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45257413 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คําสําคัญ : บทเรียนผานเว็บ 
 ธํารงค   พานิชเจริญ : การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
อนุบาลราชบุรี. อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ : ผศ.ดร.ฐาปนีย   ธรรมเมธา.  123 หนา.   
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  (1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย
อินทราเน็ต เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 (2) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 และ (3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กอนและหลังการเรียนรูจากบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี ทําการทดลองหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 30 
คน ใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาหๆละ 2 คาบ คาบเรียนละ 60 นาที 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) บทเรียนผานเว็บ วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนและ
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 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เ ร่ืองความรู เบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เปน
บทเรียนที่สามารถสรางองคความรู ที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไดเปน
อยางดี 
 2.   ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต มีคา E1/E2 =81.11/83.34 
 3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต 
หลังเรียน สูงกวากอนเรียน 
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 The  purposes  of  this  research are developing of the  lessons  via Intranet  

course. (1) To study the way of developing  course  ware lessons  via Intranet  course. (2) To 

develop the efficiency of the course ware lessons  via Intranet  course for  Phathomsuksa  

five  students. (3) To Study students’ learning  achievement  before and  after  using  the 

course ware lesson via Intranet. 

 The  population  of the study  are  thirty  Phathomsuksa  five  students of  

Anuban  Ratchaburi  School,  during  the  second  semester  of the academic  year  2006.  

The  experimental  duration  was  four  weeks , eight  periods  with  sixty  minutes  each. 

 The  research  Instruments  were  course ware lesson Via Intranet  and an  

achievement  learning  test. 

 The results of the study were.   

1) The course ware lessons  via Intranet  course , In basic of  Computer and  

Internet  for  Phathomsuksa  five  students. are a good lessons. 

2) The  efficiency  of  the course ware lesson via Intranet  Course  was 81.11 

percent for daily study lessons and 83.34 percent for the post test. 

3) The  student’s  achievement  after  learning  the course ware lesson via 

Intranet were  higher.  
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกขาพเจาใน
ทุกๆ รายวิชา  ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในดานตางๆที่ใหความอนุเคราะห ใหขอเสนอแนะใน
การสรางและปรับปรุงสื่อและเครื่องมือในการวิจัยทุกๆดาน ขอบคุณเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณทุก
ทานที่ใหความชวยเหลืออนุเคราะหดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและมีสวนทําใหขาพเจาสามารถศึกษา
จนจบหลักสูตรได รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณเปนอยางยิ่งตอผูมีพระคุณทุกทานที่มิอาจกลาว
นามไว ณ ที่นี้ไดหมด 

อนึ่ง ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการบุญเลิศ  อรรคอุดม ผูอํานวยการโรงเรียน
อนุบาลราชบุรีที่ใหการสนับสนุนสงเสริมใหขาพเจาไดมีโอกาสกาวหนาทางการศึกษา ขอบคุณ
เพื่อนรวมรุนนักศึกษาปริญญาโท ภาคความรวมมือ รุนที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่เปน
กําลังใจชวยเหลือตลอดเวลา  

สุดทาย งานวิจัยฉบับนี้หากมีคุณคาและประโยชนอยูบาง ขาพเจามอบคุณประโยชน
ทั้งหลายเหลานั้นเพื่อเปนเครื่องบูชาพระคุณแดคุณพอ และคุณแมที่ใหชีวิต และอบรมสั่งสอนให
เปนคนดี ใหมีการศึกษาจนสามารถทําประโยชนใหสังคมไดตามอัตภาพ ไว ณ โอกาสนี้ 
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   กระบวนการเรยีนรู  11 
   ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับการออกแบบหนาเวบ็เพจ  22 
   การเรียนการสอนผานเว็บ  31 
   งานวิจยัที่เกี่ยวของ  53 
 3 วิธีการดําเนนิการวิจยั  64 
         ประชากรและกลุมตัวอยาง  64 
         เนื้อหาวิชาที่ใชในการวิจัย  64 
         แบบแผนการวิจัย  64 
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บทที ่    หนา 
         วิธีดําเนินการวิจัย  70 
         สถิติที่ใชในการวิจัย  71 
 4 ผลการวิเคราะหขอมูล  75 
         ตอนที่ 1  ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาบทเรียน บนเครือขายอนิทราเน็ต 

วิชาคอมพิวเตอร โดยสรุปจากความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
ดานเนื้อหาคอมพิวเตอร  75 
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เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอนิเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปที่ 5  81 
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           ภาคผนวก ค  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน  102 
   ภาคผนวก ง  ตารางวิเคราะหคาความยากงายขอทดสอบ  109 
   ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  113 
   ภาคผนวก ฉ ตัวอยางหนาเว็บเพจบทเรียนผานเว็บ  117 
ประวัติผูวิจัย  123 
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4 ผลการวิเคราะหการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์  81 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากบริบทของสังคมโลกโดยรวมที่กาวเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ องคประกอบแรกที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Computer Technology) 
องคประกอบที่ ตามมาคือ  เทคโนโลยีการสื่ อสารโทรคมนาคม  (Telecommunication 
Technology) ซึ่งอิทธิพลที่ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได สงผลให
เกิดแนวคิดปฏิรูปการศึกษา การเรียนการสอน โดยมุงเนนนําเอาเทคโนโลยีทั้งสองดานมาพัฒนา
เปนเครื่องมือในการจัดการศึกษาในปจจุบันและอนาคต จากกระแสความเปลี่ยนแปลงระดับ
สังคมโลกทําใหนักการศึกษาในประเทศไทยพยายามผลักดันใหมีการปฏิรูปการศึกษาจนทําให
เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ของประเทศไทย ซึ่งเปนตัวบงชี้หนึ่ง
ของการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายรัฐ ดังปรากฏใน หมวด 9 วาดวยเรื่องของการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษา โดย รัฐจะตองจัดใหมีการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเขามาพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรู ความสามารถที่จะใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งทางดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมี
ความรูความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 
 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาในสังคมยุคสารสนเทศ
เปนอยางมาก วิถีทางของการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศ จะเปนการ
เรียนรูและการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร บนระบบเครือขาย 
ผนวกกับระบบการสื่อสารทางไกลมากขึ้น เปนระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร 
อินเทอรเน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) ในรูปแบบของการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินทราเน็ต (Lessons Via Intranet) 
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 ปญหาเดนชัดที่ถือวาเปนวิกฤตของการศึกษา และการเรียนการสอนในปจจุบันก็คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ยังไมบรรลุตามเปาหมาย หรือตามเกณฑมาตรฐานที่ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ซึ่ง ขวัญจิต  ภิญโญ (2540 : 9 -10) ไดกลาวถึงสาเหตุ 4 
ประการดังนี้ 

1. จํานวนผูเรียนในชั้นเรียนมีมากเกินไป ในแตละบุคคลมีความแตกตางกันมาก
ทางดานความสามารถทางการเรียน ความสนใจ เปนตน ผูสอนใชวิธีสอนแบบบรรยายหนาชั้น จึง
ทําใหไมสามารถสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลในการศึกษาได ถาหากไดนําเอา
เทคโนโลยีมาใชในทางการศึกษาที่เหมาะสมทั้งในรูปของวัตถุ อุปกรณ เทคนิควิธีการ ก็จะลด
ปญหาลงได 

2. ผูสอนไมมีเวลาเพียงพอในการเอาใจใสผู เ รียน หรือชวยเหลือผู เ รียนเปน
รายบุคคล เนื่องจากผูสอนมีภารกิจหลายอยางที่ตองปฏิบัติ ปญหานี้ลดลงได ถานําสื่อการสอน 
อุปกรณ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สามารถชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองได เชน 
บทเรียนสําเร็จรูป คอมพิวเตอรชวยสอน หรือการจัดการเรียนการสอนบนเว็บในระบบเครือขาย 
Internet  เปนตน 

3. ขาดวัสดุอุปกรณที่สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากขาดการ
สนับสนุนใหคิดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยางจริงจัง การเรียนการสอนจึงมักใชแบบเดิมๆ คือ
ครูเปนผูบอกความรู 

4. ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ ผูสอนขาดงบประมาณ หรือ
ขาดการสนับสนุนในการจัดซื้อ จัดหา ทําใหการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ 
 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวทั้ง 4 ขอ สวนใหญเปนปญหาระดับนโยบายที่
เกี่ยวของกับงบประมาณ ยกเวนขอ 2 ที่เปนประเด็นเกี่ยวของกับผูสอนโดยตรง ผูวิจัยเล็งเห็นถึง
ความเปนไปไดในการแกปญหาโดยตัวผูสอนเอง  
 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญของจังหวัดราชบุรี เปด
สอนตั้งแตชั้น อนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 3,104 คน  ชาย 1,655 
คน  หญิง 1,448 คน คณะครูผูสอนจํานวน 130 คน ในแตละสายชั้นมี 8 หองเรียน หองเรียนหนึ่ง
มีนักเรียน 50 คน ข้ึนไป ซึ่งทําใหเกิดปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
ในกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาระที่ 
5 เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลราชบุรีไดผนวกหนวยการจัดการเรียนรู
ทั้งสองสาระเขามาเปนหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดทําเปนหลักสูตรคอมพิวเตอรพื้นฐานใน
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ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งแบงหนวยการเรียนรูออกเปน 5 หนวยยอย คือ  1) ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  2) อินเทอรเน็ตและการใชอินเทอรเน็ต  3) การใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
(MS-Word)  4) การใชโประแกรมประมวลผลคํานวณ (MS-Excel)  และ  5) การใชโประแกรม
ประมวลผลการนําเสนอ (MS-Power Point) 
 ปญหาที่ตามมา คือ ในหนวยการเรียนที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และ
หนวยการเรียนที่ 2 อินเทอรเน็ตและการใชอินเทอรเน็ต นั้นถึงแมจะมีผูเขียนหนังสือ หรือสรางเปน
บทเรียนแบบคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) รวมไปถึงการเขียน
เปนเว็บเพจ เผยแพรอยูมากมายก็จริง แตเนื้อหาสาระในสื่อเหลานั้นก็มักเปนงานดานวิชาการ 
หรืองานเชิงธุรกิจมากจนเกินความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จะเขาใจได 
อีกทั้งมีเนื้อหาที่ไมตรงตามสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลราชบุรี ปญหาอีกประการหนึ่งก็คือระยะเวลาในการเรียนรูในชั่วโมงปกติ ครูผูสอนไม
สามารถสอนเนื้อหาไดอยางครบถวนและทั่วถึง สาเหตุเนื่องมาจากมีนักเรียนเปนจํานวนมากตอ
หอง การเรียนการสอนยังเปนแบบเดิมๆ คือครูเปนผูบรรยาย นักเรียนจดบันทึกซึ่งไมสามารถ
ตอบสนองการเรียนรูที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่นาพอใจได 
 ดวยเหตุผลและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อบนเว็บใน
รูปแบบ บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต (Lessons Via Intranet) ในกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ที่ โรงเรียนอนุบาลราชบุ รีไดจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา  เ ร่ือง 
คอมพิวเตอรพื้นฐาน ในหนวยการเรียนรูที่ 1 และหนวยการเรียนรูที่ 2 เพื่อมุงแกปญหาการขาด
ส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ในระดับประถมศึกษา อันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเปนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญอีกดวย เพราะนักเรียนจะไดมีแหลงคนควาที่นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนเพยีงอยาง
เดียวทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.   เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ือง ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

2.   เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
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3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียน
อนุบาลราชบุรี กอนและหลังการเรียนรูจากบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
  
สมมุติฐานการวิจัย 
 1.   บทเรียนเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการเรียนรูจาก
บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสูง
กวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร : นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 1 จํานวน 400 คน (8 หองเรียน) 

2. กลุมตัวอยาง : นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
อนุบาลราชบุรี จํานวน 30 คน ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรตน คือ การเรียนรูจากบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ือง ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
  2.2 ตัวแปรตาม   ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
บนเครือขายอินทราเน็ต เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

3. เนื้อหาของบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เ ร่ืองความรู เบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  

4. ระยะเวลาดําเนินการศึกษาทดลอง ดําเนินการศึกษาทดลองในภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2549 โดยใชเวลา 4 สัปดาหๆ ละ 2 ชั่วโมง 

 
คํานิยามศัพทเฉพาะ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความเขาใจของนักเรียน เมื่อผานการ
เรียนรูจากบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต โดยวัดจากคะแนนที่นักเรียนทําไดกอนและหลังจาก
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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2.   บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต หมายถึง บทเรียนที่ประกอบดวยเนื้อหากิจกรรม 
ส่ือการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน และการวัดประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองไดโดย
สรางจากโปรแกรมประยุกตใดๆ ที่สามารถแสดงผลบนเว็บบราวเซอร (Web browser) บนระบบ
เครือขายภายใน (Intranet) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นในผูเรียนแตละคน เมื่อผานการเรียนรูจากบทเรียนบนเครือขาย
อินทราเน็ต เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต แลว 

4. เกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต หมายถึง คุณภาพของ
บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษารวบรวมขอมูลจากวรรณกรรมตางๆ ตลอดจนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ อันเปนประโยชนพื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัย และเปนขอมูลอางอิง
สําหรับผูสนใจในโอกาสตอไป โดยมีหัวขอดังตอไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

2. เอกสารหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระและ
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.1 ความสําคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ 
2.2 วิสัยทัศนและคุณภาพผูเรียน 
2.3 มาตรฐานการเรียนรู 
2.4 สาระและขอบขายกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2.5 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

3. กระบวนการเรียนรู 
3.1 กลวิธีการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
3.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู 
3.3 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
3.4 วัตถุประสงคของการวัดและประเมินผล 
3.5 การพัฒนาสื่อการเรียนรู 
3.6 แหลงการเรียนรู 
3.7 จิตวิทยาการเรียนรู 
3.8 พื้นฐานที่มาของพฤติกรรมบุคคล 
3.9 การเรียนรู 

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบหนาเว็บเพจ (Web Page) 
4.1 การออกแบบหนาเว็บเพจ 
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4.2 โครงสรางของเว็บเพจ 
5. การเรียนการสอนผานเว็บ 

5.1 ความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ 
5.2 ประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บ 
5.3 การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ 
5.4 การออกแบบการเรียนการสอนผานเว็บ 
5.5 ประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บ 
5.6 การประเมินผลการเรียนการสอนผานเว็บ 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
6.1 งานวิจัยในประเทศ 
6.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

 
1.  พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
 
 มาตรา 63   รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ส่ือตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอ
การสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืน เพื่อใช
ประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน 
 มาตรา 64   รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา 
หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
 มาตรา 65   ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 มาตรา 66   ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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 มาตรา 67   รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 
 มาตรา 68   ใหมีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก
เงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกร
ประชาชน รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อการพัฒนา
คนและสังคม   หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 69   รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน
สงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทั้งการประเมินคุณภาพ  และ
ประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 จากมาตรา 63-69 ในหมวด 9 ที่วาดวยเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 บงชี้ใหเห็นนโยบายของรัฐที่ตองการใหมี
การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่กาวเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็วและไมมี
ขีดจํากัด 
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา : องคการมหาชนเฉพาะกิจ. ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542.)  
 

2.  เอกสารหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สาระและมาตรฐานการเรยีนรูกลุมสาระการเรยีนรู การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

 
2.1  ความสําคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีทักษะในการทํางาน การจัดการ โดยสามารถนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีในดานอื่นๆ มาใชใหเกิดประโยชนตอการทํางานอยางถกูตอง 
เหมาะสม และคุมคาและมีคุณธรรม สามารถสรางผลิตภัณฑ หรือพัฒนาวิธีการใหมๆ ได 
สามารถทํางานเปนหมูคณะ มีนิสัยรักการทํางาน เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตองาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมพื้นฐาน เชน ความขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน อันจะนําไปสูการพึ่งพา
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ตนเอง และชวยเหลือผูอ่ืนได สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข อีกทั้งสามารถ
แขงขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย 
2.2  วิสัยทัศนและคุณภาพของผูเรียน 
 วิสัยทัศน 
 วิสัยทัศนของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนสาระที่เนนกระบวนการ
ทํางานและการจัดการอยางเปนระบบ พัฒนาความคิดสรางสรรค มีทักษะการออกแบบงานและ
การทํางานอยางมีกลยุทธ โดยใชกระบวนการเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ประยุกต ใช ในการทํางานสร างและพัฒนาผลิตภัณฑ  หรือวิธีการใหมๆ  เนนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ดังกลาว กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงกําหนดวิสัยทัศน “การเรียนรูที่ยึด
งานและการแกปญหาเปนสําคัญ บนพื้นฐานของการใชหลักการและทฤษฎีเปนหลกัในการทาํงาน
และการแกปญหา” งานที่นํามาฝกเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนจึงเปนงานเพื่อการดํารงชวีติ และงานเพือ่
ประกอบอาชีพ โดยผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงและพัฒนาใหมีคุณภาพและศีลธรรม เปนการ
เรียนรูที่ เกิดจากการบูรณาการ ความรู ทักษะ และความดีที่หลอมรวมกันจนกอเกิดเปน
คุณลักษณะของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด 
 คุณภาพของผูเรียน 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม
เพื่อใหเปนคนดีมีความรู ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังนี้ 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ
และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 

2. มีทักษะในการทํางาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู 
เลือกใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน สามารถทํางานอยางมีกลยุทธ สราง
และพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม 

3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน รักการทํางาน ประหยัด อดออม ตรงตอ
เวลา เอื้อเฟอ เสียสละ และมีวินัยในการทํางาน เห็นคุณคาความสําคัญของงาน และอาชีพสุจริต 
ตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 
 
2.3  มาตรฐานการเรียนรู 
 เมื่อจบการศึกษาในชวงชั้นที่  2 ประถมศึกษาปที่  4-6 ผู เ รียนตองมีความรู
ความสามารถ คือ ตองสามารถชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทํางานอยางมีข้ันตอนมี
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ทักษะในการจัดการ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน เลือกใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเหมาะสมกับงาน สามารถคิด ออกแบบ สราง ดัดแปลงสิ่งของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวันงายๆ ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม อดทน ใช
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี 
 
2.4  สาระและขอบขายกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดแบงออกเปน 5 สาระ โดยใน
สาระที่ 4 และสาระที่ 5 นั้นจะมีรายละเอียดของเนื้อหาและขอบขายของสาระ ดังตอไปนี้ 
 สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ขอมูลและสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารขอมูล และเครือขาย หลักการแกปญหา หรือสรางงาน การสรางงาน 
หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร และการจัดการขอมูล ซึ่งแบงเปนเนื้อหายอย ดังนี้ 

1. ขอมูลและสารสนเทศ 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 
4. หลักการแกปญหาหรือสรางงาน 
5. การสรางงาน 
6. หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร 
7. การจัดการขอมูล 

 สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ เปนการนําเอาสาระที่ 3 การออกแบบ
และเทคโนโลยี และ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศไปบูรณาการกับสาระที่ 1 การดํารงชีวิตและ
ครอบครัว และสาระที่ 2 การอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานและอาชีพ โดยให
ครอบคลุมการทํางาน การผลิต การออกแบบ และการแกปญหา 
  
2.5  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
 กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยีไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น โดยในสาระที ่
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานที่ ง 4.1 เขาใจเห็นคุณคา และใชกระบวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร  การแกปญหา  การทํางานและอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม และมีตัวบงชี้ ดังนี้ 

1. เห็นความสําคัญของขอมูล และแหลงขอมูล 
2. รวบรวมขอมูลที่สนใจ ไดตรงตามวัตถุประสงคจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เชื่อถือได 
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3. จัดเก็บรักษาขอมูลที่เปนประโยชนในรูปแบบตางๆ  
4. รูจักชื่อและหนาที่ของอุปกรณพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. เขาใจหลักการทํางานเบื้องตนและประโยชนของคอมพิวเตอร 
6. เขาใจขั้นตอนการใชงานคอมพิวเตอร 
7. ใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล และความรูจากแหลงขอมูล 
8. นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 
9. เขาใจหลักการเบื้องตนของการแกปญหา 
10. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน 

อยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 
 และในสาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ มาตรฐานที่ ง 5.1 ใชเทคโนโลยี
ในการทํางาน การผลิต การออกแบบ การแกปญหา การสรางงาน การสรางอาชีพสุจริตอยางมี
ความเขาใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ และมีความคิดสรางสรรค โดยมีตัวบงชี้ คือ วางแผนเลือก
และใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับงาน 
 

3.  กระบวนการเรยีนรู 
 
3.1  กลวิธีการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลวิธีการจัดการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู แนวความคิดหลัก (Main Concept) ของสาระการเรียนรูกลุมการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีลักษณะการจัดการเรียนรู ดังตอไปนี้ 

1. จัดการเรียนรูใหครบองครวมของการพัฒนาตามศักยภาพผูเรียน คือ ผูเรียนตองมี
ทั้งความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 

2. การจัดการเรียนรูตองกําหนดเปนงาน (TASK) โดยแตละงานตองฝกฝนผูเรียน
ตามโครงสรางการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้ง 7 หัวขอ คือ 

2.1 ความหมายของงาน 
2.2 ความสําคัญและประโยชนของงาน 
2.3 มีทฤษฎีสนับสนุนหลักการของงาน 
2.4 วิธีการและขั้นตอนของการทํางาน 
2.5 กระบวนการทํางาน การจัดการ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แนวทางในการประกอบอาชีพ 
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2.6 การนําเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน การสราง
และพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมๆ  

2.7 คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการทํางานและประกอบอาชีพ 
  จากโครงสรางทั้งหมดผูสอนอาจไมสอนครบทั้ง 7 กระบวนการในแตละภาระงาน
ก็ได แตทั้งนี้ตองสอนครบทั้งมาตรฐานดานความรู ดานทักษะ กระบวนการ และดานคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยม 

3. การจัดการเรียนรู ผูสอนสามารถนําเอาคุณลักษณะทั้งสามดาน จากสาระภายใน
กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยีมาบูรณาการกันได หรืออาจบูรณาการขามสาระการเรียนรูก็ได 
ทั้งนี้เพื่อใหไดตามกระบวนการเรียนรูตางๆ เชน กระบวนการทํางาน กระบวนการคิด กระบวนการ
ตัดสินใจแกปญหา กระบวนการกลุม โดยการเรียนรูแบบมีสวนรวม จนเกิดทักษะในการทาํงาน ได
ชิ้นงาน รวมทั้งสราง และพัฒนาวิธีการใหมๆ  

4. จัดการเรียนรูไดทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนโดยจัดในสถานปฏิบัติงาน 
แหลงวิทยาการ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ ทั้งนี้ข้ึนอยูกบัความพรอมของ
สถานศึกษา ผูเ รียน ผูสอน โดยคํานึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี 

5. จัดการเรียนรูโดยกระตุนใหผูเรียนสามารถกําหนดงานที่มีความหมายกับผูเรียน 
ซึ่งจะทําใหผูเรียนมองเห็นประโยชน ความสําคัญและคุณคาของงาน สรางใหเกิดความภาคภูมิใจ
ในงาน 

6. จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ ความพรอมทางรางกาย 
สติปญญา และประสบการณเดิมของผูเรียนเปนสําคัญ 
 
รูปแบบการจัดการเรียนรู 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สามารถทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน มีรูปแบบ
ที่นาสนใจ  

1. การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
2. การเรียนรูจากการศึกษาคนควา 
3. การเรียนรูจากประสบการณ 
4. การเรียนรูจากการทํางานกลุม 
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 รูปแบบการจัดการเรียนรูดังกลาว ผูสอนจะเริ่มสอนจากรูปแบบใดกอน หลังก็ได อาจ
จัดการเรียนการสอนครบทั้ง 4 แบบหรือไมครบก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพของแตละภาระงาน 
รายละเอียดของแตละรูปแบบ มีดังนี้ 

1. การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เปนการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดลงมือทํางาน
จริงๆ มีข้ันตอนอยางนอย 4 ข้ันตอน คือ 
 ข้ันศึกษาวิเคราะห 
 ข้ันวางแผน 
 ข้ันปฏิบัติ 
 ผูสอนใหคําแนะนํา 
 ผูเรียนฝกปฏิบัติ 
 ผูเรียนฝกฝน 
 ข้ันประเมิน/ปรับปรุง 
 2. การเรียนรูจากการศึกษาคนควา เปนการเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาในเรื่องที่สนใจจากแหลงความรูตางๆ จนสามารถสนองแรงจูงใจใฝรูของตนเอง ทั้งนี้ผูสอน
ควรใหผูเรียนเรียบเรียงกระบวนการแสวงหาความรูเสนอตอ ผูสอน หรือกลุมผูเรียน 
 3. การเรียนรูจากประสบการณ เปนการเรียนรูที่ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1 ผูสอนสรางกิจกรรมโดยที่กิจกรรมนั้นอาจจะเชื่อมโยงกับสถานการณของ
ผูเรียน หรือเปนกิจกรรมใหม หรือเปนประสบการณในชีวิตประจําวันก็ได 

