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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ          
2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน 3) ทดลองใชบทเรียน 4) ประเมินและปรับปรุงแกไข กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยเปนพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
บทเรียนบนเว็บ  แบบทดสอบความรูความเขาใจ  และแบบสอบถามความคิดเห็น   การวิเคราะหขอมูลใช   
คารอยละ  คาเฉล่ีย  คาสถิติ  t – test  แบบ Dependent  และการวิเคราะหเน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  พนักงานสวนใหญเห็นดวยกับการที่องคกรควรมีการจัดทําส่ือ
ความรูที่พนักงานสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถนําเอาความรู
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เดินสะพัด นิติกรรมสัญญา สัญญาจํานอง อายุความ และใหนําเสนอสาระความรูที่ไมทําใหเครงเครียด
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จํานวน 5 บทเรียน ไดแก นิติกรรมสัญญา บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน เช็ค และสรุปบทเรียน โดยบทเรียนบนเว็บ
มีประสิทธิภาพ 84.33/83.67 
 3. การทดลองใชทั้งแบบประสานเวลาและแบบไมประสานเวลา โดยพนักงานมีอิสระและเปน
ผูนําตัวเองในการเรียนรู เลือกเนื้อหาบทเรียนที่ตองการ ประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเองที่มีลักษณะให
ขอมูลยอนกลับทันที ซึ่งขณะเรียนรูสามารถฝากคําถาม ขอสงสัยผานการสื่อสารดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
และอภิปราย สนทนาโตตอบ    
 4. ผลการประเมินบทเรียนบนเว็บ  พนักงานมีความรูความเขาใจกอนการเรียนรูและหลังการ
เรียนรูดวยบทเรียนบนเว็บ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 โดยหลังการเรียนรูพนักงานมี
ความรูความเขาใจสูงกวากอนการเรียนรูดวยบทเรียนบนเว็บ พนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยาง
มาก โดยเฉพาะบทเรียนบนเว็บสามารถเรียนรูโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและ
เรียนรูซ้ําไดหลายๆครั้ง มีประโยชนอยางยิ่งในการเพิ่มศักยภาพการทํางาน ใชทรัพยากรของธนาคารไดอยาง
เต็มที่ สามารถนําไปความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และตองการใหพัฒนาในเนื้อหาความรูในดานอื่นๆ 
เชน ธุรกิจระหวางประเทศ , การทําประกันชีวิตและวินาศภัย, ธุรกิจหลักทรัพยและการซื้อขายหนวยลงทุน 
เปนตน 
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 The purposes of this research were to: 1) study the fundamental data for the development 
of Web Based Learning in Business Law, 2) construct Web Based Learning to meet the selected 
efficient criterion of 80/80, 3) implement the Web Based Learning and 4) evaluate and improve the 
Web Based Learning. The samples consisted of 30 employee of the Siam City Bank. Research 
Instruments were Web Based Learning in Business Law, comprehension tests and questionnaires. 
The statistical analysis employed were percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and 
content analysis. 
 

 The results of this research were as follow: 
 1. Mostly employee agreed with the development of self learning aid that could be utilized 
in daily life efficiently and increased quality of job performance. The contents such as bill, current 
account, contract, mortgage and prescription with amusing content and providing opportunity to 
express ones’ opinion were required in the Web Based Learning. 
 2. The Web Based Learning developed were consisted of introduction, objectives, self 
evaluation form and 5 units of study that consisted of contract, current account, bill, check and 
contents conclusion. Also the Web Based Learning met the efficient criterion of 84.33/83.67 which 
was higher than the selected efficient criterion of 80/80. 
 3. According to the implementation of the Web Based Learning by the respondents were 
Synchronous and Asynchronous Learning through self learning independently. They were able to 
choose content study, assess learning by themselves, that receive feedback of result immediately 
and communicate with electronic mail and chat. 
 4. As the result of the evaluation and improvement of the Web Based Learning, it was 
revealed that the employee’s comprehension achievement scores before and after learning with the 
Web Based Learning were statistically significant different at 0.01 level. The employee’s opinions 
towards the Web Based Learning were at a strongly agreed level on the aspect of not to restrict time 
and place and able to learn independently and repeatedly. Moreover, the employee wished to have 
more Web Based Learning towards international business, life insurance and insurance against loss 
and trading stock exchange. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สภาวะการณปจจุบันสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา 
หรือที่เรียกวา โลกาภิวัตน เปนผลใหประเทศตางๆตองกาวไปสูเวทีของการแขงขันในระดับโลก
อยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได การแขงขันในดานตางๆทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยี     
ขอมูลขาวสาร  การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญรุดหนาและมีขอไดเปรียบในการแขงขัน  คือ  
การมีประชากรที่มีความรูความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอตอการแขงขันและดํารงอยู  กาวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมดานตางๆไดอยางรูเทาทัน 
 กระแสโลกาภิวัตนนี้ทําใหนานาประเทศตางใหความสําคัญกับการพัฒนาบริบททาง
สังคมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น      โดยการพัฒนาที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง   คือ 
การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  สําหรับประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มีแนวคิดที่ยึด "คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา" ในทุกมิติอยาง
เปนองครวม และใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล   ทั้งดานตัวคน   สังคม  เศรษฐกิจ  และ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบบริหารจัดการภายในที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกระดับ   
อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี  "คน" เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : 2544) กอปรกับแผนการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดกําหนดจุดศูนยกลางของการพัฒนาเริ่มที่คน คุณภาพชีวิตได
กลายเปนหัวใจของทิศทางที่เปลี่ยนแปลงในการพัฒนา โดยแสดงออกดวยผลสําเร็จจากการ
พัฒนาคุณภาพของคนใหเปนผูสมบูรณพรอมทั้ง  ศีล  จิต  และปญญา  พรอมทั้งความสามารถ
ในการสรางสรรคสังคมคุณภาพ สังคมแหงการเรียนรู ดังน้ันจึงกลาวไดวา คน เปนปจจัยที่
สําคัญย่ิงตอการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2544)   ซึ่งอนาคตและพลังอํานาจของชาติขึ้นอยูกับคน  การศึกษาพัฒนาคนและคน
พัฒนาชาติ (รุง  แกวแดง 2543 : 72 )  นอกจากนี้ วิจิตร  ศรีสอาน ( 2538 : 59 ) ยังกลาวอีกวา   
โลกมีการแขงขันสูงเชนดังปจจุบันนี้  คุณภาพของคนมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนา และ
พ้ืนฐานในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพไดแกระบบการศึกษา  เนื่องจากการศึกษาเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนาคนใหมีความรู   ความคิด   และความสามารถที่จะเปนพลังสรางสรรค       
มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศ  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ          
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่วา “ การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนา
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ความรู  ความคิด  ความประพฤติ   ทัศนคติ   คานิยม    และคุณธรรมของบุคคล เพ่ือใหเปน
พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การพัฒนาประเทศก็ยอมทําไดสะดวกราบรื่นไดผลที่
แนนอนและรวดเร็ว”    จากความสําคัญของการศึกษาในการพัฒนาคนขางตน  ประเทศไทยได
จัดใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  โดยกลาวถึงการจัดการศึกษาตองเปนไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา ความรู  และคุณธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข  มุงหมายให
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถายทอด
ความรู  การฝก การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม     การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ  การสรางองคความรูอันเกิดจากการ จัดสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและปจจัย
เกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษาหรือการเรียนรูควรผสมผสาน
กลมกลืนเขากับการดําเนินชีวิต นั้นคือการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ  การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือชวยพัฒนาบุคคลในทุกๆดาน อยางสมบูรณ  จึงกลาวได
วา การศึกษาควรสงเสริมใหบุคคลเรียนรูอยาง   ตอเนื่องตลอดชีวิต เปนการศึกษาในภาพรวม
ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ     การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยในแตละชวงชีวิตบุคคลอาจไดรับการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ
ผสมผสานกัน  เปนการศึกษาที่สัมพันธกับวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล  สัมพันธกับปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตทั้งดานสังคม    สิ่งแวดลอม   ศาสนา   เศรษฐกิจ   การเมือง   
ทั้งน้ี เพ่ือมุงพัฒนาบุคคลอยางเต็มศักยภาพ ใหมีความรู  ทักษะ  และประสบการณอยาง
เพียงพอตอการดําเนินชีวิต         การประกอบอาชีพ และการปรับตัวเขากับสภาพสังคม
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2544) การศึกษาตองเปนไปเพื่อคนทั้งมวล  ทุกหมูเหลา  และทุกคนอยาง
หลากหลายและสอดคลองกับกลุมตางๆที่แตกตางกัน การศึกษาไมไดเปนเรื่องของโรงเรียนและ
ครูเทานั้น  แตสรรพกําลังทั้งมวลในสังคมตองมีหนาที่และ   ความรับผิดชอบตอการศึกษา เชน 
ครอบครัว  ชุมชน  สถานประกอบการ สื่อ กองทัพ สถาบันทางศาสนา เปนตน ตองมีการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู เพ่ือใหการเรียนรูพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพของความเปนมนุษยใหรูจัก
ความเปนจริงของแผนดินไทยใหคิดเปน ทําเปน   แกปญหาเปน อยูรวมกันเปน ใหกระบวนการ
เรียนรูสัมพันธกับวิถีชีวิตจริงเพ่ือแกปญหา    ความยากจน และปญหาอ่ืนๆพรอมกันไปในการ
เรียนรู   การเรียนรูตองควบคูกันไปกับการสรางความรูหรือการวิจัยเพ่ือใหเกิดความเข็มแข็ง
ทางปญญาโดยทั่วตลอด (ประเวศ  วะสี 2544 : 8 ) สอดคลองกับ รุง  แกวแดง ( 2543 : 84 ) ที่
กลาวถึง เสนทางการเรียนรูตลอดชีวิต วาการเรียนรูชวงวัยทํางาน อายุระหวาง 25-60 ป นั้น        
คนวัยทํางานจะเริ่มเรียนรูจากสื่อการศึกษาตามอัธยาศัยมากกวาเรียนจากสถานศึกษา  และมี
การเรียนรูจากสถานประกอบการ เรียนจากเพื่อนรวมงาน จากสื่อมวลชน เรียนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรียนจากสิ่งแวดลอมและธรรมชาติมากขึ้น  เน่ืองจากวัยน้ีจะใชเวลาสวนใหญอยูที่
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ทํางานหรือสถานประกอบการ  ฉะน้ัน จึงเปนภาระหนาที่ของนายจางที่จะตองพัฒนาใหความรู
หรือการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะใหมๆที่จําเปนตอการประกอบอาชีพอยูเสมอ  ซึ่ง
นอกจากจะทําใหคนขององคกรไดพัฒนาแลว ยังจะนํามาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นดวยจึง
เปนประโยชนตอองคกรโดยรวม 
 ในศตวรรษที่ 21 เปนยุคของความเจริญและความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและ
เทคโนโลยี  เปนโลกยุคขอมูลขาวสาร กลาวไดวา “ความรอบรู คือ พลัง “ มหาอํานาจยุคใหม
ของโลก    ประเทศตางๆจะตองเพียบพรอมดวยขาวสารขอมูลและสามารถนําขาวสารขอมูลน้ัน
มาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่    ความจําเปนที่ประเทศตางๆตองนําการศึกษาตลอดชีวิตไป
เปนแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาของประเทศนั้นๆ สิ่งที่นาใหความสําคัญอยางยิ่งที่จะตอง
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ก็คือ ตองนําเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการจัดการศึกษา     
ดังที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่วา ใหมีการจัดสรรคลื่นความถี่  
สื่อตัวนํา โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม 
และการสื่อสารรูปแบบอ่ืนๆเพ่ือใชประโยชนในการจัดการศึกษา แตการจัดการศึกษาที่ผานมามี
ประเด็นที่สําคัญ ก็คือ คุณภาพการศึกษาของประชากร     โดยรวมยังต่ํา  การขาดแคลน
กําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การศึกษา หยอนคุณภาพ  ผูเรียนไมสามารถ
พ่ึงพา ตนเองได มีการพัฒนาและวิจัยนอยมาก  ขาดการใชและการสรางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเต็มศักยภาพ (สิปปนนท  เกตุทัต 2538 :115 - 119)   
 ดังนั้น เราจึงตองใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต โดยนําเทคโนโลยีมาผสานใหสอดคลองกับขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการเรียนรู     
ซึ่ง กฎหมาย  ก็เปนเรื่องหน่ึงที่สําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิต เน่ืองจากกฎหมายจะเขาไปมี
สวนเกี่ยวของกับในทุกชวงวัยของมนุษยทุกคน เชน ตั้งแตการเกิดจําเปนตองมีการแจงเกิด  
การตั้งชื่อบุคคล   การขอมีบัตรประจําตัวประชาชน   การจดทะเบียนสมรส   การขออนุญาต
ดําเนินการในขั้นตอนตางๆเพื่อประกอบการธุรกิจ  การทํานิติกรรมสัญญาตางๆ   การเสียภาษี  
ตลอดไปถึงการแจงคนตาย ฯลฯ  ซึ่งการที่จะดํารงชีวิตใหไดชื่อวาเปนผูปฏิบัติตนอยางพลเมือง
ที่ดีของสังคม  ไมสรางปญหาใหกับสังคมโดยไมเจตนาอยางรูเทาไมถึงการณ  และไมตกเปน
เหยื่อของสังคมจากผูที่รูกฎหมาย   จึงจําเปนตองมีความรูทางกฎหมาย ที่สอดคลองทันสมัยกับ
สภาพการณปจจุบันและนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเองและผูอ่ืน  ดังน้ันจึงจําเปน
ที่จะตองเผยแพรความรูทางกฎหมายใหบุคคลทั่วไปทราบ ดังพระบรมราโชวาทของ          
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่วา “ประชาชนในที่บางสวนไมทราบถึง
กฎมาย  ดวยเหตุที่เจาหนาที่หรือฝายปกครองไมไดมีโอกาสไปชี้แจง    และประชาชนเหลานั้น
ก็ไมมีโอกาสที่จะทราบวา เราจะวางหลักเกณฑไวอยางไร  อันน้ีเปนปญหาใหญที่จะใหปกครอง 
หรือความเรียบรอยเกิดขึ้นได ก็ตองนําความรูไปถึงประชาชน” ( สํานักงานอัยการสูงสุด ม.ป.ป. 
: ปกหนา )    และผูที่ตองทํานิติกรรมก็จําเปนตองทราบหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม  เชน 
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ทําอยางไรนิติกรรมจึงจะสมบูรณ  หรือจะมีผลอยางไรตอไป เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของ
ตนมิใหเสียไป  จึงจําเปนตองรูกฎหมายและใชกฎหมายใหถูกตอง นอกจากนี้ในชีวิตประจําวัน
ของแตละบุคคลก็จะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชอยูขณะน้ันวา ใหบุคคลกระทําหรืองดเวน         
การกระทําใดบาง เปนตน  การเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชน เพ่ือขจัดความไมรู
กฎหมาย  ปองกันการเอารัดเอาเปรียบในสังคมจากผูรูกฎหมาย  และเสริมสรางความยุติธรรม  
ทําใหไมตองเสียเวลาในการประกอบอาชีพในชีวิตประจําวัน  ซึ่งจะทําใหลดขอขัดแยงและ    
เกิดความเขาใจอันดีระหวางประชาชนและเจาหนาที่ของทางราชการ  อันเปนหนทางไปสู   
ความสามัคคีและความมั่นคง ซึ่งจะเกิดขึ้นแกประชาชนและประเทศชาติในที่สุด (โกเมน     
ภัทรภิรมย ม.ป.ป. : คํานํา) 
 กฎหมาย คือ ขอกําหนด ขอผูกพัน ขอบังคับที่เปนกติกาของสังคม มีสภาพบังคับ
ใชแกคนในสังคมทุกคนและทุกระดับชั้น  เพ่ือกอใหเกิดความถูกตอง  ความเปนธรรม และความ
สงบสุขในสังคม ซึ่งความจําเปนสําหรับพนักงานธนาคารตองทราบหลักกฎหมายธุรกิจเนื่องจาก 
ธนาคารเปนองคกรธุรกิจที่จะตองมีการติดตอสื่อสารทั้งบุคคล  ภาคเอกชน  ภาครัฐบาล  เพื่อ
จัดทํานิติกรรมสัญญาตางๆ  ซึ่งเปนการใดๆอันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร  
มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพื่อกอ เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวนหรือระงับซึ่ง
สิทธิ  เพ่ือใหทําการธุรกรรม การทําธุรกิจ ถูกตองสมบูรณเปนไปตามขอกําหนด  ขอผูกพัน   
ขอบังคับ   ตามกติกาที่สังคมกําหนดใช   ตองสามารถแนะนําความรูทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกรรมตางๆที่ธนาคารใหบริการกับผูมาใชบริการที่ยังไมเขาใจหลักกฎหมายอยางชัดเจน 
เชน หลักการใชเช็ค  การสั่งจายเช็ค การขีดครอมเช็ค เปนตน เพ่ือสรางความสัมพันธและความ
เขาใจอันดีระหวางพนักงานและผูมาใชบริการของธนาคารฯ เพ่ือความไดเปรียบในแงกลยุทธ
ของธุรกิจบริการ   อีกทั้งถาพนักงานเขาใจหลักกฎหมายอยางดียังสามารถปองกันมิใหการทํา
นิติกรรมสัญญาที่กอใหเกิดผลเสียตอธนาคาร เปนตน   ซึ่งจากประสบการณทํางานที่ผานมา
ของผูวิจัยพบวา จากการสนทนาปรึกษาปญหาในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํางานยังมี
พนักงานในระดับปฏิบัติงาน ทั้งในสํานักงานเดียวกันและตางสํานักงานยังไมทราบถึงขอ
กฎหมายที่ถูกตองเปนจํานวนมาก อีกทั้งในป พ.ศ.2544 ผลการประเมินจากการอบรมหลักสูตร
ตางๆ ในหัวขอกฎหมายที่พนักงานควรรู  ผูเขาอบรมรอยละ 78 ทําคะแนนอยูระหวาง 11-13  
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน หรือทําคะแนนไดอยูระหวางรอยละ 55–65 ซึ่งยังถือวาผานเกณฑ
การประเมินในระดับที่ต่ํา (ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน), ฝายทรัพยากรบุคคล 2544) 
 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เปนองคกรเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการศึกษา ใหการสนับสนุนในดานการศึกษาของเยาวชนและการฝกอบรมบุคลากรตลอดมา 
ทั้งในดานการจัดหาทุนการศึกษา  การมอบอุปกรณการศึกษา  กระตุนใหเยาวชนรักการเรียนรู
โดยผานสื่อรายการทางโทรทัศน     สงเสริมใหพนักงานพัฒนาความรูความสามารถจากการ
ฝกอบรมทั้งที่จัดฝกอบรมเองและจากหนวยงานอื่นๆจัดขึ้น  เปนตน     แตวิกฤตทางเศรษฐกิจ
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ของประเทศที่ผานมากระทบตอภาคธุรกิจธนาคารพาณิชยอยางหนักหนวง ทําใหธนาคารฯมี
นโยบายปรับลดตนทุนประกอบการมีแนวโนมลดจํานวนของพนักงานลง   จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่พนักงานที่ยังปฏิบัติหนาที่ตองมีความรูความสามารถปฏิบัติงานไดหลายอยางในเวลา
เดียวกัน จําเปนตองมีการพัฒนาฝกอบรม เพ่ือเตรียมพรอมกับสถานการณดังกลาว  ซึ่งรูปแบบ
ของการฝกอบรมสําหรับพนักงานในปจจุบัน      สํานักงานสาขาจะตองสงพนักงานเขามารับ
การฝกอบรมในกรุงเทพมหานคร ฯ   องคกรจะตองเสียคาใชจายสําหรับการฝกอบรม  คาที่พัก  
คาเดินทาง ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ  ทําใหเกิดเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรที่สูง   อีกทั้ง
พนักงานดังกลาวยังมีภาระหนาที่จะตองปฏิบัติ    ทําใหไมสามารถเขารับการฝกอบรมตามเวลา
ที่ตองการได  ดังน้ันจึงจําเปนตองมีแหลงความรูที่เปนระบบ  พนักงานสามารถเขาถึงแหลง
ความรูนั้นไดอยางปราศจากขอจํากัด ดานเวลา และสถานที่ โดยอาศัยระบบเครือขายที่มีอยูของ
ธนาคารซึ่งนาจะนํามาใชประโยชนในการฝกอบรมดวยตนเองในระบบทางไกลได 
 จากปญหาและความสําคัญดังที่กลาวมา   ผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียน
บนเว็บ  สําหรับใชในการฝกอบรมดวยตนเองในระบบทางไกล  โดยใชงานผานเครือขาย
อินทราเน็ต  โดยเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหา ในเวลาและสถานที่ๆตองการและบทเรียน
บนเว็บจะทําใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู และเปนผูนําตัวเองในกระบวนการเรียนรู  สามารถ
เลือกเน้ือหาบทเรียนที่ตองการ และสามารถประเมินผล การเรียนรูดวยตนเองได ขยายขอบเขต
ของการเรียนรูของผูรับการอบรมจากหองอบรมปกติไปยังที่ทํางาน       ทําใหไมเสียเวลาในการ
เดินทาง  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหผูรับการอบรม   ในสถานที่ตางๆ ที่รวมมือกันไดมี
โอกาสไดเรียนรูพรอมกัน  ผูรับการอบรมควบคุมการศึกษาตามความตองการและความสามารถ
ของตนเอง    การสื่อสารโดยใชอีเมล  กระดานขาว   การพูดคุยสด  ฯลฯ  ทําใหผูรับการอบรม
มีชีวิตชีวาขึ้นกวาเดิม  สงเสริมใหผูรับการอบรมมีสวนชวยเหลือกันในการศึกษา  กระตุนใหผูรับ
การอบรมรูจักการสื่อสารในสังคม  และกอใหเกิด  การศึกษาแบบรวมมือ ซึ่งที่จริงแลวการศึกษา
แบบรวมมือสามารถขยายขอบเขตจากหองเรียนหน่ึงไปยังหองเรียนอ่ืนๆไดโดยการเชื่อมตอ
ทางอินเทอรเน็ต    การเรียนดวยสื่อหลายมิติทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาไดตาม
ความสะดวกโดยไมตองเรียงลําดับกัน การสอนบนเว็บเปนวิธีการที่ดีเยี่ยมในการใหผูเรียนได
ประสบการณของสถานการณจําลอง ทั้งน้ีเพราะสามารถใชกราฟก  ภาพน่ิง  ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพสามมิติ ในลักษณะที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงได ขอมูลของหลักสูตรและเน้ือหารายวิชา
สามารถหาไดโดยงาย     การเรียนการสอนมีใหเลือกทั้งแบบประสานเวลา คือ เรียนและพบกับ
ผูสอนเพื่อปรึกษาหรือถามปญหาไดในเวลาเดียวกัน   และแบบไมประสานเวลาคือ เรียนจาก
เน้ือหาในเว็บเพ็จและติดตอผูสอนทางอีเมลซึ่งเปนขอไดเปรียบ สื่อการเรียนการสอนแบบอื่นๆ 
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บมีลักษณะที่สอดคลองกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  
ซึ่งมีนักวิชาการคอมพิวเตอรไดเสนอรูปแบบการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรไว    โดยกําหนด
ขั้นตอนตาง ๆ ไวหลายรูปแบบ  มีกระบวนการคลายคลึงกัน ดังนี้คือ 
 
 ภูวนาถ  แกวมณีรัตน  (2543 : 11 - 12) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรไวดังนี้ 
 1. ศึกษาเนื้อหาหลักสูตร 
 2. ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 3.   การวางแผนการพัฒนา 
 4. วางเคาโครงเรื่องของเนื้อหาวิชา 
 5.  เขียนผังงานของบทเรียนคอมพิวเตอร 
 6. สรางบทเรียนคอมพิวเตอร 
 7. หาประสิทธิภาพของบทเรียนรายบุคคล 
 8. หาประสิทธิภาพของบทเรียนเปนรายกลุม 
 9. การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
 10. การประเมินบทเรียนคอมพวิเตอร 

11. ปรับปรุงบทเรยีนคอมพิวเตอร 
 
 วรางคณา  หอมจันทร (2542 : 66)    เสนอขั้นตอนการสรางโปรแกรมการเรียน
การสอนผานเว็บ ไวดังนี้ 
 1.  ศึกษาเนื้อหาวิชา เพ่ือเขียนบทเรียนในโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ   
แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ   จํานวน 5 คน   ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา    ภาษาที่ใช      
แลวทําการปรบัปรุงแกไข 
 2.  สรางโปรแกรมการเรียนการสอนผานเวบ็ ดวยโปรแกรม Frontpage 2000   
ตอจากนั้นนําไปใหผูเชีย่วชาญเกี่ยวกบัการสรางโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ จํานวน    
5 คน เปนผูตรวจสอบความถูกตอง รวมทั้งความเหมาะสมของโครงสรางและเทคนิคการสราง 
แลวนําไปปรบัปรุงแกไข 
 3. นําโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บทีส่รางขึ้นไปทดลองกบักลุมที่มีลักษณะ
ใกลเคยีงกับกลุมตวัอยาง จํานวน 4 คน เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของเนื้อหา  ภาษาที่ใช  
ความยากงายของแบบฝก    การควบคุมการเรียน      ปรับปรุงแกไข และหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน 
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 4. นําโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บทีส่รางขึ้นไปทดลองกับกลุมที่มีลักษณะ
ใกลเคยีงกับกลุมตวัอยาง จํานวน 12 คน เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของเนื้อหา  ภาษาที่ใช  
ความยากงายของแบบฝก  การควบคุมการเรียน   ปรับปรุงแกไข    และหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน 
 
 นภาภรณ  ทักษิณนิมิตร (2542 : 32) เสนอขั้นตอนการสรางเว็บเพจตามลําดับดงันี้ 
 1.  ศึกษาทฤษฎแีละหลักการสรางเว็บเพจ จากวารสาร ตําราและผลงานวิจัย และ
ขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวทิยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและสื่อ 
 2.  สรางแบบรางเว็บเพจ โดยเริ่มจากการจัดลําดับเนื้อหาที่กําหนดไว 
 3.  ตรวจสอบแบบรางของเวบ็เพจ เพ่ือหาขอบกพรองตางๆ โดยอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา แลวนํามาแกไขปรับปรุง 
 4. ดําเนินการสรางเวบ็เพจ หลังจากนั้นนําไปใหอาจารยผูควบคุมวทิยานิพนธและ 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อตรวจสอบอีกครั้ง กอนนําไปทดลองใชกับพนกังาน จํานวน   
1 คน เพ่ือสังเกตขอบกพรอง และสิ่งที่ควรปรับปรุงภายในเว็บเพจ 
 5. นําเว็บเพจที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองจริงกับกลุมตัวอยาง 
 
 ถนอมพร (ตนัพิพัฒน)  เลาหจรัสแสง  (2542  :  31 - 39)  ไดเสนอขั้นตอนการ
ออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน  ไว  7  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการเตรียม 
  1.1  กําหนดเปาหมายและวัตถปุระสงค 
  1.2  รวบรวมขอมูล 
  1.3  เรียนรูเน้ือหา 
  1.4  สรางความคิด 
 2. ขั้นตอนการออกแบบบทเรยีน 
  2.1  ทอนความคิด 
  2.2  วิเคราะหงานและแนวคิด 
  2.3  ออกแบบบทเรียนขั้นแรก 
  2.4  ประเมินและแกไขการออกแบบ 
 3. ขั้นตอนการเขยีนผังงาน 
 4. ขั้นตอนการสรางสตอรี่บอรด 
 5. ขั้นตอนการสราง / เขียนโปรแกรม 
 6. ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน 

7. ขั้นตอนการประเมินและแกไขบทเรียน 
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 เปรมชัย ใจกวาง (2543 : 44-47) ไดเสนอขั้นตอนการสรางและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนในรปูแบบของไฮเปอรเท็กซ  7 ลําดับขั้น ดังน้ี 
 1. วิเคราะหเน้ือหาและกําหนดวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม 
 2. ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบไฮเปอรเท็กซฉบบัราง 
 3. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบไฮเปอรเท็กซ 
 4. ใหผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบบทเรียน แกไขปรับปรุง 
 5. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบไฮเปอรเทก็ซ ไปทดลองกลุมยอย 
จํานวน 5 คน ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
 6. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบไฮเปอรเทก็ซ เสนอผูเชี่ยวชาญ    
5 คน เพ่ือประเมินคุณภาพ นําขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุง 
 7. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบไฮเปอรเทก็ซ ที่ปรับปรุงสมบูรณไป
ติดตั้งผานทางอินเทอรเน็ต 
 
 เอกชัย  พัฒนจักร (2541 : บทคัดยอ) ไดเสนอขั้นตอนการสรางและพัฒนาบทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดดําเนินการเปนลําดับ  11  ขัน้ตอน  คือ 
 1. ศึกษาเนื้อหาที่จะสรางและพัฒนา 
 2. ทําการวิเคราะหเน้ือหา 
 3. ใหผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบบทเรียน 
 4. ปรับปรุงแกไขบทเรียน 
 5. สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 6. ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครั้งที่  1 
 7. ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครั้งที่  1 
 8. ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครั้งที่  2 
 9. ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครั้งที่  2 
 10. ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครั้งที่  3 
 11. ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครั้งสุดทาย 
 
 มนตชัย เทียนทอง (2539:42) เสนอแนวทางการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรไวดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหเน้ือหา 
  1.1 การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา 
  1.2 การกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน 
  1.3 การวิเคราะหสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.4 การกําหนดขอบขายของบทเรียน 
  1.5 การกําหนดวิธีการนําเสนอ 
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 2. การออกแบบบทเรียน 
 3. การสรางบทเรียน 
 4. การทดลองใช 
 5. การประเมินผล 
 วันชัย  ฉลวยเจริญวงศ  (2538  :  30 - 32) ไดเสนอแนวทางในการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรไวดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตร  จุดประสงคและผูเรียน 
 2. กําหนดวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมของวชิาที่นํามาทําบทเรียนเปนสิ่งสําคัญ 
 3. เรียบเรยีงวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรมและคําถามนํารอง 
 4. วิเคราะหเน้ือหาจัดทําเปนแผนภูมิชวยงานโดยอาศัยวตัถปุระสงคเชงิพฤติกรรม 
 5. จัดแบงเน้ือหาเปนหนวยยอย 
 6. การสรางขอความในแตละกรอบตามเนื้อหาที่กําหนดขอความ 
  6.1  กรอบหลัก 
  6.2  กรอบฝกหัด 
  6.3  กรอบสงทาย 
 7. เขารหัสตามโปรแกรมที่กําหนด 
 8. ปอนบทเรียนเขาเครื่องคอมพิวเตอร 
 9. ทําการตรวจสอบความเรียบรอยจากเครื่องคอมพิวเตอร 
 10. เม่ือผานการทดสอบแลว  นาํไปใชกบัผูเรยีนตอไป 
 11. การติดตามผลของผูเรียน  ซึ่งผลการเรียนจากกลุมเปาหมายตาง ๆ  
 
 จากแนวคิดเกีย่วกับการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร ผูวิจัยไดนํามา
สังเคราะห เพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนบนเวบ็ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ โดยมี
ขั้นตอนดังนี ้
 ข้ันตอนที่ 1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
  1.1  ศึกษา  บริบท ทรัพยากรที่เอ้ือตอการศกึษาในลักษณะการศึกษาตลอด
ชีวติ และความตองการพัฒนาของพนักงาน 
  1.2  ศึกษาแนวคิด    ทฤษฎี    และงานวิจัยเกี่ยวกบันวตักรรมคอมพิวเตอร  
เพ่ือการเรียนการสอน 
  1.3  ศึกษาเนื้อหาหลักสูตรและกําหนดวัตถปุระสงค       โดยศึกษาเนื้อหาใน
หลักสูตรอบรมแลวกําหนดเปนหัวขอยอย    ทําการวเิคราะหระดับการเรียนรู     จากนั้นเขียน
วัตถุประสงค  และเนื้อหาบทเรียนทีเ่หมาะสมกับการนาํมาทําเปนบทเรียน 
  1.4   ศึกษาขั้นตอนการสรางและพัฒนาบทเรียนบนเว็บ  
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 ข้ันตอนที่ 2. พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บ 
  2.1  กําหนดเคาโครงเนื้อหาวิชา เรียบเรียงลาํดับการนําเสนอ  ตรวจสอบ
ความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญ    หาความถูกตองของจุดประสงคของการอบรม    เน้ือหา  และ
การนําเสนอของบทเรียน 
  2.2  ออกแบบบทเรียนบนเว็บฉบับราง  ใหสอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียน  
ออกแบบผังงาน (Flowchat)      เขียนบทดําเนินเรื่อง  (Storyboard)      แสดงภาพที่นําเสนอ
อยางชัดเจน 
  2.3  สรางบทเรียนบนเวบ็ ดวย โปรแกรม CGI&Perl , ASP , Macromedia 
Dreamweaver , Namo  WebEditor ตามผังงานที่ออกแบบ ใหผูเชี่ยวชาญดานการใชโปรแกรม
สรางบทเรียนคอมพิวเตอร การบริหารงานระบบเครือขาย ตรวจสอบ  และนํามาปรับปรุงแกไข 
และทดลองใชจริง 
  2.4  หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ โดยการทดลองกับพนักงาน  3  คน  
เพ่ือตรวจสอบสํานวนและลําดับของเนื้อหาใหเหมาะสม แลวนํามาปรับปรุงแกไขเก่ียวกับสํานวน
ภาษาและเนื้อหา 
  2.5  หาประสิทธิภาพรายกลุมยอย  โดยการทดลองกับพนกังาน  9  คน  เพ่ือ
ตรวจสอบเวลาที่ใชในการเรยีนที่เหมาะสม  และหาประสิทธิภาพขั้นตน  เพ่ือปรับประสทิธิภาพ
ของบทเรียน 
 ข้ันตอนที่ 3. ทดลองใชบทเรียนบนเวบ็ 
  นําบทเรียนบนเว็บที่ทําการปรับปรุงแกไขอยางสมบูรณ ไปติดตั้งผานทางระบบ
เครือขายอินทราเน็ต    ทดลองกับพนักงานจํานวน 30 คน   เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน
บนเวบ็ 
 ข้ันตอนที่ 4. ประเมินบทเรียนบนเวบ็ 
  4.1  ประเมินบทเรยีนบนเว็บ จากความรูความเขาใจของพนักงานธนาคาร
จากการใชบทเรียนบนเวบ็ 
  4.2  ประเมินความคิดเห็นของพนักงานธนาคาร     เกี่ยวกับการใชบทเรียน
บนเวบ็ 
 
 โดยสรุปขั้นตอน สําหรับกรอบแนวคิดการวิจัย  ดังแผนภูมิที่  1 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเวบ็ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ สําหรับพนักงานของธนาคารนคร
หลวงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาบทเรียนบนเวบ็ 
 2.  พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเวบ็ 
 3.  ทดลองใชบทเรียนบนเว็บ 
 4.  ประเมินผลบทเรียนบนเวบ็ 
 
คําถามการวจิัย 

1. ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาบทเรียนบนเว็บเรื่องกฎหมายธุรกิจเปนอยางไร 
2. บทเรียนบนเว็บ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ สําหรับพนักงานธนาคารนครหลวงไทย 

จํากัด (มหาชน) มีองคประกอบอะไรบางและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 หรือไม 
3. การทดลองใชบทเรียนบนเว็บ  เร่ือง    กฎหมายธุรกิจ   สําหรับพนักงาน

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เปนอยางไร 
4. ผลการประเมินบทเรียนบนเว็บ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ สําหรับพนักงานธนาคาร

นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เปนอยางไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. บทเรียนบนเว็บ   เรื่อง  กฎหมายธุรกิจ   ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80 / 80 

2. ความรูความเขาใจ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ กอนและหลังการใชบทเรียนบนเว็บ  
แตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยดังน้ี 
 1. เน้ือหาของบทเรียนบนเว็บ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ ประกอบดวย นิติกรรมสัญญา 
บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน เช็ค  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรฝกอบรมพนักงานของธนาคารนคร
หลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยตัวแปร  2  ประเภท  คือ 
  2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)   ไดแก   บทเรียนบนเวบ็  เรื่อง 
กฎหมายธุรกิจ 
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  2.2  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก 
    2.2.1  ความรูความเขาใจ  เร่ือง กฎหมายธุรกิจ 
    2.2.2 ความคิดเห็นของพนักงานหลังการใชบทเรียนบนเวบ็ 
 3.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  3.1  ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้  เปนพนักงานระดับ 4 - 5  ของธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน  300  คน 
  3.2  กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนพนักงานระดับ 4 - 5 ของ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) คัดเลือกโดยการสุมอยางงาย  (Simple  Random  
Sampling)  จํานวน  30  คน 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 บทเรียนบนเวบ็ที่สรางขึ้น แสดงผลไดอยางถูกตองกับการใชงานดวยโปรแกรม
บราวเซอร Microsoft Internet Explorer ของบริษทั ไมโครซอฟตรุน 4.0 ขึ้นไปเทานั้น 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือความเขาใจศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยตรงกัน  ผูวิจัยจึงนิยามความหมายไว  
ดังนี้ 
 1. บทเรียนบนเวบ็ หมายถึง  สื่อการเรียนรูที่ถูกออกแบบและสรางขึ้นสาํหรับใชใน
เรียนรูผานเครือขายอินทราเน็ต ซึ่งเปนเครือขายทีใ่ชเฉพาะภายในองคกรของธนาคาร เรื่อง
กฎหมายธุรกิจ เพ่ือใหพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ศึกษาดวยตนเอง โดย
จะเสนอเนื้อหาวิชา  เปนตวัหนังสือ  และภาพประกอบ  มีคําถามรบัคําตอบจากพนักงาน ตรวจ
คําตอบและแสดงผลการเรยีนรูในรูปแบบขอมูลปอนกลับ รวมทั้งคําแนะนําในการใช 
 2. กฎหมายธุรกิจ หมายถึง บทบัญญตัทิางกฎหมายที่วาดวยเรื่องเอกเทศสัญญา 
ซึ่งเน้ือหาประกอบดวย นิตกิรรมสัญญา บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน เช็ค 
 3. พนักงาน  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายของธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ตั้งแตระดับ 4 – 5 ซึ่งมีหนาที่เสนอแนะบริการของธนาคาร และ
ใหคําปรึกษาแกลูกคา โดยแบงเปน ผูชวยหัวหนาหนวยบญัชี หัวหนาธนกร  ธนกร พนักงาน
บัญชี   พนักงานพัฒนาธุรกิจ  เจาหนาที่สินเชื่อ  
 4. ความรูความเขาใจจากการเรียนรู  หมายถึง  คะแนนของพนักงานกอนและหลัง
การศึกษาบทเรียนบนเวบ็ ที่วัดไดจากแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 5. ความคิดเห็นของพนักงาน หมายถึง ความรูสึกของพนักงานที่มีตอบทเรียนบน
เว็บที่ผูวิจัยสรางขึ้นหลังจากที่ไดใชบทเรียนบนเว็บแลว 
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 6. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเวบ็ หมายถึง  เกณฑที่ใชกําหนดคาประสิทธิภาพ  
ของบทเรียนบนเวบ็ที่สรางขึ้น ใชเกณฑ  80 / 80  (E1 / E2) ซึ่งหมายความดังนี ้
  เกณฑ 80  ตวัแรก  (E1)  หมายถึง  คะแนนระหวางการศึกษาบทเรยีนบนเว็บ  
ซึ่งไดจากคะแนนเฉลี่ยของพนักงานที่ศึกษาดวยบทเรยีนบนเว็บ จากการทําแบบทดสอบวัด
ความรูความเขาใจ   เม่ือคิดเปนรอยละแลวได  80  หรือสูงกวา 
  เกณฑ 80  ตัวหลัง (E2)  หมายถึง  คะแนนหลังการศึกษาบทเรียนบนเวบ็     
ซึ่งไดจากคะแนนของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ    โดยพนักงานที่ศึกษาดวยบทเรียน
บนเวบ็  ทําไดถูกตองรอยละ  80  ขึ้นไป  เม่ือคิดเปนรอยละแลวได  80  หรือสูงกวา 
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ สําหรับเรียนรู    
ดวยตนเองผานเครือขายอินทราเน็ต ของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้

1. อินเทอรเน็ต
2. เว็บเพื่อการศึกษา
3. ทฤษฎีการเรียนรูดวยการนําตนเอง
4. กฎหมายธุรกิจ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6. ขอมูลพ้ืนฐานของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

อินเทอรเน็ต

ความเปนมาของเครือขายอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ต คือ ระบบของการเชื่อมโยงขายงานคอมพิวเตอรขนาดใหญมาก      

ครอบคลุมไปทั่วโลก  เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการสื่อสารขอมูล  เชน การบันทกึ  
เขาระยะไกล  การถายโอนแฟม  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  และกลุมอภิปราย อินเทอรเน็ตเปน
วิธีในการเชื่อมโยงขายงานคอมพิวเตอรที่มีอยูซึ่งขยายออกไปอยางกวางขวางเพื่อการเขาถึง   
ของแตละระบบที่มีสวนรวมอยู อาจกลาวไดวา อินเทอรเน็ต คือ “ขายงานของขายงาน” 
(network of networks) เน่ืองจากเปนขายงานขนาดใหญที่เชื่อมโยงขายงานทั้งหมดเขาดวยกัน 
โดยที่อินเทอรเน็ตตั้งอยูในไซเบอรสเปช (Cyberspace) ซึ่งเปนจักรวาลหรือที่วางเสมือน        
ที่สรางขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร ผูใชคอมพิวเตอรสามารถเขาไปอยูในไซเบอรสเปชโดยใช
โมเด็มและติดตอกับผูใชคนอ่ืนๆได อินเทอรเน็ตจึงเปนระบบกลไกที่ถายโอนขอมูลจาก
คอมพิวเตอรเครื่องหน่ึงไปยังคอมพิวเตอรอ่ืนๆทั่วโลกโดยใชเกณฑวิธีควบคุมการสงผาน    
ตามมาตรฐานอินเทอรเน็ต  TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol )  
เพ่ือเปนมาตรฐานในการสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรทุกเครื่องในเครือขายอินเทอรเน็ต  วิทยา 
เรืองพรวิสุทธิ์ (2539 : 11)  พงษระพี  เตชพาหพงษ (2542 : 221) และ กิดานันท  มลิทอง 
(2543 : 313) กลาวในทํานองเดียวกันวา อินเทอรเน็ต เปนขายงานที่ถือกําเนิดมาตั้งแตป 
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พ.ศ.2512   ซึ่งเปนชวงสงครามเย็น  เม่ือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกามีโครงการที่จะ
เชื่อมโยงศูนยคอมพิวเตอรทั่วประเทศเขาดวยกัน  โดยตองการใหมีขายงานที่ม่ันคงแข็งแกรง  
ที่ถึงแมจะถูกทําลายดวยระเบิดหรือการรบกวนอื่นแลวแตยังคงสามารถทํางานได  ดวยเหตุนี้  
จึงไดมีการจัดตั้งระบบขายงานชื่อ  “อารพาเน็ต”  (ARPANet) ภายใตความรับผิดชอบของ
หนวยงานโครงการวิจัยกาวหนาหรือเรียกกันยอๆวา “อารพา”   ( Advanced Research Project 
Agency : ARPA) ขึ้นมา   อารพาเน็ตนี้ใชรูปแบบการทํางานของขายใยแมงมุม โดยที่
คอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนๆ ไดหลายๆเสนทาง    
ถึงแมวาจะมีคอมพิวเตอรบางเครื่องในเครือขายถูกทําลายหรือขัดของก็ตาม  แตคอมพิวเตอร
เครื่องอ่ืนๆ ก็ยังสามารถติดตอสื่อสารกันได  โดยผานเสนทางอื่นที่ยังใชงานไดดี นอกจากนี้ 
อารพาเน็ตยังถูกใชเปนที่ทดลองสําหรับพัฒนาการของเกณฑวิธีควบคุมการสงผานตาม    
มาตรฐานอินเทอรเน็ต  เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องสามารถติดตอกันไดโดยใชมาตรฐาน
เดียวกัน  ซึ่งเปนเกณฑที่ทําใหอินเทอรเน็ตใชไดเปนผลสําเร็จ จุดประสงคใหญของอารพาเน็ต 
คือ การเพิ่มศักยภาพทางการทหารและความสามารถในการควบคุมการสื่อสารตางๆ รวมถึง
การสื่อสารผานดาวเทียมดวย

เม่ือการทดลองในขายงานอารพาเน็ตไดผลเปนที่นาพอใจและใหประโยชน         
ในการใชงาน  จึงทําใหหนวยงานอื่นของรัฐบาลรวมถึงสถาบันการศึกษาและหนวยงาน       
วิจัยตางๆ ในสหรัฐอเมริกาตองการที่จะเชื่อมโยงกับขายงานนี้      ทั้งน้ีเน่ืองจากไดเล็งเห็นวา
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสจะเปนวิถีทางที่ มีประสิทธิภาพยิ่งสําหรับนักวิทยาศาสตร          
ในการแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกันเพื่อประโยชนในการคนควาวิจัย ในขณะเดียวกับที่อารพาเน็ต
กําลังเติบโตขึ้นน้ันก็กําลังมีการจัดตั้งขายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน) อ่ืน ๆ ขึ้นทั่วประเทศ      
ผูบริหารขายงานเหลานั้นก็ไดเร่ิมเชื่อมโยงขายงานของตนเขากับขายงานตาง ๆ เพ่ือใหเปน   
ขายงานใหญขึ้น  และไดนําเกณฑวิธีการทํางานของอินเทอรเน็ตที่อารพาเน็ตไดคิดคนขึ้นมาใช
เปนภาษาเดียวกันในการทํางาน  เพ่ือใหขายงานเหลานี้สามารถติดตอซ่ึงกันและกันได

ใน  พ.ศ. 2523  หนวยงานอารพาซึ่งดูแลอารพาเน็ตอยูไดมีการปรับปรุงหนวยงาน
และเรียกชื่อใหมวา หนวยงานโครงการวิจัยกาวหนาดานการปองกันหรือ  “ดารพา” (Defense 
Advance Research Projects Agency : DARPA)    ในขณะนั้นมีมหาวิทยาลัยเพียง 20 แหง  
ที่เชื่อมโยงเขากับอารพาเน็ต แตยังมีหนวยงานและมหาวิทยาลัยอ่ืนอีกเปนจํานวนมากที่
ตองการเชื่อมโยงดวยแตตองประสบกับอุปสรรคสําคัญเน่ืองจากดารพามีความจํากัดทางดาน
เงินทุนทําใหไมสามารถสนับสนุนหนวยงานอื่นไดนอกจากหนวยงานที่มีการวิจัยดานการทหาร
กับดารพา จึงทําใหมีการจัดตั้งขายงานเพื่อการวิจัยขึ้นอีกหลายขายงาน เชน บิตเน็ต (BITNET) 
ยูสเน็ต  (UseNet)  และฟโดเน็ต  (FidoNet)  ในปลายป  พ.ศ.2526 อารพาเน็ตถูกแบงออกเปน 
2 ขายงาน คือ อารพาเน็ตเดิมที่เปนขายงานดานการคนควาวิจัยและพัฒนา และ “มิลเน็ต”  
(MiINet)  ซึ่งเปนขายงานดานการทหารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสูง
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ในชวง พ.ศ.2523-2532  (ทศวรรษ  1980 S)  มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ      
(National Science Foundation : NSF)แหงสหรัฐอเมริกา  ไดจัดตั้งโครงขายแกนหลักที่ทํางาน
ไดเร็วกวาเดิมขึ้นมาใหม  ซึ่งประกอบดวยศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรใหม 5 แหง  โดยใชเกณฑวิธี
ควบคุมการสงผานตามมาตรฐานอินเทอรเน็ต  เพ่ือเชื่อตอมหาวิทยาลัยและสถาบัน  วิจัยตาง ๆ 
ทั่วประเทศและใชชื่อวา“เอ็นเอสเอฟเน็ต”(NSFNet) เม่ือเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนามากขึ้น
อารพาเน็ตจึงเปนขายงานที่มีสมรรถนะไมเพียงพอที่จะเปนโครงขายหลักของอินเทอรเน็ต     
อีกตอไป ดารพาจึงไดเลิกใชอารพาเน็ตในเดือนมีนาคม 2533 และใชเอ็นเอสเอฟเน็ต         
เปนโครงขายหลักของอินเทอรเน็ต  ความเจริญเติบโตของอินเทอรเน็ตไดเริ่มขยายตัวออกไปใน
ระดับนานาชาติ  โดยการใหประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเขามาเชื่อมโยงกับขายงานนี้

อินเทอรเน็ตเร่ิมไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นอยางมากในชวงประมาณ พ.ศ. 2533 - 
2534  (ตนทศวรรษ  1990 S) เหตุผลหนึ่งเน่ืองจากการคนควาเครื่องมือชวยในการทํางาน เชน  
โกเฟอรและอารคี ( Gopher & Archie ) โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ.2534  ที่หองปฏิบัติการ
ทดลองแหงยุโรปสําหรับฟสิกสอนุภาค (เซิรน)  (European Laboratory for Particle Physics : 
CERN) ไดนําเวิลดไวดเว็บออกมาใช และในป พ.ศ.2536 มีผูคิดคนโปรแกรมมอเซอิก (Mosaic) 
ซึ่งเปนโปรแกรมคนดูเว็บในลักษณะกราฟก    รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ เชน  อินเทอรเน็ต 
เอ็กซพรอเลอร   (Internet Explorer)  และเน็ตสเคป นาวิเกเตอร  (Netscape Navigator) ก็ยิ่ง
ทําใหอินเทอรเน็ตมีผูนิยมใชเพ่ิมมากขึ้นหลายลานคนทั่วโลกในปจจุบัน

อธิปตย  คลี่สุนทร (2544:73) กลาวถึงวาประเทศไทยเริ่มสนใจใชอินเทอรเน็ตตั้งแต
ป พ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ และการใชงานอินเทอรเน็ต
ในประเทศไทยอยางสมบูรณเริ่มขึ้นเปนครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2535 โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดเชาสายเปนสายความเร็วสูงตอเชื่อมกับเครือขาย UUNET ของบริษัทเอกชนที่รัฐเวอรจิเนีย  
สหรัฐอเมริกา ตอมามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันเทคโนโลยี            
พระจอมเกลา และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ไดขอเชื่อมตอผานจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  และเรียกเครือขายนี้วา “ไทยเน็ต” เปนประตูแรกสูเครือขายอินเทอรเน็ตสากล
ของประเทศไทย  ในป พ.ศ.2535  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  
หรือที่เรียกกันยอ ๆ วา  “เนคเทค”  (NECTEC : National Electronics and Computer 
Technology Center) ไดสนับสนุนใหมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเขาสูประเทศไทย โดยมี       
จุดกําเนิดมาจากขายงานระหวางมหาวิทยาลัยภายใตชื่อ  “ไทยสาร”  (THAISARN : The Thai 
Social/Scientific Academic and Research Network)    โดยในขั้นแรกมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยตางๆ เขาดวยกัน  คือ กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมกับขายงานคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยตาง ๆ และใหบริการแก
อาจารย  นักศึกษาและนักวิจัยเทานั้น  จนกระทั่งตอมาไดเชื่อมเขาสู  อินเทอรเน็ตโดยสมบูรณ
ในป พ.ศ.2536  และในป พ.ศ.2538  ประเทศไทยไดเปดบริการ  อินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยขึ้น
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เพ่ือใหบริการแกบริษัทเอกชนและบุคคลทั่วไป  ขายงานไทยสารไดขยายตัวกวางขวางขึ้นเปน
ลําดับและมีหนวยงานอื่นเชื่อมเขากับไทยสารอีกหลายแหง  ในเวลาตอมาสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
ประกอบดวยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดรวมตัวกันเพ่ือแบงสวนคาใชจายวงจรสื่อสารโดยเรียกชื่อกลุมวา 
“ไทยเน็ต”  (THAINET)  ในสวนของไทยสารเดิมจึงมีสมาชิกเหลือเพียงสถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานราชการบางหนวยเทานั้น

อินเทอรเน็ตเปนขายงานที่ประกอบดวยสายโทรศัพท  คอมพิวเตอรและอุปกรณ
สลับสวิตซการทํางานของอินเทอรเน็ตจะอยูในลักษณะของขายงานสวิตชกลุมขอมูล  โดย
คอมพิวเตอรที่เปนเครื่องสงจะแบงแยกขอความออกเปนหนวยตามขนาดและจํานวนที่เหมาะสม
เรียกวา “กลุมขอมูล”  (packet) ซึ่งแตละกลุมขอมูลจะบรรจุเลขที่อยูของคอมพิวเตอรปลายทาง
ไวดวย   กลุมขอมูลเหลานี้จะถูกสงเขาไปในขายงานและจะถูกสกัดกั้นโดยอุปกรณที่เรียกวา 
“เราเทอร”  (routers) ที่จะอานเลขที่อยูปลายทางของแตละกลุมขอมูลเพื่อที่จะสงไปตามทิศทาง
ไดอยางถูกตอง  เม่ือกลุมขอมูลเหลานั้นเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแลว  คอมพิวเตอรที่
เปนเครื่องรับก็จะรวบรวมกลุมขอมูลเหลานั้นเรียงตามลําดับ  และสงขอความที่ไดรับน้ันไปยัง
โปรแกรมที่เหมาะสม  ขายงานแบบสวิตชกลุมขอมูลเปนขายงานที่มีความเชื่อถือไดและมี    
ประสิทธิภาพสูง  อินเทอรเน็ตจึงเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลแบบเชิงตัวเลข  สวนของขอมูลหนึ่ง
อาจเดินทางผานคอมพิวเตอรและสายโทรศัพทที่เปนของผูหน่ึงหรือที่เปนของบริษัทตาง ๆ   
มากมายหลายรอยบริษัทก็ได  จึงทําใหกลาวไดวา “ไมมีผูใดเปนเจาของอินเทอรเน็ต”

พ้ืนฐานที่ทําใหระบบอินเทอรเน็ตสามารถทํางานได  ซึ่งเปนเหตุผลใหคอมพิวเตอร
ทุกเครื่องสามารถติดตอกันและกันได  คือ  การใหคอมพิวเตอรเหลานั้นรูจักภาษาเดียวกัน  
ตามปกติแลวภายในคอมพิวเตอรตางๆ อาจใชระบบปฏิบัติการที่แตกตางกันขึ้นอยูกับโครงสราง
ระบบของเครื่อง  แตภายนอกแลวคอมพิวเตอรเหลานั้นสามารถแปลสิ่งที่เรียกวา  “เกณฑวิธี
ควบคุมการสงผานตามมาตรฐานอินเทอรเน็ต” (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol : TCP/IP) ไดเหมือน ๆ กัน   มาตรฐานการสื่อสารเดียวกันน้ีจะชวยใหคอมพิวเตอร
ทุกเครื่องที่เชื่อมตอกันในอินเทอรเน็ตสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดโดยปฏิบัติตามเกณฑวิธี
หรือขอตกลงที่กําหนดวิธีการสื่อสารถึงกัน

ลักษณะการทํางาน
การทํางานในอินเทอรเน็ตแบงออกไดเปน  2  ลักษณะใหญ  คือ
1. แบบประสานเวลา  (synchronous)  เปนการทํางานที่ผูใชสามารถติดตอถึงกัน

ไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน  โดยผูใชแตละฝายจะนั่งทํางานอยูหนาจอคอมพิวเตอร  ดังเชน 
การสนทนาในขายงาน  (Internet Relay Chat)
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2. แบบไมประสานเวลา (asynchronous) เปนการรับสงขอมูลที่ผูใชไมจําเปนตอง
นั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรพรอมกัน แตสามารถสงขาวสารขอมูลไปเก็บไวในเครื่องบริการ   
กอนได เพ่ือที่ผูรับจะเรียกดูขอมูลน้ันไดภายหลัง เชน บริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  กลุมขาว  
การถายโอนแฟมหรือการคนดูเว็บเพจตาง ๆ  เปนตน

การใชงานในอินเทอรเน็ต
เราสามารถใชอินเทอรเน็ตในการทํางานไดมากมายหลายประเภท  ดังนี้
1. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronics Mail : E-mail) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ วา    

“อีเมล” เปนการรับสงขอความผานขายงานคอมพิวเตอร ผูใชสามารถสงขอมูลจากขายงานที่ตน
ใชอยูไปยังผูรับอ่ืน ๆ ในขายงานเดียวกันหรือขามขายงานอื่นในอินเทอรเน็ตไดทั่วโลก  ในทันที  
นอกจากขอความที่เปนตัวอักษรแลว ยังสามารถสงแฟมภาพและเสียงรวมไปดวยได เพ่ือใหผูรับ
ไดอานทั้งตัวอักษร ดูภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งเสียงพูดหรือเสียงเพลงประกอบดวย   
( กิดานันท  มะลิทอง 2543 : 315 ) สวน สุรศักดิ์  สงวนพงษ  (2538 : 5) กลาวถึง อีเมลวาเปน
การรับสงขอความผานเครือขายคอมพิวเตอร  ผูใชงานสามารถรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ดวยโปรแกรม mail หรือ pine กับผูใชอ่ืนในอินเทอรเน็ตหรือขามไปยังเครือขายอ่ืนที่เชื่อมตอ
กับอินเทอรเน็ตไดทั่วโลก   โดยอธิปตย  คลี่สุนทร  (2538 : 75) กลาววาเปนบริการที่ใชบริการ
สามารถสงจดหมายถึงบุคคล  องคกร สถาบัน ฯลฯ โดยผูรับจะไดรับผานจอคอมพิวเตอร หรือ
ใหพิมพเปนเอกสารไดทันที หากผูรับไมอยูที่จอคอมพิวเตอร จดหมายนี้ก็จะถูกสงไวในตู คือ
หนวยความจําที่เสมือนเปนตูรับจดหมายในคอมพิวเตอร ซึ่งผูรับจะรับเวลาใดก็ไดและจะโตตอบ
สงกลับเวลาใดก็ไดเชนกัน

2. การถายโอนแฟม  (File Transfer Protocol : FTP) เปนการถายโอนแฟมขอมูล
ประเภทตาง ๆ เชน แฟมขาว แฟมภาพ แฟมเสียงเพลง ฯลฯ จากคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนบรรจุ
ลง (download)  ไวในคอมพิวเตอรของเรา  หรือจะเปนการบรรจุขึ้น (upload)  ขอมูลจาก
คอมพิวเตอรของเราสงไปที่เครื่องบริการแฟมเพ่ือใหผูอ่ืนนําไปใช   (กิดานันท  มะลิทอง 2543 : 
315 )  โดยอธิปตย  คลี่สุนทร  (2538 : 75) กลาววาเปนบริการถายโอนแฟมขอมูลหรือ
โปรแกรมที่ผูใชตองการจากเครื่องอ่ืนมาเก็บไวยังเครื่องของตนเองโดยเฉพาะโปรแกรมที่บาง
ทานพัฒนาขึ้นและตองการบริจาคใหสาธารณะประโยชนไดใชโดยไมคิดมูลคา สวนวิทยา    
เรืองพรวิสุทธิ์ (2539:24) เปนระบบการโอนยายไฟลจากแหลงขอมูลซ่ึงเรียกวา ไฟลเซิรฟเวอร 
มายังคอมพิวเตอรนั้นๆ ในการล็อกอินเขาสูคอมพิวเตอรที่เปนไฟลเซิรฟเวอรทําไดโดยล็อกอิน
ผานโปรแกรมเอฟทีพี  อีกทั้งพันจันทร ธนวัฒนเสถียรและกรภัทร  สุทธิดารา (ม.ป.ป. : 13) 
กลาวถึง FTP วาเปนบริการนําไฟลจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอรอีกเครื่องหน่ึง
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ซึ่งแบงออกเปนสองประเภท คือ การโอนจากคอมพิวเตอรหลัก
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มายังคอมพิวเตอรของคุณ (Download) และการโอนยายจากคอมพิวเตอรของคุณไปยัง
คอมพิวเตอรหลัก (Upload)

3. การขอเขาใชระบบจากระยะไกล  โปรแกรมที่ใชในอินเทอรเน็ตเพ่ือการขอเขาใช
ระบบจากระยะไกลโปรแกรมหนึ่งที่รูจักกันดี  คือ เทลเน็ต (Telnet) การใชเทลเน็ตจะเปนการให
ผูใชสามารถเขาไปใชทรัพยากรหรือขอใชบริการจากคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน  และใหคอมพิวเตอร
เครื่องนั้นทําหนาที่ประมวลผล  โดยผูใชปอนคําสั่งผานคอมพิวเตอรของตน  แลวจึงสงผลลัพธ
กลับมาแสดงบนหนาจอภาพ  นอกจากนี้ถาเราเดินทางไปตางจังหวัดหรือตางประเทศก็ยัง
สามารถใชเทลเน็ตติดตอมายังคอมพิวเตอรที่ศูนยบริการอินเทอรเน็ตที่เราเปนสมาชิกอยูเพ่ือ
ตรวจดูวามีอีเมลสงมาถึงเราหรือไม  หรือถาตองการสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน ๆ ก็
สามารถสงไปไดเชนกัน (กิดานันท  มะลิทอง 2543 : 315 ) โดยอธิปตย  คลี่สุนทร  (2538 : 75) 
กลาวถึงเทลเน็ต (Telnet)วาหากผูใชบริการมีระบบเครื่องที่ทํางานไดไมสะดวก ก็สามารถ
เปลี่ยนไปทํางานในเครื่องอ่ืนที่มีสมรรถนะสูงกวา เพ่ือเขาไปใชขอมูลเนื้อที่บนฮารดดิสกสําหรับ
เก็บขอมูลหรือบริการอื่นใดก็ได โดยมีขอแมวาผูใชบริการตองมีชื่ออยูในสารบบที่ไดรับอนุญาต
ใหใชได

4. การคนหาแฟม เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนระบบขนาดใหญที่ครอบคลุม       
กวางขวางทั่วโลก  โดยมีแฟมขอมูลตางๆ มากมายหลายลานแฟมบรรจุอยูในระบบ  เพ่ือใหผูใช
สามารถสืบคนใชงาน  ดังนั้น  จึงจําเปนตองมีระบบหรือโปรแกรมเพื่อชวยในการคนหาแฟมได
อยางสะดวกรวดเร็วโปรแกรมที่นิยมใชกันโปรแกรมหนึ่ง  ไดแก  อารคี (Archie) ที่ชวยในการ
คนหาแฟมที่เราทราบชื่อแตไมทราบวาแฟมน้ันอยูในเครื่องบริการใดในอินเทอรเน็ต  โปรแกรม
นี้จะสรางบัตรรายการแฟมไวในฐานขอมูล เม่ือตองการคนวาแฟมนั้นอยูในเครื่องบริการใดก็
เพียงแตเรียกใชอารคีแลวพิมพชื่อแฟมขอมูลที่ตองการนั้นลงไป  อารคีจะตรวจคนฐานขอมูล
และแสดงชื่อแฟมพรอมรายชื่อเครื่องบริการที่เก็บแฟมน้ันใหทราบ  เม่ือทราบชื่อเครื่องบริการ
แลวก็สามารถใชเอฟทีพีเพ่ือถายโอนแฟมขอมูลมาบรรจุลงในคอมพิวเตอรของเราได (กิดานันท  
มะลิทอง 2543 : 315 )   สวน สุรศักดิ์  สงวนพงษ  (2538 : 7) กลาววา  เม่ือเครือขายขยาย
ใหญขึ้น การคนหาขอมูลเริ่มยุงยากขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบ Archie ชวยในการคนหาขอมูล 
เปรียบเสมือนหองสมุด   แฟมขอมูลก็คือหนังสือ  ชั้นวางหนังสือเปรียบเสมือนคอมพิวเตอรที่
เก็บแฟม การคนหาหนังสือไดเร็วจําเปนตองคนจากบัตรรายการหนังสือ Archie จะทําหนาที่
สรางบัตรรายการและเปนเสมือนบรรณารักษชวยคนชื่อคอมพิวเตอรที่เก็บแฟมขอมูลที่ตองการ

5. การคนหาขอมูลดวยระบบเมนู        เปนการใชในระบบยูนิกซโดยใชโปรแกรม
โกเฟอร (Gopher)  เพ่ือเปดคนหาขอมูลและขอใชบริการดวยระบบเมนู  โกเฟอรเปนโปรแกรม
ที่มีรายการเลือกเพ่ือชวยเหลือผูใชในการคนหาแฟมขอมูล  ความหมาย  และทรัพยากรอื่น ๆ 
เกี่ยวกับหัวขอที่ระบุไว  การใชโกเฟอรจะเปนสิ่งที่ไมเหมือนกับการถายโอนแฟม  (FTP) และ
อารคี (Archie) ทั้งน้ีเนื่องจากผูใชโกเฟอรไมจําเปนตองทราบและใชรายละเอียดของ
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คอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงอยูกับอินเทอรเน็ต  สารบบหรือชื่อแฟมขอมูลใด ๆ ทั้งสิ้น  เราเพียงแต
เลือกอานในรายการเลือกและกดแปน Enter เทานั้น  เม่ือพบส่ิงที่นาสนใจในการใชนี้เราจะเห็น
รายการเลือกตาง ๆ พรอมดวยสิ่งที่ใหเลือกใชมากขึ้น   จนกระทั่งเลือกสิ่งที่ตองการและมีขอมูล
แสดงขึ้นมา     และสามารถอานขอมูลหรือเก็บบันทึกขอมูลน้ันไวในคอมพิวเตอรของเราได    
(กิดานันท  มะลิทอง 2543 : 315 ) อธิปตย  คลี่สุนทร(2538 : 75) กลาววาเปนบริการที่เปรียบ
เสมือนตูบัตรคําในหองสมุดที่สามารถคนชื่อผูแตง  ชื่อเร่ือง ชื่อที่เกี่ยวของ ฯลฯ ซึ่งจะชวยใน
การคนตางๆเปนไปไดอยางสะดวกและรวดเร็วมาก  ผูใชเพียงเขาไปคนเมนู ที่โปรแกรมทําไว
เม่ือพอใจดูเร่ืองใดก็ใชเมนูนั้นผานเขาไปยังเร่ืองหรือสิ่งที่ตองการไดทันที   โกเฟอรเปน
โปรแกรมประยุกตที่ใชสําหรับเปดคนหาขอมูลและขอใชบริการดวยระบบเมนู โปรแกรมโกเฟอร
เปนเสมือนคลังหองสมุดและเปนจุดศูนยรวมการเรียกใชบริการตางๆที่มีอยูในอินเทอรเน็ตได
อยางสะดวกงายดาย  โดยมีเมนูใหผูเลือกคนหาขอมูลไปทีละหัวขอและอาจมีเมนูยอยใหเลือก
ตอไป  เปนตัวกลางใหบริการเขาใชระบบจากระยะไกล  ถายโอนแฟมขอมูลหรือขอใชบริการ
อารคี (สุรศักดิ์  สงวนพงษ  2538 : 9)

6. กลุมอภิปรายหรือกลุมขาว (Newsgroup) เปนการรวมกลุมของผูใชอินเทอรเน็ต
ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเพ่ือสงขาวหรืออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สนใจ
นั้น  เชน  เรื่องของดาวอังคาร เพลงของเอสวิส ฯลฯ  ผูที่รวมอยูในกลุมอภิปรายจะสงขอความ
ไปยังกลุมเพ่ือใหผูอ่ืนอานดวยก็ได  การรวมอยูในกลุมอภิปรายจะมีประโยชนมากเนื่องจาก
สามารถไดขอมูลในเรื่องนั้น ๆ จากบุคคลตาง ๆ หลากหลายความคิดเห็น  สามารถนําไปใชใน
การคนควาวิจัย  หรือเพ่ือความสนุกเพลิดเพลินได  กลุมอภิปรายนี้จะอยูในกระดานขาว 
(bulletin board)  หรือในยูสเน็ต (UseNet) ก็ได (กิดานันท  มะลิทอง 2543 : 315 ) พันจันทร 
ธนวัฒนเสถียรและกรภัทร  สุทธิดารา (ม.ป.ป. : 14) กลาววา UseNet มีลักษณะคลายกับอีเมล  
แตแทนที่จะสงจดหมายไปหาผูรับโดยตรงอยางอีเมล  จะเปนการสงขาวสารไปยังศูนยที่เรียกวา
กลุมขาว (Newsgroup) ซึ่งเปรียบกลุมขาวไดกับบอรดขาวสารที่ใชติดประกาศใหผูสนใจไดรับ
ทราบ โดยอธิปตย  คลี่สุนทร  (2538 : 75) กลาววาเปนบริการที่เสมือนเปนกระดานประกาศ
ขายสินคา หรือแสดงความตองการ เพ่ือใหผูสนใจตรงกัน หรือคลายๆกัน ไดสงขาวติดตอกัน 
ทายขาวจะมีที่อยูที่ติดตอไดหรือผูสนใจติดตอถึงกัน

7. บริการสารสนเทศบริเวณกวาง  (เวส) (Wide Area Information Server : WAIS) 
เน่ืองจากอินเทอรเน็ตมีฐานขอมูลกระจัดกระจายอยูหลายแหงทั่วโลก    จึงทําใหไมสะดวกใน
การคนหาแยกตามฐานขอมูล จึงตองมีการใชเวสเพื่อเชื่อมโยงศูนยขอมูลที่อยูในขายงาน      
อินเทอรเน็ตเขาดวยกัน    เม่ือมีการใชเวสคนหาขอมูลจะทําใหผูใชเห็นเสมือนวามีฐานขอมูลอยู
เพียงฐานเดียวจึงทําใหสะดวกในการคนหา (กิดานันท  มะลิทอง 2543 : 315 ) สวนวิทยา   
เรืองพรวิสุทธิ์ (2539 : 33) กลาววา เวสเปนระบบสืบคนเนื้อหาตามฐานขอมูลของแหลงขอมูลที่
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ผูใชคอมพิวเตอรระบุ  การเขาสูระบบสืบคนเวสทําไดสองทาง คือ การสืบคนผานระบบโกเฟอร
และการสืบคนผานระบบเวิลดไวดเว็บ

8. การสนทนาในขายงาน (Internet Relay Chat : IRC)  เปนการที่ผูใชฝายหนึ่ง
สนทนากับผูใชอีกฝายหนึ่ง      โดยมีการโตตอบกันทันทีดวยการพิมพขอความหรือใชเสียง  
โดยอาจสนทนาเปนกลุมหรือระหวางบุคคลเพียง 2 คนก็ได  การสนทนาในรูปแบบนี้เปนที่นิยม
ใชกันมาก  เน่ืองจากสามารถเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันไดทันทีในเวลาจริงทํา
ใหไมตองรอคําตอบเหมือนกับการสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (กิดานันท  มะลิทอง 2543 :
315 ) สุรศักดิ์  สงวนพงษ  (2538 : 5)   กลาววา  เปนการสนทนาทางเครือขายโดยการพิมพ
ขอความสงถึงกันคลายกับการสนทนาทางโทรศัพท  ขอความที่พิมพผานแปนพิมพจะไปปรากฏ
บนหนาจอของคูสนทนา หรือการสนทนากลุมพรอมกันหลายคน

9. สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส (Electronic Publisher)  หนังสือพิมพ วารสาร และ
นิตยสาร  เชน TIME , ELLE  จะมีการบรรจุเน้ือหาและภาพที่ลงพิมพในสิ่งพิมพเหลานั้นลงใน
เว็บไซตของตนเพื่อใหผูใชอินเทอรเน็ตไดอานเรื่องราวตางๆ เชนเดียวกับการอานสิ่งพิมพที่เปน
เลมนอกจากสิ่งพิมพในเชิงการคาแลวยังมีเอกสารและตําราวิชาการที่พิมพเปนเลมไวแลวบรรจุ
ลงในอินเทอรเน็ต เพ่ือใหคนควาหาความรูไดดวย สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสเหลานี้จะเรียกกัน     
สั้นๆวา “e-magazine” , “ e-journal” และ “ e-text”  เปนตน (กิดานันท  มะลิทอง 2543 : 315 ) 
สุรศักดิ์  สงวนพงษ  (2538 : 5) สามารถรับวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยสมัครเปนสมาชิกไปยัง
ศูนยบริการ เม่ือศูนยบริการมีขาวสารใหมมาก็จะสงมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ศูนยบริการ
บางแหงอาจจะเตรียมวารสารในรูปของแฟมขอมูลเพื่อใหผูใชมาถายโอนเองผาน FTP

10. สมุดรายชื่อ  เปนการตรวจหาชื่อและที่อยูของผูที่เราตองการจะติดตอดวยใน
อินเทอรเน็ต  โปรแกรมในการคนหาที่นิยมใชกัน  ไดแก  Finger  และ  Whois  การใช Finger 
จะชวยในการคนหาชื่อบัญชีผูใชหรือชื่อจริง     รวมถึงขอมูลเบื้องตนหรือสถานะของผูนั้น  และ
ยังใชในการตรวจสอบวาผูนั้นกําลังใชงานอยูในระบบหรือไม      สวน  Whois  เปนสุมดรายชื่อ
ผูใชเพ่ือใชในการหาที่ตั้งของเลขที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและหมายเลขโทรศัพท  รวมถึง
สารสนเทศอื่น ๆ ของบุคคลผูนั้นดวย (กิดานันท  มะลิทอง 2543 : 316 )

