมาก 

 1.3 ปริมาณของเนื้อหาในแตละบทเรียน 4.67 ดีมาก 

 1.4 ความเหมาะสมของภาษาที่ใชในบทเรียน 4.33 ด ี

 1.5 ความนาสนใจในการดําเนินบทเรียน 4.33 ด ี
2. แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 4.60 ดีมาก 
 2.1 ความสอดคลองของจุดประสงค 4.67 ดีมาก 
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ตาราง 2  (ตอ)   

    

ขอ รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

 2.2  ความชัดเจนของคําถาม 4.33 ด ี

 2.3 การโตตอบของแบบฝกหัด 4.67 ดีมาก 

 2.4 การแสดงผลของแบบฝกหัด 4.67 ดีมาก 

 2.5 การแสดงผลของแบบทดสอบ 4.67 ดีมาก 
3. ความถูกตองของเนื้อหา 4.59 ดีมาก 
 3.1 เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงค 4.67 ดีมาก 

 3.2 ความถูกตองของเนื้อหา 4.67 ดีมาก 

 3.3 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.33 ด ี

 3.4 ความถูกตองของภาพประกอบบทเรียน 4.67 ดีมาก 

 รวมเฉลีย่ 4.57 ดีมาก 

 

 จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตทั้ง 4  

เร่ือง  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  มีความเห็นวาคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก  เมื่อ

พิจารณารายดานมีคุณภาพดังนี้ 

1. ดานการนําเสนอบทเรียน  มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน

ลําดับของเนื้อหาในการนําเสนอ  ปริมาณเนื้อหาในแตละจอภาพ  และปริมาณของเนื้อหาในแตละ

บทเรียน  มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  สวนดานความเหมาะสมของภาษาที่ใชในบทเรียน  และความ

นาสนใจในการดําเนินบทเรียน  มีคุณภาพอยูในระดับดี 

 2. ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ดานความสอดคลองของจุดประสงค    การโตตอบของแบบฝกหัด  การแสดงผลของแบบฝกหัด  และ

ดานการแสดงผลของแบบทดสอบ  มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  สวนดานความชัดเจนของคําถาม  มี

คุณภาพอยูในระดับดี 

3. ดานความถูกตองของเนื้อหา  มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา   

เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงค  ความถูกตองของเนื้อหา  และดานความถูกตองของภาพประกอบ

บทเรียน  มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  สวนดานความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา  มีคุณภาพอยูใน

ระดับดี 
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จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  พบวา   

1. ตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป   

2. เนื้อหามีมากเกินไป   

3. การใชคําซ้ํา 

ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเสนอแนะ  ดังตอไปนี้ 

1. ปรับตัวอักษรใหมีขนาดใหญข้ึนเหมาะแกการเรียนรู 

2. ปรับปรุงเนื้อหาใหกระชับยิ่งขึ้น  แตยังคงเนื้อหาไวตามหลักสูตร 

3. ตัดคําที่ซ้ําออก 

 

 



 
 

71 

ตาราง 3   ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตของผูเชี่ยวชาญ  

ดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

ขอ รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

1. ภาพ และภาษา 4.33 ดี 
 1.1 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.33 ด ี

 1.2 ความชัดเจนของภาพ 4.33 ด ี

 1.3 ความเหมาะสมของภาพกับระดับของผูเรียน 4.33 ด ี

 1.4 ความหมายของภาพสอดคลองกับเนือ้หาในบทเรียน 4.33 ด ี
2. ตัวอักษร และสี 4.33 ดี 
 2.1 รูปแบบตัวอักษร 4.33 ด ี

 2.2 ขนาดตัวอักษร 4.33 ด ี

 2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4.33 ด ี

 2.4 ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง 4.33 ด ี

 2.5 การออกแบบหนาจอบทเรียน 4.33 ด ี
3. การนําเสนอบทเรียน 4.33 ดี 
 3.1 ลําดับข้ันในการนําเสนอ 4.33 ด ี

 3.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.33 ด ี

 3.3 ปริมาณเนื้อหาในแตละจอภาพ 4.33 ด ี
4. การเชื่อมโยงขอมูล 4.33 ดี 
 4.1 การโตตอบของบทเรียน 4.33 ด ี

 4.2 ความรวดเร็วในเชื่อมโยงขอมูล 4.33 ด ี

 4.3 ความสะดวกในการใชบทเรียน 4.33 ด ี

 4.4 วิธีการทําแบบฝกหัดในบทเรียน 4.33 ด ี

 4.5 วิธีแสดงผลแบบฝกหัด 4.33 ด ี

 4.6 วิธีการทําแบบทดสอบในบทเรียน 4.33 ด ี

 4.7 วิธีแสดงผลแบบทดสอบ 4.33 ด ี

 รวมเฉลีย่ 4.33 ดี 
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 ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตทั้ง 4  เร่ือง  

โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามีความคิดเห็นวา  คุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยภาพ

รวมอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณารายดานมีคุณภาพดังนี้ 

1. ดานภาพ และภาษา  มีคุณภาพอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานขนาดของ

ภาพที่ใชประกอบบทเรียน  ความชัดเจนของภาพ  ความเหมาะสมของภาพกับระดับของผูเรียน  และ

ดานความหมายของภาพสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน  มีคุณภาพอยูในระดับดี 

2. ดานตัวอักษร และสี  มีคุณภาพอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานรูปแบบ

ตัวอักษร  ขนาดตัวอักษร  ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง  และดานการ

ออกแบบหนาจอบทเรยีน  มีคุณภาพอยูในระดับดี 

 3. ดานการนําเสนอบทเรียน  มีคุณภาพอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานลําดับ

ขั้นในการนําเสนอ  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา  และดานปริมาณเนื้อหาในแตละจอภาพ  มี

คุณภาพอยูในระดับดี 

 4. ดานการเชื่อมโยงขอมูล  มีคุณภาพอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานการ

โตตอบของบทเรียน  ความรวดเร็วในเชื่อมโยงขอมูล  ความสะดวกในการใชบทเรียน  วิธีการทํา

แบบฝกหัดในบทเรียน  วิธีแสดงผลแบบฝกหัด  วิธีการทําแบบทดสอบในบทเรียน  และดานวิธีแสดงผล

แบบทดสอบ  มีคุณภาพอยูในระดับดี 

 
3.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การ
สรางเว็บเพจเบื้องตน 

ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง   การสรางเว็บเพจ  เบื้องตน ที่

ไดปรับปรุงเรียบรอยแลวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  

3  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ที่เปนกลุมตัวอยาง  โดยกําหนดใหผูเรียนไดเรียนผานบทเรียน

คอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน  ที่สรางขึ้นผานเครื่อง

คอมพิวเตอร 1 คนตอ  1 เครื่อง  ตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 
การทดลองครั้งที่ 1   
การทดลองครั้งที่1 เปนการทดลองเพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต โดยนําบทเรียนที่สรางขึ้นไปทดลองครั้งที่ 1 กับนักเรียน  จํานวน 3 คน  ซึ่งกําหนดให

นักเรียน 1 คนเรียนกับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง  
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การทดลองครั้งที่ 2   
การทดลองครั้งที่ 2  เปนการนําเอาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ปรับปรุง

แกไขเรียบรอยแลว  ทดลองกับนักเรียน จํานวน 15 คน   โดยบันทึกผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  จากนั้นนําไปหาแนวโนมของ