3.2 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมจากขอ 3.1) โดยการอภิปรายหรือการศึกษากรณี
ตัวอยางหรือการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ  

3.3 ผูเรียนวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมวาเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร 
3.4 สรุปผลที่ไดจากขอ 3.3 เพื่อนําไปสูหลักการ/แนวคิดของสิ่งที่ไดเรียนรู 
3.5 นําหลักการ/แนวคิดจากขอ 3.4 ไปใชกับกิจกรรมใหม หรือกิจกรรมอื่นๆ หรือ

สถานการณใหมตอไป 
  อนึ่ง  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางสมบูรณ ผูสอนควรดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนใหครบทั้ง 5 ข้ันตอน 
 4. การเรียนรูจากการทํางานกลุม เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหมีการเลือกใช
กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา กระบวนการสรางคานิยม กระบวนการสรางความคิด
รวบยอด กระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืน ฯลฯ ในการจัดการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จ 
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3.3  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
 เพื่อที่จะทราบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
หรือไมเพียงใด จึงจําเปนตองมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นผูสอนตอง
ตระหนักวาการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเปนกระบวนการเดียวกันและจะตองวางแผน
ไปพรอมๆ กัน การวัดและประเมินผลการเรียนรูจะบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอนที่วางไว
ได ควรมีแนวทางตอไปนี้ 

1. ตองวัดและประเมินผลทั้งความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ 
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม รวมทั้งโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน 

2. วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
3. ตองเก็บขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผลตามความเปนจริง และตอง

ประเมินผลภายใตขอมูลที่มีอยู  
4. ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองนําไปสูการแปลผล และ

ขอสรุปที่สมเหตุสมผล  
5. การวัดและประเมินผลตองมีความเที่ยงตรงและเปนธรรม ทั้งในดานของวิธีการวัด 

โอกาสของการประเมิน 
 

3.4  วัตถุประสงคของการวัดและประเมินผล 
1. เพื่อวินิจฉัยความรู ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมของผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะได
เต็มตามศักยภาพ 

2. เพื่อใชเปนขอมูลปอนกลับใหแกตัวผูเรียนเองวาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
เพียงใด 

3.  เพื่อใชขอมูลในการสรุปผลการเรียนรูและเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการ
เรียนรู 
 การวัดและประเมินผลจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอกระบวนการเรียนการสอน 
วิธีการวัดและประเมินผลที่สามารถสะทอนผลการเรียนรูอยางแทจริงของผูเรียนจึงตองครอบคลุม
กระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรูทั้ง 3 ดาน คือ ความรูความเขาใจ ทักษะ และกระบวนการ 
 
3.5  การพัฒนาสื่อการเรียนรู 
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 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษามุงเสริม
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใชเวลาวางอยางสรางสรรค 
รวมทั้งมีความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น และ
แหลงอื่นๆ เนนสื่อที่ผูเรียนใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง และผูสอนใชเสริมความรู ผูเรียน
ผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเองหรือนําสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวและใน
ระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรูโดยใชวิจารณญาณในการเลือกใชส่ือ และแหลงเรียนรู ทั้งนี้ 
ส่ือส่ิงพิมพที่เลือกนํามาใชควรจัดใหมีอยางเพียงพอและควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยส่ือ 
หรือหองสมุดของสถานศึกษา 
 ลักษณะของสื่อการเรียนรูที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรูควรมีคุณภาพและ
หลากหลายทั้งสื่อของจริงที่มีอยูตามธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี และสื่ออ่ืนๆ ซึ่งชวย
สงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางกวางขวาง มีคุณคา นาสนใจ ชวนคิดชวนติดตาม เขาใจงาย 
และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง 
ลึกซึ้ง และตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อใหการใชการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรูและ
พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูมีหนาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานควรดําเนินการและมีแนวในการพัฒนาสื่อ ดังนี้ 

1. จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 
2. ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียน 
3. จัดทํา และจัดหาสื่อการเรียนรู สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน และสําหรับ

เสริมความรูของผูสอน ในกรณีที่ผูเรียนมีความพรอมอาจแนะนําใหคนควาทางอินเทอรเน็ต และ
ถาเปนอุปกรณที่จําเปนตองพัฒนาขึ้นใชเอง ควรขอความรวมมือจากผูสอนฝายอื่นๆ ใหชวย
พัฒนาอุปกรณ หรืออาจใชผูเรียนมีสวนชวยในการสรางอุปกรณดวย ทั้งนี้ ควรเลือกใชวัสดุที่หา
งายในทองถิ่น ราคาไมแพง และเกิดคุณคาตอการเรียนรูอยางแทจริง 

4. ศึกษาวิธีการเลือกและการใชส่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
หลากหลายและสอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน 
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5. ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทําขึ้นเอง 
และที่เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู โดยมีการวิเคราะหและประเมินสื่อที่ใชอยูนั้นอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกไขปรับปรุง หรือเปลี่ยนใชส่ือประเภทอื่นแทน 

6. จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนย ส่ือการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษา 

7. จัดใหมีเครือขายการเรียนรู เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
สถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน และสังคมอื่น 

8. จัดใหมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับส่ือและการใช
ส่ือการเรียนรูเปนระยะๆ  
 
3.6  แหลงการเรียนรู 
 ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูเรียนผูสอน
สามารถศึกษาหาความรู หรือเรียนรูจากแหลงความรูที่มีอยู ดังนี้ 
 1. ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ 
ประสบความสําเร็จในงาน อาชีพที่มีอยูในชุมชนทองถิ่น ผูนําชุมชน ฯลฯ แหลงวิทยากร ไดแก 
สถาบัน องคกร หนวยงาน หองสมุด ศูนยวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งใหบริการในเรื่องตางๆ  
 2. สถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพตางๆ  โรงงานอุตสาหกรรม  
หนวยงานวิจัยในทองถิ่น ซึ่งใหบริการความรู ฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพตางๆ ที่มีอยูในชุมชน
ทองถิ่น 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติแวดลอม เชน อุทยานแหงชาติ สวนสัตว พิพิธภัณฑ 
 4. ส่ือส่ิงพิมพตางๆ เชนแผนพับ วารสาร หนังสืออางอิง หนังสือพิมพ ฯลฯ 
 5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต ซีดี-รอม วีดิทัศน คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
ฯลฯ 
 
3.7  จิตวิทยาการเรียนรู 
ในการศึกษาความแตกตางระหวางบุคคลนั้น  นักจิตวิทยาจะศึกษาความแตกตางใน 2 ลักษณะ 
คือ  
1. ความแตกตางระหวางบุคคลกับบุคคล (Inter-individual differences) หมายถึง 
ความแตกตางทางลักษณะคุณสมบัติตางๆ ระหวางบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป ความแตกตาง
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เหลานี้อาจเปนความแตกตางภายใน ไดแก สติปญญา อารมณ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค หรือเปน
ความแตกตางภายนอกซึ่งเปนความแตกตางทางรางกาย เชน ขนาดของรางกาย สมรรถภาพ
รางกาย เปนตน 
2. ความแตกตางภายในตัวบุคล (Intra-individual differences) หมายถึง ความ
แตกตางที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนั้นๆ เชน บางคนมีความสามารถทางดานศิลปะสูง แตมี
ความสามารถทางดานกีฬาต่ํา หรือบางคนสามารถอดทนตอความยากลําบากได แตไมสามารถ
อดทนตอคําตําหนิได 
นอกจากการศึกษาความแตกตางโดยแบงความแตกตางออกเปนสองกลุมแลวนักจิตวิทยายัง
จําแนกความแตกตางจากฐานที่มาของความแตกตางระหวางบุคคลไว 2 ชนิด คือ 
 1.  ความแตกตางที่ติดตัวมาแตกําเนิด (Innate Differences) เปนความแตกตาง
ทางรางกายและพัฒนาการทางรางกายเปนหลัก โดยเฉพาะโครงสรางและสัดสวนของรางกาย 
เชน ความสูงต่ํา ความหนาบาง รวมทั้งการทํางานของระบบตางๆ การพัฒนาการทางการ
เคลื่อนไหวของรางกาย โรคหรือปจจัยเสี่ยงตอโรค ซึ่งถายทอดทางพันธุกรรม 
  นอกจากความแตกตางทางรางกายแลว ส่ิงที่แตกตางติดตัวมาแตกําเนิดยัง
รวมถึงความสามารถทางสมอง หรือสติปญญาดวย ซึ่งความแตกตางในเรื่องนี้นับวาเปน
องคประกอบสําคัญในการเรียนรูเปนอยางมาก 
 2. ความแตกตางที่เกิดขึ้นภายหลัง (Acquired differences) เปนความแตกตางที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ การเรียนรูและพัฒนาการดานตางๆ อิทธิพลของสิ่งแวดลอมจะเปน
สัดสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความแตกตางเหลานี้ เร่ิมต้ังแตการอบรมเลี้ยงดูของพอแม ความ
คาดหวังของพอแมและสังคม ตลอดจนสถานการณและสิ่งแวดลอมที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได
เสมอ สภาพทางอารมณและสัมพันธภาพระหวางบุคคลในสังคมก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการ
หนึ่งที่ทําใหบุคคลมีความแตกตางกันไดภายหลัง 
 
 ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจท (Jean Piaget) 
 เพียเจท เชื่อวาสติปญญา หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม 
ระหวางการปรับตัวเพื่อรักษาดุลยภาพแหงชีวิต จะเกิดการเรียนรูและความคิดขึ้นดวย เพียเจท 
(Piaget 1972) แบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 2 ระดับ คือ 
 1. การปรับตัวดวยการซึมซับทีละขั้น (Assimilation) 
 2. การปรับตัวโดยการนํามาใชโดยตรง (Accommodation) 
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 ผลการทํางานของขบวนการดังกลาวจะเกิดเปนโครงสราง (Schema) ข้ึนในสมอง
โครงสรางตางๆ จะพัฒนาตามระดับอายุและจะสมบูรณเมื่ออายุ 15 ป เพียเจทถือวาเปนไป
ตามลําดับข้ัน จะขามขั้นไมได แตอัตราของการพัฒนาการจะแตกตางกันไปในเด็กแตละคน 
อันเนื่องมาจากความแตกตางกัน มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 
 เพียเจท แบงการพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษย เปน 4 ข้ันตามระดับอายุ คือ 

1. ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor  Stage) ต้ังแตแรกเกิดถึง 2 
ขวบ เปนขั้นที่เด็กรูจักใชประสาทสัมผัสตางๆ เชน ปาก ตา หู 

2. ข้ันความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ (Pre-operational thought stage) ชวงอายุ 1 
ขวบครึ่ง - 6 ขวบ เปนขั้นที่เร่ิมเรียนรูการพูด และเขาใจความหมายของทาทางที่ส่ือ เรียนรูส่ิงตางๆ 
ไดดีข้ึน แตเปนเพียงการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถคิดหาเหตุผล และยกเหตุผลมาอางอิงได 

3. ข้ันคิดรูปแบบนามธรรม (Concrete Operational Stage) ชวงอายุ 7-11 ป ข้ันนี้
เด็กสามารถใชเหตุผลกับส่ิงที่เห็นได เชน การแบงกลุมส่ิงเราตางๆ มองเห็นความสัมพันธของสิ่ง
ตางๆ ไดดีข้ึน 

4. ข้ันการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) ชวงอายุ 11-15 ป เปน 
ชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีข้ึน สามารถตั้งสมมติฐานและ
แกปญหาได การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร (Logical Thinking) จะพัฒนาไปสูความสมบูรณ 
และเกิดโครงสรางทางสติปญญาอยางสมบูรณ เด็กวัยนี้มีความคิดในระดับเดียวกับผูใหญ อาจ
แตกตางกันที่คุณภาพ เนื่องจากมีประสบการณนอยกวา 
 จากทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจท สรุปไดวาพัฒนาการในแตละวัยจะมีความแตกตาง
กันทั้งทางดานรางกายและสติปญญา เปนผลใหเกิดความแตกตางกันในดานการเรียนรูดวย 
 รุง   แกวแดง (2542, อางถึงใน น้ํามนต   เรืองฤทธิ์ 2546) กลาวถึงรูปแบบการเรียนรู
แบบ Constructivism วาการเรียนในลักษณะนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการคิด 
เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหแตละคนสามารถสรางองคความรูข้ึนไดดวยตนเอง
เมื่อมีการเปลี่ยนขอมูล วิธีการ กระบวนการใหมๆ ตลอดเวลา ฉะนั้นการสอนจึงเนนการสอน
วิธีการเรียนรูมากกวางยึดตัวหลักสูตรหรือเนื้อหา แอนเดอรสัน และคณะ (1997, อางถึงใน 
น้ํามนต   เรืองฤทธิ์ 2546) ไดกลาวถึงทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง จึงเปนการเรียนการ
สอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การปรับเปลี่ยนที่ตองทําคือการนําเอาเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ  
เขามามีสวนรวมในการจัดองคประกอบขององคความรู ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความหลากหลายและ
สามารถเขากันไดกับวิธีเรียนรูของผูเรียนแตละคน 
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 ฉะนั้นในการจัดการเรียนรูของครู  ครูทุกคนจึงตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลเปนอยางยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งนี้เพื่อจะไดสามารถตอบสนองความการของ
ผูเรียนไดอยางเที่ยงตรงและสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางสมบูรณเต็มตามศักยภาพของผูเรียน
เปนรายบุคคล 
 
3.9  การเรียนรู 
 มนุษยเรียนรูหลายสิ่งหลายอยางและหลายวิธีการ ส่ิงที่มนุษยเรียนรูนั้น เมื่อสรุปแลว
จะเห็นไดวามนุษยเรียนรูในสองเรื่องดวยกันคือ เรียนรูความรูตางๆ (Knowledge) และความ
ชํานาญหรือทักษะ (Skill) แตเนื่องจากการเรียนรูเปนกระบวนการภายในสมองที่ไมสามารถ
มองเห็นไดโดยตรง การที่จะรูเห็นวา การเรียนรูนั้นเกิดขึ้นหรือไม ใชการสังเกตจากการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลนั้นเปนหลัก ดังนั้นอาจกลาวถึงการเรียนรูในอีกความหมายหนึ่งวา การ
เรียนรูคือสมรรถภาพที่เกิดและพัฒนาขึ้นในสมองทําใหคนมีศักยภาพที่จะตอบสนองสิ่งเราตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ หลังจากปฏิสัมพันธและการตอบสนองนั้นไดเคยกระทํามากอนแลวใน
ระดับหนึ่ง การเรียนรูแตละครั้งหรือแตละเรื่อง เราจะดูพฤติกรรมของผูเรียนวาเปลี่ยนแปลงไป 
หรือทําอะไรเพิ่มข้ึนไดบาง ซึ่งเรียกวา “ผลของการเรียนรู” (Learning outcome)  
 
ลักษณะการเรียนรู  
 นอกจากนักจิตวิทยาจะจําแนกประเภทของการเรียนรูออกเปนกลุมแลว การศึกษา
พฤติกรรมเรียนรูของมนุษย ตามลักษณะของการเรียนรู อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

1. การเรียนรูที่ เกิดจากกระบวนการสัมพันธของสิ่ ง เราและการตอบสนอง 
(Associative learning process) 

2. การเรียนรูที่ เกิดจากกระบวนการทางการคิดหรือความเขาใจ (Cognitive 
learning process) 
 การเรียนรูทั้งสองลักษณะนี้ หากไมแยกวิเคราะหตามทฤษฎีหรือแนวความคิดที่
สนับสนุนการอธิบายแตละลักษณะแลวการเรียนรูของเราลวนแตมีสวนผสมผสานระหวาง 2 
ลักษณะทั้งสิ้น ขอแตกตางของการเรียนรูทั้งสองนี้ คือ Associative learning process เปนการ
เรียนรูที่พัฒนาจากการสรางความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองจนเปนนิสัยของบุคคล
นั้น สวน Cognitive learning process เปนการเรียนรูที่ตองสรางความคิดความเขาใจใหเกิดขึ้น 
ไมวาการตอบสนองตอส่ิงเรานั้น จะสังเกตไดโดยตรงหรือไมก็ตาม 
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 รูปแบบการเกิดขึ้นของการเรียนรู 
 การเรียนรูเกิดขึ้นไดตามคําอธิบายของรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

1. การเรียนรูที่ เกิดจากกระบวนการสัมพันธของสิ่ ง เราและการตอบสนอง  
(Conditioned learning or Classical learning) การเรียนรูนี้ เปนการเรียนรูที่เร่ิมตนจาก
พฤติกรรมที่เปนกริยาสะทอน (Reflex behavior) กอนเพราะเปนกริยาของสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนอง
ส่ิงเรา โดยธรรมชาติเปนการตอบสนองที่ไมมีการวางเงื่อนไข (Unconditioned stimulus) ซึ่งเรา
อาจทําใหเกิดการตอบสนองในพฤติกรรมเดียวกันโดยใชส่ิงเราที่เรากําหนดขึ้นใหมไปเขาคูกับส่ิง
เราที่ไมมีเงื่อนไขเดิม 

2. การเรียนรูที่เกิดจากเงื่อนไขผลของการกระทํา (Operant conditioning or  
Instrumental learning) การเรียนรูที่เกิดจากเงื่อนไขผลการกระทํา เปนการเรียนรูการตอบสนอง 
เกิดขึ้นจากการเรียนรูผลของการกระทําที่ผานไป ซึ่งเปนเงื่อนไขของการกระทําในอนาคตดวย ถา
พฤติกรรมใดกระทําแลวมีผลที่ทําใหผูกระทําพอใจ บุคคลนั้นก็ยอมจะทําซ้ําอีก แตถาพฤติกรรม
ใดกระทําแลวสงผลใหเกิดความทุกข หรือไมพอใจ บุคคลนั้นก็จะงดหรือละเวนการกระทํานั้น 
เงื่อนไขที่เปนผลของการกระทําจึงเปนเหตุใหมีพฤติกรรม บุคคลเรียนรูทั้งเหตุและผลในการ
กระทํา ความสําคัญของเงื่อนไขที่เกิดผลของการกระทําและความคาดหวังของบุคคลที่จะกระทํา 
ผูกระทําหรือผูเรียนรู จึงมีบทบาทในการเกิดพฤติกรรม นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ชื่อ B.F.Skinner 
(1974) เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเกิดการเรียนรูนั้นเกิดจากการที่บุคคลตอบสนองตอ
ส่ิงเราแลวไดรับการเสริมแรง (Reinforcement) ส่ิงเรานี้จะมีอํานาจเราใหเกิดพฤติกรรมดวย
คุณคาของสิ่งเรานั้น 

3. การเรียนรูที่เกิดจากกระบวนการทางปญญา (Cognitive Learning Process) 
ขณะที่นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน สนใจศึกษาการเรียนรูที่เกิดจากกระบวนการสัมพันธระหวางสิ่ง
เรากับการตอบสนองนั้น นักจิตวิทยาอีกสวนหนึ่งเห็นวา การเรียนรูเกิดจากความรู ความคิด 
ความเขาใจ อันเปนลักษณะทางอัตวิสัย (Subjective) ของแตละบุคคล แนวความคิดของ
นักจิตวิทยากลุมนี้จะเนนความเขาใจในความสัมพันธของสิ่งตางๆ และความหมายที่เกี่ยวของ 
และเห็นวาการเรียนรูไมไดเปนนิสัยที่เกิดจากเงื่อนไขของการตอบสนองตอส่ิงเรา แตเปนผลจาก
การที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในกระบวนการเรียนรู ส่ิงเราที่สําคัญคือ ส่ิงเราที่ผูเรียน
รับรู และการรับรู (Perception) นั้น เปนปจจัยสําคัญของการเรียนรู ผูเรียนอาจจะเกิดการหยั่งรูใน
การแกปญหา และแกปญหาไดทันทีโดยไมตองมีแรงเสริม วิธีการหลักของการเรียนรูตามแนวคิด
นี้ ไดแก การใหผูเรียนไดรับรูส่ิงที่ตองเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
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 องคประกอบสําคัญของการเรียนรู 
 บุคคลจะเรียนรูไดรวดเร็วและผลการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยู
กับองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
 1. ผูเรียน  
  1.1 มีวุฒิภาวะและความพรอมทางจิตใจ ถารางกายและจิตใจของผูเรียนยังไม
พรอมการฝกฝนใหเกิดการเรียนรูเปนไปไดยากมาก ถึงแมจะทําใหเกิดการเรียนรูไดแตตองใชเวลา
ส้ินเปลืองอื่นๆ โดยไมจําเปน การรอใหเกิดความพรอม หรือสรางความพรอมใหเกิดกับผูเรียน จึง
เปนประเด็นสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
  1.2 สติปญญาและความสามารถที่เหมาะสม บุคคลมีความแตกตางกัน ผูเรียนที่
มีสติปญญาสูง มีความสามารถเฉพาะดานดีกวาผูเรียนในกลุมเดียวกัน มีแนวโนมที่จะเรียนรูได
เร็ว และมีประสิทธิภาพดีกวาผูที่มีสติปญญาต่ํากวาหรือมีความถนัด (Aptitude) นอยกวา 
  1.3 อายุที่เหมาะสม ลักษณะวิชาบางวิชาเหมาะกับผูเรียนที่อายุนอย แตบาง
ลักษณะวิชาเหมาะกับผูเรียนที่มีอายุมากขึ้น การจัดลําดับของการเรียนรูมีความสําคัญตอเนื่อง
กับวัยของผูเรียนและประสิทธิภาพของการเรียนรู 
  1.4 แรงจูงใจที่เหมาะสม การเรียนรูที่ดีมาจากการจูงใจที่ดี  หากผูเรียนไดรับการ
จูงใจที่เหมาะสม ก็สามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกวาผูเรียนที่ขาด
แรงจูงใจ 
  1.5 ประสบการณเดิม โดยทั่วไปแลวผูเรียนมีประสบการณเดิมอยูทุกคน หากการ
เรียนรูเดิมสัมพันธสอดคลองกับส่ิงที่จะเรียนรูใหมได การเรียนรูก็จะเกิดขึ้นรวดเร็วกวาผูเรียนที่มี
ประสบการณเดิมไมสอดคลองหรือขัดขวางการเรียนรูใหม การเลือกใชประสบการณเดิมใหเปน
ประโยชนตอการเรียนรู หรือการขจัดประสบการณเดิมที่ ขัดขวางการเรียนรูออกไป เปน
องคประกอบที่ทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. วิธีการเรียน 
  2.1 การถายทอดการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเรียนรูเปนอยางมาก การถายทอด
โดยแบงงานที่จะเรียนรูเปนสวนๆ จะทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการ
ถายทอดรายละเอียดทั้งหมดทันที 

2.2 การฝกฝนทบทวน การเรียนรูทุกชนิดตองมีการทบทวน และฝกฝนเปนระยะ 
เพราะนอกจากจะทําใหเกิดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังทําใหการเรียนรูอยูคงทนดวย 
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2.3 การไดรับรูผลการเรียน (Learning Feedback) การเรียนรูทุกประเภทมี
โอกาสที่จะไดรับผลสําเร็จ หรือประสบความลมเหลวไดเทาๆ กัน การไดรับรูผลจะมีสวนชวยให
การเรียนรูดีข้ึน การรูผลของขอผิดพลาดจะชวยใหผูเรียนแกไขขอบกพรองไดถูกตอง และรับรู
ผลสําเร็จ ก็จะสามารถนําความสําเร็จหรือส่ิงที่ดีจากการเรียนรูคร้ังกอนไปใชในการเรียนรูในครั้ง
ตอไป 

2.4 การไดรับการเสริมแรง เชน รางวัล คําชมเชย จะมีผลตอการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวาการเรียนรูที่ไมไดรับการเสริมแรง ผูถายทอดจําเปนตองหาสิ่งเสริมแรงแก
ผูเรียนใหมากที่สุด 
 

4.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบหนาเวบ็เพจ (Web Page) 
 

การออกแบบหนาเว็บเพจ (Webpage Design) 
 กิดานันท   มลิทอง (2544 : 351) ไดกลาวถึงการออกแบบเว็บเพจวาองคประกอบของ
การออกแบบ เว็บเพจจะเกี่ยวเนื่องถึงขนาดของเว็บเพจ การจัดหนาพื้นหลังและศิลปะการใช
ตัวพิมพ โดยมีแนวทางในการออกแบบที่นาสนใจ ดังนี้ 
 1. ขนาดของเว็บเพจ 