11. เวิลดไวตเว็บ (World Wide Wed : WWW)  หรือที่เรียกกันสั้น ๆ วา “เว็บ” 
เปนการสืบคนสารสนเทศที่อยูในอินเทอรเน็ตในระบบขอความหลายมิติ (hypertext)  โดยคลิกที่
จุดเชื่อมโยง  เพ่ือเสนอหนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกัน  สารสนเทศที่เสนอจะมีทุกรูปแบบ   
ทั้งในลักษณะของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  นอกจากนี้เวิลดไวดเว็บยังรวม
การใชงานอ่ืน ๆ ที่กลาวมาแลวขางตนเอาไวดวย เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  การถายโอน
แฟม กลุมอภิปราย การคนหาแฟม ฯลฯ  การเขาสูระบบเวิลดไวดเว็บจะตองใชโปรแกรมการ
ทํางานซึ่งโปรแกรมที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน  ไดแก  เน็ตสเคป นาวิเกเตอร (Netscape 
Navigator),อินเทอรเน็ต เอ็กซพรอเลอร (Internet Explorer) และ มอเซอิก (Mosaic) โปรแกรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



23

เหลานี้ชวยใหการใชเวิลดไวดเว็บในอินเทอรเน็ตเปนไปไดอยางสะดวกสบายยิ่ง  และสามารถใช
ในการคนหาขอมูลไดหลากหลายรูปแบบในลักษณะสื่อหลายมิติ (กิดานันท มะลิทอง 2543 : 
316 ; สุรศักดิ์  สงวนพงษ  2538 : 10 ; อธิปตย  คลี่สุนทร  2538 : 75)

ขอดีและขอจํากัดของอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีใหมในการสื่อสารสารสนเทศที่มีทั้งขอดี ซึ่งเปน

ประโยชนและขอจํากัดบางประการ  ดังนี้ ( กิดานันท  มะลิทอง 2543 : 318)
ขอดี
1. คนควาขอมูลในลักษณะตาง ๆ เชน งานวิจัย บทความในหนังสือพิมพ      

ความกาวหนาทางการแพทย ฯลฯ ไดจากแหลงขอมูลทั่วโลก  เชน  หองสมุด สถาบันการศึกษา 
และสถาบันวิจัย โดยไมตองเสียคาใชจายและเสียเวลาในการเดินทางและสามารถสืบคนไดตลอด
เวลา 24 ชั่วโมง

2. ติดตามความเคลื่อนไหวตาง ๆ ทั่วโลกไดอยางรวดเร็วจากการรายงานขายของ
สํานักขายที่มีเว็บไซตอยู  รวมถึงการพยากรณอากาศของเมืองตาง ๆ ทั่วโลกลวงหนาดวย

3. รับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองเสียเงินคา
ไปรษณียากร ถึงแมจะเปนการสงขอความไปตางประเทศก็ไมตองเสียเงินเพ่ิมขึ้นเหมือนการสง
จดหมาย  การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสนี้  นอกจากจะสงขอความตัวอักษรแบบจดหมาย
ธรรมดาแลวยังสามารถสงแฟมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงพรอมกันไปไดดวย

4. สนทนากับผูอ่ืนที่อยูหางไกลไดทั้งในลักษณะการพิมพขอความและเสียง
5. รวมกลุมอภิปรายหรือกลุมขาว เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยถกปญหากับ

ผูที่สนใจในเรื่องเดียวกัน  เปนการขยายวิสัยทัศนในเรื่องที่สนใจนั้น ๆ
6. อานบทความเรื่องราวที่ลงในนิตยสารหรือวารสารตางๆ ไดฟรีโดยมีทั้งขอความ

และภาพประกอบดวย
7. ถายโอนแฟมขอความ ภาพ และเสียงจากที่อ่ืน ๆ รวมถึงและถายโอนโปรแกรม

ตาง ๆ ได จากเว็บไซตที่ยอมใหผูใชบรรจุลงโปรแกรมไดโดยไมคิดมูลคา
8. ตรวจดูราคาสินคาและสั่ งซื้อสินคาไดโดยไมตองเสียเวลาเดินทางไป           

หางสรรพสินคา
9. แขงขันเกมกับผูอ่ืนไดทั่วโลก
10. ติดประกาศขอความที่ตองการใหผูอ่ืนทราบไดอยางทั่วถึง
11. ใหเสรีภาพในการสื่อสารในทุกรูปแบบแกบุคคลทุกคน
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ขอจํากัด
1. อินเทอรเน็ตเปนขายงานขนาดใหญที่ไมมีใครเปนเจาของ  ทุกคนจึงสามารถ

สรางเว็บไซตหรือติดประกาศขอความไดทุกเรื่อง  บางครั้งขอความนั้นอาจจะเปนขอมูลที่      
ไมถูกตองหรือไมไดรับการรับรอง เชน ขอมูลดานการแพทยหรือผลการทดลองตาง ๆ จึงเปน
วิจารณญาณของผูอานที่จะตองไตรตรองขอความที่อานนั้นดวยวาควรจะเชื่อถือไดหรือไม

2. อินเทอรเน็ตมีโปรแกรมและเครื่องมือในการทํางานมากมายหลายอยาง เชน 
การใชเทลเน็ตเพ่ือการติดตอระยะไกล  หรือการใชโกเฟอรเพ่ือสืบคนขอมูล ฯลฯ ดังนั้นผูใช   
จึงตองศึกษาการใชงานเสียกอนจึงจะสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนและเยาวชนอาจติดตอเขาไปในเว็บไซตที่ไมเปนประโยชนหรืออาจยั่วยุ
อารมณทําใหเปนอันตรายตอตัวเองและสังคม

อินเทอรเน็ตในการศึกษา
เราสามารถใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาไดหลายรูปแบบ  ไดแก
1. การคนควา  เน่ืองจากอินเทอรเน็ตเปนขายงานที่รวมขายงานตาง ๆ มากมาย

เขาไวดวยกัน  จึงทําใหสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทั่วโลกไดเพ่ือการคนควาวิจัยใน
เรื่องที่สนใจทุกสาขาวิชาเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย  การสืบคนแหลงขอมูลน้ี
สามารถทําไดโดยใชโปรแกรมในการชวยคนหา  เชน อารคี โกเฟอร และโปรแกรมใน
เวิลดไวดเว็บ  เชน ไลคอส (Lycos) และเว็บครอเลอร  (Web Crawler) เปนตน เพ่ือคนหาขอมูล
ที่อยูในแมขายตาง ๆ ทั่วโลกที่ตองการได  นอกจากนี้  ยังสามรรถติดตอเขาสูแมขายของ     
หองสมุดตาง ๆ เพ่ือคนหารายชื่อและขอยืมหนังสือที่ตองการไดเชนกัน

2. การเรียนและติดตอสื่อสาร ผูสอนและผูเรียนสามารถใชอินเทอรเน็ตในการเรียน
และติดตอสื่อสารกันไดโดยที่ผูสอนจะเสนอเนื้อหาบทเรียนโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส     
เพ่ือใหผูเรียนเปดอานเรื่องราวและภาพประกอบที่เสนอในแตละบทเรียน หรือการเสนอบทเรียน
ในลักษณะของการสอนใชคอมพิวเตอรชวย (CAI) ไวในเวิลดไวตเว็บเพ่ือใหผูเรียนสามารถใช
การเชื่อมโยงในการเรียนรูในลักษณะสื่อหลายมิติได  เม่ืออานบทเรียนแลวผูเรียนแลวผูเรียน  
จะถามคําถามที่ตนยังของใจและทํางานตามที่กําหนดไวแลวสงกลับไปยังผูสอนไดทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส  นอกจากนี้กลุมผูเรียนดวยกันเองยังสามารถติดตอสื่อสารกันเพ่ือทบทวน       
บทเรียน  หรืออภิปรายเนื้อหาเรื่องราวที่เรียนไปแลวไดโดยผานทางกลุมสนทนา  กลุมอภิปราย  
และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรือการติดตอกับผูเรียนในสถาบันอ่ืนโดยผานทางกระดานขาว
และยูสเน็ตก็ไดเชนกัน

3. การศึกษาทางไกล  การใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาทางไกลสามารถใชไดทั้งใน
รูปแบบ  “หองเรียนเสมือน”  โดยเปนการบรรจุเน้ือหาบทเรียนที่ใชสอนลงในเว็บไซตเพ่ือให    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25

ผูเรียนหรือผูใชอินเทอรเน็ตทั่วไปสามารถเรียนรูไดตนเองเสมือนเรียนอยูในหองเรียนและ       
อีกลักษณะหนึ่งจะเปนการสงการสอนจากหองเรียนหรือหองสงในสถาบันการศึกษาหนึ่งไปยัง
หองเรียนอ่ืน ๆ ทั้งภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือในสถานศึกษาตาง ๆ รอบโลกเพื่อให
สามารถเรียนไดพรอมกัน  ผูสอนจะทําการสอนสดดวยคอมพิวเตอรผานทางอินทราเน็ตและ  
อินเทอรเน็ตทําใหผูเรียนไดเรียนจากผูสอนคนเดียวกันเสมือนนั่งเรียนอยูในหองเรียนจริง     
การสอนในลักษณะนี้ตองมีการนัดหมายผูเรียนทั้งหมดไวลวงหนาเพื่อใหผูเรียนลงบันทึก      
เปดเขาเรียนไดพรอมกันทั้งหมด  หรืออีกรูปแบบหนึ่งจะใชในลักษณะ “มหาวิทยาลัยเสมือน”  
โดยการใหผูเรียนลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาที่มีการสอนในรูปแบบนี้ และทําการเรียน
และสื่อสารกับผูสอนผานทางอินเทอรเน็ต  หากเปนการใชนอกระบบโรงเรียน  จะเปนการที่ผูใช
อินเทอรเน็ตสามารถเรียนจากคอรสของเว็บไซตตาง ๆ ที่เปดสอนโดยมีการลงทะเบียนเรียน   
แตไมตองเสียคาเรียนเปนการเพิ่มพูนความรูในแขนงวิชาที่ตนสนใจ

4. การเรียนการสอนอินเทอรเน็ต  เปนการฝกอบรมเพื่อใหผูใชคอมพิวเตอร
สามารถใชโปรแกรมตางๆเพื่อทํางานในอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใชเทลเน็ต
เพ่ือการขอเขาใชระบบจากระยะไกล  การคนหาแฟมโดยใชอารคีและการใชไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส  เปนตน  ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลเพื่อทํารายงานและวิจัย  รวมถึง
การติดตอสื่อสารระหวางกันเพื่อประโยชนในการเรียนดวย

5. การประยุกตใชอินเทอรเน็ต เปนการใชอินเทอรเน็ตในกิจกรรมการเรียน      
การสอนในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เชน การจัดตั้งโครงการรวมระหวางสถาบัน       
การศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลหรือการสอนในวิชาตาง ๆ รวมกัน  หรือการใหโรงเรียนตาง ๆ 
สรางเว็บไซตของตนขึ้นมาเพื่อเสนอสารสนเทศแกผูสอนและผูเรียนในโรงเรียนน้ัน และเชื่อมตอ
เขากับขายงานทั่วโลกดวย  โดยเรียกวา “โรงเรียนบนเว็บ”  (Schools on the Web)  ซึ่งในเรื่อง
การใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนน้ี  ประธานาธิบดีคลินตันแหงสหรัฐอเมริกาไดประกาศใหโรงเรียน
มัธยมทุกแหงในสหรัฐอเมริกาตองเช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ตภายในป  พ.ศ. 2543  และในป
เดียวกันน้ีเด็กตั้งแตอายุ 12 ปขึ้นไปจะตองใชอินเทอรเน็ตเปนทุกคน

จากรูปแบบตาง ๆ ที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาเราสามารถใชอินเทอรเน็ตในวงการ
ศึกษาไดในหลายลักษณะ เชน การสืบคนขอมูลจากหองสมุดและแหลงความรูทั่วโลก  การรวม
อภิปรายในกลุมที่มีความสนใจในความรูเรื่องเดียวกัน  การเผยแพรผลงานวิจัยบนกระดานขาว 
การประชาสัมพันธโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในเว็บไซต  และการใชภายในสถานศึกษาใน
ลักษณะอินทราเน็ตเหลานี้เปนตน         นอกจากการใชอยางกวาง ๆ แลว     เรายังสามารถใช
อินเทอรเน็ตในการสอนไดเปนอยางดีไมวาจะเปนการใชควบคูไปกับการเรียนการสอนใน      
ชั้นเรียนปกติ หรือใชในการศึกษาทางไกลทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  เพ่ือเปนการขยาย
โอกาสใหแกผูเรียนทั่วโลกในรูปแบบดังนี้
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1. การใชในชั้นเรียนปกติ  จะเปนการใชเสริมจากการสอนโดยการทบทวนจาก
เว็บไซตที่ผูสอนสรางขึ้นสําหรับวิชานั้น  หรือผูสอนอาจสั่งงานใหมีการคนหาขอมูลจากเว็บไซต
ตางๆ การสงการบานทางอีเมล การพูดคุยและปรึกษาระหวางผูเรียนในหองสนทนา (cyber 
chat room) เปนตน

2. มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual University) เปนการที่ผูเรียนและผูสอนไมมีการ
พบกันในหองเรียนจริง  ผูเรียนจะเรียนเน้ือหาบทเรียนจากเว็บไซตที่อาจารยผูสอนกําหนดไว  
คนควาจากแหลงขอมูลในเว็บไซตหองสมุดหรือแหลงความรูตาง ๆ ปรึกษาหรือถามขอของใจ
กับผูสอนหรือระหวางผูเรียนดวยกันเองดวยอีเมลหรือหองสนทนา  สงการบานดวยอีเมลหรือ
โทรสารการศึกษาลักษณะนี้จะทําใหสถาบันการศึกษานั้นไดชื่อวาเปน “มหาวิทยาลัยเสมือน”  
ทั้งน้ีเน่ืองจากเมื่อผูเรียนลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาแหงน้ันแลวจะไมมีการไปเรียนใน
มหาวิทยาลัยจริงเหมือนการเรียนในรูปแบบปกติ  แตจะเรียนและคนควาดวยตนเองดวย
คอมพิวเตอรดวยการลงบันทึกเปดเขาไปเรียนในเนื้อหาวิชาและทํางานสงตามระยะเวลาที่
กําหนดไว  โดยจะเรียนอยูที่บาน  ที่ทํางานหรือสถานที่อ่ืนใดในเวลาที่สะดวกโดยไมตองเดิน
ทางไปเรียนในสถานศึกษาจริง  ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยอทาบาสคา (Athabasca University)  
ในแคนาดา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยทั่วไปที่เปดสอนนักศึกษาในภาคปกติก็อาจเพิ่มการสอนใน
ลักษณะมหาวิทยาลัยเสมือนน้ีเชนกัน    เพ่ือเปดโอกาสใหผูที่ไมสามารถเดินทางมาเรียนยัง
สถานศึกษาได  สามารถเรียนจากที่บานตามความสะดวกของตน เชน มหาวิทยาลัยแหง      
แคลิฟอรเนีย,ลอสแอนเจลิส   (University of California at Los Angeles)    และมหาวิทยาลัย
โอไฮโอ (Ohio University ) คํา “มหาวิทยาลัยเสมือน”  ในภาษาอังกฤษจะใชวา “ Virtual 
Academy “ ไดอีกคําหนึ่งดวย

3. หองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) เปนการสงการสอนสด  โดยผูสอน   
สอนผานคอมพิวเตอรจากหองเรียนหรือหองสงในสถานบันการศึกษาหนึ่งไปยังหองเรียนอ่ืนๆ      
ทั้งภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือในสถานศึกษาตางๆรอบโลกเพื่อใหสามารถเรียนไดพรอมกัน  
การศึกษาทางไกลในลักษณะนี้จะตองมีการนัดเวลาในการเรียนกันกอนลวงหนาเพื่อใหผูเรียนมา
อยูพรอมกัน  และมักใชการประชุมทางไกลโดยวีดีทัศนประกอบดวย  การเรียนระบบนี้นอกจาก
จะมีเครื่องคอมพิวเตอรแลวยังตองมีอุปกรณและวัสดุอ่ืน ๆ ประกอบดวย ไดแก กลองวีดีทัศน
ไมโครโฟน ลําโพง และซอฟตแวรโปรแกรมในการรับสงสัญญาณเพ่ือสงภาพและเสียงของผูสอน
จากสถานบันการศึกษาผูเรียนจะสามารถรับภาพและเสียงของผูสอนไดจากจอมอนิเตอรของ
คอมพิวเตอร  ถาในกรณีที่หองเรียนมีกลองวีดิทัศนติดตั้งอยูดวยจะทําใหผูเรียนสามารถถาม  
คําถามสงกลับไปยังผูสอนไดทันทีผานทางไมโครโฟน  โดยที่ผูสอนสามารถเห็นภาพและ      
ไดยินเสียงของผูเรียนดวย  แตถาเปนหองเรียนที่ไมมีกลองวีดิทัศนติดตั้งอยู  ผูเรียนจะสามารถ
ถามคําถามไปยังผูสอนไดโดยการใชโทรศัพทหรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  การสอนใน
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ลักษณะนี้ตองมีการนัดหมายผูเรียนทั้งหมดไวลวงหนา  เพ่ือใหผูเรียนลงบันทึกเปดเขาเรียนได
พรอมกันทั้งหมด  ตัวอยางเชน  การสอนระหวางสถาบันเรนซีแลร  โพลีเทคนิค (Rensselaer 
Polytechnic Institiute)  แหงสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยซิติ (City University) ในฮองกง

ถึงแมวาการใชงานอินเทอรเน็ตจะมีอยูมากมายหลายรูปแบบก็ตาม  แตในวงการ
ศึกษาของไทยในขณะนี้ยังมีการนําอินเทอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอนโดยตรงคอนขางนอย  
สถาบันการศึกษาสวนมากทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะมีการใชอินเทอรเน็ตใน      
รูปแบบของการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการติดตอสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนและ
ระหวางผูเรียนดวยกันเอง  รวมถึงการสืบคนสารสนเทศในเวิลดไวดเว็บ  การถายโอนแฟม     
ขอมูล  การสนทนาในกลุมอภิปรายและการขอเขาใชระบบจากระยะไกล  ซึ่งเปนรูปแบบของ
การใชงานทั่ว ๆ ไปมากกวาการจะนํามาใชในบทบาทของการเรียนการสอนที่แทจริง         
อยางไรก็ตามดวยความสามารถของการติดตอสื่อสารในขายงานและเครื่องคอมพิวเตอรที่มีราคา
ลดลงในปจจุบัน  ทําใหโรงเรียนและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาบางแหงในประเทศไทย  
เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ฯลฯ  
สามารถใชอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนไดทั้งในการศึกษาระบบปดและการศึกษาทางไกล 
โดยการใชในรูปแบบที่นิยมกันในตางประเทศ อาทิเชน การสอนบนเว็บดวยการบรรจุเน้ือหา 
บทเรียนลงในเว็บไซต   เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนเพ่ิมเติมหรือทบทวนภายหลังจากเรียนใน
ชั้นเรียนแลว  โดยควบคูไปกับการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและกระดานขาว  การใชไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสในการสงเนื้อหาบทเรียนไปยังผูเรียน เม่ือผูเรียนอานบทเรียนนั้นแลวก็สามารถ
ถามคําถามที่ตนสงสัยหรือทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย  สงกลับไปยังผูสอนได และยังสามารถ
ใชในลักษณะการอภิปรายและการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดดวย   ผูสอนสามารถ
สั่งงานใหทําการคนควาในหัวขอบทเรียนไดจากการสืบคน สารสนเทศจากเว็บไซตของหองสมุด
แบบเชื่อมตรง (on-line) หรือการสั่งใหนําเว็บไซตที่เกี่ยวของกับบทเรียนนั้น ๆ มาเสนอใน    
ชั้นเรียนเพ่ือประกอบการเรียนได  การสรางเว็บไซตของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพ่ือให
สารสนเทศเกี่ยวกับสถาบันนั้น ๆ และเพ่ือเปนที่ที่ผูสอนสามารถเสนอความรูตาง ๆ เพ่ือ
ประโยชนแกผูเรียนได การถายโอนแฟมขอมูลประเภทตางๆมาใชประกอบการเรียนการสอน  
การสนทนาในเวลาจริงโดยการพิมพขอความ หรือใชเสียงโตตอบกันโดยที่ผูเรียนและผูสอน   
ไมจําเปนตองเดินทางมานั่งรวมกันในหองเรียน ใหผูเรียนรวมในกลุมอภิปรายในอินเทอรเน็ต
เพ่ือเสริมสรางประสบการณและขยายวิสัยทัศนในหัวขอที่สนใจและสามารถนําสิ่งที่อภิปรายกัน
นั้นมาใชในการเรียนได  การจัดทําโครงการและกิจกรรมบนอินเทอรเน็ตเพ่ือใหผูเรียนและผูสอน
ในสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมมือกันในการสรางบทเรียนเพ่ือสามารถใชเรียนรวมกันได    
รวมถึงการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลดานการศึกษาระหวางผูเรียนและสถาบันดวย  ในเรื่องการ
ทําโครงการและกิจกรรมบนขายงานอินเทอรเน็ตนั้น  ในขณะนี้ไดมีสถาบันการศึกษาบางแหง
และหนวยงานรัฐบาลมีการประยุกตใชขายงานอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนแลว  ตัวอยาง
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หนึ่งของขายงานนี้   ไดแก  “โครงการ  SchoolNet Thailand”  ซึ่งเปนโครงการของศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)    เพ่ือเชื่อมโยงโรงเรียนมัธยมใน
ประเทศไทยเขาสูขายงานอินเทอรเน็ต

เว็บเพื่อการศึกษา

เวิลดไวดเว็บเปนรูปแบบหนึ่งที่นิยมใชกันมากในอินเทอรเน็ตขณะนี้  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
เปนการใชที่ใหขอมูลสารสนเทศในลักษณะสื่อหลายมิติที่มีประสิทธิภาพมาก  ผูใชสามารถ      
มีการโตตอบกับสื่อไดทันทีและไดรับขอมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  
จึงเหมาะที่จะนํามาใชในวงการศึกษาทั้งในวงกวางและในดานการเรียนการสอน  โดยอาจเปน
ลักษณะของการศึกษาทางไกลเต็มรูปแบบ  หรือจะใชเสริมในชั้นเรียนปกติก็ไดเชนกัน

ในระยะเริ่มแรกของความนิยมใชอินเทอรเน็ตนั้น อินเทอรเน็ตประกอบดวยขายงาน
ของมหาวิทยาลัยและสถาบันของรัฐบาลเพียงไมกี่แหง  จนกระทั่งในระหวาง พ.ศ.2523-2532 
(ทศวรรษ 1980s)  สถาบันการศึกษาตาง ๆ ตางตระหนักถึงความสําคัญและคุณประโยชนใน
การเชื่อมโยงอินเทอรเน็ตและใชอินเทอรเน็ตในการศึกษา  ในลักษณะของไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสและกระดานขาว (bulletin board)  ทําใหผูสอนและผูเรียนสามารถติดตอ          
ในการเรียนการสอนและการวิจัยกันไดโดยสะดวกและไมสิ้นเปลืองคาใชจายมาก โดยที่การใช
งานอินเทอรเน็ตจะตองใชคําสั่งและโปรแกรมการทํางานตาง ๆ เชน อารคี เอฟทีพี หรือแมแต
ในไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเอง  ซึ่งนับวาเปนความยุงยากและไมสะดวกในการใชงานเทาที่ควร  
การทํางานในอินเทอรเน็ตดําเนินไปในลักษณะนี้ จนกระทั่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2532            
ดร.ทิม เบอรเนอรส-ลี (Dr.Tim Berners-Lee) แหงหองปฏิบัติการทดลองแหงยุโรปสําหรับ
ฟสิกสอนุภาค (เซิรน) (European Laboratory for Particle Physics : CERN) ไดเสนอโครงการ
เพ่ือพัฒนาระบบขอความหลายมิติ (hypertext system) เพ่ือวัตถุประสงคใหการแบงปน      
สารสนเทศเปนไปดวยความงายดายและมีประสิทธิภาพระหวางทีมงานนักวิจัยในสถาบัน     
เขาไดสรางโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเรียกวา “เอ็นไควร” (Enquire)  เพ่ือบันทึกผลสรุปดานการศึกษา  
โดยในโปรแกรมนี้เขาไดสรางการอางอิงเชื่อมโยงไปยังเอกสารการวิจัยตาง ๆ    โดยการทํา
แถบสวางที่คําในลักษณะการเชื่อมโยงหลายมิติที่รูจักกันในชื่อ “ไฮเปอรลิงก”  (hyperlink) เพ่ือ
เปนประตูในการเชื่อมโยงเอกสารสําคัญที่ตองการอาน  ความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารนี้
ไดรับความสนใจจากเซิรนซ่ึงเปนหนวยงานที่เขาทํางานอยู  ในปตอมา ดร.เบอรเนอรส-ลี และ
ทีมงานในเซิรน จึงไดรวมกันพัฒนาโครงการเวิลดไวดเว็บขึ้นจนกระทั่งมีการสรางโปรแกรมคนดู 
(browser) เรียกวา WWW ขึ้นมาเปนครั้งแรกในปลายป 2533  และไดมีการตั้งเว็บไซตแหงแรก
ขึ้นในป พ.ศ. 2534 โดยเว็บไซตนี้มีเฉพาะขอมูลตัวอักษรและมุงไปทางดานใหความรูแก      
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นักฟสิกส  ในระยะแรกนี้จะมีเพียงหนวยงานรัฐบาลและนักการศึกษาเทานั้นที่ใชเวิลดไวดเว็บจึง
เปนเหตุใหเว็บมีความเจริญเติบโตอยางคอนขางชา     ตราบกระทั่งในป พ.ศ.2536 ที่มีผูคิดคน
โปรแกรมมอเซอิก (Mosaic) ซึ่งเปนโปรแกรมคนดูเว็บในลักษณะกราฟกขึ้นมาเปนโปรแกรม
แรก  จึงทําใหเวิลดไวดเว็บเริ่มเปนที่นิยมเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งน้ีเน่ืองจากโปรแกรมคนดูในลักษณะ
กราฟก   นอกจากจะมีขอมูลตัวอักษรแลวยังเพิ่มประสทิธิภาพการทํางานดานการเสนอภาพนิ่ง         
ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในสารสนเทศดวย  ประกอบกับระยะตอมามีผูสราง
โปรแกรมคนดูอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นอีกมากมายหลายโปรแกรม เชน เน็ตสเคป นาวิเกเตอร (Netscape 
Navigator) และ อินเทอรเน็ต เอ็กซพรอเลอร (Internet Explorer) ก็ยิ่งทําใหการใชเวิลดไวดเว็บ
ไดรับความนิยมอยางสูงสุดเพิ่มมากขึ้นจนทุกวันน้ี

ขอดีและขอจํากัดของเวิลดไวดเว็บ
เวิลดไวดเว็บมีทั้งขอดีและขอจํากัดในการใชพอสรุปได ดังนี้ ( กิดานันท  มะลิทอง 

2543 : 325)
ขอดี
1. สืบคนสารสนเทศไดในลักษณะสื่อหลายมิติที่เปนทั้งตัวอักษร ภาพ และเสียง 

ทําใหเกิดความเพลิดเพลินมากกวาการอานแตเพียงขอมูลตัวอักษรเพียงอยางเดียว
2. ความสามารถของการเชื่อมโยงหลายมิติทําใหการสืบคนเปนไปไดอยาง     

กวางขวางทั่วถึงไมจํากัดเฉพาะแตเพียงเอกสารในขายงานที่ทํางานอยูเทานั้น  แตสามารถ   
เชื่อมโยงไปยังเอกสารในขายงานอื่น ๆ ทั่วโลกไดดวยความสะดวกรวดเร็ว

3. ผูใชสามารถทองไปในอินเทอรเน็ตไดอยางอิสระเพื่อสามารถสืบคนสารสนเทศ
ในหัวขอตาง ๆ ที่สนใจไดทุกเรื่อง

4. ผูใชซึ่งเปนสถาบันหรือบุคคลธรรมดาสามารถสรางเว็บเพจของตนเพื่อใหผูอ่ืน
เขามาอานสารสนเทศในเว็บไซตได

5. ไมตองจําคําสั่งตาง ๆ ในการใชงาน  เนื่องจากสามารถใชคําสั่งจากรายการ
เลือกของโปรแกรมคนดูไดโดยสะดวก

6. ไดรับสารสนเทศดานตาง ๆ นับตั้งแตการเสริมสรางประสบการณการเรียนรู  
เชิงวิชาการ ดูภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือความบันเทิง อานขาวและความเคลื่อนไหวตาง ๆ 
ทั่วโลก สั่งซื้อสินคาจากหางสรรพสินคา พูดคุยกับผูที่สนใจในเร่ืองเดียวกัน เหลานี้เปนตน

ขอจํากัด
1. เน่ืองจากทุกคนสามารถสรางเว็บเพจของตนเองได  จึงทําใหมีเว็บเพจตาง ๆ 

ขึ้นมากมายทั้งที่มีประโยชนหรือที่ไรสาระ
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2. เว็บเพจบางประเภทอาจไมเหมาะสมหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งไมสามารถ    
ปองกันได  เน่ืองจากผูใชทุกคนมีอิสระในการทองไปในอินเทอรเน็ตทําใหอาจคนหาเว็บเพจที่
หม่ินเหมตอศีลธรรมได

3. สารสนเทศที่เสนอในบางครั้งอาจจะไมถูกตองและเชื่อถือไดเสมอไป  จึงตอง
อาศัยวิจารณญาณของผูอานดวยวาสมควรจะเชื่อไดหรือไม

4. ยังขาดการจัดระเบียบเว็บไซตตาง ๆ จึงทําใหในบางครั้งทําใหการคนหาเปน 
ไปไดชาหรือบางครั้งอาจไดเว็บไซตที่ไมนาสนใจปรากฏขึ้นมาดวย

จากประโยชนอเนกอนันตของเวิลดไวดเว็บ  ทําใหเราสามารถนําเว็บมาใชในวงการ
ศึกษาอยางกวาง ๆ และเฉพาะในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  สําหรับการใชเว็บเพ่ือ      
การศึกษานั้นจะใชไดในรูปแบบตาง ๆ ดังตัวอยางตอไปน้ี

ทรัพยากรดานการศึกษา  เว็บเปนแหลงในการเสนอทรัพยากรดานการศึกษาเพื่อ
การสืบคนขอมูลใหแกนักการศึกษาทั่วไปไดเปนอยางดี  ตัวอยางเชน

อารสกอีริก  (AskERIC)  เปนบริการจัดหาสารสนเทศสําหรับนักการศึกษา ที่สอน
ในระดับตั้งแตชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเปนสวนหนึ่งของศูนยสารสนเทศ
ทรัพยากรการศึกษา (Educational Resources Information Center : ERIC) ที่เราเรียนกันสั้นๆ 
วา “อีริก” ซึ่งเปนแหลงเผยแพรสารสนเทศและเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา  อารสกอีริกตั้งอยูที่
มหาวิทยาลัยซีราคิวส (Syracuse University)  โดยมีการจัดตั้งหองสมุดเสมือน (Virtual 
Library)        เพ่ือเชื่อมตอครูผูสอนกับทรัพยากรตาง ๆ ผานทางสายเชื่อมตรง     นอกจากนี้
อารสกอีริกยังมีการเชื่อมตอไปยังผูเชี่ยวชาญสารสนเทศขายงาน (Network Information 
Specialists : NIS)  ที่สามารถตอบคําถามแกผูสอนที่ถามเขามาได  เว็บไซตนี้ตั้งอยูที่  
http://ericir.syr.edu/

กระทรวงศึกษาของสหรัฐอเมริกา    เว็บไซตของหนวยงานนี้จะเสนอสารสนเทศ
ทางดานการบริหารและทรัพยากรหลากหลายแกนักการศึกษา  สารสนเทศจากรัฐบาลจะชวย  
นักการศึกษาใหทราบถึงภูมิหลังของสารสนเทศที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคดานการศึกษาของ
ประเทศดวย เว็บไซตนี้ตั้งอยูที่  http://www.ed.gov/

สคูลเน็ตของแคนาดา (Canada’s SchoolNet)  เปนการเชื่อมโยงโรงเรียนกวา  
16,000  แหงทั่วประเทศแคนาดาเขาไวในอินเทอรเน็ตเพื่อประโยชนในการเรียนการสอน      
ซึ่งแทบจะไมมีประเทศใดเลยที่มีการเชื่อมโยงขายงานดานการศึกษาเขาดวยกันทั้งประเทศ     
ดังเชนที่ประเทศแคนาดาไดทําอยูนี้ เว็บไซตนี้ตั้งอยูที่  http://www.schoolnet.ca

แหลงการศึกษา  เปนการรวบรวมเว็บไซตของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือใหผูที่
สนใจสามารถคนหาหมวดวิชาหรือสถานศึกษาตามความสนใจ  และบางครั้งยังสามารถติดตอ
กับผูสอนในวิชาตาง ๆ ไดดวย  ตัวอยางเชน
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มหาวิทยาลัยแหงเท็กซัส    เมืองออสติน   สหรัฐอเมริกา   ไดจัดหนาโฮมเพจใน  
หัวเรื่อง World Lecture Hall (WLH)  เพ่ือบรรจุการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของผูสอนในสถาบัน
การศึกษาตาง ๆ ทั่วโลกซึ่งสวนมากจะอยูในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียกดูและ
เรียนในวิชาตาง ๆ ได  โดยในเว็บไซตนี้จะมีอยูมากกวา 82 สาขาวิชา  เชน สถาปตยกรรม  
ศิลปะและประวัติศาสตรศิลปะ ดาราศาสตร  นิเทศศาสตร ภาษาศาสตร และศาสนา ฯลฯ ผูเรียน
สามารถดูลักษณะรายวิชาตามหลักสูตร เน้ือหาบทเรียน  ตารางการเรียน  งานที่สั่งใหทําและ
รายชื่อหนังสืออานประกอบการเรียน  เม่ือเรียกดูเว็บไซตของผูสอนแตละคน เว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยตั้งอยูที่ http://www.utexas.edu/world/instruction/index.html

สารบบของสถาบันการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต (Directory of Universities) 
เปนเว็บไซตที่รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัย และสถาบันที่ทําการสอนและฝกอบรมในหลักสูตร
วิชาตาง ๆ ผานทางอินเทอรเน็ต  โดยมีโปรแกรมการศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและ
ปริญญามหาบัณฑิต  รวมทั้งหลักสูตรอบรมทางดานวิชาชีพสาขาตาง ๆ ดวย  ผูใชสามารถคลิก
เลือกเว็บไซต เ พ่ือเชื่อมโยงไปยังสถาบันเหลานั้นไดทันที เว็บไซตของสารบบอยูที่ 
http://www.geteducated.com/dlsites.html

โรงเรียนบนเว็บ  (Schools on the Web)  เปนการสรางเว็บไซตของโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาเพื่อเผยแพรสารสนเทศใหแกผูเรียนและผูสอนในลักษณะโรงเรียนบนเว็บได
เปนอยางดี  นอกจากนี้  การใชเว็บจะชวยนักการศึกษาใหสรางภาพพจนที่ดีของโรงเรียนใหแก
ผูที่เขามาสํารวจในเว็บไซตรวมถึงการเผยแพรทางวิชาการได  ตัวอยางเชน

โรงเรียนราชินี  ไดจัดตั้งเว็บไซตเพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียน  และเสนอขอมูลใน
เรื่องการจัดการศึกษา การจัดการ กิจกรรม และการประกาศรับสมัครเรียน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เสนอเว็บไซตเพ่ือเสนอประวัติ ขอมูลปจจุบัน ปฏิทิน    
กิจกรรมโรงเรียน  กิจกรรมและผลงานของอาจารยและนักเรียน  โปรแกรมคอมพิวเตอรแจกฟรี
ยุพราชสาร  และจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ

สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา  สื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพและโทรทัศน เปนแหลงที่
เอ้ือทางดานการศึกษาไดเปนอยางดี  โดยสื่อเหลานี้จะจัดตั้งเว็บไซตของตนและมีหัวขอเฉพาะ
ทางดานการศึกษาเพื่อเผยแพรความรูในหลาย ๆ ดาน  อาทิเชน

หนังสือพิมพนิวยอรกไทมสมีเว็บเพจในลักษณะขายงานการเรียนรู  ในเว็บเพจนี้
นอกจากจะเสนอขาวการศึกษาแลว  ยังเสนอเรื่องราวความรูของเหตุการณสําคัญดานการศึกษา
ทั้งในอดีตและปจจุบัน    ตอบปญหาการศึกษา   แหลงเชื่อมโยงระหวางผูเรียน     ผูสอน  และ
ผูปกครอง รวมถึงมีแผนการสอนของวิชาในหมวดตาง ๆ เสนอไวดวย  สืบคนไดที่ 
http://www.nytimes.com/learning

ดิสคอฟเวอรีแชนเนล  ( Discovery  Channel )   ดิสคอฟเวอรีเปนสถานีโทรทัศน
ในสหรัฐอเมริกาที่เสนอรายการความรูใหแกเคเบิลทีวีทั่วโลก     และไดจัดตั้งเว็บไซตสําหรับ
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การศึกษาโดยเฉพาะขึ้น   เพ่ือใหความรูแกผูเรียน ผูสอน และผูปกครอง  เชน  ชวยทําการบาน
โดยการสืบคนจากหนังสือทั่วโลกออนไลนการทดลองทางวิทยาศาสตร  สนุกกับเกมการเรียนรู 
การใชวีดิทัศนและซอฟตแวรการศึกษา เพ่ือใหผูปกครองสามารถชวยบุตรหลานในการเรียน 
แผนการสอนสําหรับครู  ฯลฯ  สามารถสืบคนเว็บไซตไดที่  http://school.discovery.com

นอกจากการใชเว็บเพื่อการศึกษาเพื่อเสนอขอมูลตาง ๆ  ในวงการศึกษาแลว เรายัง
สามารถใชเว็บเพ่ือการเรียนการสอนโดยตรงไดดวย  ดวยการนําเสนอโครงการตาง ๆ บนเว็บ
เพ่ือกระตุนการเรียนรู  หรือการเสนอมอดูลบทเรียนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนจากเนื้อหาได  
ตัวอยางเชน

กระตุนในการเรียนรู  การใชเว็บจะมีความแตกตางจากการเรียนในหองเรียนแบบ
ด้ังเดิมที่ใชครูผูสอนเพียงคนเดียวในการใหความรูแกผูเรียน  ทั้งน้ีเน่ืองจากเว็บสามารถใหการ
เชื่อมโยงโดยตรงระหวางผูเรียนและฐานความรู  ตัวอยางเชน  โครงการเจสัน  (JASON 
project)  ที่มีความพยายายใหผูเรียนไดรวมอยูในการสํารวจ  โดยกอนที่จะมีการเริ่มโครงการนี้
ในป  พ.ศ.2528  ดร. โรเบิรต ดี .บัลลารด  (Dr.Robert D.Ballard)  และทีมคณะนักสํารวจได  
คนพบซากเรือไทแทนิก  (Titanic) บนพื้นมหาสมุทรแอตแลนติก  ในการสํารวจซากเรือน้ีแทนที่
จะมีการถายภาพของซากเรือแตคณะนักสํารวจไดประดิษฐหุนยนตที่ทํางานในน้ําไดและให    
ชื่อวา “เจสัน” (JASON)  จากความสําเร็จในการทํางานของเจสันและความกระตือรือรนใน  
ความอยากเรียนรูของเด็กนักเรียนวาทีมสํารวจนี้ทํางานกันอยางไร  จึงทําให ดร.บัลลารด     
กอตั้งโครงการเจสันขึ้นในป พ.ศ.2532และในปตอมาไดมีการกอตั้งมูลนิธิเจสันเพื่อการศึกษาขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความตื่นเตนและกระตุนความอยากเรียนรูของนักเรียนในแขนงวิชา   
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมถึงการฝกอบรมครูผูสอนในสาขาวิชานี้  คุณสมบัติอยางหนึ่ง
ของโครงการเจสัน คือ การนําเสนอเรื่องราวทางไกล (telepresence) โดยการที่นักวิทยาศาสตร
ใชอุปกรณรับรูควบคุมระยะไกลในการสํารวจ  ผูที่สนใจโครงการนี้สามารถเขาไปสํารวจใน
เว็บไซตไดที่ http://Jasonproject.org โฮมเพจของเว็บไซตนี้เสนอสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการ    
รวมถึงเน้ือหาสารสนเทศอื่น ๆ สําหรับผูที่สนใจใหไดทราบ

มอดูลการสอน  (Tutorial  Modules)  นอกจากสารสนเทศที่เสนอโดยสถาบัน    
การศึกษาแลว  ยังมีเว็บไซตตาง ๆ ที่บรรจุเน้ือหาความรูที่เกี่ยวกับการเรียนและการสอนไวดวย  
เว็บไซตเหลานี้จะลงลึกในหัวขอเฉพาะ เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถคนควาสารสนเทศและแนวคิด
ตาง ๆ ได   โดยเนื้อหาที่เสนอในมอดูลการสอนนี้จะเปนตัวอยางของเว็บที่ใชในการสอน      
นักเรียนในเนื้อหาเฉพาะ  ตัวอยางเชน หองปฏิบัติการลอเรนซ เบิรกเลย  (Lawrence Berkeley 
Laboratory)  ในรัฐแคลิฟอรเนีย  สหรัฐอเมริกา  ไดสรางกบเสมือน  (virtual frog)  เพ่ือสามารถ
ชําแหละเพื่อการศึกษาทางอินเทอรเน็ตไดกับที่สรางขึ้นน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ Whole 
Frog  Project  ซึ่งเปนเครื่องมือของนักเรียนชั้นมัธยมในวิชาชีววิทยา     เพ่ือสํารวจคนควา
โครงสรางรางกายของกบโดยใชโปรแกรมสามมิติ   รวมถึงการเสนอภาพเคลื่อนไหวประกอบ
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บทเรียนดวย ผลลัพธของการทํางานนี้ไมเพียงแตทําใหโครงการสามารถสรางเครื่องมือที่เปน
ประโยชนในการเรียนรูไดเทานั้น    แตยังสามารถแสดงสาธิตภาพสามมิติของรางกายและทําให
ผูเรียนสรางจินตภาพสามมิติ  เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนไดดวยเว็บไซตของโครงการตั้งอยูที่  
http://george.lbl.gov/Frog/

การสอนบนเว็บ นอกจากการกระตุนการเรียนรูและมอดูลการสอนตามที่กลาวมา
แลวยังมีการใชเว็บเพื่อการสอนโดยตรงเต็มรูปแบบโดยการจัดเปนหลักสูตรตาง ๆ ในลักษณะ
การศึกษาทางไกล  หรือจะใชเว็บเพื่อเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนก็ไดเชนกัน

การสอนบนเว็บ
การสอนบนเว็บเปนคําที่ใชเรียกกันทั่วไปในภาษาไทย  โดยมาจากความหมายของ

ภาษาอังกฤษวา   “Web-Based Instruction”  ซึ่งถาจะแปลกันอยางจริง ๆ แลวตองเรียกวา 
“การสอนใชเว็บเปนฐาน”    แตคําแปลนี้อาจจะฟงแลวเขาใจยากจึงทําใหเรียกกันติดปากวา  
“การสอนบนเว็บ”  “การสอนดวยเว็บ”  “การสอนผานเว็บ”  หรืออาจจะมีชื่ออ่ืน ๆ อีกแลวแตจะ
ใชเรียกกัน  แตก็มีความหมายเดียวกัน  คือ การสอนโดยใชเว็บเปนสื่อ   โดยอาจบรรจุเน้ือหา
วิชาทั้งหมดบนเว็บ  หรือเปนวิชาที่ใชเว็บเสริมการเรียนรู  หรือการใชทรัพยากรบนเว็บมาใชใน
การเรียน

ความหมายของ “การสอนบนเว็บ”
นักวิชาการหลายทาน  ไดใหความหมายของการสอนบนเว็บไวดังนี้
พารสัน  (Parson 1997,  อางถึงใน  กิดานันท  มะลิทอง 2543 : 318)    ไดให

ความหมายไววาเปนการสอนโดยใชเว็บทั้งหมดหรือเพียงบางสวนเทานั้น ในการสงความรูไปยัง
ผูเรียน  การสอนลักษณะนี้มีหลายรูปแบบและมีคําที่เกี่ยวของกันหลายคํา อาทิเชน วิชา
ออนไลน (courseware online) และการศึกษาทางไกลออนไลน   (distance education online)  
เปนตน

ขาน  (Khan 1997 , อางถึงใน กิดานันท มะลิทอง 2543 : 318)  ไดใหความหมาย
ไววาการสอนบนเว็บเปนโปรแกรมการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อหลายมิติ (hypermedia) 
ที่นําคุณลักษณะและทรัพยากรที่มีอยูในเวิลดไวดเว็บ   มาใชประโยชนในการจัดสภาพแวดลอม
ที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

รีแลนและกิลลานิ  (Relan and Gillani 1995 , อางถึงใน กิดานันท มะลิทอง 2543 : 
318) ไดกลาววา การสอนบนเว็บเปนการประยุกตอยางแทจริงของการใชวิธีการตาง ๆ มากมาย  
โดยการใชเว็บเปนทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร      และใชเปนโครงสรางสําหรับการแพรกระจาย
การศึกษา
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คลาก  (Clark 1996 , อางถึงใน กิดานันท มะลิทอง 2543 : 318) ไดใหความหมาย
ไววาการสอนบนเว็บเปนการสอนรายบุคคล  โดยการใชขายงานคอมพิวเตอรสาธารณะหรือขาย
งานสวนบุคคล  โดยการใชโปรแกรมคนดูในการเสนอผล  และสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยผาน
ทางขายงาน

จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา  การสอนบนเว็บเปนการใชเว็บในการเรียน
การสอน โดยอาจใชเว็บเพ่ือนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลัก
สูตรหรือใชเปนเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพ่ือประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใชประโยชนจาก
คุณลักษณะตาง ๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การเขียน    โตตอบกันทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และการพูดคุยสดดวยขอความและเสียงมาใช     ประกอบดวยเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รูปแบบของการสอนบนเว็บ
การสอนบนเว็บสามารถใชไดกับทุกสาขาวิชา   โดยอาจเปนการใชเว็บเพ่ือสอนวิชา

นั้นทั้งหมด  หรือเพ่ือใชประกอบเนื้อหาวิชาได  พารสัน  (Parson 1997)  ไดแบงการสอนบน
เว็บเปน 3 รูปแบบ  ดังนี้

1. วิชาเอกเทศ  (  stand-alone course หรือ  web-based course )  เปนวิชาที่
เน้ือหาและทรัพยากรทั้งหมดจะมีการนําเสนอบนเว็บ  รวมถึงการสื่อสารกันเกือบทั้งหมด
ระหวางผูสอนและผูเรียนจะผานทางคอมพิวเตอร  การใชรูปแบบนี้สามารถใชไดกับวิชาที่ผูเรียน
นั่งเรียนอยูในสถาบันการศึกษาและสวนมากแลวจะใชในการศึกษาทางไกล  โดยผูเรียนจะลง
ทะเบียนเรียนและมีการโตตอบกับผูสอนและผูเรียนรวมชั้นเรียนคนอ่ืน ๆ ผานทางการสื่อสารบน
อินเทอรเน็ต  ดวยวิธีการนี้จะทําใหผูเรียนในทุกสวนของโลกสามารถเรียนรวมกันไดโดยไมมี  
ขีดจํากัดในเรื่องของสถานที่และเวลา   ตัวอยางเชน  มหาวิทยาลัยอทาบาสคา  (Athabasca  
University)  จัดใหมีวิชาเอกเทศหลายวิชาเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการสอนทางไกลในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต  และมหาวิทยาลัยแหงโอคลาโฮมากลาง  (University of Central 
Oklahoma) จัดใหมีชั้นเรียนโดยการใชเว็บในลักษณะการศึกษาทางไกลเรียกวา “ชั้นเรียน     
ไซเบอร”  (Cyber Class)   โดยผูเรียนไมตองเดินทางไปมหาวิทยาลัยแตทําการเรียนผานทาง
อินเทอรเน็ตทั้งหมดนับตั้งแตการลงทะเบียนเรียน       บันทึกเปดเขาไปดูรายละเอียดและวิธี
การเรียน  ศึกษาเนื้อหาจากเว็บไซตของอาจารยประจําวิชา   คนควาเพิ่มเติมจากเว็บไซตอ่ืน ๆ   
ทํากิจกรรมสงทางอีเมลหรือทางไปรษณียถาเปนชิ้นงานที่ไมสามารถสงทางอีเมลได  และติดตอ
สื่อสารกับผูสอนและผูเรียนอ่ืนทางอีเมลและโทรศัพทบนเว็บ

2. วิชาใชเว็บเสริม (web supported course) เปนการที่ผูสอนและผูเรียนจะพบกัน
ในสถาบันการศึกษา  แตทรัพยากรหลาย ๆ อยาง เชน  การอานเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทเรียนและ
ขอมูลเสริมจะอานจากเว็บไซตตาง ๆ    ที่เกี่ยวของโดยการที่ผูสอนกําหนดมาให   หรือที่ผูเรียน
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หาเพิ่มเติม สวนการทํางานที่สั่ง การทํากิจกรรมและการติดตอสื่อสารจะทํากันบนเว็บเชนกัน    
ตัวอยางเชน  วิชาการสื่อสารในองคกร  ในมหาวิทยาลัยแหงเท็กซัส-แพนอเมริกัน  (University 
of Texas-pan)  เปนตน

3. ทรัพยากรการสอนบนเว็บ  (web pedagogical resources)  เปนการนํา
เว็บไซตตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับเน้ือหาวิชามาใชเปนสวนหนึ่งของวิชานั้น หรือใชเปน    
กิจกรรมการเรียนของวิชา  ทรัพยากรเหลานี้จะอยูในหลากหลายรูปแบบ  เชน  ขอความ     
ภาพกราฟก  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  การติดตอระหวางผูเรียนกับเว็บไซต  ฯลฯ  โดยจะดูได
จากเว็บไซตตาง ๆ ตัวอยางเชน  Blue Web’s Applications Library  และ  Canada’s 
SchoolNet   สําหรับผูเรียนชั้นประถมและมัธยม

องคประกอบของการสอนบนเว็บ
องคประกอบในการสอนบนเว็บจะมีหลายอยาง  โดยอาจใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง

หรือทั้งหมดในการสอนก็ได  ไดแก
ขอความหลายมิติ (hypertext) เปนการเสนอเนื้อหาตัวอักษร  ภาพกราฟก      

อยางงายๆ และเสียง  ในลักษณะไมเรียงลําดับกันเปนเสนตรง  ในสภาพแวดลอมของเว็บน้ี 
การใชขอความหลายมิติจะใหผูใชคลิกสวนที่เปน  “จุดพรอมโยง”  (hot spot)  ซึ่งก็คือ  “จุด
เชื่อมโยงหลายมิติ” (hyperlink) นั่นเอง โดยอาจเปนภาพหรือขอความสีขีดเสนใตเพ่ือเขาถึง
แฟมที่เชื่อมโยงกับจุดพรอมโยงนั้น  แฟมนี้อาจอยูในเอกสารเดียวกันหรือเชื่อมโยงกับเอกสาร
อ่ืนที่อยูในที่หางไกล

สื่อหลายมิติ  (hypermedia)  ซึ่งเปนพัฒนาการของขอความหลายมิติ  (hypertext)  
เปนวิธีการในการรวบรวมและเสนอขอความ  ภาพกราฟก  ภาพเคลื่อนไหว และเสียง การใชสื่อ
หลายมิติในเว็บเพจ บางครั้งอาจทําใหผูเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะปานกลาง     
ไมสามารถใชงานไดสะดวก  เน่ืองจากอาจมีภาพกราฟกที่มีขนาดใหญ    มีภาพเคลื่อนไหวและ
เสียงที่ตองใชโปรแกรมชวย  เชน  จาวา  แอปเพล็ต  (JAVA Applet)   และเรียลเพลเยอร  
(RealPlayer)  ซึ่งใชไดกับคอมพิวเตอรที่มีหนวยความจําสูงและการประมวลผลเร็วเทานั้น

การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวย    (Computer-Assisted Instruction : CAI)  และ
การอบรมโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน (Computer-Based Training : CBT) หรือที่เรียกรวมกัน
โดยทั่วไปวา  “คอมพิวเตอรชวยสอน”    นับเปนรูปแบบพื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งของการสอน
บนเว็บ ทั้งน้ีเน่ืองจากโดยทั่วไปแลวการสอนใชคอมพิวเตอรชวยจะมีกิจกรรมที่เสนอในเวลาจริง
เพ่ือใหผูเรียนสามารถมีการโตตอบกับโปรแกรมบทเรียนได   กิจกรรมนี้อาจอยูในลักษณะของ
คําถาม  การทดสอบเกม การทบทวน ฯลฯ  ตัวอยางเชน  TONIC : The Online Netskills 
Interactive Course  ในการเรียนผูเรียนจะลงบันทึกเปดเขาไปเรียนในวิชานี้  ซึ่งสอนเกี่ยวกับ
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การใชอินเทอรเน็ต  โดยผูเรียนจะมีการทํางานในกิจกรรมที่ใชอินเทอรเน็ต  เชน  การเปด
โปรแกรมคนดูเว็บไซตอ่ืน ๆ การใชเทลเน็ตการถายโอนแฟม  เหลานี้เปนตน

การสื่อสารผานคอมพิวเตอร
การสื่อสารผานคอมพิวเตอร  (Computer-Mediated Communication : CMC)  

เปนวิธีการที่ขอมูลหรือขอความถูกสงหรือไดรับทางคอมพิวเตอร  การใชอินเทอรเน็ตจะทําให
สามารถใชสมรรถนะทางดานนี้ไดอยางหลากหลาย  เพ่ือจุดประสงคดานการเรียนการสอน  เชน  
การใชอีเมลและการประชมุทางไกลที่ผูเรียนและผูสอนสามารถสื่อสารกันไดในทันที  รวมถึงการ
สื่อสารกันระหวางผูเรียนกันเองดวย  การสื่อสารผานคอมพิวเตอรสามารถทําไดในลักษณะ
ประสานเวลาและไมประสานเวลา  ถาเปนในลักษณะประสานเวลา  ผูเรียนทั้งหมดจะลงบันทึก
เปดเขาไปยังเว็บไซตเดียวกันและในเวลาเดียวกัน  เพ่ือรับและตอบสนองตอขอมูลขาวสารหรือ
บทเรียน  โดยการใชโปรแกรม  Chat  หรือ  MOO  เพ่ือพิมพขอความโตตอบกัน  หากเปน
ลักษณะไมประสานเวลา  ขอมูลหรือบทเรียนจะถูกสงไปยังเครื่องบริการ  เพ่ือใหผูเรียนเขามา
เปดอานและตอบกลับเม่ือใดก็ไดในเวลาที่สะดวกโดยการใชอีเมล   นอกจากนี้ยังมีการใชการสื่อ
สารผานคอมพิวเตอรเพ่ือกิจกรรมการเรียนอ่ืน ๆ อีก  อาทิเชน  การตอบสนองตอเว็บไซตที่ผู
เรียนสรางขึ้น  หรือการใหคําแนะนําตอผลของการจําลองหรือกิจกรรมการฝกอบรมใชเว็บเปน
ฐาน  และในบางโปรแกรมยังสามารถใหผูสอนเขาดูการลงบันทึกเปดการเขาเรียนของผูเรียนวา
ไดเขาไปยังแฟมหรือเวบ็ไซตใดบาง  เพื่อสามารถรวบรวมขอมูลการเขาเรียนและการศึกษาบท
เรียนของแตละคนได

เปรียบเทียบการสอนในชั้นเรียนปกติและการสอนบนเว็บ
เม่ือพิจารณาดูรูปแบบและองคประกอบของการสอนบนเว็บแลว      จะเห็นไดวา

การสอนบนเว็บมีความแตกตางจากการสอนในหองเรียนปกติอยางมาก  จนทําใหดูเหมือนวา
การสอนแบบเดิมน้ันเปนสิ่งที่ลาสมัย  ผูเรียนไมกระตือรือรนในการเรียนและไมสามารถตอบ
สนองตอความตองการของผูเรียนไดอยางครบถวน  ในขณะที่การสอนบนเว็บเปนนวัตกรรมและ
สามารถจูงใจผูเรียนไดในทุกระดับชั้น    จึงทําใหสามารถเปรียบเทียบลักษณะการสอนในหอง
เรียนและการสอนบนเว็บไดดังนี้

การสอนในชั้นเรียนปกติ การสอนในชั้นเรียนปกติเปนการสอนแบบดั้งเดิมที่ทํา
การสอนกันในหองเรียนที่มีการถายทอดความรูจากผูสอน ไปสูผูเรียนโดยที่ผูสอนจะควบคุม
เน้ือหาการเรียนและเวลาในการเรียนการสอน การสอนในชั้นเรียนปกติแบงการดําเนินการสอน
เปน 2 ลักษณะที่ตรงขามกัน  คือ

ผูสอนเปนศูนยกลาง  (teacher-centered)  การสอนลักษณะนี้ผูสอนจะเปนหลักใน
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การควบคุมชั้นเรียนทั้งหมด  โดยการบรรยายเนื้อหาบทเรียน  กําหนดเวลาสอนและการทํา   
กิจกรรมใชหนังสือเปนหลักของเนื้อหาบทเรียน และผูเรียนจะนั่งเรียงแถวกันหันหนาเขาหา     
ผูสอนดังที่เห็นกันในหองเรียนทั่วไป

ผูเรียนเปนศูนยกลาง  (student-centered)  เปนการสอนซึ่งเอ้ืออํานวยใหผูเรียนมี
ความรับผิดชอบตอเน้ือหาตามหลักสูตรดวยตนเอง   ผูเรียนสามารถกําหนดความครอบคลุม
ของเน้ือหาบทเรียน    รวมถึงการจัดลักษณะหองเรียนดวย     เปนที่นาสังเกตอยางหนึ่งวา  
การสอนแบบนี้ผูเรียนจะเปนฝายพูดและมีบทบาทมากกวาผูสอน  มีการเรียนแบบกลุมเล็ก     
มีการใชสื่ออยางหลากหลาย  และผูเรียนเลือกกฎเกณฑตาง ๆ ในการเรียนของตนเอง       
โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนเทานั้น     การสอนในชั้นเรียนปกติจะ
เปลืองเวลาและสถานที่มาก  เน่ืองจากผูสอนและผูเรียนตองมาอยูพรอมในเวลาและสถานที่     
ที่กําหนดไว  แตถึงกระนั้นก็ยังไมมีการโตตอบระหวางกันมากเทาที่ควร  อยางไรก็ตาม        
จากการศึกษาของคิวบัน  (Cuban 1993)  ไดกลาววา  นวัตกรรมทั้งหลายรวมถึงเทคนิค     
การเรียนการสอนสมัยใหมจะไมเหมาะกับการใชในสภาพหองเรียนแบบปกติ

การสอนบนเว็บเปนการประยุกตใชวิธีการสอนแบบตาง ๆ หลายรูปแบบ  โดยการ
ใชเว็บเปนแหลงเก็บเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร  ใชเว็บในการเสริมเน้ือหาจากการเรียนใชเปน
แหลงทรัพยากรในการคนควาเพิ่มเติม  และใชในการสื่อสาร  การสอนบนเว็บใชไดทั้งการสอน
ในระบบโรงเรียนและในลักษณะการศึกษาทางไกลซึ่งกําลังเปนที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน

การสอนบนเว็บในระบบโรงเรียน   ซึ่งมีการกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่เรียน  
ตามวิชาอยูแลวจะมีวิธีการเรียนโดยผูสอนและผูเรียนจะมีการพบกันอยางนอยในครั้งแรกของ
การเปดภาคเรียน  เพ่ือที่ผูสอนจะอธิบายวิธีการเรียนและใหประมวลรายวิชา  ซึ่งมีรายละเอียด
ของการเรียนวาจะตองเรียนในหัวขอใดบางในเว็บไซตที่ผูสอนจัดทําไวสําหรับวิชานั้น  และอาจ
มีการทํางานสงดวยในแตละสัปดาห  เม่ือผูเรียนทราบถึงวิธีการเรียนแลวจะตองมีรหัสเพื่อ
บันทึกเขาไปเรียนในเว็บไซตเพ่ือเรียนเน้ือหาที่กําหนดไว  รวมถึงที่อยูอีเมลเพ่ือการติดตอ
ระหวางกันดวย  หากมีคําถามหรือขอสงสัยก็สามารถสงอีเมลไปยังผูสอน  หรือจะไปพบผูสอน
ดวยตนเองก็ไดเชนกัน  หรือติดตอกับผูเรียนคนอ่ืน ๆ ดวยอีเมลและการพูดคุยกันดวย
โปรแกรม Chat  ในเนื้อหาบทเรียนน้ันอาจมีการใหผูเรียนเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืน ๆ เพ่ืออาน
เน้ือหาเพิ่มเติม  หรือผูเรียนเองตองคนควาจากเว็บไซตอ่ืนเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายและสง
ทางอีเมล  การประเมินผลการเรียนทําไดโดยการที่ผูสอนสามารถเขาไปดูการลงบันทึกเขาเรียน
ของผูเรียนแตละคนวาไดเขามาอานบทเรียนตามที่กําหนดไวหรือไม   รวมถึงการสงงานและ
การสอบซึ่งสามารถทําไดโดยทางอีเมลเชนกัน  นอกจากในลักษณะนี้แลวหากเปนการเรียนใน
ชั้นเรียนปกติจะมีการใชเว็บไซตตาง ๆ   ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาบทเรียนมาใชเปนสวนหนึ่งใน
วิชานั้น  หรือใชเปนกิจกรรมการเรียนในวิชาโดยที่ผูสอนและผูเรียนอาจรวมกันคนหาเว็บไซต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



38

ตาง ๆ มาใชประกอบการเรียน  และมีการสื่อสารกันดวยอีเมล  เพ่ือปรึกษาการเรียนรวมดวย  
ขณะนี้หลายคณะในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีการสอนในลักษณะนี้บางแลว       โดยอาจใช
การสอนบนเว็บอยางเต็มรูปแบบหรืออาจใชประกอบการเรียนปกติโดยใชเว็บเสริม

การสอนบนเว็บในการศึกษาทางไกลจะเปนในรูปแบบ  “มหาวิทยาลัยเสมือน”  โดย
ที่ผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางไปยังสถานศึกษา  แตสามารถเรียนในเวลาที่สะดวกไมวาจะอยูใน
ที่ใด ๆ ในโลก ทําใหไมตองเสียเวลาและประหยัดเงินในการเดินทาง  นับตั้งแตการลงทะเบียน
เรียนเพ่ือขอรหัสบันทึกเขาเรียน  การเรียนเน้ือหาตามหลักสูตรจากเว็บไซตของอาจารยประจํา
วิชาและเว็บไซตอ่ืน ๆ ที่กําหนด  รวมถึงการคนควาเพิ่มเติมในเว็บไซตตาง ๆ  โดยผูเรียนเอง
ดวยหรือสงงานทางไปรษณียหากเปนชิ้นงานที่ไมสามารถสงทางอีเมลได     การติดตอระหวาง
ผูเรียนและผูสอนจะใชทางอีเมลและโทรศัพทบนเว็บโดยไมมีการพบหนากัน  ผูสอนสามารถ
ประเมินผลโดยการดูบันทึกการเขาเรียนของผูเรียน รวมถึงการสอบซึ่งทําผานทางอีเมลหรือจาก
เว็บไซตที่ผูเรียนสรางขึ้น  จากลักษณะการสอนบนเว็บทั้งในระบบโรงเรียนและการศึกษาทาง
ไกลที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ คือ การใหผูเรียน
เปนศูนยกลางการเรียน     เพราะถึงแมจะมีการกําหนดเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตรก็ตาม   
แตผูเรียนจะมีอิสระในการกําหนดความครอบคลุมของเน้ือหา  ผูเรียนจะมีบทบาทในการเรียน
โดยที่ผูสอนเปนเพียงผูใหคําปรึกษาและประเมินผลเทานั้น  นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบ
ถึงความเหมือนและความแตกตางระหวางการสอนในชั้นเรียนปกติและการสอนบนเว็บไดดังนี้

ความเหมือนกันระหวางการสอนในชั้นเรียนปกติกับการสอนบนเว็บ มีจุดมุงหมาย
ในการเรียนการสอน  มีเน้ือหาวิชาตามหลักสูตร ผูสอนและผูเรียนมีการโตตอบกัน  ผูเรียนได
ผลปอนกลับ  ผูเรียนเรียนแบบรวมมือ สรางประสบการณการเรียนรูในการเรียนการสอนได

ความแตกตางระหวางการสอนในชั้นเรียนปกติและการสอนบนเว็บ ไดแก
การสอนในชั้นเรียนปกติ การสอนบนเว็บ

1.  ผูเรียนถูกจํากัดดวยเวลาและสถานที่
2.  ผูเรียนและผูสอนมีการสื่อสารระหวาง
     บุคคล
3.  ผูสอนควบคุมเวลาในการสอน
4.  ผูเรียนฟงการบรรยายและพึ่งตําราเรียน
5.  การจัดกลุมกิจกรรมทําไดยากเนื่องจาก
     ขนาดของกลุมผูเรียนและความจํากัดของ
     เวลาและสถานที่

1.  ผูเรียนเลือกเรียนไดในเวลาและสถานที่
    ที่สะดวก
2.  ผูเรียนและผูสอนสื่อสารกันทาง
     อิเล็กทรอนิกส
3.  ผูเรียนเรียนตามความกาวหนาของตน
4.  ผูเรียนคนควาจากแหลงขอมูลหลากหลาย
5.  การสื่อสารโดยใชอีเมล การพูดคุยสด และ
     กระดานขาว ชวยอํานวยความสะดวกใน
     การทํากิจกรรมกลุม โดยไมมีขอจํากัดใน
     เรื่องเวลาและสถานที่
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ขอดีและขอจํากัดของการสอนบนเว็บ
การสอนบนเว็บมีขอดีและขอจํากัดในการใชพอสรุปไดดังนี้

ขอดี
1. ขยายขอบเขตของการเรียนรูของผูเรียนในทุกหนแหงจากหองเรียนปกติไป

ยังบานและที่ทํางานทําใหไมเสียเวลาในการเดินทาง
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหผูเรียนรอบโลกในสถานศึกษาตางๆ ที่รวมมือ

กันไดมีโอกาสไดเรียนรูพรอมกัน
3. ผูเรียนควบคุมการเรียนตามความตองการและความสามารถของตนเอง
4. การสื่อสารโดยใชอีเมล   กระดานขาว  การพูดคุยสด ฯลฯ    ทําใหผูเรียน

มีชีวิตชีวาขึ้นกวาเดิม สงเสริมใหผูเรียนมีสวนชวยเหลือกันในการเรียน
5. กระตุนใหผูเรียนรูจักการสื่อสารในสังคมและกอใหเกิดการเรียนแบบรวมมือ 

ซึ่งที่จริงแลวการเรียนแบบรวมมือสามารถขยายขอบเขตจากหองเรียนหนึ่งไปยังหองเรียนอ่ืนๆ
ไดโดยการเชื่อมตอทางอินเทอรเน็ต

6. การเรียนดวยสื่อหลายมิติทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาไดตาม
ความสะดวกโดยไมตองเรียงลําดับกัน

7. การสอนบนเว็บเปนวิธีการที่ดีเยี่ยมในการใหผูเรียนไดประสบการณของ
สถานการณจําลอง ทั้งน้ีเพราะสามารถใชกราฟก  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ใน
ลักษณะที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงได

8. ขอมูลของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาสามารถหาไดโดยงาย
9. การเรียนการสอนมีใหเลือกทั้งแบบประสานเวลา คือ เรียนและพบกับผูสอน

เพ่ือปรึกษาหรือถามปญหาไดในเวลาเดียวกัน และแบบไมประสานเวลา คือ เรียนจากเนื้อหาใน
เว็บเพ็จและติดตอผูสอนทางอีเมล

ขอจํากัด
1. ในการศึกษาทางไกล  ผูสอนและผูเรียนอาจไมไดพบหนากันเลย  รวมทั้ง

การพบกันระหวางผูเรียนคนอื่นๆดวย วิธีการนี้อาจทําใหผูเรียนบางคนรูสึกอึดอัดและไมสะดวก
ในการเรียน

2. เพ่ือใหเกิดประโยชนในการสอนมากที่สุด  ผูสอนจําเปนตองใชเวลามากใน
การเตรียมการสอนทั้งในดานเนื้อหา  การใชโปรแกรมและคอมพิวเตอร  และในสวนของผูเรียน
ก็จําเปนตองเรียนรูการใชโปรแกรมและคอมพิวเตอรเชนกัน

3. การถามและตอบปญหาบางครั้งไมเกิดขึ้นในทันที  อาจทําใหเกิดความไม
เขาใจอยางถองแทได

4. ผูสอนไมสามารถควบคุมการเรียนไดเหมือนชั้นเรียนปกติ
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5. ผูเรียนตองรูจักควบคุมตัวเองในการเรียนไดอยางดีจึงจะประสบความสําเร็จ
ในการเรียนได

SchoolNet : เครือขายคอมพิวเตอรโรงเรียนมัธยมศึกษา
อธิปตย  คลี่สุนทร ( 2544 : 77) กลาววา   เปนเรื่องที่สําคัญมากที่สุดในการใช

เครือขายนี้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย คือ โครงการเครือขายคอมพิวเตอรโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยมีสาระสรุปไดดังนี้

วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหโรงเรียนทั่วประเทศไดมี  และไดประโยชนจากเครือขายเทคโนโลยี    

สารสนเทศในการศึกษาและเรียนรู
2. เพ่ือใหโรงเรียนมัธยมในทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดเขาถึงเครือขาย       

อินเทอรเน็ต และเครือขายขอมูลระหวางกลุมโรงเรียน
3. เพ่ือใหโรงเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารสื่อการสอน และดัชนีหองสมุด

ระหวางโรงเรียน
4. เพ่ือชวยใหผูใชในระดับโรงเรียน ไดเขาถึงศูนยขอมูลตางๆและหองสมุดใน     

อินเทอรเน็ต
5. เพ่ือใหครูสามารถติดตอกับอาจารยในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้ง

ในและตางประเทศ
แนวดําเนินงาน
1. คัดเลือกโรงเรียนรวมโครงการ โดยใชเกณฑ  ความพรอมในดานอุปกรณ  

บุคลากร  บุคลากรครู อาจารย โครงสรางพื้นฐานดานระบบสื่อสารและการกระจายในรูปภูมิภาค
ตางๆ

2. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติไดติดตั้งเคร่ือง Server 
1 เครื่อง เพ่ือใชเปนที่เก็บขอมูล สําหรับโครงการนี้ ชื่อเครื่อง K-12

3. ประสานงานเรื่องการสนับสนุนอุปกรณฮารดแวร และซอฟตแวรแกโรงเรียน
รวมโครงการ

4. ดําเนินการใหโรงเรียนรวมโครงการ ไดเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต โดย
ผานมหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือผานศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ดวย
วิธีแบบ Dial – up โดยแตละโรงเรียนไดรับ Internet Account จํานวน 2 Account

5. จัดการสัมมนาเพื่อแนะนําโครงการแกผูบริหารของโรงเรียนรวมโครงการ     
รวมทั้งอบรมหลักสูตรการใช อินเทอรเน็ตเบื้องตนและการเรียนภาษา HTML (Hyper Text 
Mark – up Language) เพ่ือใชในการสราง Homepage ของโรงเรียน
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6. การจัดอบรมการใช Software Microsoft NT Server
7. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนํามาลงในเครือขาย โดยโรงเรียน        

รวมโครงการ

โมเดลการสอนในยุค E Learning (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , สํานักบริการคอมพิวเตอร  
2543 )

วิทยาการใหม ๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย ทุก ๆ วันจะมีการพัฒนา คิดคน วิจัย และ
สรางสมความรูใหมตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็มี ความรูและเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการอีกไมนอย
ที่ลาสมัย การเรียนการสอนในยุคสมัยใหมจึงตองเรียนรูไดเร็ว ทันยุคทันสมัย และไดความรูมาก 
ในเวลาสั้น ลงทุนต่ํา หลายประเทศพยายามยอหลักสูตรใหสั้น และจบไดรวดเร็ว มีการใช
เทคโนโลยีเขาชวยในเรื่องการเรียนการสอน กระจายการเรียน การสอนออกไปอยางกวางขวาง 
มุงตรงไปสูผูเรียนโดยเขาถึงผูเรียนไดทุกหนทุกแหงและทุกเวลา  ระบบการเรียนการสอนจึง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมาก โดยแบงการเรียนการสอนเปนแบบซิงโครนัส (Synchronous 
Learning) และอะซิงโครนัส (Asynchronous Learning)

การเรียนการสอนในยุคสมัยใหมคงไมอยูที่ตําราเลมเดียว นิสิตทุกคนในชั้นเรียนคง
ไมใชตําราจากที่กําหนดโดยอาจารยผูสอนเทานั้น  แตสามารถแสวงหาแหลงความรูอ่ืนไดอีก
มากมาย มีหองสมุดแบบดิจิตอล มีขุมความรูที่เรียกวา ขุมความรูโลก บทบาทการสอนของ
อาจารยจะเปลี่ยนจากการใชชอลกและกระดานดํามาเปนการชี้นํา (guide) เพราะยืนเคียงขาง
นิสิตเพ่ือใหนิสิตไดแสวงหาความรู และ เรียนรูตามการชี้แนะ โดยตองเปนตัวของตัวเองในการ
แสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มในการเรียนรูสิ่งใหม ตองเปลี่ยนสภาพการเรียน แบบ passive 
(นั่งเรียนเฉย ๆ) มาเปนแบบการเรียนรูที่ active มีการใชปฏิสัมพันธโตตอบ มีการใชเทคโนโลยี
ประกอบ การเรียนรู ยังตองสรางบทบาทที่ใหเรียนรูดวยตนเองแบบอะซิงโครนัสได และที่สําคัญ
การวัดการเรียนรูคงไมอยูที่ผลของคะแนนสอบแตเพียง อยางเดียว ตองเปลี่ยนสภาพการเรียน
การสอนแบบเดิมมาสูกระบวนการสราง และสังเคราะหความรูได

สําหรับอาจารยตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูสอนอยางเดียวมาเปนผูสราง
ความรู (knowledge constructor) สามารถนําเอาองคความรูจากที่ตาง ๆ มาประกอบรวมกัน
สรางบทเรียนบนเว็บ สรางระบบโตตอบแบบออนไลน เพ่ือพนขีดจํากัดเรื่องเวลาและระยะทาง

โมเดลซิงโครนัส เปนการเรียนการสอนที่มีการนัดเวลา นัดสถานที่ นัดตัวบุคคล
เพ่ือใหเกิดการเรียนการสอน  มีการกําหนดตารางเวลาหรือตารางสอน  ระบบการเรียนการสอน
โดยใชรูปแบบซิงโครนัสยังเปนสิ่งที่จําเปน ในเยาววัย เด็กนักเรียนจะตองเขาโรงเรียนเพ่ือเรียน
แบบซิงโครนัส เม่ือเขามหาวิทยาลัยก็มีการเรียนการสอนเพิ่มเติม แบบอะซิงโครนัส
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เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวยในเรื่องซิงโครนัสไดมากมาย ตั้งแตการนํา
เสนอบทเรียนของอาจารย มีการนําเสนอโดยใช เครื่องมือชวย เชน ระบบสไลด เพาเวอรพอยต 
ระบบจําลองรูปภาพ ระบบการนําเครื่องมือชวยสอน และจําลองสถานะการณตาง ๆ มาใชใน
การทําใหนิสิตไดเรียนรูไดงาย และสรางความกระตือรือรนในการเรียนการสอน (active) ขณะ
เดียวกันก็ทําใหลดระยะเวลา ในการเรียนรูลงไปไดมาก   บทบาทอาจารยจึงตองเปนผูสรางและ
ชี้นําแหลงความรู     เทคโนโลยีสารสนเทศยังเขามาชวยในเรื่องการเรียนรูแบบซิงโครนัส
หลายอยาง เชน การสรางไอทีแคมปส เพ่ือทําให ในที่หางไกลที่ขาดแคลนอาจารย สามารถใช
ระบบการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธผานทางวิดิโอคอนเฟอเรนซ     เปนระบบการเรียน
การสอนทางไกลที่ระยะทางไมมีความสําคัญ  อาจารยและนิสิตเสมือนอยูใกลกัน มีปฏิสัมพันธ
กันได การเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลนี้ยังสามารถสรางเปนหองเรียนเสมือนจริง (Virtual 
Classroom) โดยผูเรียนไมตองเดินทางแตเรียนผานเครือขายตามกําหนดเวลาเพื่อเขาหองเรียน
และเรียนไดแมจะอยูที่ใดในโลก ระบบการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนจริง ยังนํามาใชกับ
การศึกษาตลอดชีวิตได เทคโนโลยีสารสนเทศยังชวยการเรียนแบบซิงโครนัสอีกหลายอยาง เชน 
ชวยเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน การบันทึกรายการเรียน บันทึกการสอน 
การวัดผล การติดตามผล ชวยรับสง ขาวสารตาง ๆ ระหวางกัน อีกทั้งบทเรียนและการดําเนิน
กิจกรรมยังสามารถบันทึกเก็บไว เชน เม่ือมีการเรียนการสอนทางไกลดวย วิดิโอคอนเฟอเรนซ
ก็สามารถบันทึกการสอนทั้งหมดแลวใสในวิดิโอเซิรฟเวอรเพ่ือเรียกดูในภายหลังได กอใหเกิด
การเรียนแบบตามอัธยาศัยตามมา

รูปที่  1  โมเดล Synchronous Learning

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



43

โมเดลอะซิงโครนัส  เปนการสรางกิจกรรมแบบ 24 x 7  หมายถึง สรางกิจกรรม 
การเรียนการสอนได 24  ชั่วโมง ตลอดทุกวันในสัปดาหระบบการเรียนการสอน ในรูปแบบนี้ไม
จําเปนตองนัดแนะเวลาและสถานที่แตใหตัวกลางคือเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวชวยในการ
ดําเนินกิจกรรม     ระบบอะซิงโครนัส ในปจจุบันนิยมการเรียนการสอนผานเว็บโดยมีบทเรียน
และเครื่องมือที่ชวยใน  การเรียนการสอนอยูบน web มีการสรางโฮมเพ็จประจํา วิชา มีการให
นิสิตมีโฮมเพ็จของตนเองเขามาเรียนรูแบบออนไลน  เรียนรูตามความตองการ ตามอัธยาศัย 
(on demand) เครื่องมือที่ชวยไดแก ระบบอีเมลที่ชวยในการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยกับ
นิสิต และนิสิตกับนิสิตดวยกันเอง เว็บบอรดเปนกระดาน ที่ใชประโยชนในเร่ืองการแลกเปลี่ยน
ขาวสารขอคิดเห็น   โฮมเพ็จเปนบทเรียนใหศึกษาดวยตัวเอง  chat  เปนหองสนทนาที่เสริม 
การเรียนรู การรับสงการบานและรายงานเนนใหนิสิตทําบนโฮมเพ็จของนิสิตและสง URL 
(Universal Resource Locator) ใหอาจารย อาจารยสามารถ  โตตอบไดโดยทันทีทันใด

รูปที่  2  โมเดล Asynchronous Learning

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเครือขายทําใหเขาถึงแหลงขอมูลที่ตางๆ ทั่วโลกที่
จะเสริมการเรียนรู มีการใชหองสมุดดิจิตอล เพ่ือเรียกคนขอมูลและคนหาความรูที่ตองการ     
ใชระบบอีบุค วารสารสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสเพ่ือประโยชนการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม        
ใชระบบออนไลนแบบวิดีโอสงสัญญาณเสียงเปนสถานีวิทยุบนเครือขายสรางกลุมกิจกรรม
เฉพาะเชน กลุมขาว

ปจจุบันมีเครื่องมือชวยสรางแบบเรียนและการใชระบบอะซิงโครนัสไดมาก      
เครื่องมือเหลานี้สรางบนเว็บเพ็จและทําใหสามารถใสขอมูล ขาวสารไดเองจํานวนมาก        
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การกาวเขาสู e-University นั้น กิจกรรมการดําเนินการเรียนการสอนยอมตองพึ่งพาเครือขาย
และเทคโนโลยีไอที ประชาคมในมหาวิทยาลัย ทั้งนิสิตและอาจารยใชประโยชนจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสื่อแหลงความรอบรูที่จะสงผานไดมาก เรียนรูไดรวดเร็ว เก็บสะสมไวบน
เครือขายไดตลอดเวลา e-University จึงเปนหนทางหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะทําให
มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการสรางนิสิตที่มี ความรูความสามารถสูง ใชเวลาเรียนรูได
เร็วไดมาก และตนทุนโดยรวมต่ํา

ฮารดแวรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
1. เทอรมินัลของผูใช หรือเรียกวาเวิรกสเตชั่น (Workstation) หรือ โหนด (Node)

ไดแกเครื่องคอมพิวเตอร PC (Personal Computer) จอเทอรมินัล และอุปกรณการพิมพสําหรับ
ผูใชงานสามารถติดตอสื่อสารเขาสูหรือออกจากระบบ LAN (Local Area Network)

2. ไฟลเซิรฟเวอร (File Server)   โดยทั่วไป  คือ ฮารดดิสกซึ่งทําหนาที่เก็บแฟม
ขอมูล แอปพลิเคชันซอฟแวร และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส   เพ่ือใหบริการแกผูใชในเครือขาย
ในเครือขาย LAN ทั่ว ๆ ไปในสวนใหญจะมีเพียงไฟลเซิรฟเวอรเดียว แตสําหรับเครือขาย LAN
ที่มีลูกขายมาก ๆ อาจจะมีไฟลเซิรฟเวอรมากกวา 1 เครื่องได

3. การดเครือขายหรือ(NAC:Network Adapter Card) หรือเรียกวาแผงอินเตอรเฟช
NIC (Network interface Card) แตโดยทั่วไปเราเรียกกันงายๆวา “LAN Card” หนาที่ของ LAN
Card ทําหนาที่ในการรับสงขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร PC  เขาสูเครือขายและทําหนาที่รับ
ขอมูลจากเครือขายเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร

4. ฮับ (HUB) เปนอุปกรณศูนยกลางที่เชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาดวยกันโดยการ
เสียบสายเคเบิลจากคอมพิวเตอรทั้งหลายเขาที่ฮับ

5. โมเด็ม (Modem) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอรใหสามารถ
วิ่งบนสายโทรศัพทเพ่ือทําการติดตอสื่อสารกับคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนที่อยูหางออกไปได

6. คอนเนคเตอรหรืออินเตอรเฟช (Connector หรือ Interface) เปนกลองหรือแผง
วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชสําหรับเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร PC และอุปกรณคอมพิวเตอรเขากับ
เครือขาย ตัวอยางไดแก NIU (Network Interface Unit) เปนอินเตอรเฟชสําหรับเชื่อมตอเครื่อง
คอมพิวเตอร PC และคอนโทรลเลอรเขากับเครือขาย หรือคอนเนคเตอรรูปตัวที T ที่นิยมใชใน
เครือขาย LAN แบบ BUS

7. ทรานซีฟเวอร (Transceiver) หรือ AUI (Attachment Unit Interface) เปน
อุปกรณที่ทําหนาที่เชื่อมตอการศึกษาของสเตชันเขากับเครือขายเชนเดียวกับคอนเนคเตอรหรือ 
อินเตอรเฟช ในเครือขาย LAN แบบ Ethernet  อาจใชทรานซีฟเวอรเชื่อมตอโดยตรงเขากับ
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สายของเครือขายเพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารกับสเตชั่น ซึ่งถือวาเปนการสิ้นเปลืองมากกวาการใช
คอนเนตเตอรธรรมดา

8. คอนโทรลเลอร (Controller) หรืออุปกรณควบคุมเครือขาย คอนโทรลเลอรเปน
คอมพิวเตอรหน่ึงที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการควบคุมเสนทางการสื่อสาร สงรับขอมูล
จัดระบบการทํางานของเครือขายรวมทั้งควบคุมการทํางานของสเตชั่นไดดวยในระบบเครือขาย 
LAN สวนใหญคอนโทรลเลอรจะรวมอยูกับไฟลเซิรฟเวอร แตอาจจะแยกมาเปนคอมพิวเตอร
เครื่องเด่ียวโดดๆก็ได

9. บริดจ (Bridge) เปนอุปกรณ ที่ใชในการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางเครือขาย
LAN2 เครือขายที่มีโปรโตคอลเหมือนหรือตางกัน บริดจจะรับแพ็กเกจขอมูลจากสเตชั่นผูสงใน
เครือขายตนทาง   ทําการตรวจสอบตําแหนงปลาย จากนั้นก็สงแพ็กเกจขอมูลทั้งหมดนั้นไปยัง
ผูรับในเครือขายปลายทาง

10. เราเทอร (Routers) เปนอุปกรณที่ทํางานเชนเดียวกับบริดจ แตมีประสิทธิภาพ
สูงกวา  คือ  สามารถใชในการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางเครือขาย 2 เครือขาย หรือมากกวา
เราเตอรนอกจากจะทําหนาที่สง และรับขอมูลใหกับเครือขายแลว เราเตอรยังมีความสามารถใน
การตัดสินใจเลือกเสนทางการสื่อสารขอมูลที่ดีที่สุดใหแกขอมูลอีกดวย

11. รีพีตเตอร (Repeater) เปนอุปกรณทบทวนสัญญาณขอมูลดิจิตอล เพ่ือปองกัน
การขาดหายไปของสัญญาณเม่ือทําการสงขอมูลในระยะทางไกลๆ การใชรีพีตเตอรจึงชวยใน
การขยายวงรอบการสื่อสารในเครือขาย LAN ใหกวางไกลยิ่งขึ้น

12. เกตเวย (Gateway) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่ในการชวยใหคอมพิวเตอร 2
เครื่อง หรือมากกวาที่อยูในตางเครือขายกัน ซึ่งมีลักษณะของเครือขายที่เหมือนกันหรือตางกัน
ใหสามารถติดตอสื่อสารขอมูลกันได เชน ใชเกตเวยเชื่อมตอการสื่อสารระหวางเครือขาย LAN
แบบ EtherNet

หลักการทํางานของระบบปฏิบัติการเครือขายแบบ Client / Server
หลักการทํางานของ Windows NT Server      
Window NT เปนระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน SMP (Symmetric Multi

Processing) จะมีการทํางานแบบเทรดโพรเซส (Thread Process) และ คุณสมบัติ Extensibility
ทําใหโปรแกรมตาง ๆ ที่รันบน Dos (Disk Operating System) , Windows ทั้ง 16/32 บิต
OS/2 และ Posix (Unix)   สามารถจะทํางานบนเครื่อง SMP  ไดดีดวย  ซึ่ง Window NT รุน
มาตรฐานจะสนับสนุน SMP แบบ 2 CPU (Central Processing Unit) และในรุน OEM จะออก
แบบสําหรับเครื่องแตละรุน  สนับสนุน CPU ไดถึง16 ตัว  โปรแกรม Windows NT นั้นถูกเขียน
และพัฒนาขึ้นดวยภาษา C ซึ่งเปนภาษาที่มีตัว Compiler อยูหลายระบบ นั่นก็หมายความวา C
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มีความเปน Portable อยูในตัวเชนกัน ทําให Windows NT สามารถยายไปทํางานบน
แพลตฟอรมของโปรเซสเซอรตัวอ่ืนได     ในการออกแบบ Windows NT จะใชสถาปตยกรรม
แบบไคลเอนตเซิรฟเวอร (Client/Server)กลาวคือจะมีการแยกบริการของระบบปฏิบัติการออก
จากกัน ซึ่งจะมี 2 สวนคือ Server (ผูใหบริการ) และ Client (ผูรับบริการ) โดยโปรเซสของผูให
บริการจะมีหนาที่ในการจัดการสรางโปรเซส โปรเซสจัดการหนวยความจํา โปรเซสจัดการระบบ
ไฟล โปรเซสจัดสรรเวลา โปรเซสจัดการเน็ตเวิรค ซึ่งจะทํางานอยูใน User Mode (ระบบปฏิบัติ
การแบบมัลติทาสกิง จะมีการทํางาน อยู 2 โหมดคือ User Mode และ Kernel Mode ใน User
Mode จะเปนการทํางานของแอปพลิเคชั่น โปรแกรม ถาทํางานใน User Mode จะไมสามารถใช
คําสั่งที่เกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบตลอดจนการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญของระบบในหนวย
ความจําก็ทําไมได สวน Kernel Mode จะตรงกันขาม คือ สามารถใชคําสั่งเกี่ยวกับเสถียรภาพ
ของระบบและคําสั่งอ่ืน ๆ ได นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลตาง ๆ ในหนวยความจํา
ไดเต็มที่) เม่ือมีแอปพลิเคชั่นโปรแกรมตัวใด ตองการขอใชบริการก็จะตองสงขอมูลผานไปยัง
สวนของ Kernel ซึ่งจะพิจารณาขอมูลเหลานั้นวาตองการใชบริการของ Server ใดแลวสงตอไป
ยัง Server นั้น ในกรณีที่ Server ไดรับขอมูลแลวก็จะสงผลลัพธ กลับไปทางเดิมโดยผาน
Kernel แลวจึงสงตอไปยังแอปพลิเคชั่นโปรแกรมที่ขอใชบริการ สถาปตยกรรมแบบไคลเอนต
เซิรฟเวอร จะทําให Kernel และสวนตาง ๆ ของระบบปฏิบัติการมีขนาดเล็กลง ทําใหการพัฒนา
ระบบเปนไปไดงายขึ้น เพราะสามารถจะแยกโปรเซสการทํางานของ Server ตาง ๆ ออกจาก
ฮารดแวร ซึ่งเปนสวนของ Kernel ถาโปรเซสของบริการใดเสียหายก็จะไมมีผลกระทบตอระบบ
แตสามารถจะแกไขและเรียกโปรเซสบริการนั้นกลับคืนมาได  จะเห็นวาโครงสรางทาง
สถาปตยกรรมของ Windows NT นั้น ประกอบไปดวยสถาปตยกรรม แบบไคลเอนตเซิรฟเวอร
และสถาปตยกรรมแบบชั้น (Layer) ซึ่งจะมีการทํางานอยู 2 สวนดวยกันคือ   User Mode และ
Kernel Mode User Mode การทํางานในสวนนี้เรียกวา Protected Subsystems มีหนาที่ในการ
เปนตัว อินเตอรเฟส ระหวางแอปพลิเคชั่นโปรแกรมตาง ๆ กับสวน Kernel โดยที่ Subsystem
แตละตัวจะมี API (Application Program Interface) สําหรับรองรับแอปพลิเคชั่นของตัวเอง
จะเห็นวา Subsystem เปนเซิรฟเวอรในการรองรับแอปพลิเคชั่นโปรแกรมหลายตระกูล เชน
Dos, Windows, OS/2 และ Posix (UNIX) ซึ่ง Subsystem เหลานี้จะมีตําแหนงหนวยความจํา
เปนของตนเอง และทํางานเปนอิสระตอกัน เม่ือมีแอปพลิเคชั่นของ UNIX เขามาเพื่อขอใช
บริการ Windows NT Executive ก็จะสงผานขอมูลน้ันไปยัง Posix Subsystem หรือถา
แอปพลิเคชั่นของ Windows ก็จะถูกสงผานขอมูลไปยัง Win 32 Subsystem เปนตน   Kernel
Mode การทํางานในโหมดนี้เรียกวา NT Executiveจะเปนโหมดการทํางานของระบบ  สามารถ
ใชคําสั่งเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบไดทุกคําสั่ง ทําการแกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลในหนวย
ความจําไดทุกสวน NT Executive จะประกอบไปดวยสวนจัดการตาง ๆ เชน Object Manager,
Process Manager, LPC (Local Procedure Call Facility), VMM (Virtual Memory Manager),
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Security Reference Monitor และ I/O Manager   จะเห็นวา NT Executive ไมไดติดตอกับ
ระบบฮารดแวรโดยตรง แตจะติดตอผานชั้นของ HAL (Hardware Abstraction Layer) ซึ่งมี
โครงสรางเปนแบบ DLL (Dynamic Link Library) จะมีหนาที่ติดตอ-ควบคุมฮารดแวรโดยตรง
ทําใหเม่ือตองการจะทํางานบนแพลตฟอรมอ่ืน ก็เพียงแตเปลี่ยน HAL ของ Windows NT ให
รองรับกับแพลตฟอรมของเครื่องนั้น ๆ แลวทําการ Link กับ NT Kernel เพราะ HAL เปน
เสมือนตัวเชื่อมตอที่ทําการ Link กับระบบเดิมที่มีอยู   นอกจากนี้ NT Executive ยังมีหนาที่ใน
การพิจารณาสงผาน Message จากตัวแอปพลิเคชั่นตาง (MS-DOS, Windows 3.x, OS/2,
UNIX) ไปใหเซิรฟเวอร หรือระบบยอยที่รองรับอยู เชนมีแอปพลิเคชั่นของ UNIX เขามาใช
บริการ NT Executive จะสงผาน Massage นั้นไปยัง Posix Subsystem เพ่ือทําการตอบกลับ
ไป    ระบบปฏิบัติการ Windows NT สนับสนุนโปรโตคอลที่ใชในการสื่อสารบนเครือขายเน็ต
เวิรกหลายตัวดวยกัน  เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับระบบอื่นได โดยจะสนับสนุนโพรโตคอล
ดังตอไปน้ี
           NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) เปนโพรโตคอลที่ไดพัฒนาการ
เชื่อมโยงเครือขายจาก NetBIOS โดย บริษัทไอบีเอ็ม ประมาณป 2528 NetBIOS พัฒนาขึ้นมา
สําหรับระบบเครือขายขนาดเล็กที่มีเครื่องคอมพิวเตอรตั้งแต 20-200 เครื่อง และเปนโพรโตคอล
ที่ดีฟอลตมากับระบบปฏิบัติการ Windows NT Server

NWlink (IPX/SPX) เปน IPX/SPX คอมแพทติเบิล โพรโตคอลสําหรับ Windows
NT เพ่ือใชในการสื่อสารขอมูลกับระบบของ NetWare ทําใหเครื่องไคลเอนตของ NetWare
สามารถจะใชบริการตาง ๆ จาก Windows NT ไดเชน SNA Server, SQL Server ในการจะเขา
ถึงไฟลและเครื่องพิมพของ NetWare จะตองใชรีไดเรกเตอร CSNW (Client Service for
NetWare) ชวยในการทํางาน

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เปนโพรโตคอลที่ใช
งานกับระบบ UNIX ถูกพัฒนาขึ้นในป 2512 โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีเครือขายชื่อ
ARPANET (Advance Research Project Agency Network) เพ่ือนําไปใชงานกับระบบ WANs
(Wide Area Networks) ที่มีความเร็วสูงในการสื่อสาร Window NT สามารถจะใชโพรโตคอล
TCP/IP ในการเชื่อมตอกับระบบ Internet ไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการทํา DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol),
WINS (Windows Internet Name Service)

DLC (Data Link Control) เปนโพรโตคอลที่ตางจากโพรโตคอลอื่น ๆ เพราะไมได
ออกแบบมาสําหรับ ใชสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอร DLC จะจัดเตรียมแอปพลิเคชั่นโดย
ตรงไปยังชั้นของ Data Link Layer  (เปน 1 ใน 7 ชั้นมาตรฐาน OSI Model) ทําใหไมผาน
รีไดเรกเตอรของ Windows NT จุดประสงคในการใช DLC ก็คือใชในการเขาถึงเครื่องเมนเฟรม
ของ IBM (3270 Applications) และการพิมพงานบน HP Printer ที่เปน Print Server
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โปรแกรมเพิรลและซีจีไอ ( Perl&CGI )
Perl (Practical Extraction and Reporting Language) เปนภาษาหนึ่งที่ถูกบัญยัติ

ขึ้นโดยนาย Larry Wall ในป 1986 ซึ่งเร่ิมใชสําหรับเขียนโปรแกรมในระบบยูนิกส กอนที่จะถูก
พัฒนา   ใหใชกับระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ได   เชน  WindowsNT          Perl  เปนโปรแกรม
ภาษาที่เขียนอยูในรูปของสคริปต ( Scripts Langeage ) และเก็บอยูในรูปของเท็กซไฟล จึงทํา
ใหการแกไข และการทําความเขาใจ ไดงายกวา ภายในไฟลโปรแกรมนั้น จะประกอบไปดวย  
คําสั่งของ Perl   ซึ่งลักษณะของคําสั่ง   และรูปแบบ  การเขียนน้ัน  จะคลาย ๆ กับภาษาซี   
แตมีรูปแบบ ที่งายกวา และมีความยืดหยุนภายในตัวภาษาเอง Perl ถูกออกแบบมา ใหรองรับ
กับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ ( Web programming ) ซึ่งใชสําหรับสราง CGI (Common 
Gateway Interface)  สําหรับจัดการขอมูลใหกับ Web  เชน  การกรอกแบบสอบถาม  ( Form )  
หรือ การสรางเว็บเพจใหม ( Dynamic Webpage ) เปนตน    การนําเอา CGI มาใชงานจะชวย
เพ่ิมความแปลกใหมตาง ๆ ลงบนหนาเว็บเพจได เชน การทําตัวนับ ที่จะเพ่ิมตัวเลข เม่ือมีผูเขา
ชมเว็บเพจนั้น ตัวเลขบอกจํานวน จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ หรือยกตัวอยาง การทําเปน กระดาน
สนทนาหรือเว็บบอรด ก็จะชวยใหผูเขาชมเว็บไซต รูสึกวา ขอมูลตาง ๆ มีการอัพเดท     
เปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ ๆ ทั้งน้ี   ขึ้นอยูกับโปรแกรมหรือสคริปต ตาง ๆ ที่จะทําการติดตั้งใส
เขาไป นอกจากนี้ หากเปนการใชงาน CGI จะสังเกตไดวา นามสกุลของไฟล .htm หรือ .html 
นั้น จะถูกเปลี่ยนไปเปน .cgi หรือ .pl แทน   หากเขาไปพบเว็บไซตไหนที่มีชื่อนามสกุลไฟล
แบบนี้ ก็แสดงวาเว็บไซตนั้น ใช CGI หรือ Perl ในการชวยสรางเว็บไซต   หลักการทํางานของ 
CGI   ก็คือ แทนที่ทานจะสรางไฟล สําหรับขอมูล เว็บเพจ เปนแบบธรรมดาเชน index.html 
และนําไปเก็บไวบน server เพ่ือใหผูชมเขามาเรียกอาน ก็เปลี่ยนเปนการเขียนสคริปต CGI นํา
ไปเก็บไวบน  server  แทน   เชน   เปน index.cgi  โดยเม่ือมีการเรียกหรือใชงาน สคริปตที่
เขียนไวนี้ โปรแกรม จะทําการสรางไฟลที่มีรูปแบบของ .html ขึ้นมา และสงออกไปใหกับผูชม
เว็บไซต    ที่เขามาอานแทน index.html  และเนื่องจากความยืดหยุนของ การใชโปรแกรม ก็จะ
ทําใหเราสามารถกําหนด หรือใสลูกเลนตาง ๆ เขาไปในหนาเว็บ ไดมากกวา HTML ธรรมดา  
หากคิดจะสรางเว็บไซต โดยการนําเอา CGI มาชวยใชงาน จะตองเลือกพื้นที่สําหรับทําเว็บไซต 
ที่รองรับการทํางานของ CGI / Perl ไดดวย     สิ่งที่ขาดไมไดอีกอยางหนึ่ง   สําหรับการใช CGI 
ก็คือโปรแกรมหรือ CGI Script นั่นเอง โปรแกรมเหลานี้ อาจจะไดมาจาก การเขียนขึ้นมาเอง 
หรือนํามาจากเว็บไซต ที่มีแจกฟรี นํามาดัดแปลงแกไข ใหไดหนาตาตาง ๆ ตามตองการ    
สวนมาก จะมีแจกกันอยางมากมาย เพียงแตวาจะมีโปรแกรมไหนบาง ที่ถูกใจเราเทาน้ันเอง   
CGI เปนรูปแบบหนึ่งของระบบ UNIX ซึ่งแมวา เราจะมองเห็นเปน Text File เหมือน ๆ กับไฟล
ธรรมดาทั่วไป     แตที่จริงแลว   จะมีรหัสของตัวอักษรบางอยาง ไมเหมือนกันกับ  ไฟลธรรมดา
ทั่วไป ดังนั้น เราจะไมสามารถใช โปรแกรม Notepad ที่มีมากับ Windows ในการแกไข สคริปต 
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เหลานี้ได จะตองใชโปรแกรมที่ออกแบบมา สําหรับใชงานโดยเฉพาะ ที่นิยมใชกันมากคือ 
EditPlus  สามารถหาดาวนโหลด มาใชงานไดจาก http://www.editplus.com โดยที่ การใชงาน
ทั่ว ๆ ไปก็ไมมีอะไรแตกตางไปจาก Notepad มากนัก   สิ่งที่ควรทราบและตองระลึกไวอยูเสมอ 
ในการใชงาน CGI ก็คือ
  1. CGI จะสามารถทํางานไดบน server ที่รองรับ CGI หรือ Perl เทานั้น
  2. การแกไขสคริปต ตองใชโปรแกรมเฉพาะเชน EditPlus จะใช Notepad ไมได
  3. การอัพโหลดไฟลสคริปต  ใชโปรแกรมพวก FTP และใช ASCII Mode เทานั้น
  4. นามสกุลของสคริปต จะใชเปน .cgi หรือ .pl ก็ได

โปรแกรมเอ เอส พี ( ASP )
ASP (Active Server Pages ) เจาของหรือผูคิดคนคือ บริษัท Microsoft                    

ASP เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดหนึ่งที่เจาของไดใหนิยามไวคือ "Server side scripting" 
ซึ่งหมายถึงภาษาการโปรแกรมที่ทํางานในฝงของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน web 
server ที่ใหบริการเอกสารหรือสื่อตางๆ ในอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต  ASP ใชสําหรับสราง
งาน (application)ขั้นสูง ในอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต เสริมการทํางานที่ไฟล  html  ธรรมดา
ทําไมได หรือตองการใหงานตางๆเปนไปอยางอัตโนมัติโดยผูใชไมตองทําการปรับปรุงขอมูลเอง  
สําหรับงานที่ตองการใหเปนอัตโนมัติ  เชน Guest Book, Counter,สถิติ, หองสนทนา ก็สามารถ
สมัครใชบริการหรือใช cgi สําเร็จรูปไดซึ่งมีหลายเว็บไซตใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย      
ความตองการพื้นฐานในการใช ASP ในสวนของนักพัฒนาโปรแกรม/เว็บไซต คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร PC ความเร็ว CPU 486 ขึ้นไป RAM 16 MB ขึ้นไป ถายิ่งสูงจะย่ิงดี  RAM       
32 MB ระบบปฏิบัติการ(OS) Windows 95/98 หรือ Windows NT4.0 (server/work-station) 
สําหรับ Windows 95/98 ตองมี 1. บราวเซอร IE 3-5  2. โปรแกรมจําลองเครื่องคอมพิวเตอร 
PC ใหเปน web server เชน Personal Web Server (PWS) ของ Microsoft เปนตน            
3. โปรแกรม ASP ซึ่งจะมี ASP รวมอยูใน PWS เวอรชั่น 4 ขึ้นไป แตถาลง โปรแกรม web 
server อ่ืนๆหรือ PWS ต่ํากวาเวอรชั่น 4 จะตองลง ASP ดวย หาไดจากชุด MS Visual Studio  
สําหรับ Windows NT 4.0 ตองมี IIS 3.0(Internet Information Server) ขึ้นไปโปรแกรมที่จํา
เ ป น ทั้ ง ห ม ด ส า ม า ร ถ  d o w n l o a d  ไ ด จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง  M i c r o s o f t  ที่   
http://www.microsoft.com/msdownload  ขอควรจําตองใชโปรแกรม ASP ใหเขากับภาษาของ 
OS ดวย เชน ถามี Windows 95 ภาษาไทยทานก็ตองใช ASP ที่สนับสนุนภาษาไทยเปนตน 
ความรูในการใชโปรแกรม Windows95/98+PWS หรือ NT+IIS ความรูในการใช HTML ใน
ระดับ Source Code รวมถึงการใชโปรแกรม Text Editor ใดๆเชน Notepad เปนตน  สําหรับผู
ที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางไฟล html ควรทราบถึงวิธีการแทรก script ใน html source 
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code ดวย  ความรูในการใชภาษา Java script, VB script, Perl script อยางใดอยางหนึ่ง  
ความรูในการใชเครือขายอินเทอรเน็ต โดยจะตองใชโปรแกรม FTP เปนในระดับหน่ึง
(upload/download/create/edit directory) ถาตองการใชฐานขอมูลในอินเทอรเน็ตดวยก็ควร
ทราบถึงหลักการฐานขอมูล และการใชโปรแกรมฐานขอมูล เชน MS Access, FoxPro, Dbase 
หรือ Flat file database ตลอดจน ภาษา SQL และ ODBC

ภาพกราฟก (GRAPHICS)
ภาพที่นิยมใชในเว็บเพจ คือ GIF (Graphics Interchange Format) และ JPEG 

(Joint Photographic Experts Group)
ภาพ GIF มีขอดีตรงที่โปรแกรมเว็บบราวเซอรทุกโปรแกรม  สนับสนุนการแสดง

ภาพ  สามารถทําพื้นหลังใหโปรงใสได  ระหวางถายโอนจะแสดงภาพความละเอียดต่ําใหเห็น
กอนถายโอนเสร็จ และนํามาใชทําภาพแผนที่ (image  map) ได ขอดอยของภาพ GIF คือ 
แสดงสีไดไมเกิน 256 สี ทําใหความละเอียดของภาพมีนอย  อาจทําใหภาพไมมีความละเอียดใน
เน้ือภาพ

ภาพ JPEG  มีขอเดนคือ สามารถปรับแตงภาพ  กําหนดขนาดแฟมภาพและคุณ
ภาพของภาพไดในหลายระดับทั้ง ต่ํา  กลาง สูง ขอดอยของภาพ JPEG คือ เม่ือใชจอภาพที่มี
ความละเอียดตกตางกัน  อาจมีผลกระทบตอภาพ  นอกจากนี้  ไมสามารถทําพื้นหลังของภาพ
ใหโปรงใสได

โปรแกรมเว็บเบราเซอร (Web Browser)
โปรแกรมเว็บเบราเซอรเปนโปรแกรมที่ใชงานในระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือเปดดูเว็บ

เพจ ทําใหสามารถติดตอสื่อสารรับ – สงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอร
ได เน่ืองจากสามารถแปลงโปรโตคอลที่มีชื่อวา HTTP (Hypertext Tranfer Protocal) และภาษา 
HTML (Hypertext markup Language) ใหแสดงผลเปนรูปภาพ เสียง และสื่อผสมอ่ืน ๆ รวมทั้ง
สามารถรันโปรแกรมภาษา Java , Javascript และ VBScript ไดอีกดวย ถาไมมีโปรแกรมเว็บ
เบราเซอร เราก็ไมสามารถทองเที่ยวในอินเทอรเน็ตได ซึ่งโปรแกรมเว็บเบราเซอร ที่จะกลาวมี
อยู 2 โปรแกรม คือ Internet Explorer(IE) และ Netscape Navigator ซึ่งในปจจุบันนี้โปรแกรม
เว็บเบราวเซอรไดพัฒนาขึ้นมาใหตอบสนองกับผูใชและเทคโนโลยีของโลกอินเทอรเน็ตโดยที่ 
Internet Explorer พัฒนาถึงเวอรชั่น 5.0 ในสวนของ Netscape Navigator พัฒนาถึงเวอรชั่น 
4.73 ซึ่งไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ Internet Explorer (IE 5) สําหรับโปรแกรม Internet 
Explorer 5 จะมีพรอมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ซึ่งเม่ือทานไดทําการติดตั้ง
ระบบ Microsoft Windows เสร็จเรียบรอยทานจะเห็นไอคอน (IE 5) บน Desktop
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สวนประกอบของ Internet Explorer
1. Title    แสดงชื่อเว็บที่กําลังใชงานอยูในขณะนั้น
2. Manu Bar  แสดงเมนูคําสั่งตาง ๆ สําหรับควบคุมโปรแกรม เชน การ Save , 

Copy File , Print File รวมถึงการปรับตั้งคาตาง ๆ
3. Toolbar   ประกอบไปดวยปุมสําคัญตาง ๆ โดยปุมตาง ๆ เหลานี้ใชแทนคําสั่งที่

ใชบอย ๆ ทําใหเราไมจําเปนที่จะตองเขาไปในเมนู เพียงแตคลิกที่ปุมเหลานั้นแทนและเรา
สามารถเพิ่มหรือลบปุมได

4. Address   สวนนี้ใหกรอกชื่อ Address หรือ URL ของเว็บไซตที่เราตองการจะ
ติดตอ เชน http://www.wutt.com , http://www.softwarepark.co.th

5. Status Bar  สวนนี้แสดงสถานะการทํางานไดแก URL ที่กําลังใชงานอยูหรือคํา
อธิบายการทํางาน เปนตน

หลักการใชงาน Internet Explorer
การใชงาน IE ในเบื้องตนก็คงจะไมมีอะไรมากนัก คิดวาหลาย ๆ คนคงจะพอรูกัน

อยูบางแลว จะขอทบทวนหลัก ๆ อีกครั้ง จากหนาตาของ IE ที่คุนเคยกันดังนี้

หนาที่ของปุมตาง ๆ

ปุม Back ใชสําหรับยอนกลับไปหนาที่ผานมาแลว

ปุม Forward ใชสําหรับเปลี่ยนไปหนาตอไป (หลังจากที่ยอนกลับมา)

ปุม Stop ใชสําหรับหยุดการโหลดขอมูลในหนาเว็บเพจนั้น
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ปุม Refresh ใชสําหรับการเรียกโหลดขอมูลหนาเว็บเพจใหมอีกครั้ง

ปุม Home ใชสําหรับกลับไปหนาแรกหรือกลับไปที่ URL ที่ตั้งไวใหเปนหนาแรก

ปุม Search ใชสําหรับคนหาเว็บไซต

ปุม Favorites ใชสําหรับเลือกเว็บไซตจาก Favorites หรือ Book Mark

ปุม History ใชสําหรับการยอนกลับไปดูเว็บไซตที่เคยเขาไปดูมาแลว

ปุม Mail ใชสําหรับการ รับ-สง อีเมล

ปุม Print ใชสําหรับการพิมพหนาเว็บออกเครื่องพิมพ

ปุม Edit ใชสําหรับการแกไขหนาเว็บเพจน้ัน ๆ

ข้ันตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
ในสวนขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรทีละขั้นตอนนี้จะแบงการออก

แบบบทเรียนคอมพิวเตอรไว  7  ขั้น   ดังนี้
ข้ันตอนที่  1  :  ข้ันตอนการเตรียม  (Preparation)
ในขั้นตอนแรกของการออกแบบบทเรียนเปนขั้นตอนในการเตรียมพรอมกอนที่จะ

ทําการออกแบบบทเรียน  ในขั้นตอนการเตรียมนี้ผูออกแบบจะตองเตรียมพรอมในเร่ืองของ
ความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคหลังจากนั้นผูออกแบบควรที่เตรียมการใน
การรวบรวมขอมูล นอกจากนี้ยังควรที่จะเรียนรูเน้ือหาเพื่อใหเกิดการสรางหรือระดมความคิดใน
ที่สุด ขั้นตอนการเตรียมน้ีถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมากตอนหนึ่งที่ผูออกแบบตองใชเวลามาก  
เพราะการเตรียมพรอมในสวนนี้จะทําใหขั้นตอนตอไปในการออกแบบเปนไปอยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ
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กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค  (Determine Goals and  Objectives)  
การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของบทเรียน  คือ  การตั้งเปาหมายวาผูเรียน

จะสามารถใชบทเรียนน้ีเพื่อศึกษาในเรื่องใดและในลักษณะใด  กลาวคือ  เปนบทเรียนหลัก  
เปนบทเรียนเสริม  เปนแบบฝกหัดเพิ่มเติมหรือ  เปนแบบทดสอบ  ฯลฯ  รวมทั้งการกําหนด
วัตถุประสงคในการเรียน  คือ  เม่ือผูเรียนเรียนจบแลว  จะสามารถทําอะไรบาง  เชน  ผูเรียนจะ
สามารถยกตัวอยางหรืออธิบายได เปนตน นอกจากนี้กอนจะกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
ในการเรียนไดนั้น ผูออกแบบควรที่จะทราบพื้นฐานของผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายเสียกอน  
เพราะความรูพ้ืนฐานของผูเรียนมีอิทธิพลตอเปาหมายและวัตถุประสงคของบทเรียน  ดังนั้นใน
กรณีที่ไมมีขอมูลเกี่ยวกับความรูพ้ืนฐานของผูเรียน     ขั้นตอนการกําหนดเปาหมายนี้อาจ
ครอบคลุมถึงการทดสอบความรูพ้ืนฐานกอนเรียนของผูเรียน หรือรวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะและความตองการกลุมเปาหมายดวย  อยางไรก็ตาม  ขั้นตอนที่ขาดหายไปในสวนแรก
จากแบบจําลองนี้  เม่ือเปรียบเทียบกับแบบจําลองของรอบไบลเลอรและฮอล  ไดแก  ขั้นตอน
การพิจารณาถึงวิธีการประเมินผล  การประเมินผลนับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมากเนื่องจากการ
ประเมินผลถือวาเปนวิธีการที่จะตรวจสอบไดวาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามที่ผูสรางไดกําหนด
ไวหรือไม

รวบรวมขอมูล  (Collect  Resources) การรวบรวมขอมูลหมายถึงการเตรียมความ
พรอมทางดานทรัพยากรสารสนเทศ  ทั้งหมดที่เกี่ยวของ  ทั้งในสวนของเน้ือหา   การพัฒนา
และออกแบบบทเรียน  และสื่อในการนําเสนอบทเรียน  ซึ่งในที่นี้ก็คือคอมพิวเตอร  ทรัพยากร
ในสวนของเนื้อหาไดแกตํารา  หนังสือ  วารสารทางวิชาการ  หนังสืออางอิง  สไลด  ภาพตางๆ 
และที่สําคัญก็คือ  ผูเชี่ยวชาญดาน  เนื้อหานั้น  สวนทรัพยากรในสวนของการออกแบบบทเรียน
ไดแก  หนังสือการออกแบบบทเรียน  กระดาษสําหรับวาดสตอรี่บอรด  สื่อสําหรับการทํา
กราฟก  โปรแกรมประมวลผลคํา  และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบทเรียน  ทรัพยากรในสวน
ของสื่อที่ใชในการนําเสนอไดแก  คอมพิวเตอร  คูมือตาง ๆ ทั้งของคอมพิวเตอรและของ
โปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

เรียนรูเน้ือหา  (Learn  Content) ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรหากเปน     
ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา ก็จะตองหาความรูทางดานการออกแบบบทเรียนหรือหากเปนผูออก
แบบบทเรียนก็จะตองหาความรูดานเนื้อหาควบคูกันไป  แมในกรณีที่ทํางานเปนทีม  ผูออก
แบบบทเรียนคอมพิวเตอร ก็ยังคงมีความจําเปนที่จะตองเรียนรูเน้ือหาดวย  สําหรับผูออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรแลว  การเรียนรูเน้ือหาอาจทําไดในหลายลักษณะ  เชน  การสัมภาษณ    
ผูเชี่ยวชาญ      การอานหนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของบทเรียน  เปนตน 
การเรียนรูเนื้อหาเปนสิ่งที่สมควรอยางยิ่งสําหรับผูออกแบบจะไมสามารถออกแบบบทเรียนที่มี
ประสิทธิภาพได ไมวาจะเปนในสวนของการออกแบบ การชี้แนวทางการเรียนรู  การนําเสนอ
เน้ือหา การใหผลปอนกลับ  ตลอดจนการทดสอบความรูของผูเรียน  อีกนัยหนึ่งก็คือความเขาใจ
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เน้ือหาในระดับผิวเผินน้ันก็จะสงผลใหการไดมาซึ่งการออกแบบบทเรียนในลักษณะที่ไมสามารถ
ทาทาย   ผูเรียนในทางสรางสรรคได

สรางความคิด  (Generate  Ideas) ขั้นตอนการสรางความคิดนี้ก็คือการระดม
สมองนั่นเอง  การระดมสมอง หมายถึงการกระตุนใหเกิดการใชความคิดสรางสรรค  เพ่ือใหได
ขอคิดเห็นตาง ๆ เปนจํานวนมากจากทีมงานในระยะเวลาอันสั้น  โดยความคิดสรางสรรคในขั้น
นี้จะยุดถือปริมาณมากกวาประเมินคาความถูกตองเหมาะสม  การระดมสมองมีกติการอยูดวย
กัน  4  ประการ  ไดแก  การหามวิจารณ  การคิดโดยอิสระ  การเนนปริมาณ  และการกระตุน
ความคิดอยางตอเน่ือง  การสรางความคิดโดยการระดมสมองมีความสําคัญมากเพราะจะทําให
เกิดขอคิดเห็นตาง ๆ อันจะนํามาซึ่งแนวคิดที่ดีและนาสนใจในที่สุด  ผูออกแบบสวนใหญมักจะ
มองขามขั้นตอนการสรางความคิดและพยายามที่จะคิดออกแบบเองทั้งหมด  ซึ่งบางครั้งทําให
เสียเวลาไปมากในการพยายามใหไดมาซึ่งความคิดที่สมบูรณ   ในทางตรงกันขามยังมีผูสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรสวนหนึ่งที่ไมใชเวลาในสวนของการสรางความคิดนี้  ซึ่งก็สงผลใหไดงาม
ในลักษณะที่ทําไปคิดไปและทําใหเสียเวลาในชวงของโปรแกรมมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
แกไขและปรับแตงโปรแกรมภายหลัง

ข้ันตอนที่  2  :  ข้ันตอนการออกแบบบทเรียน  (Design  Instruction)
ขั้นตอนที่  2  นี้เปนขั้นตอนที่ครอบคลุมถึงการทอนความคิด  การวิเคราะหงานและ

แนวคิ ดกา รออกแบบบท เ รี ยนขั้ น แ รกและกา รปร ะ เมิ นแล ะแก ไ ขการออกแบบ                     
ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนน้ี  เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดตอนหนึ่งในการกําหนดวาบทเรียนจะ
ออกมามีลักษณะใด

ทอนความคิด  (Elimination  of  Ideas) หลังจากการระดมสมองแลว        
นักออกแบบจะนําความคิดทั้งหมดมาประเมินดูวา    ขอคิดใดที่นาสนใจ  การทอนความคิดเริ่ม
จากการคัดเอาขอคิดที่ไมอาจปฏิบัติได  เน่ืองจากเหตุผลใดก็ตามหรือขอคิดที่ซ้ําซอนกันออกไป
และรวบรวมความคิดที่นาสนใจที่เหลืออยูนั้นมาพิจารณาอีกครั้ง  ซึ่งในชวงการพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่งนี้อาจรวมไปถึงการซักถาม  อภิปรายถึงรายละเอียดและขัดเกลาขอคิดตางๆ อีกดวย

วิเคราะหงานและแนวคิด  (Task  and  Concept  Analysis) การวิเคราะหงาน  
(Task  Analysis)  เปนการพยายามในการวิเคราะหขั้นตอน   เน้ือหาที่ผูเรียนจะตองศึกษาจน
ทําใหเกิดการเรียนรูที่ตองการ  สวนการวิเคราะหแนวคิด  คือ  ขั้นตอนในการวิเคราะหเน้ือหา
ซึ่งผูเรียนจะตองศึกษาอยางพินิจพิจารณาทั้งนี้เพ่ือใหไดมาซึ่ง  เน้ือหาที่เกี่ยวของกับการเรียน
และเนื้อหาที่มีความชัดเจนเทานั้น   การคิดวิเคราะหเนื้ออยางละเอียดรวมไปถึงการนําเนื้อหา
ทั้งหมดที่เกี่ยวของมาพิจารณาอยางละเอียดและตัดเนื้อหาในสวนที่ไมเกี่ยวของออกไปหรือที่ทํา
ใหผูเรียนสับสนไดงายออกไป  ดังนั้นการวิเคราะหงานและการวิเคราะหแนวคิดถือเปนการคิด
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วิเคราะหที่มีความสําคัญมาก ทั้งน้ีเพ่ือหาหลักการการเรียนรูที่เหมาะสมของเนื้อหานั้น ๆ และ
เพ่ือใหไดมาซึ่งแผนงานสําหรับการออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ออกแบบบทเรียนขั้นแรก  (Preliminary  lesson  Description) หลังจากที่มี
การวิเคราะหงานและแนวคิด  ผูออกแบบจะตองนํางานและแนวคิดทั้งหลายไดมานั้นมา      
ผสมผสานใหกลมกลืนและออกแบบใหเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ  โดยการผสมผสานงาน
และแนวคิดเหลานี้จะตองทําภายใตทฤษฎีการเรียนรู  ฮอฟแมนและเมดสเคอร  ไดแนะนํา     
กิจกรรมหรือวิธีการในการวิเคราะหการเรียนการสอน  เพ่ือชวยในการผสมผสานแนวคิดนี้เขา
ดวยกัน  โดยวิธีการในการวิเคราะหการเรียนการสอนนี้  จะประกอบไปดวยการกําหนดประเภท
ของการเรียนรู  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร   การกําหนดขั้นตอนและทักษะที่จําเปน  
การกําหนดปจจัยหลักที่ตองคํานึงในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรแตละประเภท และ    
สุดทาย คือ  การจัดระบบความคิดเพ่ือใหไดมา    ซึ่งการออกแบบลําดับของบทเรียนที่ดีที่สุด  
การวิเคราะหการเรียนการนี้นับวามีความสําคัญมากที่สุดสําหรับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ก็วาได  เนื่องจากบทเรียนจะมีรูปรางหนาตาอยางไร  หรือจะเปนงานที่ไดรับความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวสําหรับผูเรียนก็ขึ้นกับผลการวิเคราะหในขั้นนี้นั่นเอง ผูออกแบบควรใชเวลาใน
สวนนี้ใหมากที่สุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสรางสรรคงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของบทเรียน
คอมพิวเตอรที่ผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธดวย  โดยสรางสรรคกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน
และสามารถทําใหผูเรียนมีความสนใจตอการเรียนไดอยางสม่ําเสมอ และตอเน่ือง    นอกจากนี้
ยังตองใชเวลาใหมากในสวนของการออกแบบลําดับของการนําเสนอบทเรียน    เพ่ือใหไดมาซึ่ง
โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
ไดจริง

ประเมินและแกไขการออกแบบ  (Evaluation  and  revision  of  the  design)
การประเมินและแกไขในขั้นตอนการออกแบบเปนสิ่ งที่ มีความสําคัญมาก           

ในการออกแบบบทเรียนอยางมีระบบ  การประเมินนั้นเปนสิ่งที่จะตองทําอยูเรื่อยเปนระยะ ๆ 
ระหวางการออกแบบไมใชหลังจากการออกแบบโปรแกรมเสร็จแลวเทานั้น หลังจากการออก
แบบแลว  จึงควรที่จะมีการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญการออกแบบและโดย   
ผูเรียนครั้งหนึ่งเสียกอน  การประเมินน้ีอาจหมายถึงการทดสอบวาผูเรียนจะสามารถบรรลุ    
เปาหมายหรือไม  การรวบรวมทรัพยากรทางดานขอมูลตาง ๆ มากขึ้น  การหาความรูเกี่ยวกับ
เน้ือหาเพิ่มขึ้น      การทอนความคิดออกไปอีก     การปรับแกการวิเคราะหงานหรือแมกระทั่ง
การเปลี่ยนประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรหลังจากทําการแกไขที่มีคุณภาพ   เปนที่พอใจกับ
ทุกฝายในทีม
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ข้ันตอนที่  3  :  ข้ันตอนการเขียนผังงาน  (Flowchart  Lesson)
ผังงานคือชุดของสัญลักษณตาง ๆ  ซึ่งอธิบายขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม  

การเขียนผังงานเปนสิ่งสําคัญทั้งน้ีก็เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรที่ดีจะตองปฏิสัมพันธอยาง
สม่ําเสมอและปฏิสัมพันธนี้จะสามารถถูกถายทอดออกมาไดอยางชัดเจนที่สุดในรูปของ
สัญลักษณซึ่งแสดงกรอบการตัดสินใจและกรอบเหตุการณ  การเขียนผังงานจะไมนําเสนอ      
รายละเอียดหนาจอเหมือนการสรางสตอรี่บอรด  หากการเขียนผังงานจะนําเสนอลําดับขั้นตอน  
โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอร  ผังงานทําหนาที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม

การเขียนผังงานมีไดหลายระดับแตกตางกันไป     แลวแตความละเอียดของแตละ
ผังงาน  การเขียนผังงานนั้นขึ้นอยูกับประเภทของบทเรียนดวย  สําหรับประเภทของบทเรียนที่
ไมซับซอน  เชน  ประเภทติวเตอร  ประเภทแบบฝกหัด  แบบทดสอบ  ควรที่จะใชผังงานใน
ลักษณะธรรมดา  ซึ่งไมตองลงละเอียด  โดยใหแสดงภาพรวมและลําดับของบทเรียนเทาที่     
จําเปน  แตสําหรับบทเรียนที่มีความซับซอน เชนบทเรียนประเภทการจําลองหรือประเภทเกม
แลวนั้นควรที่จะมีการเขียนผังงานใหละเอียด เพ่ือความชัดเจนโดยมีการแสดงขั้นตอนวิธี  
(algorithm)  การวนซ้ําของโปรแกรม  กฎหรือกติกาของเกม ฯลฯ  อยางละเอียด

ข้ันตอนที่  4  :  ข้ันตอนการสรางสตอรี่บอรด  (Create  Storyboard)
การสรางสตอรี่บอรดเปนขั้นตอนการเตรียมการนําเสนอขอความ  ภาพ รวมทั้งสื่อ

ในรูปแบบมัลติมิเดียตาง ๆ ลงบนกระดาษ  เพ่ือใหการนําเสนอขอความและสื่อในรูปแบบตาง ๆ 
เหลานี้เปนไปอยางเหมาะสมบนหนาจอคอมพิวเตอรตอไป  ขณะที่ผังงานนําเสนอลําดับและ   
ขั้นตอนของการตัดสินใจ  สตอรี่บอรดนําเสนอเนื้อหาและลักษณะของการนําเสนอขั้นตอน    
การสรางสตอรี่บอรดรวมไปถึงการเขียนสคริปตที่ผูเรียนจะไดเห็นบนหนาจอซึ่งไดแก    เน้ือหา    
ขอมูล  คําถาม  ผลปอนกลับ  คําแนะนํา  คําชี้แจง  ขอความเรียกความสนใจ  ภาพนิ่งและ           
ภาพเคลื่อนไหว

ในขั้นน้ีควรที่จะมีการประเมินและทบทวนแกไขบทเรียนจากสตอรี่บอรดนี้จนกระทั่ง
ผูรวมงานในทีมทุกฝายพอใจกับคุณภาพของบทเรียน  นอกจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและ   
การออกแบบแลว  ผูเรียนที่อยูในกลุมเปาหมายซึ่งไมสันทัดในเนื้อหาควรที่จะมีสวนรวม        
ในการประเมิน  ทั้งน้ีเพ่ือชวยในการตรวจสอบเนื้อหาที่อาจจะสับสน  ไมชัดเจน  ตกหลนและ
เน้ือหาที่อาจจะยากหรืองายจนเกินไปสําหรับผูเรียน

ข้ันตอนที่  5  :  ข้ันตอนการสราง / เขียนโปรแกรม  (Program  Lesson)
ขั้นตอนการสราง/การเขียนโปรแกรมนี้เปนกระบวนการเปลี่ยนสตอรี่บอรด         

ใหกลายเปนบทเรียนคอมพิวเตอร สมัยกอนหากใชคําวาการเขียนโปรแกรมทุกคนก็จะนึกถึง
การใชโปรแกรมดวยภาษาตาง ๆ เชน  เบสิก  หรือ  ปาสคาล  ฯลฯ  แตในปจจุบันการเขียน
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โปรแกรมนั้นอาจหมายถึงการใชโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอร  ในการสรางบทเรียน  
เชน  Multimedia ToolBooK  ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรจะตองรูจักเลือก
ใชโปรแกรมที่เหมาะสม     การใชโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรในการสรางนั้น  ผูใช
จะสามารถไดมาซึ่งงานที่ตรงกับความตองการและ  ลดเวลาในการสรางไดในสวนหนึ่ง       
หากโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรนี้ไมเหมาะกับการงานที่มีความสลับซับซอนมาก  
อยางไรก็ดีเม่ือผูออกแบบเลือกแลวที่จะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรโดยการใชโปรแกรมชวยสราง
บทเรียนคอมพิวเตอร  ผูออกแบบจะตองใชเวลาในการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม

ปจจัยหลักในการพิจารณาโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรที่เหมาะสมนั้น
ไดแก  ดานฮารดแวร  ลักษณะและประเภทของบทเรียนที่ตองการสราง  ประสบการณของ     
ผูสราง (โปรแกรมเมอร)  และดานงบประมาณ  ในดานของฮารดแวรนั้น  ผูออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรจะตองคํานึงถึงกลุมเปาหมายของผูใชบทเรียน  กลาวคือ  ผูที่จะใชบทเรียนนั้นมี  
ขอจํากัดทางดานฮารดแวรหรือไมอยางไร เชน  ผูใชสวนใหญมีเครื่องคอมพิวเตอรประเภทใด 
ความเร็วเทาใด ระบบจัดการที่มากับฮารดแวรเปนระบบใด มีระบบมัลติมีเดียหรือไม  อยางไร  
เปนตน

นอกจากนี้ ลักษณะและประเภทของบทเรียนที่ตองการออกแบบก็เปนปจจัย    
อยางหนึ่งที่ควรพิจารณา ในดานของลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรนั้น  ผูออกแบบจําเปน
ตองทําความเขาใจ ในการทํางานของโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแตละโปรแกรม
วามีขอดีและขอจํากัดแตกตางกันอยางไร    ทั้งน้ีเพ่ือใหไดมาซึ่งเครื่องมือสรางที่เหมาะสมกับ
ลักษณะบทเรียนที่ตองการและลดเวลาในการพิจารณาเลือกโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร
สําหรับงานครั้งตอ ๆ ไป

นอกจากนี้  งบประมาณก็เปนอีกปจจัยที่ผูออกแบบตองคํานึงในการเลือกโปรแกรม
ชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม  เนื่องจากโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
แตละโปรแกรมจะมีราคาที่แตกตางกัน  โดยเฉพาะโปรแกรมที่มาจากตางประเทศจะมีราคา     
สูงกวาที่ผลิตในประเทศไทยมาก

ข้ันตอนที่  6  :  ข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน  (Procedure  
Supporting  Materials)

เอกสารประกอบบทเรียนเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เอกสารประกอบบทเรียนอาจแบง
ไดเปน  4  ประเภท  คือ  คูมือการใชของผูเรียน  คูมือการใชของผูสอน  คูมือสําหรับแกปญหา
เทคนิคตาง ๆ และเอกสาประกอบเพิ่มเติมทั่ว ๆ ไป (เชน  ใบงาน)  ผูเรียนและผูสอนยอมตองมี
ความตองการแตกตางกันไปดังน้ันคูมือสําหรับผูเรียนและผูสอนจึงไมตองเหมือนกัน  ผูสอนอาจ
ตองการขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม  การเขาไปดูขอมูลผูเรียนและการใชบทเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



58

คอมพิวเตอรนี้ในหลักสูตร นอกจากนี้อาจตองการขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจวาจะใชโปรแกรม
นั้นหรือไมและใชอยางไร  ผูเรียนอาจตองการขอมูลในการจัดการกับบทเรียนและการสืบไปใน    
บทเรียน  คูมือปญหาเทคนิคก็มีความจําเปนหากการติดตั้งบทเรียนมีความสลับซับซอนหรือ
ตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณอ่ืน ๆ เชน  การติดตั้งแลน  เปนตน  เอกสารเพิ่มเติมประกอบก็
อาจไดแก  แผนภาพ  ขอสอบ  ภาพประกอบหรือเอกสารที่ใชประกอบการเรียนตาง  ๆ เปนตน

ข้ันตอนที่  7  :  ข้ันตอนการประเมินและแกไขบทเรียน  (Evaluate  and  
Revise)

ในชวงสุดทาย  บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมด  ควรที่จะไดรับการประเมิน  
โดยเฉพาะการประเมินในสวนของการนําเสนอและการทํางานของบทเรียน  ในสวนของการนํา
เสนอนั้นผูที่ควรจะทําการประเมินก็คือผูที่มีประสบการณในการออกแบบมากอน ในการประเมิน
การทํางานของบทเรียนน้ัน  ผูออกแบบควรที่จะทําการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในขณะที่ใช
บทเรียนหรือสัมภาษณผูเรียนหลังการใชบทเรียน  นอกจากนี้ยังอาจทดสอบความรูผูเรียนหลัง
จากที่ไดทําการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรนั้น ๆ แลว  โดยผูเรียนจะตองมาจากผูเรียนใน
กลุมเปาหมาย  ขั้นตอนนี้อาจครอบคลุมการทดสอบนํารองและการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ  
(ถนอมพร  (ตันพิพัฒน)  เลาหจรัญแสง 2545 :  31 - 39)

การประเมินผลการออกแบบการเรียนการสอนของดิคและคาเรย
ดิคสและคาเรย    (Dick and Carey 1985 , อางถึงใน กาญจนา คุณารักษ  2539 : 

393) กลาววา การประเมินผลระหวางดําเนินการหรือการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการออกแบบ
การเรียนการสอนแบงเปนสามระยะ คือ ระยะแรกเปนการประเมินแบบตัวตอตัว (one-to-one 
evaluation) หรือการประเมินแบบคลินิก (clinical evaluation) โดยที่ในระยะแรกนี้ผูออกแบบ 
จะทํางานกับนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อรับขอมูลไปใชในการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ ระยะที่สอง 
คือ การประเมินผลกลุมยอย (small-group evaluation) ซึ่งเปนกลุมนักเรียนประมาณ 8-20 คน    
ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมประชากรนักเรียนที่ศึกษาเรื่องราวตางๆดวยตนเอง และไดรับ         
การทดสอบเพื่อที่จะเก็บรวบรวมขอมูลตามขอกําหนด ระยะที่สาม โดยปกติจะเปนการทดลอง
ภาคสนาม  (Field trial)  จํานวนนักเรียนไมเฉพาะเจาะจง   บอยครั้งที่จํานวน 30 คน ถือเปน
การเพียงพอจุดเนนของการทดลองภาคสนามอยูที่การทดสอบตามวิธีการที่กําหนด   เพื่อใหมี
การเรียนการสอนในสถานการณที่เปน โลกแหงความเปนจริง (real world)

การประเมินผลตัวตอตัว (One-to-one evaluation) เพ่ือระบุและขจัดความผิดพลาด
ของการเรียนการสอนและรับปฏิกิริยาโตตอบที่มีตอเน้ือหาจากนักเรียน     ใชกับนักเรียนที่มี
ความสามารถเหนือระดับเฉลี่ย จํานวน 1 คน ระดับเฉลี่ย 1 คน และต่ํากวาระดับเฉลี่ย 1 คน  
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ทํางานกับทุกคนเปนรายบุคคล  ชวงเวลาในการประเมินผลระหวางดําเนินการ แตละครั้งจะทํา
กับนักเรียนเพียงคนเดียวเทานั้น

การประเมินผลกลุมยอย  (Small-group evaluation) เพ่ือตัดสินประสิทธิผลของ   
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตามหลังการประเมินผลตัวตอตัวและเพ่ือระบุปญหาการเรียนรู          
ที่ยังหลงเหลืออยู เพ่ือตัดสินใจวานักเรียนสามารถที่จะใชการเรียนการสอนโดยปราศจาก        
การมีปฏิสัมพันธกับผูสอน (Instructor) ไดหรือไม กรณีนี้ตองเลือกนักเรียนโดยการสุม จํานวน 
8-20 คน จะทําใหสามารถประยุกตใชผลของการวิจัยได โดยตองจําแนกใหครอบคลุมถึง       
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ํา ระดับกลางและระดับสูง    โดยควรผนวกกับการใช
แบบสอบถามวัดเจตคติควบคูไปดวยเพ่ือรับปฏิกิริยาของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอน     
โดยที่ขอคําถามวัดเจตคติควรครอบคลุมถึงขอคําถาม ตอไปน้ี

1. การเรียนการสอนนาสนใจหรือไม
2. ทานเขาใจในสิ่งที่ทานตองการเรียนรูหรือไม
3. วัสดุอุปกรณมีความสัมพันธโดยตรงกับจุดประสงคที่กลาวไวหรือไม
4. มีแบบฝกหัดรวมอยูดวยอยางเพียงพอหรือไม
5. แบบฝกหัดมีความเหมาะสมหรือไม
6. แบบทดสอบที่แทจริงแลววัดการปฏิบัติตามที่กลาวไวในจุดประสงคหรือไม
7. ทานไดรับขอมูลปอนกลับที่เพียงพอจากการทําแบบฝกหัดหรือไม
8. ทานไดรับขอมูลปอนกลับที่เพียงพอจากผลของการทําแบบทดสอบหรือไม
9. การปรุงแตงหรือซอมเสริมเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณเปนที่นาพึงพอใจหรือไม
การทดลองภาคสนาม (Field trial) เปนการใชสถานการณการเรียนรูที่ใกลเคียงกับ

ความเปนจริง เพ่ือตัดสินใจวาการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพหรือไม โดยใช 
ตัวแทนของประชากรเปาหมาย จํานวน 30 คน

ข้ันตอนการออกแบบเว็บ
กระบวนการพัฒนาเว็บแบงออกเปนขั้นตอนตางๆดังนี้ (ดวงพร คําเกี๋ยง 2547:27)
1. กําหนดเปาหมายและวางแผน เพ่ือใหการทํางานในขั้นตอไปมีแนวทางที่ชัดเจน 

ขั้นตอนนี้ประกอบดวย กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับภารกิจขององคกร กําหนดกลุม    
ผูชมเปาหมายเพื่อออกแบบใหตอบสนองความตองการ เตรียมแหลงขอมูล เตรียมทักษะหรือ
บุคลากร เตรียมทรัพยากรที่จําเปน

2. วิเคราะหและจัดโครงสรางขอมูล  ขั้นตอนนี้จะเปนการนําขอมูลตางๆที่รวบรวม
ไดจากขั้นแรก  มาประเมิน  วิเคราะห  และจัดระบบ เพ่ือใหไดโครงสรางขอมูลและขอกําหนด 
ผลที่ไดจากขั้นน้ีควรประกอบดวย  แผนผังโครงสรางของเว็บ  สารบัญ  ลําดับการนําเสนอ หรือ
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ผังงาน  ระบบนําทาง  องคประกอบตางๆที่จะนํามาใช เชน รูปภาพและภาพกราฟก เสียง 
มัลติมีเดีย  แบบฟอรม ฯลฯ  ขอกําหนดเกี่ยวกับลักษณะหนาตาและรูปแบบของเว็บ ขอกําหนด
ของโปรแกรมภาษาสคริปต  คุณสมบัติของเว็บเซิรฟเวอร รวมถึงของจํากัด และบริการเสริม
ตางๆที่มีให

3. ออกแบบเว็บเพจและเตรียมขอมูล เปนขั้นตอนการออกแบบเคาโครง หนาตา 
และลักษณะทางดานกราฟกของหนาเว็บ รวมไปถึงการกําหนดสีสันและรูปแบบของสวน
ประกอบตางๆที่ไมใชภาพกราฟก เชน ฟอนต ขนาด และสีขอความ สีพ้ืนบริเวณที่วาง สีและ
ลวดลายของเสนกรอบ เปนตน   ในสวนของเนื้อหา ตองนําเนื้อหามาปรับแกและตรวจทาน
ความถูกตอง เพ่ือใหพรอมสําหรับจะนําไปใสเว็บแตละหนา

4. ลงมือสรางและทดสอบ โดยอาศัยสรางตามเคาโครง องคประกอบกราฟก      
เน้ือหาตางๆ จัดรูปแบบ ลิงค และระบบนําทาง ซึ่งเม่ือลงมือสรางจริงอาจปรับบางอยางไดตาม
ความเหมาะสม แลวจึงนําไปทดสอบกอนเผยแพร ทั้งดานความถูกตองของเนื้อหา การทํางาน
ของลิงคและระบบนําทาง ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปตและฐานขอมูล โดยใช
สภาพแวดลอมที่เหมือนกับกลุมผูชมเปาหมาย เชน เวอรชั่นของบราวเซอร ความละเอียดของ
จอภาพ และความเร็วที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต เพ่ือดูวาผูชมเปาหมายสามารถใชไดอยางสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพ

5. เผยแพรและสงเสริมใหเปนที่รูจัก โดยการนําเว็บขึ้นเผยแพรบนอินเทอรเน็ต    
จะทําดวยการอัพโหลดไฟลทั้งหมด ขึ้นไปเก็บบนเซิรฟเวอร อาจทําดวยโปรแกรมสรางเว็บเอง 
หรือ อาจใชโปรแกรมยูทิลิตี้ประเภท FTP

6. ดูแลและพัฒนา ควรดูแลโดยตลอด ตอบอีเมลหรือคําถามที่มีผูฝากไว ถาเปน
ขาวสารก็ตองมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา หรือหลังจากเผยแพรไประยะหนึ่ง    
ควรปรับปรุงเพ่ือใหผูชมรูสึกวามีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทําไดทั้งสวนของเนื้อหา 
โครงสรางเว็บ การออกแบบหนาตา และการนําเทคโนโลยีใหมๆเขามาเสริม

การประเมินสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา มีดังนี้
การประเมินผลของผูเชี่ยวชาญ
การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา   ดานภาษา 

ตลอดจนผูเชี่ยวชาญทางดานโปรแกรมตรวจสอบ       ควรใชผูเชี่ยวชาญมากกวา  1  คน  เปน
ผูตรวจสอบจากนั้นนําขอเสนอแนะหรือขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญมาทําการปรับปรุงแกไข     
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยจะตองเลือกขอเสนอแนะที่สามารถนําไปปรับปรุงได     
อยางแทจริง
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การทดลองใชกับผูเรียน
ผูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะตองนําบทเรียนไปทดลองใชกับผูเรียน  

แลวนําปญหา  หรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นในระหวางการทดลองไปปรับปรุงแกไขบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตอไป

ถึงแมวาเราจะนําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขบทเรียน แตก็มิได
หมายความวา  บทเรียนเราจะมีประสิทธิภาพ  ตราบใดที่ยังมิไดนําไปทดลองใหกับผูเรียน     
หัวใจสําคัญของการพัฒนาบทเรียน ก็คือขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของ    
ผูเรียน  ดังนั้นในระหวางที่นําบทเรียนโปรแกรมไปทดลองใชผูประเมินจะตองนําสิ่งที่ผูเรียนพูด  
หรือไดกระทํามาใช  เพื่อปรับปรุงบทเรียนใหดีขึ้น  ในการนําบทเรียนไปทดลองใชกับผูเรียนน้ี  
จํานวนครั้งของการปรับปรุงแกไขนั้นมีความสําคัญกวาจํานวนผูเรียนที่นําไปทดลองใช  แมวา
ในการเลือกผูเรียนมาทดลองใชจะมีนโยบายที่ดีที่ระบุใหเลือกผูเรียนที่มีระดับสติปญญา      
ปานกลางเพื่อมาทดสอบบทเรียนก็ตาม  แตคุณลักษณะของผูเรียนที่จะมาทดลองใชบทเรียนนั้น
ควรจะขึ้นอยูกับเจตนาของบทเรียนดวยวาตองการที่จะใชกับผูเรียนประเภทใดหรือไมก็ขึ้นอยู
กับการวางแผนวาจะใชกับผูเรียนประเภทใด

โดยทั่วไปแลว การนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปทดลองใชกับผูเรียนมีอยู 3 ขั้นตอน
ดวยกัน  ซึ่งในแตละขั้นก็จะมีกระบวนการและประเภทของขอมูลที่ไดรับ  แตกตางกันไป

ขั้นที่  1  การทดลองรายบุคคล  (One to  one  Testing  or  Individual  Try  out)     
นําบทเรียนคอมพิวเตอรไปทดลองใชกับผูเรียนเพียง 1 คน เพ่ือสํารวจการสื่อความหมายแลวให
ผูเรียนแสดงความคิดเห็น จากนั้นนําขอสังเกตและขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข แลวนําไป
ทดลองกับคนอื่นตอไป  สําหรับจํานวนผูเรียนที่ใชในการทดลองขั้นน้ีคงจะมีประมาณ  3 - 5 คน  
ในขั้นน้ีผูพัฒนาควรนําบทเรียนไปทดลองใชดวยตนเอง  เพ่ือจะไดทําการสังเกตปฏิกิริยา      
ฟงความคิดเห็นและสามารถแกปญหาที่อาจเกิดการติดขัดในการเรียนไดทันที

ขั้นที่  2  การทดลองแบบกลุมยอย  (Small  Group  Testing  or  Group  Try  
out)  การทดลองแบบกลุมยอยนี้เปนการทดลองใชกับผูเรียนเปนกลุมไมตองทําการสังเกต      
ผูเรียนแตละคน  ดังนั้นจํานวนผูเรียนในการทดลองแบบกลุมน้ีควรจะมีระหวาง  10 - 15 คน    
ก็ถือวาใชไดแลว  ขั้นน้ีเปนการศึกษาถึงขอผิดพลาดที่ผูเรียนทุกคนกระทํา  แลวนําขอมูล      
ดังกลาวมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของบทเรียน  ควรมีการพูดคุยกับผูเรียนหลังจากเรียน
เสร็จแลวถึงประสบการณการเรียนที่เขาไดรับ

ขั้นที่  3  ทดลองภาคสนาม  (Field  Testing or Field Try out )  เปนการทดลองใน
ภาวะเหมือนการเรียนการสอนทั่วไป  จํานวน   20 - 30 คน  ผูพัฒนาสามารถใหผูอ่ืนชวยนํา
บทเรียนไปทดสอบภายใตสถานการณของการเรียนที่ปกติ จากนั้นใชขอมูลและขอเสนอแนะที่
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ไดรับการปรับปรุงแกไขบทเรียน  ขั้นนี้เปนการตรวจสอบดูวาเม่ือบทเรียนถูกนําไปใชโดยผูอ่ืน
แลวจะมีผลเปนอยางไร