ประสิทธิภาพ E1 / E2 ซึ่งไดผลดังนี ้

 

ตาราง 4   ผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน  

คร้ังที่ 2   

 

เร่ือง 
ที่ 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรยีน 
ประสิทธ ิ
ภาพ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

E1 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

E2 E1 / E2 

1 10 8.67 86.67 10 8.60 86.00 86.67/86.00 

2 10 8.60 86.00 10 8.80 88.00 86.00/88.00 

3 10 8.87 88.67 10 9.00 90.00 88.67/90.00 

4 10 8.53 85.33 10 8.67 86.67 85.33/86.67 

รวม 40 34.67 86.67 40 35.07 87.67 86.67/87.67 

 
   จากตาราง 4  แสดงผลการทดลองหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน  คร้ังที่ 2  พบวา  บทเรียนมีแนวโนมประสิทธิภาพ

โดยรวม 86.67/87.67  และเรื่องที่ 1  มีแนวโนมประสิทธิภาพ  86.67/86.00  เร่ืองที่ 2  มีแนวโนม

ประสิทธิภาพ  86.00/88.00  เร่ืองที่ 3 มีแนวโนมประสิทธิภาพ  88.67/90.00  และเรื่องที่ 4  มีแนวโนม

ประสิทธิภาพ  85.33/86.67  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
 
การทดลองครั้งที่ 3  
การทดลองครั้งที่ 3  เปนการนําเอาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ทําการ

ปรับแกไขเรียบรอย  ทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  โดยบันทึกผลคะแนนจากการทํา

แบบฝกหัดระหวางเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  จากนั้นนําไปหา

ประสิทธิภาพ E1 / E2 ซึ่งไดผลดังนี้ 
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ตาราง 5  ผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน  

คร้ังที่  3  

 

เร่ือง 
ที่ 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรยีน 
ประสิทธ ิ
ภาพ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

E1 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

E2 E1 / E2 

1 10 8.70 87.00 10 8.60 86.00 87.00/86.00 

2 10 8.80 88.00 10 8.93 89.33 88.00/89.33 

3 10 8.90 89.00 10 9.43 94.33 89.00/94.33 

4 10 8.70 87.00 10 8.73 87.33 87.00/87.33 

รวม 40 35.10 87.75 40 35.69 89.25 87.75/89.25 
 

 จากตาราง 5  แสดงผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การ

สรางเว็บเพจเบื้องตน  คร้ังที่  3  พบวา  บทเรียนมีประสิทธิภาพโดยรวม  87.75/89.25  และเรื่องที่ 1  

มีประสิทธิภาพ  87.00/86.00 เร่ืองที่ 2  มีประสิทธิภาพ  88.00/89.33 เร่ืองที่ 3 มีประสิทธิภาพ  

89.00/94.33 และเรื่องที่ 4 มีประสิทธิภาพ  87.00/87.33  แสดงวาบทเรียนโดยรวมและทุกเรื่องมี

ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บ

เพจเบื้องตน  เปนการวิจัยและพัฒนาที่มุงพัฒนาสื่อการเรียนและหาประสิทธิภาพของบทเรียน  โดยมี

วัตถุประสงคใหผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่อและบรรลุตามจุดประสงคของบทเรียนที่ตั้งไวได 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน ให

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง  การสรางเว็บเพจเบื้องตน  ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเนื้อหาวิชา

อ่ืนๆ ตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจยั 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่กําลังศึกษาอยู

ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง เขตสวน

หลวง  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีทั้งหมด 14 หอง  จาํนวนนักเรียนทั้งหมด  770  คน 

 
กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษา

อยูในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขต

สวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  48  คน  กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 

(Multistage  Random  Sampling)  ดังนี้ 

การทดลองครั้งที่ 1  ใชกลุมตัวอยาง  3  คน 
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การทดลองครั้งที่ 2  ใชกลุมตัวอยาง  15  คน 

การทดลองครั้งที่ 3  ใชกลุมตัวอยาง  30  คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง  การสรางเว็บเพจเบื้องตน    

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

การดําเนินการทดลอง 
นําบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  เพื่อหา

ประสิทธิภาพโดยทดลองวันละ 1  เร่ือง   
การทดลองครั้งที่ 1 
เปนการทดลองเพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดย

นําบทเรียนที่สรางขึ้นไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  คร้ังที่ 1  กับนักเรียน  จํานวน 3 คน  ซึ่งกําหนดให

นักเรียน 1 คนเรียนกับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง   และในขณะที่เรียน  ผูวิจัยคอยสังเกตพฤติกรรมและ

สอบถามเกี่ยวกับบทเรียนที่สรางขึ้นวา  มีสวนใดบกพรองบางแลว  จดบันทึกปญหาตางๆ  จากการใช

บทเรียนดังกลาวแลวนาํไปปรับปรุงแกไข 
การทดลองครั้งที่ 2 
นําบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองกับกลุม

ตัวอยาง  จํานวน 15 คน  โดยทดลองแบบ 1:1  คือ  ใหนักเรียน 1 คน  เรียนกับคอมพิวเตอร 1  เครื่อง  

จํานวน 15 คน   เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยใหนักเรียน  เรียน  เร่ืองที่ 1  

และทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  เร่ืองที่ 1 ควบคูไปดวย  เมื่อเรียนจบ  เร่ืองที่ 1  ทําแบบทดสอบหลัง

เรียนทันทีทําเชนนี้จนกระทั่งครบทั้ง 4  เร่ือง  จากนั้นนําผลคะแนนของแบบฝกหัดระหวางเรียนกับ

แบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตตามเกณฑ 85/85   
การทดลองครั้งที่ 3 
เปนการหาประสิทธิภาพของ  บทเรียนโดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

ไปทดลองเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน  ซึ่งใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 คน  โดยทดลอง

แบบ 1:1  คือ  ใหนกัเรียน 1 คน  เรียนกับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง  ใหนักเรียน  จํานวน 30 คน  เรียน

บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย  โดยใหนักเรียน  เรียน  เร่ืองที่ 1  และทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  

เร่ืองที่ 1  ควบคูไปดวย  เมื่อเรียนจบ  เร่ืองที่ 1  ทําแบบทดสอบหลังเรียนทันที    ทําเชนนี้จนกระทั่ง
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ครบทั้ง 4 เร่ืองและผูวิจัยนําคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนกับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่ไดจาก

การทดลองไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายตามเกณฑ 85/85   

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน   

2. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  มีดังนี้ 

 2.1 ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต  มีคุณภาพดานเนื้อหาบทเรียนโดยรวมอยูในระดับดีมาก   

 2.2 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตของผูเชี่ยวชาญ 

ดานเทคโนโลยีการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับดี   

3. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยรวมมีประสิทธิภาพ 

87.75/89.25  โดยแตละเรื่องมีประสิทธิภาพดังนี้ 

  เร่ืองที่ 1  การจัดทําเว็บเพจ  มีประสิทธิภาพ  87.00/86.00 

  เร่ืองที่ 2   การตกแตงเว็บเพจ  มีประสิทธิภาพ  88.00/89.33 

  เร่ืองที่ 3  การใสตารางลงบนเว็บเพจและการใช Layer  ชวยในการจัดหนา    มี

ประสิทธิภาพ  89.00/94.33     

  เร่ืองที่ 4  การสรางจุดเชื่อมโยง  มีประสิทธิภาพ  87.00/87.33 

  