1.1 จํากัดขนาดของแฟมของแตละหนาเว็บเพจ โดยกําหนดขนาดเปนกิโลไบต
สําหรับขนาด ”น้ําหนัก” ของแตละหนา ซึ่งหมายถึง จํานวนรวมกิโลไบตของภาพกราฟฟกทั้งหมด
ในหนาเว็บเพจนั้น โดยนับรวมภาพที่เปนพื้นหลังดวย 

1.2 ใชแคชของโปรแกรมคนผาน (web Browser) โปรแกรมคนผานที่ใชกันอยู 
ทุกวันนี้ จะเก็บบันทึกภาพกราฟฟกไวในแคช ซึ่งหมายถึง การที่โปรแกรมภาพกราฟฟกไวบน
ฮารดดิสก เพื่อโปรแกรมจะไดไมตองบรรจุภาพเดียวกันนั้นมากกวาหนึ่งครั้ง จึงเปนการดีที่จะนํา
ภาพนั้นมานําเสนอซ้ํา เมื่อใดก็ไดบนเว็บไซต นับเปนการประหยัดเวลาการบรรจุลง  (Download) 
สําหรับผูอานและลดภาระใหแกเครื่องบริการ (Server) ดวย 
 2. การจัดหนา 

2.1 กําหนดความยาวของหนาใหส้ัน โดยการกําหนดจํานวนของขอความที่จะ
บรรจุในแตละหนา โดยควรมีความยาวระหวาง 200-500 คําในแตละหนา 

2.2 ใสสารสนเทศที่สําคัญที่สุด ในสวนบนของหนา ถาเปรียบเทียบเว็บไซตกับ
สถานที่แหงหนึ่ง เนื้อที่ที่มีคาที่สุดจะอยูสวนหนา ซึ่งก็คือสวนบนสุดของหนาจอภาพนั่นเอง ทุกคน
ที่เขามาในเว็บไซตจะมองเห็นสวนบนของจอภาพไดเปนอันดับแรก ถาผูอานไมอยากที่จะใชแถบ
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เลื่อน เพื่อเลื่อนจอภาพลงมา ก็จะยังคงเห็นสวนบนของจอภาพอยูไดตลอดเวลา ดังนั้น ถาไมตอง
ใหผูอานพลาดสาระสําคัญของเนื้อหา ก็ควรใสไวสวนบนของหนาซึ่งอยูภายในประมาณ 300 
จุดภาพ 

2.3 ใชความไดเปรียบของตาราง ตารางจะเปนสิ่งที่อํานวยประโยชน และชวย 
นักออกแบบไดเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเราตองการใชคอลัมน ตารางจะใชไดเปน
อยางดีเมื่อใชในการจัดระเบียบหนา เชน การแบงแยกภาพกราฟฟก หรือเครื่องมือนําทางออก
จากขอความ หรือการจัดแบงขอความออกเปนคอลัมน 

 3. พื้นหลัง 
1.1 ความยาก-งายในการอาน พื้นหลังที่มีลวดลายมากจะทําใหหนาเว็บมีความ

ยากลาํบากในการอานเปนอยางยิ่ง การใชสีรอนที่มีความเปรียบตางสูงจะทําใหไมสบายตาในการ
อานเชนกัน ดังนั้นจึงไมควรใชสีพื้นหลังที่มีลวดลายเกินความจําเปนและควรใชสีโทนเย็นเปน 
พื้นหลัง จะทําใหเว็บเพจนั้นนาอานมากกวา 

1.2 ทดสอบการอาน การทดสอบที่ดีที่สุดในเรื่องของความสามารถในการอาน
เมื่อใชพื้นหลัง  คือใหใครก็ไดที่ไมเคยอานเนื้อหาของเรามากอนลองอานขอความที่อยูบนพื้นหลัง
ที่จัดทําไว หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ทดสอบการอานดวยตนเอง ถาอานไดแสดงวาสามารถใชพื้นหลังนั้น
ได 
 4. ศิลปะการใชตัวพิมพ  

4.1 ความจํากัดของการใชตัวพิมพ นักออกแบบจะถูกจํากัดในเรื่องของศิลปะการ
ใชตัวพิมพบนเว็บมากกวาในสื่อส่ิงพิมพทั่วไป โปรแกรมคนผานรุนเกาๆ จะสามารถใชอักษรได
เพียง 2 แบบเทานั้น อยางไรก็ตาม โปรแกรมรุนใหมๆ จะสามารถใชแบบอักษรไดหลายแบบมาก
ข้ึน การพิมพในเว็บจะไมสามารถควบคุมชวงบรรทัด (Leading) ซึ่งเปนเนื้อที่ระหวางบรรทัดหรือ
ชองไฟระหวางตัวอักษร (Tracking) ได 

4.2 ความแตกตางระหวางระบบ และการใชโปรแกรมคนผาน โนเว็บ (Web 
Browser) แตละตัวจะมีตัวเลือกในการใชแบบตัวอักษรที่แตกตางกัน ซึ่งตรงนี้ผูอานเว็บสามารถ
เปลี่ยนแปลงคาตางๆ ของตัวอักษรไดดวยตนเอง 

4.3 สรางแบบการพิมพเปนแนวทางไว ถึงแมจะมีขอจํากัดในเรื่องการใชตัวพิมพ
บนเว็บก็ตาม  แตนักออกแบบก็สามารถจะระบุระดับขนาดของหัวเรื่องและเนื้อหาไวได
เชนเดียวกับการพิมพในสื่อส่ิงพิมพประเภทอื่นๆ  
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4.4 ใชลักษณะกราฟฟกแทนตัวอักษรธรรมดาใหนอยที่สุดถึงแมจะสามารถใช
ลักษณะกราฟฟกแทนตัวอักษรธรรมดาไดก็ตาม คือไมควรใชมากเกินกวา2-3 บรรทัด ทั้งนี้เพราะ
จะทําใหเสียเวลาในการบรรจุลง (Download) มากกวาปกติ 

 
4.2  โครงสรางของเว็บเพจ(Web Structure) 
 นักออกแบบเว็บสวนใหญจะมีรูปแบบการสรางที่แตกตางกัน โดยทั่วไปจะขึ้นอยูกับ
ความถนัด และความพอใจของตนเปนหลัก (Arvanistis 1997) โดยไมไดคํานึงถึงหลักในการ
ออกแบบที่ถูกตองเทาที่ควร ลินชและฮอรตัน (Lynch and Horton 1999) จึงไดเสนอแนวคิด
สําหรับการออกแบบเว็บไซตวา การออกแบบเว็บไซตที่ดีควรจะตองวางโครงสรางใหมีความสมดุล 
มีการเชื่อมตอสัมพันธกันระหวางรายการ (Menu) หรือโฮมเพจ กับหนาเนื้อหาอื่นๆ รวมถึงการ
เชื่อมโยงไปสูภาพและขอความตางๆ โดยตองวางแผนโครงสรางใหดี เพื่อปองกันอุปสรรคที่จะเกิด
ตอผูใช เชน การหลงทางของผูใชในขณะเขาสูเนื้อหาในจุดรวม (Node) ตางๆ เปนตน จาก
หลักการนี้แสดงวาโครงสรางของเว็บไซตเปนสวนที่ควรใหความสําคัญ โครงสรางที่ดีจะชวยสงผล
ที่ดีตอผูใช เพราะขอมูลที่มีอยูมากมายนั้นตองอาศัยการเชื่อมโยงเนื้อหา หรือการจัดระเบียบของ
เนื้อหาใหกับการสืบคนภายในบทเรียน การจัดระเบียบที่ดีจะชวยใหผูเรียนมีความรู และเกิด
ประสบการณที่ดีในการเรียนดวยเว็บ ในขณะเดียวกันโครงสรางที่ไมเหมาะสมก็ยอมสงผลเสียตอ
ผูใชเชนกัน 
 แยงกและมอร (Yang and More 1995) ไดแบงลักษณะโครงสรางของสื่อหลายมิติ 
(Hypermedia) ออกเปน 3 แบบ เพื่อการจัดเก็บและเรียกเอาขอมูลที่ตองการขึ้นมา ดังนี้ 
 1. ส่ือหลายมิติแบบไมมีโครงสราง (Unstructured)  เปนแบบที่ไมมีโครงสราง
ความรู ผูเรียน ตองเปดเขาไปโดยมีการเชื่อมโยงระหวางหนาจอแตละเรื่องมีความยืดหยุนสูงสุด
ของการจัดรวบรวม เปนการใหผูเรียนไดกําหนดความกาวหนา และตอบสนองความสําเร็จดวย
ตนเอง 
 2. ส่ือหลายมิติแบบเปนลําดับข้ัน  (Hierarchical)  เปนการกําหนดการจัดเก็บ
ความรูเปนลําดับข้ัน มีโครงสรางเปนลําดับข้ันแบบตนไม โดยใหผูเรียนไดคนควาไปทีละขั้นโดย
สํารวจไดทั้งจากบนลงลางและจากลางขึ้นบน โดยมีระบบขอมูลและรายการบอก 
 3. ส่ือหลายมิติแบบเครือขาย (Network) เปนการเชื่อมโยงระหวางจุดรวมของ
ฐานความรูตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ความซับซอนของเครือขายพึ่งพาความสัมพันธระหวาง
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จุดรวมตางๆ ที่มีอยูในขณะที่โจนาเซน (Jonassen 1989) ไดแบงบทเรียนที่มีการเชื่อมโยงโดย
ลักษณะของ ขอความหลายมิติ (Hypertext) ออกไดเปน 3 รูปแบบ คือ  
  3.1 แบบไมมีโครงสราง (Unstructured Hypertext) เปนบทเรียนที่มีการเชื่อมโยง
จุดรวม ในลักษณะสุม (Random) โดยจะมีการเขาถึงขอมูลโดยตรงจากจุดรวมหนึ่งไปยังจุดรวม
อื่นๆ ที่ไดเชื่อมโยงเอาไวในรูปแบบของการเขาถึงแบบสุม จุดรวม 2 จุดจะถูกเชื่อมโยงถึงกัน 
เพราะจุดรวมหนึ่งจะใชอางอิงเนื้อหาสาระของอีกจุดรวมหนึ่ง ผูอานสามารถจะกระโดดไปหัวขอ
ใดๆ ไดทันที โดยการกดแปนหรือการกดเมาสในขอความที่ปรากฏเปนดัชนี โปรแกรมจะจําไววา 
ผูอานกระโดดมาจากจุดใด เมื่อมีการกดแปนอื่นใด ผูอานก็จะสามารถกลับสูจุดเดิมไดโดยทันที 
ลักษณะเชนนี้จะเปนรูปแบบที่ชวยในเรื่องการเปรียบเทียบแนวความคิดตางๆ หรือเปรียบเทียบ
เนื้อหาตางๆ ไดอยางดี ตัวเชื่อมโยงอาจจะทําใหปรากฏในตําแหนงตางๆ บนหนาจอ ซึ่งอาจทําให
เปนที่สังเกตไดโดยทําเปนตัวทึบ ขีดเสนใต หรือทําใหสีแตกตางกันออกไป การออกแบบลักษณะ
เชนนี้ ส่ิงสําคัญคือการจําแนกมโนทัศนตางๆ หรือการแตกกระจาย เนื้อหาออกเปนเนื้อหายอยวา
จะประกอบดวยแตละจุดรวมอะไรบาง การจะทําเชนนี้ไดก็โดยการ วิเคราะหวา ในเอกสาร
ตนฉบับมีขอความหรือมโนทัศนที่สําคัญอะไรบาง จากนั้นจึงนําจุดรวมที่มี มโนทัศนรวมกันหรือมี
สวนที่เกี่ยวโยงกันมาสัมพันธกัน เมื่อใดก็ตามที่เกิดการเกี่ยวพัน แนวความคิดเกิดขึ้น ก็จะมีการ
สรางความเชื่อมโยงสัมพันธข้ึนมาเพื่อเชื่อมโยงมโนทัศนเหลานั้น ไฮเปอรเทกซรูปแบบนี้ไม
จําเปนตองมีการสรางโครงสรางของแนวความคิดทั้งหมดเอาไวลวงหนา 

3.2 แบบมีโครงสราง จะมีการจัดรูปแบบของจุดรวมและการเชื่อมโยงสัมพันธที่
ชัดเจน ในการออกแบบบทเรียนชนิดนี้ผูออกแบบจะตองรูวามีเนื้อหาใดที่ควรจะนํามาเชื่อมโยงกนั
เปนจุดรวม เนื่องจากบทเรียนแบบนี้จะประกอบดวยชุดของจุดรวม โดยที่จุดรวมแตละชุดสามารถ
ที่จะเขาถึงกันได แตละชุดจะมีรูปแบบของตัวเอง เพื่อใหเห็นถึงโครงสรางเนื้อหาสาระไวอยาง
เดนชัด โครงสรางของบทเรียนจะเปนตัวชี้ใหเห็นถึงโครงสรางทางความคิดในรูปแบบตางๆ กัน 

3.3 แบบเนื้อหาสัมพันธกัน เปนการออกแบบโครงสรางระดับสูง การจัดเนื้อหา
ภายในบทเรียน จะเปนแบบขึ้นตรงตอกันตามลําดับชั้น (Hierarchy) จากการที่มีเนื้อหากระจัด
กระจายอยูมากมาย จึงตองมีการจัดหมวดหมูใหเปนมโนทัศนกวางๆ จากมโนทัศนกวางนี ้จะแตก
ออกไปเปนรายละเอียด ปลีกยอย เนื้อหาที่มีความคงที่แนนอนสามารถที่จะใหเห็นถึงความ
เกี่ยวพันกันของเนื้อหาที่ข้ึนตอกัน เปนลําดับชั้นได  
 จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บ ผูวิจัยพบวาผูเชี่ยวชาญหลายกลุมได
แบงแยก โครงสรางของเว็บออกมาในลักษณะที่ใกลเคียงกัน โดยรูปแบบของลินชและฮอรตัน 
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(Lynch and Horton 1999) แหงศูนยส่ือการเรียนการสอนระดับสูง มหาวิทยาลัยเยล (Yale 
University) ซึ่งมีชื่อเสียงในดานการออกแบบเว็บ มีความชัดเจนและครอบคลุมมากที่สุด ผูวิจัยจึง
ไดนําเสนอรูปแบบโครงสราง ของเว็บโดยใชแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ 2 ทานนี้เปนหลัก และนํา
แนวคิดจากผูเชี่ยวชาญทานอื่นๆ มาประกอบ ซึ่งสามารถสรุปโครงสรางของเว็บออกเปน 4 
รูปแบบใหญๆ ไดดังนี้ 
 1. เว็บที่มีโครงสรางแบบเรียงลําดับ  (SequentialStructure) เปนโครงสรางแบบ
ธรรมดาที่ใชกันมากที่สุดเนื่องจากงายตอการจัดระบบขอมูล ขอมูลที่นิยมจัดดวยโครงสรางแบบนี้
มักเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนเรื่องราวตามลําดับของเวลา หรือในลักษณะการดําเนินเรื่องจาก
เร่ืองทั่วๆ ไป ไปสูการเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแมกระทั่งลักษณะการเรียงลําดับตาม
ตัวอักษร อาทิ ดรรชนี สารานุกรม หรืออภิธานศัพท อยางไรก็ตามโครงสรางแบบนี้เหมาะกับเว็บที่
มีขนาดเล็ก เนื้อหาไมซับซอน แตในกรณีที่ตองใชโครงสรางแบบนี้กับเว็บที่มีเนื้อหาซับซอน ส่ิงที่
จําเปนคือตองมีการเพิ่มเติมหนาเนื้อหายอยเขาไปในแตละสวน หรืออาจจะทําการเชื่อมโยงไปยัง
ขอมูลในเว็บอ่ืนที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการรองรับเนื้อหาที่มีความซับซอนเหลานั้น 

 

ภาพที่ 1 โครงสรางแบบเรียงลําดับ (Sequential Structure)   
ที่มา : Lynch, P.J., and S. Horton. Basic information structures [online]. Accessed 23 
July  2001. Available from http://www.webstyleguide.com/side/basic_structures.html 
 
  เว็บที่มีโครงสรางประเภทนี้มีการจัดเรียงของเนื้อหาในลักษณะที่ชัดเจนตายตัว
ตามความคิดของผูสราง พื้นฐานแนวคิดเหมือนกับกระบวนการของหนังสือเลมหนึ่งๆ นั่นคือตอง
อานผานไปทีละหนา ทิศทางของการเขาสูเนื้อหา (Navigation) ภายในเว็บจะเปนการดําเนินเรื่อง
ในลักษณะเสนตรง โดยมีปุมเดินหนา-ถอยหลังเปนเครื่องมือหลักในการกําหนดทิศทาง เร่ิมจาก
หนาเริ่มตน (Start Page) ซึ่งโดยปกติเปนหนาตอนรับหรือแนะนําใหผูใชทราบถึงรายละเอียดของ
เว็บ รวมทั้งอธิบายใหทราบถึงวิธีการเขาสูเนื้อหาและการใชงานของปุมตางๆ เมื่อผูใชผานจาก
หนาเริ่มตนเขาไปสูภายในจะพบกับหนาเนื้อหา (Topic Page) ตางๆ โดยในแตละหนาหากมี
เนื้อหาที่ซับซอนเกินกวาหนึ่งหนาก็สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาโดยจัดทําเปนหนาเนื้อหา
ยอย (Sub Topic/Detour) และทําการเชื่อมโยงกับหนาเนื้อหาหลักนั้นๆ ซึ่งหนาเนื้อหายอยเหลานี้
มีลักษณะเปนหนาเดี่ยวที่เมื่อเขาไปดูรายละเอียดของเนื้อหาแลว ตองกลับมายังหนาหลักหนา
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เดิมเทานั้น ไมสามารถขามไปยังเนื้อหาอื่นๆ ได และเมื่อผูใชผานไปจนจบเนื้อหาทั้งหมดแลวก็จะ
มาถึงหนาสุดทาย (End Page) ซึ่งอาจจะเปนหนาที่ใชสรุปเนื้อหาทั้งหมด การเชื่อมโยงระหวาง
หนาแตละหนาใชลักษณะของการใชปุมหนาตอไป (Next Topic) เพื่อเดินหนาไปสูหนาตอไป ปุม
หนาที่แลว (Previous Topic) เพื่อตองการกลับไปสูหนาที่ผานมา ในสวนของการเขาไปสูหนา
เนื้อหายอยอาจใชลักษณะของไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมีเดีย ที่ทําไวในหนาเนื้อหา หลักเชื่อมโยง
ไปสูหนาเนื้อหายอย และใชปุมกลับมายังหนาหลัก (Main Topic) ในกรณีที่อยูในหนาเนื้อหายอย 
และตองการกลับไปยังหนาเนื้อหาหลัก ขอดีของโครงสรางประเภทนี้คือ งายตอผูออกแบบ ในการ
จัดระบบโครงสราง และงายตอการปรับปรุงแกไข เนื่องจากมีโครงสรางที่ไมซับซอน การเพิ่มเติม 
เนื้อหาเขาไปสามารถทําไดงายเพราะมีผลกระทบตอบางสวนของโครงสรางเทานั้น แตขอเสียของ
โครงสรางระบบนี้คือ ผูใชไมสามารถกําหนดทิศทางการเขาสูเนื้อหาของตนเองได ในกรณีที่
ตองการเขาไปสูเนื้อหาเพียงหนาใดหนาหนึ่งนั้นจําเปนตองผานหนาที่ไมตองการหลายหนาเพื่อ
ไปสูหนาที่ตองการ ทําใหเสียเวลา ซึ่งปญหานี้อาจแกไขโดยการเพิ่มสวนที่เปนหนาสารบัญ 
(Index Page) ซึ่งประกอบดวย รายชื่อของหนาเนื้อหาทุกหนาที่มีในเว็บและสามารถเชือ่มโยงไปสู
หนานั้นๆ โดยการคลิกเมาสที่ชื่อ ของหนาที่ผูใชตองการ เขาไปไวในหนาเนื้อหาแตละหนา เพื่อทํา
หนาที่เปนเครื่องมือชวยเพิ่มความยืดหยุนในการเขาสูเนื้อหาแกผูใช 
 2. เว็บที่มีโครงสรางแบบลําดับข้ัน (Hierarchical Structure) เปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
ในการจัดระบบโครงสรางที่มีความซับซอนของขอมูลโดยแบงเนื้อหาออกเปนสวนตางๆ และมี
รายละเอียดยอยๆ ในแตละสวนลดหลั่นกันมาในลักษณะแนวคิดเดียวกับ แผนภูมิองคกร 
เนื่องจากผูใชสวนใหญจะคุนเคยกับลักษณะของแผนภูมิแบบองคกรทั่วๆ ไปอยูแลว จึงเปนการ
งายตอการทําความเขาใจกับโครงสรางของเนื้อหาในเว็บลักษณะนี้ลักษณะเดนเฉพาะของ เว็บ
ประเภทนี้คือการมีจุดเริ่มตนที่จุดรวมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพจ (Homepage) และเชื่อมโยงไปสู
เนื้อหา ในลักษณะเปนลําดับจากบนลงลาง  

 

ภาพที ่2 โครงสรางแบบลําดับข้ัน  (Hierarchical Structure)  
ที่มา : Lynch, P.J., and S. Horton. Basic information structures [online]. Accessed 23 
July  2001. Available from http://www.webstyleguide.com/side/basic_structures.html 
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  เว็บที่มีโครงสรางประเภทนี้ จัดเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่งายตอการใชงาน ซึ่งรูปแบบ
โครงสรางคลายกับตนไมตนหนึ่งที่มีการแตกกิ่งออกไปเปน กิ่งใหญ กิ่งเล็ก ใบไม ดอก และผล 
เปนตน หลักการออกแบบคือแบงเนื้อหาทั้งหมดออกเปนหมวดหมูในเร่ืองที่เกี่ยวของกัน โดยที่
เนื้อหาทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงรวมกันภายใตโฮมเพจ ซึ่งมักจะเปนหนาที่ใชตอนรับและแนะนําผูใช
ถึงวิธีการที่จะเขาไปสูหัวขอตางๆ โดยผูใชสามารถเลือกที่จะเขาไปสูเนื้อหาสวนใดกอนก็ไดตาม
ความสนใจ เมื่อเขาไปสูเนื้อหาสวนตางๆ แลว หนาแรก (Topic Overview) ของแตละสวนมักจะ
เปนหนาที่ใชอธิบายหัวขอนั้นๆ เพื่อเปนการนําเขาไปสูเนื้อหายอย (Topic Detail) ดานลาง โดย
หนาเนื้อหาดานลางที่เปนรายละเอียดยอยสามารถจัดใหมีการเชื่อมโยงโดยโครงสรางทั้งแบบ
เรียงลําดับ หรือแมกระทั่งแบบลําดับข้ันเองก็ได ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหา เมื่อผูใชดู
เนื้อหาในสวนนั้นๆ หมดแลวตองกลับไปที่หนาโฮมเพจ เพื่อเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาสวนตอไปการ
เชื่อมโยงภายในเว็บเร่ิมที่หนาโฮมเพจซึ่งเปนศูนยกลางหรือจุดเริ่มตนโดยภายในจะมีการ สราง
ไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมีเดีย ในลักษณะที่เปนรายการ (Menu) เพื่อใหผูใชเลือกที่จะเขาไปสู
เนื้อหาสวนตางๆ เมื่อผูใชเขาไปสูหนาแรก (Topic Overview) ของเนื้อหาสวนใดสวนหนึ่งแลวนั้น
ถาเนื้อหาสวนนั้นเปนลักษณะที่ควรจัดดวยโครงสรางแบบเรียงลําดับ หนาแรก  (Topic 
Overview) ก็จะทําหนาที่ เปนหนาเริ่มตน (Start Page) เขาไปสูเนื้อหายอยโดยใชปุมหนาตอไป
หรือหนาที่แลว (Next/Previous Topic) ในการดูเนื้อหายอยทีละหนา เมื่อถึงหนาสุดทายก็ใชปุม
กลับข้ึนไปสูหนาเนื้อหาหลัก (Up to Topic Overview) ในกรณีที่มีการแบงเนื้อหายอยเปนสวน
ตางๆ ควรจัดระบบเนื้อหาของสวนนั้นๆ ในลักษณะโครงสรางแบบลําดับข้ันอีกชั้นหนึ่ง โดยที่หนา
แรก (Topic Overview) ของเนื้อหาสวนนั้น จัดทําในลักษณะเดียวกับหนาโฮมเพจนั่นคือเปนหนา
รายการ (Menu Page) ที่แสดงหนาเนื้อหายอย สวนตางๆ จากนั้นก็กําหนดลักษณะการเขาสู
เนื้อหาในลักษณะเดียวกับที่กลาวมาแลว และสุดทาย เมื่อกลับจากดูเนื้อหายอยมาที่หนาแรกของ
เนื้อหาหลักแลวก็จะมีปุมกลับไปหนาโฮมเพจ (Home Page) เมื่อตองการกลับไปที่หนาโฮมเพจ
เพื่อเลือกเนื้อหาหลักสวนตอไป ขอดีของโครงสรางรูปแบบนี้ก็คืองายตอการแยกแยะเนื้อหาของ
ผูใชและจัดระบบขอมูลของผูออกแบบ นอกจากนี้สามารถดูแลและปรับปรุงแกไขไดงายเนื่องจาก
มีการแบงเปนหมวดหมู ที่ชัดเจน สวนขอเสียคือในสวนของการออกแบบโครงสรางตองระวังอยา
ใหโครงสรางที่ไมสมดุล นั่นคือ มีลักษณะที่ลึกเกินไป (Too Deep) หรือต้ืนเกินไป (Too Shallow) 
โครงสรางที่ลึกเกินไปเปนลักษณะ ของโครงสรางที่เนื้อหาในแตละสวนมากเกินไปทําใหผูใชตอง
เสียเวลานานในการเขาสูเนื้อหาที่ตองการ เพราะตองคลิกปุมหนาตอไป (Next) หลายครั้ง วิธีการ
แกไขคือการสรางวิธีเชื่อมโยงจากหนาเนื้อหาหลักไปสูหนาเนื้อหายอยแตละหนา โดยทําเปน
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รายการ (Menu) ยอยๆ หรืออาจเปนลักษณะการสรางเปน หนาสารบัญ (Index Page) 
เชนเดียวกับวิธีการแกไขปญหาของโครงสรางแบบเรียงลําดับ ดังที่กลาว มาแลว สวนโครงสรางที่
ต้ืนเกินไปเปนลักษณะของโครงสรางที่เนื้อหาในแตละสวนนอยเกินไปทําใหเกิดหนารายการ 
(Menu Page) มากเกินความจําเปนหลายๆ คร้ังที่ผูใชตองผานหนารายการเขาไปเพื่อไปสูเนื้อหา
เพียงหนาเดียว วิธีการแกปญหาคือควรตัดหนารายการที่ไมจําเปนออกไปหรือเพิ่มเนื้อหาในสวน
นั้นใหมากขึ้น 
 3. เว็บที่มีโครงสรางแบบตาราง (Grid Structure) 
  โครงสรางรูปแบบนี้มีความซับซอนมากกวารูปแบบที่ผานมา การออกแบบเพิ่ม
ความยืดหยุน ใหแกการเขาสูเนื้อหาของผูใชโดยเพิ่มการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหวางเนื้อหา 
แตละสวน เหมาะแกการแสดงใหเห็นความสัมพันธกันของเนื้อหาการเขาสูเนื้อหาของผูใชจะไม
เปนลักษณะเชิงเสนตรงเนื่องจากผูใชสามารถเปลี่ยนทิศทางการเขาสูเนื้อหาของตนเองได เชน ใน
การศึกษาขอมูลประวัติศาสตร สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร โดยในแตละสมัย
แบงเปนหัวขอยอยเหมือนกันคือ การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา ในขณะที่ผูใชกําลัง
ศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับ การปกครองในสมัยอยุธยา ผูใชอาจศึกษาหัวขอศาสนา
เปนหัวขอตอไปก็ได หรือจะขามไปดูหัวขอ การปกครองในสมัยรัตนโกสินทรกอนก็ไดเพื่อ
เปรียบเทียบลักษณะขอมูลที่เกิดขึ้นคนละสมัยกัน 