ในการทดลองกลุมยอยและการทดลองภาคสนาม จะตองทําการทดสอบพื้นฐาน 
ความรูเดิม  (Pretest)   และเม่ือผูเรียนสิ้นสุดการเรียนรูแลวใหทําแบบทดสอบหลังเรียน  
(Posttest)  เพ่ือเปนการเปรียบเทียบความรูกอนเรียนและหลังเรียนวาผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น
มากเพียงใดแลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหโดยทางสถิติ  เพ่ือจะไดทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตอไป  (กระทรวงศึกษาธิการ , ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 2543 : 15 - 17)

การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  หมายถึง  การนําบทเรียน

คอมพิวเตอรไปทดลองใช (Try out)  เพ่ือปรับปรุงแลวก็นําไปทดลองสอนจริง (Trial run) นําผล
ที่ไดมาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึงผลิตออกมาเปนจํานวนมาก (ชัยยงค พรหมวงศ 2525 : 490)     
และวิธีการกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ ทําไดโดยการประเมินผลของผูเรียน 2 ประเภท คือ  
พฤติกรรมตอเน่ือง(กระบวนการ) และพฤติกรรมสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพ
เปน E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)    E2  (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) การกําหนดเกณฑ 
E1 / E2 ใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ โดยปกติเน้ือหาที่เปนความรู
ความจํามักจะตั้งไว  80/80  หรือ 85/85   หรือ 90/90  สวนเนื้อหาที่เปนทักษะหรือเจตนาอาจ
ตั้งไวต่ํากวานี้เชน 75/75

โดยมีการคํานวณคาสถิติการหาประสิทธิภาพดังตอไปนี้ (ชัยยงค  พรหมวงศ  
2521:131 - 132)

80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ
ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
          80 ตัวหลัง  หมายถึง  คาประสิทธิภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ในตัวนักเรียน    
คิดเปนรอยละเฉลี่ยที่นักเรียนไดจากทําแบบทดสอบหลังเรียน

การคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ    เรื่อง  กฎหมายธุรกิจ   โดยใช
สูตรดังกลาว         หาไดจากการนําคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียนในขณะประกอบกิจกรรม
ในแตละหนวยและคะแนนแบบทดสอบจากการสรุปบทเรียน คํานวณดวยการหาคา E1/E2 เพ่ือ
เปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80
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ทฤษฎีการเรียนรูดวยการนําตนเอง

นักการศึกษาผูที่ใหความสนใจในกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเองหลายทานได
ใหความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเองที่นาสนใจ ดังนี้

โนลส ( Knowles 1975 : 18 ) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนกระบวน
การที่บุคคลมีความคิดริเริ่มในการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู การตั้งจุดมุงหมายใน
การเรียนรู การพบปะบุคคล หรือแหลงการเรียนรู การเลือกดําเนินการตามแผนการเรียนรูและ
การประเมินผลการเรียน    จะโดยไดรับหรือไมไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนก็ตาม  โดยปกติ
การเรียนรูดวยตนเองจะเกิดขึ้นจากการพบปะกับผูใหความชวยเหลือทั้งหลาย เชน ครู พ่ีเลี้ยง
บุคคลที่เปนแหลงความรู    และจากเพื่อนรวมงาน   ซึ่งไมไดคํานึงถึงการเรียนรูดวยตนเองโดย
ลําพัง แตเปนการเรียนรูที่ไมเปนทางการที่เหมาะสมกับการเรียนรูของผูใหญ

บรูคฟลด ( Brookfield 1984 : 61) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการ
แสวงหาความรูโดยผูเรียนเปนผูกําหนดเปาหมายการเรียนที่ชัดเจน ควบคุมกิจกรรมการเรียน
ของตนเองในดานเนื้อหาและวิธีการเรียนรู ซึ่งผูเรียนอาจขอความชวยเหลือในดานตางๆ เชน
การวางแผน การใชสื่อประกอบการเรียน รวมทั้งเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง

รจนา คํานึงผล (2542 : 15) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึง
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเร่ิมวางแผนการเรียนรูดวยตนเองหรือไดรับความชวยเหลือจาก
บุคคลอื่นๆ หรือไมก็ได ในการกําหนดเปาหมายการเรียน กําหนดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู
รวมทั้งสื่อการเรียน     แหลงขอมูลที่ใชคนควาและประเมินผลการเรียนรูตามความตองการของ
ผูเรียน

สมบัติ สุวรรณพิทักษ ( 2543 : 7-10) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปน
กระบวนการเรียนรูเพ่ือความอยูรอดของชีวิต ทั้งในปจจุบันและรูที่ยอมรับสภาพความแตกตาง
ของแตละบุคคล เปนการเรียนรูที่เคารพในศักยภาพของผูเรียนซ่ึงจะตอบสนองความตองการ
ความสนใจของผูเรียน โดยการยอมรับวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูสิ่งตางๆดวย
ตนเองไดเพ่ือใหตนเองสามารถดํารงอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข ซึ่งประกอบ
ดวยองคประกอบสําคัญ คือ

1. การวิเคราะหและการกําหนดความตองการของตนเอง
2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน
3. การแสวงหาแหลงวิทยาการทั้งที่เปนวัสดุและบุคคล
4. การเลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน
5. การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน
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โนลส (Knowles 1976 : 48 )   ไดเสนอทฤษฎีวาดวยศาสตรของการศึกษาของ
ผูใหญที่เรียกวา ทฤษฎีแอนดรากอจี้ (Andragogy) โดยเชื่อวาการเรียนรูจะเรียนรูไดมากที่สุด
เม่ือวิธีการและเทคนิคการสอน    ทําใหผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ซึ่งทฤษฎีตั้งอยูบนสมมติฐานการเรียนรู 4 ประการ คือ

1. มโนภาพตอตนเอง (Self-concept) การเจริญเติบโตและวุฒิภาวะมากขึ้นทําให
ความรูสึกรับผิดชอบตอตนเองก็มีมากขึ้นตามลําดับ และถาหากบุคคลรูสึกวาตนเองไดเจริญวัย
และมีวุฒิภาวะถึงขั้นที่จะควบคุมและนําตนเองได บุคคลก็จะเกิดความตองการทางดานจิตใจ
เพ่ือที่จะควบคุมและนําตนเอง นั้นคือผูใหญจะมองตนเองวาสามารถควบคุมและนําตนเองไดโดย
ไมตองพึ่งคนอ่ืน

2. ประสบการณ (Experience) ซึ่งเห็นวาประสบการณตางๆที่แตละคนไดรับเปน
เสมือนแหลงวิทยาการอันมหาศาลของการเรียนรู และในขณะเดียวกันประสบการณเหลานี้
สามารถรองรับการเรียนรูในสิ่งใหมๆ เพ่ิมขึ้นอยางกวางขวาง

3. ความพรอม (Readiness) ผูใหญพรอมที่จะเรียนเม่ือเห็นวาสิ่งที่เรียนไปน้ันมี
ความหมายและมีความจําเปนตอบทบาทและสถานภาพทางสังคม หนาที่การงาน ดังนั้นผูใหญ
จึงพรอมที่จะเรียนเสมอหากสิ่งที่เรียนไปน้ันเปนประโยชนตอตนเอง นั้นคือเรียนไปเพื่อเปนสวน
ประกอบของสถานภาพทางสังคม เพ่ือใหตนเองเปนที่ยอมรับในสังคม

4. แนวโนมตอการเรียนรู (Orientation to Learning) การเรียนของผูใหญเปนการ
เรียนเพ่ือแกปญหาชีวิตประจําวัน ยึดปญหาเปนศูนยกลางในการเรียนรู ผูใหญจะเรียนก็ตอเม่ือ
ความรูที่ไดรับจากการเรียนน้ันจะตองนําไปใชประโยชนไดโดยทันที เน้ือหาในการเรียนจะตอง
เปนเรื่องใกลตัว เรียนแลวเกิดประโยชนตอตนเอง ผูใหญจะไมยอมเสียเวลาในสิ่งที่ไมเกิด
ประโยชนตอตนเอง

สุทธิรัตน  รุจิเกียรติกําจร (2540 : 69) กลาวถึง ความสําคัญของการใชกิจกรรม
การเรียนรูดวยการนําตนเองไว 5 ประการ ไดแก

1. การเรียนรูดวยการนําตนเองสามารถแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลและ
สงเสริมการศึกษารายบุคคล

2. การเรียนรูดวยการนําตนเองทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน

3. การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการฝกใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น
เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางหนึ่ง

4. การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการเปดโอกาสใหนําสื่อในรูปแบบตางๆมาใช
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่

5.การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการชวยลดขอจํากัดที่เกิดขึ้นในสถาบัน ไดแก
ขนาดชั้นเรียนที่ใหญและจํานวนผูสอนที่ไมไดสัดสวนในชั้นเรียน
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จากความหมาย แนวคิดของการเรียนรูดวยตนเองที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา
การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนกระบวนการที่ผูเรียนชวยเหลือตนเองในการเรียนรู ผูเรียนมี
ความคิดริเริ่ม ตั้งใจ มุงม่ันแสวงหาความรู วางแผนศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยอาศัยความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมก็ได ผูเรียนจะวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูดวยตนเอง กําหนด
เปาหมายในการเรียนรู แสวงหาแหลงทรัพยากรสําหรับการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะ
สมกับตนเอง และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง       ซึ่งบทเรียนบนเว็บก็เปนทางเลือกหนึ่ง
ที่เหมาะสม เอ้ือประโยชนตอการเรียนรูดวยการนําตนเองอยางยิ่ง

กฎหมายธุรกิจ

มาตรการที่รัฐสรางขึ้นมาเพื่อเปนหลักเกณฑใหกับผูประกอบธุรกิจ  ซึ่งถือวาเปน
ฐานกําลัง  กําลังแรงงาน  กําลังรายได  ที่ใหญที่สุดของประเทศ  ก็คือกฎหมาย  โดยเฉพาะ
กฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ  ดวยเหตุผลตางๆเหลานี้  จึงทําใหบุคคลเมื่อ
คิดจะประกอบธุรกิจแลว   สิ่งที่จะตามควบคูไปกับธุรกิจคือ   กฎหมายธุรกิจ  ซึ่งมีอยูอยาง
หลากหลายเพราะธุรกิจมีอยูอยางหลากหลาย เพราะธุรกิจมีอยูอยางไมจํากัดในการประกอบการ    
โดยสามารถแบงแยกลักษณะของกฎหมายที่มีสวนเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจไดเปน        
3 รูปแบบ คือ

1. กฎหมายพื้นฐานทางธุรกิจที่ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
2.กฎหมายพื้นฐานทางธุรกิจที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด

ตางๆ เชน ประมวลรัษฎากร พ.ร.บ.ศุลกากร 2469 พ.ร.บ.ผูสอบบัญชี พ.ศ.2505 หรือประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 285 เปนตน

3. กฎหมายธุรกิจเฉพาะที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติและพระราชกําหนดตางๆ 
เชน พ.ร.บ การพิมพ พ.ศ.2484 พ.ร.บ.น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
พ.ศ.2518 พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 เปนตน

ดวยหลักกฎหมายทางธุรกิจที่ปรากฏอยู ในกฎหมายตางๆอยางมากมาย           
การศึกษาทําความเขาใจในกฎหมายธุรกิจจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเร่ิมศึกษากฎหมายพื้นฐาน
ทางธุรกิจที่ ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกอน  จากนั้นจึงคอยเร่ิมศึกษา
กฎหมายพื้นฐานทางธุรกิจที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติตางๆ  สําหรับกฎหมายเฉพาะแตละ
รูปแบบธุรกิจน้ันจะตองเปนการศึกษาอยางลึกซึ้งจริงๆ สําหรับผูที่ตองการจะประกอบธุรกิจใน
สาขาธุรกิจน้ันๆ
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ในสวนของกฎหมายพื้นฐานทางธุรกิจที่ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและพระราชบัญญัติตางๆพอสรุปเคาโครงและลักษณะความสําคัญของกฎหมายไดดังนี้

กฎหมายพื้นฐานทางธุรกิจที่ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
1. หลักกฎหมายแพงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจปรากฏอยูในบรรพ 1 หลัก

ทั่วไป ซึ่งตองนําไปใชกับหลักกฎหมายแพงและพาณิชยใน บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ไดแก
1.1 การใชกฎหมายแพงและพาณิชย  กลาวคือ กฎหมายนั้นตองใชในบรรดา

กรณีซึ่งตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุงหมายของบท
บัญญัตินั้นๆ เม่ือไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีไดใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแหง
ทองถิ่น  ถาไมมีจารีตประเพณีเชนวานั้น  ใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง
และถาบทกฎหมาย เชนนั้นก็ไมมีดวยใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป

1.2 บุคคล สภาพบุคคลยอมเร่ิมแตเม่ือคลอดแลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุด
เม่ือตาย  ทารกในครรภมารดาก็สามารถมีสิทธิตางๆไดหากวาภายหลังคลอดแลวอยูรอดเปน
ทารก  และบุคคลยอมพนจากผูเยาวและบรรลุนิติภาวะเม่ือมีอายุยี่สิบปบริบูรณ

1.3  นิติบุคคล นิติบุคคลจะมีขึ้นไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยหรือกฎหมายอื่น และนิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ภายในของแหงอํานาจ
หนาที่วัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง

1.4  นิติกรรม หมายความวา การใดๆอันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวย
ใจสมัคร  มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพื่อจะกอการเปลี่ยนแปลง  โอน 
สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ

1.5 นิติกรรมที่เปนโมฆะกรรม ไดแก
1.5.1 นิติกรรมที่ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจง  โดย

กฎหมายเปนการพนวิสัยหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
1.5.2 นิติกรรมที่มิไดทําขึ้นใหถูกตองตามแบบที่กฎหมายบังคับไว

1.6 นิติกรรมที่เปนโมฆียะกรรม  ไดแก นิติกรรมที่มิไดทําขึ้นใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยความสามารถของบุคคล

1.7  สัญญา  คือ นิติกรรมสองฝายที่เกิดขึ้นจากฝายหนึ่งทําคําเสนอไป และ
อีกฝายหนึ่งทําคําสนองรับกลับมาดวยเจตนาที่จะสมัครใจผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล เพ่ือ
จะกอการเปลี่ยนแปลง  โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ

1.8  หนี้  สัญญาเปนบอเกิดแหงหนี้ที่ทําใหเกิดสิทธิเรียกรอง หนี้จะระงับสิ้น
ไปดวยการชําระหนี้ หรือหักกลบลบหนี้หรือแปลงหนี้ใหม
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1.9  ทรัพย  แบงออกไดเปนอสังหาริมทรัพย   สังหาริมทรัพย  ทรัพยแบงได 
แบงไมได  และทรัพยนอกพาณิชย

2. หลักกฎหมายพาณิชยในบรรพ 3 เอกเทศสัญญา  ถือวาเปนหลักกฎหมายพื้น
ฐานทางธุรกิจที่สําคัญ ไดแก

2.1 ซื้อขาย  สัญญาซื้อขาย คือสัญญาซึ่งฝายหนึ่งเรียกวา ผูขายโอน
กรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแกบุคคลอีกฝายหนึ่งเรียกวา  ผูซื้อ  และผูซื้อตกลงวาจะใชราคา
ทรัพยสินน้ันใหแกผูขาย

2.2 แลกเปลี่ยน  สัญญาแลกเปลี่ยน คือ สัญญาซึ่งคูกรณีตางโอนกรรมสิทธิ์
แหงทรัพยสินใหกันและกัน

2.3 ใหสัญญาใหนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูใหโอนทรัพยสิน
ของตนใหโดยเสนหาแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูรับ  และผูรับยอมรับเอาทรัพยสินนั้น

2.4 เชาทรัพย สัญญาเชาทรัพยสิน คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา ผูใหเชา  
ตกลงใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา  ผูเชา ไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่ง
ชั่วระยะเวลาอันมีจํากัด และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพื่อการนั้น

2.5 เชาซื้อ สัญญาเชาซื้อน้ัน  คือสัญญาซึ่งเจาของเอาทรัพยสินออกใหเชา
และใหคําม่ันวาจะขายทรัพยสินน้ันหรือวาจะใหทรัพยสินน้ันตกเปนสิทธิแกผูเชา  โดยเงื่อนไขที่
ผูเชาไดใหเงินเปนจํานวนเทานั้นเทานี้ สัญญาเชาซื้อน้ันถาไมทําเปนหนังสือ ทานวาเปน
โมฆะ

2.6 จางแรงงาน  สัญญาจางแรงงานนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา   
ลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวานายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจาง
ตลอดเวลาที่ทํางานให

2.7 จางทําของ   สัญญาจางทําของนั้น   คือ  สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา 
ผูรับจางตกลงรับจะทําการงานสิ่งใดสิ่งหน่ึงจนสําเร็จใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูวาจาง  
และผูวาจางตกลงจะใหสินจางเพ่ือผลสําเร็จแหงการที่ทํานั้น

2.8 รับขน  สัญญารับขน  คือ  สัญญาที่บุคคลผูรับขนสงของหรือคน  
โดยสารเพื่อบําเหน็จเปนการคาปรกติของตน

2.9 ยืม สัญญายืมใชคงรูปนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูใหยืมให
บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูยืมใชสอยทรัพยสินสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดเปลาและผูยืมตกลงวาจะคืนทรัพย
สินน้ัน เม่ือไดใชสอยเสร็จแลวสัญญายืมใชสินเปลืองนั้น คือ สัญญาซึ่งผูใหยืมโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินชนิดใชไปสิ้นไปน้ัน  เปนปริมาณมีกําหนดใหไปผูยืม  และผูยืมตกลงวาจะคืนทรัพยสิน
เปนประเภท ชนิด และปริมาณ เชนเดียวกันใหแทนทรัพยสินซึ่งใหยืมนั้น  สัญญานี้ยอมบริบูรณ
ตอเม่ือสงมอบทรัพยสินที่ยืม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68

2.10 ฝากทรัพย  สัญญาฝากทรัพยนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูฝาก 
สงมอบทรัพยสินใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูรับฝากและผูรับฝากตกลงวาจะเก็บรักษาทรัพย
สินน้ันไวในอารักขาแหงตนแลวจะคืนให

2.11 ค้ําประกัน  สัญญาค้ําประกันน้ัน คือ สัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง
เรียกวาผูค้ําประกันผูกพันตนตอเจาหนี้คนหนึ่งเพ่ือชําระหนี้ ในเม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น อน่ึง
สัญญาค้ําประกัน ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อผูค้ําประกันเปนสําคัญ  
ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม

2.12 จํานอง  สัญญาจํานองนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูจํานองเอา
ทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูรับจํานองเปนประกันการชําระหนี้  โดยไมสงมอบ
ทรัพยสินนั้นใหแกผูรับจํานอง ผูรับจํานองชอบที่จะไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานองกอน
เจาหนี้สามัญมิพักตองพิเคราะหวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะโอนไปยังบุคคลภายนอกแลวหรือ
หาไม

2.13 จํานํา  สัญญาจํานํา คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง  เรียกวาผูจํานําสงมอบ
สังหาริมทรัพยสิ่งหนึ่งใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูรับจํานําเพื่อเปนประกันชําระหนี้

2.14 เก็บของในคลังสินคา คือ สัญญาที่นายคลังสินคารับทําการเก็บสินคาเพื่อ
บําเหน็จเปนทางคาปรกติของตน

2.15 ตัวแทน สัญญาตัวแทน คือ สัญญาซึ่งใหบุคคลคนหนึ่งเรียกวาตัวแทน 
มีอํานาจทําการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาตัวการ  และตกลงจะทําการดังนั้น อันความเปน  
ตัวแทนนั้นจะเปนโดยตั้งแตแสดงออกชัด หรือปริยายก็ยอมได

2.16 นายหนา  บุคคลผูใดตกลงจะใหบําเหน็จคานายหนา  เพ่ือที่ชี้ชองใหได
เขาทําสัญญาก็ดี  จัดการใหไดทําสัญญากันก็ดี  ทานวาบุคคลผูนั้นจะตองรับผิดใชคาบําเหน็จก็
ตอเม่ือสัญญานั้นไดทํากันสําเร็จเน่ืองแตผลแหงการที่นายหนาไดชี้ชองหรือจัดการนั้น ถาสัญญา
ที่ไดทํากันไวนั้นมีเง่ือนไขเปนเง่ือนไขบังคับกอนไซร   ทานวาจะเรียกรองบําเหน็จคานายหนา
ยังหาไดไมจนกวาเง่ือนไขนั้นสําเร็จแลว นายหนามีสิทธิไดรับชดใชคาใชจายที่ไดเสียไปก็ตอเม่ือ
ไดตกลงกันไว  เชนนั้น  ความขอน้ี ทานใหใชบังคับแมถึงวาสัญญาจะมิไดทํากันสําเร็จ

2.17 ประนีประนอมยอมความ คือ สัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝายระงับขอ
พิพาทอันใดอันหน่ึงซึ่งมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน

2.18 การพนันขันตอ  การพนันและขันตอน้ัน ทานวาหากอใหเกิดหนี้ไม  สิ่งที่
ไดใหกันไปในการพนันหรือขันตอก็จะทวงคืนไมไดเพราะเหตุหามูลหน้ีอยางหนึ่งอยางใดมิได 
ขอบัญญัติที่กลาวนี้  ทานใหใชตลอดถึงขอตกลงเปนมูลหนี้อยางหนึ่งอยางใดฝายขางเสียพนัน
ขันตอหากทําใหแกอีกฝายหนึ่งเพ่ือจะใชหนี้เงินพนันหรือในขันตอน้ันดวย

2.19 บัญชีเดินสะพัด  คือ สัญญาซึ่งบุคคลสองคนตกลงตกลงกันวาสืบแตนั้น
ไปหรือในชั่วเวลากําหนดอันใดอันหน่ึงใหตัดทอนบัญชีหน้ีทั้งหมดหรือแตบางสวนอันเกิดขึ้นแต
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ในกิจการระหวางเขาทั้งสองนั้นหักกลบลบกัน  และคงชําระแตสวนที่เปนจํานวนคงเหลือโดย   
ดุลภาค

2.20 ประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงิน
จํานวนหนึ่งใหในการที่วินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา
และในการนี้ บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซ่ึงเรียกวาเบี้ยประกันภัย

2.21 ตั๋วเงิน แบงออกไดเปนสามประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน   
และเช็ค

2.22 หุนสวนบริษัท สัญญาจัดตั้งหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น  คือ สัญญาซึ่ง
บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปตกลงเขากันเพื่อกระทํากิจการรวมกัน ดวยประสงคจะแบงบันกําไรอัน
พึงไดแตกิจการที่ทํานั้น

กฎหมายพื้นฐานทางธุรกิจที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติและพระราชกําหนดตางๆ
กฎหมายพื้นฐานทางธุรกิจที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติและพระราชกําหนดตางๆ

ที่รัฐไดตราไวเปนหลักเกณฑใหกับผูประกอบธุรกิจน้ันสามารถแบงออกไดตามลักษณะวัตถุ
ประสงคและขอบเขตของธุรกิจไดดังนี้

1. กฎหมายสําหรับการจัดการทางธุรกิจ
2. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุน
3. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบุคคลและแรงงาน
4. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเงินหรือตลาดการเงิน
5. กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชยนาวีภายในและระหวางประเทศ
6. กฎหมายเกี่ยวกบัการวางแผนภาษีทางธุรกิจ
7. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
8. กฎหมายเกี่ยวกับการคาและการลงทุน

กฎหมายธุรกิจเฉพาะที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติและพระราชกําหนดตางๆ
เน่ืองจากการประกอบธุรกิจมีอยูอยางมากมายเพราะระบบกลไกแบบตลาดเสรี    

จึงทําใหกฎหมายธุรกิจที่ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมอาจวางหลักเกณฑ
เพ่ือกํากับดูแลสงเสริมธุรกิจของภาคเอกชนไดอยางทั่วถึง  รัฐจึงจําเปนตองออกกฎหมายพิเศษ
หรือกฎหมายธุรกิจในรูปของพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดใหทันตอสภาวะการณของ
สังคมและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
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จากการวิเคราะหเอกสารประกอบการอบรมของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) มีเน้ือหากฎหมายที่วาดวยเรื่องเอกเทศสัญญา นิติกรรมและสัญญา  สัญญากูยืม  
สัญญาจํานอง  สัญญาจํานํา  สัญญาค้ําประกัน และสัญญาตั๋วเงิน  ซึ่งเน้ือหาดังกลาวจะใชใน
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เพ่ือใชประกอบการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้

นิติกรรม
  นิติกรรม  หมายความวา  การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและใจสมัคร   

มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับ
ซึ่งสิทธิ

แบบของนิติกรรม
1. แบบที่ตองทําเปนหนังสือ เชน การทําสัญญาเชาซื้อตามมาตรา 572  

การรับสภาพหนี้ตามมาตรา 172 เปนตน นิติกรรมสัญญาใดที่ไมทําเปนหนังสือในเม่ือมี
กฎหมายบังคับไววาตองทําเปนหนังสือ นิติกรรมนั้นยอมตกเปนโมฆะ

2. แบบที่ตองทําเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ เชน การทําพินัยกรรม
แบบเอกสารฝายเมือง แบบเอกสารลับ

3. แบบที่ตองทําเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ แบบประเภทนี้หาจํา
ตองทําเปนหนังสือไม   เพียงแตจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ก็เพียงพอ    มักเปนการจด
นิติกรรมฝายเดียว เชน การจดทะเบียนหางหุนสวน การจดทะเบียนบริษัท เปนตน

4. แบบที่ตองทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่     
แบบประเภทนี้จําตองไดรับความควบคุมจากกฎหมาย และเจาหนาที่ โดยเครงครัด เชน สัญญา
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยบางชนิด การจํานองอสังหาริมทรัพย เปนตน

องคประกอบของนิติกรรม
1. ตองเปนการกระทําโดยการแสดงเจตนา
2. ตองเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
3. ตองเปนการกระทําดวยใจสมัคร
4. ตองมุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล
5. ตองมีวัตถุประสงคเพ่ือ กอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ

แสดงเจตนา แบงเปน 3 ลักษณะ คือการ
1. แสดงเจตนาโดยชัดแจง เชน แสดงดวยวาจา ลายลักษณอักษร กริยา 

อาการ
2. แสดงเจตนาโดยปริยาย เชน การชําระดอกเบี้ยเปนการแสดงโดยปริยาย

ยอมรับสภาพหนี้
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3. แสดงเจตนาโดยการนิ่ง หลักทั่วไป การนิ่งไมถือเปนการแสดงเจตนา 
เวนแตบางเรื่องกฎหมายกําหนดไว เชน สัญญาเชาครบกําหนดแลวยังอยูตอไปถือวาตออายุ
สัญญาเชาตอไปโดยไมมีกําหนด

โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
โมฆะกรรม คือ นิติกรรมที่เสียเปลา ไมเกิดผลอยางใดตามกฎหมายไมอาจให

สัตยาบันแกกันได และผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่ง จะยกความเสียเลาแหงโมฆะกรรมขึ้นกลาว
อางก็ได

โมฆียะกรรม คือ นิติกรรมที่สมบูรณใชไดจนกวาจะถูกบอกลาง โดยผูมีสิทธิ
บอกลางตามกฎหมายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือมีการใหสัตยาบัน โดยผูมีสิทธิใหสัตยาบัน 
ถามีการบอกลางนิติกรรมยอมตกเปนโมฆะมาแตเร่ิมแรก ทําใหคูกรณีกลับคืนสูสถานะเดิม
เหมือนหนึ่งไมมีการทํานิติกรรม

การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย คือ การกระทําที่กฎหมายไมหามกระทํา       

หากการกระทําใดที่กฎหมายหาม อาจมีผลทําใหนิติกรรมเปนโมฆะ หรือโมฆียะ
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  แยกไดดังน้ี

1. การกระทํานิติกรรมโดยมีวัตถุประสงค เปนการตองหามชัดแจง       
โดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน

2. การกระทํานิติกรรมโดยผิดแผกแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมายอัน
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นิติกรรมเปนโมฆะ

3. การกระทํานิติกรรม โดยไมถูกตองตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว      
นิติกรรมเปนโมฆะ

4. การกระทํานิติกรรมโดยบุคคลผูหยอนความสามารถ นิติกรรมเปน
โมฆียะ เวนกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษวาเปนโมฆะ

การกระทําโดยความสมัครใจของผูกระทํามิใชการกระทําโดยความ
สําคัญผิดหรือกลฉอฉลหลอกลวงหรือขมขู

1. การกระทํานิติกรรมโดยสําคัญผิดในสาระสําคัญแหงนิติกรรม  นิติกรรม
เปนโมฆะ แตถาสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยนิติกรรมเปนโมฆียะ

2. การกระทํานิติกรรมโดยกลฉอฉล นิติกรรมเปนโมฆียะ
3. การกระทํานิติกรรมโดยขมขู นิติกรรมเปนโมฆียะ
4. การฟองใหศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้น ตองฟองภายใน 1 ป นับแตวันที่ได

รูเหตุอันเปนมูลใหเพิกถอน หรือภายใน 10 ป นับตั้งแตวันที่ไดทํานิติกรรม
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สัญญา
1. สัญญาเปนนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป 

โดยฝายหนึ่งแสดงเจตนาเปนคําเสนอ   และอีกฝายหนึ่งเจตนาเปนคําสนอง เม่ือคําเสนอและ  
คําสนองถูกตองตรงกัญญาก็จะเกิดขึ้น

2. สัญญาเกิดขึ้นดวยบุคคล 2 ฝาย มีคําเสนอและคําสนองถูกตองตรงกัน

บุคคลที่จะแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมไดมี 2 ประการ คือ
1. บุคคลธรรมดา
2. นิติบุคคล

บุคคลธรรมดาที่ถือวาเปนผูหยอนความสามารถแบงเปน 4 จําพวกคือ
1. ผูเยาว หมายถึง ผูยังไมบรรลุนิติภาวะ  ปกติแลวยอมบรรลุนิติภาวะเม่ือ

อายุได 20  ปบริบูรณ แตอาจบรรลุนิติภาวะกอนนั้นได ถาไดทําการสมรสกัน เม่ือชายและหญิง
นั้นมีอายุได 17 ปบริบูรณ ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆตองไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบ
ธรรมกอน ถาทําลงปราศจากความยินยอมถือวาเปนโมฆียะ ซึ่งไดแก ผูใชอํานาจปกครอง คือ 
บิดามารดาหรือ ผูปกครองคือบุคคลอื่นที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการปกครองดูแลผูเยาว

2. คนไรความสามารถ  บุคคลวิกลจริตซ่ึงศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความ
สามารถ  อยูในความดูแลของผูอนุบาล  หากฝาฝนผลเปนโมฆียะ

3. คนวิกลจริต หมายถึงผูที่มีอาการวิกลจริต ซึ่งศาลยังไมสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถ หากบุคคลเชนน้ี ไดทํานิติกรรมในขณะที่บุคคลนั้นวิกลจริตอยูและคูกรณีอีกฝาย
หนึ่งไดรูแลวเห็นวาผูกระทําเปนคนวิกลจริตนั้นเปนโมฆียะ

4. คนเสมือนไรความสามารถ หมายถึงบุคคลผูไมสามารถจัดทําการงาน
ของตนเองได เพราะกายพิการ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ความประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปน
อาจิณ หรือเพราะเปนคนติดสุรายาเมา และบุคคลดังกลาวไดถูกศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไรความ
สามารถแลว ปกติคนเสมือนไรความสามารถสามารถทํานิติกรรมตางๆไดอยางสมบูรณ เวนแต
นิติกรรมบางประเภทตามที่กฎหมายกําหนด จึงตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษเสียกอน

สามีภรรยา
การทํานิติกรรมของคูสมรส จะตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสหรือไมและจะ

มีผลผูกพันตอทรัพยสินอยางไร ควรพิจารณาดังนี้

สัญญาเปนนิติกรรม

คําเสนอเปนนิติกรรม คําสนองเปนนิติกรรม
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1. นิติกรรมที่เกี่ยวพันกับสินสวนตัว คูสมรสตางฝายตางมีอํานาจทําไดโดย
ลําพัง มิตองไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง

2. นิติกรรมที่เกี่ยวพันกับสินสมรส หรือนิติกรรมที่มีผลบังคับถึงสินสมรส
ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรส

การใหความยินยอมอาจทําไดดังนี้
1. ทําหนังสือใหความยินยอม
2. การลงนามเปนพยานในการทํานิติกรรม
3. การใหสัตยาบันยอมรับการทํานิติกรรมภายหลัง

กฎหมายบัญญัติให สามีและภรรยาตองจัดการสินสมรสรวมกัน หรือไดรับความ
ยินยอมจากอีกฝายหนึ่งในกรณีดังตอไปน้ี

1. ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ใหเชาซื้อ ปลดจํานอง หรือ โอนสิทธิจํานอง
ซื้ออสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได

2. กอตั้งหรือกระทํา  ใหสุดสิ้นทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งภาระจํายอม สิทธิ
อาศัย สิทธิเหนือแผนดิน สิทธิเก็บกิน หรือ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย

3. ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกิน 3 ป
4. ใหกูยืมเงิน
5. ใหโดยเสนหา เวนแตการใหพอควรแกฐานานุรูปของครอบครัว เพ่ือการ

กุศล เพ่ือการสังคม หรือตามหนาที่ธรรมจริยา
6. ประนีประนอมยอมความ
7. มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
8. นําทรัพยสินไปเปนประกัน หรือหลักประกันตอเจาพนักงานหรือศาล

นิติบุคคล
              นิติบุคคลแบงจําพวกได ดังนี้

1. ทบวงการเมือง  หมายถึง กระทรวง และกรมในรัฐบาล ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถิ่น

2. วัดวาอาราม
3. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และหางหุนสวนจํากัด
4. บริษัท จํากัด
5. สมาคม
6. มูลนิธิทีไดรับอนุญาตแลว

บุคคลธรรมดาที่เปนผูแทนของนิติบุคคลจะเปนผูแสดงเจตนาในการทํานิติกรรม
แทนนิติบุคคลอํานาจของผูแทนนิติบุคคลจะเปนตามกฎหมาย ตามขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง
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นิติบุคคลนั้นเทานั้น   ผลของการฝาฝน  ถาผูแทนนิติบุคคลแสดงเจตนาทํานิติบุคคลไปโดยที่
นิติบุคคลไมมีวัตถุประสงคที่จะกระทําเชนน้ัน  หรือแสดงเจตนาทํานิติกรรมไปโดยอํานาจของ
นิติบุคคลบกพรอง  การแสดงเจตนาทํานิติกรรมผูแทนนิติบุคคลนั้น  ไมมีผลผูกพันนิติบุคคล 
เทากับวานิติบุคคลนั้นไมไดแสดงเจตนาทํานิติบุคคลนั้น

หางหุนสวน
หางหุนสวน  แบงเปน 3 ประการ คือ

1. หางหุนสวนสามัญ คือ หางหุนสวนประเภทที่ผูเปนหุนสวนทุกคนตองรับ
ผิดรวมกัน เพ่ือหนี้ทั้งปวงของหางหุนสวนโดยไมมีจํากัด หุนสวนทุกคนมีอํานาจจัดการแทนหาง

2. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล คือ หางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนถือวา
เปนนิติบุคคลตางหากจากผูเปนหุนสวน ผูจัดการมีอํานาจจัดการแทนหาง

3. หางหุนสวนจํากัด คือ หางหุนสวน ซึ่งมีผูเปนหุนสวนสองจําพวก
4. หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด ไมเกินจํานวนเงินที่รับจะลงหุนน้ัน
5. หุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด และหุนสวนประเภทไมจํากัดเทา

นั้น ที่เปนหุนสวนผูจัดการได

บริษัท จํากัด
1. แบงหุนเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน
2. ผูถือหุนตางรับผิดชอบจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูล

คาหุนที่ตนถือ
3. มีบุคคลเจ็ดคนขึ้นไปเริ่มกอตั้งบริษัท
4. กรรมการคนเดียวหรือหลายคนจัดการแทนบริษัทไดตามมติที่ประชุมใหญ

ของผูถือหุน
5. กรรมการจะมีกี่คนก็ได

บริษัทมหาชนจํากัด
1. ตั้งขึ้นดวยความประสงคที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน
2. ผูถือหุนรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ตองชําระ
3. มีบุคคลตั้งแต 15 คน ขึ้นไปเริ่มกอตั้งบริษัท
4. กรรมการตองมีอยางนอย 5 คน และไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีถิ่นที่อยูใน

ประเทศ
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บัญชีเดินสะพัด
มาตรา 856 “อันวาสัญญาบัญชีเดินสะพัดนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลสองคนตกลง

กันวาสืบแตนั้นไป หรือในชั่วเวลากําหนดอันใดอันหน่ึง ใหตัดทอนบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือแตบาง
สวนอันเกิดขึ้นแตกิจการในระหวางเขาทั้งสองนั้นหักกลบกันและคงชําระแตสวนที่เปนจํานวนคง
เหลือโดยดุลภาค”

สาระสําคัญของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
1. เปนสัญญาตางตอบแทน ซึ่งมีบุคคลสองคนหรือหมายถึงบุคคลสองฝาย

นั่นเอง แตละฝายอาจมีมากกวาหนึ่งคนก็ได เชน ก. ฝายหนึ่ง กับ แดงและดําซึ่งเปนหุนสวนกัน
อีกฝายหนึ่ง

2. วัตถุประสงคของสัญญาคือใหตัดทอนบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนที่
เกิดจากกิจการระหวางเขาทั้งสอง โดยจะใหเปนการหักกลบลบหนี้ที่เกิดจากเขาทั้งสองในทุก
กรณี  หรือเฉพาะบางกรณีก็ได  และใหชําระหนี้กันเทาที่คงเหลือหลังจากไดตัดทอนบัญชีหนี้
กันแลว

3. สืบแตนั้นไปหรือในชั่วเวลากําหนดอันใดอันหน่ึง บัญชีเดินสะพัดนั้นคู
กรณีตองไดตกลงกําหนดระยะเวลาของสัญญาไวดวย เชน กําหนดใหมีสัญญาบัญชีเดินสะพัด
เปนเวลา 1 ป และมีขอตกลงใหตัดทอนบัญชีระหวางกันทุกๆ 1 เดือน เปนตน

4. เปนสัญญาไมมีแบบ แตจากถอยคํา “ใหตัดทอนบัญชี” ฉะนั้นในเรื่อง
สัญญาบัญชีเดินสะพัดจึงจําเปนตองจัดทําบัญชีขึ้น เพ่ือแสดงหนี้สินระหวางกันสําหรับใชในการ
หักกลบลบหนี้กัน ดังนั้น แมมีการจัดทําบัญชีขึ้น แตรายการตางๆ ใชจดจําเอา และนํามาตัด
ทอนบัญชีกัน ไมเรียกวาเปนสัญญาบัญชีเดินสะพัด

ประโยชนของสัญญาบัญชีเดินสะพัด มี 2 ประการดังนี้
1. ประโยชนเกี่ยวกับการชําระหนี้ในวงการคาที่คูสัญญาทํากิจกรรมคาติด

ตอกันเปนเวลานาน ตางเปนเจาของหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน ทั้งคูตางตองชําระราคาสินคา
ซึ่งกันและกันอีกดวย ถาเกิดหนี้ขึ้นครั้งใดก็ตองชําระหนี้ครั้งนั้น จึงเปนการยุงยากและเสียคาใช
จายมาก แตถาคูสัญญาตกลงใหมีสัญญาบัญชีเดินสะพัดตอกัน ก็จะเปนการสะดวกขึ้น เชน ก. 
และ ข. เปนพอคาดวยกัน ทําการคาติดตอกันมาหลายปโดย ก. สงผลไมให ข. และ ข. สงสินคา
พ้ืนเมืองให ก. ดังนั้น ทั้ง ก. และ ข. ตางเปนเจาหนี้และลูกหนี้ซึ่งจะตอองชําระราคาซึ่งกันและ
กัน ก. และ ข. จึงตกลงกันใหมีบัญชีหนี้ระหวางกันขึ้น โดยตกลงกันวา เม่ือถึงระยะเวลา 3 
เดือนจึงคิดหักบัญชีกันครั้งหนึ่ง

2. ประโยชนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจการธนาคารในกรณีนี้ลูกคาของ
ธนาคาร ซึ่งสวนมากเปนนักธุรกิจ จะเปดบัญชีกับธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพ่ือขอเบิก
เงินเกินบัญชีไดหรือ ลูกคาอาจทําความตกลงกับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อธนาคารในการขอเบิก
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เงินเกินบัญชีในจํานวนหนึ่ง ในชวงระยะเวลาหนึ่งก็ได เชน ก. ทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว 1 
ลานบาท ก. จะเบิกเงินบางสวนและชําระบางสวนก็ได การเบิกและการชําระจะเปนกี่ครั้งก็ได 
แตตองกระทําภายในวงเงิน 1 ลานบาท

มาตรา 857 “การนําตั๋วเงินลงเปนรายการในบัญชีเดินสะพัดนั้น ทานให
สันนิษฐานไวกอนงาไดลงดวยเง่ือนไขวาจะมีผูชําระเงินตามตั๋วนั้น ถาและตั๋วนั้นมิไดชําระเงิน
ไซร จะเพิกถอนรายการอันน้ันเสียก็ได”

ในการชําระหนี้และตัดทอนบัญชีเดินสะพัดนั้น กฎหมายใหนําตั๋วเงินมาใชใน
การตัดทอนบัญชีเดินสะพัดได โดยการลงจํานวนเงินตามตั๋วเงินน้ันไวในบัญชีหน้ีสิน และให
สันนิษฐานไวกอนวาตั๋วเงินน้ันจะตองมีการชําระเงินแลวจึงจะถือวาไดมีการชําระหนี้กันจริงๆ 
ถาผูทรงตั๋วเงินน้ันเรียกเก็บเงินตามตั๋วนั้นไมได ผูทรงจะเพิกถอนรายการหนี้ที่เขาชําระดวยตั๋ว
เงินได เชน ธนาคารรับเช็คของธนาคารอื่นจากลูกคาธนาคาร ธนาคารจะลงบัญชีรับฝากใหโดย
ระบุยอดเงินฝากตามจํานวนในเช็คนั้นไวกอน แลวจึงเรียกเก็บเงินจากธนาคารผูจาย ถาเรียก
เก็บเงินไมไดเพราะเช็คถูกปฏิเสธการจายเงิน ธนาคารจะคืนเช็คและเพิกถอนรายการรับฝากนั้น
ได (คําพิพากษาฎีกาที่ 1127/2523)

กําหนดระยะเวลาการหักทอนบัญชี
 มาตรา 858 “ถาคูสัญญามิไดกําหนดกันไววาใหหักทอนบัญชีโดยระยะวลา

อยางไรไซร ทานใหถือเอาเปนกําหนดหกเดือน”
 ในสัญญาบัญชีเดินสะพัดจะตองมีกําหนดระยะเวลาหักทอนบัญชีเพ่ือจะได

ทราบวาในที่สุดใครเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ กฎหมายใหคูสัญญาสามารถที่จะตกลงกําหนดระยะ
เวลาหักทอนบัญชีกันตามความสะดวก อาจเปน 1,3,6 เดือนตอครั้งก็ไดแตในกรณีที่มิไดตกลง
กันไว คูสัญญาตองหักทอนบัญชี 6 เดือนตอครั้ง

การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
 มาตรา 859 “คูสัญญาฝายใดจะบอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัด และใหหัก

ทอนบัญชีกันเสียในเวลาใดๆ ก็ไดถาไมมีอะไรปรากฏเปนขอขัดกับที่กลาวมานี้”
 การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด มี 3 ประการ ดังนี้

 1. เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันไวในสัญญา
2. เม่ือคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ไมมีการกําหนด

อายุสัญญาบัญชีเดินสะพัดไว คูสัญญาฝายใดบอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดและใหหักทอน
บัญชีกันเสียในเวลาใดๆก็ได

3. เม่ือคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งถึงแกความตาย
ดอกเบี้ยในสัญญาบัญชีเดินสะพัด

มาตรา 860 “เงินสวนที่ผิดกันอยูนั้นถายังมิไดชําระ ทานใหคิดดอกเบี้ยนับ
แตวันที่หักทอนบัญชีเสร็จเปนตนไป”
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เม่ือมีการหักทอนบัญชีกันแลว ก็ทราบวาใครเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ ฝายที่
เปนลูกหนี้ตองชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ถาไมชําระก็เรียกไดวาลูกหนี้เปนผูผิดนัด และตองเสียดอก
เบี้ยในระหวางนั้นดวย โดยคิดดอกเบี้ยนับแตวันที่หักทอนบัญชีเสร็จเปนตนไป ซึ่งหมายถึง วัน
ที่ครบกําหนดเวลาหักทอนบัญชีตามที่ตกลงกัน เชน ก. และ ข. เปนพอคา สงสินคาขายใหแก
กัน ทั้งตกลงใหมีบัญชีเดินสะพัดตอกัน มีกําหนด 1 ป นับแตเดือน มกราคม เปนตนไป ตกลง
ใหมีการหักทอนบัญชีในวันสิ้นเดือนทุกๆ 2 เดือน ครบกําหนด 2 เดือนแรกในวันที่ 28 
กุมภาพันธ ปรากฏวา ก. เปนหน้ี ข. 20,000 บาท ดังนี้ ข.มีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยจาก ก. ไดนับ
ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ เปนตนไป

ตั๋วเงิน
มาตรา 898 “อันตั๋วเงินตามความหมายแหงประมวลกฎหมายนี้มีสามประเภท 

ประเภทหนึ่ง คือตั๋วแลกเงิน ประเภทหนึ่ง คือตั๋วสัญญาใชเงิน ประเภทหนึ่ง คือเช็ค”
1. ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินเปนตั๋วเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งมาตรา 908 ไดใหคํา

นิยามไววา “คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา  ผูสั่งจาย สั่งบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา 
ผูจาย ใหใชเงินจํานวนหนึ่งแกบุคคลคนหนึ่ง หรือใหใชตามคําสั่งของบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกวา 
ผูรับเงิน” ตั๋วแลกเงินนี้จะเห็นไดวา เปนเอกสารสิทธิที่มีชื่อบุคคลเกี่ยวของอยู 3 ฝาย คือ ผูสั่ง
จาย ผูจาย และผูรับเงิน ซึ่งหมายความวา   ขอความที่เปนหลักใหญที่เขียนไวในตั๋วแลกเงินน้ัน
มี 3 จุด คือ ผูสั่งจาย ผูจาย และผูรับเงิน

ผูสั่งจาย ผูสั่งจายเปนคนออกตั๋ว   และเม่ือออกตั๋วไปแลวกฎหมายบอกวา
ผูสั่งจายจะตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น เพราะวาผูสั่งจายตองลงลายมือชื่อในตั๋วดวย 
ตั๋วถึงจะสมบูรณเปนตั๋วเงิน ถาลายมือชื่อผูสั่งจายมิไดมีการลงไว ตั๋วน้ันก็ไมใชตั๋วเงิน จําจุดนี้ไว
วา ลายมือชื่อผูสั่งจายตองมีการลงไวเสมอผูใดลงก็ได

ผูจาย ผูจายเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับผูสั่งจายมาแตเกากอนคือเปน
ลูกหนี้ของผูสั่งจายในมูลหนี้เดิม ดังน้ันจึงตองคอยรับใชผูสั่งจายเม่ือเขาสั่งใหทําอะไรก็ตองทํา 
แตไมทําก็ได เพราะไมมีกฎหมายบังคับไววาจะตองทํา เวนเสียแตผูจายไปเผลอลงลายมือชื่อรับ
รองตั๋วแลกเงินน้ัน อยางนี้ตองรับผิดชอบตามตั๋วแลกเงินน้ันทันที ถูกผูเปนเจาของตั๋วตาม
กฎหมาย หรือเรียกวาผูทรงตามกฎหมาย ฟองใหรับผิดชอบตามเนื้อความในตั๋วแลกเงินน้ันได

 ผูรับเงิน ผูรับเงินเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับผูสั่งจายมาแตเกากอน คือ
เปนเจาหนี้ของผูสั่งจายในมูลหนี้เดิม ดังนั้นจึงมีสิทธิที่จะไดเงินจากผูสั่งจาย ถาผูสั่งจายอยากจะ
ชําระหนี้ในแบบตั๋วแลกเงิน โดยออกตั๋วแลกเงินมาใหผูซึ่งเปนเจาหนี้เดิมมีชื่อเปนผูรับเงินตาม
ตั๋วแลกเงินที่ออกมานั้นก็ได เม่ือผูรับเงินไดรับตั๋วมาอยูในความครอบครอง ถาอยากจะขายตั๋ว
ใบนี้ตอไปก็ทําไดโดยทําการโอนตามแบบวิธีการของตั๋วแลกเงินตอไป ตั๋วแลกเงินที่ออกใชอยูใน
ทองตลาดเพื่อการพาณิชย เวลานี้มีอยู 2 แบบ คือ
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1. แบบตั๋วแลกเงินระบุชื่อเจาะจงเฉพาะชื่อผูรับเงิน เรียกวา“ตั๋วระบุชื่อ”
2. แบบตั๋วแลกเงินที่มิไดระบุชื่อผูรับเงิน แตมีถอยคําเขียนทํานองวาผูที่

ถือตั๋วใบน้ีเปนผูรับเงิน ซึ่งเราเรียกวา “ตั๋วผูถือ”
2. ตั๋วสัญญาใชเงิน  ซึ่งมาตรา 982 ไดใหคํานิยามไววา “คือหนังสือตราสาร  

ซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา ผูออกตั๋ว ใหคําม่ันสัญญาวาจะใหเงินจํานวนหนึ่งใหแกบุคคลอีกบุคคล
หน่ึง หรือใชใหตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา ผูรับเงิน” ตั๋วสัญญาใชเงิน ก็เปน
เอกสารสิทธิเหมือนกับตั๋วแลกเงิน แตมีชื่อบุคคลที่เกี่ยวของในตั๋วเพียง 2 คนเทานั้น คือ
ผูออกตั๋ว และผูรับเงิน

ผูออกตั๋ว ในตั๋วสัญญาใชเงินเรียกวา ผูสั่งจายวาผูออกตั๋ว และทําหนาที่ 2 
ฝายคือ เปนทั้งผูสั่งจาย และผูจายไปในตัวดวย ซึ่งกฎหมายไดกําหนดไววา คนออกตั๋วสัญญา
ใชเงินวา เม่ือตั๋วถึงกําหนดจะตองจายเงินใหแกผูรับเงินตามตั๋วใบน้ี

 ผูรับเงิน ผูรับเงินตามตั๋วสัญญาใชเงินนี้จะตองถูกระบุชื่อไวในตั๋วเสมอ 
ฉะนั้นเวลาตั๋วสัญญาใชเงินออกใชในทองตลาดจะมีเพียงแบบเดียวคือ ตั๋วสัญญาใชเงินระบุชื่อผู
รับเงินเทานั้น ไมมีตั๋วสัญญาใหเงินแบบผูถือเปนอันขาด

3. เช็ค มาตรา 987 ไดใหคํานิยามไววา “คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง
เรียกวาผูสั่งจาย สั่งธนาคารใหใชเงินจํานวนหนึ่งเม่ือทวงถามใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใหใช
ตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งอันเรียกวา ผูรับเงิน” เช็ค ก็เปนเอกสิทธิเชนเดียวกัน และมี
บุคคลเกี่ยวของ 3 ฝาย เชนเดียวกับตั๋วแลกเงิน แตบุคคลที่เปนผูจายเงินตามเช็คนั้นตองเปนนิติ
บุคคลเสมอ คือธนาคารนั่นเอง ทั้ง 3 ฝายที่เกี่ยวของในเช็คคือ ผูสั่งจาย ผูจายคือธนาคาร และ
ผูรับเงิน   เช็คที่ออกใชในทองตลาดเวลานี้มี 2 แบบ คือ เปนเช็คระบุชื่อผูรับเงินและเช็คผูถือ
เทานั้น มาตรา 899 “ขอความอันใดซึ่งมิไดมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายลักษณะนี้ ถาเขียน
ลงในตั๋วเงิน ทานวาขอความอันน้ันหาเปนผลอยางหนึ่งอยางใดแกตั๋วเงินน้ันไม”

เน่ืองจากกฎหมายตั๋วเงินเปนกฎหมายพิเศษมีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง 
ฉะนั้นกฎหมายจึงคํานึงถึงรายละเอียดตางๆ ที่กําหนดไวในตั๋วเงินในแตละประเภทดวย ซึ่งเปน
สิ่งที่สําคัญ กลาวคือ ในรายละเอียดของตั๋วเงินแตละประเภท กฎหมายไดกําหนดรายการไววา
จะตองมีรายการอะไรบาง และถาสิ่งใดกฎหมายตองการจะใหเขียนเพ่ิมเติมในตั๋วเงินได 
กฎหมายจะบัญญัติไวโดยเฉพาะ ดังนั้น การจะไปเขียนเพ่ิมเติมขอความโดยใจชอบจึงหามีผล
ทําใหขอความนั้นไดรับการสนองตอบไม แตก็มิไดทําใหตั๋วเงินที่ใชได หรือสมบูรณกฎหมายอยู
แลวจะเสียไป

ตัวอยาง นายแดงออกตั๋วแลกเงินใบหนึ่งสั่งใหนายดําจายเงิน 10,000 บาท 
แกนายขาว ภายในกําหนด 1 เดือน นับแตวันออกตั๋วใบน้ี และนายแดงไดเขียนเพ่ิมเติมขอ
ความลงไปวา “เวลาที่นายขาวไปขึ้นเงินจากนายดํา จะตองโคงคํานับนายดํา 3 ที” แลวลงลาย
มือชื่อนายแดง ตามตัวอยางนี้ ตั๋วแลกเงินที่นายแดงออกไปใหนายขาวนั้นสมบูรณตามกฎหมาย
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ในรูปแบบตั๋วเงินทุกอยาง สวนขอความที่นายแดงเขียนใหนายขาวโคงคํานับนายดํา 3 ที ก็ไมมี
ผลอะไร นายขาวไมตองทําตามคําสั่งของนายแดง กฎหมายถือวาขอความที่เขียนน้ีเหมือนไมมี
ในกระดาษตั๋วแลกเงินใบนี้ เม่ือถึงกําหนด นายขาวไปขึ้นเงินตอนายดําได ถานายดําไมจาย 
นายขาวก็มีสิทธิไลเบี้ยนายแดง ในฐานะลูกหนี้ที่ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินใบนี้ได

ขอควรจํา การเขียนขอความใดๆ ลงไปในตั๋วเงิน ตองไดรับอนุญาตจาก
กฎหมายเสมอ ดังเชน กฎหมายอนุญาตใหเขียนไดตามมาตรา 915 ถากฎหมายไมอนุญาตให
เขียน เม่ือเขียนลงไปก็ไมมีผลทางกฎหมายแตอยางใด

มาตรา 900 “บุคคลผูลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินยอมจะตองรับผิดตาม
เน้ือความในตั๋วเงินน้ัน ถาลงเพียงแตเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใด เชน แกงไดหรือลายพิมพ
นิ้วมืออางเอาเปนลายมือในตั๋วเงินไซร แมถึงวาจะมีพยานลงชื่อรับรองก็ตาม ทานวาหาใหผล
เปนลงลายมือชื่อในตั๋วเงินน้ันไม”

อธิบายหลักกฎหมายวากันตามตรง กฎหมายตั๋วเงินที่ศึกษาอยูนี้ ก็คือเรื่อง
ของความรับผิดชอบระหวางลูกหนี้ เจาหนี้ กันนั่นเอง  แตการฟองรองเรียกใหชําระหนี้กันนั้น 
หาไดทําตามแบบการเรียกใหชําระหนี้ในกฎหมายทั่วๆ ไปไม แตตองทําตามวิธีการของที่
กฎหมายตั๋วเงินบัญญัติไว มาตรา 900 ไดบัญญัติถึงการเปนลูกหนี้ของตั๋วเงิน ซึ่งวางหลักไววา

1. ผูที่ลงลายมือชื่อตองรับผิด
2. หามลงเครื่องหมายใดๆ
3. ตองมีความเกี่ยวพันกับตั๋วเงินน้ันดวย

การลงลายมือชื่อ มาตรา 900 วรรคแรก “ผูใดก็ตามลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน 
ก็ตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินน้ัน” ตั๋วเงินนั้นเปนสัญญาอยางหนึ่ง เปนเอกเทศสัญญาซึ่ง
บัญญัติไวในบรรพ 3 ในเม่ือเปนสัญญาก็ตองอาศัยความยินยอมของบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา
ในตั๋วการที่คูสัญญาจะยินยอมนั้น การยินยอมทําไดโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินน้ัน และการ
ลงลายมือชื่อก็เหมือนกับหลักในการทํานิติกรรมสัญญาทั่วๆ ไป คือจะตองเปนบุคคลที่มีความ
สามารถลงลายมือชื่อไปโดยปราศจากการฉอฉล, สําคัญผิด หรือขมขู การลงลายมือชื่อตาม
วรรคแรกของมาตรา 900 นี้ ผูลงลายมือจะลงชื่อเลน ชื่อจริง ชื่อสมมติ ชื่อยอ หรือชื่อย่ีหอที่ใช
ในวงการคาก็ไดทั้งน้ัน หรือถาผูลงลายมือชื่อบางคนเขียนชื่อภาษาไทยไมเปน จะลงชื่อภาษา
อ่ืนก็ได ผูกพันผูลงลายมือชื่อน้ันๆ แลว ถาพิสูจนไดวาผูนั้นเปนคนเขียนลงไปในตั๋วเงินนั้นจริงๆ
ผูที่ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตามมาตรา 900 นี้กฎหมายถือวาเปนลูกหนี้ของตั๋วเงินที่จะตองรับผิด
ชอบตามเนื้อความในตั๋วเงินน้ัน และจะตองรับผิดชอบในฐานะที่เกี่ยวของกับตั๋วเงินในฐานะ
ตางๆ ซึ่งจะกลาวดังตอไปน้ีดวยคือ

1. ผูสั่งจาย ผูสั่งจายในฐานะผูลงลายมือชื่อคนแรกในตั๋วในฐานะผูออกตั๋ว
กฎหมายไดบัญญัติใหตองรับผิดชอบตามเนื้อความของตั๋วเงินตามมาตรา 900 และกฎหมายให
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ตองรับผิดตามมาตรา 914 อีกดวย ซึ่งมาตรา 914 นี้  เปนขอผูกพันที่ผูสั่งจายไดสัญญาไววา 
ถาตั๋วเงินไปขึ้นเงินที่ผูจายไมได ผูสั่งจายยินดีจายเงินแทนให

2. ผูสลักหลังโอนตั๋ว ผูสลักหลังเดิมทีก็คือผูเปนเจาของตั๋วหรือผูรับเงิน 
หรือผูทรงตั๋วตามกฎหมายนั่นเอง บุคคลดังกลาวมานี้ ถาตอมาตองการจะโอนตั๋วตอไปก็ยอมทํา
ไดโดยวิธีการของตั๋วเงิน คือ ถาเปนตั๋วที่ระบุชื่อของผูรับเงินไวโดยเฉพาะ เวลาโอนจะตองทํา
การสลักหลังลงบนตั๋วในดานหลังพรอมกับสงมอบตั๋วตอไปใหแกผูรับเงิน วิธีการสลักหลังนั้นจะ
ทําโดยสลักหลังลอย คือ ลงลายมือชื่อแตเพียงของผูโอนลงไปเทานั้น หรือจะทําโดยสลักหลัง
เฉพาะระบุชื่อของผูรับโอนลงไปวาเปนผูรับโอน แลวผูโอนลงลายมือชื่อกํากับในฐานะผูโอนก็ได 
เลือกทําโดยวิธีใดวิธีหน่ึงยอมได ผูที่โอนตั๋วไปโดยเขียนชื่อของตนลงบนดานหลังตั๋วเรียกวา    
ผูสลักหลังตั๋ว มีผลผูกพันทางกฎหมายที่จะตองรับผิดชอบตามเนื้อความของตั๋วเงินตามมาตรา 
900 แลว ยังตองรับผิดชอบตามมาตรา 914 อีกดวย เพราะมาตรา 914 นอกจากจะเขียนถึง
ความรับผิดชอบของผูสั่งจายดังกลาว แลวยังเขียนถึงความรับผิดชอบของผูสลักหลังตั๋วโอนไว
ดวย วาใหมีความรับผิดชอบเหมือนกับผูสั่งจายทุกประการที่กลาวมาขางบนนี้ เปนความรับผิด
ชอบของผูสลักหลังโอนตั๋วที่เปนตั๋วระบุชื่อของผูรับเงิน แตถาตั๋วแลกเงินหรือเช็คที่ออกมาในรูป
แบบเปนตั๋วผูถือ กฎหมายไดกําหนดความรับผิดชอบไวอีกมาตราหนึ่งสําหรับผูที่สลักหลังโอน 
คือ มาตรา 921 ซึ่งหมายความวา ปกติตั๋วผูถือ การโอนทําไดโดยเพียงแตสงมอบตั๋วใหแกผูรับ
โอนก็สมบูรณตามกฎหมายตั๋วเงินแลว แตถาผูโอนไดลงลายมือชื่อของเขาลงไปขางหลังตั๋วผูถือ
ใบนี้ดวย ถึงแมจะเรียกวาผูสลักหลังโอนตั๋ว เชนเดียวกันกับผูสลักหลังโอนตั๋วระบุชื่อก็ตาม แต
ความรับผิดชอบตามกฎหมายนั้น กฎหมายไดบัญญัติไวใหรับผิดชอบคนละมาตราตางกัน คือ 
ถาเปนตั๋วระบุชื่อผูสลักหลังโอนตั๋วตองรับผิดชอบตามมาตรา 900 และมาตรา 914 แตถาเปนตั๋ว
ผูถือ ผูสลักหลังโอนตั๋วตองรับผิดชอบตามมาตรา 900 และมาตรา 921

            ซึ่งมาตรา 921 ไดบัญญัติวาใหผูที่สลักหลังโอนตั๋วผูถือตองรับผิดชอบ
ในฐานะผูค้ําประกันหรือผูรับอาวัล ผูสั่งจาย ซึ่งหมายความวา ผูสั่งจายของตั๋วผูถือใบน้ีตองรับ
ผิดชอบแคไหนเพียงไร ผูสลักหลังโอนตั๋วผูถือก็ตองรับผิดชอบเหมือนกับผูสั่งจายทุกประการ

3. ผูรับรอง ผูที่จะรับรองตั๋วเงินได ก็คือผูจายนั่นเอง ผูจายที่มีชื่ออยูใน
ตั๋วเงิน แตยังมิไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋วเงินใบนั้น ผูจายก็ยังไมตองรับผิดชอบที่จะจายเงินตาม
ตั๋วเพราะมาตรา 900 ไดบอกไววา ผูที่จะตองรับผิดชอบตามเนื้อความของตั๋วเงินไดแกผูที่ลง
ลายมือชื่อในตั๋ว การลงลายมือชื่อในตั๋วเงินของผูจาย กฎหมายเรียกวาการรับรองและเรียกผูจาย
วาผูรับรอง ผูจายจะรับรองตั๋วหรือไมอยูที่ใจสมัคร ไมมีการบังคับกัน แตถาอยากจะจายเงิน 
หรือตองการรับผิดชอบในตั๋วเงิน ก็ลงลายมือชื่อลงไปในดานหนาของตั๋วเงินน้ันเลย
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4. ผูรับอาวัล  หมายถึง  ผูที่เขามาทําใหตั๋วเงินมีคุณคายิ่งขึ้นโดยเขามา
ค้ําประกันผูที่จะตองรับผิดชอบในตั๋วเงินใบนั้นอยูแลว การเขามาเปนผูรับอาวัลในตั๋ว จะตองมี
การลงลายมือชื่อในตั๋วอาจจะลงทั้งดานหนาของตั๋ว และดานหลังของตั๋วก็ได เม่ือมีการลงลายมือ
ชื่อโดยถูกตองแลว ผูรับอาวัลก็ตองรับผิดชอบตามที่ตัวไดเขามารับอาวัลไว สวนจํานวนเทาใด
นั้น กส็ุดแลวแตตัวผูรับอาวัลจะเขียนไว ซึ่งกฎหมายเปดโอกาสใหเขียนได

5. ผูสอดเขาแกหนา หมายถึงผูที่เขามาจายเงินแทนผูที่จะถูกฟองไลเบี้ย
ในตั๋วเงิน เม่ือตั๋วเงินน้ันไดขาดความเชื่อถือแลวเรียกวาผูเขามารับรองเพ่ือแกหนา และอีกวิธี
หนึ่งเรียกวา ผูเขามาใชเงินเพ่ือแกหนา ซึ่งบุคคลเหลานี้ตองลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน และตองรับ
ผิดในฐานะเปนผูเขามาสอดแกหนาของบุคคลที่จะตองถูกไลเบี้ยในตั๋วเงินน้ันดวยคือมาตรา 953 
และมาตรา 958

ขอควรจํา จะเห็นไดวาลูกหนี้ทั้ง 5 คนของตั๋วเงินดังกลาวแลว   
ความรับผิดชอบจะมีมาตรา 900 อยูดวยกันทุกคน เพราะทุกคนตองลงลายมือชื่อในตั๋วและนอก
จากนั้นตองรับผิดชอบในฐานะของแตละคนอีกดวย ซึ่งรายละเอียดในแตละลูกหนี้นี้จะกลาวโดย
ละเอียด เม่ือถึงเรื่องของแตละคนตอไป
                การลงเครื่องหมายอยางอ่ืนในตั๋วเงินมาตรา 900 วรรค 2 ไดกลาววา 
การลงเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดในตั๋วเงิน  ถึงแมจะมีพยานรับรองเครื่องหมายนั้นถึง 2 คน
ก็ตาม ก็ไมถือวาเปนการลงลายมือชื่อตามที่มาตรา 900 วรรคแรกไดกลาวไว คําวาเครื่องหมาย 
กฎหมายไดยกตัวอยางวา เชน แกงได คือเครื่องหมายกากะบาท หรือลายพิมพนิ้วมือ ซึ่งไมถือ
วาเปนการลงลายมือชื่อ เคยมีปญหาถกเถียงกันวา ถาใชตรายางแกะเปนลายเซ็น แลวเอามา
ประทับลงบนตั๋วเงิน จะถือเปนการลงลายมือชื่อหรือไม ในความเห็นของผูเขียนเห็นวา ถาใชอยู
เปนประจํามาตั้งแตเริ่มแรก และใชอยูตลอดเวลา ก็ควรจะถือไดวาเปนการลงลายมือชื่อได
เหมือนกันเพราะมาตรา 9 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ถือวา เปนการลงลายมือชื่อ
ตามกฎหมายแลว แตปญหานี้ยังไมมีขอสิ้นสุดตองรอคําพิพากษาฎีกาตอไป

มาตรา 901 “ถาบุคคลใดลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงิน และมิได
เขียนแถลงวา กระทําการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งไซร ทานวาบุคคลคนนั้นยอมเปนผูรับผิดตาม
ความในตั๋วเงินน้ัน” อธิบายหลักกฎหมาย เปนที่ทราบกันดีแลววาผูที่จะตองรับผิดชอบตามเนื้อ
ความของตั๋วเงินน้ัน คือผูที่ลงลายมือช่ือของตนในตั๋วเงิน หลักเกณฑอันนี้กฎหมายไดกําหนดไว
อยางเครงครัด ฉะนั้นถาบุคคลใดลงลายมือชื่อของตนลงไปในตั๋วเงินแลวจะอางวาลงแทนผูนั้นผู
นี้หวังจะไมตองรับผิดเปนสวนตัวน้ัน กฎหมายหามอางเชนน้ันลอยๆ เวนเสียแต เม่ือลงลายมือ
ชื่อไปแลว และจะตองไดเขียนกํากับไวอีกดวยวาไดลงลายมือชื่อแทนบุคคลใด ถึงจะมีผลทาง
กฎหมายไปถึงผูที่เราลงแทนนั้นเปนคนรับผิดชอบตามเนื้อความของตั๋วเงินใบน้ัน ปญหาสวน
มากที่เกิดขึ้นจะมีในเร่ืองเก่ียวกับหางหุนสวนบริษัทเพราะมีผูจัดการเปนผูดําเนินการแทน    
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หางหุนสวนหรือบริษัทที่เปนนิติบุคคล ฉะนั้นเวลาที่ผูจัดการไดเซ็นตั๋วเงินแทนนิติบุคคลที่ตน
ดําเนินการอยูนั้นจะตองเขียนลงไปดวยวาไดกระทําแทนนิติบุคคลนั้นๆ เพ่ือจะไดหลุดพนจาก
ความรับผิดชอบในตั๋วเงินน้ันเปนสวนตัว สวนผูที่จะรับผิดชอบตอไปก็คือหางหุนสวนนิติบุคคล
หรือบริษัทนั้นนั่นเอง นอกจากนั้นบุคคลธรรมดาทั่วไป เวลาจะลงลายมือชื่อในตั๋วเงินแทนบุคคล
ใดๆ ก็ตามก็ควรจะเขียนกํากับลงไปในตั๋วเงินน้ันดวยวาทําแทนบุคคลนั้นๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
รับผิดเปนสวนตัว แตถาลืมเขียนเม่ือใดก็ตองรับผิดชอบตามเนื้อความของตั๋วเงินน้ันตามที่
กฎหมายบญัญัติไวในมาตรา 900 และมาตรา 901 นี้ทันที

มาตรา 902 “ถาตั๋วเงินลงลายมือชื่อของบุคคลภายนอก มีทั้งบุคคล
ซึ่งไมอาจจะเปนคูสัญญาแหงตั๋วเงินน้ันไดเลย หรือเปนได แตไมเต็มผลไซร ทานวาการนี้ยอม
ไมกระทบกระทั่งถึงความรับผิดชอบของบุคคลอ่ืนๆนอกนั้น ซึ่งคงตองรับผิดตามตั๋วเงิน” อธิบาย
หลักกฎหมาย  มาตรา 902 นี้ไดกลาวถึงความสามารถของคูสัญญาในตั๋วเงินวา แตละคนที่ลง
ลายมือชื่อในตั๋วเงินน้ัน ตางคนตางมีเอกลักษณประจําของแตละคนไปไมกาวกายกัน ตางคน
ตางรับผิดชอบเปนการเฉพาะตัวไมเกี่ยวกับคนอ่ืน เหตุผลของกฎหมายก็เพราะตั๋วเงินออกมา
เพ่ือใชในการพาณิชย ถากําหนดใหลายมือชื่อใดในตั๋วเงิน บางรายไมตองรับผิดชอบ และมีผล
ใหตั๋วเงินนั้นเสียไปเลย อยางนี้ยอมเปนการเสียหายตอผูทรงที่สุจริต และชอบดวยกฎหมาย
อยางยิ่ง จะทําใหประชาชนซึ่งสุจริตไมนิยมการใชตั๋วเงินไดเพราะเวลารับตั๋วเงินมาจะไปรูได
อยางไรวาลายมือที่ลงในตั๋วลายมือใดใชไดหรือใชไมได และใครจะมีความสามารถถูกตองตาม
กฎหมาย ตามหลักการทํานิติกรรมสัญญาหรือไม       ฉะนั้นถาปรากฏวาลายมือในตั๋วเงินราย
ใดเปนลายมือที่บุคคลผูลงลายมือชื่อน้ันไมอาจจะเปนคูสัญญาแหงตั๋วเงินนั้นไดเลย เพราะ
กฎหมายหามไวชัดเจนดั่งเชน บริษัทที่มีขอบังคับของบริษัทที่ไดจดทะเบียนไววา หามออกตั๋ว
เงิน หรือหามสลักหลังตั๋ว หรือหามรับรองตั๋ว เปนอันขาด ดังนี้ นิติบุคคลเหลานี้ก็ไมอาจเปนคู
สัญญาในตั๋วเงินไดเลย หรือบุคคลผูลงลายมือชื่อน้ันสามารถเปนคูสัญญาได แตผลทางกฎหมาย
มีไมสมบูรณเต็มที่ สาเหตุอาจะเปนเพราะความเปนผูเยาวของผูลงลายมือ หรือผูลงลายมือเปน
บุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถก็เปนได บุคคลเหลานี้เปนผูหยอนความ
สามารถ ถาเขาไปเปนคูสัญญาในตั๋วเงิน ผูแทนโดยชอบธรรมของบุคคลดังกลาว ชอบที่จะบอก
ลางการทํานิติกรรมในการสั่งจาย หรือการสลักหลังตั๋วเงินน้ันได และผลทางกฎหมายก็บัญญัติ
ไวชัดเจนเลยวา ผูทรงที่ชอบดวยกฎหมายของตั๋วเงินฉบับที่มีลายมือชื่อของบุคคลดังกลาวมา
แลวขางตน ไมสามารถฟองไลเบี้ยบุคคลดังกลาวได แตสามารถฟองไลเบี้ยบุคคลอื่นที่ลงลายมือ
ชื่อในตั๋วเงินที่ลายมือชื่อน้ันสมบูรณตามกฎหมายไดทุกคน เหตุเพียงแตฟองบางคนมิได มิได
หมายความวาตั๋วน้ันจะเสียไปเลย กฎหมายยังถือวาตั๋วเงินน้ันสมบูรณเสมอสําหรับบุคคลที่ไมมี
ขอบกพรองดงกลาวแลว