อภิปรายผล 
 จากการพิจารณาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ในครั้งนี้สรุปไดวา  

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต คือ 87.75/89.25 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑที่กําหนดไวคือ 85/85  โดยการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตจากผู เชี่ยวชาญมีความเห็นวา  บทเรียนมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมากและ

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  บทเรียนมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  ซึ่งสามารถอภิปราย

ผลไดดังนี้   

 1. คุณสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่จัดใหผูเรียนปฏิสัมพันธ

บทเรียนไดตลอดเวลา  การนําสื่อรูปแบบตางๆ  เชน  ภาพนิ่ง  สีตัวอักษร  รวมทั้งเทคนิคการนําเสนอ

ตางๆ  และการทําแบบฝกหัด  แบบทดสอบ  มีการใหขอมูลยอนกลับทันที  ที่ชวยสรางความ

กระตือรือรนใหผูเรียนไดมาก  ซึ่งสอดคลองกับกิดานันท  มลิทอง (2543:173) กลาวไววา คอมพิวเตอร

เปนประสบการณใหม  การใชสี  ภาพประกอบที่มีทั้งการเคลื่อนไหว  ภาพนิ่ง  ตลอดจนเสียงดนตรี  จะ
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เปนการเพิ่มความเหมือนจริงและดึงดูดความสนใจผูเรียนใหอยากเรียนรู  และการที่ใหผูเรียนได

สามารถควบคุมการเรียนดวยตนเอง  สามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเอง  ตามอัตราเร็วใน

การเรียนรูโดยไมตองเรงใหไปพรอมๆ กับเพื่อนๆ  ในชั้นเรียน  ซึ่งเปนลักษณะการเรียนตามความ

แตกตางระหวางบุคคล  ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตไดเปนอยางดี 

 2. ในดานการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ไดดําเนินการพัฒนา

อยางเปนระบบ  ตั้งแตการวิเคราะหจุดประสงค  การวางแผน  ดําเนินการสรางมีการปรึกษาอาจารยที่

ปรึกษาสารนิพนธ  พรอมทั้งผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี

การศึกษาโดยทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  ผูเชี่ยวชาญทั้ง

ดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อใหไดบทเรียนสอดคลองกับกับจุดประสงคทั้งตั้งไว  และ

การนําบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตไปทดลองกับกลุมตัวอยางถึง 3 คร้ัง  เพื่อหา

ขอบกพรอง  และหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน   

 3. ผลของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝกหัดระหวางเรียนโดยรวมแลวต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  ในการอภิปรายผลขางตนนั้น  มีความสอดคลองกับทฤษฎีและ

หลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู  ดังนี้ 

  1. กลุมทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism)  โดยทฤษฎีนี้จะเนนในเรื่องของความ

แตกตางระหวางบุคคลเพื่อวามนุษยมีความแตกตางกันทั้งในดานความรูสึกนึกคิด  อารมณ  ความ

สนใจและความถนัด  ดังนั้น  ในการเรียนรูก็จะมีกระบวนการ  หรือข้ันตอนแตกตางกัน  ผูเรียนมีอิสระ

ในการควบคุมการเรียนของตนเอง  โดยเฉพาะอยางย่ิง  การมีอิสระในการเลือกลําดับของการเรียน

เนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง  ผูเรียนแตละคนไมจําเปนตองเรียนตามลําดับที่เหมือนกัน  

เนื้อหาของบทเรียนจะไดรับการนําเสนอโดยขึ้นอยูกับความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของ

ผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งในบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครอืขายอินเทอรเน็ตนี้  ผูเรียนสามารถศึกษาไดทุก

ที่ทุกเวลาอยางอิสระเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง  

อีกทั้งยังสามารถเลือกเรียนและทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลาตามที่ตองการ  เปนการเปดโอกาสให

ผูเรียนเกิดการรับรูเพราะมนุษยเราจะเลือกรับรูในสิ่งเราที่ตรงกับความสนใจของตนเองมากกวาสิ่งเราที่

ไมตรงกับความสนใจ  และการที่ผูเรียนไดทบทวนหรือเรียนซ้ํามากๆ  ก็จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะ  

ความชํานาญและจดจําไดดีอีกดวย  ประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต

ดังกลาว  มีทั้งภาพนิ่ง  ภาพกราฟก  ภาพเคลื่อนไหว  ซึ่งชวยใหเกิดการปฏิสัมพันธกับผูเรียนและตื่นตัว

อยูตลอดเวลา  ชวยใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานกับการศึกษาบทเรียน  อันเปนลักษณะการเรียนอยาง
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กระตือรือรน (Active Learning)  ทําใหผูเรียนเกิดความรู  และทักษะใหมๆ ในตัวผูเรียน  สงผลทําให

ผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

  2. โดยการที่ปฏิสัมพันธดังกลาวมาในขอที่ 1  มีความสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรม

นิยม (Behaviorism)  ที่เชื่อวาการเรียนรูเกิดจากการที่มนุษยตอบสนองสิ่งเรา  และพฤติกรรมการ

ตอบสนองจะมีมากยิ่งขึ้น  หากไดรับการเสริมแรงที่เหมาะสม  และการที่ผูศึกษาไดออกแบบบทเรียน

ใหมีการนําเสนอในลักษณะสื่อหลายมิติ  เชน  ขอความ  ภาพกราฟก  ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมา

ใชในบทเรียน 

  3. บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตนี้มีความสอดคลองกับทฤษฎี

โครงสรางความรู (Schema Theory)  และทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility 

Theory)  โดยในทฤษฎีโครงสรางความรูมีความเชื่อเกี่ยวกับความสําคัญของการรับรูโดยเชื่อวาการรับรู

เปนสิ่งสําคัญของการเรียนรู  ไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้นโดยปราศจากการรับรูจากการกระตุนจาก

เหตุการณหนึ่งๆ  ทําใหเกิดการรับรูและการรับรูจะเปนการสรางความหมายโดยการถายโอนความรู

ใหมเขากับความรูเดิม  นอกจากนั้นโครงสรางความรูยังชวยในการระลึก (Recall)  ถึงสิ่งตางๆ ที่เรา

เคยเรียนรูมาอีกดวย  และในทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา  มีความเชื่อวาความรูแตละองคความรู

นั้นมีโครงสรางที่แนชัดและสลับซับซอนมากมายแตกตางกันไป  โดยองคความรูบางประเภทสาขา  

เชน  คณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรกายภาพนั้น  จะมีลักษณะโครงสรางที่ไมสลับซับซอน  เนื่องจากมี

ความเปนตรรกะและเปนเหตุเปนผลที่แนนอน  ในขณะที่องคความรูบางประเภทสาขาวิชา  เชน  

จิตวิทยาหรือสังคมวิทยาจะมีลักษณะโครงสรางที่สลับซับซอนและไมตายตัว 

 ดังนั้นในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  จึงจําเปนตองมีการ

นําเอาสื่อหลายมิติเขามาชวยเพื่อใหสามารถตอบสนองความแตกตางของโครงสรางองคความรูที่ไม

ชัดเจนหรือสลับซับซอนได  อีกทั้งสื่อหลายมิติดังกลาวจะชวยตอบสนองวิธีการเรียนรูของมนุษย  

พยายามที่จะเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมไดเปนอยางดี  การอภิปรายดังกลาวมาในขางตน  

สรุปไดวา  บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ืองการสรางเว็บเพจเบื้องตน  ที่ได