 

ภาพที่ 3 โครงสรางแบบตาราง (Grid Structure) 
ที่มา : Lynch, P.J., and S. Horton. Basic information structures [online]. Accessed 23 
July  2001. Available from http://www.webstyleguide.com/side/basic_structures.html 
 
  ในการจัดระบบโครงสรางแบบนี้เนื้อหาที่นํามาใชแตละสวนควรมีลักษณะที่
เหมือนกันและสามารถใชรูปแบบรวมกัน หลักการออกแบบคือนําหัวขอทั้งหมดมาบรรจุลงในที่
เดียวกันซึ่งโดยทั่วไป จะเปนหนาแผนภาพ (Map Page) ที่แสดงในลักษณะเดียวกับโครงสราง
ของเว็บ เมื่อผูใชคลิกเลือก หัวขอใด ก็จะเขาไปสูหนาเนื้อหา (Topic Page) ที่แสดงรายละเอียด
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ของหัวขอนั้นๆ และภายในหนานั้น ก็จะมีการเชื่อมโยงไปยังหนารายละเอียดของหัวขออ่ืนที่เปน
เร่ืองเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถนําโครงสรางแบบเรียงลําดับและแบบลําดับข้ันมาใชรวมกันได
อีกดวยถึงแมโครงสรางแบบนี้ อาจจะสรางความยุงยากในการเขาใจได และอาจเกิดปญหาการ 
คงคางของหัวขอ (Cognitive Overhead) ได แตจะเปนประโยชนที่สุดเมื่อผูใชไดเขาใจถึง
ความสัมพันธระหวางเนื้อหา ในสวนของการออกแบบจําเปนจะตองมีการวางแผนที่ดี เนื่องจากมี
การเชื่อมโยงที่เกิดขึ้น ไดหลายทิศทาง นอกจากนี้การปรับปรุงแกไขอาจเกิดความยุงยากเมื่อตอง
เพิ่มเนื้อหาในภายหลัง 
 4. เว็บที่มีโครงสรางแบบใยแมงมุม (Web Structure) 
  โครงสรางประเภทนี้จะมีความยืดหยุนมากที่สุด ทุกหนาในเว็บสามารถจะ
เชื่อมโยงไปถึงกัน ไดหมด เปนการสรางรูปแบบการเขาสูเนื้อหาที่เปนอิสระ ผูใชสามารถกําหนด
วิธีการเขาสูเนื้อหาไดดวยตนเอง การเชื่อมโยงเนื้อหาแตละหนาอาศัยการโยงใยขอความที่มี 
มโนทัศน (Concept) เหมือนกันของแตละหนาในลักษณะของไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมีเดีย 
โครงสรางลักษณะนี้จัดเปนรูปแบบที่ไมมีโครงสรางที่แนนอนตายตัว (Unstructured) นอกจากนี้
การเชื่อมโยงไมไดจํากัดเฉพาะเนื้อหาภายในเว็บนั้นๆ แตสามารถเชื่อมโยงออกไปสูเนื้อหาจาก
เว็บภายนอกได  

  

 
 
ภาพที่ 4 โครงสรางแบบใยแมงมุม (Web Structure) 
ที่มา : Lynch, P.J., and S. Horton. Basic information structures [online]. Accessed 23 
July  2001. Available from http://www.webstyleguide.com/side/basic_structures.html 
 
  ลักษณะการเชื่อมโยงในเว็บนั้น นอกเหนือจากการใชไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอร 
มีเดีย กับขอความที่มีมโนทัศน (Concept) เหมือนกันของแตละหนาแลว ยังสามารถใชลักษณะ
การเชื่อมโยงจากรายการที่รวบรวมชื่อหรือหัวขอของเนื้อหาแตละหนาไว ซึ่งรายการนี้จะปรากฏ
อยูบริเวณใดบริเวณหนึ่งในหนาจอ ผูใชสามารถคลิกที่หัวขอใดหัวขอหนึ่งในรายการเพื่อเลือกที่จะ
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เขาไปสูหนาใดๆ ก็ไดตามความตองการขอดีของรูปแบบนี้คืองายตอผูใชในการทองเที่ยวบนเว็บ
โดยผูใชสามารถกําหนดทิศทางการเขาสูเนื้อหาไดดวยตนเอง แตขอเสียคือถามีการเพิ่มเนื้อหา
ใหมๆ อยูเสมอจะเปนการยากในการปรับปรุง นอกจากนี้การเชื่อมโยงระหวางขอมูลที่มีมากมาย
นั้นอาจทําใหผูใชเกิดการสับสนและเกิดปญหาการคงคางของหัวขอ (Cognitive Overhead) ได 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกโครงสรางที่จะนํามาใชทดลองเพียงรูปแบบเดียวคือ
โครงสรางแบบเรียงลําดับ โดยไมไดนําแบบลําดับข้ัน แบบใยแมงมุม และโครงสรางแบบตารางมา
ทดลองดวยเนื่องจากมีขอจํากัดในดานของเนื้อหาที่ไมเอื้อตอการออกแบบบทเรียนโดยใช
โครงสรางแบบอื่นๆ  
 

5.  การเรียนการสอนผานเว็บ 
 
 อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการทํางานสูง มีบริการรูปแบบตางๆ 
มากมาย ที่สามารถเอื้อประโยชนใหกับการจัดการเรียนการสอน นักการศึกษาจึงไดพยายาม
ศึกษาหารูปแบบการนําบริการตางๆ ของอินเทอรเน็ตมาใชอยางเต็มความสามารถเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน (วิชุดา รัตนเพียร 2542 : 9 - 35)  
 เวิลด ไวด เว็บ (WWW) เปนบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายในปจจุบัน เร่ิมเขามาเปนที่รูจักในวงการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2538 ที่ผาน
มาเว็บไดเขามามีบทบาทสําคัญทางการศึกษาและกลายเปนคลังแหงความรูที่ไรพรมแดน ซึ่ง
ผูสอนไดใชเปนทางเลือกใหมในการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเปดประตูการศึกษาจากหองเรียนไปสู
โลกแหงการเรียนรูอันกวางใหญ รวมทั้งการนําการศึกษาไปสูผูที่ขาดโอกาสดวยขอจํากัดทางดาน
เวลาและสถานที่ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2544 : 87 - 94) 
 การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) เปนการผสมผสานกันระหวาง
เทคโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
เรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัดทางดานสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกตใช
คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด ไวด เว็บในการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอน  ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผานเว็บนี้อาจเปนบางสวนหรือทั้งหมดของ
กระบวนการเรียนการสอนก็ได 
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5.1  ความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ 
 การใชเว็บเพื่อการเรียนการสอนเปนการนําเอาคุณสมบัติของอินเทอรเน็ตมาออกแบบ
เพื่อใชในการศึกษา การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) มีชื่อเรียกหลาย
ลักษณะ เชน การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) เว็บการเรียน (Web-
Based Learning) เว็บฝกอบรม (Web-Based Training) อินเทอรเน็ตฝกอบรม (Internet-Based 
Training) อินเทอรเน็ตชวยสอน (Internet-Based Instruction) เวิลดไวดเว็บฝกอบรม (WWW-
Based Training) และเวิลดไวดเว็บชวยสอน (WWW-Based Instruction) (สรรรัชต หอไพศาล 
2545 : 93 - 104) ทั้งนี้มีผูนิยามและใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บเอาไวหลาย
นิยาม ไดแก 
 คลารก (Clark 1996) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนการสอนผานเว็บวา เปนการ
เรียนการสอนรายบุคคลที่นําเสนอโดยการใชเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะหรือสวนบุคคล และ
แสดงผลในรูปของการใชเว็บบราวเซอรสามารถเขาถึงขอมูลที่ติดตั้งไวไดโดยผานเครือขาย  
 รีแลน และกิลลานิ (Relan and Gillani 1997) ไดใหคําจํากัดความของเว็บในการสอน
เอาไววาเปนการกระทําของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุมคอนสตรัค- 
ติวิซึ่มและการเรียนรูในสถานการณรวมมือกัน โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรใน
เวิลดไวดเว็บ 
 พารสัน (Parson 1997) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บวา เปนการ
สอนที่นําเอาสิ่งที่ตองการสงใหบางสวนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยเว็บสามารถกระทําไดใน
หลากหลายรูปแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมตอบทเรียน วัสดุชวยการเรียนรู
และการศึกษาทางไกล 
 ดริสคอล (Driscoll 1997) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บวา เปนการ
ใชทักษะหรือความรูตางๆ ถายโยงไปสูที่ใดที่หนึ่งโดยการใชเวิลดไวดเว็บเปนชองทางในการ
เผยแพรส่ิงเหลานั้น 
 แฮนนัม (Hannum 1998) กลาวถึงการเรียนการสอนผานเว็บวาเปนการจัดสภาพการ
เรียนการสอนผานระบบอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต บนพื้นฐานของหลักและวิธีการออกแบบการ
เรียนการสอนอยางมีระบบ  
 คารลสัน และคณะ (Carlson et al. 1998) กลาววาการเรียนการสอนผานเว็บเปน
ภาพที่ชัดเจนของการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีในยุคปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการ
เรียนการสอน (Instructional Design) ซึ่งกอใหเกิดโอกาสที่ชัดเจนในการนําการศึกษาไปสูที่ดอย
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โอกาส เปนการจัดหาเครื่องมือใหมๆ สําหรับสงเสริมการเรียนรูและเพิ่มเคร่ืองมืออํานวยความ
สะดวกที่ชวยขจัดปญหา เร่ืองสถานที่และเวลา 
 แคมเพลสและแคมเพลส (Camplese and Camplese 1998) ใหความหมายของการ
เรียนการสอนผานเว็บวาเปนการจัดการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือบางสวน โดยใช
เวิลดไวดเว็บ เปนสื่อกลางในการถายทอดความรูแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน เนื่องจาก
เวิลดไวดเว็บมีความสามารถในการถายทอดขอมูลไดหลายประเภทไมวาจะเปน ขอความ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง จึงเหมาะแกการเปนสื่อกลาง ในการถายทอดเนื้อหาการเรียนการสอน
 ลานเพียร (Laanpere 2001) ไดใหนิยามของการเรียนการสอนผานเว็บวา เปนการ
จัดการเรียนการสอนผานสภาพแวดลอมของเวิลดไวดเว็บ ซึ่งอาจเปนเพียงสวนหนึ่งของการเรียน
การสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย สวนประกอบการบรรยายในชั้นเรียน การสัมมนาโครงการกลุม
หรือการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนหรืออาจเปนลักษณะของหลักสูตรที่เรียนผานเวิลดไวดเว็บ
โดยตรงทั้งกระบวนการเลยก็ได  
 การเรียนการสอนผานเว็บนี้เปนการรวมกันระหวางการศึกษาและการฝกอบรมเขาไว
ดวยกันโดยใหความสนใจตอการใชในระดับ การเรียนที่สูงกวาระดับมัธยมศึกษาสําหรับประโยชน
ทางการศึกษาแกผูเรียนภายในประเทศไทย การเรียนการสอนผานเว็บถือเปนรูปแบบใหมของการ
เรียนการสอนที่เร่ิมนําเขามาใช ทั้งนี้นักการศึกษาหลายทานใหความหมายของการเรียนการสอน
ผานเว็บไวดังนี้ 
 กิดานันท มลิทอง (2544) ใหความหมายวา การเรียนการสอนผานเว็บเปนการใชเว็บ
ในการเรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพื่อนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมด
ตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใชประโยชน
จากคุณลักษณะตางๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบกันทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการพูดคุยสดดวยขอความและเสียงมาใชประกอบดวยเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544 : 87 - 94) ใหความหมายวา การสอนบนเว็บ (Web-
Based Instruction) เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการออกแบบ
การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัดทางดาน
สถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด ไวด เว็บ 
ในการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้น
ผานเว็บนี้อาจเปนบางสวนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได  
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 ใจทิพย ณ สงขลา (2542 : 18 - 28) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บวา
หมายถึง การผนวกคุณสมบัติไฮเปอรมีเดียเขากับคุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ เพื่อสราง
ส่ิงแวดลอมแหงการเรียนในมิติที่ไมมีขอบเขตจํากัดดวยระยะทางและเวลาที่แตกตางกันของ
ผูเรียน (Learning without Boundary)  
 วิชุดา รัตนเพียร (2542 : 9 - 35) กลาววาการเรียนการสอนผานเว็บเปนการนําเสนอ
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจโดยนําเสนอผานบริการเวิลดไวดเว็บในเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่ง
ผูออกแบบและสรางโปรแกรมการสอนผานเว็บจะตองคํานึงถึงความสามารถและบริการที่
หลากหลายของอินเทอรเน็ต และนําคุณสมบัติตางๆ เหลานั้นมาใชเพื่อประโยชนในการเรียนการ
สอนใหมากที่สุด จากนิยามและความคิดเห็นของนักวิชาการและนักการศึกษา  ทั้งใน
ตางประเทศและภายในประเทศไทยดังที่กลาวมาแลวนั้นสามารถสรุปไดวา การเรียนการสอนผาน
เว็บเปนการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ไดรับการออกแบบอยางมีระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและ
ทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ มาเปนสื่อกลางในการถายทอดเพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจจัดเปนการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ หรือนํามาใชเปนเพียง
สวนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดและชวยขจัดปญหาอุปสรรคของการเรียนการสอนทางดาน
สถานที่และเวลาอีกดวย 
 
5.2  ประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บ 
 การเรียนการสอนผานเว็บสามารถทําไดในหลายลักษณะ โดยแตละเนื้อหาของ
หลักสูตรก็จะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนผานเว็บที่แตกตางกันออกไป ซึ่งในประเด็นนี้มีนักการ
ศึกษาหลายทานไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บ ดังตอไปนี้  
 พารสัน (Parson 2001) ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บออกเปน 3 
ลักษณะคือ 
 1. เว็บชวยสอนแบบรายวิชาอยางเดียว (Stand - Alone Courses) เปนรายวิชาที่มี
เครื่องมือและแหลงที่เขาไปถึงและเขาหาไดโดยผานระบบอินเทอรเน็ตอยางมากที่สุด ถาไมมีการ
ส่ือสารก็สามารถที่จะไปผานระบบคอมพิวเตอรส่ือสารได ลักษณะของเว็บชวยสอนแบบนี้มี
ลักษณะเปนแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจํานวนมากที่เขามาใชจริงแตจะมีการสงขอมูลจากรายวิชา
ทางไกล  
 2. เว็บชวยสอนแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เปน
รายวิชาที่มีลักษณะเปนรูปธรรมที่มีการพบปะระหวางครูกับนักเรียนและมีแหลงใหมาก เชน การ
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กําหนดงานที่ใหทําบนเว็บ การกําหนดใหอาน การสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร หรือการมีเว็บที่
สามารถชี้ตําแหนงของแหลงบนพื้นที่เว็บไซตโดยรวมกิจกรรมตางๆ เอาไว  
 3. เว็บชวยสอนแบบศูนยการศึกษา (Web Pedagogical Resources) เปนชนิดของ
เว็บไซตที่มีวัตถุดิบเครื่องมือ ซึ่งสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญเขาไวดวยกันหรือเปนแหลง
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งผูที่เขามาใชก็จะมีส่ือใหบริการ รูปแบบอยางเชน เปนขอความ 
เปนภาพกราฟก การสื่อสารระหวางบุคคล และการทําภาพเคลื่อนไหวตางๆ เปนตน  
 อีกแนวคิดหนึ่งของเว็บชวยสอนซึ่งแยกตามโครงสรางและประโยชนการใชงาน ตาม
แนวคิดของ เจมส (James 1997) สามารถแบงได 3 ลักษณะใหญๆ คือ  
 1. โครงสรางแบบคนหา (Eclectic Structures) ลักษณะของโครงสรางเว็บไซต 
แบบนี้ เปนแหลงของเว็บไซตที่ใชในการคนหาไมมีการกําหนดขนาด รูปแบบ ไมมีโครงสรางที่
ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธกับเว็บลักษณะ ของเว็บไซตแบบนี้จะมีแตการใหใชเครื่องมือในการ
สืบคนหรือเพื่อบางสิ่งที่ตองการคนหาตามที่กําหนดหรือโดยผูเขียนเว็บไซตตองการ โครงสราง
แบบนี้จะเปนแบบเปดใหผูเรียนไดเขามาคนควาในเนื้อหาในบริบท โดยไมมีโครงสรางขอมูล
เฉพาะใหไดเลือกแตโครงสรางแบบนี้จะมีปญหากับผูเรียนเพราะผูเรียนอาจจะไมสนใจขอมูลที่ไม
มีโครงสราง โดยไมกําหนดแนวทางในการสืบคน 
 2. โครงสรางแบบสารานุกรม (Encyclopaedic Structures) ถาเราควบคุม
โครงสรางของเว็บที่เราสรางขึ้นเองได เราก็จะใชโครงสรางขอมูลในแบบตนไมในการเขาสูขอมูล 
ซึ่งเหมือนกับหนังสือที่มีเนื้อหาและมีการจัดเปนบทเปนตอน ซึ่งจะกําหนดใหผูเรียนหรือผูใชได
ผานเขาไปหาขอมูลหรือเครื่องมือที่อยูในพื้นที่ของเว็บหรืออยูภายในและนอกเว็บ เว็บไซตจํานวน
มากมีโครงสรางในลักษณะดังกลาวนี้ โดยเฉพาะเว็บไซตทางการศึกษาที่ไมไดกําหนดทางการคา 
องคกร ซึ่งอาจจะตองมีลักษณะที่ดูมีมากกวานี้ แตในเว็บไซตทางการศึกษาตองรับผิดชอบตอการ
เรียนรูของผูเรียน กลวิธีดานโครงสรางจึงมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน  
 3. โครงสรางแบบการเรียนการสอน (Pedagogic Structures) มีรูปแบบโครงสราง
หลายอยางในการนํามาสอนตามตองการ ทั้งหมดเปนที่รูจักดีในบทบาทของการออกแบบทาง
การศึกษาสําหรับคอมพิวเตอรชวยสอนหรือเครื่องมือมัลติมีเดีย ซึ่งความจริงมีหลักการแตกตาง
กันระหวางคอมพิวเตอรชวยสอนกับเว็บชวยสอนนั้น คือความสามารถของ HTML ในการที่จะ
จัดทําในแบบไฮเปอรเท็กซกับการเขาถึงขอมูลหนาจอโดยผานระบบอินเทอรเน็ต  
 โดเฮอรต้ี (Doherty 1998) แนะนําวาการเรียนการสอนผานเว็บ มีวิธีการใชใน 3 
ลักษณะคือ 
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 1.  การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซตที่ประกอบไปดวยขอความ
ภาพกราฟกโดยมีวิธีการนําเสนอ คือ  
  1.1   การนําเสนอแบบสื่อเดี่ยวเชนขอความหรือรูปภาพ 

1.2   การนําเสนอแบบสื่อคูเชนขอความกบัรูปภาพ  
1.3 การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง  
 2. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเปนสิ่งจําเปนที่จะตองใชทุกวันในชีวิต
ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ เชน 
  2.1  การสื่อสารทางเดียว เชน การดูขอมูลจากเว็บเพจ 
  2.2 การสื่อสารสองทาง เชน การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสโตตอบกัน 
  2.3 การสื่อสารแบบหนึ่งแหลงไปหลายที่ เปนการสงขอความจากแหลงเดียว
แพรกระจายไปหลายแหลง เชน การอภิปรายจากคนเดียวใหคนอื่นๆ ไดรับฟงดวยหรือการประชุม
ผานคอมพิวเตอร (Computer conferencing) 
  2.4 การสื่อสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง เชน การใชกระบวนการกลุมในการ
ส่ือสารบนเว็บ โดยมีคนใชหลายคนและคนรับหลายคนเชนกัน 
 3. การทําใหเกิดความสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะที่สําคัญ
ของอินเทอรเน็ตและสําคัญที่สุดซึ่งมี 3 ลักษณะคือ 
  3.1 การสืบคนขอมูล 
  3.2 การหาวิธีการเขาสูเว็บ 
  3.3  การตอบสนองของมนุษยตอการใชเว็บ 
 แฮนนัม (Hannum 2001) ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บ ออกเปน 4 
ลักษณะใหญๆ คือ 
 1. รูปแบบการเผยแพร รูปแบบนี้สามารถแบงไดออกเปน 3 ชนิด คือ 
  1.1 รูปแบบหองสมุด (Library Model) เปนรูปแบบที่ใชประโยชนจาก
ความสามารถในการเขาไปยังแหลงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูหลากหลาย โดยวิธีการจัดหา
เนื้อหาใหผูเรียนผานการเชื่อมโยงไปยังแหลงเสริมตางๆ เชนสารานุกรม วารสาร หรือหนังสือ
ออนไลนทั้งหลาย ซึ่งถือไดวา เปนการนําเอาลักษณะทางกายภาพของหองสมุดที่มีทรัพยากร
จํานวนมหาศาลมาประยุกตใช สวนประกอบของรูปแบบนี้ ไดแก สารานุกรมออนไลน วารสาร
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ออนไลน หนังสือออนไลน สารบัญการอานออนไลน (Online Reading List) เว็บหองสมุด เว็บ
งานวิจัย รวมทั้ง การรวบรวมรายชื่อเว็บที่สัมพันธกับวิชาตางๆ  