ตัวอยาง แดงออกตั๋วแลกเงินสั่งดําใหจายเงินแกขาว ขาวสลักหลัง
โอนตั๋วตอไปใหเขียวซึ่งเปนผูเยาว  เขียวไดสลักหลังโอนตั๋วตอไปใหน้ําเงิน เม่ือตั๋วขาดความ
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เชื่อถือเพราะดําไมยอมจายเงินใหน้ําเงิน ซึ่งเปนผูทรงตามกฎหมาย มีปญหาวาน้ําเงินจะฟองไล
เบี้ยใครไดบาง ตามปญหานี้ มาตรา 902 ไดบัญญัติยกเวนความรับผิดชอบของผูเยาวไว ถาผู
แทนโดยชอบธรรมของเขียวไดบอกลาง ทั้งๆ ที่เขียวเปนผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตามมาตรา 
900    ก็ตาม สวนผูที่ลงลายมือชื่อในตั๋วคนอ่ืนๆ มิไดมีขอบกพรองแตอยางใด ฉะนั้นจะมาอาง
มาตรา 902 เพ่ือไมตองรับผิดตามเขียวหาไดไม น้ําเงินมีสิทธิตามกฎหมายตั๋วเงินที่จะฟองไล
เบี้ยขาว และแดงไดเพราะทั้งสองคนไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตามมาตรา 900 และตองรับผิด
ตามมาตรา 914 อีกดวยในฐานะเปนผูสลักหลัง และผูสั่งจายของตั๋วเงินใบนี้ สวนดํานั้น น้ําเงิน
จะไลเบี้ยไดตอเม่ือดําไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋วเงินใบนี้แลว ถาดําไมไดรับรองตั๋วเงิน น้ําเงินก็จะ
ไลเบี้ยดําใหรับผิดไมได มาตรา 903 “ในการใชเงินตามตั๋วเงินทานมิใหใหวันผอน” อธิบายหลัก
กฎหมายตั๋วเงินเม่ือถึงกําหนดจายเงินผูทรงที่ชอบดวยกฎหมายจะตองนําตั๋วน้ันไปย่ืนแกผูจาย
เพ่ือขอขึ้นเงิน ถาผูจายไมจายเงิน กฎหมายตั๋วเงินถือวาตั๋วเงินน้ันขาดความเชื่อถือ ผูทรงที่ชอบ
ดวยกฎหมายมีสิทธิที่จะฟองไลเบี้ยบุคคลที่ลงลายมือชื่อและเกี่ยวพันกับตั๋วน้ันไดทันที หลังจาก
ที่   ผูทรงไดทําหนังสือคัดคานถูกตองตามกฎหมายแลว แตถาในวันถึงกําหนดจายเงิน ผูจายได
ขอเลื่อนกําหนดจายเงินไปในวันหลัง เพราะขณะน้ันผูจายยังไมพรอมที่จะจายใหเชนนี้ 
กฎหมายบัญญัติหามผูทรงที่จะไปยินยอมตามที่ผูจายขอเลื่อนเปนอันขาด เหตุผลก็เพราะวา 
การออกตั๋วเงินก็เพ่ือการชําระหนี้เปนการใหเวลากันอยูแลว ฉะนั้นกฎหมายจึงไมยอมใหผอน
เวลากันอีก เม่ือถึงกําหนดวันไหนก็ตองจายกันในวันน้ันเลย ถาทั้งผูจายและผูทรงรวมกันทําการ
ฝาฝนมาตรานี้ ก็จะมีผลทางกฎหมายตามมาทันที คือมาตรา 948 ซึ่งบัญญัติวา “ผูทรงสิ้นสิทธิที่
จะไลเบี้ย เอาแกผูเปนคูสัญญาคนกอนๆ ซึ่งมิไดตกลงในการผอนเวลานั้น” มาตรา 948 นี้ 
กฎหมายคุมครองผูที่เปนคูสัญญาคนกอนๆ ในตั๋วที่มิไดยอมในการผอนเวลาดวย เพราะวา
บุคคลเหลานี้จะตองรับผิดตามตั๋วอยูแลว ถาผูจายไมจายเงิน การรับผิดของบุคคลเหลานี้จะตอง
เตรียมพรอมเสมอ เม่ือตั๋วถึงกําหนดจายบางทีการเตรียมพรอม อาจจะไปกูเงินโดยยอมเสียดอก
เบี้ยแพงๆ เพ่ือมาคอยจายเงินตามตั๋วเวลาถึงกําหนด ถาผูจายเกิดเบี้ยวขึ้นมา ฉะนั้นเพื่อปอง
กันความเสียหายอันนี้ กฎหมายจึงบัญญัติหาม ผูทรงยินยอมในการผอนเวลาจายเงินใหผูจาย 
แตถาผูทรง ฝาฝนสงสารผูจายมากกวาที่กฎหมายหามไว ผูทรงก็จะฟองไลเบี้ยผูที่จะตองรับผิด
ในตั๋วอยูแลว และไมยินยอมในการผอนเวลานี้ไมไดเลย สําหรับมาตรา 903 นี้เปนบทมาตราใน
หมวดวาดวยบทเบ็ดเสร็จทั่วไปฉะนั้นสามารถนําไปใชไดทั้ง 3 ประเภทของตั๋วเงิน คือ ทั้งตั๋ว
แลกเงิน         ตั๋วสัญญาใชเงินและเช็คได ซึ่งหมายความวา ตั๋วทั้ง 3 ประเภทนี้เม่ือถึงกําหนด
จายเงินจะมีการผอนเวลาการจายเงินไปในวันอ่ืนไมได แตผลของกฎหมายมาตรา 948 นี้ใหใช
เฉพาะเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินเทานั้น ตั๋วสัญญาใชเงินและเช็คนั้นกฎหมายเฉพาะมิไดใหนําไปใช
ปรบัดวย จึงนํามาใชปรับไมได เวลาศึกษาตองสังเกตใหดีดวย กฎหมายตั๋วสัญญาใชเงินและเช็ค
ไดบัญญัติ    เกี่ยวกับการไปขึ้นเงินหลังจากที่เลยกําหนดเวลาจายไวแลววาจะมีผลอยางไร 
ฉะนั้นจะตองถือตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว มาตรา 904 “อันผูทรงนั้น หมายความวา 
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บุคคลผูมีตั๋วเงินไวในครอบครองโดยฐานเปนผูรับเงิน หรือเปนผูรับสลักหลัง ถาและเปนตั๋วเงิน
สั่งจายใหแกผูถือๆ ก็นับวาเปนผูทรงเหมือนกัน” มาตรา 905 “ภายในบังคับแหงบทบัญญัติ
มาตรา 1008 บุคคลผูไดตั๋วเงินไวในครอบครอง ถาแสดงใหปรากฏสิทธิดวยการสลักหลังไมขาด
สาย แมถึงวาการสลักหลังรายที่สุด จะเปนสลักหลังลอยก็ตาม ทานใหถือวาเปนผูทรงโดยชอบ
ดวยกฎหมาย เม่ือใดรายการสลกัหลังลอยรายอ่ืนตามหลังไปอีก ทานใหถือวาบุคคลที่ลงลายมือ
ชื่อในการสลักหลังรายที่สุดนั้น เปนผูไดไปซึ่งตั๋วเงินดวยการสลักหลังลอย อน่ึงคําสลักหลัง เม่ือ
ขีดฆาเสียแลวทานใหถือเสมือนวามิไดมีเลย ถาบุคคลผูหน่ึงผูใดตองปราศจากตั๋วเงินไปจาก
ครอบครอง ทานวาผูทรงซึ่งแสดงใหปรากฏสิทธิของตนในตั๋วตามวิธีการดังกลาวมาในวรรคกอน
นั้น หาจําตองสละตั๋วเงินไมเวนแตจะไดมาโดยทุจริต หรือไดมาดวยความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง อน่ึงขอความในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับตลอดถึงผูทรงตั๋วเงินสั่งจายใหแกผูถือดวย”

เจาหนี้ของตั๋วเงินก็คือ ผูรับเงิน หรือผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายนั่นเอง และ
กอนที่จะศึกษาใหทราบถึงรายละเอียดของผูทรง และผูทรงที่ชอบดวยกฎหมาย ขอนําเรื่องตอ
ไปน้ีมาอธิบายใหเขาใจเสียกอนเพ่ือเปนแนวทางนําไปสูความเขาใจอันถูกตองที่เกี่ยวกับผูทรง 
และผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายตอไปตั๋วเงินมีอยู 3 ประเภท ดังทราบมาแลว ทั้ง 3 ประเภทนี้
เวลาที่ใชในวงการคาแตละประเภทจะมีรูปแบบดังนี้

1. ตั๋วแลกเงิน จะมีใชเปน 2 แบบ คือ เปนแบบตั๋วระบุชื่อ และแบบตั๋วผูถือ
2. ตั๋วสัญญาใชเงิน จะมีใชเพียงแบบเดียว คือแบบตั๋วระบุชื่อ เทานั้น
3. เช็ค จะมีใช 2 แบบ เชนเดียวกับตั๋วแลกเงินคือเปนเช็คระบุชื่อและเช็คผูถือ
ตั๋วผูถือ หมายความถึงตั๋วเงินที่มิไดระบุชื่อบุคคลใดคนหนึ่งเปนผูรับเงินในชอง

สําหรับผูรับเงิน แตจะมีขอความเขียนไววาผูที่ถือตั๋วนี้เปนเจาของหรือเปนผูรับเงินเทานั้น และ
ในบางกรณี ถึงแมจะมีการเขียนชื่อเจาะจงของบุคคลใดคนหนึ่งเปนผูรับเงินก็ตาม แตขอความ
ตอนทายที่เขียนไววา “หรือผูถือ” มิไดถูกขีดออก เชนนี้ ตั๋วเงินน้ีกฎหมายก็ถือวาเปนตั๋วผูถือ 
เชนกัน

วิธีการโอนตั๋วผูถือ ตั๋วผูถือ เม่ือนําออกมาใชแลว มีวิธีการโอนไดอยางเดียว คือ
การสงมอบตั๋วนั้นใหแกผูรับโอนไปเทานั้น การโอนก็มีผลสมบูรณถูกตองตามกฎหมายแลว      
ผูโอนไมตองไปสลักหลังการโอนแตอยางใด แตถาผูโอนไดทําการโอนโดยสลักหลังตั๋วผูถือ เราก็
เรียกวาผูโอนเปนผูสลักหลังตั๋วเหมือนกัน แตความรับผิดชอบของผูโอนตอตั๋วน้ันหาไดรับผิด
ชอบในฐานะเปนผูสลักหลัง การโอนของตั๋วตามมาตรา 914 ไม แตผูสลักหลังการโอนตั๋วผูถือน้ี 
กฎหมายบอกวาจะรองรับผิดในฐานะเปนเพียงประกันหรือเปนผูรับอาวัลผูสั่งจายทีเดียวตาม
มาตรา 921 ฉะน้ันเวลาศึกษาจะตองแยกฐานะความผิดใหดี เพราะกฎหมายไดแยกความรับผิด
ไวตางมาตรากัน และมีขอควรจําไวดวยคือวา ถึงแมตั๋วผูถือจะมีการสลักหลังโอนพรอมกับสง
มอบตั๋วนั้นไปใหแกผูโอนก็ตาม การโอนเชนน้ีก็ถือวาทําถูกตองตามกฎหมายแลว เพียงแตทํา
มากกวาที่กฎหมายสั่งไวในเรื่องโอนเทานั้นเอง ผูรับโอนไปก็ถือไดวาเปนผูทรงที่ชอบดวย
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กฎหมาย และตั๋วผูถือที่มีการสลักหลังการโอนกันน้ี มันก็ยังมีสถานะเปนตั๋วผูถืออยูนั่นเอง หาได
กลายเปนตั๋วระบุชื่อไม

ตั๋วระบุชื่อ หมายความถึงตั๋วเงินที่ไดระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งไวในชอง
สําหรับผูรับเงินเลยทีเดียว อีกทั้งไดขีดขอความ “หรือผูถือ” ที่ตอทายชองผูรับเงินทิ้งออกไปดวย

วิธีการโอนตั๋วระบุชื่อ ตั๋วระบุชื่อผูเปนเจาของหรือผูรับเงินเวลาที่ผูเปนเจาของ
ตั๋วตองการที่จะโอนตั๋วตอไปกฎหมายใหทําไดโดยสลักหลังตั๋วพรอมกับสงมอบตั๋วใหแกผูรับโอน
ไปถึงจะสมบูรณถูกตองตามกฎหมาย

การสลักหลัง หมายความถึงการที่ผูโอนหรือผูทรงไดลงลายมือชื่อของตนเองลง
ไปขางหลังตั๋วเงินน้ัน

การสลักหลัง มีอยู 2 วิธี คือ
1. การสลักหลังลอย หมายความวา เพียงแตผูโอนไดลงชื่อของตนเองอยาง

เดียวลงไปขางหลังตั๋วเงิน พรอมกับไดสงมอบตั๋วใหแกผูรับโอนไปก็ถือไดวาเปนการโอนถูกตอง
ตามกฎหมายแลว ผูรับโอนก็เปนผูทรงตามกฎหมายตอไป

2. การสลักหลังเฉพาะ หรือเรียกวาการสลักหลังระบุชื่อผูรับโอน หมาย
ความวา ผูโอนหรือผูทรง เวลาโอนตั๋วไดเขียนชื่อผูรับโอนลงไปวาเปนผูรับโอนตั๋วใบน้ีพรอมกับ
ผูโอนลงชื่อของตนเองกํากับลงไปขางลางชื่อของผูรับโอนดวย แลวก็สงมอบตั๋วใหแกผูรับโอนไป 
กฎหมายก็ถือวาผูรับโอนไดเปนผูทรงตามกฎหมายตอไปแลว ตั๋วระบุชื่อผูรับเงิน เวลาโอนตองมี
การสลักหลังเสมอ ดังกลาวมาแลวทั้ง 2 วิธี แตถาในกรณีที่ผูรับโอนไดรับโอนตั๋วที่สลักหลังลอย
มาใหตน และผูรับโอนคนนี้อยากจะโอนตอไป กฎหมายไดบัญญัติไวในมาตรา 920 วาใหผูรับ
โอนคนนี้สามารถโอนตอไปไดใน 3 วิธีดังจะกลาวตอไปน้ี โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได คือ  โอน
โดยสลักหลังลอยตอไปก็ได  โอนโดยสลักหลังเฉพาะตอไปก็ได และสงมอบตั๋วเฉยๆ ตอไปก็ได

ผูที่ไดรับตั๋วโอนมาจากผูรับโอนดังกลาวขางตนใน 3 วิธีนี้ ไมวาจะมีวิธีไหนก็
ตาม กฎหมายก็ถือวาเปนผูทรงที่ชอบดวยกฎหมายทั้งสิ้น ถึงแมจะไดรับตั๋วมาโดยการสงมอบ
เฉยๆ ก็ตาม (ใชวิธีที่ 3) กฎหมายถือวาผูรับโอนคนหลังสุดนี้ไดรับตั๋วที่โอนมาโดยสลักหลังลอย
จากผูโอนคนแรกเหมือนกัน นี่แสดงวาตั๋วระบุชื่อผูรับเงินก็อาจจะมีการโอนโดยสงมอบเฉยๆ 
และถือวาเปนการโอนโดยชอบดวยกฎหมายเชนกัน แตตองผานกรรมวิธีในการสลักหลังลอย
ครั้งแรกมากอนเสมอ และขอใหขอสังเกตวา ถาผูรับโอนคนใดไดรับโอนตั๋วมาโดยวิธีสลักเฉพาะ 
หรือสลักหลังระบุชื่อผูรับโอนมานั้น เวลาจะโอนตอไป จะตองทําการสลักหลังไมวิธีใดวิธีหนึ่ง
เสมอ (สลักหลังลอยหรือสลักหลังเฉพาะ)แลวสงมอบตั๋วใหแกผูรับโอนคนตอๆ ไป ถึงจะถือวา 
การโอนนั้นสมบูรณตามกฎหมายอยาสงมอบตั๋วไปเฉยๆ เปนอันขาด
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ตัวอยาง

อธิบาย ตามตัวอยางนี้ แดงเปนผูสั่งจาย สั่งดําผูจายใหจายเงินแกขาวแสดงวา
แดงออกตั๋วระบุชื่อใหขาว เปนผูรับเงินคนแรก ขาวอยากจะโอนตั๋วตอไปก็ทําไดคือ ตองสลัก
หลังตั๋วและสงมอบตั๋วดวยถึงจะถูกตองตามกฎหมาย ขาวไดโอนสลักหลังตั๋วและสงมอบตั๋วดวย
ถึงจะถูกตองตามกฎหมาย ขาวไดโอนโดยสลักหลังเฉพาะและสงมอบใหเขียว (การสลักหลัง
เฉพาะคือการเขียนชื่อผูรับโอนลงไปพรอมกับผูโอนลงชื่อกํากับขางลางไวดวย) เขียวเม่ือไดรับ
ตั๋วที่สลักหลังเฉพาะมา (หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาตั๋วระบุชื่อ) เขียวก็สามารถโอนตอไปได โดยวิธี
การสลักหลังและสงมอบ เขียวไดเลือกวิธีโอนตอไปโดยสลักหลังลอย และสงมอบใหเหลือง (การ
สลักหลังลอยคือการโอนโดยวิธีสลักหลังอีกแบบหนึ่ง กลาวคือผูโอนเพียงแตลงชื่อของผูโอนเทา
นั้นโดยมิไดเขียนชื่อผูรับโอนลงไปดวย จากนั้นก็สงมอบตั๋วใหผูรับโอนลงไปดวย จากนั้นก็สง
มอบตั๋วใหผูรับโอนไป) เม่ือเหลืองรับตั๋วที่โอนโดยสลักหลังลอยมา เหลืองก็สามารถโอนตอไปได
โดย 3 วิธีดวยกัน (กฎหมายไดบัญญัติวา ถารับตั๋วที่โอนโดยสลักหลังลอยมาผูรับโอนสามารถ
โอนตอไปได 3 วิธีดวยกันคือ 1. สลักหลังลอย 2. สลักหลังเฉพาะ หรือ 3. สงมอบเฉยๆ ก็ทําได 
ผูรับตั๋วที่โอนมาทั้ง 3 วิธีนี้เปนผูทรงตามกฎหมายเชนกัน) และเหลืองใชวิธีที่ 3 คือสงมอบตั๋ว
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เฉยๆ ใหน้ําเงินไป น้ําเงินก็เปนทรงตามกฎหมายตอไป (การที่เหลืองใชวิธีที่ 3 คือ สงมอบนั้น 
แสดงวาเหลืองไมอยากผูกพันที่จะตองรับผิดชอบตามตั๋ว เพราะกฎหมายบัญญัติวา ผูที่อยากผูก
พันที่จะตองรับผิดชอบตามตั๋วแตประการใด ถึงแมจะมีชื่ออยูในตั๋ววาเปนผูทรงตามกฎหมายมา
ก็ตาม) น้ําเงินเม่ือรับตั๋วที่โอนมาใหตนโดยเหลืองสงมอบมาใหเฉยๆ นั้น ก็ถือวาน้ําเงินเปนทรง
ตามกฎหมายทุกประการ เพราะรับโอนตั๋วมาโดยถูกตองวิธี การโอนของกฎหมายตั๋วเงิน เปน
ขั้นๆ มาโดยมิไดมีการขามขั้นตอน หรือที่เรียกวาขาดตอนแตประการใด อันจะทําใหตั๋วนั้นเสีย
ใชไมไดหรือเรียกวาตั๋วขาดสาย เม่ือนํ้าเงินเปนผูทรงตามกฎหมาย โดยรับตั๋วที่สงมอบมาให
เฉยๆ น้ําเงินก็สามารถโอนตอไปไดโดย 3 วิธี เชนเดียวกันเหลือง และน้ําเงินก็ไดเลือกโอนโดย
วิธีที่ 3 คือ สงมอบเฉยๆ ตอไปเพ่ือไมอยากผูกพันที่จะตองรับผิดตามตั๋ว น้ําเงินไดสงตั๋วเฉยๆ 
ใหชมภู กฎหมายก็ถือวาชมภูเปนผูทรงตามกฎหมายตอไป (เปรียบเสมือนชมภูไดรับตั๋วที่โอน
มาแบบสลักหลังลอยจากเขียว มาตรา 905) เม่ือชมภูเปนผูทรงตามกฎหมายก็สามารถโอนตั๋ว
ตอไปได 3 วิธีเชนเดียวกับที่เหลืองไดรับตั๋วสลักหลังลอยมาจากเขียว แตชมภูมิไดเลือกโอน
เหมือนอยางเหลืองที่สงมอบตั๋วเฉยๆ แตชมภูไดเลือกวิธีที่ 2 คือโอนโดยสลักหลัง เฉพาะระบุชื่อ
ฟาเปนผูรับเงิน และชมภูลงชื่อกํากับพรอมกับสงมอบตั๋วใหฟาไป กฎหมายก็ถือวาฟาเปนผูทรง
ตามกฎหมายคนตอไป และฟาก็สามารถที่จะโอนตั๋วตอไปไดโดยกลับมายึดหลักการโอนตั๋วระบุ
ชื่อ (คือตองสลักหลังและสงมอบ) ซึ่งฟาก็ทําการโอนตอไปใหสมโดยการสลักหลังลอย และสง
มอบใหสมไป สมเม่ือรับตั๋วที่โอนโดยสลักหลังลอยมาจากฟา สมก็เปนผูทรงตามกฎหมายและ
สามารถโอนตั๋วตอไปไดโดย 3 วิธี ดังกลาวแบบเหลือง สมใชวิธีที่ 1 (สลักหลังลอย) ในการโอน
ตั๋วตอไปใหแสด แสดก็สามารถโอนตอได 3 วิธีเชนเดียวกัน แตแสดเลือกวิธีที่ 3 (สงมอบ) 
เพราะไมอยากจะรับผิดชอบตามตั๋ว เลยสงมอบตั๋วน้ันใหมวงไปเฉยๆ โดยมิไดลงลายมือชื่อแต
ประการใด จึงเปนที่เห็นไดวา มวงเปนผูรับตั๋วที่โอนมาแบบสลักหลังลอยจากสมทีเดียว เม่ือมวง
เปนผูทรงตามกฎหมาย หลังจากที่ตั๋วถึงกําหนด และไมสามารถที่จะไปขึ้นเงินจากผูจายคือดํา
ได (ผูจายถาลงลายมือชื่อรับรองตั๋ว ผูจายจะตองรับผิดตามตั๋วเปนคนแรก) ฉะนั้น เม่ือตั๋วถึง
กําหนดถาถาผูจายไมจายเงิน ไมวาจะรับรองตั๋วหรือไมก็ตาม ผูทรงตามกฎหมายคนสุดทายคือ 
มวง ก็สามารถที่จะฟองบุคคลที่ลงลายมือชื่อในตั๋วไดทุกคนก็ไดแก สม ฟา ชมพู เขียว ขาว และ
แดง สวนบุคคลอ่ืนๆ เชน แสดง น้ําเงิน เหลือง หรือดํา (เพราะมิไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋ว) ทั้ง 
4 คนนี้ไมตองรับผิดตามตั๋ว เพราะไมไดลงลายมือชื่อในตั๋ว

อยางไรเรียกวาตั๋วเงินขาดสายและไมขาดสาย
ความหมายของคําวาตั๋วขาดสาย และไมขาดสายนั้นหมายถึงตั๋วเงินที่ผูโอน

ไดทําการโอนไปยังผูรับโอนไดทําถูกวิธีการโอนของแบบตั๋วเงินในแตละชนิดหรือไม (ชนิดตั๋ว
ระบุชื่อ และตั๋วผูถือ) ถาไดทําการโอนโดยถูกตองวิธีการโอนของแตละชนิดแลว กฎหมายถือวา
เปนการโอนที่ถูกตองตามกฎหมายตั๋วเงินเพราะถือไดวาขั้นตอนตางๆ ในการโอนไดดําเนินมา
โดยตอเนื่องกันไมขาดสาย ผูที่รับโอนตั๋วไวในครอบครองคนสุดทายก็เปนผูทรงตามกฎหมาย  
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แตถาขั้นตอนในการโอนตั๋วไดกระทําผิดหรือขามขั้นตอนไป กฎหมายถือวาการโอนระหวางผู
โอนกับผูรับโอนนั้นใชไมได เพราะมันมิไดดําเนินมาโดยตอเน่ืองกัน ซึ่งเรียกวาการโอนตั๋วนี้ขาด
สาย ผูรับโอนตั๋วมาคนสุดทายก็มิใชผูทรงตามกฎหมาย ตั๋วเงินที่จะมีสิทธิฟองใครไดตาม
กฎหมายตั๋วเงิน แตอาจจะฟองลูกหนี้ของตนเองไดตามมูลหนี้เดิม ซึ่งเปนคนละเรื่องกับ
กฎหมายตั๋วเงิน

ตัวอยางตั๋วขาดสาย

ปญหาถามวา มวงเปนผูทรงตามกฎหมายหรือไม ตามตัวอยางนี้ จะเห็นไดวา 
แดงผูสั่งจายออกตั๋วแลกเงินระบุชื่อใหขาวเปนผูรับเงิน จึงเปนตั๋วระบุชื่อ ฉะนั้นเวลาจะทําการ
โอนตอไปตองมีการสลักหลังตั๋วพรอมสงมอบตั๋วไปดวย (จะสลักหลังลอยหรือสลักหลังเฉพาะก็
ได) ตามตัวอยางขาวไดทําการโอนตอไปโดยสลักหลังเฉพาะใหเขียวถือไดวาเปนการโอนที่ถูก
ตองตามกฎหมายตั๋วเงิน ฉะน้ันเขียวจึงเปนผูทรงตามกฎหมาย ตอมาเขียวไดทําการโอนตอให
น้ําเงินโดยสงมอบเฉยๆ การโอนเชนน้ีถือวาใชไมไดไมถูกตองตามกฎหมายตั๋วเงินเพราะเขียว
ไดรับโอนตั๋วมาจากขาวแบบสลักหลังเฉพาะระบุชื่อผูรับโอนมา ฉะนั้นเวลาเขียวจะโอนตอไป
ตองทําการโอนโดยสลักหลังและสงมอบตั๋วตอไปเทานั้น แตนี่เขียวมิไดทําตามที่กฎหมาย
บัญญัติไวใหทําโดยสลักหลังและสงมอบตั๋วตอไปเทานั้น แตนี่เขียวมิไดทําตามที่กฎหมาย
บัญญัติไวใหทํา เขียวกลับสงมอบตั๋วไปเฉยๆ โดยหวังที่จะไมตองรับผิดชอบตามตั๋ว ฉะนั้น เม่ือ
น้ําเงินรับโอนตั๋วมาถือไดวาตั๋วน้ันไดกระทําผิดขั้นตอนในการโอน จึงทําใหการโอนไมถูกตอง
ตามกฎหมาย กฎหมายเรียกวา ตั๋วนั้นขาดสายเสียแลว ดังนั้นนํ้าเงินจึงไมใชผูทรงตามกฎหมาย 
และถึงแมน้ําเงินจะโอนตอไปใหมวงโดยสลักหลังลอยก็ตาม ในเม่ือการโอนระหวางเขียวกับน้ํา
เงิน มันขาดสายหรือผิดขั้นตอนในการโอนแบบตั๋วเงินมาแลว ถึงแมมวงจะรับโอนตั๋วมาโดย
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สุจริต อยางไรก็ตาม มวงก็มิใหผูทรงตามกฎหมายของตั๋วเงินใบนี้ จึงไมมีสิทธิที่จะฟองรองใคร
ไดเลยตามกฎหมายตั๋วเงิน

ผูทรง ผูทรงหมายถึงผูที่มีตั๋วเงินอยูในความครอบครองในฐานะ 3 ประการ
อันใดอันหน่ึงดังตอไปน้ีคือ

1. มีตั๋วอยูในความครอบครองในฐานะเปนผูรับเงินคนแรก
2. มีตั๋วอยูในความครอบครองในฐานะเปนผูรับสลักหลังการโอนตั๋วมา

              3. มีตั๋วอยูในความครอบครอง และตั๋วนั้นเปนตั๋วผูถือ
ตัวอยางที่ 1 แดง ออกตั๋วแลกเงินสั่งใหดําจายเงินแกขาว ดังนี้ ถือวาขาว เปนผู

รับเงิน คนแรกของตั๋วแลกเงินระบุชื่อฉบับนี้ และเปนผูทรงตามกฎหมาย
ตัวอยางที่ 2 แดง ออกตั๋วและเงินสั่งใหดําจายเงินแกขาว ขาวไดโอนตั๋วโดย

สลักหลัง (สลักหลังลอยหรือสลักหลังเฉพาะก็ได) และมอบตั๋วใหเขียวไป ดังนี้ถือวา เขียวเปนผู
รับโอนและเปนผูทรงตามกฎหมายตอไป

ตัวอยางที่ 3 แดงออกตั๋วแลกเงินสั่งใหดําจายเงินแกขาวหรือผูถือ ขาวทําตั๋ว
แลกเงินใบนี้หายไป เขียวเก็บได และไดนําตั๋วใบน้ีไปสงมอบใหสมโดยแลกกับขาวสารหนึ่งถัง 
ดังนี้กฎหมายถือวา สมเปนผูครอบครองตั๋วใบน้ัน และเปนผูทรงตามกฎหมายดวย ถึงแมตั๋วใบน้ี
จะเปนตั๋วที่ขาวทําหายก็ตาม และเขียวเก็บไดเอามาแลกกับขาวสาร 1 ถังจากสม ในเม่ือสม
สุจริตไมทราบเรื่องอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับตั๋วมากอนดังนี้ สมยอมเปนผูทรงตามกฎหมายเพราะเปน
ตั๋วผูถือเพียงแตเขียวสงมอบใหสม ก็เปนการโอนที่ถูกตองตามกฎหมายตั๋วเงินแลว ผูทรงตาม
มาตรา 904 นี้ เปนแตเพียงเปนผูมีตั๋วอยูในความครอบครองในฐานะ 3 ประการ (ประการใด
ประการหนึ่งดังกลาวมาแลว) เทานั้นจะมีสิทธิไลเบี้ยใหผูลงลายมือชื่อในตั๋วใหรับผิดตามเนื้อ
ความของตั๋วเงินไดหรือไมนั้น จะตองศึกษามาตรา 905 ประกอบดวย เพราะกฎหมายไดกลาว
ถึงผูทรงที่จะมีสิทธิไลเบี้ยตามตั๋วเงินได จะตองเปนผูทรงตามกฎหมายดวย ซึ่งมีรายละเอียดดัง
ตอไปน้ี มาตรา 905 วรรคแรก บอกวา “ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 1008” หมายความ
วา ถาตั๋วเงินใดมีเรื่องเก่ียวกับการปลอมลายมือ หรือการลงลายมือโดยปราศจากอํานาจแลว จะ
ตองนํามาตรา 1008 มาปรับทั้งสิ้น แตถาตั๋วเงินใดไมมีเร่ืองดังกลาวแลว และมีปญหาวาผูครอบ
ครองตั๋วคนสุดทายนั้นจะเปนผูทรงตามกฎหมายหรือไม เราก็ตองมาดูมาตรา 905 เพ่ือนํามาใช
ปรับตอไป
                ตัวอยาง ถาคุณรับเช็คมาใบหนึ่ง แลวเช็คนั้นมีการปลอมลายมือชื่อของผูสลัก
หลังคนใดคนหนึ่งเชนนี้ ถามีปญหาถามถึงสิทธิการไลเบี้ยหาผูรับผิดชอบตามตั๋ว จะตองนํา
มาตรา 1008 มาปรับ แตถาเช็คใบน้ันไมมีการปลอมลายมือก็ตองนํามาตรา 905 มาปรับ เพ่ือจะ
ไดพิสูจนวาคุณในฐานะผูเปนเจาของเช็คในนั้นจะเปนผูทรงตามกฎหมาย มีสิทธิจะไลเบี้ยบุคคล
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ที่ลงลายมือชื่อในเช็คใบน้ันไดหรือไม ฉะน้ันจะพูดเกี่ยวกับมาตรา 905 โดยเฉพาะอันหมาย
ความถึงตั๋วเงินที่ไมมีการปลอมลายมือหรือการลงลายมือโดยปราศจากอํานาจ มาตรา 905 ขอ
ความที่วา “บุคคลผูไดตั๋วเงินไวในครอบครอง ถาแสดงใหปรากฏสิทธิดวยการสลักหลังไมขาด
สาย แมถึงวาการสลักหลังรายที่สุด จะเปนสลักหลังลอยก็ตาม ทานใหถือวาเปนผูทรงโดยชอบ
ดวยกฎหมาย”

ตัวอยาง

ตามตัวอยางนี้ แดงออกตั๋วแลกเงินระบุชื่อใหขาวเปนผูรับเงิน ขาวไดโอนตั๋วให
เขียวโดยสลักหลังเฉพาะ เขียวไดโอนตั๋วตอไปโดยสลักหลังลอยใหเหลือง เหลืองไดรับตั๋วที่โอน
มาใหตนโดยสลักหลังลอย เหลืองก็สามารถโอนตอไปไดโดยสงมอบเฉยๆ ใหฟา และฟาเม่ือได
รับโอนตั๋วมาโดยเหลืองสงมอบให ฟาก็สามารถโอนตอไปไดเสมือนกับฟาไดรับตั๋วที่สลักหลัง
ลอยมาจากเขียวเหมือนกัน ฟาจึงโอนตอไปโดยสงมอบใหชมภู ดังนี้ถือไดวา การโอนตั๋วเงิน
ฉบับนี้ไดทําโดยถูกตองตามขั้นตอนวิธีการโอนของตั๋วเงินทุกประการ จึงถือไดวาชมภูเปนผูทรง
ที่ชอบดวยกฎหมาย เพราะตั๋วฉบับนี้ไดทําการโอนโดยไมขาดสายแตประการใด ถึงแมเขียวจะ
เปนผูที่สลักหลังลอยรายสุดทายในตั๋วเงินก็ตาม มาตรา 905 ขอความที่วา “เม่ือใดรายการสลัก
หลังลอยมีสลักหลังรายอ่ืนตามหลังไปอีก ทานใหถือวา บุคคลผูที่ลงลายมือชื่อในการสลักหลัง
รายที่สุดนั้นเปนผูไดไปซึ่งตั๋วเงินดวยการสลักหลังลอย”
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ตัวอยาง

ตามตัวอยางนี้ จะเห็นไดวา ง. เปนผูสลักหลังลอยโอนตั๋วใบน้ีให จ. ไป เม่ือ จ. 
ไดรับตั๋วมา จ. ก็มีสิทธิที่จะโอนตั๋วตอไปได 3 วิธีดวยกัน (สลักหลังลอย สลักหลังเฉพาะ หรือสง
มอบเฉยๆ) และ จ. ไดเลือกโอนตอไปโดยวิธีสงมอบให ฉ. เม่ือ ฉ. รับโอนตั๋วา ก็ถือไดวา ฉ. 
เปนผูทรงตามกฎหมาย และเปรียบเสมือนวา ฉ. ไดรับโอนตั๋วมาโดยการสลักหลังลอย จาก ง. 
เหมือนกัน ดังนั้น ฉ. ก็มีสิทธิที่จะโอนตั๋วตอไปได 3 วิธีเชน จ. เหมือนกัน แต ฉ. ใชการโอนตอ
ไปโดยสลักหลังเฉพาะและสงมอบตั๋วใบน้ันให ช. จะเห็นไดวาตามตัวอยางนี้ ฉ. เปนเจาของตั๋วที่
ลงลายมือชื่อในตั๋วรายสุดทายตอจากสลักหลังลอยของ ง. ฉะนั้น ยอมมีสิทธิที่จะโอนตั๋วตอไปให
ใครๆ ก็ได มาตรา 905 วรรคแรกนี้ กฎหมายไดบัญญัติขึ้นมาก็เพ่ือใหสันนิษฐานไวโดยเด็ด
ขาดวา บุคคลใดที่มีตั๋วอยูในความครอบครองและไดรับตั๋วเงินน้ันมาโดยสุจริตโดยวิธีการโอนได
ทําโดยถูกตองไมมีการขาดสายยอมเปนผูทรงตามกฎหมายในตั๋วเงินน้ันเสมอ

มาตรา 905 วรรคแรกตอนทาย “อน่ึงคําสลักหลังเม่ือขีดฆาเสียแลวทานใหถือ
เสมือนวามิไดมีเลย” หมายความวาผูที่ไดทําการสลักหลังตั๋วเพ่ือโอนตั๋วตอไปน้ัน ถาตั๋วใบน้ันยัง
อยูในมือของผูโอนก็ยังมีสิทธิที่จะเปลี่ยนใจไมอยากจะโอนตั๋วใบนั้นตอไปไดหรือไมอยากใหผูรับ
โอนคนที่เขียนชื่อลงไปแลวไดตั๋วนั้นไป ก็โดยวิธีการขีดฆาถอยคําที่สลักหลังลงไปใหหมดก็ทํา
ได เพราะกฎหมายใหสิทธิที่จะเปลี่ยนการแสดงเจตนาเดิมได แตมีขอควรจําไววา ตั๋วนั้นยังไม
ไดสงมอบไปยังผูรับโอนประการหนึ่ง และผูที่จะมีสิทธิขีดฆาคําสลักหลังน้ันไดตองเปนผูที่ทํา
การสลักหลังเอง และขีดฆาของตนเอง ไมใชไปขีดฆาคําสลักหลังของผูอ่ืน นอกจากนั้นการขีด
ฆาลายมือชื่อสลักหลังบนตั๋วเงินนี้ทําไดโดยผูทรงที่ชอบดวยกฎหมายที่มีความประสงคจะปลด
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หนี้ใหแกผูลงลายมือชื่อคนใดคนหนึ่ง และเม่ือผูทรงขีดฆาลายมือชื่อใดแลว ผูทรงก็ยังไมสิ้นสิทธิ
ที่จะไลเบี้ยผูลงลายมือชื่อคนอ่ืน เพราะกฎหมายถือวาผูลงลายมือชื่อทุกคนบนตั๋วเงินตองรับผิด
ตอผูทรงอยางลูกหนี้รวม

ตัวอยาง

ตามตัวอยางนี้ แสดเปนผูทรงที่ชอบดวยกฎหมาย และไดขีดฆาชื่อเขียวที่สลัก
หลังออกไป เม่ือตั๋วถึงกําหนดขึ้นเงิน ดําไมจายเงินตามตั๋ว แสดก็มีสิทธิที่จะไลเบี้ยผูลงลายมือ
ชื่อในตั๋วไดทุกคน คือไลเบี้ย น้ําเงิน เหลือง ขาว และแดงได ตามปญหานี้สมมติวา แสดไดไล
เบี้ยน้ําเงินใหจายเงิน น้ําเงินก็จายเงินตามตั๋วใหแสดจนครบ น้ําเงินก็เปนผูทรงที่ชอบดวย
กฎหมายตอไป มีปญหาวาน้ําเงินจะฟองไลเบี้ยเขียวไดหรือไม ผูเขียนมีความเห็นวา น้ําเงินจะ
ฟองไลเบี้ยเขียวไมได เพราะเขียวหลุดพนจากความรับผิดในตั๋วไปแลว เน่ืองจากแสดผูทรงคน
กอนไดขีดฆาการลงลายมือชื่อของเขียวทิ้ง เปรียบเสมือนไดวาเขียวไมเคยไดลงลายมือชื่อในตั๋ว
ใบนี้เลย และน้ําเงินก็หมดสิทธิไลเบี้ยเขียว ตามมาตรา 967 วรรค 3 ดวย ซึ่งบอกวาน้ําเงินเม่ือ
จายเงินใหแกผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายไปแลวก็สวมสิทธิของผูทรงคนนั้นที่จะไลเบี้ยผูลงลาย
มือชื่อในตั๋วที่มีความผูกพันอยูแลวกอนน้ําเงิน ซึ่งก็จะเห็นไดวา มีเหลือง ขาว และแดงเทานั้น 
สวนเขียวหลุดพนไปเพราะถูกขีดฆาลายมือชื่อ ถือเสมือนวาไมเคยลงลายมือชื่อในตั๋วเลย 
มาตรา 905 วรรค 2 กลาววา “ถาบุคคลผูหน่ึงผูใดตองปราศจากตั๋วเงินไปจากครอบครอง ทาน
วาผูทรงซึ่งแสดงใหปรากฏสิทธิของตนในตั๋วตามวิธีการดังกลาวมาในวรรคกอนน้ัน หาจําตอง
สละตั๋วเงินไม เวนแตจะไดมาโดยสุจริต หรือไดมาดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง” 
ความในวรรค 2 นี้ เปนกรณีผูที่มีตั๋วในความครอบครอง และเปนตั๋วระบุชื่อเชนเดียวกับตั๋วใน
วรรคแรก ผูที่มีตั๋วน้ีไมตองวิตกประการใดทั้งสิ้น ถาตนรับโอนตั๋วโดยสุจริต และวิธีการโอนนั้น
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ไดถูกตองขั้นตอนทุกอยาง ถาตอมาเจาของตั๋วที่แทจริงซึ่งทําตั๋วหลุดไปจากความครอบครองนั้น
จะมาทวงเอาตั๋วคืน ผูที่มีตั๋วตามวรรค 2 นี้ไมตองคืนตั๋วใหเจาของเดิมไป ถาพิสูจนไดวาไดรับ
ตั๋วมาโดยสุจริตมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรงแตประการใด และไดรับมาโดยถูกขั้นตอนของ
การโอนตั๋วที่ไมขาดสาย ผูมีตั๋วอยูในความครอบครองนี้ก็มีสิทธิในตั๋วเงินใบนี้ดีกวาเจาของเดิมที่
ทําหลุดมือไป มาตรา 905 วรรค 3 กลาววา “อน่ึงขอความในวรรคกอนนี้ใหใชบังคับตลอดถึงผู
ทรงตั๋วเงินสั่งจายใหแกผูถือดวย” สําหรับวรรคสุดทายนี้ กฎหมายไดบอกวาใหนําบทบัญญัติใน
วรรคแรกและวรรค 2 ซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับผูทรงของตั๋วเงินระบุชื่อ มาใชกับตั๋วผูถือดวย ตัว
อยาง แดง สั่งธนาคารใหจายเงินแกผูถือแลว แดงก็มอบเช็คใหแกดําไป ดําทําเช็คผูถือใบนี้หาย 
ขาวเก็บได ขาวรูกฎหมายดี ขาวก็ไมสลักหลังเช็ค ขาวสงมอบไปใหเขียว ตอมาดําทราบดีวา
เช็คใบน้ีอยูที่เขียวจึงฟองเรียกเช็คคืนจากเขียว ปญหาวาเขียวจะตองคืนเช็คใบน้ีใหดําหรือไม 
ตามตัวอยางนี้ เปนเช็คผูถือ สามารถโอนไดโดยการสงมอบ การที่ขาวสงมอบเช็คใหเขียว ก็เปน
การโอนที่ถูกตองตามกฎหมายแลว เขียวตองพิสูจนใหไดวา การรับเช็คใบน้ีมาเขียวสุจริตไม
ทราบเรื่องอะไรทั้งสิ้น และมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรงแตประการใด เม่ือพิสูจนไดเชนน้ี
เขียวไมตองคืนเช็คใหดําแตประการใด และสามารถฟองไลเบี้ยแดงผูออกเช็คใบน้ีไดดวย เพราะ
กฎหมายถือวา เขียวเปนผูทรงที่ชอบดวยกฎหมายแลว มาตรา 906 “คําวาคูสัญญาคนกอนๆ 
นั้น รวมทั้งผูสั่งจายหรือผูออกตั๋วเงินและผูสลักหลังคนกอนๆ ดวย” อธิบายหลักกฎหมาย เปนที่
ทราบกันแลววาผูที่เปนลูกหนี้ของตั๋วเงินก็คือ ผูที่ลงลายมือชื่อของตนเองในตั๋วเงิน บุคคลเหลานี้
กฎหมายถือวา เปนคูสัญญาในตั๋วเงินทั้งสิ้น ซึ่งเร่ิมตั้งแตผูสั่งจาย ผูจาย (ถาไดรับรองตั๋ว) ผูสลัก
หลังโอนตั๋ว ผูรับอาวัลเหลานี้เปนตน ซ่ึงทุกคนมีหนาที่จะตองรับผิดชอบแบบลูกหนี้รวมตอผูทรง
ตั๋วที่ชอบดวยกฎหมายทั้งสิ้น มาตรา 907 “เม่ือใดไมมีที่ในตั๋วเงิน ซึ่งจะสลักหลังตอไปไดไซร 
ทานอนุญาตใหเอากระดาษแผนหน่ึงผนึกตอเขากับตั๋วเงินเรียกวาใบประจําตอนับเปนสวนหนึ่ง
แหงตั๋วเงินน้ันการสลักหลังในใบประจําตอครั้งแรกตองเขียนควบบนตั๋วเงินเดิมบางบนใบประจํา
ตอบาง” อธิบายหลักกฎหมายในตั๋วเงินใบหนึ่ง บางทีอาจจะมีการโอนกันมากราย กระดาษใบ
เดียวอาจจะเขียนไมพอ กฎหมายเลยใหหากระดาษมาอีกแผนหน่ึงใหเอามาตอกับตั๋วเงินใบเกา
นั้น (ใชเทปกาวติดก็ได) และเวลาจะเซ็นสลักโอนกันตอไปการโอนเซ็นครั้งแรกของใบที่เอาตอน้ี
ตองเซ็นควบทั้งใบแรกและใบหลังดวย ใบกระดาษที่เอามาตอน้ี กฎหมายเรียกวาใบประจําตอ
และเปนสวนหนึ่งของตั๋วเงินเชนกัน

เช็ค
ลักษณะทั่วไปของเช็ค

มาตรา 987 บัญญัติวา “อันวาเช็คนั้น คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง 
เรียกผูสั่งจาย สั่งธนาคารใหใชเงินจํานวนหนึ่งเม่ือทวงถามใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใหใชตาม
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คําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง อันเรียกวา ผูรับเงิน”
จากมาตรา 987 นี้จะเห็นไดวา เช็คเปนตั๋วเงินอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ

คลายๆ กับตั๋วแลกเงินทุกประการ เปนแตแตกตางกันตรงผูจายเงินเทานั้นกลาวคือ เช็คนั้นให
ธนาคารเปนผูจาย สวนตั๋วแลกเงิน นั้นผูจายจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได

บุคคลที่เกี่ยวของในเช็คมีอยู 3 ฝายดวยกัน คือ ผูสั่งจาย ซึ่งเปนผูออกเช็ค 
ผูจายซึ่งเปนธนาคาร และผูรับเงินซ่ึงเปนผูทรงตามกฎหมายของเช็ค บุคคลทั้ง 3 ฝายนี้มีความ
เกี่ยวของกันอยางไรจะทราบในรายละเอียดดังตอไปน้ี

ผูสั่งจาย
ผูที่เปดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารก็เพ่ือตองการใชเช็คในการถอนเงิน

จากธนาคาร ซึ่งเปนการสะดวกมากในวงการคา การตกลงเปดบัญชีกระแสรายวันระหวาง
ธนาคารกับผูเปดบัญชี โดยทั้ง 2 ฝายมีความผูกพันกันวาธนาคารจะยอมเปนตัวแทนของผูเปด
บัญชีซึ่งเปนตัวการเมื่อผูเปดบัญชีไดสั่งจายเช็คออกมาใหแกผูรับเงินคนใด ธนาคารยินดีเปนตัว
แทนใหแกผูเปดบัญชี โดยจะจายเงินในบัญชีของผูเปดบัญชีใหแกผูทรงตามกฎหมาย ซึ่งมาทวง
ถามจากธนาคารใหจายเงินตามเช็คนั้น  แตในทางตรงกันขาม ธนาคารมิไดมีนิติสัมพันธอยางใด
เลยกับผูทรงเช็คนั้น เวนเสียแตธนาคารไดรับรองเช็คแลว ถึงจะตองผูกพันทางกฎหมายเปนลูก
หน้ีชั้นตนที่จะตองรับผิดตอผูทรงเช็คตอไป ฉะนั้นถาธนาคารไมจายเงินใหแกผูทรงเช็ค ซึ่ง
ธนาคารไมไดรับรองเช็คนั้นก็ยอมได ผูทรงเช็คจะฟองรองใหธนาคารจายเงินหรือเรียกคาเสีย
หายอยางใดๆ ตอธนาคารไมได ไดแตจะไปฟองรองใหผูสั่งจายเช็คจายเงินตามเช็คใหตนเทานั้น 
แตในกรณีนี้ผูเสียหายเพราะธนาคารไมยอมจายเงินตามเช็คก็คือผูสั่งจายนั่นเอง ซึ่งตองเสีย
หนาหรือเสียเครดิตเพราะธนาคารปฏิเสธการจายเงิน จึงยอมมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายจาก
ธนาคารได ถาพิสูจนไดวาเช็คใบน้ันมีเงินครบถวนในบัญชีพอที่จะจายและผูสั่งจายไมเคยผิดขอ
ตกลงเรื่องหน้ีสินกับธนาคาร หรือไมเคยมีหน้ีสินกับธนาคารแตอยางใด ดังนี้ธนาคารในฐานะตัว
แทนที่ไมปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาที่ตกลงไว จะตองรับผิดตอผูสั่งจาย ถาเขาเกิดความเสีย
หายอันสืบเนื่องจากธนาคารงดการจายเงินตามเช็คนั้นใหแกผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายไป     
ผูสั่งจายฟองเรียกคาเสียหายตอธนาคารได

อํานาจ หนาที่ความรับผิดชอบของผูสั่งจายตอธนาคาร
1. ผูสั่งจายกับธนาคารมีนิติสัมพันธฉันทตัวการตัวแทนตามที่ไดตกลงทํา

สัญญาเปดบัญชีกระแสรายวันกันไวเทานั้น ผูสั่งจายไมมีอํานาจไปบีบใหธนาคารตองจายเงิน
ตามเช็คทุกใบที่ตนเขียนสั่งจายออกไป เปนสิทธิอยูในดุลยพินิจของธนาคาร ที่จะจายเงินใหแกผู
นําเช็คมาทวงถามใหใชเงิน แตถาธนาคารไมจายเงินแลว ทําใหผูสั่งจายเสียหายดังนี้ ผูสั่งจายมี
อํานาจหรือมีสิทธิฟองธนาคารเรียกคาเสียหายนั้นได เพราะธนาคารมิไดปฏิบัติตามสัญญาใหถูก
ตองตามที่ตกลงกันไวคือเปนตัวแทนคอยจายเงินเม่ือมีผูนําเช็คของผูสั่งจายมาทวงถาม
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2. ผูสั่งจายมีอํานาจสั่งธนาคารมิใหจายเงินตามเช็คอีกดวย ดังเชน บัญญัติ
ไวในมาตรา 992 แตการหามจายเงินตามเช็คโดยผูสั่งจายนี้ ผูสั่งจายตองหามโดยเจตนาที่สุจริต 
มิใชกลั่นแกลงผูทรงเช็ค อยางไรก็ตามถึงแมผูสั่งจายจะหามธนาคารจายเงินตามเช็คก็ตาม ถา
ปรากฏวาธนาคารไดรับรองเช็คใบน้ันแลว โดยผูสั่งจายเปนผูนําไปยื่นใหธนาคารรับรอง และ
การรับรองนี้จะเกิดขึ้นกอนหรือหลังการหามการจายเงินตามเช็คก็ตาม เม่ือธนาคารจายเงินไป
ตามเช็ค ธนาคารยอมมีสิทธิหักบัญชีของผูสั่งจายไดเสมอ ทั้งๆ ที่ธนาคารรูถึงการที่ผูสั่งจาย
หามการจายเงินตามเช็คก็ตาม เหตุผลก็เพราะวา เม่ือธนาคารรับรองเช็คโดยผูสั่งจายเปนผูนํา
ยื่นใหธนาคารรับรอง แลวมีผลทางกฎหมายใหธนาคารตองรับผิดชอบตอผูทรงเช็คนั้นในฐานะ
ลูกหนี้ชั้นตน ธนาคารตองจายเงินใหผูทรงเช็คไป และเม่ือธนาคารจายเงินตามเช็คไปแลว 
ธนาคารมีสิทธิหักบัญชีของผูสั่งจายตามสัญญาที่ตกลงกันไวในการเปดบัญชีไดเสมอ ผูสั่งจายจะ
ยกขอตอสูเรื่องหามจายเงิน และเรื่องทราบเรื่องดีของธนาคาร มายันธนาคารเพื่อมิใหหักบัญชี
ของตนไมได อํานาจของผูสั่งจายตอธนาคารก็มีเพียงแคนี้ ถาธนาคารไดปฏิบัติหนาที่ตัวแทนที่
ดี และถาไมจายเงินตามเช็ค เน่ืองจากเปนความผิดของผูสั่งจายเอง เชน เงินในบัญชีไมพอจาย 
ดังนี้ผูสั่งจายจะมาใชอํานาจฟองเรียกคาเสียหายจากธนาคารไมได

3. เปนที่แนนอนวา เม่ือธนาคารไดจายเงินใหแกผูนําเช็คของผูสั่งจายมา
ทวงถามไปแลว ซึ่งกอนจายเงินไปธนาคารก็ไดตรวจดูแลวอยางดีวาเปนลายมือชื่อของผูสั่งจาย 
สั่งจายเชค็จริงมิไดมีการปลอมลายมือแตอยางใด และไดตรวจดูวาผูทรงที่นําเช็คมาขึ้นน้ันเปนผู
ทรงตามกฎหมายโดยถูกตองหรือไม และถาเห็นวาเปนผูทรงตามกฎหมายโดยถูกตองเพราะได
รับเช็คที่โอนมาใหโดยมิไดขาดสายในการโอนแตอยางใดแลว ก็จายเงินไปโดยสุจริตปราศจาก
ประมาทเลินเลอ อยางนี้ธนาคารก็มีสิทธิที่จะหักบัญชีของผูสั่งจายไดตามจํานวนเทาที่ผูสั่งจาย
ไดสั่งจายมา

4. แตถาธนาคารไดจายเงินไปโดยลายมือชื่อของผูสั่งจายปลอม ถึงแมจะ
จายเงินไปโดยสุจริต มิไดประมาทเลินเลอ และไดตรวจดูทุกอยางตามหนาที่ของธนาคารในการ
จะจายเงินตามเช็ค มิไดประมาทเลินเลอและไดตรวจดูทุกอยางตามหนาที่ของธนาคารในการ
จายเงินตามเช็คแลวก็ตาม ธนาคารจะหักบัญชีของผูสั่งจายมิไดเลยแมแตบาทเดียว เพราะปกติ
แลวลายมือชื่อของผูสั่งจายนั้นจะตองมีตัวอยางอยูที่ธนาคารอยูแลว ทุกครั้งที่จายเงินไป 
ธนาคารจะตองตรวจดูวาลายมือผูสั่งจายที่เซ็นมาบนเช็คนั้นตรงและเหมือนกับลายมือชื่อของผู
สั่งจายที่ใหไวหรือไม ถาเหมือนก็จายเงินไปได ถาไมเหมือนแตยังจายเงินไป ธนาคารตองรับผดิ
ชอบเอง และอีกเหตุผลหนึ่งคือวา เม่ือลายมือชื่อผูสั่งจายปลอม ธนาคารจะอาศัยอางอิงหรือ
แสวงสิทธิจากลายมือปลอมของผูสั่งจายมาเพื่อใหตนหลุดพนจากความรับผิดเพื่อจะหักบัญชี
ของผูสั่งจายไมได ตามมาตรา 1008 ซึ่งบัญญัติหามไว ฉะน้ันธนาคารตองรับผิดชอบเอาเอง  
จะหักบัญชีผูสั่งจายไมได
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อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบผูสั่งจายตอผูทรงเช็ค
1. มาตรา 989 ไดบัญญัติใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินบางมาตรามา

ปรับใชกับเรื่องเช็คไดดวย ฉะน้ันเรื่องอํานาจของผูสั่งจายเช็คที่มีตอผูทรงเช็คก็นําเรื่องอํานาจ
ของผูสั่งจายตั๋วแลกเงิน ที่มีตอผูทรงตั๋วแลกเงินมาปรับใชกันได ดังเชนในมาตรา 915 ที่ไดให
อํานาจผูสั่งจายเช็คมีสิทธิเขียนขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของตนเองตอผูทรงเช็ค
ได

2. หรือมาตรา 917 ผูสั่งจายมีอํานาจเขียนไวดานหนาเช็ควา หามผูทรง
เปลี่ยนมือตอไปก็ได ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูทรงตองปฏิบัติตาม เพราะมีผลทางกฎหมายทั้งสิ้น

3. มาตรา 989 ก็ใหนําหลักมาตรา 914 มาใชปรับกับในเรื่องเช็คไดดวย 
หมายความวาผูสั่งจายเช็คนั้น เม่ือไดออกเช็คไปก็ตองรับผิดชอบตอผูทรงเช็คที่ชอบดวย
กฎหมายวา ถาเช็คนั้นไมสามารถขึ้นเงินได ผูสั่งจายยินดีจายเงินตามเช็คนั้นใหแกผูทรงเช็คโดย
ชอบดวยกฎหมายนั้นทุกประการ

4. ถึงแมผูทรงเช็คจะไดนํายื่นเช็คเพื่อทวงถามเงินตอธนาคารเกินกําหนด 
1 เดือน ถาเปนเช็คที่ออกและจายในเมืองเดียวกัน หรือเกินกําหนด 3 เดือน ถาเปนเช็คที่ออก
และจายตางเมืองกันน้ัน แลวผูทรงหมดสิทธิไลเบี้ยผูสลักหลังเช็คนั้น แตผูทรงเช็คก็ยังมีสิทธิที่
จะฟองไลเบี้ยเงินตามเช็คใหผูสั่งจายรับผิดชอบได ผูสั่งจายจะยกขอตอสูวา ยื่นเกินกําหนดไม
ตองรับผิดชอบไมได แตอยางไรก็ตามกฎหมายก็เปดโอกาสใหผูสั่งจายพิสูจนไดวา เหตุที่ผูทรง
ยื่นทวงถามใหธนาคารชําระเงินลาชา แลวไมไดรับชําระเงินครบเต็มตามจํานวนในเช็ค หรือไม
ไดรับชําระเงินเลย และมิใชความผิดของผูสั่งจายแตประการใด เชนผูสั่งจายพิสูจนไดวา ชวง
ระยะเวลาที่เช็คนั้นถึงกําหนดเงินในบัญชีของผูสั่งจายมีครบเต็มตามจํานวนที่ออกเช็คไป ตอมา
ธนาคารเกิดลมละลายขึ้นมา หรือไฟไหม ธนาคารจนเรียบหมดสิ้นเชนน้ี เปนเหตุใหผูทรงซึ่งนํา
ยื่นเช็คลาชา สามารถขึ้นเงินจากธนาคารได หรือไดแตก็ไมเต็มตามจํานวนเชนน้ี ผูสั่งจายก็หลุด
พนไมตองรับผิดชอบตอผูทรงอีกแตประการใด หรือผูสั่งจายอาจจะรับหลุดพนเพียงเทาที่จะเกิด
ความเสียหายอยางหนึ่งอยางใดแกผูสั่งจายเทานั้น

ตัวอยาง แดงผูสั่งจาย สั่งธนาคารจายเงินใหแกดํา เปนเงิน 10,000 บาท เม่ือ
เช็คถึงกําหนดดําไมยื่นเช็คเพื่อทวงถามเงินตอธนาคาร กลับมายื่นเม่ือเกินกําหนด 1 เดือน (ถา
เปนเช็คสั่งจายเมืองเดียวกัน) หรือเกินกําหนด 3 เดือน (ถาเปนเช็คที่สั่งจายตางเมืองกัน) ดังนี้
ถาตอมากอนยื่นเช็ค ใหธนาคารจายเงิน ธนาคารเกิดลมละลาย หรือไฟไหมธนาคารไปเสียกอน
ทําใหผูทรงไมไดรับเงินจากธนาคารแตประการใด ผูทรงก็ยังมีสิทธิฟองใหผูสั่งจายรับผิดชอบ
ตามเช็คนี้ไดทั้งเต็มจํานวนดวย แตกฎหมายมาตรา 990 ก็เปดโอกาสใหผูสั่งจายพิสูจนวาชวง
ระยะที่เช็คถึงกําหนดขึ้นเงินคือภายใน 1 เดือน หรือ 3 เดือนนั้น เงินในบัญชีของผูสั่งจายมีเต็ม
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ตามจํานวนเมื่อเกิดสาเหตุธนาคารลมละลายหรือเกิดไฟไหมขึ้นมาจนเปนเหตุให เงินทั้งหมดใน
ธนาคารสูญหายไปหมดอยางนี้ผูสั่งจายไมตองรับผิดชอบเงิน 10,000 บาท ตอผูทรงแตประการ
ใด หรือเม่ือเกิดไฟไหมธนาคาร เงินในบัญชีของผูสั่งจายเหลือเพียง 1,000 บาท เทานั้นที่ไมถูก
ไฟไหม อยางนี้ผูทรงก็มีสิทธิไลเบี้ยเอาจากบัญชีของผูสั่งจายในเงิน 1,000 บาทนั้นได แตจะไล
เบี้ยอีก 9,000 บาทไมได เพราะไมใชความผิดของผูสั่งจาย  แตถาผูสั่งจายไมสามารถพิสูจนได
กลาวคือ ไมเคยมีเงินอยูในบัญชีธนาคารเลยหรือมีก็ไมพอจายใหพอตามที่เขียนเช็คออกไปเชน
นี้ ตอมาธนาคารเกิดลมละลายหรือไฟไหมอาคารและถึงแมผูทรงจะยื่นเกินกําหนดเวลา 1 เดือน 
หรือ 3 เดือนก็ตาม ผูสั่งจายก็ยังตองรับผิดชอบเงินทั้งหมดตามจํานวนที่ออกเช็คไปตอผูทรง 
จะมาอางขอตอสูวาธนาคารลมละลาย หรือไฟไหมไมได ผูทรงมีสิทธิฟองใหผูสั่งจายรับผิดชอบ
เต็มตามจํานวนในเช็คใบน้ันได

ขอสังเกต ถาผูสั่งจายสามารถพิสูจนไดวาถึงแมผูทรงจะยื่นใหธนาคารจายเงิน
ภายในกําหนดตามมาตรา 990 เงินในบัญชีของผูสั่งจายก็มีพอที่จะจายเงินตามเช็คของผูสั่งจาย
นั้น แตตอมาธนาคารเกิดไฟไหม หรือธนาคารลมละลายแลวเปนเหตุใหผูทรงซึ่งยื่นทวงถามให
ธนาคารจายเงินไมสามารถไดรับชําระหนี้จากธนาคารเลยเชนน้ี กฎหมายวรรคสุดทายของ
มาตรา 990 ก็บอกวา ใหผูทรงสวมสิทธิของผูสั่งจายเทาที่มีจะไลเบี้ยธนาคารตอไป เหตุผลก็
เพราะวา เม่ือธนาคารลมละลาย หรือไฟไหม ผูฝากเงินกับธนาคารทุกคนถือไดวาเปนเจาหนี้
ของธนาคาร ซึ่งธนาคารตองรับผิดชอบ ถึงแมผูสั่งจายจะไมตองรับผิดตอผูทรงเช็คแลวก็ตาม 
แตสิทธิใดที่ผูสั่งจายมีตอธนาคารในฐานะเปนเจาหนี้ธนาคารนั้น ตองมอบใหแกผูทรงทั้งหมด 
เพ่ือใหผูทรงสวมสิทธิเปนเจาหนี้ธนาคารแทนผูสั่งจายตอไป

ธนาคาร
อํานาจหนาที่ความรับผิดของธนาคารตอผูสั่งจาย

1. ธนาคารเมื่อตกลงยอมรับเปนตัวแทนของผูเปดบัญชีกระแสรายวันแลว 
ถึงแมธนาคารจะไมมีนิติสัมพันธกับผูทรงเช็คก็ตาม แตตามปกติประเพณีการคาของธนาคาร 
เม่ือมีผูนําเช็คของผูสั่งจายมาทวงถามธนาคารใหจายเงิน ธนาคารจะจายเงินใหผูทรงเช็คนั้นหลัง
จากตรวจดูแลววาเปนเช็คที่มีลายมือชื่อของผูสั่งจายจริง บัญชีเงินฝากของผูสั่งจายมีเงินพอจาย 
และผูทรงเช็คเปนผูทรงตามกฎหมาย ธนาคารไมจําเปนตองไปตรวจสอบขางหลังตั๋ววา ลายมือ
ชื่อของผูสลักหลังลายมือใดบางเปนลายมือที่แทจริง หรือลายมือใดปลอมบาง เม่ือธนาคารตรวจ
ดูดังกลาวเรียบรอยแลว กฎหมายมาตรา 1009 บัญญัติวา ธนาคารไดรับความคุมครองทุก
ประการและมีสิทธิหักบัญชีของผูสั่งจายได

2. ธนาคารตองมีหนาที่ปฏิบัติตามคําสั่งของผูสั่งจายที่มีคําบอกกลาวหาม
การใชเงิน เม่ือธนาคารไดรับคําบอกกลาวจากผูสั่งจายวาหามจายเงินตามเช็คเลขที่นั้นเลขที่นี้ 
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ธนาคารตองหยุดการจายเงินใหแกเช็คเหลานั้นทันที ถาธนาคารจายเงินไปโดยทราบการบอก
กลาวหามนี้ ธนาคารไมมีสิทธิที่จะหักเงินในบัญชีของผูสั่งจายได แตการหามจายเงินตามเช็คตอ
ธนาคารนี้จะตองไมมีการนําเช็คไปใหธนาคารรับรองโดยผูสั่งจายเขามาเกี่ยวของดวย ถา
ธนาคารรับรองเช็คโดยผูสั่งจายนําไปใหรับรองนี้ ถึงแมตอมาภายหลังหรือกอนการรับรองเช็คนี้
จะมีการบอกกลาวหามการจายเงินของผูสั่งจายตอธนาคารอยูดวยและธนาคารไดจายเงินไปให
แกผูทรงเช็คโดยชอบกฎหมายนั้นทั้งๆ ที่รูการบอกกลาวหามการใชเงินน้ันก็ตาม ธนาคารก็หัก
เงินในบัญชีของผูสั่งจายไดเสมอ

3. เม่ือธนาคารรูวาผูสั่งจายตาย ธนาคารเมื่อไดรูวาผูสั่งจายไดตายแลวเปน
หนาที่ปฏิบัติของธนาคารเลยวาจะตองหยุดการจายเงินตามเช็คของผูสั่งจายคนนั้น แตถา
ธนาคารไมรูแตอยางใดโดยสุจริต และมิไดประมาทเลินเลอ ธนาคารจายเงินไปก็มีสิทธิที่จะหัก
เงินในบัญชีของผูสั่งจายได

4. เม่ือธนาคารรูวา ศาลไดมีคําสั่งรักษาทรัพยชั่วคราว หรือคําสั่งใหผูสั่ง
จายเปนคนลมละลาย หรือไดมีประกาศโฆษณาคําสั่งเชนน้ัน ขอ 4 น้ี ถาปรากฏวาตัวผูสั่งจาย
ไดตกเปนคนลมละลายหรือถูกศาลสั่งใหรักษาทรัพยชั่วคราว หรือไดมีการประกาศโฆษณาให
คนทั่วไปทราบวา ขณะน้ีผูสั่งจายไดตกเปนผูลมละลายแลว หรือถูกศาลสั่งใหรักษาทรัพยชั่ว
คราวแลวสิ่งเหลานี้เม่ือธนาคารทราบ ธนาคารมีหนาที่จะตองหยุดการจายเงินตามเช็คที่ผูสั่งจาย
ออกมาทันที ถายังจายเงินไปอีกทั้งๆ ที่รูวาผูสั่งจายถูกศาลสั่งเชนน้ัน ธนาคารก็ไมมีสิทธิหักเงิน
ในบัญชีของผูสั่งจายได

5. ถาเช็คที่นํามาขึ้นตอธนาคารนั้นเปนเช็คที่มีลายมือชื่อผูสั่งจายปลอม 
เชนนี้ ถึงแมธนาคารจะไดจายเงินไปตามวิธีทางการคาของธนาคารโดยสุจริต มิไดประมาท
เลินเลอ และไดปฏิบัติตามมาตรา 1009 แลวทุกประการ ธนาคารก็ไมมีสิทธิที่จะหักเงินในบัญชี
ของผูสั่งจายได เพราะมาตรา 1008 หามไวเน่ืองจากธนาคารจะมาอางอาศัยแสวงสิทธิจากลาย
มือปลอมของผูสั่งจายเพื่อใหตนเองหลุดพนจากความรับผิดนั้นไมได

6. ถาธนาคารไดรับรองเช็ค ตามมาตรา 993 ไมวาจะรับรองเช็คโดยผูทรง 
หรือผูสั่งจายเปนผูยื่นใหธนาคารรับรองก็ตาม เม่ือธนาคารจายเงินตามเช็คใหแกผูรับเงินไปแลว 
ธนาคารมีสิทธิที่จะหักบัญชีของผูสั่งจายไดเสมอ

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของธนาคารตอผูทรงเช็ค
1. เน่ืองจากธนาคารไมมีนิติสัมพันธตอผูทรงดังไดกลาวมาแลวฉะนั้น

ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไมจายเงินตามเช็คใหแกผูทรงนั้นได แตตามประเพณีของธนาคารแลว 
ธนาคารควรจายเงินตามเช็คนั้น ถาไดตรวจดูแลววาผูทรงเช็คนั้นเปนผูทรงเช็คที่ถูกตองตาม
กฎหมายแลวลายมือชื่อของผูสั่งจายนั้นไมไดปลอม

2. ธนาคารมีอํานาจไมจายเงินตามเช็ค ถาเงินในบัญชีของผูสั่งจายไมพอที่
จะจายตามเช็คนั้น เปนที่แนนอนถาผูสั่งจายไมมีเงินในบัญชีพอกับเช็คที่ออกไป ธนาคารจะไม
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จายเงินใหแกผูทรงเช็คแนนอน แตในขอน้ี ถาธนาคารมีความสัมพันธสนิทแนบแนนกับผูสั่งจาย
ซึ่งเปนลูกคาที่ดีของธนาคาร ธนาคารอาจจะรักษาหนา หรือเครดิตของผูสั่งจายก็ไดโดยจายเงิน
ตามเช็คไปกอน แลวแจงใหผูสั่งจายจัดการนําเงินมาเขาบัญชีตอไป อยางนี้ก็ทําได

3. ถาผูทรงเช็คนําเช็คมายื่นทวงถามใหธนาคารใชเงิน เม่ือเกิน 6 เดือน 
นับแตวันออกเช็ค ธนาคารจะไมยอมจายเงินใหแกผูทรงเลย แตอยางไรก็ตาม ถาธนาคารไดไต
ถามไปยังผูสั่งจายวาจะยินดีใหจายเงินหรือไม ถาผูสั่งจายยินดี อยางนี้ธนาคารจายเงินไปแลว ก็
มีสิทธิหักบัญชีของผูสั่งจายได มีปญหานาสนใจวาถาธนาคารจายเงินใหแกผูทรงที่ยื่นกําหนด 6 
เดือน ดังกลาวนี้โดยไมไตถามขอความยินยอมจากผูสั่งจายนั้นจะหักบัญชีของผูสั่งจายไดหรือไม 
ผูเขียนมีความเหน็วา มาตรา  991 นี้ใหการจายเงินตามเช็คอยูที่ดุลยพินิจของธนาคาร และไมมี
กฎหมายเขียนวาตองขอความยินยอมจากผูสั่งจายแตประการใด ถาธนาคารเห็นวาเงินในบัญชี
ของผูสั่งจายมีพอที่จะจายถึงแมจะเกินกําหนด 6 เดือนแลวก็ตามก็มีสิทธิหักบัญชีของผูสั่งจาย
ไดเสมอ เพราะอยางไรก็ตามอายุความที่ผูทรงจะฟองใหผูสั่งจายตองรับผิดชอบในเช็คนั้นก็มี
อายุความถึง 1 ปอยูแลว นับแตวันที่เช็คนั้นถึงกําหนด ฉะนั้นเม่ือธนาคารจายเงินไปตามเช็ค
แลวก็ยอมมีสิทธิหักเงินในบัญชีได เพราะยังอยูในระยะเวลาที่ผูสั่งจายตองรับผิดนั่นเอง

4. ปกติแลว ธนาคารไมมีนิติสัมพันธกับผูทรงเช็คแตอยางใด ไมตองจาย
เงินใหแกผูทรงเช็คที่นําเช็คมาทวงถามก็ได แตถาธนาคารไดรับรองเช็คแลว ธนาคารจะตองรับ
ผิดชอบตามเช็คนั้นทันที กฎหมายถือวาธนาคารตกเปนลูกหนี้ขั้นตน จะตองจายเงินใหแกผูทรง
เช็คนั้น เม่ือเช็คนั้นถึงกําหนดและถูกทวงถามใหใชเงินจะปฏิเสธไมได

ผูทรงเช็ค
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของผูทรงเช็คตอผูสั่งจาย
1. ถาธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค ผูทรงมีสิทธิฟองเรียกเงินตาม

เช็คจากผูสั่งจายได เพราะผูสั่งจายนั้นเม่ือไดเขียนเช็คออกไปแลวยอมเปนอันสัญญาวาจะยอม
รับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นทุกประการ ถาผูทรงเช็คไมสามารถขึ้นเงินตามเช็คนั้นตอ
ธนาคารได และความรับผิดชอบนี้นอกจากจะรับผิดชอบในทางแพง คือจายเงินตามเช็คแลว ยัง
ตองรับผิดชอบทางคดีอาญาดวย

2. ผูทรงเช็คมีหนาที่ตองไปขึ้นเงินตามเช็คนั้นเสียภายใน 1 เดือน ถาเช็ค
นั้นสั่งจายอยูในเมืองเดียวกัน หรือภายใน 3 เดือน ถาเช็คนั้นสั่งจายตางเมืองกัน