พัฒนาขึ้นครั้งนี้  มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดจริง 

 

 
 
 
 
 



 80 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจ  

เบื้องตน  ผูวิจัยคนความีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

 1. ในปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในดานการเรียนการสอนอยางมาก  ผูบริหาร

สถานศึกษาจึงควรสนับสนุนใหผูสอนมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตใน

สถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น  เพื่อเปนสื่อใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดดวยตนเอง  และสนองความ

แตกตางระหวางบุคคล 

 2. บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ใชสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง  ดังนั้น  

การออกแบบบทเรียนจึงควรคํานึงถึงความสะดวกในการใชบทเรียนใหมากที่สุด  หนาจอบทเรียนควร

ออกแบบใหผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยรูปแบบ

ที่ไมซับซอน  ตลอดจนการเขาสูเนื้อหายอยไดงายไมยุงยาก  และสามารถเขาถึงบทเรียนไดอยาง

รวดเร็ว  เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาบทเรียนไดอยางตอเนื่อง 

 3. จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  พบวา  นอกจากจะ

สามารถใชในการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตแลว  ยังสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน

ผานเครือขายอินทราเน็ตภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ในกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนๆ  ตอไป 

 2. ในอนาคตควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ใหมีเสียง

บรรยายและวีดิทัศนที่สอดคลองกับเนื้อหาของแตละบทเรียนดวย  เพื่อตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน

ไดมากยิ่งๆ  ขึ้นไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 



 82 

บรรณานุกรม 
 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ . (2544).  การจัดสาระการเรียนรูกลุมสารการเรยีนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 2544. พิมพคร้ังที่ 1.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

กิดานนัท มลิทอง. (2536). เทคโนโลยีการศึกษารวมสมยั. พิมพคร้ังที ่2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

______________. (2540).  เทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรม.  กรุงเทพฯ : ชวนพมิพ. 

______________. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรม. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : 

               โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

กรรณิกา  ทองพนัธ.  (2547).  การพัฒนาบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธ  วิชาการวิเคราะห

ระบบและออกแบบ  สําหรบันักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร  หลกัสตูรประกาศนียบัตร

วิชาชพีชัน้สูง  สําหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2538.  วิทยานพินธ ค.อ.ม. (เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ.  

ถายเอกสาร. 

ขนิษฐา  ศรีชศูิลป.  (2546).  ผลการใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชาสื่อโฆษณา  ของ

นักศึกษาระดบัชั้น  ปวส. 2  ทีม่ีระบบการเรียนการสอนตางกัน.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม. 

(เทคโนโลยีการศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑติวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ.   

 ถายเอกสาร.   

ครรชิต  แจงสวาง.  (2547).  การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

เร่ือง  การหมนุเวยีนของเลอืดและกาซ  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ของนักเรียนชวง

ชั้นที ่3.  สารนิพนธ  กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลยั   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ครรชิต  มาลัยวงศ.  (2540).  “สื่อการสอนอิเล็กทรอนกิส”.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ  

แนวโนมส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสในอนาคต.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 

จิรวรรณ  สุวรรณเนตร. (2543). การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง  จังหวัด

สมุทรสงคราม  สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1. สารนิพนธ  

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.       

ถายเอกสาร . 



 83 

เจษฎา  นาจันทอง. (2543). การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน วิชาชวีวทิยา เร่ืองระบบ

ประสาท สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย . รายงานการศึกษาคนควาอิสระ  กศ.ม. 

(เทคโนโลยีการศึกษา). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ฉลอง  ทับศรี (2536). “ซีเอไอเปนไปไดไหมกับเมืองไทย”, วารสารรามคําแหง. 15(3) : 1-8 ; มกราคม. 

ชัยพจน  รักงาม.  (2540, กนัยายน-ธันวาคม).  “เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอนที่ 2,” วารสารวทิยบรกิาร.  

8(3) : 1-14. 

ชาญวทิย   สันดอน. (2548). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียบนเครือขายอินเทอรเนต็  

เร่ืองดาราศาสตรและอวกาศกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรสําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที่ 2. 

สารนิพนธ  กศ.ม.  (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร. ถายเอกสาร. 

ไชยยศ  เรืองสวุรรณ. (2526).เทคโนโลยกีารศึกษา:  หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันา

พานิช . 

________________ (2545). การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยสารคาม. 

ณัฐกร  สงคราม. (2543).  อิทธิพลของแบบการคิดและโครงสรางของโปรแกรมการเรียนการสอนผาน

เว็บทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาพื้นฐานคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษาของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. ปริญญานพินธ  กศ.ม.(โสตทัศน

ศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง. (2539). “อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา”. วารสารครุศาสตร. ปที่ 25 ฉบับที ่1 

กรกฎาคม – กนัยายน.  ครุศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

___________________. (2540 – 2541, พฤศจิกายน-กุมภาพนัธ).  “อินเตอรเน็ต : เครือขายเพื่อ

การศึกษา,”  วารสารครุศาสตร.  26(2) : 58-60.   

นฤมล จันทรเจิด. (2545). การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียดวยตนเองชุดอยูอยางไร ให

ปลอดจากเอดส ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5. สารนิพนธ  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). 

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 

นุสรา ทองปอนด. (2546). การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาองักฤษ โดยใชบท

สนทนาประกอบภาพสําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5. สารนพินธ  กศ.ม. (เทคโนโลยี

การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

บุญสืบ พนัธุด.ี (2537). การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนวิชาชวีวทิยา ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. อัดสําเนา.  



 84 

บุปผชาต ิ ทฬัหิกรณ. (2539, กรกฎาคม - กันยายน). มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ. วารสาร สสวท. 23( 90): 

26-27. 

ผาน  บาลโพธิ.์(2539). การใชไมโครคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนภาษา = Using 

microcomputers in language teaching and learning.  พิมพคร้ังที ่2.  กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

พรชัย  จันทรศุภแสง. (2546). ผาโลกอินเทอรเน็ตฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ : เอ  อาร  อินฟอรเมชัน่. 

พรอมพรรณ   อุดมสิน.  (2535).  การวัดและการประเมนิผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ 

:  โรงพมิพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พฤทธิ ์ศิริบรรณพิทักษ. (2531). การวิจยัและพัฒนาทางการศึกษา. ในรวมบทความที่เกีย่วกับการวิจัย

ทางการศึกษา (เลม 2). 11(4): 21-25. 

พัชรี พลาวงศ. (2536, กันยายน). การเรียนรูดวยตนเอง.  วารสารรามคาํแหง(ฉบับพิเศษพัฒนา

บุคลากร). 82-91. 
ไพฑูรย  ศรีฟา. (2543).“ระบบเครือขายคอมพิวเตอร,” เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา. 7(1) : 85-97. 

___________. (2544). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย.  

ปริญญานิพนธ   กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา).  กรุงเทพฯ :  บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

ยืน    ภูวรวรรณ.(2543,กรกฎาคม-กันยายน) “การจัดการศึกษาวทิยาศาสตรคณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีตามแผนปฏิรูปการศึกษา  วารสาร  สสวท”.28 (110) : 32-36. 

รังสิมา  เพ็ชรเม็ดใหญ. (2542, กรกฎาคม-สิงหาคม). “การสืบคนสารสนเทศบน”  สารเนคเทค. 11(2) : 

63-71.  