1.2 รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) การเรียนการสอนผานเว็บรูปแบบนี้ 
เปนการจัดเนื้อหาของหลักสูตรในลักษณะออนไลนใหแกผูเรียน เชน คําบรรยาย สไลด นิยาม 
คําศัพทและสวนเสริมผูสอนสามารถเตรียมเนื้อหาออนไลนที่ใชเหมือนกับที่ใชในการเรียนในชั้น
เรียนปกติและสามารถทําสําเนาเอกสารใหกับผูเรียนได รูปแบบนี้ตางจากรูปแบบหองสมุดคือ
รูปแบบนี้จะเตรียมเนื้อหาสําหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ขณะที่รูปแบบหองสมุดชวยให
ผูเรียนเขาถึงเนื้อหาที่ตองการจากการเชื่อมโยงที่ไดเตรียมเอาไว สวนประกอบของรูปแบบหนังสือ
เรียนนี้ประกอบดวยบันทึกของหลักสูตร บันทึกคําบรรยาย ขอแนะนําของหองเรียน สไลดที่
นําเสนอ วิดีโอและภาพ ที่ใชในชั้นเรียน เอกสารอื่นที่มีความสัมพันธกับชั้นเรียน เชน ประมวล
รายวิชา รายชื่อในชั้น กฎเกณฑขอตกลงตางๆ ตารางการสอบและตัวอยางการสอบครั้งที่แลว 
ความคาดหวังของชั้นเรียน งานที่มอบหมาย เปนตน  
  1.3 รูปแบบการสอนที่มีปฏิสัมพันธ (Interactive Instruction Model) รูปแบบนี้
จัดใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาที่ไดรับ โดยนําลักษณะ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มาประยุกตใชเปนการสอนแบบออนไลนที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธ มีการใหคําแนะนํา การปฏิบัติ การใหผลยอนกลับ รวมทั้งการใหสถานการณจําลอง 
 2. รูปแบบการสื่อสาร (Communication Model) การเรียนการสอนผานเว็บรูปแบบ
นี้เปนรูปแบบที่อาศัยคอมพิวเตอรมาเปนสื่อเพื่อการสื่อสาร (Computer-Mediated 
Communications Model) ผูเรียนสามารถที่จะสื่อสารกับผูเรียนคนอื่นๆ ผูสอนหรือกับ
ผูเชี่ยวชาญไดโดยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายในอินเทอรเน็ตซึ่งไดแก จดหมายอิเล็กทรอนกิส 
กลุมอภิปรายการสนทนาและการอภิปรายและการประชุมผานคอมพิวเตอร เหมาะสําหรับ 
การเรียนการสอนที่ ตองการสงเสริมการสื่อสารและปฏิสัมพันธระหวางผูที่มีสวนรวมในการเรียน
การสอน 
 3. รูปแบบผสม (Hybrid Model) รูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บรูปแบบนี้เปนการ
นําเอารูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบการเผยแพรกับรูปแบบการสื่อสารมารวมเขาไวดวยกัน เชน 
เว็บไซตที่รวมเอารูปแบบหองสมุดกับรูปแบบหนังสือเรียนไวดวยกัน เว็บไซตที่รวบรวมเอาบันทึก
ของหลักสูตรรวมทั้งคําบรรยายไวกับกลุมอภิปราย หรือเว็บไซตที่รวมเอารายการแหลงเสริม
ความรูตางๆ และความสามารถของจดหมายอิเล็กทรอนิกสไวดวยกัน เปนตน รูปแบบนี้มี
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ประโยชนเปนอยางมากกับผูเรียนเพราะผูเรียนจะไดใชประโยชนของทรัพยากรที่มีในอินเทอรเน็ต
ในลักษณะที่หลากหลาย 
 4. รูปแบบหองเรียนเสมือน (Virtual classroom model) รูปแบบหองเรียนเสมือน
เปนการนําเอาลักษณะเดนหลายๆ ประการของแตละรูปแบบที่กลาวมาแลวขางตนมาใช  
 ลักษณะเดนของการเรียนการสอนรูปแบบนี้ก็คือความสามารถในการลอกเลียน
ลักษณะของหองเรียนปกติมาใชในการออกแบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย
อาศัยความสามารถตางๆ ของอินเทอรเน็ต โดยมีสวนประกอบคือ ประมวลรายวิชา เนื้อหาใน
หลักสูตร รายชื่อแหลงเนื้อหาเสริม กิจกรรมระหวาง ผูเรียน ผู สอน  คําแนะนํ าและการใหผล
ปอนกลับ การนําเสนอในลักษณะมัลติมีเดีย การเรียนแบบรวมมือ รวมทั้งการสื่อสารระหวางกัน 
รูปแบบนี้จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและ
สถานที่ 
 
การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ 
 การจัดการเรียนผานเว็บมีลักษณะการเรียนการสอนที่แตกตางไปจากการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนปกติที่คุนเคยกันดี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียนสวนใหญจะ
มีลักษณะที่เนนใหผูสอนเปนผูปอนความรูใหแกผูเรียนทําใหผูเรียนไมใฝที่จะหาความรูเพิ่มเติม
การจัดการเรียนการสอนโดยการใชเว็บชวยสอนจะมีวิธีการจัดที่แตกตางไปจากการจัดการเรียน
การสอนตามปกติ เพราะคุณลักษณะและรูปแบบของเว็บเปนสื่อที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่ง
แตกตางไปจากการจัดการเรียนการสอนดวยสื่อแบบอื่นๆ จึงตองคํานึงถึงการออกแบบระบบการ
สอนที่สอดคลองกับคุณลักษณะของเว็บ เชน การสื่อสารระหวางผูเรียนกับครู การสื่อสารระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน ที่กระทําไดแตกตางไปจากการเรียนการสอนแบบเดิม เชน การใชเว็บชวยสอน
สามารถสื่อสารกันไดโดยผานเว็บโดยตรงในรูปคุยกันในหองสนทนา (Chat Room) การฝาก
ขอความบนกระดานอิเล็กทรอนิกสหรือกระดานขาวสาร (Bulletin Board) หรือจะส่ือสารกันโดย
ผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ก็สามารถกระทําไดในระบบนี้ ความเปนเว็บชวยสอนจึง
ไมใชแคการสรางเว็บไซตเนื้อหาวิชาหนึ่งหรือรวบรวมขอมูลซักเรื่องหนึ่งแลวบอกวาเปนเว็บชวย
สอน เว็บชวยสอนมีความหมายกวางขวางอันเกิดจากการรวมเอาคุณลักษณะของเว็บ โปรแกรม
และเครื่องมือส่ือสารในระบบอินเทอรเน็ตและการออกแบบระบบการเรียนการสอนเขาดวยกัน ทํา
ใหเกิดการเรียนรู ข้ึนอยางมีความหมายไมเปนเพียงแคแหลงขอมูลเทานั้น  (ปรัชญนันท               
นิลสุข 2543) 
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 เองเจลโล (Angelo 1993, อางถึงใน วิชุดา รัตนเพียร 2542) ไดสรุปหลักการพื้นฐาน
ของการจัดการเรียนการสอนกับการเรียนการสอนผานเว็บ 5 ประการดังนี้คือ 
 1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปแลว ควรสงเสริมใหผูเรียนและผูสอน
สามารถติดตอส่ือสารกันไดตลอดเวลา การติดตอระหวางผูเรียนและผูสอนมีสวนสําคัญในการ
สรางความกระตือรือรนกับการเรียนการสอน โดยผูสอนสามารถใหความชวยเหลือผูเรียนได
ตลอดเวลาในขณะกําลังศึกษา ทั้งยังชวยเสริมสรางความคิดและความเขาใจ ผูเรียนที่เรียนผาน
เว็บสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งซักถามขอของใจกับผูสอนไดโดยทันทีทันใด 
เชน การมอบหมายงานสงผานอินเทอรเน็ตจากผูสอน ผูเรียนเมื่อไดรับมอบหมายก็จะสามารถ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายและสงผานอินเทอรเน็ต กลับไปยังอาจารยผูสอน หลังจากนั้นอาจารย
ผูสอนสามารถตรวจและใหคะแนนพรอมทั้งสงผลยอนกลับไปยังผูเรียนไดในเวลาอันรวดเร็วหรือ
ในทันทีทันใด 
 2. การจัดการเรียนการสอนควรสนับสนุนใหมีการพฒันาความรวมมือระหวางผูเรียน 
ความรวมมือระหวางกลุมผูเรียนจะชวยพัฒนาความคิดความเขาใจไดดีกวาการทํางานคนเดียว 
ทั้งยังสรางความสัมพันธเปนทีมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันเพื่อหาแนวทางที่ดี
ที่สุด เปนการพัฒนาการแกไขปญหาการเรียนรูและการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมา
ประกอบเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด ผูเรียนที่เรียนผานเว็บแมวาจะเรียนจากคอมพิวเตอรที่อยูกันคน
ละที่ แตดวยความสามารถของเครือขายอินเทอรเน็ตที่เชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรทั่วโลกไว
ดวยกัน ทําใหผูเรียนสามารถติดตอส่ือสารกันไดทันทีทันใด เชน การใชบริการสนทนาแบบ
ออนไลนที่สนับสนุนใหผูเรียนติดตอส่ือสารกันไดต้ังแต 2 คนขึ้นไปจนถึงผูเรียนที่เปนกลุมใหญ 
 3. ควรสนับสนุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง (Active Learners) 
หลีกเลี่ยงการกํากับใหผูสอนเปนผูปอนขอมูลหรือคําตอบ ผูเรียนควรเปนผูขวนขวายใฝหาขอมูล
องคความรูตางๆ เองโดยการแนะนําของผูสอน เปนที่ทราบดีอยูแลววาอินเทอรเน็ตเปน
แหลงขอมูลที่ใหญที่สุดในโลก ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนผานเว็บนี้ จะชวยใหผูเรียนสามารถ
หาขอมูลไดดวยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังหาขอมูลไดจากแหลงขอมูลทั่วโลกเปนการสราง
ความกระตือรือรนในการใฝหาความรู 
 4. การใหผลยอนกลับแก ผู เ รียนโดยทันทีทันใดชวยให ผู เ รียนไดทราบถึง
ความสามารถของตน อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนสามารถปรับแนวทางวิธีการหรือพฤติกรรมใหถูกตอง
ได ผูเรียนที่เรียนผานเว็บ สามารถไดรับผลยอนกลับจากทั้งผูสอนเองหรือแมกระทั่งจากผูเรียน 
คนอื่นๆ ไดทันทีทันใด แมวาผูเรียนแตละคนจะไมไดนั่งเรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหนากันก็ตาม 
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 5. ควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ไมมีขีดจํากัด สําหรับบุคคลที่ใฝหา
ความรู การเรียนการสอนผานเว็บเปนการขยายโอกาสใหกับทุกๆ คนที่สนใจศึกษา เนื่องจาก
ผูเรียนไมจําเปนจะตองเดินทางไปเรียน  ณ ที่ใดที่หนึ่ง ผูที่สนใจสามารถเรียนไดดวยตนเองใน
เวลาที่สะดวก จะเห็นไดวาการเรียนการสอนผานเว็บนี้มีคุณลักษณะที่ชวยสนับสนุนหลักพื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 ประการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การเรียนการสอนผานเว็บไดมีการดําเนินการอยางจริงจังทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกลุม ประเทศทางซีกโลกตะวันตก สําหรับวงการการศึกษาในประเทศไทยเริ่มมีความ
เปลี่ยนแปลงจากเปนเพียงผูรับขอมูลและสังเกตการณการเรียนการสอนบนเครือขายเปนความ
พยายามในการจัดการเรียนการสอนและใชเครื่องมือบนเครือขายเวิลดไวดเว็บเสริมในชั้นเรียน
ปกติ และบางมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการเรียนการสอนแบบทางไกลกําลังดําเนินการที่จะสรางชั้น
เรียนเสมือนใหเกิดขึ้นจริง การดําเนินการเรียนการสอนผานเว็บมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ใจทิพย 
ณ สงขลา 2542) 
 1. ความพรอมของเครื่องมือและทักษะการใชงานเบื้องตน ความไมพรอมของ
เครื่องมือและการขาดทักษะทางเทคนิคที่จําเปนในการใชเครื่องมือหรือโปรแกรมเปนสาเหตุ
สําคัญที่กอใหเกิดความสับสนและผลทางลบตอทัศนคติของผูใช จากการศึกษาการนําเทคโนโลยี
เครือขายมาใชพบวาผูใชที่ไมมีความพรอมทางทักษะการใชจะพยายามแกปญหาและศึกษาเรื่อง
ของเทคนิค มากกวาจํากัดความสนใจอยูที่เนื้อหา นอกจากนั้นจากงานวิจัยของใจทิพย ณ สงขลา 
(2542) พบวายังไมมีความพรอมทางดานทักษะการใชภาษาเขียนและภาษาตางประเทศ ซึ่งเปน
ทักษะจําเปนพื้นฐานที่จําเปนอีกประการหนึ่งสําหรับการสื่อสารผานเครือขาย 
 2. การสนับสนุนจากฝายบริหารและผูใชเชนเดียวกับการนําเทคโนโลยีอ่ืนเขาสู
องคกรตองอาศัยการสนับสนุนอยางจริงจังจากฝายบริหาร ทั้งในดานเครื่องมือและนโยบาย
สงเสริมการใชเครือขายเวิลดไวดเว็บเพื่อประโยชนทางการศึกษา การกําหนดการใชเครื่องมือ
ดังกลาวจึงไมสามารถเปนไปในลักษณะแนวดิ่ง (Top down) โดยการกําหนดจากฝายบริหาร
เพียงฝายเดียว แตตองเปนการประสานจากทั้งสองฝายคือฝายบริหารและผูใชจะตองมีการ
ประสานจากแนวลางขึ้นบน ผูใชจะตองมีทัศนะที่ยอมรับการใชส่ือดังกลาวเพื่อประโยชนทาง
การศึกษา ฝายบริหารสามารถสรางนโยบายที่กระตุนแรงจูงใจของผูใช เชน สรางแรงจูงใจจาก
ภายในของผูใชใหรูสึกถึงความทาทายและประโยชนที่จะไดรับหรือสรางแรงจูงใจจากภายนอก 
เชน สรางเงื่อนไขผลตอบแทนพิเศษทั้งในรูปนามธรรมและรูปธรรม 
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 3. การเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียนจากการเรียนรูแบบตั้งรับ (Passive) โดยพึ่งพิงการ
ปอนจากครูผูสอนมาเปนพฤติกรรมการเรียนที่สอดคลองกับการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง  
กลาวคือ เปนผูเรียนที่เรียนรูวิธีการเรียน (Learning How to learn) เปนผูเรียนที่กระตือรือรนและ
มทีักษะที่สามารถเลือกรับขอมูล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลไดอยางมีระบบนั้น ผูสอนจะตอง
สรางวุฒิทางการเรียนใหเกิดกับผูเรียนกอน กลาวคือจะตองเตรียมการใหผูเรียนพัฒนาทักษะ
พื้นฐานที่จําเปนตอการเลือกสรร วิเคราะหและสังเคราะหในการเรียนผานเครือขายทักษะดังกลาว 
ไดแก ทักษะการอานเขียน ทักษะในเชิงภาษา ทักษะในการอภิปรายและที่จําเปนคือ ทักษะในการ
ควบคุมตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง 
 4. บทบาทของผูสอนในการเรียนการสอนบนเครือขาย จะตองมีการเปลี่ยนแปลง
ไปสูบทบาทที่เอื้อตอการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยในเบื้องตนจะเปนบทบาทผูนํา
เพื่อสนับสนุนกลุมและวัฒนธรรมการเรียนรูบนเครือขาย ผูสอนตองใชเวลามากไปกวาการเรียน
การสอนในชั้นเรียนธรรมดา 
 5. การสรางความจําเปนในการใช ผูสอนที่จะนําการเรียนการสอนผานเครือขายมา
ใชควรคํานึงถึงความจําเปนและผลประโยชนที่ตองการจากกิจกรรมบนเครือขาย ซึ่งจะเปน
ตัวกําหนดรูปแบบการใชวาผูสอนเพียงตองการใชเครือขายเพื่อเสริมการเรียนหรือเปนการศึกษา
ทางไกล ผูสอนตองสรางสภาวะใหผูใชมีความจําเปนที่ตองใช เชน การสงผานขอมูลที่จําเปน
ทางการเรียนใหกับผูใชผานทางเครือขายหรือสรางแรงจูงใจที่เปนผลประโยชนทางการเรียนใหกับ
ผูใช 
 6. ผูสอนตองออกแบบการเรียนการสอนและใชประโยชนของความเปนเครือขาย
อยางสูงสุด และเหมาะสม วิธีออกแบบการเรียนการสอนควรตองพัฒนาใหเขากับคุณสมบติัความ
เปนคอมพิวเตอรเครือขายซึ่งมีความแตกตางจากการออกแบบสําหรับโปรแกรมชวยสอนใน
คอมพิวเตอรทั่วไป นอกเหนือจากเนื้อหาบทเรียนที่ผูสรางเสนอสงผานเครือขาย ผูสอนสามารถ
สรางการเชื่อมโยงแหลงขอมูลอ่ืนที่สนับสนุนเนื้อหาหลักที่ผูสอนสรางเปนการแนะแนวทางให
ผูเรียนไดศึกษา ทั้งนี้เนื้อหาและการเชื่อมโยง ควรจะตองปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลาและควร
จะตองมีการจัดกิจกรรมการปฏิสัมพันธใหผูเรียนไดประโยชนจากการศึกษารวมกับผูอ่ืน การจัด 
การเรียนการสอนผานเว็บนั้น ผูสอนและผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธกันโดยผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรของผูเรียนเขาไวกับเครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
เครือขาย (File Server) และเครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการเว็บ (Web Server) อาจเปน 
การเชื่อมโดยระยะใกลหรือเชื่อมโยงระยะไกลผานทางระบบการสื่อสารและอินเทอรเน็ต  
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การจัดการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตที่เปนเว็บนั้นผูสอนจะตองมีข้ันตอนการจัดการเรียนการ
สอนดังนี้ (ปทีป   เมธาคุณวุฒิ 2540) 

6.1 กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 
6.2  การวิเคราะหผูเรียน  
6.3 การออกแบบเนื้อหารายวิชา 

6.3.1 เนื้อหาตามหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
6.3.2 จัดลําดับเนื้อหาจําแนกหัวขอตามหลักการเรียนรูและลักษณะเฉพาะ

ในแตละหัวขอ 
6.3.3 กําหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแตละหัวขอ 
6.3.4 กําหนดวิธีการศึกษา 
6.3.5 กําหนดสื่อที่ใชประกอบการศึกษาในแตละหัวขอ 
6.3.6 กําหนดวิธีการประเมินผล 
6.3.7 กําหนดความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียน 
6.3.8 สรางประมวลรายวิชา 

 7. การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต โดยใชคุณสมบัติของ
อินเทอรเน็ตที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ  
 8. การเตรียมความพรอมส่ิงแวดลอมการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต ไดแก 
สํารวจแหลงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงได กําหนดสถานที่
และอุปกรณที่ใหบริการและที่ตองใชในการติดตอทางอินเทอรเน็ตสรางเว็บเพจเนื้อหาความรูตาม
หัวขอของการเรียนการสอนรายสัปดาห สรางแฟมขอมูลเนื้อหาวิชาเสริมการเรียนการสอนสําหรับ
การถายโอนแฟมขอมูล 
 9.  การปฐมนิเทศผูเรียน ไดแก 

9.1 แจงวัตถุประสงค เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน 
9.2 สํารวจความพรอมของผูเรียนและเตรียมความพรอมของผูเรียน ในขั้นตอนนี้

ผูสอนอาจจะตองมีการทดสอบหรือสรางเว็บเพจเพิ่มข้ึน เพื่อใหผูเรียนที่มีความรูพื้นฐานไม
เพียงพอไดศึกษาเพิ่มเติมในเว็บเพจเรียนเสริมหรือใหผูเรียนถายโอนขอมูลจากแหลงตางๆ ไป
ศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง  
 10. จัดการเรียนการสอนตามแบบที่กําหนดไวโดยในเว็บเพจจะมีเทคนิคและกิจกรรม
ตางๆ ที่สามารถสรางขึ้นไดแก 
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  10.1 การใชขอความเราความสนใจที่อาจเปนภาพกราฟฟกภาพการ
เคลื่อนไหว 
  10.2 แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของรายวิชา หรือหัวขอในแตละสัปดาห 
  10.3 สรุปทบทวนความรูเดิม หรือโยงไปหัวขอที่ศึกษาแลว 
  10.4 เสนอสาระของหัวขอตอไปเสนอแนะแนวทางการเรียนรู เชน กิจกรรม
สนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุม กิจกรรม
การคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม กิจกรรมการตอบคําถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง และกิจกรรม
การถายโอนขอมูล  

10.5 เสนอกิจกรรมดังกลาวมาแลว แบบฝกหัด หนังสือหรือบทความ การบาน 
การทํารายงานเดี่ยว รายงานกลุม ในแตละสัปดาห และแนวทางในการประเมินผลในรายวิชานี้ 

10.6 ผูเรียนทํากิจกรรม ศึกษา ทําแบบฝกหัด และการบานสงผูสอนทั้งทาง
เอกสารทางเว็บเพจผลงานของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนคนอื่นๆ ไดรับทราบดวยและผูเรียนสงผานทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

10.7 ผูสอนตรวจผลงานของผูเรียน สงคะแนนและขอมูลยอนกลับเขาสู 
เว็บเพจประวัติของผูเรียน รวมทั้งการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไปสูเว็บเพจผลงาน
ของผูเรียนดวย  
 11. การประเมินผลผูสอนสามารถใชการประเมินผลระหวางเรียนและการประเมินผล
เมื่อส้ินสุดการเรียน รวมทั้งการที่ผูเรียนประเมินผลผูสอนและการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนทั้งรายวิชา เพื่อใหผูสอนนําไปปรับปรุงแกไขระบบการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต  
 
5.4  การออกแบบการเรียนการสอนผานเว็บ 
 ในการออกแบบและพัฒนาเว็บการเรียนการสอนผานใหมีประสิทธิภาพนั้นมีนักการ
ศึกษาหลายทานใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการที่จะใชเปนแนวทางในการออกแบบการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
 ดิลลอน (Dillon 1991) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับข้ันตอนในการสรางบทเรียนที่มีลักษณะ
เปนสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ซึ่งหลักการนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบและ
พัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน แนวคิดดังกลาวมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาเกี่ยวกับผูเรียนและเนื้อหาที่จะนํามาพัฒนาเพื่อกําหนดวัตถุประสงคและ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน  
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2. วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสรางของเนื้อหา ศึกษาคุณลักษณะของ
เนื้อหาที่จะนํามาใชเปนบทเรียนวาควรจะนําเสนอในลักษณะใด 

3. ออกแบบโครงสรางเพื่อการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูออกแบบควร
ศึกษาทําความเขาใจกับโครงสรางของบทเรียนแบบตางๆ โดยพิจารณาจากลักษณะผูเรียนและ
เนื้อหาวาโครงสรางลักษณะใดจะเอื้ออํานวยตอการเขาถึงขอมูลของผูเรียนไดดีที่สุด 

4. ทดสอบรูปแบบเพื่อหาขอผิดพลาด จากนั้นทําการปรับปรุงแกไขและทดสอบซ้ํา
อีกครั้งจนแนใจวาเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพกอนที่จะนําไปใชงาน 
 ฮิรูมิ และ เบอรมูเดส (Hirumi and Bermudez 1996) เสนอกระบวนการในการ
ออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บไว 5 ข้ันตอน คือ 

1. วิเคราะหทรัพยากรตางๆ ที่เกี่ยวของ 
2. ออกแบบการเรียนการสอน 
3. พัฒนาเว็บเพจโดยใชแผนโครงเรื่อง (Storyboard) ชวยในการสรางและกําหนด