ขอ 2 นี้เปนหนาที่ของผูทรงเช็คจะตองนําไปยื่นเช็คเพื่อทวงถามให
ธนาคารจายเงิน ในเรื่องเช็คนี้ไมเหมือนกับตั๋วแลกเงินที่ศึกษากันมาแลว กลาวคือ ในเรื่องตั๋ว
แลกเงินนั้น ถาตั๋วถึงกําหนดวันใด ผูทรงตั๋วแลกเงินน้ันจะตองนําตั๋วไปยื่นใหผูจาย จายเงินทันที
ในวันน้ัน จะไปวันอ่ืนไมได แตเช็คนี้ถึงแมเช็คจะถึงกําหนดขึ้นเงินวันใด ผูทรงเช็คก็อาจจะไปยื่น
เช็คในวันหลังได แตถายื่นเกินกําหนด 1 เดือน หรือ 3 เดือนดังกลาว ผูทรงเช็คจะไมมีสิทธิไล
เบี้ย ผูสลักหลังทั้งปวงไดเลย แตยังมีสิทธิไลเบี้ยผูสั่งจายไดตามมาตรา 990 ตอไป
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3. ผูทรงเช็คถานําเช็คไปขึ้นเงินตอธนาคารเกินกําหนด 6 เดือนนับแตวัน
ออกเช็ค แลวธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไมจายเงินตามเช็คนั้นได และผูทรงเช็คก็ยังไมหมดสิทธิ์ที่จะ
ไปฟองไลเบี้ยผูสั่งจายไดภายในกําหนดอายุความ 1 ป นับแตวันเช็คนั้นถึงกําหนดตอไป

4. ถาผูทรงเช็ค นําเช็คไปใหธนาคารรับรองดวยตัวเอง กฎหมายมาตรา 
993 บัญญัติวาผูทรงเช็คนั้นหมดสิทธิไลเบี้ยผูสั่งจายและผูสลักหลังทั้งปวง เหตุผลก็เพราะวา 
การที่ผูทรงเช็คไปใหธนาคารรับรอง แสดงวาผูทรงก็ไมคอยเชื่อใจผูสั่งจาย และผูสลักหลังเทาใด 
ผูทรงหวังพ่ึงธนาคารเทานั้น ฉะนั้นเม่ือธนาคารรับรองวามีเงินแนนอนเชนน้ี กฎหมายเลยบอก
วาดีแลวใหไลเบี้ยไดจากธนาคารเทานั้น จะไปไลเบี้ยผูสั่งจายและผูสลักหลังทั้งหลายไมได

อํานาจความรับผิดชอบของผูทรงเช็คตอธนาคาร
1. ถาธนาคารไดรับรองเช็ค ตามมาตรา 993 ไมวาผูทรงเช็คหรือผูสั่งจาย

เปนผูยื่นใหธนาคารรับรองก็ตาม กฎหมายใหผูทรงมีอํานาจฟองธนาคารใหรับผิดชอบตามเช็ค
นั้นไดในฐานะธนาคารเปนลูกหนี้ขั้นตนของตั๋วเงินใบนั้น

2. ผูทรงเช็คตองนํายื่นเช็คใหธนาคารจายเงินเสียภายใน 6 เดือน มิฉะนั้น
จะไดรับการปฏิเสธการจายเงินจากธนาคาร แตก็ยังมีสิทธิที่จะฟองไลเบี้ยเอาจากผูสั่งจายได

รายการในเช็ค
เน่ืองจากเช็คเปนตั๋วเงินประเภทหนึ่ง ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายไดแตตอง

เปนเช็คที่มีรายการสมบูรณดังจะกลาวตอไปน้ีคือ
1. คําบอกชื่อวาเปนเช็ค บนกระดาษที่เปนเช็คนี้จะตองมีถอยคําเขียนวา 

เช็คดวย เพ่ือใหรูวาเปนตัวเงินประเภทเช็คมิใชตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงินแตประการใด 
ปกติแลวธนาคารแตละธนาคารจะออกรูปแบบเช็คของตนเอง อยางไรก็ได แตตองมีถอยคําวา 
เชค็ หรือCheque อยูบนเช็คใบน้ันดวย

2. คําสั่งอันปราศจากเงื่อนไขใหใชเงินเปนจํานวนแนนอน การเขียนเช็คผู
สั่งจายจะตองเขียนสั่งใหธนาคารจายเงินจํานวนที่แนนอนเม่ือเช็คถึงกําหนดจะมีเง่ือนไขอะไร
ตางๆ ในการจายเงินไมได

3. ชื่อ หรือย่ีหอ และสํานักของธนาคาร เปนที่แนนอนวา ในใบเช็คแตละใบ 
จะตองมีชื่อของธนาคารที่เปนเจาของเช็คนั้น และบอกสถานที่ตั้งของธนาคารนั้นไวดวย

4. ชื่อ หรือย่ีหอของผูรับเงิน หรือคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือ เช็คเปนตั๋ว
เงินประเภทหนึ่งที่เวลาออกใชในวงการคาจะออกมา 2 รูปแบบ คือเปนเช็คระบุชื่อผูรับเงิน หรือ
เช็คผูถือ หมายความวาบนเช็คใบน้ัน เวลาที่ผูสั่งจายเขียนเช็คออกไปจะตองระบุชื่อผูรับเงิน 
หรือเขียนถอยคําวาผูถือเช็คนี้เปนเจาของโดยไมตองระบุชื่อก็ได แตจะตองมีอยางใดอยางหนึ่ง
เสมอ

5. สถานที่ใชเงิน ธนาคารเปนผูจายเงินตามเช็ค สวนมากบนเช็คจะมีขอ
ความบอกสถานที่ตั้งของธนาคารวาอยูที่ใด ตําบลใด เลขที่ ถนนอะไร หรือถาเปนเช็คของสาขา
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ธนาคารใดก็บอกไวบนเช็คดวยวาตั้งอยูที่ใด เปนตน สิ่งเหลานี้ตองมีไวบนเช็คจะไดรูวาจายเงิน
กันที่ไหน

6. วันและสถานที่ออกเช็ค วันที่ออกเช็คนั้นเปนสิ่งสําคัญมาก เน่ืองจากจะ
ทําใหเรารูวาเช็คใบน้ันจะใชเงินกันเม่ือใด เพราะสวนมากแลววันที่ออกเช็คกับวันที่เขียนลงไปใน
เช็ค คือวันที่ถือวาเช็คนั้นถึงกําหนดขึ้นเงินไดนั่นเอง สวนสถานที่ออกเช็คนั้น ก็คือสถานที่ตั้ง
ของธนาคารที่เปนเจาของเช็คใบน้ันน่ันเอง แตอยางไรก็ตาม ถาในใบเช็คนั้นไมปรากฏสถานที่
ตั้งของธนาคารใหเรารูวาสถานที่ออกเช็คอยูที่ไหน กฎหมายก็ใหถือเอาภูมิลําเนาของผูสั่งจาย
เปนสถานที่ออกเช็คตอไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา 910 วรรค 4

7. ลายมือชื่อผูสั่งจาย ผูสั่งจายเปนผูออกเช็คสั่งธนาคารใหจายเงิน ฉะนั้นผู
สั่งจายจะตองลงลายมือชื่อบนเช็คนั้น เช็คจะสมบูรณตามกฎหมายจะตองมีลายมือชื่อของผูสั่ง
จายอยูเสมอ แตขอใหขอสังเกตไววาตรงชองที่ใหลงลายมือชื่อผูสั่งจายนั้น ถามีการลงลายมือชื่อ 
ถึงแมลายมือชื่อที่ลงนั้นจะไมใชของเจาของเช็คที่แทจริง เช็คใบน้ีก็มีผลใชไดตามกฎหมายแลว 
แตการจะไปขึ้นเงินจากธนาคารไดหรือไมเปนอีกเรื่องหน่ึง แตถาชองลายมือชื่อของผูสั่งจายไมมี
การลงลายมือชื่อของผูใดเลย เช็คใบนี้ก็ไมเปนเช็คที่ถูกตองตามกฎหมายแตอยางใด

กฎหมายใหนําบทบัญญัติบางมาตราในเรื่องตั๋วแลกเงินนํามาปรับใชกับเรื่อง
เช็คไดเทาที่จําเปน ซึ่งมีดังตอไปน้ี

1. มาตรา 910 เรื่องความสมบูรณของเช็ค หมายความวาปกติเช็คนั้นจะ
ตองมีรายการใหตรงตามกฎหมายของเช็คที่บัญญัติไวในมาตรา 988 แตถาบางรายการไมได
เขียนไว ก็ไมทําใหเช็คนั้นผิดกฎหมายแตประการใด เพราะกฎหมายใหนํามาตรา 910 มาปรับ
ใชได กลาวคือ ถาเช็คนั้นไมไดเขียนสถานที่ใชเงินไว กฎหมายใหถือเอาภูมิลําเนาของผูจายคือ
ธนาคารเปนสถานที่ใชเงิน หรือถาเช็คนั้นไมเขียนสถานที่ออกเช็คไวกฎหมายก็ใหถือภูมิลําเนา
ของผูสั่งจายเปนสถานที่ออกเช็ค หรือถาเช็คนั้นมิไดลงวันที่ออกเช็คไว กฎหมายก็ใหผูทรงเช็ค
ตามกฎหมายนั้นเขียนวันที่ที่แทจริงลงไป ซึ่งถือวาวันที่ลงไปนั้นเปนวันที่ออกเช็ค หรือวันที่เช็ค
นั้นถึงกําหนด

2. มาตรา 914 ถึงมาตรา 923 เรื่องการออกและสลักหลังตั๋วเงิน ดังเชน 
เร่ืองความรับผิดชอบของผูสั่งจายหรือผูสลักหลังเช็ค หรืออํานาจในการเขียนขอกําหนดลบลาง
ความรับผิด หรือจํากัดความรับผิดลงบนเช็คหรือขอกําหนดยอมลดละเรื่องผูทรงมิตองทําคําคัด
คานก็ไดถาเปนเช็คที่ออกมาจากตางประเทศ และเรื่องอ่ืนๆ อีกดังกลาวไวตั้งแตมาตรา 914 ถึง
มาตรา 923

3. มาตรา 925 เรื่องการสลักหลังเช็คใหตัวแทน ซึ่งทําได
4. มาตรา 926 เรื่องการสลักหลังเช็คเพื่อจํานํา ก็ทําได
5. มาตรา 938 ถึงมาตรา 940 เรื่องอาวัล ก็ใหนํามาใชกับเช็คได
6. มาตรา 945 เรื่องวิธีการใชเงิน ก็ใหนํามาปรับกับธนาคารผูจายเงินได
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7. มาตรา 946 เรื่องการจายเงินจะจายบางสวนไมได เรื่องนี้ก็นํามาปรับใช
กับธนาคารวาเวลาจายเงินตามเช็ค จะตองจายเงินตามเช็คไปทั้งหมด มิใชจะจายเพียงบางสวน
เทานั้น

8. มาตรา 959 เรื่องการใชสิทธิไลเบี้ย หมายความวา เม่ือธนาคารไมจาย
เงินตามเช็คผูทรงเช็คก็มีสิทธิที่จะฟองผูสั่งจาย และผูสลักหลังเช็คไดทุกคน

9. มาตรา 967 เรื่องจะฟองไลเบี้ยตอใคร ก็เชนกันเปนสิทธิของผูทรงจะ
ฟองผูสลักหลังเช็คไดทุกคน

10. มาตรา 971 เรื่องจะทําอยางไร ถาเช็คนั้นหมุนเวียนยอนกลับมายัง    
ผูทรงคนเกาอีก ซึ่งกฎหมายก็ใหผูทรงเช็คคนเกาหมดสิทธิฟองไลเบี้ยผูที่ตองรับผิดชอบอยูแลว 
จะฟองไลเบี้ยไดก็เฉพาะผูที่ตองรับผิดชอบตัวผูทรงคนเกาเทานั้น

ทั้งหมดทั้ง 10 ขอที่กลาวมานี้เปนเช็คที่ออกภายในประเทศ แตถาเปนเช็ค
ที่ออกจากตางประเทศกฎหมายใหนําบทบัญญัติตั๋วแลกเงินตอไปน้ีมาปรบัใช

1. มาตรา 924 เรื่องการสลักหลังเช็คที่ถึงกําหนดไปแลว ก็ทําไดเชนกัน
2. มาตรา 960 – มาตรา 964 เรื่องทําคําคัดคาน ซึ่งในเรื่องเช็คที่ออกจาก

ตางประเทศนี้แตกตางกับเช็คที่ออกในประเทศ  ถาเปนเช็คที่ออกภายในประเทศไมตองทําคํา
คัดคาน แตถาเปนเช็คที่ออกจากตางประเทศแลว เม่ือธนาคารไมจายเงิน ผูทรงเช็คตองทําคํา
คัดคานเสียกอนถึงจะไลเบี้ยผูสั่งจาย และผูสลักหลังทุกคนได

3. มาตรา 973 ถึงมาตรา 977 เรื่องผลของการไมทําคําคัดคานจนถึงเรื่อง
ตั๋วแลกเงินเปนสํารับ ก็ใหนํามาใชปรับกับเรื่องเช็คดวย

4. มาตรา 980 เรื่องผลของกฎหมายของตั๋วแลกเงินเปนสํารับ ก็ใหนํามา
ปรับใชกับเรื่องของเช็คดวย

เช็คขีดครอม
1. มาตรา 994 ถาในเช็คมีเสนขนานคูขีดขวางไวขางดานหนากับมีหรือไมมี

คําวา “และบริษัท” หรือคํายออยางใดๆ แหงขอความนี้อยูในระหวางเสนทั้งสองนั้นไซร เช็คนั้น
ชื่อวาเปนเช็คขีดครอมทั่วไป และจะใชเงินตามเช็คนั้นไดแตเฉพาะใหแกธนาคารเทานั้น  ถาใน
ระหวางเสนทั้งสองนั้นกรอกชื่อธนาคารอันหนึ่งอันใดลงไวโดยเฉพาะเช็คเชนนั้นชื่อวาเปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะ และจะใชเงินตามเช็คนั้นไดเฉพาะใหแกธนาคารอันน้ัน  มาตรา 995 (1) เช็คไม
มีขีดครอม ผูสั่งจายหรือผูทรงคนใดคนหนึ่งจะขีดครอมเสียก็ได และจะทําเปนขีดครอมทั่วไป
หรือขีดครอมเฉพาะก็ได

2. เช็คขีดครอมทั่วไป ผูทรงจะทําใหเปนขีดครอมเฉพาะเสียก็ได
3. เช็คขีดครอมทั่วไปก็ดี ขีดครอมเฉพาะก็ดี ผูทรงจะเติมคําลงวา       

“หามเปลี่ยนมือ” ก็ได
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4. เช็คขีดครอมเฉพาะใหแกธนาคารใด ธนาคารนั้นจะซํ้าขีดครอมเฉพาะให
ไปแกธนาคารอื่นเพื่อเรียกเก็บเงินก็ได

5. เช็คไมขีดครอมก็ดี เช็คขีดครอมทั่วไปก็ดี สงไปยังธนาคารใดเพื่อให
เรียกเก็บเงิน ธนาคารนั้นจะลงขีดครอมเฉพาะใหแกตนเองก็ได

มาตรา 996 การขีดครอมเช็คตามที่อนุญาตไวในมาตรากอนนั้น ทานวาเปน
สวนสําคัญอันหน่ึงของเช็ค ใครจะลบลางยอมไมเปนการชอบดวยกฎหมาย

มาตรา 997 เช็คขีดครอมเฉพาะใหแกธนาคารกวาธนาคารหนึ่งขึ้นไปเม่ือนํา
เบิกเอาแกธนาคารใด ทานใหธนาคารนั้นบอกปดเสียอยาใชเงินใหเวนแตที่ขีดครอมใหแก
ธนาคารในฐานเปนตัวแทนเรียกเก็บเงิน

ธนาคารใด ซึ่งเขานําเช็คเบิกขืนใชเงินไปตามเช็คที่ขีดครอมอยางวามานั้นก็ดี 
ใชเงินตามเช็คอันเขาขีดครอมทั่วไปเปนประการอื่น นอกจากการใชใหแกธนาคารอันใดอันหน่ึง
ก็ดี ใชเงินตามเช็คอันเขาขีดครอมเฉพาะเปนประการอื่นนอกจากใชใหแกธนาคารซึ่งเขาจะจงขีด
ครอมใหโดยเฉพาะ หรือแกธนาคารตัวแทนเรียกเก็บเงินของธนาคารนั้นก็ดี ทานวาธนาคารซึ่ง
ใชเงินไปด่ังกลาวนี้ จะตองรับผิดชอบตอผูเปนเจาของอันแทจริงแหงเช็คนั้น ในการที่เขาตองเสีย
หายอยางใดๆ เพราะการที่ตนใชเงินไปตามเช็คดั่งนั้น  แตหากเช็คใดเขานํายื่นเพ่ือใหใชเงิน 
และเม่ือย่ืนไมปรากฏวา เปนเช็คขีดครอมก็ดี หรือไมปรากฏวามีรอยขีดครอมอันไดลบลาง หรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเปนประการอื่นนอกจากที่อนุญาตไวโดยกฎหมายก็ดี เช็คเชนน้ีถา
ธนาคารใดใชเงินไปโดยสุจริตและปราศจากประมาทเลินเลอ ทานวาธนาคารนั้นไมตองรับผิด
หรือตองมีหนาที่รับใชเงินอยางใดๆ

มาตรา 998 ธนาคารใดซึ่งเขานําเช็คขีดครอมเบิกเงินใชเงินไปตามเช็คนั้นโดย
สุจริตและปราศจากประมาทเลินเลอ กลาวคือวาถาเปนเช็คขีดครอมทั่วไปก็ใชเงินใหแกธนาคาร
อันใดอันหน่ึง ถาเปนเช็คขีดครอมเฉพาะก็ใชใหแกธนาคาร ซึ่งเขาเจาะจงขีดครอมใหโดยเฉพาะ 
หรือใชใหแกธนาคารตัวแทนเรียกเก็บเงินของธนาคารนั้นไซร ทานวาธนาคารซึ่งใชเงินไปตาม
เช็คนั้นฝายหนึ่ง กับถาเช็คตกไปถึงมือผูรับเงินแลว ผูสั่งจายอีกฝายหนึ่งตางมีสิทธิเปนอยาง
เดียวกัน และเขาอยูในฐานอันเดียวกันเสมือนด่ังวาเช็คนั้นไดใชเงินใหแกผูเปนเจาของอันแทจริง
แลว

มาตรา 999 บุคคลใดไดเช็คขีดครอมของเขามาซึ่งมีคําวา “หามเปลี่ยนมือ” 
ทานวาบุคคลนั้นไมมีสิทธิในเช็คนั้นยิ่งไปกวา และไมสามารถใชสิทธิใชเช็คนั้นตอไปไดดีกวา
สิทธิของบุคคลอันตนไดเช็คของเขามา

มาตรา 1000 ธนาคารใดไดรับเงินไวเพ่ือผูเคยคาของตนโดยสุจริตและ
ปราศจากประมาทเลินเลอ อันเปนเงินเขาใชใหตามเช็คขีดครอมทั่วไปก็ดี ขีดครอมเฉพาะใหแก
ตนก็ดี หากปรากฏวาผูเคยคานั้นไมมีสิทธิหรือมีสิทธิเพียงอยางบกพรองในเช็คคนนั้นไซร ทาน
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วาเพียงแตเหตุที่ไดรับเงินไวหาทําใหธนาคารนั้นตองรับผิดตอผูเปนเจาของอันแทจริงแหงเช็ค
นั้นแตอยางหนึ่งอยางใดไม

คําอธิบาย
เช็คขีดครอม หมายถึงเช็คที่บนดานหนาทางดานซายของเช็คมีรอยเสน

ขนาน 2 เสนขีดพาดไว ในชองระหวางเสนขนานทั้ง 2 เสนนี้ อาจจะมีถอยคําเขียนไวก็ได ถามี
ถอยคําเขียนเปนชื่อของธนาคารใดธนาคารหนึ่งไว เราเรียกเช็คขีดครอมนั้นวาเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะซึ่งหมายความวาธนาคารที่มีชื่ออยูในชองขีดครอมนั้น เปนผูนําเช็คใบน้ีไปเบิกเงินจาก
ธนาคารที่มีอยูบนเช็คนั้น (หรือเรียกวา ธนาคารที่ออกเช็คขีดครอม) แตถาในชองระหวางเสน
ขนานทั้ง 2 เสนนี้วางเปลาไมมีถอยคําอะไรเขียนไว หรือมีถอยคําแตเพียง “และบริษัท” หรือคํา
ยออยางใดๆ อยูในระหวางเสนขนานทั้ง 2 นั้น เราเรียกเช็คขีดครอมแบบน้ีวาเปนเช็คขีดครอม
ทั่วไป ซึ่งหมายความวาผูไดรับเช็คใบน้ีมาในฐานะเปนผูทรงตามกฎหมายนั้น จะตองนําไปเขา
บัญชีของเขาเองในธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่เขาเปดบัญชีไวเพ่ือใหธนาคารนั้นจัดการเปนผูไป
เบิกเงินจากธนาคารที่ออกเช็คตอไป หรือถาผูไดรับเช็คมาไมเคยเปดบัญชีเงินไวกับธนาคารใดๆ 
เลย ในทางปฏิบัติผูไดรับเช็คอาจจะนําเช็คใบน้ันไปจัดการเปดบัญชีในธนาคารใดธนาคารหนึ่งก็
ได แลวธนาคารนั้นจะเปนผูไปเบิกเงินจากธนาคารที่ออกเช็คมาเขาบัญชีของเจาของเช็คตอไป 
หรือถาผูไดรับเช็คไมอยากจะไปเปดบัญชีที่ธนาคารใดๆ ก็อาจจะทําไดโดยโอนเช็คตอไปใหคน
อ่ืนที่มีบัญชีในธนาคารใดธนาคารหนึ่งเพื่อดําเนินการเบิกเงินมาเขาบัญชีของผูรับโอนตอไปก็ได   
เช็คขีดครอมที่กฎหมายบัญญัติออกมาใหใชกันน้ีก็เน่ืองจากเหตุผลเพื่อปองกันความเสียหาย
และรักษาผลประโยชนใหแกผูออกเช็คและผูรับเงินกลาวคือวา ถาเช็คขีดครอมที่ออกไปนั้นเกิด
หลุดมือไปจากผูออกเช็คหรือผูรับเงินโดยไมเจตนา เชนตกหาย หรือถูกลักไป ผูที่ไดรับเช็คไป
โดยไมมีสิทธิก็จะไปขอขึ้นเงินสดจากธนาคารที่ออกเช็คนั้นไมได เพราะการเบิกเงินตามเช็คขีด
ครอมจะตองใหธนาคารใดธนาคารหนึ่งเปนผูไปเบิกจากธนาคารที่ออกเช็คใบน้ัน  เช็คขีดครอมนี้
ก็เหมือนเช็คธรรมดาทุกประการ อาจจะมีไดทั้งเปนเช็คขีดครอมระบุชื่อผูรับเงิน หรือเช็คขีด
ครอมใหแกผูถือก็ได และสามารถโอนตอๆ ไปไดโดยวิธีการแบบของตั๋วเงินทุกประการ มันแตก
ตางจากเช็คธรรมดาตรงที่มีรอยขีดครอมเทานั้น เพราะจะไปเบิกเงินสดจากธนาคารไมได ตอง
เขาบัญชีแลวใหธนาคารใดธนาคารหนึ่งเปนผูจัดการเบิกใหเทานั้น  บนเช็คใบหนึ่งอาจจะมีรอย
ขีดครอมทั่วไปหลายขีดครอมก็ไดไมเปนไร ก็นําไปใหธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่ตนมีบัญชีฝาก
อยูจัดการเบิกใหได แตถามีรอยขีดครอมเฉพาะอยูบนใบเดียวกันดวยเชนนี้ ในทางปฏิบัติการ
เบิกเงินนั้น จะตองใหธนาคารที่มีชื่ออยูในชองขีดครอมเปนผูไปทําการเบิกเงินจากธนาคารที่
เปนผูออกเช็ค แตถาบนเช็คมีรอยขีดครอมเฉพาะเหมือนกัน 2 อัน คือมีชื่อธนาคาร 2 ธนาคาร
อยูในชองขีดครอมนั้น อยางนี้กฎหมายบัญญัติวาเช็คขีดครอมใบน้ีจะเบิกเงินไมไดถาธนาคารที่
ออกเช็คจายเงินใหธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่มีชื่อในรอยขีดครอมนั้นไป ถือวาทําผิดกฎหมายจะ
ตองรับผิดชอบในความเสียหายตอผูทรงที่แทจริงของเช็คใบน้ัน เหตุผลที่กฎหมายหามธนาคาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



105

ที่เปนเจาของเช็คขีดครอมจายเงินก็เพราะบนเช็คใบน้ันมีรอยขีดครอมเฉพาะเจาะจงชื่อธนาคาร
ถึง 2 ธนาคาร จึงทําใหไมรูวาธนาคารใดจะเปนผูไปเบิกเงินจากธนาคารที่ออกเช็คเพราะเมื่อ
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะแลว ธนาคารที่มีชื่ออยูในชองขีดครอมยอมจะเปนผูไปเบิกเงินจาก
ธนาคารที่ออกเช็คได แตนี่บนเช็คมีขีดครอมเฉพาะถึง 2 อัน และชื่อธนาคารก็ตางกันดวย 
ฉะน้ันเพ่ือตัดปญหาแกงแยงกันเปนผูไปเบิกเงิน กฎหมายจึงตัดปญหาไมใหธนาคารที่ออกเช็ค
จายเงินใหแกธนาคารใดทั้งสิ้น ใน 2 ธนาคารนี้ เวนเสียแตวา จะมีการเพิ่มขอความลงบนชองขีด
ครอมเฉพาะนั้นวา “เพ่ือเรียกเก็บ” อยูรวมชองกับชื่อของธนาคารใดธนาคารหนึ่งบนเช็คที่ขีด
ครอมเฉพาะนั้นอยางนี้ก็แสดงวา ธนาคารที่มีขอความตอทาย หรือขางหนาวาเพื่อเรียกเก็บจะ
เปนผูนําเช็ค แลวนําสงใหธนาคารที่มีชื่ออยูในชองขีดครอมเฉพาะอีกอันหน่ึงเพื่อเขาบัญชีของ
เจาของเช็คตอไป

ตัวอยาง

ปญหาตัวอยางนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปนผูนําเช็คไปเบิกเงินจากธนาคารที่เปนเจาของเช็ค 
แลวนําสงใหธนาคารกรุงไทยตอไป

ผูที่มีสิทธิ์ขีดครอมเช็ค
กฎหมายไดบัญญัติไวในมาตรา 995 วาบุคคลตอไปน้ีมีสิทธิขีดครอมบน

เช็คได คือ
1. ผูสั่งจาย เปนผูออกเช็ค มีสิทธิขีดครอมเช็คได ไมวาจะขีดครอมแบบทั่ว

ไป หรือแบบขีดครอมเฉพาะก็ได
2. ผูทรง เม่ือไดรับเช็คมา ถาเปนเช็คที่ไมมีขีดครอมมากอนก็มีสิทธิขีด

ครอมลงไปบนเช็คนั้นไดไมวาจะแบบใดก็ตาม หรือไดรับเช็คที่มีขีดครอมทั่วไปมา ผูทรงจะเขียน
ขีดครอมเฉพาะลงไปบนเช็คใบนั้นก็ไดหรือถาไดรับเช็คที่มีทั้งขีดครอมทั่วไป และขีดครอม
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เฉพาะมา ผูทรงอาจจะเขียนถอยคําวา “หามเปลี่ยนมือ” ลงไปบนเช็คนั้นอีกก็ได ซึ่งหมายความ
วา ผูไดรับเช็คที่หามเปลี่ยนมือมาจะโอนตอไปไมไดนั่นเอง คือจะโอนตอไปแบบตั๋วเงินไมได ซึ่ง
หมายความวาผูรับโอนตอไปจะไมมีสิทธิฟองผูสลักหลังทั้งหลายบนเช็คใบน้ันกอนผูที่โอนเช็คใบ
นั้นใหตนได ไดแตจะฟองผูที่โอนเช็คใหตนไดเทานั้น แตอยางไรก็ตามถึงแมเช็คจะเขียนหาม
เปลี่ยนมือผูที่ไดรับเช็คมา ก็อาจจะโอนตอไปแบบสามัญของการโอนหนี้ทั่วไปก็ได

3. ธนาคาร ธนาคารใดที่ไดรับเช็คมาเพื่อเขาบัญชีของลูกคาของตนอาจจะ
ขีดครอมเช็คนั้นก็ได โดยทําขีดครอมเฉพาะใหธนาคารของตนเองเปนผูไปเบิกเงินจากธนาคาร
ที่ออกเช็คก็ได หรือถาธนาคารใดไดรับเช็คที่ขีดครอมเฉพาะชื่อของตนมา ธนาคารนั้นอาจจะขีด
ครอมเฉพาะชื่อธนาคารอื่นแลวเติมคําวาเพื่อเรียกเก็บ พรอมกับสงเช็คใบน้ันไปใหธนาคารเพื่อ
เรียกเก็บน้ี จัดการไปเบิกเงินจากธนาคารที่ออกเช็คเพื่อสงมาใหธนาคารตนก็ยอมได

รอยขีดครอมเช็คนี้หามทําลาย
เม่ือเช็คใบใดมีรอยขีดครอมแลวกฎหมายถือวารอยขีดครอมน้ีเปนสวน

สําคัญอยางหนึ่งของเช็คนั้นทันที ผูใดจะมาลบลางรอยขีดครอมนี้ไมได ถาไปลบรอยขีดครอมถือ
วาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายของตั๋วเงินแลวยังผิดกฎหมายฐานปลอมแปลงเอกสารตาม
กฎหมายอาญาดวย

ธนาคารที่ออกเช็คขีดครอมจะจายเงินตามเช็คขีดครอมอยางไร
ธนาคารที่ออกเช็คขีดครอม หมายความถึงธนาคารที่ผูสั่งจายมีบัญชีอยู และได

ออกเช็คขีดครอมในนามของธนาคารนั้น กฎหมายไดกําหนดหนาที่ของธนาคารที่ออกเช็คขีด
ครอมไวในมาตรา 997 วา

1. ถาธนาคารที่ออกเช็คขีดครอมไดรับเช็คขีดครอมทั่วไปมาเพื่อมาขอขึ้นเงิน
กับธนาคาร ธนาคารจะจายเงินสดใหแกบุคคลธรรมดาไมได ธนาคารจะตองจายเงินใหแก
ธนาคารใดธนาคารหนึ่งซึ่งเปนผูมาเบิกเทานั้น

2. ถาธนาคารที่ออกเช็คขีดครอมไดรับเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกธนาคารกวา
ธนาคารหนึ่งขึ้นไป เม่ือนําเบิกเอาแกธนาคารใด กฎหมายใหธนาคารที่ออกเช็คนั้นปฏิเสธการ
จายเงินใหธนาคารเหลานั้น เวนแตจายใหแกธนาคารที่มีฐานะเปนตัวแทนเพ่ือเรียกเก็บเทานั้น
ทั้ง 2 ขอดังกลาวนี้ กฎหมายกําหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติของธนาคารที่จายเงินตามเช็คขีด
ครอมวาจะตองปฏิบัติตามนี้ ถาไมทําตามหรือปฏิบัติเปนอยางอ่ืนไมถูกตอง ธนาคารนี้จะตองรับ
ผิดตอผูเปนเจาของอันแทจริงแหงเช็คนั้นในการที่เขาตองเสียหายอยางใดๆ เพราะการที่
ธนาคารไดจายเงินไปตามเช็คดั่งนั้นคําวา ธนาคารตองรับผิดตอเจาของเช็คอันแทจริงนั้น หมาย
ความวา ตอผูทรงตามกฎหมายที่ไดทําเช็คขีดครอมนั้นหายไปหรือถูกขโมยไปโดยผูเอาไปหรือ
เก็บไดไมมีสิทธินั่นเอง แลวนําไปเบิกเงินสดจากธนาคารที่ออกเช็ค ถาธนาคารที่ออกเช็คไดจาย
เงินสดใหแกบุคคลเหลานั้นไปถือไดวา ธนาคารนั้นจายเงินไปผิดแบบวิธีของเช็คขีดครอมจะตอง
รับผิดในเงินจํานวนนั้นตอผูทรงตามกฎหมายคนนั้น
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เช็คขีดครอมที่ถูกลบลางรอยขีดครอม
กฎหมายบัญญัติใหเช็คที่มีรอยขีดครอมน้ีจะขึ้นเงินสดไมได นอกจากให

ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเปนผูเบิกแทน ถาธนาคารที่ออกเช็คขีดครอมไดจายเงินสดใหแกผูมา
เบิกไป ธนาคารนั้นจะตองรับผิดชอบในความเสียหายตอผูทรงที่แทจริงดังไดกลาวมาแลว แต
อยางไรก็ตาม เช็คที่มีขีดครอมนี้ ก็อาจจะถูกลบรอยขีดครอมใหสูญไปจากบนเช็คนั้นก็ได และ
ถาเปนการลบใหสูญไปอยางแนบเนียนมีฝมือมากจนดูไมออกวาเคยมีรอยขีดครอมมากอนเชนน้ี 
การที่ธนาคารที่ออกเช็คใบน้ีไดจายเงินสดไปใหแกผูมาเบิกโดยธนาคารไดตรวจดูเช็คแลวก็ไม
สามารถรูไดวามีรอยขีดครอมมากอน และธนาคารก็ทําโดยสุจริตมิไดประมาทเลินเลอแต
ประการใด พรอมกับไดจายเงินสดไปเชนน้ีจะถือวาธนาคารไดจายไปโดยปฏิบัติผิดวิธีการจาย
เช็คขีดครอม ซึ่งมีผลทําใหตองรับผิดตอผูทรงเช็คที่แทจริงหรือไม ตามปญหานี้กฎหมายได
บัญญัติทางออกไววา ถาเปนเช็คขีดครอมแลวมีการลบรอยขีดครอมอยางแนบเนียนจนดูไมเห็น
วามีรอยขีดครอมมากอน แลวนํามาเบิกเงินสดจากธนาคาร ถาธนาคารไดจายเงินไปตามเช็คใบ
นี้ โดยธนาคารไดตรวจดูแลววาไมเห็นมีรอยขีดครอมแตประการใด ดังนี้แลวธนาคารไมตองรับ
ผิดแตประการใดตอผูทรงเช็คที่แทจริงนั้น และธนาคารมีสิทธิหักบัญชีของผูสั่งจายไดดวย

ผลของกฎหมาย ถาจายเงินไปตามเช็คที่ขีดครอมโดยถูกตอง
เม่ือธนาคารที่ออกเช็คไดจัดการจายเงินตามเช็คขีดครอม โดยปฏิบัติถูก

ตองตามที่กฎหมายไดบัญญัติไวในมาตรา 997 กลาวคือจายใหแกธนาคารผูมาเบิกเงินที่มาขอ
ขึ้นเงินเพื่อเขาบัญชีของเจาของเช็คไปแลวกฎหมายไดบัญญัติไวในมาตรา 998 วาใหมีผลทาง
กฎหมายคือ ธนาคารมีสิทธิหักบัญชีผูสั่งจายไดตามจํานวนเงินที่จายออกไป และผลของ
กฎหมายนี้ กฎหมายไดใหมีผลตอผูสั่งจายวาถาไดออกเช็คขีดครอมและไดสงใหถึงมือของผูรับ
เงินไปแลว ก็มีสิทธิที่จะหักมูลหนี้เดิมกันไดกับผูรับเงินคนนั้น มีขอระวังในมาตรา 998 ไดดวย
วา ผูสั่งจายมีฐานะเสมือนกับธนาคารที่จายเงินไปถูกตองตอเม่ือไดสงเช็คขีดครอมนั้นใหแกผูรับ
เงินไปแลว ถายังเก็บเช็คไวกับตัวผูสั่งจายเอง ตอมาถาเช็คหลุดหายหรือถูกขโมยไป จะมาอาง
วามูลหนี้เดิมระหวางตนกับผูรับเงิน ที่เขียนชื่อไวในเช็คนั้นหมดสิ้นไปไมได

เช็คขีดครอมที่มีการเขียนวา หามเปลี่ยนมือ
ตามหลักกฎหมายแลว เม่ือผูสั่งจายออกเช็คมาไมวาเช็คนั้นจะเปนเช็ค

ธรรมดาหรือเช็คขีดครอมก็ตาม ผูสั่งจายมีสิทธิเขียนคําวา หามเปลี่ยนมือไดดังเชน ที่กฎหมาย
บัญญัติไวในมาตรา 917 และผูทรงที่ไดรับเช็คขีดครอมมา แตไมมีถอยคําในเช็ควา หามเปลี่ยน
มือ ผูทรงคนนั้นก็มีสิทธิที่จะเติมขอความวา หามเปลี่ยนมือ ลงไปบนเช็คได เชนกันดังที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 995 ฉะน้ันจึงเกิดปญหาขึ้นวาถาผูใดไดรับเช็คขีดครอมมา และมีถอยคําวาหาม
เปลี่ยนมือดวยเชนน้ี ผูนั้นจะโอนเช็คตอไปไดหรือไม เรื่องนี้กฎหมายไดบัญญัติไวในมาตรา 999 
วา ถาไดรับเช็คขีดครอมที่มีถอยคําวา หามเปลี่ยนมือตอไปน้ันมา ผูใดรับโอนเช็คใบน้ีมาจะทํา
การโอนเช็คใบนี้ตอไปในแบบของการโอนตั๋วเงินไมได จะโอนไดก็แบบการโอนหนี้สามัญเทานั้น
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ตัวอยาง แดงออกเช็คขีดครอมใบหนึ่งสั่งธนาคารจายเงินใหแกขาว ขาว
สลักหลังเช็คแลวโอนตอใหเขียว เขียวกอนโอนตั๋วไดเขียนคําวา หามเปลี่ยนมือ ลงไปบนเช็ค 
หลังจากนั้นก็สลักหลังโอนตอใหน้ําเงินตามปญหานี้ น้ําเงินเปนผูทรงเช็คตามกฎหมาย และน้ํา
เงินจะโอนเช็คโดยวิธีการแบบการโอนของตั๋วเงินใหใครตอไปอีกไมได ถาน้ําเงินฝาฝนโดยโอน
เช็คนี้ตอไปแบบของการโอนตั๋วเงินใหแกมวง มวงถึงจะเปนผูทรงตามกฎหมายก็ตามก็ไมมีสิทธิ
ที่จะฟองไลเบี้ย เขียว ขาว หรือแดงได เหตุผลก็เพราะวากฎหมายหามน้ําเงินโอนตั๋วเงินตอไป
ใหใคร กฎหมายตองการใหน้ําเงินเปนผูทรงคนสุดทายเทานั้น เม่ือนํ้าเงินฝาฝนผูที่รับโอนตอไป
ก็จะฟองผูที่สลักหลังตั๋วเงินไวกอนน้ําเงินไมได แตผูทรงคนสุดทายคือ มวงนี้ก็ยังมีสิทธิฟอง น้ํา
เงินตามกฎหมายตั๋วเงินอยู และมีปญหาสืบตอไปวา ถาน้ําเงินจายเงินใหมวงไปแลว น้ําเงินกลับ
มาเปนผูทรงตามกฎหมายตั๋วเงินไดหรือไม ผูเขียนขอตอบวาไลเบี้ยเขียว ขาว และแดง ตาม
กฎหมายตั๋วเงินไดหรือไม หรือเขียนขอตอบวาไลเบี้ยได เพราะตอนนี้น้ําเงินกลับเปนผูทรงตาม
กฎหมายอยางเดิมอีกแลวมิไดเปลี่ยนตั๋วใหไปอยูในมือคนอ่ืนตามที่ถูกหามแตประการใด ฉะนั้น
ยอมมีสิทธิเต็มที่ในตั๋วที่จะฟองทุกคนที่สลักหลังลงบนตั๋วนั้นได แตอยางไรก็ตาม เรื่องของการ
หามเปลี่ยนมือนี้ ถาผูรับตั๋วมาอยากจะโอนแบบการโอนหนี้สามัญก็ทําได ซึ่งหลักการโอนหนี้
สามัญน้ันจะตองใหผูที่ลงลายมือช่ือการหามเปลี่ยนมือ กับผูรับโอนตั๋วยินยอมพรอมใจกันวาให
โอนกันได ซึ่งเม่ือยินยอมแลว ผูรับโอนตั๋วมาทั้งที่มีขอหามเปลี่ยนมือนั้นก็ฟองไลเบี้ยไดทุกคนที่
สลักหลังชื่อลงบนตั๋วเงินน้ัน

ตัวอยาง ดังตัวอยางขางตน สมมติวา น้ําเงินอยากจะโอนตั๋วตอใหมวงโดย
การโอนแบบสามัญ น้ําเงินก็จะตองขออนุญาตเขียวและมวงใหยินยอมพรอมใจกันเสียกอน ถา
ทั้ง 2 คนยินยอมแลว น้ําเงินก็โอนตั๋วตอใหมวงได มวงเปนผูทรงตามกฎหมายคนสุดทาย ยอมมี
สิทธิฟอง น้ําเงิน เขียว ขาว และแดงไดทุกคน

ธนาคารที่เปนผูไปเบิกเงินตามเช็คขีดครอมนั้น สวนมากแลวธนาคารจะไม
ทราบถึงการที่ลูกคาผูมีบัญชีเปดไวกับธนาคาร จะไดเช็คขีดครอมนั้นมาดวยวิธีใดก็ตาม เม่ือลูก
คานําเช็คขีดครอมมาเขาบัญชีของลูกคาเพื่อใหธนาคารจัดการไปเบิกเงินตามธนาคารที่ออกเช็ค
มาใหธนาคารก็จะรีบดําเนินการใหทันที ถาสมมติลูกคาไดเช็คขีดครอมมาโดยวิธีการที่ไมสุจริต 
กลาวคือไมมีสิทธิในเช็คใบน้ันแลวนํามาใหธนาคารจัดการไปเบิกมาเขาบัญชีของลูกคาตอไปน้ัน 
และถาตอมาลูกคาไดจัดการถอนเงินจํานวนนั้นทั้งหมดออกจากบัญชีของลูกคาไป มีปญหาวา
ธนาคารผูไปจัดการเบิกเงินเหลานั้นจะตองรับผิดในเงินจํานวนที่ไปเบิกมานั้นตอเจาของอันแท
จริงของเช็คฉบับนั้นหรือไม ปญหานี้กฎหมายไดวางหลักเกณฑไวในมาตรา 1000 วา ถา
ธนาคารไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายวางไวแลว ธนาคารไมตองรับผิดในความไม
สุจริตของลูกคาของตนแตประการใด หลักเกณฑตามมาตรา 1000 มี 3 ขอประกอบกันดังตอไป
นี้
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1. ตองเปนเช็คที่ขีดครอมมากอน หมายความวา เช็คที่ลูกคาของธนาคาร
จะนํามาใหธนาคารเปนผูไปเบิกเงินใหนั้น จะตองเปนเช็คที่ขีดครอมมาเรียบรอยแลว มิใช
ธนาคารมาขีดครอมเสียเอง แลวถึงจะไปนําไปเบิกทีหลัง อยางนี้ไมได เหตุผลของกฎหมายก็
เน่ืองจากวาตองมีการคุมครองธนาคารใหเปนพิเศษที่แตกตางกวาบุคคลธรรมดา จึงใหธนาคาร
เปนผูไปเรียกเก็บเงินเช็คที่มีขีดครอมนั้น ฉะนั้นถาเปนเช็คธรรมดาไมมีรอยขีดครอมแลวให
ธนาคารเปนผูไปเบิกเงินจากธนาคารแทนเจาของบัญชี ก็จะมีฐานะเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาที่
เปนเจาของเช็ค เพราะเจาของเช็คมีสิทธินําเช็คไปเบิกเงินสดจากธนาคารที่ออกเช็คไดอยูแลว

2. เช็คขีดครอมใบน้ัน เม่ือเบิกมาแลวจะตองนํามาเขาบัญชีของลูกคาของ
ธนาคารนั้น  หมายความวา เม่ือธนาคารไดรับเช็คขีดครอมมาแลวจากลูกคา ธนาคารตองจัด
การไปเบิกเงินจากธนาคารที่ออกเช็คไวแลวนําเงินที่ไดมานั้นมาเขาบัญชีของลูกคาซึ่งเปนเจา
ของเช็คใบน้ันตอไป ถาหากธนาคารนําเงินจํานวนที่เบิกมาไดนั้นไปเขาบัญชีของธนาคารเสีย
เอง เปนการหักหนี้สินระหวางธนาคารกับลูกคาซึ่งเปนเจาของเช็คใบน้ัน อยางนี้กฎหมายไมคุม
ครองใหธนาคารอางความคุมครองตามมาตรา 1000 ได เพราะกฎหมายไมตองการใหธนาคาร
รับเช็คขีดครอมน้ันไวเพ่ือธนาคารเอง หรือเปนการรับซื้อเช็คขีดครอมไวเสียเอง ซึ่งจะมีฐานะ
คลายๆ บุคคลธรรมดาทั่วไป ที่มีการรับซื้อเช็ค หรือรับชําระหนี้กัน เรื่องเช็คขีดครอมนี้ธนาคาร
จะตองมีการกระทําที่เปนพิเศษแตกตางจากบุคคลธรรมดาเสมอถึงจะไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายได

3. ธนาคารจะตองดําเนินการเบิกเงินเพ่ือลูกคานี้โดยสุจริตและปราศจาก
ประมาทเลินเลอ หมายความวา การดําเนินการไปเบิกเงินใหแกลูกคาที่นําเช็คขีดครอมมาให
ธนาคารที่ตนมีบัญชีจัดการใหนี้ ธนาคารผูไปเบิกจะตองทําการโดยสุจริตและปราศจากประมาท
เลินเลอ กลาวคือ เม่ือไดรับเช็คขีดครอมมาก็ไดตรวจดูสิทธิของลูกคาผูมีบัญชีนั้น วาเปนผูทรง
ตามกฎหมายของเช็คใบนั้นหรือไม เม่ือตรวจดูวาถูกตองทุกประการแลว และไมทราบเรื่องอะไร
เกี่ยวกับตัวผูเปนลูกคา ในกรณีที่ไดเช็คมานั้นแตอยางใด โดยสุจริตแลวก็จัดการไปเบิกเงินมาให 
เงินจํานวนนี้ถึงแมตอมาปรากฏวาเปนเงินที่ลูกคาไมมีสิทธิไดธนาคารที่เปนผูไปเบิกก็ไมตองรับ
ผิดตอเจาของเช็คที่แทจริงแตประการใด ซึ่งหมายความวา ถาลูกคาไดถอนเงินจํานวนนี้ไปหมด
จากธนาคาร ธนาคารก็ไมตองรับผิดอะไรทั้งสิ้น
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งานวิจัยที่เก่ียวของ

งานวิจัยในประเทศ
วิยะดา วชิราภากร (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บฝกอบรม 

การวิจัยในชั้นเรียน ทดลองกับ ครูประจําการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา เว็บฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 87.07/88.50 ครูประจําการที่เขารับการฝกอบรม
ดวยเว็บฝกอบรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บฝกอบรมในดานปจจัยนําเขา          
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด

จิราวรรณ เมฆมัณฑนา (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
เครือขายอินเทอรเน็ต วิชาระบบปฏิบัติการ เรื่องการจัดการโปรเซส โดยทดลองกับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผลการทดลอง
พบวา บทเรียนมีคุณภาพทางดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก คุณภาพทางดานเทคนิคการผลิตสื่อ
ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และบทเรียนมีประสิทธิภาพเทากับ 80.20/82.25

ออมสิน  ชางทอง (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบน
เครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชาการเสริมสรางคุณภาพชีวิต เรื่อง “ชีวิตกับนันทนาการ” สําหรับ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียน
บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตกับนิสิตที่เรียนตามปกติ  พบวานิสิตที่เรียนบทเรียนบน    
เครือขายอินเทอรเน็ตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวานิสิตที่เรียนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 และมีความคิดเห็นตอบทเรียนบนเครือขายอยูในระดับมาก

เอ้ือมพร  รอดอ่ิม  (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน      
บนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง เทคนิคการจัดอารตเวิรก ทดลองกับ นักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ พบวา บทเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต มีประสิทธิภาพเทากับ 87.48/82.52 และนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

โททศ  อัคคพงศพันธ (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต  วิชาออกแบบพาณิชยศิลป 1 ทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย พบวาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือ
ขายอินเทอรเน็ต  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

บุษยรัตน  ผลงาม (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบน
เว็บ ดวยโมเดล FOCCO โดยทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนและความคงทนทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ไดบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ เทากับ 86.11/85.26 ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมผูเรียนที่ใชบทเรียนบนเว็บสูงกวาผูเรียนดวยวิธี
ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนในดานความคงทนทางการเรียนของผูเรียนทั้ง
สองกลุมไมแตกตางกัน

วรวุฒิ ม่ันสุขผล (2545 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ       
วิชาคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา   ทดลองกับนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดย
ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ มีคา 82.40/84.44 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียน
ดวยบทเรียนบนเว็บหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อัญชลี  ชนะคา  (2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทเรียนผานเครือขาย      
อินเทอรเน็ต วิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ทดลองกับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สถาบัน
ราชภัฏราชนครินทร ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวย      
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01

สันติรัฐ  นันสะอาง (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานขอมูลการ
เรียนรูบนเว็บสําหรับการเรียนการสอนเรื่องอะลูมิเนียม  ทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นที่ 3 ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
พระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 30 คน 1) เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของฐานขอมูลการเรียนรูที่
สรางขึ้นตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ไดเรียนจากฐานขอมูล
การเรียนรูที่สรางขึ้น และ 3) เพ่ือวัดเจตคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนผานฐานขอมูลการเรียนรู
ที่สรางขึ้น   ผลการวิจัย   พบวาฐานขอมูลการเรียนรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.89/80.33 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑ 80/80   นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05   และ
นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนผานฐานขอมูลการเรียนรูบนเว็บ

วรางคณา  หอมจันทน (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรม
การเรียนการสอนผานเว็บแบบเปดและปดและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปการศึกษา 2542 จํานวน 80 คน ที่มีระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําแบงเปน 4 กลุม กลุมละ 20 คน  
ดังนี้ 1) นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเรียนจากโปรแกรมการเรียนการสอนผาน
เว็บแบบเปด 2) นักเรียนที่มีผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเรียนจากโปรแกรมการเรียนการสอน
ผานเว็บแบบปด 3) นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเรียนจากโปรแกรมการเรียน
การสอนผานเว็บแบบเปด 4) นักเรียนที่มีผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเรียนจากโปรแกรมการ
เรียนการสอนผานเว็บแบบปด โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหคา t-test และ
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วิเคราะหความแปรปรวนแบบ 2 ทาง (Two-Way ANCOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการวิจัยพบวา 1) ไมมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
และต่ํากับโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บแบบเปดและปด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  2)นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บแบบเปดและแบบปดมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)นักเรียนที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันเม่ือเรียนดวยโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เปรมชัย  ใจกวาง (2542  :  บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางและหาประสิทธิ
ภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรูปแบบของไฮเปอรเท็กซ สําหรับใชฝกอบรมทาง
ไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ในหลักสูตรอบรมพนักงานปฏิบัติการใหบริการอินเทอรเน็ต
สาธารณะของการสื่อสารแหงประเทศไทย โดยมีสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไววา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบของไฮเปอรเท็กซที่สรางขึ้นน้ี จะสามารถใชในการฝกอบรมทาง
ไกล ผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพไมต่ํากวาเกณฑกําหนด 80/80 กลุมตัว
อยางที่ใช ในการวิจัยในครั้งนี้ เปนพนักงานของการสื่อสารแหงประเทศไทย สังกัดกองปฏิบัติ
การโทรศัพทระหวางประเทศ และพนักงานสังกัดสํานักงานบริการโทรคมนาคม จํานวน 43 คน 
ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 80/80 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนในรูปแบบไฮเปอรเท็กซที่สรางขึ้นสําหรับฝกอบรมทางไกล ผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีประ
สิทธิภาพ 83.08/81.94 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวในสมมุติฐาน สรุปวา สามารถนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบของไฮเปอรเท็กซที่สรางขึ้นไปใชฝกอบรมทางไกลผานเครือ
ขายอินเทอรเน็ตได

งานวิจัยตางประเทศ
ฟลิกคิงเกอร (Flickinger 1999 : Abstract) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสอนในระดับ

วิทยาลัยโดยใชอินเทอรเน็ตเปนฐาน การเรียนทางไกลและการสอนผานอินเทอรเน็ตกําลังเพ่ิม
ขึ้นในการสอนวิทยาศาสตรระดับวิทยาลัย   เพื่อพยายามจะเขาถึงนักศึกษา มหาวิทยาลัยทาง
กายวิภาคศาสตรและสรีรศาสตรแหงรัฐโลวา เสนอวาใชอินเทอรเน็ต ซึ่งไดผลดีกวาการใชรูป
แบบเดิมดวยวิธีบรรยาย  โดยรวบรวมกรณีศึกษาที่ใกลเคียงเพ่ือใชใหเปนประโยชนในการเรียน
รูสภาพแวดลอมของหลักสูตรวิทยาศาสตรโดยใชอินเทอรเน็ตเปนฐาน การเรียนรูสภาพแวดลอม
จากประสบการณ   แรงจูงใจ  ความเขาใจดานคอมพิวเตอร  สถานศึกษา  ความเชื่อม่ัน  ที่จะ
สงผลตอระดับความพึงพอใจของนักศึกษา การประเมินใชวิธีเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์   
คุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนโดยใชอินเทอรเน็ตเปนฐานกับนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบเดิม
ที่ใชสืบตอกันมา  เพ่ือที่จะอธิบายไดอยางสมบูรณ จึงตองตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติการ
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สอนและระดับความพึงพอใจในการสอน  ขอมูลไดจากการสัมภาษณและสังเกตจากผูวิจัยเอง 
เม่ือนํามาพิจารณาโดยรวม จากการใชอินเทอรเน็ตในการสอนวิทยาศาสตร แสดงใหเห็นวา 
ประสบการณการเรียนรูบนอินเทอรเน็ตสามารถเปนทางเลือกสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย       
มีระดับผลสัมฤทธิ์ที่เพียงพอหรือสูงกวารูปแบบเดิม     และผลการวิจัยยังชี้ใหเห็นวาหลักสูตร
อินเทอรเน็ตเปนฐานเปลี่ยนแปลงธรรมชาติการสอน ผูสอนจะตองใชเวลาในการเตรียมหลักสูตร
มากกวาหลักสูตรแบบเดิม

ฮิกกินสและคณะ (Higgins and others 1996 : Abstract) ศึกษาการใช
ไฮเปอรเท็กซชวยสนับสนุนสําหรับนักเรียนที่ตองเรียนซอมเสริม และนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนบกพรองการประเมินผลการใชคูมือการเรียนไฮเปอรมีเดีย (เฉพาะเน้ือหา) วิชา
สังคมศึกษากับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจํานวน 25 คน ทั้งนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
การเรียนและนักเรียนที่ตองไดรับการสอนเสริม พบวาไฮเปอรเท็กซ กอใหเกิดแรงเสริมเพียงพอ
ที่ทําใหนักเรียนเหลานี้ใชคูมือการเรียนไฮเปอรมีเดียตอไปเร่ือยๆและยังพบวาอาจทําใหเกิดการ
เก็บสะสมขอมูลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกดวย

เฮ (Hey 1996 : Abstract) การเปรียบเทียบผลการใชโปรแกรมการสอนดนตรีใน
การอานเปยโนโดยวิธีสอน 2 แบบ จุดประสงคในการวิจัย 2 ประการคือ 1)เพ่ือศึกษาประสิทธิ
ภาพของการใชโปรแกรม TAP (Traditional  Approach  Program) กับโปรแกรม GAP ( Game
Approach Program)  และวัตถุประสงคที่   2) เพ่ือเปรียบเทียบการสอนโดยใชอินเทอรเน็ตกับ
การสอนในหองสมุดคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา โปรแกรม TAP  และโปรแกรม GAP        
มีประสิทธิภาพในการสอนทักษะในการอานโนตเปยโน นอกจากนี้นักศึกษาที่ใชอินเทอรเน็ตจะมี
ทัศนคติที่ดีตอการสอนและการสอนโดยใชอินเทอรเน็ต

มอไฮดิน (Mohaiadin 1995 : Abstract) ไดศึกษาการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา
มาเลเซียที่ศึกษาอยูในตางประเทศ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําอินเทอรเน็ตมาใช ผลการศึกษา
พบวานักศึกษาชายใชอินเทอรเน็ตมากกวานักศึกษาหญิงและมีทักษะการใชงานดีกวานักศึกษา
หญิง นักศึกษาสวนใหญใชอินเทอรเน็ตเกือบจะทันที หลังจากเริ่มลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาปหนึ่งใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการติดตอสื่อสารมากกวาจะใชเพ่ือจุดประสงค
ทางวิชาการ  ประสบการณและทักษะมีความเกี่ยวของกับความถี่และความสนใจในการใช
อินเทอรเน็ต  ความสามารถในการใชซอฟแวรอ่ืนๆ (Compatibity) ความซับซอน (Complexity)
ความทาทายในการใช (Triability) การสังเกตการณ (Observability) การมีปฏิกริยาโตตอบ
ระหวางกัน (Interactivity) เปนปจจัยที่มีผลตอการใชอินเทอรเน็ตเปนนวัตกรรม และนักศึกษา
เห็นพองกันวาเห็นควรใหมีการสอนการใชงานอินเทอรเน็ตในมหาวิทยาลัยทุกแหงในมาเลเซีย
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ขอมูลพื้นฐานของธนาคารนครหลวงไทย  จํากัด (มหาชน)

บริษัท ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  ที่อยู 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 ตู ป.ณ. 488 เทเล็กซ  22627, 72032, 82477,
87451 NAKONBK TH  โทรเลขยอ นครแบงก (NAKONBK TH)  โทรสาร (662) 253-1240
โทรศัพท (662) 208-5000 สวิฟท SCTY TH BK โลโกรูปชฎาเปลงรัศมี สโลแกน"ใสใจดูแลคุณ"

เดิมธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) มีชื่อวา "บริษัท ธนาคารนครหลวงแหง
ประเทศไทย จํากัด" กอตั้งขึ้นในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด
ตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2484 จดหนังสือบริคณหสนธิและ
ขอบังคับของบริษัท      เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2484     ดวยเงินทุนครั้งแรก 1 ลานบาท
โดยแบงเปนหุนๆ ละ 100.- บาท   จํานวน 10,000 หุน   ไดเปดดําเนินธุรกิจการธนาคาร      
ตั้งแตวันที่   24 พฤษภาคม 2484    โดยสํานักงานใหญแหงแรกตั้งอยูที่อาคารเลขที่ 5  ถนน
ราชดําเนินกลาง เขตพระนคร แขวงชนะสงคราม กรุงเทพฯ (ปจจุบันเปนธนาคารนครหลวงไทย
สาขาราชดําเนิน) ซึ่งในวันเปดธนาคารนั้นไดเชิญหลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค)
ซึ่งขณะนั้นเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง   เปนประธานในพิธีเปดที่ทําการ ตอมาเมื่อวัน
ที่ 15 พฤศจิกายน 2484 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด   ไดรับตราตั้งพระราชทานโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหเปนธนาคารอยูในพระบรมราชูปถัมภ     รวมทั้งพระราชทานเครื่องหมาย "
รูปชฎาเปลงรัศมี " เปนสัญลักษณประจําธนาคาร   ซึ่งยังคงเปนธนาคารเดียวที่ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณเชนน้ี

ในระยะกอตั้งนั้น คุณฉวี โกมลกิตติ   ทําหนาที่เปนรักษาการผูจัดการของธนาคาร
มีพนักงานทั้งหมด 17 คน ตอมาในป 2487 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด ไดยายสํานักงานใหญ
มาตั้งอยู ณ เลขที่ 13 ถนนอนุวงศ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ และไดสราง
อาคารเพิ่มขึ้นใหมเพื่อใชทําการแทนอาคารเกาเม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2506

เม่ือวันที่ 14 เมษายน 2524 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด ไดยายสํานักงานใหญมา
ตั้งอยู ณ เลขที่ 1101 ศูนยการคาเมโทร ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงเพชรบุรีตัดใหม เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ และทําพิธีเปดเปนทางการ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2524 ซึ่งเปนอาคารสํานักงาน
ใหญของธนาคารจนถึงปจจุบันนี้ ธนาคารฯ ไดขยายการเปดสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และเขตภูมิ
ภาคอยางตอเน่ือง   ใน 3 ปแรกที่ดําเนินการ มีสาขาอยู 25 สาขา และไดเพ่ิมจํานวนสาขาเรื่อย
มา จนมีสาขา ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2541 ธนาคารมีสาขาที่เปดบริการลูกคาทั้งสิ้น 212 สาขา

ตอมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2541 ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางคณะ
กรรมการใหม ประกอบดวย นายศิววงศ จังคศิริ เปนประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหาร และมีนายสมโภชน อินทรานุกูล เปนกรรมการผูจัดการใหญ
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และเม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ 2541 ธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งใหธนาคารนคร
หลวงไทยลดทุนจํานวน 5,548 ลานบาท จากเดิมที่มีทุนเรียกชําระแลวจํานวน 6,164 ลานบาท
เหลือมูลคาทุน 616 ลานบาท หรือราคาตอหุนละ 1 บาท และใหเพ่ิมทุนโดยกองทุนเพื่อการฟน
ฟูฯแปลงหนี้เปนทุนอีกจํานวน 20,000 ลานบาท สงผลใหธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น
20,616,392,110 ลานบาท และมีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่ระดับ 10% โดยมีกองทุนเพื่อ
การฟนฟูฯเปนผูถือหุนใหญในสัดสวน 97 %

ตอมาในวันที่ 14 สิงหาคม 2541  ธปท.สั่งใหธนาคารลดทุนดวยวิธีการลดมูลคาหุน
ที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท คงเหลือหุนละ 0.01 บาท และใหเพ่ิมทุนอีก 3,140,000 ลานหุน
เปนเงิน 31,400 ลานบาท ดวยการแปลงหนี้ของกองทุนฟนฟูฯ เปนทุน กลายเปนผูถือหุนใหญ
ในอัตราสวน 99.998 % ของทุนชําระแลวซ่ึงยังเหลือหนี้คางชําระกับกองทุนฟนฟูฯ อีกประมาณ
2.6 หม่ืนลานบาท

นอกจากนี้ ยังไดมีการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท มอรแกน สแตนเลย
เพ่ือดําเนินการประมูลขายธนาคารนครหลวงไทยอยางเปนทางการ และเดิมมีการวางแผนการ
รับขอเสนอของการประมูลขายและการโอนไปใหผูลงทุนใหมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2541
และวันที่ 29 กันยายน 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติปรับเปลี่ยนตําแหนงประธาน
กรรมการธนาคาร และตําแหนงประธานกรรมการบริหาร ของ นายศิววงศ จังคศิริ และแตงตั้ง
นายอังคณี วรทรัพย กรรมการและกรรมการบริหาร เปนประธานกรรมการแทน พรอมแตงตั้ง
นายสมโภชน อินทรานุกูล อดีตกรรมการผูจัดการใหญ ที่ครบเกษียณอายุ ไปเปนประธาน
กรรมการบริหาร และแตงตั้ง นายไพฑูรย กิจสําเร็จ เปนกรรมการผูจัดการใหญ

ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการควบรวมกิจการกับธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) โดย
ใชชื่อธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และ "รูปชฎาเปลงรัศมี " เปนสัญลักษณประจํา
ธนาคารตามเดิม ทําใหธนาคารมีสินทรัพยรวมอยูในลําดับที่ 5 ของธนาคารพาณิชยไทย โดยมี
นายอภิศักดิ์  ตันติวรสกุล เปนกรรมการผูจัดการใหญ และไดเปลี่ยนมาเปน นายอรุณ จิรชวาลา
เม่ือป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน
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สรุป

สาระสําคัญของวรรณกรรมที่เกี่ยวของในครั้งนี้ ประกอบดวย เน้ือหายอยๆคือ
ความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต  รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล  ขอดีและขอจํากัดของการเรียน
การสอนโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร  การประเมิน
การออกแบบการเรียนการสอน  การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร  เน้ือหาสาระทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายธุรกิจ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ  พบวารูปแบบการเรียนรู
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหา ในเวลาและสถานที่ๆตองการและ
บทเรียนบนเว็บจะทําใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู และเปนผูนําตัวเอง    ในกระบวนการเรียนรู
สามารถเลือกเน้ือหาบทเรียนที่ตองการ  และสามารถประเมินผล      การเรียนรูดวยตนเองได
ขยายขอบเขตของการเรียนรูของผูรับการอบรมจากหองอบรมปกติ ไปยังที่ทํางานทําใหไมเสีย
เวลาในการเดินทาง  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหผูรับการอบรม   ในสถานที่ตางๆที่รวมมือกัน
ไดมีโอกาสไดเรียนรูพรอมกัน    ผูรับการอบรมควบคุมการศึกษาตามความตองการและความ
สามารถของตนเอง    การสื่อสารโดยใชอีเมล   กระดานขาว      การพูดคุยสด  ฯลฯ  ทําให
ผูรับการอบรมมีชีวิตชีวาขึ้นกวาเดิม สงเสริมใหผูรับการอบรมมีสวนชวยเหลือกันในการศึกษา
กระตุนใหผูรับการอบรมรูจักการสื่อสารในสังคม และกอใหเกิดการศึกษาแบบรวมมือ ซึ่งที่จริง
แลวการศึกษาแบบรวมมือสามารถขยายขอบเขตจากหองเรียนหนึ่งไปยังหองเรียนอ่ืนๆไดโดย
การเชื่อมตอทางอินเทอรเน็ต  การเรียนดวยสื่อหลายมิติทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหา
ไดตามความสะดวกโดยไมตองเรียงลําดับกัน การสอนบนเว็บเปนวิธีการที่ดีเยี่ยมในการให
ผูเรียนไดประสบการณของสถานการณจําลอง ทั้งน้ีเพราะสามารถใชกราฟก  ภาพนิ่ง  ภาพ
เคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ในลักษณะที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงได ขอมูลของหลักสูตรและเนื้อหาราย
วิชาสามารถหาไดโดยงาย การเรียนการสอนมีใหเลือกทั้งแบบประสานเวลา คือ เรียนและพบกับ
ผูสอนเพื่อปรึกษาหรือถามปญหาไดในเวลาเดียวกัน และแบบไมประสานเวลาคือ
เรียนจากเนื้อหาในเว็บเพ็จและติดตอผูสอนทางอีเมลซึ่งเปนขอไดเปรียบ สื่อการเรียนการสอน
แบบอ่ืนๆ สวนการพัฒนาสื่อบทเรียนบนเว็บใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ สามารถดําเนินการ
ตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย 1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  2. พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนบนเว็บ 3. ทดลองใชบทเรียนบนเว็บ 4. ประเมินบทเรียนบนเว็บ ซึ่งผูวิจัยจะใชเปน
แนวทางในการวิจัยในครั้งนี้ตอไป
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บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเวบ็ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ สําหรับการเรียนรูดวย
ตนเองผานเครือขายอินทราเน็ต  ของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เปนการวิจัยและ
พัฒนา  (Research & Development)  โดยมีพนักงานธนาคารนครหลวงไทยจาํกัด (มหาชน) 
ตําแหนงเจาหนาที่ ระดับ 4-5 เปนหนวยวิเคราะห ( Unit of Analysis ) ซึ่งมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจัยดังนี้ 
 ขั้นตอนที ่1  การวิจัย (Research) : ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
 ขั้นตอนที ่2  การพัฒนา (Development) : พัฒนาและหาประสทิธิภาพของบทเรียน
บนเวบ็ 
 ขั้นตอนที ่3  การวิจัย (Research) : ทดลองใชบทเรียนบนเว็บ 
 ขั้นตอนที่  4  การพัฒนา (Development) :  ประเมินและปรบัปรุงแกไขบทเรยีน   
บนเวบ็ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยดังน้ี 
 1. บทเรียนบนเว็บ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ ที่สรางขึ้นเพ่ือใหพนักงานศึกษาบทเรียน
บนเว็บดวยตนเองผานเครือขายอินทราเน็ต 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยตัวแปร  2  ประเภท  คือ 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก  บทเรียนบนเวบ็ เรื่อง 
กฎหมายธุรกิจ 
  2.2 ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก 
   2.2.1  ความรูความเขาใจ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ  
   2.2.2 ความคิดเห็นของพนักงานหลังการใชบทเรียนบนเวบ็ 
 3.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  3.1 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาวจัิยครั้งนี้  เปนพนักงานระดับ 4 - 5  ของ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน  300  คน 
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  3.2 กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ เปนพนักงานระดับ 4 - 5  ของ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)   คัดเลือกโดยการสุมอยางงาย  (Simple  Random  
Sampling)  จํานวน  30  คน ดวยวธิีจับฉลากแบบไมใสคืน 
 4.  ระยะเวลาที่ใชทดลอง 
  ใชระยะเวลาในการดําเนินการใชบทเรียนบนเวบ็  5  สปัดาห   
 
การออกแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้  ใชแบบแผนการวิจัย  แบบ  One  group  pretest  posttest  
design  ในการเก็บขอมูลการทดลอง  ของกลุมทดลองในขั้นวิจัยที่  2  (การทดลองใชบทเรยีน
บนเวบ็)  เพ่ือศึกษาความสามารถในการเรียนรู 
 

T1 X T2 
 
 T1 หมายถึง  คะแนนแบบทดสอบกอนการศึกษาบทเรยีนบนเว็บ 
 X หมายถึง  การทดลองศึกษาดวยบทเรียนบนเว็บ 
 T2 หมายถึง  คะแนนแบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรยีนบนเว็บ 
 
ข้ันตอนที่  1  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษา บริบท ทรัพยากรที่เอ้ือตอการพัฒนาสื่อและความตองการเกี่ยวกับการ
พัฒนาบทเรียนบนเว็บ   เรื่อง กฎหมายธุรกิจ  สําหรับพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) 
 วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษา บริบท  ทรัพยากร และความตองการของพนักงานจํานวน 20 ทาน 
เกี่ยวกบักฎหมายธุรกิจที่จําเปนตอการทําธุรกิจกับลูกคาของธนาคาร 
 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ี งานวิจัย เกี่ยวกับนวตักรรมคอมพิวเตอรเพ่ือการศกึษา
วิเคราะหขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนบนเวบ็   จากเอกสารพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร  
 3. ศึกษาวิเคราะหเน้ือหา เรื่อง กฎหมายธุรกิจ  โดยขอความเห็นและขอเสนอแนะ
ดวยแบบสอบถามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน  3  ทาน  เพ่ือนํามากําหนดเนื้อหา  
และเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข  ไดเน้ือหาที่ใชพัฒนา
บทเรียนบนเวบ็ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



119 

 4. ศึกษาขัน้ตอนการสราง และพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เครื่องมือสําหรับสราง
บทเรียน ฮารดแวรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  การใชงานโปรแกรมตางๆ สําหรบัสรางบทเรียน
บนเวบ็ โปรแกรม CGI&Perl , ASP , Macromedia Dreamweaver , Namo WebEditor , 
Adobe Photoshop  ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับจัดการงานทางดานกราฟก 
 5. ศึกษานโยบายของธนาคาร 
 6. ศึกษาขอมูลดานสมรรถนะของคอมพิวเตอรธนาคาร 
 7. ศึกษาภาระหนาที่ของพนักงานธนาคาร 
 ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  ดังรายละเอียด
ในตารางที่  1 
 
ตารางที่  1 สรุปวธิีการดําเนินการวิจัยขัน้ตอนที่  1 ศกึษาขอมูลพ้ืนฐาน 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ 
• ศึกษา บริบท  

ทรัพยากรและ
ความตองการ   
ของพนักงาน 

• สํารวจเครื่องมือ
และอุปกรณ 
สํานักงาน 

• สอบถามความเห็น
พนักงานเกี่ยวกับ
รูปแบบของ      
บทเรียนบนเวบ็ 

 

• ทรัพยากรที่เอ้ือตอ
การพัฒนาและ  
การใชสื่อ 

• พนักงานจํานวน  
20 ทาน 

• เอกสาร 
• แบบสอบถาม  

ความคิดเห็น 
 

• ศึกษาเนื้อหา 
กฎหมายธุรกิจ 
เพ่ือกําหนด     
เน้ือหา  กําหนด   
จุดประสงค   
ลําดับเนื้อหาและ
การประเมินผล 

 

• ศึกษาเอกสาร 
• สอบถามความเห็น

และขอเสนอแนะ
ดวยแบบสอบถาม  
เน้ือหาจาก         
ผูเชี่ยวชาญ 

• เอกสาร 
• ผูเชี่ยวชาญดาน

เน้ือหาจํานวน 
     3  ทาน 

• เอกสารประกอบ 
การเรียนรูเรื่อง 
กฎหมายธุรกิจ 

• แบบสอบถาม   
เน้ือหา 
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ตารางที่  1 (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ 
• ศึกษาขั้นตอน   

การสรางบทเรียน
บนเวบ็ 

• ศึกษาเอกสาร   
และโปรแกรม 

• เอกสาร 
• โปรแกรมการสราง

บทเรียนบนเวบ็ 
• ผูเชี่ยวชาญการใช

คอมพิวเตอร    
เพ่ือการศึกษา 
จํานวน 3 ทาน 

• เอกสารการพัฒนา
บทเรียนบนเวบ็ 

• โปรแกรม
คอมพิวเตอร    
CGI&Perl , ASP , 
Macromedia 
Dreamweaver , 
Namo  WebEditor  