รัฐพล  ประดบัเวทย. (2543).  การพัฒนามัลติมีเดียสารานุกรมการถายภาพ . สารนิพนธ  กศ.ม. 

(เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.    

ถายเอกสาร. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2540). ศัพทคอมพิวเตอรฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพคร้ังที ่2 กรุงเทพฯ:โรง

พิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา พิมพคร้ังที ่5  กรุงเทพฯ :   

สุวีริยาสาสน . 

วารินทร  รัศมีพรหม. (2531). สื่อการสอนเทคโนโลยทีางการศึกษาและการสอนรวมสมัย. กรุงเทพฯ : 

ชวนพิมพ. 



 85 

วัชรี บูรณสิงห. (2526). การสอนคณิตศาสตรตามความแตกตางบุคคล.เอกสารการสอนชุด

คณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: สุโขทัยธรรมมาธริาช. 

วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ.์ (2539). เรียนอนิเทอรเน็ตผาน World Wide Web อยางงาย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น. 

วีระ ไทยพานชิ. (2529). บทบาทและปญหาการใชคอมพิวเตอรชวยสอน รวมบทความเทคโนโลยีทาง  

การศึกษา. ศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษา.  

วิชุดา รัตนเพยีร. (2542). การเรียนการสอนผานเว็บ : ทางเลือกใหมของเทคโนโลยกีารศึกษาไทย  

วารสารครุศาสตร. 27(3) : 29-35.   
ศิริชัย  สงวนแกว. (2534, กุมภาพนัธ). “แนวทางการพฒันาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร”. 

คอมพิวเตอรรีวิว. 8(78) : 173-179. 

ศิวิกา อมรรัตนานุเคราะห. (2544). การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมลติมีเดียกลุมวิชาสรางเสริม

ประสบการณชีวิตชุดสัตวสาํหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่4. สารนิพนธ  

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.       

ถายเอกสาร. 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศแหงชาติ.  (2545).  รายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย  

ป 2544. กรุงเทพฯ : ผูแตง. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. 

กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค. 

สมคิด อิสระวฒัน. (2541, กรกฎาคม-ตุลาคม). การเรียนรูดวนตนเอง : กลวิธีสูการศึกษาเพื่อความ  

 สมดุล. วารสารครุศาสตร. 27(1): 35-38.  

สมพิศ  พร้ิงมงคล. (2540).  การพัฒนาสไลดประกอบเสียง  เร่ือง  การปกครองในระบบประชาธปิไตย  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร.   

สายธาร  โพธาช. (2548). การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรผานทางอนิเทอรเน็ต  วิชาการเขียนรายงาน

และการใชหองสมุด  ชุดเครือ่งมือชวยคนทรัพยากรสารสนเทศ  ระดบัชั้นปริญญาตรี. สาร

นิพนธ  กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร.   

สิริรัตน สัมพนัธยุทธ. (2540). ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนกัศึกษาในระบบการศึกษา  

ทางไกล มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช . ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การศึกษาผูใหญ).  



 86 

กรุงเทพฯ:บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
เสงี่ยมจิตร เรืองมณีชัชวาล. (2543). ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนกัศึกษาผูใหญ 

สายสามัญ วิธีเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร. 

ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาผูใหญ) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. อัดสําเนา. 

เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. (2528). เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพสถาบนัเทคโนโลย ี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ.  

อนิรุทท  สติมัน่. (2542). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางอนิเตอรเนต็เรื่องการถายภาพ

สําหรับบุคคลทั่วไป .  สารนพินธ  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   ถายเอกสาร. 

อาทิตย  สมบรูณวงศ. (2547).  การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ  เร่ืองกฎหมายธุรกจิ  สําหรับพนักงาน

ธนาคารนครหลวงไทย  จาํกดั (มหาชน). วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

(สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

ถายเอกสาร. 

เอกรินทร วิจิตตพันธ.  (2546).  การพัฒนาบทเรียน e-learning วิชาการสื่อสารขอมูล  สําหรับ

นักศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูง  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร  สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล.  วทิยานิพนธ  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร).  กรุงเทพฯ :  บัณฑิต

วิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื.  ถายเอกสาร. 

Alessi, S.; & Trollip, S. (1991).Computer-Based Instruction : Methods and developments. 

2nd ed. Engwood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 274-278. 

Alzafiri, Fayiz Mensher. (2000).  An Experimental Investigation on the Effects of Web-based 

Instruction Training on Cognitive and Psychomotor Learning. (online). Available :  

http://www.lib.umi.com/dissertation/fullcit/9990788. Retrieved March 1, 2004. 

Bard, William. (1995). The Internet for Teacher. IDG Book Worldwid, Inc. : 335. 

Barron, E. and  Karen S. Ivers. (1996) . The Internet and Instruction Activities and Ideas. 

Colorado : Libraries Unlimited, Inc. 

Benson, Allen C. (2001). Neal-Schuman Complete Internet Companion for Librarians. New 

York : Neal-Schuman Publishers, Inc. 

Borg, Walter R. (1981). The Internet for Teacher. IDG Book World wild, Inc: 335.  



 87 

Borg, Wanter R. and  Meregith D. Gall. (1989). Edcational Research : An Introduction. New 

York: Longman. Inc.  

Brookfield, Steven. (1984, “Winter”). Self-Directed Adult Learning: A Critical Program. 

Adult Education Quarterly. 35(2): 59-71 

Clark, Barbara lrene. (1995). Understanding Teaching : An Interactive Multimedia 

Professional Development Observational Tool for Teachers, Dissertation Ph.D. 

Arizona State University. 

Espich, James E.; & Williams, Bill. (1967). Developing Programmed Instructional Meterials: 

A Handbook for Program writers. Belmont, California: Fearon Publishers,p. 75-79. 

Fan, Chung-Teh. (1952). Item Analysis Table. Princeton, New jersey: Education Testing 

Service. 

Gad Ravid. (1986, October). Self – Directed Learning as a Future Training mode in 

Organization. Dissertation Abstracts International. 47(04): 1993-A 

Gagné, Robert M. and LeslieBriggs. (1974). Principle of Instructional Design. New York: 

Hoit, Rinehart and Winstion, Inc.  

Gay L. R. (1992). Education Research : Competencies for Analysis and Application. 4th ed.    

New York : McMillan Publishing Company. 

Grey, Donald Roberts. (1986, October). A Study of the use of the Self-Directed Learning 

Readiness as Related to Selected Organization Variables. Dissertation Abstracts 

International. 47(04): 1218-A 

Griffin, Colin. (1983). Curriculum. Theory in Adult Lifelong Education. London: 

Groom Helm. 

Knowles, Malcolm S. (1975). Self-directed Learning A: Guied for Learner and Teachers. 

Chicago: Association Press.  

Kulubacak, Gulson. (2000).  Online Learning : A Study of Students’ Attitudes Towards 

Web-based Instruction (WBI). (Online). Available : 

http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/9973125. Retrieved February 26, 2004. 

Laquey, Tracy. (1994).  The Internet Companion. New York : Addiison-Wesley Publishing 

Company. 



 88 

Orman, Evenlyn Kay. (April, 1996). “Effect of Development and Implementation of an 

Interactive Multimedia Computer Program on Beginning  Saxophonist Attitude and 

Achievement,” Dissertation Abstract International.  56 : 3877. 