โครงสรางของขอมูล 
4. นําเว็บไปใชในการเรียนการสอน 
5. ประเมินผลการใชงาน 

 อาแวนิติส (Arvanitis 1997) ไดใหขอเสนอแนะวาในการสรางเว็บไซตนั้น ควรจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
             1. กําหนดวัตถุประสงค โดยพิจารณาวาเปาหมายของการสรางเว็บไซตนี้เพื่ออะไร 
 2. ศึกษาคุณลักษณะของผูที่จะเขามาใช วากลุมเปาหมายใดที่ผูสรางตองการ
ส่ือสาร ขอมูลอะไรที่พวกเขาตองการ โดยขั้นตอนนี้ควรจะปฏิบัติควบคูไปกับข้ันตอนที่หนึ่ง 
 3. วางลักษณะโครงสรางของเว็บ  
 4. กําหนดรายละเอียดใหกับโครงสราง ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงคที่ต้ังไวโดยตั้ง
เกณฑในการใช เชน ผูใชควรจะทําอะไรบาง จํานวนหนาควรมีเทาใด มีการเชื่อมโยงมากนอย
เพียงไร 
 5. หลังจากนั้นจึงทําการสรางเว็บแลวนําไปทดลอง เพื่อหาขอผิดพลาดและทําการ
ปรับปรุง แกไข แลวจึงคอยนําเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตเปนขั้นตอนสุดทาย 
 เพอรนิสิ และ คาสาติ (Pernici and Casati 1997) ไดแยกยอยกระบวนออกเปน 4 
ข้ันตอนดังนี้ 
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 1.  การวิเคราะหองคประกอบตางๆ ที่จําเปนตอการออกแบบ ซึ่งประกอบดวยการตัง้
วัตถุประสงค การกําหนดผูเรียน และสิ่งที่จําเปนในดานฮารดแวรและซอฟตแวร 
 2. ผูสอนตองกําหนดแนวทางในการสรางเว็บไซต ไดแก เนื้อหาที่จะใชกิจกรรมตางๆ 
ข้ันตอนการเรียนการสอน 
 3. เปนการออกแบบในแนวกวาง (Design in the Large) โดยผูสอนจะตองวางแผน  
ลักษณะการเขาสูเนื้อหา (Navigation) ซึ่งรวมถึงการกําหนดรายการตางๆ  (Menus) และการ
เรียงลําดับของขอมูล 
 4. เปนการออกแบบในแนวแคบ (Design in the Small) คือการกําหนดรายละเอียด
ตางๆ ที่มีในแตละหนา 
 ควินแลน (Quinlan 1997 : 15 - 22) เสนอวิธีดําเนินการ 5 ข้ันตอนเพื่อการออกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บที่มีประสิทธิภาพคือ 
             1. ทําการวิเคราะหความตองการของผูเรียน รวมทั้งจุดแข็งและจุดออนของผูเรียน 
 2. การกําหนดเปาหมายวัตถุประสงคและกิจกรรม 
 3. ควรเลือกเนื้อหาที่จะใชนําเสนอพรอมกับหางานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของและชวย
สนับสนุนเนื้อหา 
 4. การวางโครงสรางและจัดเรียงลําดับขอมูลรวมทั้งกําหนดสารบัญ เครื่องมือ การ   
เขาสูเนื้อหา (Navigational Aids) โครงรางหนาจอและกราฟฟกประกอบ 
 5. ดําเนินการสรางเว็บไซตโดยอาศัยแผนโครงเรื่อง  
 คาน (Khan 1997) ไดกลาวไววา การออกแบบเว็บที่ดีมีความสําคัญตอการเรียนการ
สอน เปนอยางมากดังนั้นจึงควรทําความเขาใจถึงคุณลักษณะ 2 ประการของโปรแกรมการเรียน
การสอน ผานเว็บ 
 1. คุณลักษณะหลัก (Key Features) เปนคุณลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมการ
เรียนการสอนผานเว็บทุกโปรแกรม ตัวอยางเชน การสนับสนุนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน 
ผูสอน หรือผูเรียนคนอื่นๆ การนําเสนอบทเรียนในลักษณะของสื่อหลายมิติ (Multimedia) การ
นําเสนอบทเรียนระบบเปด (Open System) กลาวคือ อนุญาตใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเขาสู
เว็บเพจอื่นๆ ที่เกี่ยวของได ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลบนเครือขายได (Online Search) ผูเรียน
ควรที่จะสามารถเขาสูโปรแกรมการสอนผานเว็บจากที่ใดก็ไดทั่วโลก รวมทั้งผูเรียนควรที่จะ
สามารถควบคุมการเรียนของตนเองได 
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 2. คุณลักษณะเพิ่มเติม (Additional Features) เปนคุณลักษณะประกอบเพิ่มเติม 
ซึ่งขึ้นอยู กับคุณภาพและความยากงายของการออกแบบ เพื่อนํามาใชงานและการนํามาประกอบ
กับคุณลักษณะหลักของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ ตัวอยางเชน ความงายในการใชงาน
ของโปรแกรมมีระบบปองกันการลักลอบขอมูล รวมทั้งระบบใหความชวยเหลือบนเครือขายมี
ความสะดวกในการแกไข ปรับปรุงโปรแกรม เปนตน 
 ฮอลล (Hall 1998) ไดกลาวถึงการใชเว็บในดานการเรียนการสอนวา การศึกษา
ทดลองหา วิธีการสรางเว็บอยางมีประสิทธิภาพยังอยูในระดับที่นอย แตจากการรวบรวมจาก
ประสบการณและการนําเสนอของบรรดานักออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน สรุปไดวาเว็บเพื่อ
การเรียนการสอนที่ดีจะตองมีลักษณะดังนี้ 
              1. ตองสะดวกและไมยุงยากตอการสืบคนของผูเรียน 
 2. ตองมีความสอดคลองตรงกันในแตละเว็บรวมถึงการเชื่อมโยงระหวางเว็บตางๆ  
              3. เวลาในการแสดงผลแตละหนาจอจะตองนอยที่สุด หลีกเลี่ยงการใชภาพกราฟฟก 
ขนาดใหญที่จะทําใหเสียเวลาในการดาวนโหลด 
 4. มีสวนที่ทําหนาที่ในการจัดระบบในการเขาสูเว็บนักออกแบบควรกาํหนดใหผูเรียน
ไดเขาสูหนาจอแรกที่มีคําอธิบาย มีการแสดงโครงสรางภายในเว็บ เพื่อทราบถึงขอบเขตที่ผูเรียน
จะสืบคน 
 5. ควรมีความยืดหยุนในการสืบคน แมจะมีการแนะนําวาผูเรียนควรจะเรียนอยางไร
ตามลําดับข้ันตอนกอนหลัง แตก็ควรเพิ่มความยืดหยุนใหผูเรียนสามารถกําหนดเสนทางการ
เรียนรูไดเอง 
 6. ตองมีความยาวในหนาจอใหนอย แมนักออกแบบสวนใหญจะบอกวาสามารถใช 
ไฮเปอรเท็กซชวยในการเลื่อนไปมาในพื้นที่สวนตางๆ ในหนาจอแตในความเปนจริงแลวหนาจอที่
ส้ันเปนสิ่งที่ดีที่สุด 
 7. ไมควรมีจุดจบหรือกําหนดจุดสิ้นสุดที่ผูเรียนไปไหนตอไมไดควรมีการสรางใน
แบบวนเวียนใหผูเรียนสามารถหาเสนทางไปกลับระหวางหนาตางๆ ไดงายนอกจากนี้ยังควรให
ผูเรียนสามารถกลับ ไปเรียนในจุดเริ่มตนไดดวยโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว 
 โจนสและฟารเควอร (Jones and Farquar 1997) ไดแนะนําหลักการออกแบบ
เบื้องตนที่จะเปนจุดเริ่มในการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอนดังนี้ 
              1. ควรมีการจัดโครงสรางหรือจัดระเบียบขอมูลที่ชัดเจน การที่เนื้อหามีความ
ตอเนื่องไปไมส้ินสุดหรือกระจายมากเกินไปอาจทําใหเกิดความสับสนตอผูใชไดฉะนั้นจึงควร
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ออกแบบใหมีลักษณะที่ชัดเจนแยกยอยออกเปนสวนตางๆ จัดหมวดหมูในเรื่องที่สัมพันธกัน
รวมทั้งอาจมีการแสดงใหผูใชเห็นแผนที่โครงสรางเพื่อปองกันความสับสนได 
 2. กําหนดพื้นที่สําหรับการเลือก (Selectable Areas) ใหชัดเจนซึ่งโดยทั่วไปจะมี
มาตรฐานที่ชัดเจนอยูแลว เชน ลักษณะของไฮเปอรเท็กซที่เปนคําสีฟาและขีดเสนใต พยายาม
หลีกเลี่ยงการออกแบบที่ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไปที่คนสวนใหญใช ยกเวนจะมีความจําเปนที่
ตองใช นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการทําใหตัวเลือกเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปกติเมื่อมีการคลิกคํา
หรือขอความใดๆ เมื่อกลับมาที่หนาเดิมคําหรือขอความนั้นๆ ก็จะเปลี่ยนจากสีฟาเปนสีแดงเขม
เพื่อบอกใหทราบวาผูใชไดเลือกสวน นั้นไปแลว ในการออกแบบจึงควรใชมาตรฐานเดิมแบบนี้
เชนกัน 
 3. กําหนดใหแตละหนาจอภาพสั้นๆ ทั้งนี้จากการวิจัยพบวาผูใชไมชอบการเลื่อน 
ข้ึนลง (Scroll) (Nielsen 1996, อางถึงใน Jones and Farquar 1997) อีกทั้งยังเสียเวลาในการ
โหลดนานและยุงยากตอการพิมพที่ผูใชตองการเนื้อหาเพียงบางสวน แตถามีความจําเปนตองใช
หนายาวก็ควรกําหนดเปนพื้นที่แตละสวนของหนา โดยใหผูเรียนสามารถเลือกไปยังจุดตางๆ ได
ในหนาเดียวในลักษณะของบุคมารค (Bookmark) 
 4. ลักษณะการเชื่อมโยงที่ปรากฏในแตละหนาหากมีทั้งการเชื่อมโยงในหนาเดียวกัน
และการเชื่อมโยงไปยังหนาอื่นๆ หรือออกจากหนาจอไปยังหนาจอใหมจะกอใหเกิดการสับสนได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูเรียนใชปุมมาตรฐานที่มีอยูในโปรแกรมคนผาน (Web Browser) อาจทํา
ใหผูเรียนหลงทางได ฉะนั้นจึงตองออกแบบใหมีความแตกตางและชัดเจน 
 5. ตองระวังเรื่องของตําแหนงในการเชื่อมโยง การที่จํานวนการเชื่อมโยงมากและ
กระจัดกระจายอยูทั่วไปในหนาอาจกอใหเกิดความสับสน การออกแบบที่ดีควรจัดการเชื่อมโยงไป
ยังหนาอื่นๆ อยูรวมกันเปนสัดสวนมีลําดับกอนหลังหรือมีหมายเหตุประกอบ เชน จัดรวมไว
สวนลางของหนาจอ เปนตน 
 6. ความเหมาะสมของคําที่ใชเชื่อมโยง คําที่ใชสําหรับการเชื่อมโยงจะตองเขาใจงาย
มีความชัดเจนและไมส้ันจนเกินไป  
 7. ความสําคัญของขอมูลควรอยูสวนบนของหนาจอภาพ หลีกเลี่ยงการใชกราฟก
ดานบนของหนาจอเพราะถึงแมจะดูดีแตผูเรียนจะเสียเวลาในการไดรับขอมูลที่ตองการ สําหรับ
นักวิชาการศึกษาในประเทศไทยไดกลาวถึง การออกแบบการเรียนการสอนผานเว็บไวหลายทาน
ดังนี้ 
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 ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) กลาววาการออกแบบโครงสรางของการเรียนการสอนผาน
เว็บควรจะประกอบดวย  
             1. ขอมูลเกี่ยวกับรายวิชา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดงวัตถุประสงค
ของรายวิชาสังเขปรายวิชาคําอธิบายเกี่ยวกับหัวขอการเรียนหรือหนวยการเรียน 
 2. การเตรียมตัวของผูเรียนหรือการปรับพื้นฐานผูเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียน  
 3.  เนื้อหาบทเรียนพรอมทั้งการเชื่อมโยงไปยังสื่อสนับสนุนตางๆ ในเนื้อหาบทเรียน
นั้นๆ  
 4. กิจกรรมที่มอบหมายใหทําพรอมทั้งการประเมินผลการกําหนดเวลาเรียนการสง
งาน  
 5. แบบฝกหัดที่ผูเรียนตองการฝกฝนตนเอง  
 6. การเชื่อมโยงไปแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาคนควา  
 7. ตัวอยางแบบทดสอบตัวอยางรายงาน  
 8. ขอมูลทั่วไป (Vital Information) แสดงขอความที่จะติดตอผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของ 
การลงทะเบียนคาใชจายการไดรับหนวยกิตและการเชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาหรือหนวยงานและ
มีการเชื่อมโยงไปสูรายละเอียดของหนาที่เกี่ยวของ 
 9. สวนแสดงประวัติของผูสอนและผูที่เกี่ยวของ  
 10. สวนของการประกาศขาว (Bulletin Board)  
 11. หองสนทนา (Chat Room) ที่เปนการสนทนาในกลุมผูเรียนและผูสอน  
 จากที่กลาวมาการเรียนการสอนผานเว็บ เปนการจัดการอยางจงใจและนําเสนอ
ขอมูลที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยเฉพาะ ดังนั้นการออกแบบเว็บชวยสอนจึงตอง
พิจารณาใหเปนไปตามวัตถุประสงคและการจัดระเบียบของเนื้อหาในบทเรียนที่สรางขึ้น เพื่อชวย
ใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีระบบ  
 
5.5  ประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บ 
 ประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บมีมากมายหลายประการ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนมิติใหมของเครื่องมือและ
กระบวนการในการเรียนการสอน โดยมีผูกลาวถึงประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บไวดังนี้  
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ไดกลาวถึงการสอนบนเว็บมีขอดีอยูหลายประการ 
กลาวคือ  
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 1. การสอนบนเว็บเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนที่อยูหางไกล หรือไมมีเวลาในการมา
เขาชั้นเรียนไดเรียนในเวลาและสถานที่ที่ตองการ ซึ่งอาจเปนที่บาน ที่ทํางาน หรือสถานศึกษา
ใกลเคียงที่ผูเรียนสามารถเขาไปใชบริการทางอินเทอรเน็ตได การที่ผูเรียนไมจําเปนตองเดินทาง
มายังสถานศึกษาที่กําหนดไวจึงสามารถชวยแกปญหาในดานของขอจํากัดเกี่ยวกับเวลา และ
สถานที่ศึกษาของผูเรียนเปนอยางดี  
 2. การสอนบนเว็บยังเปนการสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันทางการศึกษา ผูเรียน
ที่ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคหรือในประเทศหนึ่งสามารถที่จะศึกษา ถกเถียง 
อภิปราย กับอาจารย ครูผูสอนซ่ึงสอนอยูที่สถาบันการศึกษาในนครหลวงหรือในตางประเทศก็
ตาม  
 3. การสอนบนเว็บนี้ ยังชวยสงเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรูตลอดชีวิต 
เนื่องจากเว็บเปนแหลงความรูที่เปดกวางใหผูที่ตองการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถเขามา
คนควาหาความรูไดอยางตอเนื่องและตลอดเวลาการสอนบนเว็บ สามารถตอบสนองตอผูเรียนทีม่ี
ความใฝรูรวมทั้งมีทักษะในการตรวจสอบการเรียนรูดวยตนเอง (Meta-cognitive Skills) ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
 4. การสอนบนเว็บ ชวยทลายกําแพงของหองเรียนและเปลี่ยนจากหองเรียน 
ส่ีเหลี่ยมไปสูโลกกวางแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ได
อยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนสิ่งแวดลอมทางการเรียนที่เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ
ปญหาที่พบในความเปนจริง โดยเนนใหเกิดการเรียนรูตามบริบทในโลกแหงความเปนจริง 
(Contextualization) และการเรียนรูจากปญหา (Problem-based Learning) ตามแนวคิดแบบ 
Constructivism  
 5. การสอนบนเว็บเปนวิธีการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ เนื่องจากที่เว็บไดกลายเปน
แหลงคนควาขอมูลทางวิชาการรูปแบบใหมครอบคลุมสารสนเทศทั่วโลกโดยไมจํากัดภาษา การ
สอนบนเว็บชวยแกปญหาของขอจํากัดของแหลงคนควาแบบเดิมจากหองสมุดอันไดแก ปญหา
ทรัพยากรการศึกษาที่มีอยูจํากัดและเวลาที่ใชในการคนหาขอมูล เนื่องจากเว็บมีขอมูลที่
หลากหลายเปนจํานวนมาก รวมทั้งการที่เว็บใชการเชื่อมโยงในลักษณะของไฮเปอรมีเดีย (ส่ือ
หลายมิติ) ซึ่งทําใหการคนหาทําไดสะดวกและงายดายกวาการคนหาขอมูลแบบเดิม  
 6. การสอนบนเว็บจะชวยสนับสนุนการเรียนรูที่กระตือรือรน  ทั้งนี้ เนื่องจาก
คุณลักษณะของเว็บที่เอื้ออํานวยใหเกิดการศึกษา ในลักษณะที่ผูเรียนถูกกระตุนใหแสดงความ
คิดเห็นไดอยูตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองเปดเผยตัวตนที่แทจริง ตัวอยางเชน การใหผูเรียน
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รวมมือกันในการทํากิจกรรมตางๆ บนเครือขายการใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
แสดงไวบนเว็บบอรดหรือการใหผูเรียนมีโอกาสเขามาพบปะกับผูเรียนคนอื่นๆ อาจารย หรือ
ผูเชี่ยวชาญในเวลาเดียวกันที่หองสนทนา เปนตน  
 7. การสอนบนเว็บเอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธ ซึ่งการเปดปฏิสัมพันธนี้อาจทําได 2 
รูปแบบ คือ ปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวยกันและ/หรือผูสอน ปฏิสัมพันธกับบทเรียนในเนื้อหาหรือส่ือ
การสอนบนเว็บ ซึ่งลักษณะแรกนี้จะอยูในรูปของการเขาไปพูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นกัน สวนในลักษณะหลังนั้นจะอยูในรูปแบบของการเรียนการสอน แบบฝกหัดหรือ
แบบทดสอบที่ผูสอนไดจัดหาไวใหแกผูเรียน  
 8. การสอนบนเว็บยังเปนการเปดโอกาสสําหรับผูเรียนในการเขาถึงผูเชี่ยวชาญสาขา
ตางๆ ทั้งในและนอกสถาบันจากในประเทศและตางประเทศทั่วโลก โดยผูเรียนสามารถติดตอ
สอบถามปญหาขอขอมูลตางๆ ที่ตองการศึกษาจากผูเชี่ยวชาญจริงโดยตรงซึ่งไมสามารถทําไดใน
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังประหยัดทั้งเวลาและคาใชจายเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ติดตอส่ือสารในลักษณะเดิมๆ  
 9. การสอนบนเว็บเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานของตน สูสายตาผูอ่ืน
อยางงายดาย ทั้งนี้ไมไดจํากัดเฉพาะเพื่อนๆ ในชั้นเรียนหากแตเปนบุคคลทั่วไปทั่วโลกได ดังนั้น
จึงถือเปนการสรางแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอยางหนึ่งสําหรับผูเรียน ผูเรียนจะพยายาม
ผลิตผลงานที่ดีเพื่อไมใหเสียชื่อเสียงตนเองนอกจากนี้ผูเรียนยังมีโอกาสไดเห็นผลงานของผูอ่ืน
เพื่อนํามาพัฒนางานของตนเองใหดียิ่งขึ้น  
 10. การสอนบนเว็บเปดโอกาสใหผูสอนสามารถปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร ใหทันสมัย
ไดอยางสะดวกสบายเนื่องจากขอมูลบนเว็บมีลักษณะเปนพลวัตร (Dynamic) ดังนั้นผูสอน
สามารถอัพเดตเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยแกผูเรียนไดตลอดเวลา นอกจากนี้การใหผูเรียนได
ส่ือสารและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหา ทําใหเนื้อหาการเรียนมีความยืดหยุนมากกวา
การเรียนการสอนแบบเดิมและเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ การสอน
บนเว็บสามารถนําเสนอเนื้อหาในรูปของมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
วีดีทัศน ภาพ 3 มิติ โดยผูสอนและผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบของการนําเสนอเพื่อใหเกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน 
 ปรัชญนันท นิลสุข (2543 : 53 - 56) ไดกลาวถึงคุณลักษณะสําคัญของเว็บซึ่งเอื้อ
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน มีอยู 8 ประการ ไดแก  
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 1. การที่เว็บเปดโอกาสใหเกิดการปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนกับผูสอน
และผูเรียนกับผูเรียนหรือผูเรียนกับเนื้อหาบทเรียน  
 2. การที่เว็บสามารถนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia)  
 3. การที่เว็บเปนระบบเปด (Open System) ซึ่งอนุญาตใหผูใชมีอิสระในการเขาถึง
ขอมูลไดทั่วโลก  
 4. การที่เว็บอุดมไปดวยทรัพยากรเพื่อการสืบคนออนไลน (Online Search 
/Resource)  
 5. ความไมมีขอจํากัดทางสถานที่และเวลาของการสอนบนเว็บ (Device, Distance 
and Time Independent) ผูเรียนที่มีคอมพิวเตอรในระบบใดก็ได ซึ่งตอเขากับอินเทอรเน็ตจะ
สามารถเขาเรียนจากที่ใดก็ไดในเวลาใดก็ได  
 6. การที่เว็บอนุญาตใหผูเรียนเปนผูควบคุม (Learner Controlled) ผูเรียนสามารถ
เรียนตามความพรอม ความถนัดและความสนใจของตน  
 7. การที่เว็บมีความสมบูรณในตนเอง (Self- contained) ทําใหเราสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดผานเว็บได การที่เว็บอนุญาตใหมีการติดตอส่ือสารทั้งแบบเวลา
เดียว (Synchronous Communication) เชน Chat และตางเวลากัน (Asynchronous 
Communication) เชน Web Board เปนตน 

 
5.6  การประเมินผลการเรียนการสอนผานเว็บ 
 การประเมินผลการเรียนที่มีการเรียนการสอนผานเว็บนั้น มีลักษณะที่แตกตางอยูบาง 
แตก็อยูบนพื้นฐานความตองการใหมีการเรียนการสอนผานเว็บที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอ
การเรียนการสอน สําหรับการประเมินในแงของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ ซึ่งจัดวาเปนการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล วิธีในการประเมินผลสามารถทําไดทั้งผูสอนประเมินผูเรียนหรือให
ผูเรียนประเมินผลผูสอน ซึ่งองคประกอบที่ใชเปนมาตรฐานจะเปนคุณภาพของการเรียนการสอน 
วิธีประเมินผลที่ใชกันอยูในการประเมินผลมีหลายวิธีการ แตถาจะประเมินผลมีการเรียนการสอน
ผานเว็บก็ตองพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมและทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะกับเว็บซึ่งเปนการศึกษาทางไกลวิธีหนึ่ง การประเมินผลแบบทั่วไป ที่เปนการประเมิน
ระหวางเรียน (Formative Evaluation) กับการประเมินรวมหลังเรียน (Summative Evaluation) 
เปนวิธีการประเมินผลสําหรับการเรียนการสอน โดยการประเมินระหวางเรียนสามารถทําได
ตลอดเวลา ระหวางมีการเรียนการสอน เพื่อดูผลสะทอนของผูเรียนและดูผลที่คาดหวังไว อันจะ
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นําไปปรับปรุงการสอนอยางตอเนื่องขณะที่การประเมินหลังเรียนมักจะใชการตัดสินในตอนทาย
ของการเรียนโดยการใชแบบทดสอบเพื่อวัดผลตามจุดประสงคของรายวิชา (ปรัชญนันท            
นิลสุข 2546) 
 พอตเตอร (Potter 1998) ไดเสนอวิธีการประเมินการเรียนการสอนผานเว็บ ซึ่งเปน
วิธีการที่ใชประเมินสําหรับการเรียนการสอนทางไกลผานเว็บของมหาวิทยาลัยจอรจ เมสัน โดย
แบงการประเมินออกเปน 4 แบบ คือ  
 1. การประเมินดวยเกรดในรายวิชา (Course Grades) เปนการประเมินที่ผูสอนให
คะแนนกับผูเรียน ซึ่งวิธีการนี้กําหนดองคประกอบของวิชาชัดเจน เชน คะแนน 100 % แบงเปน
การสอบ 30% จากการมีสวนรวม 10% จากโครงงานกลุม 30% และงานที่มอบหมายในแตละ
สัปดาหอีก30% เปนตน  
 2. การประเมินรายคู (Peer Evaluation) เปนการประเมินกันเองระหวางคูของผูเรียน
ที่เลือกจับคูกันในการเรียนทางไกลดวยกันไมเคยพบกันหรือทํางานดวยกัน โดยใหทําโครงงาน
รวมกันใหติดตอกันผานเว็บและสรางโครงงานเปนเว็บที่เปนแฟมสะสมงาน โดยแสดงเว็บให
นักเรียนคนอื่นๆ ไดเห็น และจะประเมินผลรายคูจากโครงงาน 
 3. การประเมินตอเนื่อง (Continuous Evaluation) เปนการประเมินที่ผูเรียนตองสง
งานทุกๆ สัปดาหใหกับผูสอนโดยผูสอนจะใหขอเสนอแนะและตอบกลับในทันที ถามีส่ิงที่
ผิดพลาดกับผูเรียนก็จะแกไขและประเมินตลอดเวลาในชวงระยะเวลาของวิชา 
 4. การประเมินทายภาคเรียน (Final Course Evaluation) เปนการประเมินผลปกติ
ของการสอนที่ผูเรียนนําสงผูสอน โดยการทําแบบสอบถามสงผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือ
เครื่องมืออ่ืนใด บนเว็บตามแตจะกําหนด เปนการประเมินตามแบบการสอนปกติที่จะตอง
ตรวจสอบความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์การเรียนของผูเรียน  