• โปรแกรม Adobe 
Photoshop 

 
ข้ันตอนที่  2 พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บ 
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเวบ็ เรื่อง   กฎหมายธุรกิจ      
สําหรับพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
 วิธีดําเนินการ 
 1. ดําเนินวางแผนกําหนดเคาโครงเนื้อหาบทเรียนบนเวบ็  จัดลําดับเนื้อหา โดย
เสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หา  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความถกูตองและปรบัปรุงแกไข   
 2. ออกแบบบทเรียนบนเว็บฉบับราง โดยออกแบบผังงานและเขียนบทดําเนินเรื่อง 
 3. สรางบทเรียนบนเวบ็       โดยทําการสรางตามบทดําเนินเรื่อง   ใหผูเชี่ยวชาญ
ดานบทเรียนบนเวบ็  จํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบแกไขปรับปรงุและเสนอแนะ  โดยใชแบบ
ประเมินบทเรยีนบนเว็บสําหรับผูเชี่ยวชาญ มีลักษณะของแบบประเมินเปนมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ โดยกําหนดคาระดับความคดิเห็นแตละชวงคะแนนและความหมาย  ดังนี้ 
    ระดับ  5 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด  
    ระดับ  4 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
    ระดับ  3 หมายถึง  มีความเหมาะสม 
    ระดับ  2 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
    ระดับ  1 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
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  สําหรับในการแปลความหมาย  ใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล   
มาเทียบกบัเกณฑ  ซึ่งไดแนวคิดมาจากเกณฑของเบสท (Best 1986 : 195) นํามาหาคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใหคาเฉลี่ยเปนรายดานและรายขอ  ดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
    คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
      คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสม 
    คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
    คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 4. สรางแบบทดสอบทายบทเรียนแตละบทเรียนโดย   มีขั้นตอนการสรางดังนี้ คือ 
1) ศึกษาหลกัสูตร เอกสาร ตํารา ขอบขายเน้ือหา 2) วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงค          
เชิงพฤติกรรมของบทเรียนเพ่ือสรางแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  ใหครอบคลุม
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 3) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน  3  คน  
ตรวจสอบพรอมปรับปรุงแกไข ดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจน ความถูกตองเหมาะสม
ของภาษาที่ใชและความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชงิพฤติกรรม ดวยคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) นําตารางวเิคราะหคา  IOC  
ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชเกณฑการประเมินดังนี ้
  +1 แนใจวาขอสอบนั้นตรงตามจุดประสงคพฤติกรรม   
   0 ไมแนใจวาขอสอบนั้นตรงตามจุดประสงคพฤติกรรม 
  -1 แนใจวาขอสอบนั้นไมตรงตามจุดประสงคพฤติกรรม 
 5. หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บรายบุคคล  โดยทดลองใชกับพนักงาน
รายบุคคล จํานวน 3 คน ที่ไมใชกลุมตวัอยาง เพ่ือหาคา E1/E2 ตรวจสํานวนภาษาและลําดบั
ของเน้ือหาใหเหมาะสม  แลวนํามาปรับปรุงแกไข  
 6. หาประสิทธขิองบทเรียนกลุมยอย  โดยนําบทเรียนบนเวบ็ที่ปรับปรุงแลว      
ไปทดลองใชกับพนักงานกลุมเล็ก จํานวน  9  คน  โดยทดลองเปนรายบุคคล   เพ่ือตรวจสอบ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียนทีเ่หมาะสม  ซึ่งใหพนักงานแตละคนศึกษาดวยบทเรยีนบนเว็บอยาง
อิสระ และใชแบบสังเกตความเหมาะสมของระยะเวลาที่เรยีนตอบทเรียนแตละตอนเพื่อหา
คาเฉลีย่ของเวลาการเรียนดวยบทเรียนบนเวบ็ และหาประสทิธิภาพของบทเรียนบนเวบ็กลุม
เล็ก  หมายถงึ  คาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ  80 / 80 (E1 / E2) 
 ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการพัฒนาในขั้นตอนที่  2 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ  ดังใน
รายละเอียดในตารางที่  2 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



122 

ตารางที่  2   สรุปวธิีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  2  การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ / สถิต ิ
• กําหนดเคาโครง

เรื่อง 
• จัดลําดับเนื้อหา 
• ตรวจสอบความ  

ถูกตอง 

• ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา จํานวน    
3  คน 

• แบบประเมิน               
ความตรงเชิงเนื้อหา   

• เขียนผังงาน 
• เขียนบทภาพ 

• เขียนผังงาน      
บทภาพ        
ตรวจสอบแกไข
ปรับปรุง  โดย
ใชขอเสนอแนะ 

• ผูเชี่ยวชาญดาน
บทเรียนบนเว็บ  
จํานวน  3  คน 

 
- 

• สรางบทเรียน 
บนเว็บตามบท
ดําเนินเรื่อง 

• สรางบทเรียน   
บนเว็บ 
ตรวจสอบแกไข
ปรับปรุง  โดย
ใชขอเสนอแนะ
และการทดลอง
ใชจริง 

• ผูเชี่ยวชาญดาน
บทเรียนบนเว็บ  
จํานวน  3  คน 

• ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา จํานวน    
3  คน 

• แบบประเมินสือ่ 
• แบบประเมินความ         

สอดคลอง (IOC)            
ของบทเรียนบนเว็บ 

• หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน
รายบุคคล  
(E1/E2) 

• ทดลองใชกับ
พนักงาน 

• พนักงาน 
จํานวน 3 คน  

• แบบประเมินความรู      
ความเขาใจจากการเรียนรู  
บทเรียนบนเว็บ 

• หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน
กลุมยอยเพื่อ
ตรวจสอบ
ระยะเวลา 

• หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน    
ขั้นตน  (E1/E2) 

• ทดลองใชกับ
พนักงาน 

• พนักงาน 
จํานวน  9  คน 

• แบบสังเกตความเหมาะสม
ของระยะเวลาที่เรียนแตละ 
บทเรียน 

• แบบประเมินความรู      
ความเขาใจขณะศึกษา       
จากบทเรียนบนเว็บ 

• วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) 
• สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) 
• คาประสิทธิภาพของ        

บทเรียนบนเว็บ 
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ข้ันตอนที่  3 ทดลองใชบทเรียนบนเวบ็ 
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือทดลองใชและหาประสทิธิภาพบทเรยีนบนเว็บ เรื่องกฎหมายธุรกิจ สําหรับ
พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
 วิธีดําเนินการ 
 นําบทเรียนบนเว็บที่ไดปรบัปรุงแลว     ไปใชทดลองกับพนักงานจํานวน  30   คน  
ที่ไดจากการสุม  โดยนําบทเรียนบนเวบ็ไปติดตั้งบนอินทราเน็ต แลวดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรูความเขาใจกอนการใชบทเรียนบนเวบ็ โดยใหพนักงานทํา
แบบทดสอบจากคอมพิวเตอร  และแสดงผลการทดสอบในเครื่องคอมพิวเตอรแบบอัตโนมัต ิ
 2. ทดลองใชบทเรียนบนเว็บ โดยใหพนักงานศึกษาเนื้อหาบทเรียนบนเว็บดวย
ตนเอง  และทาํแบบทดสอบทายบทเรียน 
 3. ทดสอบหลังการใชบทเรียนบนเวบ็ โดยใหพนักงานทาํแบบทดสอบจาก
คอมพิวเตอรและแสดงผลการทดสอบลงในเครื่องคอมพิวเตอรแบบอัตโนมัต ิ
 4. เก็บแผนบนัทกึขอมูล 
 แบบทดสอบวดัความรูความเขาใจ เปนแบบวัดผลกอนการศึกษาบทเรียนและหลัง
การศึกษาบทเรียนบนเวบ็ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ จํานวน 2 ฉบบั มีลักษณะเปนขอสอบแบบ
คูขนาน  แบบปรนัย  5  ตัวเลือก  การใหการใหคะแนน  คือ ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน 
จํานวนฉบบัละ  20  ขอ  มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบขายเนื้อหา เรื่องกฎหมายธุรกิจ 
 2. วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคเชิงพฤตกิรรมของการเรียนรูบทเรียน 
 3. สรางแบบทดสอบความรูความเขาใจ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ  5  ตัวเลือก  แบบคูขนาน  ใหครอบคลุมจุดประสงคเชิงพฤติกรรม   
 4. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน  3  คน  ตรวจสอบ
ดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ความชัดเจน  ความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใชและความ
สอดคลอง ระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objectives Congruence : IOC) นําตารางวิเคราะหคา  IOC  ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคา
ดัชนีความสอดคลอง  มีคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวดัความรูความเขาใจ เทากับ 
0.97 โดยผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะพรอมปรับปรุงแกไขในเรื่อง ความชัดเจนของขอคําถาม 
และคําตอบ  ความถูกตองของภาษา  ความชัดเจนของรูปภาพ โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ 
  +1 แนใจวาขอสอบนั้นตรงตามจุดประสงคพฤติกรรม   
   0 ไมแนใจวาขอสอบนั้นตรงตามจุดประสงคพฤติกรรม 
  -1 แนใจวาขอสอบนั้นไมตรงตามจุดประสงคพฤติกรรม 
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 5. นําแบบทดสอบความรูความเขาใจที่สรางขึ้นทั้ง  2  ฉบับ  ไปทดลองใชกับ
พนักงานที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน  ที่เคยผานการอบรมเนื้อหาดานกฎหมายธุรกิจ
มาแลว  เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตอไป 
 6. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) เกณฑความยากของขอสอบ
กําหนดไวระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) เกณฑอํานาจจําแนกของขอสอบ
กําหนดไว 0.20 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 129 - 130) ไดขอสอบเพ่ือทดลองจริง  โดย
ครอบคลุมเน้ือหาและตรงตามตารางวิเคราะหเน้ือหาที่กําหนดไว 
 7. หาความเชื่อม่ันแบบทดสอบแตละชุดโดยใชสตูร KR 21 และความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบคูขนานโดยใชสตูรสหสัมพันธของเพียรสัน 
 
 ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่  3  การทดลองใชบทเรียนบนเว็บ     
ดังรายละเอียดในตารางที่  3 
 
ตารางที่  3  สรุปวธิีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  3  ทดลองใชบทเรยีนบนเวบ็ 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ / สถิต ิ
• เพื่อทดลองใช  

บทเรียนบนเว็บ 
• พนักงานทํา   

แบบทดสอบกอน    
การใชบทเรียนบนเว็บ 

• นําบทเรียนบนเว็บ     
ไปทดลองใชโดยให
พนักงานศึกษาดวย
ตนเอง 

• พนักงานทํา    
แบบทดสอบหลัง     
การใชบทเรียนบนเว็บ 

• พนักงานระดับ   
4 – 5 จํานวน 
30 คน 

• บทเรียนบนเว็บ 
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ข้ันตอนที่  4 ประเมินบทเรียนบนเวบ็ 
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนบนเวบ็ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ สําหรับ
พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
 วิธีดําเนินการ 
 เม่ือดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  3  แลว  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือศึกษาผลของ
การใชบทเรียนบนเว็บ  เพ่ือปรับปรุงตอไป  ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบความรูความเขาใจของพนักงานจํานวน 30  คน ทีศ่ึกษาดวย
บทเรียนบนเวบ็  โดยใชแบบทดสอบกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรูบทเรียนดวย
คอมพิวเตอร  แลวนํามาจําแนกตามระดับความสามารถของพนักงาน  หาคาเฉลีย่ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิตทิี (t–test) 
 2. สอบถามความคิดเห็นของพนักงานจํานวน 30 คน ที่ศึกษาดวยบทเรียนบนเวบ็ 
โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นดวยคอมพิวเตอร ซึ่งลักษณะของแบบสาํรวจความคิดเห็น      
เปนแบบมาตรสวนประเมินคา  5  ระดับ  ของไลเคอรท  (Likert's  Five  Rating  Scale  อาง
ถึงใน  พวงรตัน  ทวีรตัน  2543 : 107 - 108)  โดยกําหนดคาระดับความคดิเห็นแตละชวง
คะแนนและความหมาย  ดังนี้ 
    ระดับ  5 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
    ระดับ  4 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
    ระดับ  3 หมายถึง  มีความเหมาะสม 
    ระดับ  2 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
    ระดับ  1 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
  สําหรับในการแปลความหมาย  ใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล    
มาเทียบกบัเกณฑ  ซึ่งไดแนวคิดมาจากเกณฑของเบสท (Best 1986 : 195) นํามาหาคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใหคาเฉลี่ยเปนรายดานและรายขอ  ดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
    คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
      คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความเหมาะสม 
    คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
    คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 3. นําบทเรียนบนเว็บไปปรับปรุง 
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โดยแบบสอบถามความคิดเห็นมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
 1. ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวธิีของเบสท  (Best  1986 : 
181 - 182) 
 2. สรางแบบสอบถามความคดิเห็นของพนักงานแบบมาตรสวนประเมินคา5 ระดับ 
 3. นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  3  คน  เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content  Validity)  ภาษาทีใ่ช  และการประเมินที่ถูกตอง  
และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  IOC  (Index of Item Objectives 
Congruence) นําตารางวิเคราะหคา IOC  ของผูเชีย่วชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  
ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 โดยผูเชี่ยวชาญเสนอแนะในการปรบัปรุงขอคําถามใน
การประเมิน  เพ่ิมขอคําถามในบางตอนใหมีความชัดเจนเพ่ิมขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับพนักงานที่ไมใช
กลุมตวัอยาง จํานวน 30 คน 
 5. นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็น โดย
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)  ของ  Cronbach เกณฑการหาความเชื่อม่ันกําหนด
ไว 0.80 ขึ้นไป 
 ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นพัฒนาที่  2  การประเมนิบทเรียนบนเว็บ      
ดังรายละเอียดในตารางที่  4 
 
ตารางที่  4  สรุปวธิีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  4  การประเมินบทเรยีนบนเว็บ 
 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ / สถิต ิ
• เพื่อประเมิน

บทเรียน     
บนเว็บ 

• การเปรียบเทียบ
ความรูความ  
เขาใจกอนและ
หลังการใช    
บทเรียนบนเว็บ 

• แบบทดสอบกอน และหลังการใช
บทเรียนบนเว็บ 

• วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) 
• สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) 
• คาสถิติที ( t-test ) 

 • การสํารวจ   
ความคิดเห็น
หลังการใช    
บทเรียนบนเว็บ 

• พนักงาน
ระดับ  4-5 
จํานวน     
30  คน 

• แบบสอบถามความคิดเห็น 
• วิเคราะหคาเฉลี่ย 
• สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
• เปรียบเทียบตามเกณฑของเบสท 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะห  ใชเครื่องมือวิเคราะหสถติิดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง
สถิติ ในการคาํนวณดังนี้ 
 1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ  ใชคารอยละ  คาเฉลี่ย ( X )  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( .D.S )  และประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ  ตามเกณฑ  E1/E2 
 2. เปรียบเทียบความรูความเขาใจกอนการศึกษาและหลังการศึกษาดวยบทเรยีน
บนเวบ็ โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( .D.S )  และคาสถิติที (t – test 
dependent) 
 3. ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนบนเว็บ คาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
( .D.S ) และการวิเคราะหเน้ือหา 
 4. การสรางแบบทดสอบ  ใชคาดัชนีความยากงาย  และอํานาจจําแนก  คาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบ  โดยใชสูตร  KR-21  ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder  Richarson) และ
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบคูขนาน สัมประสิทธิ์สมัพันธของเพียรสัน (Pearson) 
 สรุปการดําเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องกฎหมายธุรกิจ 
สําหรับพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research & 
Development)  โดยมีกลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงเจาหนาที่ ระดับ 4-5 จํานวน 30 คน ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนบนเว็บ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ 2 ) แบบทดสอบวัดความรูความ
เขาใจกอนการศึกษาและหลังการศึกษาดวยบทเรียนบนเว็บ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
พนักงาน ที่ผานการศึกษาดวยบทเรียนบนเว็บ การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) , คาเฉลี่ย 
( X ) , คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) , คาสถิติที (t-test dependent) และการวิเคราะห
เน้ือหา ( Content Analysis)    
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บทที่  4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เร่ืองกฎหมายธุรกิจ สําหรับพนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก 1) บทเรียนบนเว็บ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ 2 ) แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ
กอนการศึกษาและหลังการศึกษาบทเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน ที่ผาน
การศึกษาดวยบทเรียนบนเว็บ นําไปใชกับพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ระดับ 4-5 จํานวน 30 คน  ผานเครือขายอินทราเน็ตของธนาคาร เพ่ือเปน
การตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการวิจัย   ผูวิจัยไดเสนอการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน  
4 ตอน ดังนี้ 
 1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
 2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ 
 3. การทดลองใชบทเรียนบนเว็บ 
 4. การประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนบนเว็บ 
 
ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบงออกเปน  3 ตอนดังน้ี คือ 
1) ผลการศึกษา บริบท และทรัพยากร   2) ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
บนเว็บ และเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ  3) ผลการศึกษาความตองการของพนักงานที่มีตอ
ความตองการพัฒนาตนเองดวยบทเรียนบนเว็บ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล
และสรุปผล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 1.  ผลการศึกษาบริบท และ ทรัพยากร   
  จากการศึกษาพบวา  โครงสรางของธนาคารเปนโครงสรางขององคกรขนาด
ใหญ ใชระบบธุรกรรมตางๆผานระบบเครอืขายออนไลนจากสํานักงานใหญ เชน ระบบงานฝาก-
ถอนเปนตน การกระจายขอมูลขาวสาร ตลอดจนคําสั่ง ระเบียบปฏิบตัิตางๆ ผานระบบ
อินทราเน็ตของธนาคาร ซึ่งมีโครงสรางการบริหารธนาคารแบงเปน 1) สํานักงานใหญ แยกเปน
ฝายตางๆ  2) สํานักงานเขตควบคุมดูแลสาขาในสังกัด  และ 3) สํานักงานสาขา  ซึ่งแบง
ออกเปนสาขาขนาดเล็ก  สาขาขนาดกลาง  สาขาขนาดใหญ  และสาขาขนาดใหญพิเศษ โดย
แบงตามปริมาณธุรกรรม ดานเงินฝาก ดานสินเชื่อ และอ่ืนๆ ซึ่งตามโครงสรางของการ
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ปฏิบตัิงานพนกังานสาขาตองใชคอมพิวเตอรในการปฏบิัติงานประจําวัน โดยผานระบบ
เครือขายของธนาคาร โดยเฉลี่ยพนักงาน 1 ทาน ใชคอมพิวเตอรและเครือ่งพิมพในการ
ปฏิบตัิงานอยางนอย 1 เครื่อง แตละเครือ่งสามารถรับสงขอมูลขาวสารผานเครือขายอินทราเนต็ 
ดวยโปรแกรมบราวเซอรสําหรับดูเวบ็เพจ Internet Explorer (IE) ดาวนโหลดไฟลขอมูล 
โปรแกรมที่ใชปฏิบตัิงาน และแบบฟอรมตางๆ สงขอความหรือขอมูล (E-mail) ผานโปรแกรม 
Microsoft Outlook Web Access สนทนาโตตอบ (Chat) ดวยโปรแกรม PINO และโปรแกรม
เสริมสําหรับแสดงเอกสารที่มีรูปแบบเฉพาะ เชน Acrobat Reader ซึ่งทรัพยากรเหลานี้เอ้ือ
ประโยชนตอการพัฒนาบทเรียนบนเวบ็อยางมาก 
 2.  ผลการศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนบนเว็บและเนื้อหา
เก่ียวกับกฎหมายธุรกิจ 
  จากการศึกษา พบวา การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใชงานผานเครือขาย
อินทราเน็ต  ผูเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหาในเวลาและสถานที่ๆตองการและบทเรียนบนเว็บจะทํา
ใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู และเปนผูนําตัวเองในกระบวนการเรียนรู  สามารถเลือกเน้ือหา
บทเรียนที่ตองการ และสามารถประเมินผล การเรียนรูดวยตนเองได ขยายขอบเขตของการ
เรียนรูจากหองอบรมปกติไปยังที่ทํางาน   ทําใหไมเสียเวลาในการเดินทาง  ขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหผูรับการอบรม   ในสถานที่ตางๆ ที่รวมมือกันไดมีโอกาสไดเรียนรูพรอมกัน  ผูรับ
การอบรมควบคุมการศึกษาตามความตองการและความสามารถของตนเอง    การสื่อสารโดยใช
อีเมล  กระดานขาว   การพูดคุยสด  ฯลฯ  ทําใหผูรับการอบรมมีชีวิตชีวาขึ้นกวาเดิม  สงเสริม
ใหผูรับการอบรมมีสวนชวยเหลือกันในการศึกษา  กระตุนใหผูรับการอบรมรูจักการสื่อสารใน
สังคม  และกอใหเกิด  การศึกษาแบบรวมมือ ซึ่งที่จริงแลวการศึกษาแบบรวมมือสามารถขยาย
ขอบเขตจากหองเรียนหนึ่งไปยังหองเรียนอ่ืนๆไดโดยการเชื่อมตอทางอินเทอรเน็ต    การเรียน
ดวยสื่อหลายมิติทําใหผู เ รียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาไดตามความสะดวกโดยไมตอง
เรียงลําดับกัน การสอนบนเว็บเปนวิธีการที่ดีเยี่ยมในการใหผูเรียนไดประสบการณของ
สถานการณจําลอง ทั้งนี้เพราะสามารถใชกราฟก  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ใน
ลักษณะที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงได ขอมูลของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาสามารถหาไดโดยงาย     
การเรียนการสอนมีใหเลือกทั้งแบบประสานเวลา คือ เรียนและพบกับผูสอนเพื่อปรึกษาหรือถาม
ปญหาไดในเวลาเดียวกัน   และแบบไมประสานเวลาคือ เรียนจากเนื้อหาในเว็บเพ็จและติดตอ
ผูสอนทางอีเมลซึ่งเปนขอไดเปรียบ สื่อการเรียนการสอนแบบอื่นๆ โดยใชกระบวนการพัฒนา
เว็บไซตสามารถสรุปไดเปนขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 1) กําหนดเปาหมายและวางแผน กําหนด
วัตถุประสงค เตรียมแหลงขอมูล เตรียมทรัพยากร 2) วิเคราะหและจัดโครงสรางขอมูล วางผัง
โครงสราง ระบบนําทาง องคประกอบตางๆ เชน รูปภาพ ภาพกราฟก เสียง แบบฟอรม 
โปรแกรมเสริม 3) ออกแบบเว็บเพจและเตรียมขอมูล ปรับแก ตรวจทานความถูกตอง 4) ลงมือ
สรางและทดสอบ 5) เผยแพรและสงเสริมใหเปนที่รูจัก 6) ดูแลและพัฒนา 
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  จากการศึกษาเนื้อหาดานกฎหมาย ซึ่งเปนขอกําหนด ขอผูกพัน ขอบังคับที่
เปนกติกาของสังคม มีสภาพบังคับใชแกคนในสังคมทุกคนและทุกระดับชั้น  เพ่ือกอใหเกิดความ
ถูกตอง  ความเปนธรรม และความสงบสุขในสังคม ซึ่งความจําเปนสําหรับพนักงานธนาคารตอง
ทราบหลักกฎหมายธุรกิจเน่ืองจาก ธนาคารเปนองคกรธุรกิจที่จะตองมีการติดตอสื่อสารทั้ง
บุคคล  ภาคเอกชน  ภาครัฐบาล  เพ่ือจัดทํานิติกรรมสัญญาตางๆ  ซึ่งเปนการใดๆอันทําลงโดย
ชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร  มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพื่อกอ 
เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวนหรือระงับซ่ึงสิทธิ  เพ่ือใหทําการธุรกรรม การทําธุรกิจ ถูกตอง
สมบูรณเปนไปตามขอกําหนด  ขอผูกพัน   ขอบังคับ   ตามกติกาที่สังคมกําหนดใช   ตอง
สามารถแนะนําความรูทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกรรมตางๆที่ธนาคารใหบริการกับผูมาใช
บริการที่ยังไมเขาใจหลักกฎหมายอยางชัดเจน เชน หลักการใชเช็ค  การสั่งจายเช็ค การขีด
ครอมเช็ค เปนตน เพ่ือสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางพนักงานและผูมาใช
บริการของธนาคารฯ เพ่ือความไดเปรียบในแงกลยุทธของธุรกิจบริการ   อีกทั้งถาพนักงาน
เขาใจหลักกฎหมายอยางดียังสามารถปองกันมิใหการทํานิติกรรมสัญญาที่กอใหเกิดผลเสียตอ
ธนาคาร เปนตน   จากการวิเคราะหเอกสารประกอบการอบรมของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) และสอบถามผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาซึ่งเปนวิทยากรในการอบรมดานกฎหมายของ
ธนาคาร  ผูปฏิบัติงานของธนาคารควรทราบกฎหมายที่วาดวยเรื่องเอกเทศสัญญา นิติกรรมและ
สัญญา  สัญญากูยืม  สัญญาจํานอง  สัญญาจํานํา  สัญญาค้ําประกัน และสัญญาตั๋วเงิน  ซึ่ง
เน้ือหาดังกลาวจะใชในการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตอไป 
 3. ผลการศึกษาความตองการของพนักงานที่มีตอความตองการพัฒนา
ตนเองดวยบทเรียนบนเว็บ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ 
  จากการสํารวจความตองการของของพนักงานที่มีตอความตองการพัฒนา
ตนเองดวยบทเรียนบนเว็บ  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามรับ-สงผาน E-mail 
ของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  1. ผลจากการตอบแบบสอบถาม   ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามความตองการ
พัฒนาตนเองดวยบทเรียนบนเว็บ สําหรับพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)   
โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  2) ความตองการพัฒนาสื่อ
ประกอบการศึกษาดวยบทเรียนบนเว็บ   3)  ขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม  ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม    ไดแก   พนักงานธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ตั้งแตระดับผูจัดการสาขา ผูบริหารสาขาระดับกลาง และ
พนักงานปฏิบัติการ โดยจําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงงานและอายุงานที่
ปฏิบัติงานธนาคาร  ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลทัว่ไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
12 
8 

 
60.00 
40.00 

รวม 20 100 
2. ระดับการศกึษา 
     ต่ํากวาปรญิญาตร ี
     ปริญญาตรี 
     สูงกวาปรญิญาตร ี

 
2 
18 
- 

 
10 
90 
- 

รวม 20 100 
3. ตําแหนงงาน 
     ผูจัดการสาขา 
     ผูบริหารสาขาระดับกลาง 
     พนักงานปฏิบตัิการ 

 
2 
5 
13 

 
10.00 
25.00 
65.00 

รวม 20 100 
4. อายุงานที่ปฏิบตัิงานธนาคาร 
     ไมเกิน 5  ป 
     6-10 ป 
     10 ป ขึ้นไป 

 
1 
12 
7 

 
5.00 
60.00 
35.00 

รวม 20 100 
5. ประสบการณเกี่ยวกบัการใชระบบอินทราเน็ตของธนาคาร 
     ใชสม่ําเสมอ 
     ใชเปนบางครั้ง 
     ไมใช 

 
18 
2 
- 

 
90.00 
10.00 

- 
6. ทานมีประสบการณไดรับการฝกอบรมดวยสื่อประเภท  
     (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
     แผนใส 
     วีดีทัศน 
     แถบบันทกึเสียง 
     คอมพิวเตอรชวยสอน / บทเรียนบนเว็บ 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ ..คูมือ , ใบงาน... 

 
 

20 
6 
12 
20 
20 

 
 

100.00 
30.00 
60.00 
100.00 
100.00 
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 จากตารางที่   5  พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  จํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 60.00 และเปนเพศหญิง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40.00 ดานระดับ
การศึกษา  สวนใหญผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  18 คน  คิด
เปนรอยละ 90.00 และจบการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.00   
ดานตําแหนงงานสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนพนักงานปฏิบัติการ  จํานวน  13 คน  คิด
เปนรอยละ 65.00  และเปนผูบริหารสาขาระดับกลาง จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 25.00   
และเปนผูจัดการสาขา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ ดานอายุงานที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการทํางานระหวาง 6 –10 ป จํานวน 12 
คน คิดเปนรอยละ 60.00 มีประสบการณทํางาน  10  ปขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 
35.00  และ ไมเกิน 5 ป จํานวน  1 คน  คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ โดยประสบการณ
เกี่ยวกับการใชระบบอินทราเน็ตของธนาคาร ผูใชสม่ําเสมอ จํานวน 18 คนคิดเปนรอยละ 90.00 
และใชบางเปนบางครั้งจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และผูตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณในการอบรมดวยสื่อประกอบการอบรมมากที่สุดมี 3 ประเภท ดังน้ีคือ  แผนใส 
คอมพิวเตอรชวยสอน/บทเรียนบนเว็บ และอ่ืนๆ เชน คูมือ , ใบงาน  จํานวน  20 คน คิดเปน
รอยละ 100  รองลงมา ไดแก  แถบบันทึกเสียง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60.00             
วีดีทัศน  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ตามลําดับ 
   ตอนที่ 2 ความตองการพัฒนาสื่อประกอบการอบรมดวยบทเรียนบนเว็บ     
วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนา
ความ  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
    1) พนักงานสวนใหญเห็นดวยกับการที่องคกรควรมีการจัดทําสื่อความรู
ที่พนักงานสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม
จําเปนตองสงพนักงานเขามารับการฝกอบรมในกรุงเทพมหานคร ฯ  หรือศูนยฝกอบรมอื่นๆ  
ซึ่งองคกรจะตองเสียคาใชจายสําหรับการฝกอบรม  คาที่พัก  คาเดินทาง ตลอดจนคาใชจาย
อ่ืนๆ  ทําใหเกิดเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรที่สูง  อีกทั้งพนักงานดังกลาวยังมี
ภาระหนาที่จะตองปฏิบัติ  ทําใหไมสามารถเขารับการฝกอบรมตามเวลาที่ตองการได  ดังน้ันจึง
จําเปนตองมีแหลงความรูที่เปนระบบ  พนักงานสามารถเขาถึงแหลงความรูนั้นไดอยาง
ปราศจากขอจํากัด ดานเวลา และสถานที่ อีกทั้งยังสามารถใชศึกษา คนควา อางอิงไดอยาง
รวดเร็ว 
    2)  เน้ือหาที่พนักงานคิดวามีประโยชนในการปฏิบัติงานและตองการใหมี
การพัฒนาจัดทําเปนสื่อที่พนักงานสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง ดังตอไปน้ี 
     2.1 คอมพิวเตอร 
     2.2 กฎหมายธุรกิจ 
     2.3 บัญชีและการวิเคราะหงบการเงิน 
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     2.4 อ่ืน ๆ ไดแก ธุรกิจระหวางประเทศ , การทําประกันชีวิตและ
วินาศภัย, ธุรกิจหลักทรัพยและการซื้อขายหนวยลงทุน 
    3) พนักงานตองการสื่อที่สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองผานระบบ
อินทราเน็ต ควรมีลักษณะดังนี้ 
     3.1 รูปแบบเรียบงายสีสันสดใส สบายตา มีภาพประกอบ 
     3.2 สื่อสามารถแสดงผลไดอยางรวดเร็ว 
     3.3 มีแบบทดสอบความเขาใจที่สามารถตรวจสอบผลไดดวยตนเอง 
     3.4 อ่ืนๆ ไดแก เปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดมีปฏิสัมพันธระหวางกัน 
    4) พนักงานคิดวาเนื้อหาดานกฎหมายที่เกี่ยวของและมีประโยชนในการ
ปฏิบัติงานควรประกอบดวย 
     4.1 ตั๋วเงิน / บัญชีเดินสะพัด 
     4.2 นิติกรรมสัญญา 
     4.3 สัญญาจํานอง 
     4.4 อายุความ 
     4.5 อ่ืน ๆ ไดแก สัญญาค้ําประกัน , สัญญาจํานํา 
   ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา ผูวิจัย
ไดนําเสนอผลการวิเคราะห  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    พนักงานตองการใหนําเสนอสาระความรูที่ทําใหผูอานไมเครงเครียด
จนเกินไป สรางความสนุกสนานและความบันเทิงพรอมยังไดสาระความรู ซึ่งอาจอยูในรูปแบบ
ของบทความตลกขบขัน ใหมีการถาม/ตอบปญหา รวมแสดงความคิดเห็นได 
 
ตอนที่ 2  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ 
 จากการสํารวจในขั้นตอนที่ 1  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนา
บทเรียนบนเว็บ โดยมีขั้นตอน 4  ขั้นตอน   ดังนี้   1)   สรางบทเรียนบนเว็บ     2) ประเมินและ
ตรวจสอบบทเรียนบนเว็บโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญแลวปรับปรุงแกไข  
3) หาประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหน่ึง (Individual  Testing)  แลวปรับปรุงแกไข  4) การหา
ประสิทธิภาพแบบกลุมยอย (Small  Group  Testing) แลวปรับปรุงแกไข 
 1.  ผลการสรางบทเรียนบนเว็บ 
  ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดทฤษฎีและหลักการสรางบทเรียนบนเว็บมาผสมผสานกับ
เนื้อหาของบทเรียนที่ไดจากการสํารวจความตองการและขอมูลพ้ืนฐาน นํามาจัดเปนบทเรียน
บนเว็บ เร่ืองกฎหมายธุรกิจ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดดําเนินการปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     
ทั้ง  3 ทาน และผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอคําแนะนําและขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ 
เรื่องกฎหมายธุรกิจ โดยพัฒนาบทเรียนบนเว็บ  มีองคประกอบดังนี้คือ   
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  1)  คําแนะนําการใช   
  2)  วัตถุประสงค  
  3)   แบบทดสอบกอนการศึกษาบทเรียนบนเว็บ  
  4)  แบบทดสอบทายบทเรียน  
  5)  บทเรียนบนเว็บ 5 บทเรียน  ประกอบดวย นิติกรรมสัญญา บัญชี
เดินสะพัด ตั๋วเงิน เช็ค และสรุปบทเรียน  
  6)    บทความสาระ ตลกขบขัน 
  7)    แบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียนบนเว็บ 
  8)    กระดานถาม-ตอบ 
  9)   แบบสอบถามความคิดเห็น 
 2.  ผลการประเมินและตรวจสอบบทเรียนบนเว็บ 
  ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ สําหรับพนักงานธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  เพ่ือนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน และผูทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลวนําผลจากการตรวจสอบมาปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําดานเนื้อหาบางบทเรียนควรปรับลดเพื่อความเหมาะสม เพ่ิมแบบทดสอบ
และตัวอยางในบางบทเรียน แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน ตรวจสอบและ
ประเมินความถูกตองและความเหมาะสมของบทเรียนและแบบทดสอบ แลวนําผลการตรวจสอบ
มาหาคาดัชนีความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.97  (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ข หนา 120 ) และใหผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนบนเว็บ  จํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบ
แกไขปรับปรุงและเสนอแนะ โดยใชแบบประเมินบทเรียนบนเว็บสําหรับผูเชี่ยวชาญ มีลักษณะ
ของแบบประเมินเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยไดคาประเมินคุณภาพสื่อบทเรียน คือ 
คาเฉลี่ย เทากับ 4.93  และคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน เทากับ 0.25 ซึ่งแสดงวาบทเรียนบนเว็บมี
ความเหมาะสมมากที่สุด โดยผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหปรับปรุงในเรื่องของการใชตัวอักษร การ
เนนคํา การใชฉากพื้นหลัง และภาพประกอบขนาดใหญ 
 3.  ผลการหาประสิทธิภาพ  E1/ E2   แบบรายบุคคล (Individual Testing) และผล
การปรับปรุงแกไข 
  ผูวิจัยไดนําบทเรียนบนเว็บ เร่ืองกฎหมายธุรกิจ ที่ไดผานการปรับปรุงแกไข
แลว   ไปหาประสิทธิภาพ E1/ E2  แบบรายบุคคล  (Individual Testing)  กับพนักงานธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  3 คน  เพ่ือดูความเหมาะของภาษา ลําดับ
เน้ือหาและความยากงายของแตละบทเรียน ไดคาประสิทธิภาพ 73.33/71.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 60/60 ที่กําหนดไวดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บ เรื่องกฎหมายธุรกิจ แบบรายบคุคล 
 

ประสิทธิภาพของ 
บทเรียนบนเวบ็ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ 

 
กลุมทดลอง 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ  (E1 ) 

ประสิทธิภาพของ 
ผลลัพธ  (E2 ) 

 
เกณฑการประเมิน 

แบบทดสอบระหวางเรียน 73.33  60.00 
แบบทดสอบหลังเรียน  71.67 60.00 

 
 จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคลนั้น    พบขอควรปรับปรุงแกไข
เกี่ยวกับความเหมาะสมของภาษาที่ใช   การพิมพสะกดคําไมถูกตอง คําบรรยายบางคํา บาง
ประโยค ยังไมชัดเจน  ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขโดยการปรับภาษาที่ใชใหงาย เพ่ิมตัวอยาง
ประกอบเนื้อหา  ตรวจสอบการพิมพใหถูกตองอีกครั้ง เปลี่ยนตัวอักษรกับพ้ืนหลังใหมองเห็น
ชัดเจนขึ้น เปนตน 
 4.  ผลการหาประสิทธิภาพ  E1/ E2   แบบกลุมยอย (Small Group Testing) และ
ผลการปรับปรุงแกไข 
  ผูวิจัยไดนําบทเรียนบนเว็บ เร่ืองกฎหมายธุรกิจ ที่ไดผานการปรับปรุงแกไข
แลว ไปหาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบกลุมยอย (Small Group Testing) กับพนักงานธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  9  คน  เพ่ือดูความเหมาะของเวลาที่ใช
ของแตละบทเรียน โดยไดคาประสิทธิภาพ 79.45/78.89 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 70/70 ที่
กําหนดไวดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ แบบกลุมยอย 
 

ประสิทธิภาพของ 
บทเรียนบนเวบ็ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ 

 
กลุมทดลอง 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ  (E1 ) 

ประสิทธิภาพของ 
ผลลัพธ  (E2 ) 

 
เกณฑการประเมิน 

แบบทดสอบระหวางเรียน 79.45  70.00 
แบบทดสอบหลังเรียน  78.89 70.00 
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 จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบกลุมยอยน้ัน พบขอควรปรับปรุงแกไข
เกี่ยวกับความเหมาะสมของเวลาที่ใช  ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขโดยตัดเนื้อหาบางตอนที่ไม
จําเปนออก  ลดเนื้อหาเรื่องตั๋วเงินบางสวน และแยกเรื่องเช็คออกมาจากเรื่องตั๋วเงินเน่ืองจาก
บทเรียนมีความยาวมากเกินไป ลดจํานวนขอแบบทดสอบทายบทเรียนเร่ืองนิติกรรมสัญญา  
เพ่ือใหสอดคลองเวลา เปนตน 
 
ตอนที่   3  การทดลองใชบทเรียนบนเว็บ 
 ผูวิจัยนําบทเรียนบนเว็บติดตั้งไวที่ http://www.intra.scib/weblink/knowledge.htm 
แลวจึงดําเนินการทดลอง 3 สัปดาห โดยใชกระบวนการเรียนรู  2 แบบ คือ แบบประสานเวลา
ซึ่งพนักงานเขาศึกษาบทเรียนบนเว็บและเปดระบบสนทนา (Chat) ดวยโปรแกรม PINO พรอม
กันในเวลาหลังเลิกปฏิบัติงานประจําวัน ซึ่งขณะศึกษาบทเรียนหากมีขอสงสัยสามารถติดตอกัน
ทันทีดวยการพิมพขอความผานระบบสนทนาอภิปรายตอบโตระหวางพนักงานและผูวิจัยได และ
แบบไมประสานเวลา โดยพนักงานแตละคนมีอิสระเปนผูนําตัวเองในการเรียนรูโดยใชเวลาวาง
ระหวางปฏิบัติงานประจําวัน  โดยการศึกษาบทเรียนเร่ิมจากศึกษาคําแนะนํา และวัตถุประสงค
ของการดําเนินการวิจัย จากนั้นประเมินผลการเรียนรูกอนการศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเอง 
หลังจากนั้นเขาสูเน้ือหาบทเรียนโดยพนักงานแตละทานสามารถเลือกเนื้อหาบทเรียน ตลอดจน
ทบทวนเนื้อหาบทเรียนไดตามความตองการพรอมทําแบบประเมินผลทายบทเรียนแตละ
บทเรียน ซึ่งขณะศึกษาบทเรียนแบบไมประสานเวลาสามารถฝากคําถาม ขอสงสัยผานการ
สื่อสารโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และรับคําอธิบายผานกระดานขาว  เม่ือเสร็จสิ้น
กระบวนการแลวจึงประเมินผลหลังการศึกษาบทเรียน พรอมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอ
บทเรียนบนเว็บ  สงผลการประเมินตนเองโดยระบุ รหัสสาขา ชื่อสํานักงานสาขาของพนักงานที่
เขาศึกษาบทเรียน โดยผลจากการทดลองใชบทเรียนบนเว็บ ไดคาประสิทธิภาพ  84.33/83.67 
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ 
 

ประสิทธิภาพของ 
บทเรียนบนเวบ็ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ 

 
กลุมทดลอง 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ  (E1 ) 

ประสิทธิภาพของ 
ผลลัพธ  (E2 ) 

 
เกณฑการประเมิน 

แบบทดสอบระหวางเรียน 84.33  80.00 
แบบทดสอบหลังเรียน  83.67 80.00 
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 จากตารางที่ 8 พบวาบทเรียนบนเว็บ เร่ืองกฎหมายธุรกิจ  ที่ไดผานการทดลองหา
ประสิทธิภาพ พบวา รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทําแบบทดสอบระหวางศึกษาบทเรียนมีคา
เทากับ 84.33 และรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่พนักงานทําแบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน
ถูกตอง มีคาเทากับ  83.67   แสดงวาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ มีคาเทากับ 
84.33/83.67  เม่ือเทียบกับเกณฑ 80/80  ปรากฏวาบทเรียนบนเว็บที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว    มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชศึกษาดวยตนเอง
ผานระบบเครือขายได ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบ
คะแนนระหวางเนื้อหาของแตละบทเรียนที่พนักงานทําคะแนนได ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบคะแนนระหวางเนื้อหาแตละบทเรียน เรื่อง กฎหมายธุรกิจ 
 

เน้ือหาบทเรียน   คะแนนรวม X  S.D. ลําดับที ่
1      นิติกรรมสัญญา   115 3.83 0.59 4 
2      บัญชีเดินสะพัด   133 4.43 0.50 2 
3      ตั๋วเงิน              117 3.90 0.55 3 
4      เช็ค                  141 4.70 0.47 1 

 
 จากตารางที่ 9 พบวา คะแนนของพนักงานแยกตามเนื้อหาของบทเรียนบนเว็บ  
เม่ือพิจารณาเปนรายเนื้อหา พนักงานสามารถทําคะแนนได เรียงตามลําดับดังน้ี คือ ลําดับที่ 1 
เร่ือง เช็ค (X  = 4.70 , SD = 0.47) ลําดับที่ 2 เร่ือง บัญชีเดินสะพัด ( X  = 4.43 , SD = 0.50) 
ลําดับที่ 3 เร่ือง    ตั๋วเงิน ( X  = 3.90 , SD = 0.55)     และลับดับที่ 4 เร่ือง นิติกรรมสัญญา 
( X  = 3.83 , SD = 0.59) ตามลําดับ 
 
ตอนที่  4  การประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนบนเว็บ 
 ผูวิจัยไดทําการประเมินผลการใชบทเรียนบนเว็บ โดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี คือ  1) 
การประเมินความรูความเขาใจกอนการศึกษาบทเรียนและหลังการศึกษาบทเรียน 2) ศึกษา
ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอบทเรียนบนเว็บ โดยมีรายละเอียด    ดังตอไปน้ี 
 1. การประเมินความรูความเขาใจกอนการศึกษาบทเรียนและหลังการศึกษา
บทเรียน เรื่อง กฎหมายธุรกิจ   
  การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่  4 การประเมินบทเรียน
บนเว็บดวยการเปรียบเทียบความรูความเขาใจกอนการศึกษาบทเรียนและหลังการศึกษา
บทเรียนบนเว็บ  มีรายละเอียดดังตารางที่ 10 ดังนี้ 
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความรูความเขาใจกอนการศึกษาบทเรียนและหลังการศึกษาบทเรียน
  บนเว็บเรื่อง กฎหมายธุรกิจ  
 

กลุมทดลอง N X S.D. t – test 

การทดสอบกอนการศึกษาบทเรียน 
การทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน 

30 
30 

10.43 
13.53 

2.47 
1.99 

8.06** 

**  =  มีนัยสําคัญทางสถติิที ่ 0.01 
 จากตารางที่ 10 พบวา คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบความรูความเขาใจของ
พนักงานกลุมทดลองกอนการศึกษาบทเรียน ( X  = 10.43 , SD = 2.47)และหลังการศึกษา
บทเรียน( X = 13.53 , SD = 1.99) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ความรูความเขาใจหลังการศึกษาบทเรียนสูงกวากอนการศึกษาบทเรียน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาเม่ือ
พนักงานศึกษาโดยการใชบทเรียนบนเว็บแลว พนักงานมีความรูความเขาใจเรื่องกฎหมายธุรกิจ
สูงขึ้น ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 
 2. ประมวลผลความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอบทเรียนบนเว็บ  
  การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 4 การประเมินบทเรียนบน
เว็บดวยการสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน  ที่ศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเอง เร่ือง
กฎหมายธุรกิจ มีรายละเอียดดังตารางที่ 11 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 11 คาเฉลี่ยของแบบสอบถามความคิดเห็นตอการศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเอง 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนบนเว็บ X  S.D. ความ
คิดเห็น 

ลําดับที่ 

1 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองชวยใหเรียนรูไดเร็ว
และสะดวกขึ้นกวาอบรมตามปกติ 

4.47 0.82 มาก 6 

2 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองทําใหการเรียนรูไม
นาเบื่อ 

4.50 0.57 มาก 4 

3 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองสามารถเรียนรูโดย
ไมจํากัดเวลาและสถานที่  

4.90 0.31 มากที่สุด 1 

4 พนักงานที่เรียนรูชาสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียน
ซ้ําไดหลายๆครั้ง 

4.77 0.43 มากที่สุด 3 

5 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเอง ผูเรียนตองมีความ
รับผิดชอบสูง 

4.83 0.53 มากที่สุด 2 
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ตารางที่ 11 ( ตอ ) 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนบนเว็บ X  S.D. ความ
คิดเห็น 

ลําดับที่ 

6 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองชวยใหเรียนรู
ลวงหนาได 

4.43 0.86 มาก 7 

7 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองสามารถคนควา
เพิ่มเติมไดมากขึ้น 

3.83 0.95 ปานกลาง 13 

8 บทเรียนบนเว็บสามารถใหความรูและความเพลิดเพลิน 4.50 0.97 มาก 4 
9 บทเรียนบนเว็บมี E-mail ที่สามารถติดตอไดงายและ

สะดวก 
4.40 0.62 มาก 9 

10 พนักงานสามารถเรียนรูพรอมกันไดในกลุมใหญ  4.43 0.73 มาก 7 
11 การศึกษาดวยบทเรียนบนเว็บเปดโอกาสใหพนักงาน 

มีสวนรวมในการอบรมมากขึน้ 
3.23 0.82 ปานกลาง 15 

12 พนักงานสามารถควบคุมการเรียนรูไดดวยตนเอง 4.27 0.87 มาก 10 
13 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเอง ไมทําใหพนักงาน

เครียดจนเกนิไป 
3.43 0.94 ปานกลาง 14 

14 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเอง  ทําใหพนักงานกลา
ซักถามแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

4.10 0.88 มาก 11 

15 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเอง ทําใหการอภิปราย
ไดสะดวกขึ้นโดยการ CHAT 

4.07 0.64 มาก 12 

ความคิดเห็นโดยรวม 4.28 0.88 มาก 
 

 
 จากตารางที ่ 11 ความคิดเห็นของพนักงานที่ผานการอบรมดวยบทเรียนบนเว็บ         
พบวา โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.88) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดมี 3 ขอ เรียงตาม 
ลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้คือ ขอที่ 3 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองสามารถเรียนรูโดยไมจํากัด
เวลาและสถานที่ ( X = 4.90, S.D. = 0.31) , ขอที่ 5 การศึกษาบทเรียนบนเวบ็ดวยตนเอง 
ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบสูง  ( X = 4.83, S.D. = 0.53) , ขอที่ 4 พนักงานที่เรียนรูชา
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนซํ้าไดหลายๆครัง้ ( X = 4.77, S.D. = 0.43) ตามลําดับ 
ระดับความคดิเห็นในระดับเห็นดวยมากมีจํานวน 9 ขอ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้คือ  ขอที่ 2 
การศึกษาบทเรียนบนเวบ็ดวยตนเองทําใหการเรียนรูไมนาเบื่อ ( X = 4.50, S.D. = 0.57),     
ขอที่ 8 บทเรียนบนเว็บสามารถใหความรูและความเพลิดเพลิน ( X = 4.50, S.D. = 0.97),     
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ขอที่ 1 การศึกษาบทเรยีนบนเว็บดวยตนเอง ชวยใหเรียนรูไดเร็วและสะดวกขึ้นกวาอบรม
ตามปกติ ( X = 4.47, S.D.=0.82), ขอที่ 6 การศึกษาบทเรียนบนเวบ็ดวยตนเองชวยใหเรียนรู
ลวงหนาได ( X = 4.43, S.D. = 0.86), ขอที่ 10 พนักงานสามารถเรียนรูพรอมกันไดในกลุมใหญ 
( X = 4.43, S.D. = 0.73), ขอที่ 9 บทเรยีนบนเว็บมี E-mail ที่สามารถติดตอไดงายและสะดวก 
( X = 4.40, S.D. = 0.62), ขอที่ 12 พนักงานสามารถควบคมุการเรียนรูไดดวยตนเอง        
( X = 4.27, S.D. = 0.87), ขอที่ 14 การศกึษาบทเรียนบนเวบ็ดวยตนเอง  ทําใหพนักงานกลา
ซักถามแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ( X = 4.10, S.D. = 0.88), ขอที่ 15 การศึกษาบทเรียนบน
เว็บดวยตนเอง ทําใหการอภิปรายไดสะดวกขึ้นโดยการ CHAT ( X = 4.07,S.D. = 0.64) 
ตามลําดับ และระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นดวยปานกลางมีจํานวน 3 ขอ  เรียงตามลําดบั
คาเฉลีย่    ดังนี้คือ      ขอที่ 7 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองสามารถคนควาเพิ่มเติมได
มากขึ้น ( X = 3.83, S.D. = 0.95), ขอที ่ 13 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเอง ไมทําให
พนักงานเครยีดจนเกินไป ( X = 3.43, S.D. = 0.94), ขอที่ 11 การศึกษาดวยบทเรียนบนเว็บ
เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการอบรมมากขึ้น ( X = 3.23, S.D. = 0.82) ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะของพนักงานที่มีตอบทเรียนบนเว็บ  พบวา บทเรียนบนเว็บเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการเพิ่มศักยภาพการทํางานใหกับพนักงาน ใชทรัพยากรของธนาคารได
อยางเต็มที่ ความรูสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตองการใหพัฒนาในเน้ือหาความรู
ในดานอ่ืนๆ เชน ธุรกิจระหวางประเทศ , การทําประกันชีวิตและวินาศภัย, ธุรกิจหลักทรัพยและ
การซื้อขายหนวยลงทุน  เปนตน 
 
 ผลการปรับปรุงบทเรียนบนเว็บ 
 หลังจากผูวิจัยไดทําการทดลองใชบทเรียนบนเว็บแลวไดพบขอควรปรับปรุง
เพ่ิมเติมใหมีความเหมาะสม  คือ ควรเพิ่มตัวอยางและภาพประกอบบทเรียนใหมากขึ้นเพ่ือให
พนักงานเขาใจไดงายและรวดเร็วขึ้น และเพิ่มแหลงอางอิงทางอินเทอรเน็ตเพื่อใหพนักงานที่
ตองการคนควาเพิ่มเติมได กรณีที่อยูอาศัยมีการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต  
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บทที่ 5 

 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เร่ืองกฎหมายธุรกิจ สําหรับพนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ 
2) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 3) เพ่ือ
ทดลองใชบทเรียนบนเว็บ 4) เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงบทเรียนบนเว็บ โดยเปรียบเทียบ
ความรูความเขาใจของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) กอนและหลังการศึกษา
ดวยบทเรียนบนเว็บ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ      
บทเรียนบนเว็บ ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีไดแกพนักงานธนาคารนครหลวงไทยจํากัด(มหาชน) 
ระดับ 4-5 จํานวน 300 คน ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) ระดับ 4-5 จํานวน 30 คนที่ไดมาจากการสุมอยางงาย ตัวแปรอิสระคือ บทเรียนบน
เว็บ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ ตัวแปรตามคือ ความรูความเขาใจของพนักงาน เรื่องกฎหมายธุรกิจ 
และความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอบทเรียนบนเว็บ   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนบนเว็บ เร่ืองกฎหมายธุรกิจ ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.33/83.67  2) แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจกอนและหลัง
การศึกษาบทเรียนบนเว็บ ซึ่งเปนขอสอบลักษณะคูขนานที่มีลักษณะเนื้อหาและจุดประสงค
เดียวกัน   เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก แบบทดสอบความรูความเขาใจ
กอนการศึกษาบทเรียนจํานวน   20  ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.22 ถึง 0.80   มีคา
อํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20 ถึง 0.78 และมีคาความเชื่อม่ัน  0.54  และแบบทดสอบความรู
ความเขาใจหลังการศึกษาบทเรียนจํานวน 20  ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.25  ถึง 
0.80  มีคาอํานาจจําแนก (r)  ระหวาง 0.20  ถึง  0.76  และมีคาความเชื่อม่ัน 0.59 และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันระหวางแบบทดสอบกอนและหลังการศึกษาบทเรียน มีคาเทากับ 
0.93 และ             3) แบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา   
และแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชคําถามปลายเปด  แบบแผนการวิจัย One Group Pretest 
Posttest Design   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ 
โดยใชสูตร  E1  / E2  การเปรียบเทียบความรูความเขาใจของพนักงานกอนและหลังการศึกษา
บทเรียนบนเว็บ  เรื่องกฎหมายธุรกิจ โดยใชสูตร t - test  แบบ dependent  ความคิดเห็นที่มี
ตอบทเรียนบนเว็บเปนแบบมาตราสวนประเมินคาโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.)            สวนความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนบนเว็บแบบแสดงความคิดเห็น
ปลายเปดโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 

 
สรุปผลการวจิัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เร่ืองกฎหมายธุรกิจ สําหรับพนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีผลการวิเคราะหตามขั้นตอนการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา บทเรียนบนเว็บมีความเหมาะสมอยางมาก
ในการนํามาเปนสื่อการเรียนรูดวยตนเอง อีกทั้งธนาคารมีทรัพยากรที่เอ้ือประโยชนในการ
ดําเนินการไดเปนอยางดี        โดยพนักงานสวนใหญเห็นดวยกับการที่องคกรควรมีการจัดทํา
สื่อความรูที่พนักงานสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
สามารถนําเอาความรู ประสบการณและทักษะตางๆไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี          
ประสิทธิภาพ โดยพนักงานตองการใหนําเสนอสาระความรูที่ทําใหผูอานไมเครงเครียดเกินไป 
สรางความสนุกสนานและความบันเทิงพรอมยังไดสาระความรู ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของ       
บทความตลกขบขัน ใหมีการถาม/ตอบปญหา รวมแสดงความคิดเห็นได 
 2. บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย คําชี้แจง วัตถุประสงค แบบประเมิน
ตนเอง บทเรียนบนเว็บ จํานวน 5 บทเรียน ไดแก นิติกรรมสัญญา บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน เช็ค 
และสรุปบทเรียน  ซึ่งบทเรียนบนเว็บมีคาประสิทธิภาพ 84.33/83.67 
 3. ทดลองใชบทเรียน จํานวน  3 สัปดาห โดยใชกระบวนการเรียนรู  2 แบบ คือ 
แบบประสานเวลาซึ่งพนักงานเขาศึกษาบทเรียนบนเว็บพรอมกันในเวลาหลังเลิกปฏิบัติงาน
ประจําวัน ซึ่งขณะศึกษาบทเรียนหากมีขอสงสัยสามารถติดตอกันทันทีดวยการพิมพขอความ
ผานระบบสนทนาอภิปรายตอบโตระหวางพนักงานและผูวิจัย และแบบไมประสานเวลา โดย
พนักงานแตละคนมีอิสระเปนผูนําตัวเองในการเรียนรูโดยใชเวลาวางระหวางปฏิบัติงาน
ประจําวัน ซึ่งขณะศึกษาบทเรียนแบบไมประสานเวลาสามารถฝากคําถาม ขอสงสัยผานการ
สื่อสารโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และรับคําอธิบายผานกระดานขาว  เม่ือเสร็จสิ้น
กระบวนการแลวจึงประเมินผลหลังการศึกษาบทเรียน พรอมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอ
บทเรียนบนเว็บ โดยคะแนนของพนักงานแยกตามเนื้อหาของบทเรียนบนเว็บ เรียงตามลําดับ
จากมากไปนอยคือ 1) เช็ค  2) บัญชีเดินสะพัด 3 ) ตั๋วเงิน 4) นิติกรรมสัญญา 
 4.   ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนบนเว็บ พบวาพนักงานมีความรู
ความเขาใจกอนและหลังการศึกษาดวยบทเรียนบนเว็บแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01   โดยความรูความเขาใจหลังการศึกษาบทเรียนสูงกวากอนการศึกษาดวยบทเรียน
บนเว็บ และพนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางมากกับการใชบทเรียนบนเว็บ   
โดยเฉพาะการศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองสามารถเรียนรูโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่  
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การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองผูเรียนตองมีความรับผิดชอบสูง และพนักงานที่เรียนรูชา
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนซ้ําไดหลายๆครั้ง และเห็นวาบทเรียนบนเว็บเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการเพิ่มศักยภาพการทํางานใหกับพนักงาน ใชทรัพยากรของธนาคารได
อยางเต็มที่ ความรูสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตองการใหพัฒนาในเนื้อหาความรู
ในดานอ่ืนๆ เชน ธุรกิจระหวางประเทศ , การทําประกันชีวิตและวินาศภัย, ธุรกิจหลักทรัพยและ
การซื้อขายหนวยลงทุน 
 

อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องกฎหมายธุรกิจ สําหรับ
พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  การศึกษาแนวคิด เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่
เกี่ยวของ  และการศึกษาความตองการของพนักงาน  พบวาการพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช
งานผานเครือขายอินทราเน็ต จําเปนตองศึกษาบริบทและทรัพยากรที่เอ้ือประโยชนตอการ
ดําเนินการ ทั้งน้ีเพราะวา ขอมูลพ้ืนฐานดานเอกสาร มาจากการบันทึกขอมูล ประสบการณที่
ผานมาของผูเชี่ยวชาญในดานนั้น สามารถทําใหการพัฒนางานตางๆประสบความสําเร็จไดเปน
อยางดี  สวนการสอบถามความตองการพนักงาน ทําใหเห็นวาตนเองมีสวนรวมในการพัฒนา
งาน เปรียบเสมือนตนเองเปนเจาของผลงานชิ้นน้ันดวย และบทเรียนบนเว็บไดพัฒนาขึ้นจาก
ความตองการของตนเองสวนหนึ่งจึงสรางความเห็นคลอยตามไมตอตานงานนั้นๆ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วิยะดา วชิราภากร (2547 : 124) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาเว็บฝกอบรม การวิจัยใน
ชั้นเรียน      จําเปนตองวิเคราะหทรัพยากร และความเปนไปไดในการใชเว็บเพ่ือฝกอบรม โดย
วิเคราะหในเรื่องคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร ที่จะนําไปใชในการฝกอบรม ระบบเครือขาย  
ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหาในเวลาและสถานที่ๆตองการและบทเรียนบนเว็บจะทําใหผูเรียน
มีอิสระในการเรียนรู และเปนผูนําตัวเองในกระบวนการเรียนรู  สามารถเลือกเนื้อหาบทเรียนที่
ตองการ และสามารถประเมินผล การเรียนรูดวยตนเองได ขยายขอบเขตของการเรียนรูจากหอง
อบรมปกติไปยังที่ทํางาน ทําใหไมเสียเวลาในการเดินทาง ขยายโอกาสทางการศึกษาใหผูรับ
การ   อบรม   ในสถานที่ตางๆ ที่รวมมือกันไดมีโอกาสไดเรียนรูพรอมกัน  ผูรับการอบรม
ควบคุมการศึกษาตามความตองการและความสามารถของตนเอง     ซึ่งเปนไปในแนวทาง
เดียวกับ ออมสิน ชางทอง (2546 : 79)  ที่กลาววาสื่อมัลติมีเดียบนเครือขายสามารถชวยให
ผูสอนและผูเรียนเตรียมความพรอมลวงหนา ลดคาใชจายเร่ืองเอกสาร ผูเรียนสามารถรูถึงการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองไดทันที มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเพื่อนและ
ผูสอนไดมากกวา  ชั้นเรียนโดยไมจํากัดในเรื่องของเวลา สามารถเลือกเน้ือหากอนหลังตาม
ความตองการ         การสื่อสารโดยใชอีเมล  กระดานขาว   การพูดคุยสด  ฯลฯ  ทําใหผูรับการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



144 

อบรมมีชีวิตชีวาขึ้นกวาเดิม   สอดคลองกับงานวิจัยของ วรวุฒิ ม่ันสุขผล (2545 : 80)    เร่ือง
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ วิชาคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา ควรมีลักษณะการมีปฏิสัมพันธกัน 
สามารถถาม-ตอบได เชนมีกระดานถามตอบ มีการอภิปรายหรือสนทนากับผูสอนได  สงเสริม
ใหผูรับการอบรมมีสวนชวยเหลือกันในการศึกษา  กระตุนใหผูรับการอบรมรูจักการสื่อสารใน
สังคม  และกอใหเกิด  การศึกษาแบบรวมมือ ซึ่งที่จริงแลวการศึกษาแบบรวมมือสามารถขยาย
ขอบเขตจากหองเรียนหนึ่งไปยังหองเรียนอ่ืนๆไดโดยการเชื่อมตอทางอินเทอรเน็ต    การเรียน
ดวยสื่อหลายมิติทําใหผู เ รียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาไดตามความสะดวกโดยไมตอง
เรียงลําดับกัน   การสอนบนเว็บเปนวิธีการที่ดีเยี่ยมในการใหผูเรียนไดประสบการณของ
สถานการณจําลอง ทั้งน้ีเพราะสามารถใชกราฟก  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว ในแงของความ
ตองการพัฒนาสื่อประกอบการอบรมดวยบทเรียนบนเว็บนั้นพนักงานสวนใหญเห็นดวยกับการที่
องคกรควรมีการจัดทําสื่อความรูที่พนักงานสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถนําเอาความรู  ประสบการณและทักษะตางๆไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ      สอดคลองกับ รุง แกวแดง (2543 : 84) ที่กลาวถึง 
เสนทางการเรียนรูตลอดชีวิต วาการเรียนรูชวงวัยทํางาน อายุระหวาง 25-60 ป นั้น คนวัย
ทํางานจะเริ่มเรียนรูจากสื่อการศึกษาตามอัธยาศัยมากกวาเรียนจากสถานศึกษา และมีการ
เรียนรูจากสถานประกอบการ เรียนจากเพื่อนรวมงาน เรียนจากสื่อมวลชน เรียนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพนักงานตองการใหนําเสนอสาระความรูที่ทําใหผูอานไมเครงเครียดจนเกินไป 
สรางความสนุกสนานและความบันเทิงพรอมยังไดสาระความรู ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของ
บทความตลกขบขัน   ใหมีการถาม/ตอบปญหา     รวมแสดงความคิดเห็นได สอดคลองกับ ดวง
พร เกี๋ยงคําและคณะ ( 2547 : 33-35) ที่กลาวถึงการศึกษาความตองการผูชมเว็บไซต สวนใหญ
ชอบบริโภคขอมูลที่สรางความสนุกสนานและความบันเทิง ซึ่งอาจอยูในรูปบทความตลกขบขัน 
เปนตน   
 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ พบวาบทเรียนบนเว็บที่
พัฒนาขึ้นประกอบดวย คําชี้แจง วัตถุประสงค แบบประเมินตนเอง บทเรียนบนเว็บ จํานวน 5 
บทเรียน ไดแก นิติกรรมสัญญา บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน เช็ค และสรุปบทเรียน แบบสอบถาม
ความคิดเห็น   มีการติดตอผูวิจัยและผูรวมศึกษาบทเรียนทาง E-mail และ chat ทั้งน้ีเพราะวา
องคประกอบดังกลาวเปนขั้นตอนลําดับที่สรางความเขาใจที่ดีของบทเรียนโดยทั่วไป ซึ่งไดแก
สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิยะดา วชิราภากร 
(2547 : 115-116) ที่ศึกษาการพัฒนาเว็บฝกอบรม เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งในเว็บไซต
ประกอบดวย คําแนะนํา เน้ือหาบทเรียน เอกสารประกอบ แบบทดสอบทายบท แบบทดสอบ
กอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ชุดเดียวกันวางสลับใหม แหลงคนควา หองสนทนา 
(chatroom) ถาม-ตอบ (Web board) ติดตอผูจัดทํา(E-mail)  ในแนวทางเดียวกันยังสอดคลอง
กับ เอ้ือมพร  รอดอ่ิม  (2546 : 51) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
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เร่ืองเทคนิคการจัดอารตเวิรก ผลการสรางพบวา บทเรียนประกอบดวย ขอตกลงกอนเรียน    
จุดประสงคของบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียน เน้ือหา แบบทดสอบหลังการเรียน และ
สวนประกอบอื่นๆ ไดแก กิตติกรรมประกาศ , E-mail , Link , Chat ซึ่งยังสอดคลองกับ อัญชลี  
ชนะคา  (2545:40) ที่ศึกษาเรื่อง บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาวัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิต  ผลการสรางบทเรียนดวย   รายละเอียดของบทเรียน   คําแนะนํากอนเรียน   แสดงการ
ประเมินผล  เนื้อหายอย 12 หนวย  แบบฝกหัดทายบท   แบบทดสอบกอนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน  อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของบุษยรัตน  ผลงาม (2545 : 43) ที่
ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ดวยโมเดล FOCCO ซึ่งแบงเปน 5 สวน ไดแก 1) สวน
สงเสริมสนับสนุน การแนะนํา ตารางกําหนดการ การติดตอผูสอน การลงทะเบียน 2) สวน
ประเมินผลรายวิชา 3) เนื้อหาบทเรียน 4) กิจกรรมสงเสริมการเรียนแบบรวมมือ พูดคุย 
แลกเปลี่ยนสอบถามปญหาระหวางเรียน บอรดประกาศขาว 5) การติดตอระบบฐานขอมูล 
ขอมูลผูเรียน ขอมูลความกาวหนา สถานะการเรียน  ดานการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
บนเว็บ พบวาได  คาประสิทธิภาพ 84.33/83.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมาสังเคราะห แลวจึงผลิต
บทเรียนบนเว็บขึ้นตามขั้นตอน กําหนดเปาหมายและวางแผน กําหนดวัตถุประสงค เตรียม
แหลงขอมูล เตรียมทรัพยากร  วิเคราะหและจัดโครงสรางขอมูล วางผังโครงสราง ระบบนําทาง 
องคประกอบตางๆ เชน รูปภาพ ภาพกราฟก เสียง แบบฟอรม โปรแกรมเสริม ออกแบบเว็บ
เพจและเตรียมขอมูล ปรับแก ตรวจทานความถูกตอง ลงมือสรางและทดสอบ มีการทดลองใช
รายบุคคล และรายกลุมเล็ก พรอมทั้งนําผลที่ไดมาปรับปรุง เผยแพรและสงเสริมใหเปนที่รูจัก 
ดูแลและพัฒนา อีกทั้งยังไดมีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน บริบท ทรัพยากร และความตองการของ
ผูใชบทเรียนกอนการสราง  สอดคลองกับงานวิจัยของ วิยะดา  วชิราภากร (2547 :124-125) ที่
สรางเว็บฝกอบรม เร่ือง   การวิจัยในชั้นเรียน ขึ้นอยางเปนระบบ ศึกษาสภาพปญหาและความ
ตองการในการฝกอบรม วิเคราะหผูเรียน วิเคราะหกิจกรรม วิเคราะหงาน วิเคราะหทรัพยากร 
วิเคราะหการออกแบบเว็บ โดยในการจัดทําเว็บมีการประเมินทุกขั้นตอนการดําเนินงาน สงผล
ใหบทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 นอกจากนี้บทเรียนบนเว็บไดผานการประเมิน
จากผูทรงคุณวุฒิทั้งทางดานเนื้อหาและการผลิตสื่อบนเว็บ จํานวน 6 ทาน ใหขอแนะนําในการ
นําเสนอ ผูเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหาที่เขาใจงายไปสูยาก ตามลําดับ เราความสนใจโดยการใช
สี ภาพประกอบที่เคลื่อนไหวได กระตุนใหเกิดความสนใจที่จะเรียน ซึ่งเปนไปในแนวทาง
เดียวกับ เอ้ือมพร  รอดอ่ิม (2546 : 68) ที่สรางบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต แลวผานการ
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหาและการผลิตสื่อ  และใชภาพกราฟฟกมาประกอบบทเรียน
ทําใหไมนาเบื่อ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนเครือขายอินเทอรเน็ต 
วิชาระบบปฏิบัติการ เร่ืองการจัดการโปรเซสของจิราวรรณ   เมฆมัณฑนา (2546 : 55)ที่วา
บทเรียนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นไดผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและผานการ
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ทดลองใชสองครั้งกอนที่จะนําไปทดลองทําการเรียนการสอน จึงทําใหบทเรียนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 ซึ่งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวุฒิ ม่ันสุขผล (2545 : 93) เรื่องการพัฒนา
บทเรียนบนเว็บ วิชา คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา ที่ไดผลการหาประสิทธิภาพ 87.20/85.50 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดย   บทเรียนบนเว็บไดผานการหาประสิทธิภาพตาม
กระบวนการมาตามลําดับ  และไดมีการแกไขปรับปรุงทุกขั้นตอน มีการจัดเนื้อหาเปนลําดับ
ขั้นตอนยอยๆ เรียงลําดับจากงายไปหายาก  
 3.  ผลการทดลองใชบทเรียนบนเว็บ พนักงานมีอิสระและเปนผูนําตัวเองในการ
เรียนรูเขาสูระบบเมนูหลัก ซึ่งประกอบดวยคําแนะนํา และวัตถุประสงคของการดําเนินการวิจัย 
นําสูการประเมินผลการเรียนรูตนเองกอนศึกษาบทเรียน  เขาสูเน้ือหาบทเรียนโดยสามารถเลือก
เนื้อหาบทเรียนที่ตองการพรอมทําแบบประเมินผลทายบทเรียนแตละบทเรียน ซึ่งขณะเรียนรู
บทเรียนสามารถฝากคําถาม ขอสงสัยผานการสื่อสารโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
และรับคําอธิบายผานกระดานขาว  อีกทั้งสามารถอภิปราย สนทนาโตตอบ (Chat) ดวย
โปรแกรม PINO   ซึ่งระหวางทําแบบทดสอบดังกลาวเสร็จจะมีลักษณะใหขอมูลยอนกลับทันที
วาตนเองไดคะแนนเทาไร ซึ่งกระบวนการดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก วิยะดา วชิราภากร (2547 : 105) จิราวรรณ เมฆ
มัณฑนา (2546 : 46-47) เอ้ือมพร รอดอ่ิม (2546 : 51)  โททศ อัคคพงศพันธุ (2545 : 64-67) 
บุษยรัตน  ผลงาม (2545 : 56-58) โดยเริ่มจากเขาสูระบบหนาจอหลัก คําแนะนําการใช ชี้แจง
วัตถุประสงค  ลงทะเบียน  ทําแบบทดสอบกอนการเรียน ศึกษาเนื้อหาบทเรียนพรอมทํา
แบบทดสอบทายบทเรียน ทําแบบทดสอบหลังการเรียนเสร็จสิ้นทุกบทเรียน ซึ่งจะมีลักษณะให
ขอมูลยอนกลับทันที โดยระหวางดําเนินกิจกรรมสามารถใชการสื่อสาร E-mail , สนทนาโตตอบ 
(Chat) ไดดวย  ซึ่งผลจากการทดลองใชบทเรียนบนเว็บ โดยเปรียบเทียบคะแนนของพนักงาน
แยกตามเนื้อหาของบทเรียนบนเว็บ เรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ  1)  เช็ค   2) บัญชี
เดินสะพัด  3 ) ตั๋วเงิน  4) นิติกรรมสัญญา ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากประสบการณเดิมของพนักงาน
ที่เขาศึกษาเรียนรูบทเรียนบนเว็บ โดยเนื้อหาที่พนักงานทําคะแนนไดดีนั้น พนักงานทั้งทางดาน
บัญชีและดานงานสินเชื่อใชในการปฏิบัติงานมากอนแลว เม่ือไดรับความรูเพ่ิมหรือทบทวน
ความรูเดิมจึงสามารถทําคะแนนไดมากกวาเนื้อหาที่ไมเคยเรียนรูมากอน สอดคลองกับ สุรางค 
โควตระกูล (2541 : 217) ที่กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูวา การเรียนรูที่ดีเกิดจากการเชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนรูใหม การเรียนรูอยางมีความหมายเกิดจากการขยายความ หรือปรับความรูเดิมใหมี
สหสัมพันธกับความรูใหม และยังสอดคลองกับ วิยะดา  วชิราภากร (2547 : 123) ที่พัฒนาเว็บ
ฝกอบรม เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน ผลการอบรมใหผลดีเนื่องจากเปนกระบวนการเพื่อเพิ่มพูน
ความรูประสบการณ    แสวงหาความรูดวยตนเองตามความสามารถจากประสบการณที่มีมา
กอน     
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 4.  ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนบนเว็บ  พบวา พนักงานมีความรู
ความเขาใจกอนและหลังการศึกษาบทเรียนบนเว็บแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยความรูความเขาใจหลังการศึกษาสูงกวากอนการศึกษาดวยบทเรียนบนเว็บ แสดงวา  
บทเรียนบนเว็บ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ ชวยใหพนักงานมีความรูความเขาใจสูงขึ้น ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะเปนประสบการณที่ไมเคยไดรับมากอน เนื่องจากการอบรมแบบเดิมใชการอบรมในหอง 
อบรมโดยวิทยากรอธิบายประกอบคูมือ ซึ่งพนักงานไมเคยใชบทเรียนบนเว็บในการเรียนรูดวย
ตนเอง  อีกทั้งยังอยูในสถานการณที่ไมถูกควบคุม    สามารถนําตนเอง   เห็นคุณคาในสิ่งที่ทํา 
ไมเกิดความตึงเครียด ไมเกิดปฏิกิริยาในลักษณะการตอตาน สามารถอภิปรายประสบการณที่มี
ประโยชนตอผูรวมการเรียนรูไดสงเสริมใหชวยเหลือกันในการเรียนรู ทําใหเกิดการเรียนรูแบบ
รวมมือ ทาทายในการเรียนรูจากการออกแบบบทเรียนใหมีลักษณะเชิงลึก ลําดับเน้ือหาจากงาย
ไปยาก อาศัยจุดเดนของบทเรียนดาน สี เสียง กราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว ในการจูงใจผูเรียน 
สอดคลองกับ กิดานันท มลิทอง (2543 : 253) ที่กลาวเกี่ยวกับนวัตกรรมคอมพิวเตอรวาชวย
เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับผูเรียน    เน่ืองจากเปนประสบการณที่แปลกและใหม   จึงทําให
พนักงานรูสึกอยากพัฒนาศักยภาพตนเอง เปดโอกาสใหเรียนรูบทเรียน กิจกรรมไดดวยตนเอง
อยางอิสระ สามารถเลือกเรียนรูเน้ือหากอนหลังไดตามความตองการ ไมตองเสียเวลารอผูที่
เรียนรูชา ผูที่ศึกษาเนื้อหาไมเขาใจ สามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา การรูผลคะแนนของ
การทําแบบทดสอบที่มีลักษณะใหขอมูลยอนกลับทันที ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธกัน สามารถ
ถาม-ตอบได เชนมีกระดานถามตอบ มีการอภิปรายหรือสนทนากับผูสอนและผูเรียนคนอื่นได 
สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบรวมมือ สอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2544 : 153) การชวยเหลือ
กันแบบเพื่อนชวยเพื่อน จะชวยใหผูรวมฝกอบรมเกิดความรูความเขาใจในเรื่องที่ไดรับ        
การฝกอบรมมากขึ้น   สงผลตอความรูความเขาใจที่สูงขึ้น    สอดคลองกับวิยะดา วชิราภากร 
(2547 : 126) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเขารับการฝกอบรมดวยเว็บฝกอบรม 
เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน โดยคะแนนการทดสอบหลังอบรมดวยเว็บฝกอบรมสูงกวาการทดสอบ
กอนอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เพราะอาศัยจิตวิทยาหลายประการ ใชสี เสียง 
กราฟฟก ผูเขาอบรมเรียนรูอยางอิสระ เลือกเรียนความรูไดตามตองการ สามารถทบทวน
บทเรียนและเนื้อหาไดตลอดเวลา  มีปฏิสัมพันธ  สามารถซักถาม  ใหขอเสนอแนะ  ถามคําถาม 
หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารับการอบรมได และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
เอ้ือมพร  รอดอิ่ม (2546 : 69) ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวย       
บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง เทคนิคการจัดอารตเวิรก หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบทเรียนไดจัดองคประกอบตางๆใหเหมาะสมกับ    
ผูเรียน ใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนไดดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเรียนไดตามศักยภาพ
ของตนเอง สามารถที่จะกลับมาทบทวนบทเรียนที่ไมเขาใจไดตลอดเวลา และการรูผลคะแนน
ของการทําแบบทดสอบ ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจในตัวเนื้อหามากขึ้น การที่   
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ผูเรียนรูคําตอบของตนเปนแรงหนุนใหผูเรียนสนใจที่จะตอบปญญาใหมตอไปเร่ือยๆ อีกทั้งยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ โททศ  อัคคพงศพันธ (2545 : 67) แสดงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่
เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาออกแบบพาณิชยศิลป 1 หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยเห็นวาประสบการณจากการศึกษาบทเรียนบนเครือขาย
สรางความแปลกใหมใหกับผูเรียนในการคนควา ความซับซอนสงผลตอการทาทายในการคนหา 
เพ่ือใหประสบผลสําเร็จ  สอดคลองกับ มอไฮดิน (Mohaiadin 1995 : Abstract) ที่กลาววา  
ความซับซอนของบทเรียนสงผลตอความทาทายในการใช  การมีปฏิกริยาโตตอบระหวางกัน  
เปนปจจัยที่มีผลตอการใชอินเทอรเน็ตเปนนวัตกรรม  งานวิจัยของอัญชลี ชนะคา (2545:62)   
ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนผาน     
เครือขายอินเทอรเน็ต วิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
การนําบทเรียนมาประกอบการเรียนนั้น เปนวิธีการที่แปลกใหม ทําใหผูเรียนตื่นตัวและเกิด
ความสนใจ ทาทายความสามารถ   สวนดานความคิดเห็นตอการศึกษาดวยบทเรียนบนเว็บอยู
ในระดับเห็นดวยอยางมากกับการใชบทเรียนบนเว็บ โดยเฉพาะการเรียนรูดวยบทเรียนบนเว็บ
สามารถเรียนรูโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก ผูเรียนทราบวาสามารถเปด
บทเรียนไดทุกเวลาซึ่งทุกสํานักงานสาขามีคอมพิวเตอรระบบเครือขาย หรือสามารถจัดเก็บลง
แผนบันทึกขอมูลนํากลับไปศึกษาหากที่พักอาศัยของตนหากมีคอมพิวเตอรอยู   สอดคลองกับ 
วิยะดา วชิราภากร (2547 : 126) ที่วาเว็บฝกอบรมมีความยืดหยุนและสะดวกสบาย ไมมี
ขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ เพราะหากมีเครือขายพรอมคอมพิวเตอรก็สามารถศึกษา   
บทเรียนได ซึ่งสอดคลองกับ ฟลิกคิงเกอร ( Flickinger 1999 : Abstract) ที่กลาวถึง        
ประสบการณการเรียนรูบนอินเทอรเน็ตสามารถเปนทางเลือกสําหรับผูเรียนที่หลากหลายในการ
เขาถึงบทเรียน       สวนในดานความคิดเห็นวาผูเรียนตองมีความรับผิดชอบสูง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ตองปฏิบัติงานประจําวันควบคูไปกับการเรียนรูดวย ซึ่งอาจเห็นวาผูใหญจะมี         
ความพรอมที่จะเรียนรูเม่ือเขารูสึกวาสิ่งน้ันจําเปนตอบทบาทและสถานภาพทางสังคมของเขา 
ตองรับผิดชอบการเรียนรูเพ่ือนําความรูไปพัฒนางานของตน สอดคลองกับ สุรางค โควตระกูล 
(2541 : 161) การเรียนรูของผูใหญเพ่ือตอบสนองความตองการตามลําดับขั้น ซึ่งตองรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนสูการยอมรับทางสังคม   ดานความเห็นที่บทเรียนวาสามารถเรียน
ซ้ําได ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากความสามารถในการเรียนรูของแตละคนไมเทากัน บางคนสามารถ
เรียนรูไดเร็วจากการศึกษาครั้งเดียว  ในทางตรงกันขามบางคนตองอาศัยการเรียนรูในเรื่อง
เดียวกันหลายๆครั้ง  จึงทําใหเหมาะตอการเสริมหรือทบทวนความรู สอดคลองกับ  ฮิกกินสและ
คณะ (Higgins and others 1996 : Abstract) ที่เห็นวาบทเรียนชวยสนับสนุนสําหรับนักเรียนที่
ตองเรียนซอมเสริม  และนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนบกพรอง    ทั้งนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนและนักเรียนที่ตองไดรับการสอนเสริม   พบวาบทเรียนกอใหเกิด
แรงเสริมเพียงพอที่ทําใหนักเรียนเหลานี้ใชบทเรียนตอไปเร่ือยๆ   สวนที่เห็นดวยปานกลางใน
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เร่ืองการศึกษาดวยบทเรียนเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการเรียนรูมากขึ้น อาจเปน
เพราะวาบางครั้งไมสามารถเขาบทเรียนพรอมกันทั้งหมดได เพราะตองปฏิบัติงานประจําวัน 
โดยพนักงานแตละคนมีเวลาวางไมพรอมกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 