O Dochartaingh, Naill. (2002). The Internet Research Handbook : A Practical Guide for 

Students and Researchers in the Social Sciences. California : SAGE Publications 

Inc. 

Porter, Ormond Ramona. (1996). A Comprehensive Study of the multimedia computer  

Learning. Dissertation Abstracts International. 49/04 A: 780.  

Skager, Rodney. (1978). Lifelong Education and Evaluation Practice. Oxford: Frankfurt 

Unesco Institute for Education.  

Snell, Ned. (2003, May)  Sams teach yourself Internet and Web Basics All in One. USA : 

Sams Publishing. 

Sudbury, Susan. (1992). Integrating Multimedia Technology into Instruction. Thesis 

M.A.California : California State University. Photocopied. 

Thomas, Brain J. (1996). The Internet for Scientists and Engineers : Online Tool and 

Resources.  USA.  

Thomson, S.A. (1994).  Upgrading Your PC to Multimedia. Indianapolis. U.S.A. : Que 

Corperation.   

Tough, Allen. (1979). The adult learning Projects. Ontario lnstitute for studies in Education. 

Vicky, Phillips. (1998). "Virtual Classrooms," Nation's Business. U.S. Chamber of Commerce; 

Washington, DC 20062-2000. (Online). Available : http://www.celcee.edu/ 

all/c990708.html 

Wu, Kuang-Ming.  (1998).  The Development and Assessment of a Prototype Descriptive 

Statistics Course Segment on the World Wide Web.  Dissertation, Ed.D. 

(Education Curriculum and Instruction). Pittsburgh : Graduate School, University of 

Pittsburgh.  Photocopied. 

http://www.kroocyber.com/modules.php  สืบคนเมือ่วันที่ 7 ม.ค. 2553 

http://www.chk.ac.th/web/HTML_Jin/index2.html  สบืคนเมื่อวนัที่ 7 ม.ค. 2553 

http://www.chaiwbi.com/0drem/extest/13pre.html  สืบคนเมื่อวนัที่ 7 ม.ค. 2553 



 89 

http://www.ps.ac.th/elearning/m4-1/Leanning_sub3/Computer_center_subject3-2.html  

สืบคนเมื่อวนัที่ 7 ม.ค. 2553 

http://www.ptcn.ac.th/wandee/test/pretest.html  สืบคนเมื่อวนัที่ 7 ม.ค. 2553 

http://www.pluakdaeng.net/learnstation/Courseware/article/DreamMX/dream.html  

 สืบคนเมื่อวนัที่ 7 ม.ค. 2553 

http://www.thaiwbi.com  สืบคนเมื่อวนัที่ 8 ม.ค. 2553 

http://203.172.243.196/terdkiat/menu.html สืบคนเมือ่วันที่ 8 ม.ค. 2553 

http://www2.tamot.ac.th/krusun/sunwebstory/test/posetest.html  

 สืบคนเมื่อวนัที่ 8 ม.ค. 2553 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก   ก 

คาความยาก (p)  คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น  ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การสรางเว็บเพจเบื้องตน  ตามตารางของ จุง เตห ฟาน 
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ตาราง 6   คาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

เร่ืองที่  1  การจัดทําเว็บเพจ  ตามตารางของ จุง เตห ฟาน  

 
ขอที่ p r 

1 0.48 0.37 

2 0.60 0.46 

3 0.56 0.26 

4 0.77 0.49 

5 0.65 0.56 

6 0.77 0.49 

7 0.78 0.59 

8 0.79 0.57 

9 0.72 0.57 

10 0.77 0.49 
 
 

คาความยากงาย 0.48 - 0.79 
คาอํานาจจาํแนก 0.26 - 0.59 
คาความเชื่อมัน่ 0.89 
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ตาราง 7  คาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองที่  2  การตกแตงเว็บเพจ  ตามตารางของ จุง เตห ฟาน  

 
ขอที่ p r 

1 0.48 0.44 

2 0.73 0.32 

3 0.75 0.52 

4 0.71 0.26 

5 0.68 0.41 

6 0.77 0.49 

7 0.72 0.44 

8 0.75 0.52 

9 0.76 0.24 

10 0.40 0.46 
 
 

คาความยากงาย 0.40 - 0.77 

คาอํานาจจาํแนก 0.24 - 0.52 

คาความเชื่อมั่น 0.81 
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ตาราง 8  คาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

เร่ืองที่ 3  การใสตารางลงบนเว็บเพจและการใช  Layer  ชวยในการจัดหนา  ตามตารางของ     

จุง เตห ฟาน  

 
ขอที่ p r 

1 0.77 0.49 

2 0.77 0.35 

3 0.68 0.41 

4 0.46 0.27 

5 0.80 0.28 

6 0.56 0.46 

7 0.79 0.57 

8 0.58 0.20 

9 0.77 0.49 

10 0.74 0.64 

 

คาความยากงาย 0.46 - 0.80 

คาอํานาจจาํแนก 0.20 - 0.64 

คาความเชื่อมัน่ 0.77 
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ตาราง 9  คาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  

เร่ืองที่  4  การสรางจุดเชื่อมโยง  ตามตารางของ จงุ เตห ฟาน  

 
ขอที่ p r 

1 0.65 0.20 

2 0.69 0.22 

3 0.50 0.34 

4 0.67 0.25 

5 0.70 0.48 

6 0.63 0.24 

7 0.54 0.27 

8 0.74 0.41 

9 0.71 0.26 

10 0.78 0.59 
 
 

คาความยากงาย 0.50 - 0.78 

คาอํานาจจาํแนก 0.20 - 0.59 

คาความเชื่อมั่น 0.80 
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ภาคผนวก  ข 
ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน   
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เรื่องการสรางเว็บเพจเบื้องตน  
บทเรียนที ่1   เร่ือง การจดัทําเว็บเพจ (Webpage) 

เร่ิมกําหนดโครงรางของเว็บ (Web) 
กอนที่เราจะสรางเว็บไซต (Website) ข้ึนมา ขอแนะนําใหเร่ิมโดยการออกแบบโครงราง

คราวๆ ของเว็บไซต(Website)นั้นกอน เพื่อไมกอใหเกิดความสับสนที่อาจตามมาในภายหลัง 

ใหเรามองเว็บแตละหนาเปนไฟลเอกสารไฟลหนึ่ง ซึ่งเปนเหมือนกระดาษแตละหนา และ

เราจะนําเว็บที่เกี่ยวของกันมาเก็บในโฟลเดอรเดียวกัน เชน ถาเราจัดทําเว็บไซต(Website)ใหบริษัทของ

เรา ก็อาจกําหนดใหหนาเว็บที่แสดงบทเรียนถูกจัดเก็บในโฟลเดอรชื่อ 'about' โดยในโฟลเดอรที่สราง

ขึ้น อาจประกอบดวยหลายโฟลเดอรยอย สําหรับแยกเก็บไฟลตางๆ ที่ประกอบกันเปนเว็บไซต

(Website) เชน เก็บไฟล .html และไฟลรูปภาพและมัลติมีเดียแยกจากกัน ซึ่งจะชวยในการจัดเก็บและ

การคนหาไฟล  ตลอดจนการเชื่อมโยงระหวางไฟลตางๆ ไดงาย  และในการสรางเว็บเพจ(Webpage)ที่

นั้นไมควรมีรูปภาพมากจนเกินไป  เพราะจะทําใหการทํางานของเว็บเพจ (Webpage) ชามากยิ่งขึ้น 