การประเมินการเรียนการสอนผานเว็บวา จะตองอยูบนฐานที่ผูใชเปนศูนยกลาง โดย
ใหนึกถึงเสมอวาเว็บไซตควรเนนใหผูใชสามารถเขาใชไดสะดวกไมประสบปญหาติดขัดใดๆ การ
ประเมินเว็บไซตมีหลักการ ที่ตองประเมินคือ 
 1. การประเมินวัตถุประสงค (Purpose) จะตองกําหนดวัตถุประสงควา เพื่ออะไร  
เพื่อใคร และกลุมเปาหมาย คือใคร  
 2. การประเมินลักษณะ (Identification) ควรจะทราบไดทันทีเมื่อเปดเว็บไซตเขาไป
วาเกี่ยวของกับ เร่ืองใด ซึ่งในหนาแรก (Homepage) จะทําหนาที่เปนปกในของหนังสือ (Title) ที่
บอกลักษณะและรายละเอียดของเว็บนั้น  
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3. การประเมินภารกิจ (Authority) ในหนาแรกของเว็บจะตองบอกขนาดของเว็บและ
รายละเอียดของโครงสรางของเว็บ เชน แสดงที่อยูและเสนทางภายในเว็บ และชื่อผูออกแบบเว็บ  

4. การประเมินการจัดรูปแบบและการออกแบบ (Layout and Design) ผูออกแบบ
ควรจะ ประยุกตแนวคิดตามมุมมองของผูใช ความซับซอน เวลา รูปแบบที่เปนที่ตองการของผูใช  

5. การประเมินการเชื่อมโยง (Links) การเชื่อมโยงถือเปนหัวใจของเว็บ เปนสิ่งที่
จําเปนและมีผลตอการใช การเพิ่มจํานวนเชื่อมโยงโดยไมจําเปนจะไมเปนประโยชนตอผูใช ควร
ใชเครื่องมือสืบคนแทนการเชื่อมโยงที่ไมจําเปน  

6. การประเมินเนื้อหา (Content) เนื้อหาที่เปนขอความ ภาพ หรือเสียง จะตอง
เหมาะสมกับเว็บและใหความสําคัญกับองคประกอบทุกสวนเทาเทียมกัน 
 

6.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
   
1.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บในการ
สอนไวหลายดาน ดังนี้ (อางถึงใน น้ํามนต   เรืองฤทธิ์ 2546 : 72 - 75) 
 จิรดา   บุญอารยะกุล (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการนําเสนอลักษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต พบวา 1. ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ควรใชตัวหัวกลมแบบธรรมดา (Normal) ขนาด (Size) ต้ังแต 10 -20 point เชน 
AngsanaUPC, CordiaUPC, BrowalliaUPC JasmineUPC Arial Helvetica ฯลฯ ในหนึ่ง
หนาจอควรมีเนื้อหาไมเกิน 8-10 บรรทัด และควรใชลักษณะรูปแบบเดียวกันตลอดหนึ่งบทเรียน  
2.ภาพกราฟกควรใชภาพการตูนภาพวีดีทัศน ภาพลอเสมือนจริงที่เปนภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
(Animation) และ 3 มิติ (3D Animation) โดยเลือกใชจํานวน 1 ถึง 3 ภาพ ภายในหนึ่งหนาจอ 
และภาพพื้นหลัง (ถามี) ควรใชภาพลายน้ําสีจางลักษณะเดียวกันตลอดหนึ่งบทเรียน  3.สีที่
ปรากฏในจอภาพและสีของตัวอักษรขอความไมควรเกิน 3 สี โดยคํานึงถึงสีพื้นหลังประกอบดวย 
4. ส่ือในการนําทาง (Navigational Aids) ควรเลือกใชสัญรูป (Icon) แบบปุมรูปภาพ, แบบรูป
ลูกศรพรอมทั้งอธิบายขอความสั้นๆ ประกอบสัญลักษณหรือแสดงขอความ (Hypertext) และใช
เมนูแบบปุม (Button) แบบ Pop Up ที่แสดงสัญลักษณส่ือความหมายไดเขาใจชัดเจน  5. 
องคประกอบทั่วไปของโปรแกรมสามารถสืบคนขอมูลดวย Text box, Smart Search Engine 
ดวยเทคนิค Pull Down, Scrolling Bar ขอความเชื่อมโยง (Hypertext link) ใชอักษรตัวหนา ตัว
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ขีดเสนใตมีสีน้ําเงินเขมเมื่อคลิกผานไปแลวสีน้ําเงินจางลงโดยอาศัยรูปมือ (Cueing) กระพริบรวม
ดวย และการขยายลําดับขอมูลสืบคน (Branching) ไมควรเกิน 3 ระดับ 
 ทิพยเกสร   บุญอําไพ (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการ
สอนเสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา 1) ระบบการสอน
เสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ต (DTSI Plan)  ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ  (1) การวิเคราะหสถานการณ (2) การออกแบบการเรียนการ
สอน (3) การผลิตชุดการสอนผานอินเทอรเน็ต (4) การทดสอบประสิทธิภาพ (5) การดําเนินการ
เรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต และ (6) การประเมินและปรับปรุง ระบบการสอนเสริมทางไกล
ผานอินเทอรเน็ต ไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาและ
ทางระบบการศึกษาทางไกล เห็นวาอยูในเกณฑ “เหมาะสมมาก”  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอนเสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ต กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนเสริมโดยวิธี
เผชิญหนาไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05  3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนจากการสอน
เสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ตอยูในเกณฑ “เห็นดวยมาก” 
 บุญเรือง  เนียมหอม (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตในระดับอุดมศึกษา พบวา 1) ในสภาพการจัดการเรียนการสอนทาง
อินเทอรเน็ต ในปจจุบันพบวาการเรียนการสอนเนนกิจกรรมและบริการของอินเทอรเน็ต ผูสอน
เปนผูควบคุม ตรวจสอบติดตามการเรียนของผูเรียน และเตรียมความพรอมทัพยากรสนับสนุน
การเรียนทางอินเทอรเน็ต มีการใชไปรษณียอีเล็กทรอนิกส  และ WWW ในการเรียนการสอนมาก
ที่สุด ใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทัศนะของนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม การเรียนแบบรวมมือ 
และการเรียนรูดวยตนเอง ในเว็บไซตประกอบดวยหนาโฮมเพจ ประกาศขาว ประมวลรายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอนและเว็บเพจ ทรัพยากรสนับสนุน  2) ระบบการเรียนการสอน
ประกอบดวย 12 ข้ันตอนไดแก (1) การกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอนรายวิชา (2) 
การวิเคราะหผูเรียน (3) การออกแบบเนื้อหารายวิชา (4) การกําหนดวิธีเรียนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน (5) การเตรียมความพรอม ส่ิงแวดลอมการเรียนทางอินเทอรเน็ต (6) การกําหนด
คุณสมบัติผูสอน (7) การดําเนินการเรียนการสอนดวยกิจกรรมบริการทางอินเทอรเน็ต (8) การ
สรางเสริมทักษะและการจัดกิจกรรมสนับสนุน (9) การควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการเรียน  
(10) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน (11) การประเมินผลการสอน และ (12) การนําเสนอ
ขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงแกไข  3) จากการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
พบวาอาจารยสวนใหญเห็นวาระบบการเรียนการสอน มีความเหมาะสม ทุกองคประกอบมีความ
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จําเปน อาจารยสวนใหญสามารถนําระบบไปใชในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนทางอินเทอรเน็ตได ปญหาการนําไปใชงานจริง คือ ความลาชาในการรับสงขอมูลจากแหลง
ทรัพยากรภายนอก และระบบการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต 
 พลกฤษณ   วชิระจารุอังกูล (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการ
เรียนการสอนในหัวขอเร่ือง”หลักการถายภาพ”ดวยระบบสื่อชั้นสูง สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญา
ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 1. เพื่อวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อง หลักการ
ถายภาพ ดวยระบบไฮเปอรเท็กซ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เลือกเรียนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาเปนวิชาโท 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน
ดวยบทเรียนรูปแบบไฮเปอรเท็กซ เร่ือง หลักการถายภาพ พบวา 1) กลุมทดลองกลุมหลังที่จาก
บทเรียนรูปแบบไฮเปอรเท็กซที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึนแลว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยจากวัตถุประสงค 27 ขอ คิดเปนรอยละ 83.71 สวนกลุมทดลองกลุมแรกมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยจากวัตถุประสงค 27 ขอ คิดเปนรอยละ 69.72 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางของทั้งสองกลุมทดลอง 2) กลุมทดลองที่เรียนจากบทเรียนไฮเปอรเท็กซ มีคะแนน
ความกาวหนาเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ย 9.6 คะแนน  สวนอีกกลุมหนึ่งที่ เ รียนแบบปกติมีคะแนน
ความกาวหนาเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ย 5.76 คะแนน แสดงใหเห็นถึงความแตกตางอยางชัดเจน 
 พูลศรี  เวศยอุฬาร (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาผลการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัย พบวา 1) เว็บไซตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 
86.96 /87.11 ตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ทุกแผนการเรียนที่เรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสูงกวาการเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่
(p <.01)  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่
เรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   4) ความคงทนในการจํา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4ที่เรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตกับการเรียนแบบปกติทุก
แผนการเรียนทั้ง 2 คร้ัง คือ หลังจากจบการทดลองไปแลว 21 วัน และ 35 วันตามลําดับ ปรากฏ
วา คร้ังที่ 1 เฉพาะนักเรียนแผนศิลป-ภาษา ที่เรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสูงกวาการเรียนปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P < .01 คร้ังที่ 2 ความคงทนในการจําของนักเรียนทุกแผนการเรียน
ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   5) ความคงทนในการจําระหวางแผนการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทุกแผนการเรียนที่เรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตทั้งสองครั้ง ไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  6) ความคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทุก
แผนการเรียนที่เรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตกับการเรียนปกติไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ  7) เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตตอเว็บไซตโด
รวมทุกแผนการเรียนมีผลไปในทางบวก และนักเรียนแผนการการเรียนศิลป-ภาษา มีคาเฉลี่ย
โดยรวมทุกแผนการเรียนมีผลไปในทางบวก และนักเรียนแผนการเรียนศิลป-ภาษามีคาเฉลี่ยรวม
สูงสุด รองลงมาไดแก แผนการเรียนศิลป-คํานวณ และแผนการเรียน วิทย-คณิต ตามลําดับ 
 รุงโรจน   แกวอุไร (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนผานเครือขายใยแมงมุม พบวาเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียน
ผานเครือขายใยแมงมุมกับนิสิตที่เรียนตามปกติ ปรากฏวานิสิตที่เรียนผานเครือขายใยแมงมุม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานิสิตที่เรียนตามวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
เจตคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอนผานเครือขายใยแมงมุมของนิสิตและนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เจตคติอยูในระดับมาก 
 วรางคณา   หอมจันทร (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลของโปรแกรมการเรียน
การสอนผานเว็บแบบเปดและปดและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา 1) ไมมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ํากับโปรแกรม การเรียนการสอนแบบเปดและแบบปดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2) นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บแบบ
เปดและแบบปด มีผลสัมฤทธิ์ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)  นักเรียนที่
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันเมื่อเรียนดวยโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากการวิจัยดังกลาว เห็นไดวาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตหรือระบบการ
เรียนการสอนผานเว็บนั้นมีองคประกอบและขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนที่มีระบบ 
แบบแผน การที่ผูออกแบบระบบการเรียนการสอนจะจัดรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บนั้น จึง
ควรคํานึงถึงหลักในการออกแบบ จัดกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมกับรูปแบบผูเรียน เนื้อหา และ
ทรัพยากรของตนเอง โดยประยุกตนําหลักการ ข้ันตอนที่จําเปนของระบบการเรียนการสอนผาน
เว็บเต็มรูปแบบมาใชใหเหมาะสม 
 เสกสรรค    สอนไข  (2546 : บทคัดยอ) การศึกษามีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติที่มีตออินเทอรเน็ต และพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ต ของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดราชบุรี กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 600 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่มีคา
ความเชื่อมั่นดานเจตคติ และพฤติกรรมเทากับ .90 และ .94 ตามลําดับ ผลการศึกษา พบวา 1)
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นักเรียนมีเจตคติตออินเทอรเน็ตในระดับดี และมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเจตคติที่ดีตออินเทอรเน็ตของนักเรียนไมมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรกับพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตของนักเรียนมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
4) เจตคติที่มีตออินเทอรเน็ตกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนมีความสัมพันธกันใน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   5) นักเรียน ที่มีเพศ อายุ เกรดวิชาคอมพิวเตอร 
เกรดเฉลี่ยทุกวิชา และระดับชั้นเรียนตางกันมีเจตคติตออินเทอรเน็ต ทั้งสองดานไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   6) นักเรียนที่มีสาขาวิชาตางกัน มีเจตคติตออินเทอรเน็ต 
ในภาพรวมและดานลักษณะการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานจุดมุงหมายในการใชบริการตางๆ ใน
อินเทอรเน็ต  7) นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยทุกวิชา ตางกัน มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตทั้งสองดาน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   8) นักเรียนที่มีเพศ อายุ สาขาวิชา และ
ระดับชั้นเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ภาพรวมและรายดานทั้งสองดานแตกตาง
กันอยางมัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   9) นักเรียนที่มีเกรดวิชาคอมพิวเตอรตางกัน มี
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตภาพรวมและดานลักษณะการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดานจุดมุงหมาย
ในการใชบริการตางๆ บนอินเทอรเน็ต 
 อนิรุทธ   สติมั่น (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ทางอินเทอรเน็ต เร่ือง การถายภาพสําหรับบุคคลทั่วไป ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียทางอินเทอรเน็ต เร่ือง การถายภาพสําหรับบุคคลทั่วไป มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนด คือ 90.66 / 91.50 
 
6.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 ปจจุบันการเรียนการสอนผานเว็บ มีแนวโนมการเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ในตางประเทศมีระบบการติดตอส่ือสารที่สะดวก และรวดเร็ว ราคาถูก จะมีหลักสูตรการเรียนรู
ผานเว็บเปนจํานวนมากที่นาสนใจ ผูเรียนสามารถเรียนรูที่ใดก็ไดในทุกสวนของโลก รวมทั้งมี
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการเรียนรูในรูปแบบดังกลาว อยูมากมาย ผูวิจัยไดพยายาม
รวบรวมงานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนดวยเว็บ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน ไว ดังนี้ อางถึงใน วราภรณ  ตระกูลสฤษดิ ์
(2545 : 85 - 89) 
 Alloway (1996) ไดกลาวถึงการใชอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธของมนุษยที่ไมมีขอกําหนดขวางกั้นในเรื่องเวลา 
ระยะทาง ซึ่งไดเปรียบสื่อทางไกลชนิดอื่น 
 2. อินเทอรเน็ตชวยใหมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน 
 3. อินเทอรเน็ตเปนที่เก็บรวบรวมขอมูล สามารถเรียกใชขอมูลตางๆ และสามารถ
สรางขอมูลความรูใหมเชื่อมตอบุคคลใหเขาสูความรูใหมรวมกันกับผูอ่ืน รวมทั้งครูและนักเรียน 
 4. เปนแหลงสนับสนุนการสรางความรูมากกวาการสัมมนา 
 นอกจากนี้อินเทอรเน็ตสนับสนุนกิจกรรมและยุทธศาสตรการเรียนรู ดังนี้ 1) สนับสนุน
สังคมของนักเรียน  2)  สนับสนุนการสํารวจหองสมุดและฐานขอมูลทางสถาบันการศึกษา  3)  
สนับสนุนการปฏิสัมพันธกับผูนําในทุกสาขาวิชาชีพ และเกือบทุกสาขาวิชา  4)  สงเสริมการเปน
สมาชิกวารสารอีเล็กทรอนิกส และกลุมสนใจของผูเชี่ยวชาญ  5)  สงเสริมนักเรียนใหติดตามเรื่อง
ที่สนใจกับวิชาที่เราใจรวมกับนักเรียนคนอื่นๆ รวมทั้งผูเชี่ยวชาญและผูสนใจแบบสมัครเลน  
 ในสวนดานเนื้อหา โครงสราง สวนประกอบและคุณสมบัติ การออกแบบหนาจอ และ
การทํางานของมัลติมีเดีย มีขอคิดเห็นจากผูใหขอมูลวาควรสรางสภาพการเรียนการสอนที่มี
ปฏิสัมพันธ การปองกันรหัสการสนทนา ในการออกแบบควรมีความชัดเจนตามวัตถุประสงค การ
ใชคุณสมบัติและองคประกอบของเว็บใหเกิดประโยชนการมีปฏิสัมพันธและการแสดงผล
ยอนกลับ 
 Jiang (1999) ศึกษาการเรียนทางไกลผานเว็บโดยวิเคราะหตัวประกอบที่มีอิทธิพลตอ
การรับรูของผูเรียนทางไกล ขอมูลรวบรวมจาก 19 หลักสูตรที่เรียนผานเว็บ กลุมตัวอยางจากการ
สํารวจ 109 คน สิ่งที่พบจากการศึกษาครั้งนี้คือ สังคมการเรียนแบบรวมมือทําใหไดรับการเรียนรู 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงจากการอภิปราย ความสัมพันธที่เปนไปไดระหวางโครงสรางและธรรมชาติ
คําถามของผูสอนและแบบการตอบสนองจากผูเรียน คําถามในวิชาที่ตองรับรูสูงตองระมัดระวัง
และออกแบบอยางประณีต หลากหลายทรรศนะและเนนประสบการณการเรียนของผูเรียน การ
ตอบสนองในหลักสูตรการรับรูระดับสูงสัมพันธประสบการณหรือตัวอยางที่ผูเรียนคุนเคย และการ
ตอบสนองในหลักสูตรระดับสูงเกิดหลังความเขาใจ 
 เพื่อใหไดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ผูออกแบบการเรียนการสอน บนเว็บ
จําเปนตองพิจารณาองคประกอบในดานตางๆ อยางรอบคอบประกอบกับความตองการที่
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หลากหลายของหนวยงาน ซึ่งมีแตกตางกันทําใหมีการวิจัยศักยภาพของการเรียนการสอนบนเว็บ
และพบวางานวิจัยสวนใหญจะเปนการออกแบบเพื่อการเรียนสวนบุคคลและมุงเนนที่การ
ออกแบบตัวสื่อมากกวาการประยุกตใชในกระบวนการเรียนการสอน (Oliver, Omari  and 
Herington 1998) แตอยางไรก็ตามมีงานวิจัยที่ไดชี้ใหเห็นประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาในการ
ออกแบบไวหลายประการ เชน  
 Rowntree ( 1995) ไดเสนอขอสรุปจากผลการวิจัยวา ติวเตอรในวิชาออนไลนจะชวย
ใหผูเรียนไดมีการขยายและลึกในความเขาใจมโนทัศนมากกวาครูในหองเรียนเพราะสามารถ
บันทึกทุกสิ่งบนหนาจอตั้งแตเร่ิมตนการเรียน ทําใหชวยเหลือผูเรียนไมใหเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางมโนทัศนไดงาย และไดกลาวสรุปถึงอุปสรรคที่อาจเกิดไดในการเรียนการสอนออนไลน คือ  
 1. ปญหาดานเทคโนโลยีที่ไมเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่ํา 
 2. ระดับการเรียนรูของผูเรียนและติวเตอรในดานทักษะการใชคอมพิวเตอร ภาษา 
การอภิปราย การจัดเวลา การมีปฏิสัมพันธ 
 3. การใชการสื่อสารแบบ Asychonous หรือ Text base อาจจะไมตอบสนองตอ
ความตองการของผูเรียนทุกคน ผูเรียนบางคนอาจจะถนดัการพูดมากกวาการเขียน 
 Chen and Others (1997) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบ Browser 
โดยยึดเอาตัวผูใชเปนหลัก กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย Purde 
จํานวน 10 คนแบงเปน 2 กลุมๆ ละ 5 คน เพื่อจัดแบงใหเขาประเภทของการสืบคนขอมูล 2 
ประเภท คือ 1) แบบเฉพาะเจาะจง (Specific Search) และ 2) เปนแบบไมเฉพาะเจาะจง (Non- 
Specific Browsing) สวนตัวแปรคือ Path Length (จํานวนชั้น Step) ในแตละครั้งที่ผูใชเลือก 
Hyperlink ในDocument หรือ Back command กลุมตัวอยางที่ใชในการสืบคนแบบ Specific 
search จะใหสืบคนขอมูล 5 หัวขอตามที่ผูชวยเตรียมไวให โดยใส URL ไวใน Book mark สวน
กลุมที่ใชการสืบคนแบบ Non-specific browing จะใหสืบคนหัวขอที่ผูเรียนสนใจ แลวใส URL ไว
ใน Book mark เมื่อครบเวลา 10 นาที ทั้งสองกลุมตองหยุดการสืบคนทันที ผูควบคุมการทดลอง
จะสังเกตและจดบันทึกทุกๆ ตําแหนง ที่กลุมตัวอยางเขาไปสืบคน ผลการวิจัยพบวามีความ
แตกตางระหวางยุทธศาสตรของผูใชในการสืบคนขอมูล สนับสนุนสมมุติฐานที่กลาววา ผูใชมี
แนวโนมจะใชวิธีการวิเคราะหยุทธศาสตรการสืบคนอยางมีเปาหมาย (Goal directed) มากกวา 
เมื่อคนหาแบบ Specific Search และผูใชมีแนวโนมจะใช Intuitive หรือยุทธศาสตรแบบ 
Wandering “มากกวาการคนหาแบบ Non - Specific Browsing กลุมตัวอยางที่ใชการคนแบบ 
Specific Search จะมีลักษณะเปน Goal directed มากกวาแบบ Non- Specific Browsing ซึ่ง
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เห็นไดจากการใช Browser บอยกวาใช Function ภายนอกนอยกวา และเริ่มตนเสนทางใหมนอย
กวาเพราะเมื่อไมพบขอมูลที่ตองการ ผูใชก็จะหยุดการสืบคนและเริ่มตนการสืบหาขอมูลใหม สวน
กลุมตัวอยางที่ใชการสืบคนแบบ Non- Specific Browsing จะพอใจการ link ไปตามความสนใจ
ไมคอยเริ่มตนเสนทางใหม การทดลองนี้ชวยสนับสนุนความแตกตางของประเภทขอมูล และ
วิธีการคนหาแตกตางกัน รวมทั้งเรื่องการรูคิด (Cognitive) ของผูใช จะมีผลตอการใช Browser 
คือเมื่อผูใชตองการหาขอมูลเฉพาะเจาะจง ก็จะใชวิธีแบบ Goal directed 
 Oliver, Omari and Herrington (1998) ทําการศึกษาวิธีการและกลยุทธิ์ในการนํา
การเรียนรูผานเว็บไปใช กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา จํานวน 56 คน แบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 28 
คน กลุมผูวิจัยไดออกแบบ Home Page ออกเปน 4 บท แตละบทจะมีชื่อเร่ือง เนื้อหา และการ
เชื่อมโยงกับเว็บไซตที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในบทนั้นๆ มีแบบทดสอบพรอมคําเฉลย แตละบทจะ
เขียนในลักษณะของตําราเรียน มีความยาว ประมาณ 500-700 คํา มีภาพ 20-30 ภาพ และมีการ
เชื่อมโยงภายนอก 15-20 Links โดยกลุมตัวอยางกลุมแรกจะเปนกลุมที่เรียนแบบมีเอกสาร
ประกอบการเรียน กับอีกกลุมจะไมไดใชคูมือในการเรียน ในกลุมทั้งสองกลุมก็จะแบงเปนการ
เรียนแบบมีคู และแบบเรียนคนเดียวคือไมมีคูผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
กลุมที่เรียนโดยมีคูมือ และไมมีคูมือนั้น ไมมีความแตกตางกัน เชนเดียวกับการเรียนแบบมีคูและ
ไมมีคู ก็ไมแตกตางกัน 
 Bonk and Cummings (1998) ไดเสนอขอแนะนํา 12 ประการเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนบนเว็บที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ 
 1. สรางสังคมการเรียนรูที่ปลอดภัย 
 2. สนับสนุนการมีสวนรวมอยางผูกพัน 
 3. ใหทางเลือกแกผูเรียน 
 4. มีการสนับสนุนการเรยีนรู 
 5. ใหผลยอนกลับทั้งสวนบุคคลและกลุม 
 6. จัดใหมีการฝกประสบการณ 
 7. สรางงานที่ทําใหเกิดการบูรณาการความรู 
 8. ใชประโยชนของการเขียนทางอีเล็กทรอนิกส 
 9. สรางเว็บที่เชื่อมไปยังนักเรียนเพื่อสามารถใหขอแนะนํา 
 10. จัดเตรียมโครงสรางที่ชัดเจนและกระตุนใหเกิดงานการเรียนรู 
 11. ประเมินผลทางอีเล็กทรอนิกส 
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 12. การเรียนรูของบุคคล คือความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 Lu, Wan and Liu (199) Mclsaac and other (1999), Seals and Cann (2000) 
Shin, Schallert and Savenye (1997) ไดเสนอตัวแปลที่มีผลตอความสําเร็จในการใชไฮเปอร
มีเดียในการเรียนการสอนซึ่งไดแกตัวแปรดานผูเรียน เชน ความสามารถ ทักษะ ความชอบ ดาน
งาน การเรียนรู เชน ทิศทางการเรียนรู การสรางการควบคุมบทเรียน เนื้อหาการเรียนรู เชน
โครงสรางความซับซอนของเนื้อหา การยอมรับ การปรับเปลี่ยน กิจกรรมการเรียนรู เชน การจัดให
มีคําแนะนําจะใหผลการเรียนดีกวาและปองกันการหลงทางของผูเรียน 
 ในการศึกษาการดําเนินงานและการพัฒนาการเรียนการสอนบนเวบ็ตอความกาวหนา
ในการเรียนเทคโนโลยีและอาชีพนั้น Mathew (2000) ศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน เกรด 7 
จํานวน 167 คน ที่เรียนผานเว็บในโรงเรียน เว็บที่ใชถูกสรางเปนกลวิธีเอื้อความสะดวกใน
หลักสูตรโครงงานศึกษาเทคโนโลยีและอาชีพในชายฝงอัลเบอรตา ขอมูลรวบรวมจากการบันทึก
ความสนใจตอการเรียน การรับรูการใชและปฏิสัมพันธกับเพื่อนที่ใช ผลพบวาเว็บชวยสอนเปลี่ยน
การสอนจากผูสอนเปนศูนยกลางเปนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการใชเว็บหลายจุดมุงหมาย รวมทั้ง
ลดการจัดการเวลาและการสอนที่ซ้ําๆ ชวยผูสอนใหสามารถใชเวลากับผูเรียนไดมากขึ้น 
 Cooper (2000) ไดทําการทดลองจัดการเรียนโดยใชเว็บกับนักศึกษา จํานวน 200  
คน ในวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน เพราะขอดีของการเรียนการสอนบนเว็บมีขอดีหลายประการ คือ 
ชวยเพิ่มปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับนักศึกษาหรือ ผูเรียนมากยิ่งขึ้น ใหโอกาสผูเรียนใน
การศึกษาหาความรู และเรียนรูไดมากขึ้น และชวยเพื่อความพึงพอใจในการเรียน การศึกษาของ
เขาไดขอสรุปวา การเรียนออนไลนหรือการเรียนการสอนบนเว็บนี้เปนโอกาสของการทาทายใน
การเรียนการสอน และเปนความทาทายที่นาสนใจทั้งตัวครูผูสอน และนักศึกษาหรือผูเรียน
เชนเดียวกันถาในหลักสูตรวิชานั้นไดมีการวางแผนการสอนและปฏิบัติตามแผนการสอนอยางดี 
และเปดใหนักเรียนไดใหขอมูลยอนกลับ อันเปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอนบนเวบ็
ใหดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเปนสิ่งแวดลอมที่ดีสําหรับการศึกษา อีกทั้งเปนทางเลือกใหมที่
แตกตางจากการเรียนแบบเดิม 
 Mioduser (2000) ไดศึกษาสภาพการเรียนการสอนและลักษณะของการเรียนการ
สอนบนเว็บ วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาลักษณะของเว็บไซตทางการศึกษาวามีลักษณะ
ใด ใชลักษณะการเรียนรูในรูปแบบใหน เพื่อจําแนกหมวดหมูและลักษณะของเว็บไซตทาง
การศึกษาทั้ง 100 เว็บไซต ซึ่งเปนเว็บไซตที่คณะผูวิจัยไดคัดเลือกมาโดยมีเกณฑ ดังนี้คือ ให
นักศึกษาจํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูชวยวิจัยทําการศึกษารวบรวมเว็บไซตทางการศึกษา คนละ
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ประมาณ 100 เว็บไซต ไดจํานวนเว็บไซตที่ใชในการศึกษาทั้งหมด จํานวน 436 เว็บไซต เร่ิมทํา
การประเมินและวิเคราะหขอมูล ระหวางเดือนเมษายน ค.ศ.1998 จนถึงเดือนมิถุนายน 1998 ผล
การศึกษาที่สําคัญมีดังนี้ คือ เว็บไซตทั้งหมดสวนใหญจัดทําโดยสถาบันการศึกษา 
 