จากผลของการวิจัยที่เสนอไปแลวน้ัน ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะนําเสนอขอเสนอแนะ          
ใน 3  สวน คือ  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยครั้งตอไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําบทเรียนบนเว็บไปใช 

จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําบทเรียนบนเวบ็ไปใช 
ดังตอไปน้ี 

1. จากการสังเกตการใชงานของบทเรียนพบวาการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ
ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟกตางๆ และเสียง มีขอจํากัดในเรื่องของความเร็วในการแสดงผล 
เนื่องจากระบบเครือขายอินทราเน็ตขององคกรใชในการปฏิบัติงานประจําวัน เม่ือวางรูปแบบ
เหลานี้มากเกินไปอาจทําใหเกิดการลาชาและเกิดความเบื่อหนายได ดังน้ันผูที่จะพัฒนาบทเรียน
ในเนื้อหาอ่ืนๆจึงควรกําหนดขนาดภาพอยาใหใหญเกินไปและจํานวนภาพมากเกินความจําเปน  

2.  จากการสังเกตการใชงานของบทเรียนพบวาไมสามารถกําหนดชวงเวลาที่
แนนอนในการดําเนินการอบรมได เพราะพนักงานมีงานประจําที่จะตองปฏิบัติ บางชวงอาจตอง
ยอหนาจอบทเรียนลงปฏิบัติงานเพื่อใหบริการลูกคา ดังนั้นผูควบคุมการอบรมจึงควรยืดหยุน
ชวงเวลาของการเรียนรูเน้ือหาไดตามความเหมาะสม หรือกําหนดกลุมของการอบรมเพื่อสลับ
เปลี่ยนใหบริการลูกคา 

3.  จากการดําเนินการวิจัยพบขอจํากัดในการเก็บผลคะแนนการทําแบบทดสอบ 
เน่ืองจากผูวิจัยไมไดมีหนาที่ควบคุมระบบ Server ดังน้ันถาหากองคกรตองการเก็บคะแนนเพื่อ
การประเมินผลวาพนักงานผานการอบรมหรือไม จําเปนตองมีการลงทะเบียนพนักงานกอนเขาสู
ระบบและเก็บคะแนนไดอยางอัตโนมัติ โดยมอบหมายใหมีผูควบคุมพนักงานระหวางการทํา
แบบทดสอบ 

4. จากการสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน ที่เห็นดวยลําดับสุดทาย คือ        
บทเรียนบนเว็บเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการอบรมมากขึ้น  ดังน้ันระหวางศึกษา    
บทเรียน ควรเปดประเด็นคําถามในแตละบทเรียน พรอมกับชักชวน จูงใจใหพนักงานทุกคนรวม
แสดงความคิดเห็น และใหแรงเสริมในกรณีที่มีผูเปดประเด็นคําถาม แสดงความคิดเห็นไดอยาง
นาสนใจ 
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5. จากการเปรียบเทียบคะแนนระหวางเนื้อหาแตละบทเรียน คะแนนที่พนักงาน  
ทําไดต่ําสุด คือเร่ือง นิติกรรมสัญญา ดังน้ันระหวางการศึกษาบทเรียนตองมีการอธิบาย พรอม
ยกตัวอยางประกอบในประเด็นโมฆะกรรมและโมฆียะกรรมใหมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. จากผลการวิจัยพบวา บทเรียนบนเว็บที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑสามารถทํา
ใหผูที่ตองการศึกษาเรียนรูดวยตนเองมีความรูความเขาใจสูงขึ้น เพ่ือประโยชนทางการศึกษา 
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  ดังนั้นองคกรตางๆจึงควรสงเสริมใหผลิตและนําสื่อที่ไดรับการ
พัฒนาแลว  ใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ตที่เผยแพรสูสาธารณชนทางเว็บไซตขององคกร 
 2. จากผลการวิจัยพบวา บทเรียนบนเว็บเหมาะสมอยางมากกับการเรียนรูดวย
ตนเอง โดยใชไดอยางไมจํากัดเวลาและสถานที่ รูสึกวาตนเองตองรับผิดชอบสูงขึ้น ทําใหการ
เ รียนรู ไมน า เบื่ อ  เ รียนรูซ้ํ า ไดหลายครั้ งตามความตองการ  ดัง น้ันภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญ รวมมือกันในการผลิตบทเรียนบนเว็บขึ้นใชงานให
หลากหลายเนื้อหา      ยืดหยุนระดับผูใช เพ่ือจะไดผลิตไดจํานวนมากและตรงกับความตองการ 
หรือผลิตแลวควรใหบุคคลภายนอกองคกรไดเขาใชเพ่ือเปนสื่อประกอบการเรียนในรายวิชาที่
เกี่ยวของ ทําใหการลงทุนน้ันมีประโยชนคุมคามากยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนบนเว็บ   ใหหลากหลายเนื้อหาที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานและ นําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันได โดยอาศัยจุดเดน       
ดานเสียง ภาพกราฟฟก และอ่ืนๆ ชวยกระตนใหเกิดความสนใจ ซึ่งทําใหงายตอการศึกษาใน
วัยเรียนหรือวัยทํางานสงเสริมการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตและปราศจากขอจํากัดดานเวลาและ
สถานที่ 
 2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความรูความเขาใจระหวางการอบรมในหองอบรม
ปกติกับการเรียนรูดวยตนเองผานบทเรียนบนเว็บวาแตกตางกันหรือไมอยางไร 
 3. ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูดวยบทเรียนบนเว็บกับ 
วิธีการอบรมดวยรูปแบบอ่ืนๆ วาวิธีใดสงผลตอความคงทนในการเรียนรูไดดีกวากัน 
 4.  ควรใหมีการวิจัยในรูปแบบการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียน     
บนเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ แนวโนมการวิจัย 
ปจจัยที่เอ้ือตอการพัฒนาสื่อ  และอ่ืนๆ เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาบทเรียนให
ไดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก
รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือการวิจัย
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือการวิจัย

ในการตรวจสื่อบทเรียนบนเว็บ แบงการประเมินออกเปน 2 ดาน คือ ดานเนื้อหา และ
ดานการผลิตสื่อบนเว็บ ดังมีรายนามผูเชี่ยวชาญดังตอไปน้ี

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา

1. นายสัญญา กลับกลาย ตําแหนงหัวหนาสวนวิชาการ ฝายนิติการ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

2. นายอภิชาติ  แกวจรัส ตําแหนงหัวหนาสวนคดีทนายความนอก ฝายนิติการ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

3. นายอาคม  ปรีชาวุฒิ ตําแหนงหัวหนาสวนคดีพิเศษ ฝายนิติการ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตสื่อบนเว็บ

1. นายกรรธี  วรกิจวิวัฒน ตําแหนงหัวหนาสวนอาวุโส สวนพัฒนาระบบงาน
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

2. นายวาทิศ  มนูญศิลป เจาหนาที่สวนพัฒนาระบบงาน ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

3. นายศักรพัฐน  เสียงสังข  เจาหนาที่สวนพัฒนาระบบงาน ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
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ภาคผนวก ข
การตรวจคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของบทเรียนและความสอดคลองกับจุดประสงค
ของการเรียนรู

ผูเชี่ยวชาญ
จุดประสงค

1 2 3
IOC

1. บอกประเภทของบุคคลและอธิบายหลักกฎหมายวาดวยเร่ือง
   ความสามารถของบุคคลได +1 +1 +1 1.00
2. อธิบายลักษณะหลักกฎหมายโดยทั่วไปของนิติกรรมและสัญญาได +1 +1 +1 1.00
3. อธิบายความหมายของคําวาโมฆะและโมฆียะได +1 +1 +1 1.00
4. บอกไดวานิติกรรมลักษณะใดผลตกเปนโมฆะหรือโมฆียะได +1 +1 +1 1.00
5. อธิบายลักษณะของบัญชีเดินสะพัดได +1 +1 +1 1.00
6. อธิบายลักษณะทั่วไปของสัญญากูยืมได 0 +1 +1 0.67
7. บอกลักษณะของสัญญาจํานองได +1 +1 +1 1.00
8. อธิบายทรัพยสินซ่ึงจํานองเปนประกันได +1 +1 +1 1.00
9. บอกสิทธิและหนาที่ของผูรับจํานองและผูจํานองได +1 +1 +1 1.00
10. ระบุไดวากรณีใดบางทําใหสัญญาจํานองระงับสิ้นไป +1 +1 0 0.67
11. อธิบายลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ําประกันได +1 +1 +1 1.00
12. บอกไดวาผูค้ําประกันจะตองรับผิดตอเจาหนี้เม่ือใด +1 +1 +1 1.00
13. อธิบายลักษณะทั่วไปของสัญญาจํานําได +1 +1 +1 1.00
14. บอกสิทธิและหนาที่ของผูรับจํานําและผูจํานําได +1 +1 0 0.67
15. ระบุไดวากรณีใดบางทําใหสัญญาจํานําระงับสิ้นไป +1 +1 0 0.67
16. บอกประเภทและอธิบายลักษณะของตั๋วเงินแตละประเภทได +1 +1 +1 1.00
17. อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับตั๋วเงินได +1 +1 +1 1.00
18. อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับอายุความได +1 0 +1 0.67
19. บอกประเภทและรายการตางๆของเช็คได +1 +1 +1 1.00
20. บอกประเภทและความหมายของเช็คขีดครอมได +1 +1 +1 1.00

คาดัชนีความสอดคลองโดยรวม 0.92
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ตารางที่ 13 ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ
กอนและหลังการเรียนรูกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เรื่องกฎหมายธุรกิจ

แบบทดสอบกอนการเรียนรู แบบทดสอบหลังการเรียนรู
ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญขอ

ที่ 1 2 3
IOC

ขอ
ที่ 1 2 3

IOC

1 0 +1 +1 0.67 1 +1 +1 +1 1.00
2 +1 +1 +1 1.00 2 +1 +1 +1 1.00
3 +1 +1 +1 1.00 3 +1 +1 +1 1.00
4 +1 +1 +1 1.00 4 +1 +1 +1 1.00
5 +1 +1 +1 1.00 5 +1 +1 +1 1.00
6 +1 +1 +1 1.00 6 +1 0 +1 0.67
7 +1 +1 +1 1.00 7 +1 +1 +1 1.00
8 +1 +1 +1 1.00 8 +1 +1 +1 1.00
9 +1 +1 +1 1.00 9 +1 +1 +1 1.00
10 +1 +1 +1 1.00 10 +1 +1 +1 1.00
11 +1 +1 +1 1.00 11 +1 +1 +1 1.00
12 +1 +1 0 0.67 12 +1 +1 +1 1.00
13 +1 +1 +1 1.00 13 +1 +1 +1 1.00
14 +1 +1 +1 1.00 14 0 +1 +1 0.67
15 +1 +1 +1 1.00 15 +1 +1 +1 1.00
16 +1 +1 +1 1.00 16 +1 +1 +1 1.00
17 +1 +1 +1 1.00 17 +1 +1 +1 1.00
18 +1 +1 +1 1.00 18 +1 +1 +1 1.00
19 +1 +1 +1 1.00 19 +1 +1 +1 1.00
20 +1 +1 +1 1.00 20 +1 +1 +1 1.00
ความสอดคลองโดยรวม 0.97 ความสอดคลองโดยรวม 0.97
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ตารางที่ 14 ผลการประเมินสื่อบทเรียนบนเว็บ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ (ดานเนื้อหา)

ระดับความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญรายการ
1 2 3 คาเฉลี่ย

1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง
     1.1 ความสมบูรณของจุดประสงค 5 4 5 4.67
     1.2 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 5 5 5 5.00

1.3 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน 4 5 4 4.33
1.4 ความถูกตองของเนื้อหา 5 5 5 5.00
1.5 ภาพสอดคลองกับเนื้อ 5 5 5 5.00
1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหากับผูเรียน 5 5 5 5.00
1.7 เน้ือหาเรียงจากงายไปยาก 4 5 5 4.67

2. แบบฝกหัด
     2.1 ความชัดเจนของคําสั่งแบบฝกหัด 5 5 5 5.00
     2.2 เง่ือนไขที่กําหนดของแบบฝกหัด 5 5 5 5.00
     2.3 แบบฝกหัดแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 5 5 5 5.00

ความคิดเห็นโดยรวม 4.87
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ตารางที่ 15 ผลการประเมินสื่อบทเรียนบนเว็บ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ (ดานการผลิตสื่อ)

ระดับความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญรายการ

1 2 3 คาเฉลี่ย

1. ภาพและภาษา
     1.1 ภาพสอดคลองกับเนื้อหา 5 5 5 5.00
     1.2 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน 5 5 5 5.00

1.3 ความชัดเจนของรูปภาพ 5 5 5 5.00
1.4 ภาพกราฟฟกที่ใชประกอบบทเรียน 5 5 5 5.00
1.5 ภาพเคลื่อนไหวที่ใชประกอบบทเรียน 5 4 5 4.67
1.6 ความถูกตองของภาษาที่ใช 5 5 5 5.00

2. ตัวอักษรและสี
     2.1 รูปแบบตัวอักษรที่ใชนําเสนอ 4 5 5 4.67
     2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใชนําเสนอ 5 5 5 5.00
     2.3 สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 4 5 5 5.00
     2.4 สีของภาพและกราฟฟกโดยภาพรวม 5 5 5 5.00
3. การจัดการบทเรียน
     3.1 ความนาสนใจการนําเสนอ 5 5 5 5.00
     3.2 ความสะดวกและความคลองตัวในการใช 5 5 5 5.00

3.3 ความชัดเจนของคําสั่งการใชบทเรียน 4 5 5 4.67
3.4 ความนาสนใจชวนติดตามของบทเรียน 5 5 5 5.00
3.5 การรายงานผลคะแนนตอผูเรียน 5 5 5 5.00

ความคิดเห็นโดยรวม 4.93
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ตารางที่ 16 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดความรูความเขาใจกอนและหลังการเรียนรู เรื่อง กฎหมายธุรกิจ

แบบทดสอบกอนการเรียนรู แบบทดสอบหลังการเรียนรู
ขอ P r ขอ p r
1 0.76 0.32 1 0.75 0.28
2 0.50 0.44 2 0.50 0.40
3 0.44 0.24 3 0.63 0.32
4 0.56 0.32 4 0.32 0.40
5 0.28 0.40 5 0.38 0.60
6 0.48 0.26 6 0.44 0.60
7 0.54 0.20 7 0.38 0.28
8 0.40 0.32 8 0.56 0.32
9 0.48 0.32 9 0.63 0.24
10 0.56 0.24 10 0.48 0.36
11 0.32 0.40 11 0.48 0.32
12 0.38 0.60 12 0.80 0.44
13 0.28 0.32 13 0.54 0.20
14 0.38 0.60 14 0.56 0.32
15 0.22 0.28 15 0.56 0.24
16 0.38 0.28 16 0.60 0.76
17 0.80 0.38 17 0.73 0.38
18 0.73 0.38 18 0.25 0.32
19 0.76 0.43 19 0.76 0.43
20 0.60 0.78 20 0.32 0.38

คาความยากงายระหวาง 0.22-0.80 คาความยากงายระหวาง 0.25-0.80
คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20-0.78 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20-0.76
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ตารางที่ 17 แสดงคะแนนของการทดสอบเครื่องมือแบบทดสอบความรูความเขาใจ
กับพนักงานที่ไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ

คนที่ แบบทดสอบกอนการเรียนรู
(20 คะแนน)

แบบทดสอบหลังการเรียนรู
(20 คะแนน)

1 13.00 12.00
2 14.00 14.00
3 11.00 10.00
4 12.00 12.00
5 13.00 14.00
6 19.00 19.00
7 11.00 11.00
8 12.00 13.00
9 10.00 11.00
10 15.00 15.00
11 13.00 14.00
12 17.00 16.00
13 14.00 14.00
14 17.00 17.00
15 15.00 17.00
16 9.00 7.00
17 18.00 16.00
18 15.00 14.00
19 10.00 11.00
20 8.00 7.00
21 15.00 16.00
22 13.00 13.00
23 10.00 10.00
24 19.00 19.00
25 15.00 16.00
26 15.00 14.00
27 16.00 15.00
28 8.00 7.00
29 13.00 12.00
30 14.00 11.00

คะแนนเฉลี่ย 13.47 13.23
สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 3.00 3.20

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



168

ตารางที่ 18 การคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ
กอนและหลังการเรียนรู โดยใชสูตร KR 21 ของคูเดอร ริชารดสัน
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 125)

แบบทดสอบกอนการเรียนรู แบบทดสอบหลังการเรียนรู

เม่ือ
rtt หมายถึง  คาความเชื่อม่ัน
n  หมายถึง จํานวนขอสอบ

    X หมายถึง คะแนนเฉลี่ย
  St

2 หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด
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ตารางที่ 19 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบคูขนานกอนและหลังการเรียนรู
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามวิธีของเพียรสัน
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 122)

Correlations

1.000 .939**

. .000
30 30

.939** 1.000

.000 .
30 30

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PRETEST

POSTTES
T

PRETEST POSTTEST

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

เม่ือ
rtt หมายถึง  คาความเชื่อม่ัน
X และ Y หมายถึง  คะแนน 2 ชุด

  N หมายถึง จํานวนคนในกลุม

วิเคราะหสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.93
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ตารางที่ 20 คาประสิทธิภาพ ( E1/ E2 ) ของบทเรียนบนเว็บ โดยทดลองแบบรายบุคคล

คนที่ คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนรู คะแนนแบบทดสอบสรุปบทเรียน

1 17 16
2 14 13
3 13 14

รวม 44 43
คะแนนเฉลี่ย 14.67 14.33

E1/ E2 73.33 71.67

ตารางที่ 21 คาประสิทธิภาพ ( E1/ E2 ) ของบทเรียนบนเว็บ โดยทดลองแบบรายกลุมยอย

คนที่ คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนรู คะแนนแบบทดสอบสรุปบทเรียน

1 16.00 15.00
2 14.00 15.00
3 17.00 17.00
4 11.00 13.00
5 17.00 16.00
6 18.00 17.00
7 13.00 14.00
8 17.00 17.00
9 16.00 18.00

รวม 143 142
คะแนนเฉลี่ย 15.89 15.78

E1/ E2 79.45 78.89
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ตารางที่ 22 คาประสิทธิภาพ ( E1/ E2 ) ของบทเรียนบนเว็บ โดยทดลองแบบรายกลุมใหญ

คนที่ คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนรู คะแนนแบบทดสอบสรุปบทเรียน

1 18.00 17.00
2 17.00 16.00
3 16.00 18.00
4 17.00 16.00
5 16.00 18.00
6 14.00 16.00
7 16.00 16.00
8 17.00 17.00
9 17.00 16.00
10 18.00 17.00
11 16.00 16.00
12 18.00 17.00
13 17.00 16.00
14 16.00 17.00
15 17.00 16.00
16 19.00 18.00
17 18.00 17.00
18 16.00 16.00
19 17.00 19.00
20 18.00 16.00
21 14.00 17.00
22 16.00 16.00
23 17.00 18.00
24 16.00 16.00
25 19.00 17.00
26 18.00 16.00
27 15.00 17.00
28 18.00 15.00
29 18.00 19.00
30 17.00 16.00
รวม 506.00 502.00

คะแนนเฉลี่ย 16.86 16.73
E1/ E2 84.33 83.67
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหขอมูล
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ตารางที่ 23 แสดงคะแนนของการทดสอบความรูความเขาใจกับพนักงานกลุมตัวอยาง
เพ่ือใชเปรียบเทียบความรูความเขาใจกอนและหลังการเรียนรูดวยบทเรียนบนเว็บ

คนที่ แบบทดสอบกอนการเรียนรู
(20 คะแนน)

แบบทดสอบหลังการเรียนรู
(20 คะแนน)

1 11 14
2 13 16
3 10 15
4 8 12
5 9 14
6 16 17
7 11 15
8 14 15
9 12 16
10 8 12
11 14 13
12 10 13
13 9 11
14 8 11
15 7 14
16 13 13
17 13 17
18 14 15
19 8 10
20 7 13
21 11 15
22 10 12
23 9 10
24 7 14
25 12 11
26 11 16
27 10 13
28 9 11
29 7 13
30 12 15

คะแนนเฉลี่ย 10.43 13.53
สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 2.47 2.00
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ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความรูความเขาใจกอนและหลังการเรียนรู เรื่อง กฎหมายธุรกิจ
ดวยบทเรียนบนเว็บ

T- Test

Paired Samples Statistics

13.533 30 1.9954 .3643
10.433 30 2.4731 .4515

AFTER
BEFORE

Pair
1

Mean N
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

30 .573 .001AFTER & BEFOREPair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

3.1000 2.1066 .3846 2.3134 3.8866 8.060 29 .000AFTER - BEFOREPair 1
Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df
Sig.

(2-tailed)
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

- แบบสอบถามความตองการ
- แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคลอง
- แบบทดสอบความรูความเขาใจ
- แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนบนเว็บ
- บทเรียนบนเว็บ เรื่อง กฎหมายธุรกิจ
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แบบสอบถามความตองการ

เรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองดวยบทเรียนบนเว็บ สําหรับพนักงานธนาคารนครหลวงไทย
      จํากัด (มหาชน)

คําชี้แจง
 แบบสอบถามฉบับนี้   เปนแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาตนเอง  ดวยบท
เรียนบนเว็บ สําหรับพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  เพ่ือประกอบการทําวิทยา
นิพนธ ตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการฝกอบรมภายในธนาคารตอไป

ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทานโปรดกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นของทาน
อยางแทจริง ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสนี้

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดเลือกรายการหนาขอความที่ตรงกับขอมูลและความคิดเห็นของทาน

1. เพศ  ชาย  หญิง
2. การศึกษา

 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี

3. ตําแหนงงาน
 ผูจัดการสาขา
 ผูบริหารสาขาระดับกลาง
 พนักงานปฏิบัติการ

4. อายุงานที่ปฏิบัติงานธนาคาร
 อายุงานไมเกิน 5 ป
 อายุงาน 6-10 ป
 อายุงาน 10 ปขึ้นไป
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5. ประสบการณเกี่ยวกับการใชระบบอินทราเน็ตของธนาคาร ในการรับรูคําสั่ง / ขาวสารภายในของ
    ธนาคาร

 ใชสม่ําเสมอ
 ใชเปนบางครั้ง
 ไมใช

6. ทานมีประสบการณไดรับการฝกอบรมดวยสื่อประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
 แผนใส
 วีดิทัศน
 แถบบันทึกเสียง
 คอมพิวเตอรชวยสอน / บทเรียนบนเว็บ
 อ่ืนๆ โปรดระบุ……………

สวนที่ 2  ความตองการพัฒนาสื่อประกอบการอบรมดวยบทเรียนบนเว็บ
1. ทานเห็นดวยหรือไมอยางไรที่องคกรควรมีการจัดทําสื่อความรูที่พนักงานสามารถศึกษาคนควา
   ดวยตนเอง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. เน้ือหาความรูดานใดบางที่ทานคิดวามีประโยชนในการปฏิบัติงานและตองการใหมีการพัฒนาจัด
   ทําเปนสื่อที่พนักงานสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง ( เรียงลําดับความตองการ )

 บัญชีและการวิเคราะหงบการเงิน
 กฎหมายธุรกิจ
 คอมพิวเตอร
 อ่ืนๆ โปรดระบุ .......................................

3. ทานคิดวาสื่อที่สามารถคนควาดวยตนเองผานระบบอินทราเน็ต ที่ทานตองการควรมีลักษณะ
    อยางไร  ( เรียงลําดับความตองการ )

 สื่อสามารถแสดงผลไดอยางรวดเร็ว
 รูปแบบเรียบงายสีสันสดใส สบายตา มีภาพประกอบ
 มีแบบทดสอบความเขาใจที่สามารถตรวจสอบผลไดดวยตนเอง
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ...............................................
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4. ในฐานะที่ทานเปนพนักงานธนาคาร หากมีการจัดทําบทเรียนบนเว็บ ดานกฎหมาย เน้ือหาที่
    เกี่ยวของและมีประโยชนในการปฏิบัติงานควรประกอบดวยเน้ือหาใดบาง (เรียงลําดับความ
    ตองการ)

 นิติกรรมสัญญา
 ตั๋วเงิน / บัญชีเดินสะพัด
 อายุความ
 จํานอง
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ...............................................

5. ทานมีความตองการฝกอบรมดวยสื่อบทเรียนบนเว็บผานวิธีการใด ( เรียงลําดับความตองการ )
 ศึกษาคนควาดวยตนเอง
 ใหวิทยากรใชประกอบการฝกอบรมในหองฝกอบรม
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ...............................................

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่นๆเพ่ิมเติม
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................…
…………………………………………………………………….......................................................
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แบบประเมินสื่อประกอบการอบรม (ดานเน้ือหา)
เก่ียวกับบทเรียนบนเว็บ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ

ตอนที่ 1 คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน

ระดับความคิดเห็น

รายการ ดีมาก

(5)

ดี

(4)

ปานกลาง

(3)

พอใช

(2)

ควร
ปรับปรุง

(1)
1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง
     1.1 ความสมบูรณของจุดประสงค
     1.2 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับ
          จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1.3 ปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน
1.4 ความถูกตองของเนื้อหา
1.5 ภาพสอดคลองกับเนื้อ
1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหากับผูเรียน
1.7 เน้ือหาเรียงจากงายไปยาก

2. แบบฝกหัด
    2.1 ความชัดเจนของคําสั่งแบบฝกหัด
    2.2 เง่ือนไขที่กําหนดของแบบฝกหัด
    2.3 แบบฝกหัดแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3  คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองตามความคิดเห็นของทานเพื่อวิเคราะห
ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใชเกณฑ
การประเมินผล  ดังนี้

+1 หมายถึง แนใจวาสอดคลอง
  0 หมายถึง ไมแนใจวาสอดคลอง
 -1 หมายถึง แนใจวาไมสอดคลอง

เกณฑประเมิน
จุดประสงค

+1 0 -1
1. บอกประเภทของบุคคลและอธิบายหลักกฎหมายวาดวยเร่ือง
   ความสามารถของบุคคลได
2. อธิบายลักษณะหลักกฎหมายโดยทั่วไปของนิติกรรมและสัญญาได
3. อธิบายความหมายของคําวาโมฆะและโมฆียะได
4. บอกไดวานิติกรรมลักษณะใดผลตกเปนโมฆะหรือโมฆียะได
5. อธิบายลักษณะของบัญชีเดินสะพัดได
6. อธิบายลักษณะทั่วไปของสัญญากูยืมได
7. บอกลักษณะของสัญญาจํานองได
8. อธิบายทรัพยสินซ่ึงจํานองเปนประกันได
9. บอกสิทธิและหนาที่ของผูรับจํานองและผูจํานองได
10. ระบุไดวากรณีใดบางทําใหสัญญาจํานองระงับสิ้นไป
11. อธิบายลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ําประกันได
12. บอกไดวาผูค้ําประกันจะตองรับผิดตอเจาหนี้เม่ือใด
13. อธิบายลักษณะทั่วไปของสัญญาจํานําได
14. บอกสิทธิและหนาที่ของผูรับจํานําและผูจํานําได
15. ระบุไดวากรณีใดบางทําใหสัญญาจํานําระงับสิ้นไป
16. บอกประเภทและอธิบายลักษณะของตั๋วเงินแตละประเภทได
17. อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับตั๋วเงินได
18. อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับอายุความได
19. บอกประเภทและรายการตางๆของเช็คได
20. บอกประเภทและความหมายของเช็คขีดครอมได
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แบบทดสอบความรูความเขาใจกอนการเรียนรู เร่ือง กฎหมายธุรกิจ

เกณฑประเมิน
แบบทดสอบ

+1 0 -1
1. บทวิเคราะหศัพทขอใดท่ีไมถูกตองในเรื่องหางหุนสวนสามัญ

ก. ผูเปนหุนสวนมีตั้งแตสองคนขึ้นไป
ข. ผูเปนหุนสวนตองรวมกันรับผิดชอบในหนี้ของหางหุนสวน
ค. ผูเปนหุนสวนลงทุนดวยเงิน ทรัพยสินหรือแรงงานก็ได
ง. การประกอบกิจการของหางหุนสวนมีวัตถุประสงคเพ่ือคากําไร
จ. ผูเปนหุนสวนรับผิดตอบุคคลภายนอกเฉพาะสวนที่ตนลงหุนเทานั้น  

2.ฝายเจาหนี้ในคูสัญญาในตั๋วเงินไดแกบุคคลในขอใด
ก. ผูรับรอง
ข. ผูสอดเขาแกหนา
ค. ผูรับอาวัล
ง. ผูที่เขาใชเงิน  
จ. ผูสลักหลัง

3. การที่ลูกหนี้รับสภาพหนี้ ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงจะมีผลเปนการทําใหอายุความ
   ที่เจาหนี้จะฟองรองบังคับเอาจากผูค้ําประกันตองสะดุดหยุดลงดวยจริงหรือไม

ก. จริง เพราะกฎหมายบัญญัติไวเชนนั้น  
ข. จริง เพราะผูค้ําประกันตองรับผิดรวมกับลูกหนี้เสมอ
ค. ไมจริง เพราะอายุความจะสะดุดหยุดลงหรือไมยอมเปนเรื่องเฉพาะตัวของผูนั้น
ง. ไมจริง เพราะลูกหนี้กับผูค้ําประกันไมถือวาเปนลูกหนี้รวมกัน
จ. ไมมีขอใดถูก

4. ผลของการขีดครอมเช็คอยางทั่วไปจะทําใหผูทรงเช็คใบนั้นตองปฏิบัติตามขอใด
    จึงจะถูกตองที่สุด

ก. สามารถเบิกเงินสดจากธนาคารใด ๆ ก็ได
ข. สามารถเบิกเงินสดไดเฉพาะธนาคารที่ระบุไวในเช็ค
ค. สามารถนําเช็คไปเบิกเงินสดจากผูส่ังจายได
ง. ไมสามารถนําไปเบิกเงินสดได ตองนําเขาบัญชีกระแสรายวันเทานั้นเพ่ือให
    ธนาคารเรียกเก็บเงินให
จ. ไมสามารถนําไปเบิกเงินสดได ตองนําเขาบัญชีหนึ่งบัญชีใดเพื่อใหธนาคาร
    เรียกเก็บเงินให  
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5. นายแสบกูเงินจากนายสดมีกําหนดชําระในวันที่ 1 มิถุนายน 2528 โดยมีนายชาติ
เปนผูค้ําประกันครั้นเมื่อหนี้ถึงกําหนดนายสดยอมใหนายแสบเลื่อนกําหนดชําระหนี้ออก
ไปอีก 3 เดือน โดยตกลงวานายสดจะไมเรียกรองใหนายแสบชําระหนี้กอนกําหนดเวลาที่
เล่ือนออกไป เชนนี้จะเปนเหตุใหผูค้ําประกันหลุดพนจากความรับผิดหรือไม

ก. ไมเปน เพราะไมถือวาเปนการผอนเวลาใหแกลูกหนี้แตอยางใด
ข. ไมเปน เพาะยงัไมทําใหคดีขาดอายุความ
ค. ไมเปน เพราะหนี้เงินกูยังมิไดระงับไปเพราะการผอนเวลาเชนนั้น
ง. เปน เพราะถือวาเปนการที่เจาหนี้ผอนเวลาใหแกลูกหนี้แลว  
จ. เปน เพราะถือวานายสดไมติดใจเอาความกับลูกหนี้อีกตอไปแลว

6. นายตุมกูเงินจากธนาคารโดยมีที่ดินของนายโตงจํานองเปนประกันและมีนายเตาเปน
ผูค้ําประกันดวย ตอมานายตุมไมชําระหนี้ ธนาคารไดทวงถามจากนายตุมแลว แตนาย
ตุมไมมีทรัพยสินส่ิงใดที่จะชําระหนี้ใหธนาคารไดเลย เชนนี้ธนาคารจะทวงถามใหนาย
เตาผูค้ําประกันชําระหนี้โดยไมบังคับเอาจากทรัพยจํานองกอนจะไดหรือไม

ก. ได เพราะทรัพยที่ธนาคารยึดถืออยูมิใชของนายตุมลูกหนี้ ผูค้ําประกัน
    จึงไมมีสิทธิบายเบี่ยง
ข. ได เพราะเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ ผูค้ําประกันตองรับผิดชอบทันทีอยูแลว 
ค. ไมได เพราะธนาคารมีที่ดินจํานองเปนหลักประกันอยูแลว ตองบังคับชําระหนี้
    เอาจากทรัพยจํานองกอน
ง. ไมได เพราะเปนการที่ธนาคารอาเปรียบผูค้ําประกันเกินไป
จ. ไมได เพราะเมื่อมีทรัพยจํานองเปนประกันอยูดวยจะตองบังคับไป
    พรอมกับการทวงถามเอาจากผูค้ําประกัน

7. นายหมอนกูยืมเงินธนาคารโดยจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของตนเองไวเปน
ประกัน ปรากฏวาที่ดินแปลงนี้ นายหมอนใหนายโตะเชาอยูกอนแลว ในอัตราคาเชา
เดือนละ 5,000 บาท ตอมานายหมอนไมชําระหนี้และธนาคารบอกกลาวบังคับจํานอง
แลวถามวาจํานองจะครอบไปถึงคาเชาที่จะไดรับจากนายโตะดวยหรือไม

ก. ครอบ เพราะนายหมอนผิดนัดชําระหนี้แลว
ข. ครอบ เพราะธนาคารบอกกลาวบังคับจํานองแลว  
ค. ครอบ เพราะที่ดินที่จํานองเปนกรรมสิทธิ์ของนายแจงเอง
ง. ไมครอบ เพราะสัญญาเชามีมากอนการทําสัญญาจํานอง
จ. ไมครอบ เพราะคาเชาไมถือวาเปนดอกผลของทรัพยที่จํานอง
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8. ใน 8 รายการที่กําหนดไวเปนสาระสําคัญของตั๋วแลกเงินนั้น มีบางรายการที่แมจะไม
กําหนดไว แตตั๋วแลกเงินนั้นก็ยังสมบูรณอยู แตมีรายการหนึ่งในขอตอไปนี้ ที่หากไม
กําหนดไวจะทําให ตั๋วแลกเงินนั้นไมสมบูรณ

ก. วันถึงกําหนดใชเงิน
ข. สถานที่ใชเงิน
ค. สถานที่ออกตั๋ว
ง. วันออกตั๋ว
จ. คําส่ังอันปราศจากเงื่อนไขใหจายเงินเปนจํานวนแนนอน  

9. นายลวนกูเงินจากนายริด โดยมีที่ดินของนายแหวจํานองเปนประกัน ตอมานายลวน
ผิดนัดชําระหนี้ นายแหวจึงเสนอจะชําระหนี้ทั้งหมดแทนแตนายริดไมยอมรับชําระ
เพราะยังอยากไดดอกเบี้ยจากนายลวนอยู หลังจากนั้นเมื่อเห็นวานายลวนไมยอมชําระ
หนี้แนแลว นายริดจะทวงถามใหนายแหวผูจํานองชําระหนี้ไดหรือไม

ก. ได เพราะลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้แลว
ข. ได เพราะเจาหนี้จะบังคับจํานองเมื่อใดก็ไดแมจะขาดอายุความแลวก็ตาม
ค. ได เพราะผูจํานองตองรับผิดรวมกับลูกหนี้เสมอไมวาในกรณีใด
ง. ไมได เพราะการที่เจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้ทําใหผูจํานองหลุดพน
   จากความรับผิดแลว  
จ. ไมได เพราะเจาหนี้ตองทวงถามใหลูกหนี้ชําระหนี้เสียกอน เมื่อไมได
    จึงคอยมาทวงถามจากผูจํานอง

10. นายสลิดกูเงินจากนายบู โดยจํานองที่ดินของนายสลิดเองเปนประกัน ตอมานาย
สลิดชําระหนี้เงินกูรายนี้เสร็จส้ินแลวแตยังมิไดจดทะเบียนไถถอนจํานอง นายสลิด
ประสงคจะกูเงินจากนายบูอีกครั้งหนึ่งโดยใหถือเอาจํานองเดิมเปนประกันหนี้รายใหม
ดวย ทานเห็นวาจํานองเดิมจะใชครอบคลุมถึงหนี้เงินกูครั้งใหมนี้ไดหรือไม

ก. ใชได เพราะสัญญาจํานองเมื่อยังไมจดทะเบียนไถถอนใหสมบูรณก็ตองถือวา
    สัญญาจํานองยังมีอยูตอไป
ข. ใชได เพราะที่ดินที่จํานองเปนของนายสลิดลูกหนี้เอง
ค. ใชได แตตองใหนายบูเจาหนี้ใหความยินยอมดวย
ง. ไมได เพราะสัญญาจํานองจะใชเปนประกันหนี้ในอนาคตไมได
จ. ไมได เพราะเมื่อหนี้ประธานระงับสัญญาจํานองยอมระงับส้ินลงทันทีแมจะยังมิได
    จดทะเบียนไถถอนจํานองก็ตาม  
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11. ลักษณะของความผิดอันเกิดจากการใชเช็คตาม พรบ. วาดวยความรับผิดอันเกิดจาก
การใชเช็ค ขอใดดังตอไปนี้ ที่จะตองมีเจตนาทุจริตดวยจึงจะตองรับผิด

ก. หามธนาคารมิใหใชเงินตามเช็คนั้นโดยทุจริต
ข. ถอนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนออกจากบัญชีอันจะพึงใหใชเช็คจนจํานวนเงิน
   เหลือไมเพียงพอที่จะใชเงินตามเช็คนั้นไดโดยทุจริต
ค. ออกเช็คใหใชเงินที่จํานวนสูงกวาจํานวนเงินที่มีอยูในบัญชีอันจะพึงใชเงินไดใน
   ขณะที่ออกเช็คนั้น โดยทุจริต
ง. ออกเช็คโดยในขณะที่ออกไมมีเงินอยูในบัญชีอันจะพึงใหใชเงินไดในขณะออกเช็ค
   นั้นโดยทุจริต
จ. ออกเช็คโดยเจตนาที่จะไมใหมีการใชเงินตามเช็คนั้นโดยทุจริต 

12. การยื่นตั๋วใหผูออกตั๋วจดรับรูในกรณีตั๋วสัญญาใชเงินกําหนดใหใชเงินในเวลาใดเวลา
หนึ่งภายหลังไดเห็น ผูทรงมีหนาที่ตองนําตั๋วไปยื่นใหผูออกตั๋วจดรับรูดวย เพ่ือท่ีจะ
สามารถกําหนดวันใชเงินไดนั้น ตาม ปพพ. มาตรา 928 จะมีผลตามกฎหมายไดจะตอง
ยื่นตั๋วใหจดรับรูภายในเวลาตามขอใด

ก.  15 วัน นับแตวันที่ลงในตั๋ว
ข.  3 เดือน นับแตวันที่ลงในตั๋ว
ค.  6 เดือน นับแตวันที่ลงในตั๋ว  
ง.  1 ป นับแตวันที่ลงในตั๋ว
จ.  10 ป นับแตวันที่ลงในต๋ัว

13. ดิรกส่ังจายเช็คใหดิเรก ดิเรกสลักหลังเช็คใหดํารง ดํารงสลักหลังตอใหดอกรัก ตอมา
ปรากฏวาลายมือชื่อของดิเรกเปนลายมือชื่อปลอม ดังนี้ เช็คใบนี้มีผลเปนอยางไร

ก.  ดิรกสามารถอางลายมือชื่อปลอม เพ่ือใหหลุดพนความรับผิดตามเช็คได
ข.  เช็คฉบับนี้เสียไปทั้งฉบับ
ค.  ดํารงสามารถอางลายมือชื่อปลอม เพ่ือใหหลุดพนจากความรับผิดตามเช็คได
ง.  ดิรกและดํารงสามารถอางลายมือชื่อปลอมเพ่ือใหหลุดพนความรับผิดตามเช็คได
จ.  ดิรกและดํารง ไมอาจอางลายมือชื่อปลอมเพ่ือใหหลุดพนความรับผิดตาม
    เช็คได  
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14. ขอใดตอไปนี้เปนลักษณะของสัญญาบัญชีเดินสะพัด

ก.  เปนสัญญาที่บุคคลสามฝายตกลงใหตัดทอนบัญชีหักกลบลบกัน
ข.  คูสัญญาในบัญชีเดินสะพัดนั้นจะตองเปนนิติบุคคลเทานั้น
ค.  เปนสัญญาที่ตกลงดวยวาจาไมไดตองทําตามแบบเปนหนังสือ
ง.  เปนสัญญาที่อาจกําหนดเวลาหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได  
จ.  การจัดทําบัญชีหนี้เพ่ือตัดทอนบัญชีนั้นจะตองใหทั้งสองฝายชวยกันจัดทําบัญชี

            จะใหฝายใดฝายหนึ่งทําแตฝายเดียวไมได
15.  ขอใดตอไปนี้ยังไมกอใหเกิดหนี้

ก.  ละเมิด
ข.  จัดการงานนอกสั่ง
ค.  ลาภมิควรได
ง.  คํามั่นจะใหรางวัล  
จ.  สัญญาจะซื้อจะขาย

16. ความตกลงทําไวลวงหนายกเวนมิใหลูกหนี้ตองรับผิดเพ่ือกลฉอฉลของตนนั้น มีผล
อยางไร

ก.  สมบูรณ
ข.  บริบูรณ
ค.  ไมบริบูรณ
ง.  เปนโมฆะ  
จ.  เปนโมฆียะ

17. ขอใดถูกในขอความตอไปนี้
ก.  สัญญาอาจมีผลกระทบไปถึงบุคคลภายนอกไดไมวาจะเปนผลดีหรือผลเสีย
ข.  เพ่ือใหเปนไปตามสิทธิหนาที่ที่มีตอกันในสัญญา คูกรณีมีอํานาจบังคับ
     เอาแกกันไดเองโดยพลการ
ค.  หลักที่วาสัญญายอมมีผลผูกพันเฉพาะคูสัญญานั้น เปนหลักที่สอดคลองกับ
     หลักในเรื่องเสรีภาพของการทําสัญญา  
ง.  บุคคลภายนอกมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอกได
    หากลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหแกตนตามสัญญาดังกลาว
จ.  ในสัญญาตางตอบแทน ลูกหนี้ยังมีสิทธิไดรับชําระหนี้ตอบแทนอยู
     ถาการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะเหตุใด ๆ อันจะโทษฝายใดฝายหนึ่งไมได
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18. แดงตองการจะแตงงานกับดํา ดําตกลงกับแดง วาใหแมของตนซึ่งกําลังเจ็บหนัก
อยูนั้น  ตายเสียกอนจึงจะยอมแตงงานดวย

ก.  เปนนิติกรรมที่มีเง่ือนไข  
ข.  เปนนิติกรรมซึ่งมีเง่ือนเวลา
ค.  เปนนิติกรรมที่มีเง่ือนไขอันขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
     ประชาชน

      ง.  เปนนิติกรรมที่มีเง่ือนเวลาอันขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
     ประชาชน
จ.   เปนนิติกรรมที่มีวตัถุที่ประสงคอันขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
      ของประชาชน

19. ผลของการใหสัตยาบันแกโมฆียกรรม คือ นิติกรรมนั้น
ก.  สมบูรณมาแตเริ่มแรก แตหาอาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิทั้งหลายของบุคคล
     ภายนอกไดไม  
ข.  สมบูรณมาแตเวลาที่ใหสัตยาบันแตหาอาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิทั้งหลายของ

           บุคคลภายนอกไดไม
ค.  สมบูรณอยูจนกวาจะถูกบอกลางโดยผูมีสิทธิบอกลาง
ง.  สมบูรณมาแตเร่ิมแรก แตบุคคลภายนอก ผูเสียหายกลาวอางใหเปนโมฆะได
จ.  สมบูรณมาแตเวลาที่ใหสัตยาบัน และบอกลางอีกไมได

20. ก.บุคคลวิกลจริต ไดตกลงซื้อแหวนจาก ข.โดย ข.ไมรูวา ก.จริตวิกล
ตอมาบิดาของ ก. รูถึงการซื้อขายแหวนนั้น ดังนี้ผลคือ

ก.  การซื้อขายเปนโมฆียะ
ข.  การซื้อขายเปนโมฆะ
ค.  การซื้อขายสมบูรณ  
ง.  บิดาของ ก. ซึ่งเปนผูอนุบาลบอกลางได
จ.  บิดาของ ก.รองขอตอศาลขอใหเพิกถอนได

ลงชื่อ …………………………………………ผูประเมิน
      ( ……………………………………………)
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แบบทดสอบความรูความเขาใจหลังการเรียนรู เร่ือง กฎหมายธุรกิจ

เกณฑประเมิน
แบบทดสอบ

+1 0 -1
1. ขอใดตอไปนี้เปนนิติกรรม

ก.  การตายของบุคคล
ข.  ละเมิด
ค.  ลาภมิควรได
ง.  การเกิดสภาพบุคคล
จ.  การปลดหนี้  

2. ขอใดทําใหนิติกรรมเปนโมฆียะ
ก.  นิติกรรมที่เกิดจากเจตนาลวง
ข.  นิติกรรมที่เกิดจากการสําคัญผิดในตัวทรัพย
ค.  นิติกรรมที่เกิดจากการสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล  
ง.  นิติกรรมที่เกิดจากการสําคัญผิดในส่ิงที่เปนสาระสําคัญแหงนิติกรรม
จ.  นิติกรรมที่เกิดจากนิติกรรมอําพราง

3.ฝายเจาหนี้ในคูสัญญาในตั๋วเงินไดแกบุคคลในขอใด
ก. ผูรับรอง
ข. ผูสอดเขาแกหนา
ค. ผูรับอาวัล
ง. ผูที่เขาใชเงิน  
จ. ผูสลักหลัง

4. ก. ออกเช็คสั่งจายเงิน 100,000 บาท ให ข. แตธนาคารปฏิเสธการจายเงินอางวามี
เงินในบัญชีของ ก. ไมพอตามที่ ก. ส่ังจาย ดังนี้ ข.จะฟอง ก.เรียกใหชําระเงินตามเช็คดัง
กลาวโดยยื่นคํารองตอศาลใหศาลพิจารณาคดีโดยรวบรัดไดหรือไม

ก.  ไมได เพราะเปนคดีสามัญซึ่งจํานวนเงินที่เรียกรองมีถึง 100,000 บาท
ข.  ได เพราะเปนคดีสามัญซึ่งฟองเพียงขอใหชําระเงินจํานวนแนนอนตาม
     ตั๋วเงิน  
ค.  ไมได เพราะการออกเช็คสั่งจายเงินมิใชคดีสามัญ แตเปนคดีมโนสาเร
ง.  ไมได เพราะการออกเช็คสั่งจายเงินเปนคดีไมมีขอยุงยาก
จ.  ไมได เพราะการออกเช็คสั่งจายเงินมิใชคดีไมมีขอยุงยาก
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แบบทดสอบความรูความเขาใจหลังการเรียนรู เร่ือง กฎหมายธุรกิจ (ตอ)

เกณฑประเมิน
แบบทดสอบ

+1 0 -1
5. ผลของการขีดครอมเช็คอยางทั่วไปจะทําใหผูทรงเช็คใบนั้นตองปฏิบัติตามขอใด
    จึงจะถูกตองที่สุด

ก. สามารถเบิกเงินสดจากธนาคารใด ๆ ก็ได
ข. สามารถเบิกเงินสดไดเฉพาะธนาคารที่ระบุไวในเช็ค
ค. สามารถนําเช็คไปเบิกเงินสดจากผูส่ังจายได
ง. ไมสามารถนําไปเบิกเงินสดได ตองนําเขาบัญชีกระแสรายวันเทานั้นเพ่ือให
    ธนาคารเรียกเก็บเงินให
จ. ไมสามารถนําไปเบิกเงินสดได ตองนําเขาบัญชีหนึ่งบัญชีใดเพื่อใหธนาคาร
    เรียกเก็บเงินให  

6.  สัญญากูยืมเงินระหวาง ก. กับ ข. เปนสัญญาไมตางตอบแทน เพราะ
ก.  หนี้ที่เกิดจากสัญญากูยืม เปนหนี้ที่เกิดทางดานของผูยืมแตฝายเดียว
     โดยที่ผูใหยืมไมมีหนี้ใดที่จะตองกระทําเปนการตอบแทน  
ข.  หนี้ของคูสัญญาทั้งสองฝายไมใชเปนเรื่องที่จะตองกระทําตอบแทนกันแตอยาง
    ใด  เพราะเปนหนี้ที่เกิดตางกรรมตางวาระกัน
ค.  เปนสัญญามีคาตางตอบแทน
ง.  หนาที่หรือหนี้ที่เกิดขึ้นในดานของผูยืมกับผูใหยืมแตกตางกัน
จ.  หนี้ที่เกิดจากสัญญากูยืมนั้น เปนหนี้ที่ผูใหยืมกับผูยืม
     ตางฝายตองกระทําตอบแทนกันคนละเวลา

7. ใน 8 รายการที่กําหนดไวเปนสาระสําคัญของตั๋วแลกเงินนั้น มีบางรายการที่แมจะไม
กําหนดไว แตตั๋วแลกเงินนั้นก็ยังสมบูรณอยู แตมีรายการหนึ่งในขอตอไปนี้ ที่หากไม
กําหนดไวจะทําให ตั๋วแลกเงินนั้นไมสมบูรณ

ก. วันถึงกําหนดใชเงิน
ข. สถานที่ใชเงิน
ค. สถานที่ออกตั๋ว
ง. วันออกตั๋ว
จ. คําส่ังอันปราศจากเงื่อนไขใหจายเงินเปนจํานวนแนนอน  
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แบบทดสอบความรูความเขาใจหลังการเรียนรู เร่ือง กฎหมายธุรกิจ (ตอ)

เกณฑประเมิน
แบบทดสอบ

+1 0 -1
8. ดิรกส่ังจายเช็คใหดิเรก ดิเรกสลักหลังเช็คใหดํารง ดํารงสลักหลังตอใหดอกรัก ตอมา
ปรากฏวาลายมือชื่อของดิเรกเปนลายมือชื่อปลอม ดังนี้ เช็คใบนี้มีผลเปนอยางไร

ก.  ดิรกสามารถอางลายมือชื่อปลอม เพ่ือใหหลุดพนความรับผิดตามเช็คได
ข.  เช็คฉบับนี้เสียไปทั้งฉบับ
ค.  ดํารงสามารถอางลายมือชื่อปลอม เพ่ือใหหลุดพนจากความรับผิดตามเช็คได
ง.  ดิรกและดํารงสามารถอางลายมือชื่อปลอมเพ่ือใหหลุดพนความรับผิดตามเช็คได
จ.  ดิรกและดํารง ไมอาจอางลายมือชื่อปลอมเพ่ือใหหลุดพนความรับผิดตามเช็ค
     ได  

9. ลักษณะของความผิดอันเกิดจากการใชเช็คตาม พรบ. วาดวยความรับผิดอันเกิดจาก
การใชเช็ค ขอใดดังตอไปนี้ ที่จะตองมีเจตนาทุจริตดวยจึงจะตองรับผิด

ก. หามธนาคารมิใหใชเงินตามเช็คนั้นโดยทุจริต
ข. ถอนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนออกจากบัญชีอันจะพึงใหใชเช็คจนจํานวนเงิน
   เหลือไมเพียงพอที่จะใชเงินตามเช็คนั้นไดโดยทุจริต
ค. ออกเช็คใหใชเงินที่จํานวนสูงกวาจํานวนเงินที่มีอยูในบัญชีอันจะพึงใชเงินไดใน
   ขณะที่ออกเช็คนั้น โดยทุจริต
ง. ออกเช็คโดยในขณะที่ออกไมมีเงินอยูในบัญชีอันจะพึงใหใชเงินไดในขณะออกเช็ค
   นั้นโดยทุจริต
จ. ออกเช็คโดยเจตนาที่จะไมใหมีการใชเงินตามเช็คนั้นโดยทุจริต  

10. การยื่นตั๋วใหผูออกตั๋วจดรับรูในกรณีตั๋วสัญญาใชเงินกําหนดใหใชเงินในเวลาใดเวลา
หนึ่งภายหลังไดเห็น ผูทรงมีหนาที่ตองนําตั๋วไปยื่นใหผูออกตั๋วจดรับรูดวย เพ่ือท่ีจะ
สามารถกําหนดวันใชเงินไดนั้น ตาม ปพพ. มาตรา 928 จะมีผลตามกฎหมายไดจะตอง
ยื่นตั๋วใหจดรับรูภายในเวลาตามขอใด

ก. 15 วัน นับแตวันที่ลงในตั๋ว
ข. 3 เดือน นับแตวันที่ลงในตั๋ว
ค. 6 เดือน นับแตวันที่ลงในตั๋ว  
ง. 1 ป นับแตวันที่ลงในตั๋ว
จ. 10 ป นับแตวันที่ลงในตั๋ว
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แบบทดสอบความรูความเขาใจหลังการเรียนรู เร่ือง กฎหมายธุรกิจ (ตอ)

เกณฑประเมิน
แบบทดสอบ

+1 0 -1
11. ขอใดตอไปนี้เปนลักษณะของสัญญาบัญชีเดินสะพัด

ก.  เปนสัญญาที่บุคคลสามฝายตกลงใหตัดทอนบัญชีหักกลบลบกัน
ข.  คูสัญญาในบัญชีเดินสะพัดนั้นจะตองเปนนิติบุคคลเทานั้น
ค.  เปนสัญญาที่ตกลงดวยวาจาไมไดตองทําตามแบบเปนหนังสือ
ง.  เปนสัญญาที่อาจกําหนดเวลาหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได  
จ.  การจัดทําบัญชีหนี้เพ่ือตัดทอนบัญชีนั้นจะตองใหทั้งสองฝายชวยกันจัดทําบัญชี

          จะใหฝายใดฝายหนึ่งทําแตฝายเดียวไมได
12.  การแสดงเจตนาของบุคคลฝายหนึ่งที่มีขอความชัดเจนแนนอนพอที่จะถือไดวาเปน
ขอผูกพันใหอีกฝายหนึ่งซึ่งไดรับ ซึ่งการแสดงเจตนานั้น ไดตกลงตามที่ผูแสดงเจตนาได
แสดงออกไป

ก.  เปนคํามั่น
ข.  เปนคําเสนอ  
ค.  เปนการชักชวนใหอีกฝายเขาทําคําเสนอ เพ่ือตนจะไดทําคําสนอง
     เพ่ือกอใหเกิดสัญญา
ง.  เปนนิติกรรมฝายเดียว
จ.  เปนการโฆษณา

13.  สัญญา คือ
ก.  นิติกรรม 2 ฝาย ซึ่งเกิดจากความตกลงยินยอมระหวางบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้น
     ไป   โดยมุงจะใหเกิดผลในกฎหมาย  
ข.  นิติกรรมประเภทหนึ่งซึ่งกอใหเกิดหนี้ในทางทรัพยสินระหวางบุคคล
ค.  การแสดงเจตนาของบุคคล 2 ฝาย ซึ่งตองการใหเกิดผลบังคับระหวางคูกรณี
ง.  นิติกรรม 2 ฝาย ซึ่งกอหนี้ในทางทรัพยสินขึ้นระหวางคูกรณี
จ.  กฎหมายซึ่งตองใชหลักเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา แตแตกตาง
      ไปจากนิติกรรม

14.  ขอใดตอไปนี้ ไม เปนนิติกรรม
ก.  บอกเลิกสัญญา
ข.  ปลดหนี้
ค.  แตงตั้งทนายฟองคดี
ง.  เปนพยานรับรองลายพิมพนิ้วมือผูทํานิติกรรม  
จ.  หักกลบลบหนี้
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แบบทดสอบความรูความเขาใจหลังการเรียนรู เร่ือง กฎหมายธุรกิจ (ตอ)

เกณฑประเมิน
แบบทดสอบ

+1 0 -1
15.ในเรื่องอายุความนั้น หากเรื่องใดที่ไมมีกฎหมายกําหนดไวเฉพาะแลว ใหใชอายุ
ความในขอใดตอไปนี้ บังคับ

ก.  6  เดือน
ข.  1  ป
ค.  3  ป
ง.  5  ป
จ.  10  ป  

16.  ขอใดเปนการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงหนี้ในการแปลงหนี้ใหม
ก.  เปล่ียนตัวผูค้ําประกันในหนี้
ข.  เปล่ียนหนี้ขายฝากเปนหนี้เงินกู  
ค.  ลดดอกเบี้ยให
ง.  ผอนเวลาชําระหนี้ออกไป
จ.  เพ่ิมเติมหลักประกันในหนี้

17.  ลงชื่อในสัญญาค้ําประกันโดยคิดวาเปนสัญญากูยืม เพราะอานหนังสือ
ไมคอยออก  กรณีนี้เปนเรื่องใด

ก.  ความประมาทเลินเลออยางรอยแรงของ ก.
ข.  ความสําคัญผิดในสาระสําคัญของนิติกรรม  
ค.  ความสําคัญผิดในคุณสมบัติของนิติกรรม
ง.  ความสําคัญผิดในวัตถุแหงนิติกรรม
จ.  ความสําคัญผิดในวัตถุแหงนิติกรรม ซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเลอ
     ของ ก. เอง

18. การที่เจาหนี้จํานองหรือเจาหนี้บุริมสิทธิขอบังคับการชําระหนี้เอาจากทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 289
หมายความวาเปนการใชสิทธิเพ่ือ

ก.  ขัดขวางไมใหเจาหนี้อื่นยึดทรัพย
ข.  คัดคานไมใหมีการขายทอดตลาด
ค.  ขอใหปลอยทรัพยที่ยึดเฉพาะที่จํานองหรือเปนหนี้บุริมสิทธิ
ง.  ขอใหศาลรับรองสิทธิจํานองหรือบุริมสิทธิ
จ.  ขอรับเงินสวนของตนตามสิทธิ์กอนเจาหนี้อื่น  
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แบบทดสอบความรูความเขาใจหลังการเรียนรู เร่ือง กฎหมายธุรกิจ (ตอ)

เกณฑประเมิน
แบบทดสอบ
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19.  ตามกฎหมายไดแบงอายุความออกเปน 2 ประเภท คืออายุความตามขอใด

ก.  อายุความสงวนสิทธิ และอายุความเสียสิทธิ
ข.  อายุความไดสิทธิและอายุความเสียสิทธิ  
ค.  อายุความเสียสิทธิ และอายุความฟองรอง
ง.  อายุความฟองรอง และอายุความสงวนสิทธิ
จ.  อายุความพิทักษสิทธิ และอายุความสิ้นสิทธิ

20. นายดางซื้อเชื่อสินคาของนายโดงไป และคางชําระจนระยะเวลาลวงมาเหลืออีก
2 เดือน จะขาดอายุความ นายโดงจึงฟองใหนายดางชําระคาสินคาคดีถึงที่สุด
หลังจากมีการพิจารณาเปนเวลา 3 เดือน ศาลยกฟองโจทกเพราะพิสูจนไมไดวา
นายดางเปนหนี้จริง ดังนี้

ก.  นายโดงไมมีสิทธิฟองอีก เพราะ เปนฟองซ้ํา  
ข.  นายโดงยังมีสิทธิฟองอีก เพราะเมื่อฟองคดีแลวอายุความสะดุดหยุดอยู คดี
     ยังไมขาดอายุความยังเหลืออายุความอีก 2 เดือน
ค.  นายโดงยังมีสิทธิฟองอีก เพราะอายุความขยายออกไปอีก 6 เดือน ภายหลังคํา
      พิพากษาอันถึงที่สุด
ง.  นายโดงยังมีสิทธิฟองอีก เพราะอายุความสะดุดหยุดลงใหเร่ิมนับอายุความใหม
    นับแตศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
จ.  นายโดงยังมีสิทธิฟองไดอีก เพราะเมื่อนายโดงฟองคดีครั้งแรกแลว ถือวา
     นายโดงสละประโยชนแหงอายุความ

ลงชื่อ …………………………………………ผูประเมิน
      ( ……………………………………………)
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แบบประเมินสื่อประกอบการเรียนรู (ดานการผลิตสื่อ)
เก่ียวกับบทเรียนบนเว็บ เร่ือง กฎหมายธุรกิจ

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน

ระดับความคิดเห็น

รายการ ดีมาก

(5)

ดี

(4)

ปานกลาง

(3)

พอใช

(2)

ควร
ปรับปรุง

(1)
1. ภาพและภาษา
     1.1 ภาพสอดคลองกับเนื้อหา
     1.2 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน

1.3 ความชัดเจนของรูปภาพ
1.4 ภาพกราฟฟกที่ใชประกอบบทเรียน
1.5 ภาพเคลื่อนไหวที่ใชประกอบบทเรียน
1.6 ความถูกตองของภาษาที่ใช

2. ตัวอักษรและสี
    2.1 รูปแบบตัวอักษรที่ใชนําเสนอ
    2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใชนําเสนอ
    2.3 สีของตัวอักษรโดยภาพรวม
    2.4 สีของภาพและกราฟฟกโดยภาพรวม
3. การจัดการบทเรียน
     3.1 ความนาสนใจการนําเสนอ
     3.2 ความสะดวกและความคลองตัวในการใช

3.3 ความชัดเจนของคําสั่งการใชบทเรียน
3.4 ความนาสนใจชวนติดตามของบทเรียน
3.5 การรายงานผลคะแนนตอผูเรียน

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………………………ผูประเมิน
      ( ……………………………………………)
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เร่ือง ความคิดเห็นตอบทเรียนบนเว็บ สําหรับพนักงานธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน)

คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับน้ี เปนแบบสอบถามความความคิดเห็นตอการเรียนรูดวยบทเรียน
บนเว็บ สําหรับพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ 
ตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการฝกอบรมภายในธนาคารตอไป

ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทานโปรดกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นจากทาน 
โปรดกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นของทานอยางแทจริง ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาส
นี้

ระดับความคิดเห็นดวย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนบนเว็บ มากที่สุด

5
มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1

1 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองชวยให
เรียนรูไดเร็วและสะดวกขึ้นกวาอบรมตามปกติ

2 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองทําใหการ
เรียนรูไมนาเบ่ือ

3 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองสามารถ
เรียนรูโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่

4 พนักงานที่เรียนรูชาสามารถเรียนรูไดดวยตน
เองและเรียนซ้ําไดหลายๆครั้ง

5 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเอง ผูเรียน
ตองมีความรับผิดชอบสูง

6 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองชวยให
เรียนรูลวงหนาได

7 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเองสามารถ
คนควาเพ่ิมเติมไดมากขึ้น

8 บทเรียนบนเว็บสามารถใหความรูและความ
เพลิดเพลิน

9 บทเรียนบนเว็บมี E-mail ที่สามารถติดตอได
งายและสะดวก

10 พนักงานสามารถเรียนรูพรอมกันไดในกลุมใหญ
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ความคิดเห็นตอบทเรียนบนเว็บ สําหรับพนักงานธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน) (ตอ)

ระดับความคิดเห็นดวย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนบนเว็บ มากที่สุด

5
มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1

11 การศึกษาดวยบทเรียนบนเว็บเปดโอกาสให
พนักงานมีสวนรวมในการอบรมมากขึ้น

12 พนักงานสามารถควบคุมการเรียนรูไดดวยตน
เอง

13 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเอง ไมทําให
พนักงานเครียดจนเกินไป

14 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเอง  ทําให
พนักงานกลาซักถามแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

15 การศึกษาบทเรียนบนเว็บดวยตนเอง ทําใหการ
อภิปรายไดสะดวกขึ้นโดยการ CHAT

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ …………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
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รูปที่ 3 แสดงตัวอยางบทเรียนบนเว็บ
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รูปที่ 4 แสดงตัวอยางบทเรียนบนเว็บ แบบทดสอบกอนการเรียนรู / เฉลยแบบทดสอบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



198

ประวัติผูวิจัย

ชื่อ - สกุล นายอาทิตย  สมบูรณวงศ
เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2516
ที่อยู 36 หมูที่ 7 ตําบลบอพลับ อําเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม
ที่ทํางาน ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

สาขาตลาดทานา (นครชัยศรี)
143 หมูที่ 1 ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2539 สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2543 ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2539-ปจจุบัน ตําแหนงเจาหนาที่สินเชื่อ

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาตลาดทานา (นครชัยศร)ี
143 หมูที่ 1 ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix
	History