สําหรับไฟลตางๆ  ที่ประกอบเปนเว็บไซต(Website)จะถูกเก็บไวในเครื่องของเรา            

ดังตัวอยางในรูปเราอาจสรางเว็บไซต(Website)ของเรา ที่มีลักษณะโครงสรางโฟลเดอร ดังนี้ 

 

ตัวอยาง  การจัดโฟลเดอรสําหรับเก็บไฟลตางๆ ที่ประกอบกันเปนเวบ็ไซต(Website) 

 

จากรูป จะเหน็วาหนาโฮมเพ็จหลกั (index.html) จะตองอยูในโฟลเดอรหลัก และไมควรอยูใน

โฟลเดอรยอยใดๆ 
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 เร่ิมตนสรางเว็บไซต (Website) 
 การสรางเว็บไซต (Website) ใน Dreamweaver นั้น ถูกพัฒนาใหเราสามารถสรางและ

กําหนดรูปแบบตางๆ ของเว็บเพจ (Webpage)ไดงายขึ้น ซึ่งเราสามารถสรางและกําหนดรูปแบบตางๆ 

ของเว็บเพจ (Webpage) ไดงายขึ้น  ซึ่งเราสามารถกําหนดวิธีการสรางเว็บไซต (Website) ได 2 วิธี  

ดวยกนั 

วิธีแรก   เราจะเริ่มตนดวยการสรางโฟลเดอรใหมสําหรับเก็บไฟลตางๆ ที่จะประกอบกันเปนเว็บไซต 

(Website) ดังนี้ 
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1. เลือก site>new site
2. เลือกแท็บ Advanced 
3. กําหนดชื่อใหกับไซต ดังตัวอยางเรากําหนด
เปน   “successmedia” เพราะเปนเว็บไซตของบริษทั 
ซัคเซส มีเดยี 
4. เลือกโฟลเดอรที่ตองการเก็บเว็บไซต โดย Click 
mouse ท  ่ี     เรากําหนดโฟลเดอรหลักเปน 
“successmedia”  

5. Click mouse ปุม  
6. Dreamweaver จะถามวาเราตองการสรางไฟล 
cache     
   สําหรับเว็บไซตเราหรือไม ใหเรา Click mouse 

ปุม    เพื่อสรางไฟลนีเ้พราะใชในการปรบั
ไฟลตางๆ     
   ในเว็บไซตของเราใหเชื่อมโยงกันอยางถูกตอง
เสมอ     
    แมเราจะทําการเคลื่อนยายไฟลขามโฟลเดอรยอยก็
ตาม 
   หากเราไมตองการใชไฟล cache   และไมตองการ
ใหม ี
   ขอความนีเ้ตือนเราทุกครัง้ที่เราสรางเวบ็ไซตใหม  
   ให click เลือก Don’t ask again 
7. dreamweaver จะแสดงหนาตาง File ที่แท็บ site 
ดังรปู  
   และโฟลเดอรที่เก็บไซตของเราขึ้น 

 

วิธีทีส่อง  เปนการสรางเว็บไซต(Website) แบบใชวิซารด โดย dreamweaver จะกําหนดรูปแบบการ

ใชงานแบบตางๆ ไวใหแลว และใหเราเลือกรูปแบบการทํางาน เชน ตองการสรางเวบ็ไซต(Website)กับ

เซิรฟเวอร(Server)ไหน ตองการสรางเว็บไซต(Website) คนเดียวหรือทาํงานรวมกนับนเครือขาย เปน

ตน ซึ่งจะชวยใหเราไมตองกาํหนดรูปแบบเอง แต dreamweaver จะชวยกาํหนดใหทัง้หมด สามารถทาํ

ไดดังนี้ 

                   1. เลือก site>New site 

                   2. เลือกแท็บ basic 

                   3. กาํหนดชื่อใหกับโฟลเดอรที่ใชเก็บเว็บไซต(Website) แลว click mouse ปุม 

                   4.  ใหเราเลือกวาตองการทาํงานรวมกบัเซริฟเวอร(Server)แบบใด โดยมีเซิรฟเวอร

(Server)ตางๆ ใหเราเลือก ไดแก  

                   None  ไมตองการเลือก เซิรฟเวอร(Server)แบบใด (ผูใชจะกําหนดการทํางานกับ

เซิรฟเวอร(Server)เอง เพราะผูใหบริการ ISP  จะใชเซิรฟเวอร(Server)ที่รองรับการทํางานตางกนั 

                   ASP Javascript ทํางานรวมกับเซิรฟเวอร(Server)ที่รองรับ ASP และ Javascript 

                  ASP VBScript  ทาํงานรวมกบัเซิรฟเวอร(Server)ที่รองรับ ASP และ VBScript 

                  ASP.NET C#  ทํางานรวมกับเซิรฟเวอร(Server)ที่รองรับเทคโนโลยีใหม (.NET)                     
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ภาคผนวก  ค 
1. ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง  การสรางเว็บเพจเบื้องตน    

2. ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ตัวอยางแบบฝกหัด 

4. ตัวอยางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เรื่อง  การสรางเวบ็เพจเบื้องตน 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
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แบบทดสอบทดสอบบทเรียนที่ 1   เร่ือง การจัดทาํเว็บเพจ 
คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถกูตองที่สุด 

1. การตั้งชื่อใหกบัเว็บเพจควรตั้งชื่ออยางไร 

ก. เปนชื่อเฉพาะ 

ข. ชื่ออะไรก็ไดที่นาสนใจ 

ค. ส่ือความหมายกบัเนื้อหา 

 ง. เปนหมายเลขเรียงลําดับไป   

2. หนาเว็บเพจทีด่ีควรมีลักษณะอยางไร 

ก. ใสเนื้อหาใหมากที่สุด 

ข. มีรูปภาพเยอะ ๆ จะไดเขาใจงาย 

ค. ไมควรมีความยาวเกิน 1 หนาจอ 

ง. ไมควรมีการเชื่อมโยงมากกวา 5 จุด     

3. การกําหนด Title คือการกําหนดอะไร 

ก. กําหนดชื่อเว็บไซต 

ข. กําหนดชื่อใหกับเว็บไซต 

ค. กาํหนดหวัเรื่องใหกับเว็บเพจ 

ง. กําหนดหัวเรื่องใหกับเว็บเพจ     

4. การดูผลงานหนาเว็บเพจที่เขยีนขึ้นมาใหแสดงเหมือนจริงจะตองใชโปรแกรมใด 

ก. Internet Exploer 

ข. Windows Exploer 

ค. Macromedia Flash 5 

ง. Macromedia Dreamweaver MX     

5. FTP หมายถึงขอใด 

ก. การโอนถายขอมูล 

ข. การสงจดหมายอิเลก็ทรอนิกส 

ค. การแลกเปลี่ยนขาวสาร 

ง. การสื่อสารขอความ 
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ตัวอยางแบบฝกหัด 
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แบบฝกหัดบทเรียนที ่1   เร่ือง การจัดทําเว็บเพจ 
คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถกูตองที่สุด 

1. เว็บเพจที่ดี ไม ควรมีลักษณะอยางไร 

ก. มีรูปภาพมาก ๆ 

ข. มีสีสันไมมากนกั 

ค. มีภาพเคลือ่นไหวไมมากนัก 

 ง. มีตัวอกัษรหรือขอความไมมากนัก     

2. ในการเขียนเว็บเพจ ทาํไมจึงตองสรางไซต (site) 

ก. ทําใหไฟลของเว็บไซตมีขนาดเล็กลง 

ข. ชวยใหเว็บสามารถโหลดขอมูลไดเร็วขึ้น 

ค. เปนการทําใหเว็บไซตที่เขียนเชื่อมตอกบั Internet ได 

 ง. ชวยใหการเขียนเว็บเพจ สามารถทําไดอยางเปนระบบระเบียบงายตอการจัดการ    

3. ในการสรางไซต ขั้นแรกสุดจําเปนตองมีอะไร 

ก. ไฟลหลัก 

ข. เครื่องแมขาย 

ค. โฟลเดอรหลัก 

ง. การเชื่อมตอ Internet     

4. การสรางไซตที่ดีควรมีลักษณะอยางไร 

ก. 1 เว็บไซตควรจะมหีลาย ๆ ไซต 

ข. ทกุอยางเกบ็อยูในโฟลเดอรเดียวกัน 

ค. ไฟลที่เปนโฮมเพจควรอยูในโฟลเดอรยอย 

ง.  มีการจัดเกบ็ไฟลตาง ๆ แยกเปนโฟลเดอรตามประเภทของไฟลหรือตามเนื้อหา     

5. หลกัการเขียนเว็บเพจขอใดถูกตอง 

ก. 1 ไฟล = 1 เว็บ 

ข. 1 ไฟล = 1 หนา 

ค. 1 โฟลเดอร = 1 เว็บ 

ง. 1 โฟลเดอร = 1 หนา 
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ตัวอยางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
เรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน (ดานเนื้อหา) 

 

ผูผลิต  นายสังวาลย  ศรีบุญเรือง 

ผูประเมิน................................................................ตําแหนง...................................................... 

หนวยงาน.................................................................................................................................. 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานโดยพิจารณาจากเกณฑที่

กําหนดให ดังนี้ 

  5 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

  4 หมายถึง มีคุณภาพดี 

  3 หมายถึง มีคุณภาพพอใช 

  2 หมายถึง ตองปรับปรุงแกไข 

  1 หมายถึง ใชไมได 

รายงานประเมิน 

ระดบัความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ 

ดีมาก ดี พอใช 

ตอง

ปรับปรุง

แกไข 

ใชไมได 

1. การนําเสนอบทเรียน      

1.1 ลําดับของเนื้อหาในการนําเสนอ      

1.2 ปริมาณเนื้อหาในแตละจอภาพ      

1.3 ปริมาณของเนื้อหาในแตละบทเรียน      

1.4 ความเหมาะสมของภาษาที่ใชในบทเรียน      

1.5 ความนาสนใจในการดําเนินบทเรียน      

2. แบบฝกหัดและแบบทดสอบ      

2.1 ความสอดคลองของจุดประสงค      

2.2  ความชัดเจนของคําถาม      

2.3 การโตตอบของแบบฝกหัด      

2.4 การแสดงผลของแบบฝกหัด      

2.5 การแสดงผลของแบบทดสอบ      

3. ความถูกตองของเนื้อหา      
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รายงานประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ 

ดีมาก ดี พอใช 

ตอง

ปรับปรุง

แกไข 

ใชไมได 

3.1 เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงค      

3.2 ความถูกตองของเนื้อหา      

3.3 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

3.4 ความถูกตองของภาพประกอบบทเรียน      

 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

      ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน 

             (...............................................) 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต   
เรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน (ดานเทคโนโลยีการศึกษา) 

 

ผูผลิต  นายสังวาลย  ศรีบุญเรือง 

ผูประเมิน................................................................ตําแหนง...................................................... 

หนวยงาน.................................................................................................................................. 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานโดยพิจารณาจากเกณฑที่

กําหนดให ดังนี้ 

  5 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

  4 หมายถึง มีคุณภาพดี 

  3 หมายถึง มีคุณภาพพอใช 

  2 หมายถึง ตองปรับปรุงแกไข 

  1 หมายถึง ใชไมได 

รายงานประเมิน 

ระดบัความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ 

ดีมาก ดี พอใช 

ตอง

ปรับปรุง

แกไข 

ใชไมได 

1. ภาพ และภาษา      

1.1 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน      

1.2 ความชัดเจนของภาพ      

1.3 ความเหมาะสมของภาพกับระดับของผูเรียน      

1.4 ความหมายของภาพสอดคลองกับเนื้อหาใน

บทเรียน 

     

2. ตัวอักษร และสี      

2.1 รูปแบบตัวอักษร      

2.2 ขนาดตัวอักษร      

2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      

2.4 ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง      

2.5 การออกแบบหนาจอบทเรียน      

3. การนําเสนอบทเรียน      
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รายงานประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ 

ดีมาก ดี พอใช 

ตอง

ปรับปรุง

แกไข 

ใชไมได 

3.1 ลําดับข้ันในการนําเสนอ      

3.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

3.3 ปริมาณเนื้อหาในแตละจอภาพ      

4. การเชื่อมโยงขอมูล      

4.1 การโตตอบของบทเรียน      

4.2 ความรวดเร็วในเชื่อมโยงขอมูล      

4.3 ความสะดวกในการใชบทเรียน      

4.4 วิธีการทําแบบฝกหัดในบทเรียน      

4.5 วิธีแสดงผลแบบฝกหัด      

4.6 วิธีการทําแบบทดสอบในบทเรียน      

4.7 วิธีแสดงผลแบบทดสอบ      

 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

      ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน 

             (...............................................) 
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ภาคผนวก  ง 
รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 1. ผูชวยศาสตราจารย  บณัฑิต  ภูริชิตพิร 

                 รองผูอํานวยการศูนยคอมพวิเตอร  คณะวิทยาศาสตร 

                 มหาวิทยาลัยศลิปากร   

 2. อาจารย  พรีะ  ฉิมคง 

                หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

                โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา   

      สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา  เขต 1    

 3. อาจารย  พนัทูร  บุญยัง 

     หวัหนางานคอมพิวเตอร 

     โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ   

     สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา  เขต 2    
 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

1. ผูชวยศาสตราจารย  อลิศรา  เจริญวานิช  

                หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศกึษาศาสตร 

                มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. ผูชวยศาสตราจารย  บณัฑิต  ภูริชิตพิร 

                 รองผูอํานวยการศูนยคอมพวิเตอร  คณะวิทยาศาสตร 

                 มหาวิทยาลัยศลิปากร   

 3. อาจารย  พรีะ  ฉิมคง 

     หวัหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

                 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   

      สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา  เขต 1    
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ภาคผนวก ฉ  
หนังสือขอความอนุเคราะห 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ – ชื่อสกลุ    นายสงัวาลย   ศรีบุญเรือง 

วันเดือนปเกดิ    9  มกราคม  2517 

สถานที่เกิด    อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบรูณ 

สถานที่อยูปจจุบัน 297 ซอยหมูบานเศรษฐกิจ 22  แขวงบางแคเหนือ    

                                                 เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ขาราชการคร ู ตําแหนงครูผูชวย 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ   เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศกึษา  
        พ.ศ. 2529 ชั้นประถมศกึษาปที ่6 

 จากโรงเรียนบานปากน้ํา  อําเภอเมือง  จงัหวัดเพชรบูรณ 

        พ.ศ. 2539 เปรียญธรรม  5  ประโยค 
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        พ.ศ. 2547 ประกาศนยีบตัรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)   

  คณะศึกษาศาสตร  วิชาเอกการศึกษา 
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