หัวขอการวิเคราะห เนื้อหาการวิเคราะห 
ผูจัดทํา 
 
 
การสนับสนุนการเรียน 
 
ลักษณะขอมูลบนเว็บ 
 
การสงเสริมกระบวนการคิด 
 
 
ลักษณะการสื่อสารบนเว็บ 

-สถาบันการศึกษา รอยละ 34.8  
-พิพิธภัณฑ (Museum) รอยละ 33.3  
-บริษัทเอกชน รอยละ 16.7 
-สนับสนุนการเรียนรายบุคคล รอยละ 93.3  
-การเรียนรูรวมกัน รอยละ 12.4 
-เปนฐานะขอมูล (Information base) รอยละ 64.9  
-กิจกรรมบนเว็บ รอยละ 48.4 
-การดึงขอมูลมาใช (Information retrieval) รอยละ 52.5 
-สงเสริมความจํา (Memorizing) รอยละ 42 
-สงเสริมการแกปญหาและการตัดสินใจ รอยละ 5 
 -ใชไปรษณียอีเล็กทรอนิกสมากที่สุด รอยละ 64.9 
-ใช Synchronous activities รอยละ 3.9 

  
 Vrasidas and Mclsaac (2000) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณจากการเรียน
การสอนบนเว็บในรายวิชา “ประเด็นปญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและสื่อการศึกษ 
 ในปจจุบัน” พบวา ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพควรจะ 
 1. มีเวลาในการวางแผน  การพัฒนาและทบทวนโครงสรางบทเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 2. ใหเวลาเพียงพอตอการใหคําแนะนําและตอบคําถามในระยะแรกๆ ของการเรียน
รวมทั้งมีการวางตารางเวลาการทํางานใหสมาชิกในทีมดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. ผูสอนควรมีการรวมกันในการอภิปราย และจัดเตรียมตนแบบในการทํางาน แต
อยางไรก็ตามควรระมัดระวังไมใหเปนการบังคับผูเรียน 
 4. สนับสนุนใหมีปฏิสัมพันธและมีการสรางสังคมการเรียนรูโดยอาจจะใชยุทธวิธี
การทํางานแบบรวมมือ ซึ่งมีการวางแผนไวลวงหนา 
 5. มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
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 จากผลการวิจัยที่ไดกลาวมาแลวจะเห็นวามีตัวแปรอีกหลากประการที่ผูออกแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บจะตองนํามาพิจารณาทั้งดานตัวผูเรียน เนื้อหาวิชา กิจกรรม การประเมิน 
และการบริหารรายวิชาเพื่อใหสามารถจัดสภาพการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
เปาหมายที่ตองการใหการเรียนการสอนบนเว็บโดยการใชการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อใหสามารถ
พัฒนาการเรียนรูเปนทีมของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การนําเว็บมาใชในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษามีแนวโนมขยายเพิ่มมากขึ้น 
เห็นไดจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศ มีการเปดสอนและเรียนบนเว็บเปนจํานวน
มากหลายหลักสูตร เนื่องจากคุณสมบัติประการหนึ่งที่สําคัญของเว็บ คือ ความสามารถเปนแหลง
ความรูโดยตรงสําหรับผูเรียน และยังสามารถใชไดดีกับการเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีการ
ติดตอส่ือสารที่รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และมีประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสารถึงกัน ดัง
การศึกษาของ Philip and Sue (1998) ที่กลาววา การเรียนการสอนบนเว็บ ถือเปนนวัตกรรมการ
เรียนการสอนรูปแบบใหมที่มีความรวดเร็ว มีพลังในการทําใหเกิดการเรียนรูสูงทั้งยังเนนในเรื่อง
ของการมีปฏิสัมพันธระหวานักศึกษาดวยกันในการเรียนรูรวมกัน  ซึ่งเขาไดอธิบายถึง
คุณประโยชนของการเรียนการสอนบนเว็บ ดังนี้ 

1. สามารถเปนแหลงขอมูล ความรูมีคุณคาและมีมากมายมหาศาล 
2. การออกแบบสามารถจําแนกเปาหมาย จุดประสงค แยกเนื้อหาในการเรียน 

กิจกรรมการเรียน และอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. รับรูผลการเรียนไดอยางรวดเร็ว 
4. สอบถามความรูเพิ่มเติมไดจากผูจัดทําการสอนไดโดยตรง โดยใชการสื่อสาร 
5. ประเมินระดับผลงานได 
6. สรางทีมงานการเรียนรู ทําดวยตนเองหรือเรียนเปนกลุม 
7. มีการสื่อสารไปทั่วโลก 

 การสอนบนเว็บมีประโยชนมากในแงของผูเรียน กลาวคือ ผูเรียน เรียนที่ไหน เมื่อไร 
ดวยเนื้อหามากเทาใดก็ไดตามที่ผูเรียนตองการ สอดคลองกับแนวคิดใหผูเรียนเปนศูนยกลางการ
เรียนรู และเรียนเมื่อผูเรียนพรอม สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับผูอ่ืนและแหลง
ความรูที่มีอยูทั่วโลกไดอยางกวางขวาง การเรียนรูเปนสิ่งที่ไมยุงยากอีกตอไป การเรียนมีความ
ยืดหยุนสูง และขยายโอกาสเปดกวางสําหรับทุกๆ คน ที่มีความพรอมในการเรียนรู นอกจากนีแ้ลว
การเรียนแบบนี้เปนการเรียนที่ดึงดูดใจ มีปฏิสัมพันธสงเสริมการเรียนรวมกันไดเปนอยางดี 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 
 การศึกษาเพื่อพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินทราเน็ต กลุมสาระการเรียนรูงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น    
ประถมศึกษาปที่ 5 ในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development) โดยดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. แบบแผนการวิจัย 
3. การสรางและพัฒนาสื่อและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรเปนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  จํานวน 400 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  โดยการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) 
 
2. เนื้อหาวิชาที่ใชในการศึกษาวิจัย 
  บทเรียนผานเครือขายอินทราเน็ต กลุมสาระการเรียนรูงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น    ประถมศึกษาปที่ 5 
 
3. แบบแผนการวิจัย 
 แบบแผนการทดลองในการวิจัยครั้งนี้คือ การทดลองแบบ One-Group Pretest-
Posttest Design  
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T1 X T2 

 
 เมื่อ   T1  คือ การทดสอบกอนเรียน 

    X คือ การเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนผานเครือขายอินทราเน็ต เร่ือง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

   T2 คือ การทดสอบหลังเรียน 
 
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามแบบปลายเปด  สําหรับผู เชี่ ยวชาญดานสาระการเรียนรู
คอมพิวเตอรพื้นฐาน และผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต  

1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด เพื่อ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามที่เกี่ยวของการสาระของบทเรียนและวิธีการสรางบทเรียน
บนเครือขายอินทราเน็ต ที่มีคุณภาพ (แบบสอบถามดังในภาคผนวก ข) 

1.2 นําประเด็นในแบบสอบถามฯไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญใหตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสม เพื่อนํามาปรับปรุง 

1.3 นําแบบสอบถามฯที่ปรับปรุงแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของดานสาระ วิชา 
3 ทาน และดานบทเรียนผานเว็บ 3 ทาน ตอบตามประเด็นที่ถาม  (ดังมีรายชื่อ  ในภาคผนวก ก.) 

1.4 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามฯมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เพื่อเปนเครื่องมือในการทดลองตอไป 

1.5 เมื่อสรางเปนเว็บเพจแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบประเมิน
คุณภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชแบบประเมินของ NECTEC (แบบประเมิน
ดังในภาคผนวก ข.) 
 จากขั้นตอนดังกลาวสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด 
 
 2.  บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งมีวิธีดําเนินการพัฒนาดังนี้ 

       2.1 ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางบทเรียนผานเว็บ 
  2.2 นําผลที่ไดจากแบบสอบถามฯ จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญ
ดานบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต มาวางโครงรางเว็บเพจและเขียน Story board 
  2.3 นําโครงสรางและ Story board ไปสรางเปนบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต 
เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ดวยโปรแกรม Free Ware (Webpage 
Maker 2.01) 
  2.4 ปรับปรุงบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหาและลักษณะ
บทเรียนที่สรางเปนเว็บเพจ 

ศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด 

อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ / นาํมาปรับแก 

นําแบบสอบถามฯไปถามผูเชี่ยวชาญดาน
การออกแบบเว็บเพจ 

นําแบบสอบถามฯไปถามผูเชี่ยวชาญดาน
สาระวิชาคอมพิวเตอรพืน้ฐาน 

นําขอมูลที่ไดรับจากการสอบถามมาวเิคราะห/สังเคราะหเพื่อเปน
แนวทางในการออกแบบเปนบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต ในวิชา

คอมพิวเตอรพืน้ฐาน 

นําเว็บเพจที่ออกแบบแลวไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 
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                   2.5 นําสื่อการเรียนการสอนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ยังไมเคยเรียนใน
เนื้อหาสาระเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมากอนและสามารถหา
ประสิทธิภาพของสื่อได ดังนี้ 

2.5.1 ทดลองเดี่ยว One-to-one โดยคัดเลือกผูเรียนที่มีผลการเรียนอยูใน
เกณฑเกง, ปานกลาง, และระดับออน ระดับละ 1 คน ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 / 2549 วันที่ 
11 ธันวาคม 2549 กลุมทดลองคือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี หอง 5/3 ในการทดลองครั้งนี้
ผูวิจัยตั้งเกณฑ 60/60 ผลการทดลองที่ได คือ  E1/E2 =61.11/64.44 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
จ.) 

2.5.2 ทดลองกับกลุมเล็ก (Small Group Tryout) โดยเลือกผูเรียนทั้ง 3 
ระดับ   ระดับ ละ 3 คน จากนักเรียนหอง 5/1, 5/2 และ หอง 5/4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยทํา
การทดลองในวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยตั้งเกณฑ 70/70 ผลการทดลองที่
ได คือ E1/E2 =71.11/76.67 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  จ.) 
 
  จากขั้นตอนดังกลาวสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 
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ศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวของเพื่อสรางบทเรียนบนเครอืขายอินทราเน็ต 

 

เขียนโครงรางและ Story board ของเว็บเพจ 

 

นําโครงสรางและ Story board ไปสรางเปนบทเรยีนบทเครือขายอินทราเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต ที่สรางเปนเวบเพจ 
แลวไปใหผูเชีย่วชาญทุกดานตรวจสอบความถูกตอง 

 

ผาน 
 

นําบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกีย่วกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่
สรางแลวไปทดลองใชกับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 (ทดลองเดี่ยว และทดลองกลุมยอย) 

 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เพื่อนาํไปทดลองจริง 

 
แผนภาพที่ 2 ข้ันตอนการสรางบทเรียนบทเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

นํามาปรับปรุง 
ตามขอเสนอแนะ 
ของผูเชี่ยวชาญ 

ไมผาน 

นํามาปรับปรุง 
ตามขอเสนอแนะ 
ของผูเชี่ยวชาญ 

ไมผาน 
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 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดวยสื่อการเรียนการ
สอนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองคอมพิวเตอรเบื้องตนและการใชอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวของกับการสรางเครื่องวัดและประเมิน 
3.2 ศึกษาโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาสาระวิชาที่สอนและผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง รวมถึงการศึกษาแนวคิดของผูเชี่ยวชาญที่ใหสัมภาษณทั้ง 2 ดาน มากําหนด
จํานวนขอทดสอบในแตละหนวยการเรียนรู 

3.3 สรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 
  3.4 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญดานสาระการเรียนรู
กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรง และ
สอดคลอง (IOC) กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

3.5 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในภาคเรียนที่ 2/2549 ที่เคยเรียนเรื่อง
คอมพิวเตอรเบื้องตนและการใชอินเทอรเน็ตมาแลว จํานวน 30 คน 

3.6 หาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ
โดยเลือกแบบทดสอบขอที่มีความยากงาย (P) ระหวาง .20-.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 
.20 ข้ึนไป โดยไดผลตามตารางวิเคราะห (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง.) 

3.7 วิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบดวยสูตร KR-20 ของ
คูเดอร  ริชารดสัน 

3.8 นําแบบทดสอบที่วิเคราะหผานเกณฑแลวใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 ที่เคยเรียนเนื้อหานี้มาแลว เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอไป 
 
  จากขั้นตอนดังกลาวสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 
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แผนภาพที่ 3 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) เพื่อวัดพื้นฐานความรูใน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 2. ผูวิจัยใหคําแนะนําวิธีการเรียนจากสื่อบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ือง
คอมพิวเตอรเบื้องตนและการใชอินเทอรเน็ต 
 3. ดําเนินการทดลอง โดยกําหนดใหกลุมตัวยางนั่งเรียนจากคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
ตอนักเรียน 1 คน นักเรียนเปดโปรแกรมคนผาน (Web Browser) พิมพที่อยูของเว็บเพจที่ 
www.anubalschool.com ซึ่งจะเขาสูหนาเว็บเพจของโรงเรียน จากนั้นใหนักเรียนคลิกลิงคที่
แหลงการเรียนรู เพื่อเขาสูบทเรียนที่สรางขึ้นเปนบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต แลวศึกษาตาม
ข้ันตอนที่กําหนดในเนื้อหา โดยใชเวลาทดลองเรียน คร้ังละ 2 คาบๆ ละ 60 นาที ตอสัปดาห เปน
เวลา 4 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 

ศึกษาตําราเอกสารที่เกี่ยวของกับกางมือวัดและประเมินผล 

วิเคราะหสาระและจุดประสงคเพื่อกําหนดจํานวนขอของแตละหนวยการเรียนรูยอย 

สรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

นําแบบทดสอบที่สรางไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเพื่อหาความสอดคลองเนื้อหา (IOC) 

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนที่ผานการเรียนรูในสาระดังกลาวมาแลว 

นําผลการทดลองที่ไดมาหาคาความยากงาย และคาการจําแนก 

นําผลการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบดวยการหาคาสัมประสิทธ
ของคะแนนกอนและหลังเรียน 
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 4. รวบรวมขอมูลผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง การ
ทดสอบ ทําโดยการตอบแบบทดสอบลงในกระดาษคําตอบที่กําหนดใหทั้งกอนและหลังการเรียน
จากบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต ฯไวเพื่อนํามาวิเคราะห 

 
 จากขั้นตอนการทดลองทั้งหมดสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 

 
 
แผนภาพที่ 4 แผนภาพแสดงขั้นตอนในการทดลอง 

 
6. สถิติที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง โดยใชคา รอยละ 

__
X  และ S.D. 

  X   = 
n

X∑  

   
  เมื่อ  X  = คาเฉลี่ยเลขคณิต 

  ΣX = ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

  n = จํานวนนักเรียน 
  หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนโดยคํานวณจากสูตร 
 

ทําแบบทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) เพื่อวัดพื้นฐานความรู  

 ดําเนนิการทดลองโดยใชเวลาทดลองเรียนครั้งละ 2 คาบๆละ 60 นาที ตอ
สัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห ทําแบบทดสอบหลังการทดลอง (Post test) 

รวบรวมขอมูลผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง 
ทั้งกอนและหลังการเรียนจากสื่อการเรียนการสอนบนเครือขายอินทราเน็ต 
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  S.D. = ( )
( )1nn

xxn 22

−
∑ ∑−  

 
  เมื่อ  S.D. = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    X∑  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    2X∑  = ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    n  = จํานวนนักเรียน 
 
 2. วิเคราะหเพื่อประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนผานเว็บ ตามเกณฑ 80/80 
โดยใชสูตร E1/E2 (เสาวนีย   สิกขาบัณฑิต 2528:295) 

 

E1  = 
100

A
n

x
×

∑  

 

E2  = 
100

B
n

F
×

∑  

 
เมื่อ E1  = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

E2  = ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
A  = คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกชุดรวมกัน 
B  = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
N  = จํานวนนักเรียน 
∑x  = คะแนนรวมของการทําแบบทดสอบระหวางเรียน 
∑F  = คะแนนรวมของการทําแบบทดสอบเมื่อเรียน 

เนื้อหาจบแลว 
  หาคาความตางของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนกลุมตัวอยางที่
เรียนโดยสื่อการเรียนการสอนบนเครือขายอินทราเน็ต กอนและหลังเรียน (One-group pretest-
posttest design)  
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 3. หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหาระดับความยาก
งาย (P) (บุญเรียง   ขจรศิลป 2533 :116-117) 

  สูตร  P = 
LH

LH
NN
RR

+
+  

  เมื่อ P = คาดัชนีความยากงายของขอสอบ 
HR  = จํานวนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
LR  = จํานวนที่ตอบถูกในกลุมตํ่า 
HN  = จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุมสูง 
LN  = จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุมตํ่า 

  และคาอํานาจจําแนก คํานวณจากสูตร ของบุญเรียง   ขจรศิลป (2533 :116-
117) 

  สูตร  R = 
n

RR LH −  

  เมื่อ  R  = คาดัชนีความยากงายของขอสอบ 
  HR   = จํานวนที่ตอบถูกในกลุมสูง 

  lR   = จํานวนที่ตอบถูกในกลุมตํ่า 
  n  = จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

  และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-
Richardson 

  K-R20r  = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑−

− 2s
pq1

1k
k  

 
  เมื่อ  r = คาดัชนีความเที่ยงของแบบทดสอบ 

  K = จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 
  P = สัดสวนของคนที่ตอบถูก 
  Q = 1-p 
  S2 = ความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ 

 
 4. วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item Objective 
Congruence)  (กรมวิชาการ, สํานักทดสอบทางการศึกษา 2544 : 39) ใชเกณฑประเมินผลดังนี้ 
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  +1  = แนใจวาขอสอบสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
     0  = ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

-1  = แนใจวาขอสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

 สูตร  IOC = 
N

R∑  

 
 เมื่อ  IOC = คาดัชนีความสอดคลองที่มีคาอยูระหวาง -1 ถึง +2 

 ∑R  = ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
 N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 
  ขอมูลทางสถิติทั้งหมดจะใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป MS-Excel ในการ
วิเคราะหขอมูล 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการวิจัยของการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี ผูวิจัยมีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1    ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ือง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเนต็ 
 ตอนที่ 2    ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน จาก
บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
 
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทเรียน บนเครือขายอินทราเน็ต วิชา
คอมพิวเตอร โดยสรุปจากความคิดเห็น ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาคอมพิวเตอร  
 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา(ดังแสดงในตารางที่ 1) และผูเชี่ยวชาญดาน
การออกแบบเว็บเพจ (ดังแสดงในตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 1 สรุปคําตอบแบบสอบถามแบบปลายเปดของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

รายการ สรุปผล 
1. เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรที่
เหมาะสมกับระดับการเรียนรูของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ควรเปน
อยางไร 
รายการ 

     เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับระดับการเรียนรู
ของนักเรียนระดับประถมศึกษานั้น ผูวิจัยควรจะตอง
ศึกษาหลักสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน  ช ว งชั้ นที่  2 
ประถมศึกษาปที่ 4-6 โดยใหมีการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อ 
สรุปผล 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
 

รายการ สรุปผล 
 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับชวงชั้นเปนรายป ราย

ภาคเรียน แลวจึงกําหนดเปนเนื้อหาสาระยอย ซึ่งจากการ
วิเคราะหหลักสูตรฯ พบวา เนื้อหาสาระที่ตองจัดการเรียนรู
ระดับประถมศึกษาปที่ 5 ในวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานนั้น 
ประกอบดวย 
- ความรูเกี่ยวกับอุปกรณตางๆ ทั้งภายนอกและภายใน
ของคอมพิวเตอร 
-  หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 
-  ประโยชนของคอมพิวเตอรตอการสรางงาน การสืบคน
ขอมูลความรู การเก็บรวบรวมขอมูลผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

2. การแบ ง เนื้ อหาสาระวิ ชา
คอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 
4-5 ควรเปนอยางไร 

     การแบงเนื้อหาสาระวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษาระดับชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
ควรแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร และสวนที่เปนเรื่องเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา, พัฒนาการ 
และคุณประโยชน อยางครบถวนระดับพื้นฐาน โดยเฉพาะ
เร่ืองเกี่ยวกับคอมพิวเตอรนั้นมีรายละเอียดมาก และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ฉะนั้นผูวิจัยจึงตองระมัดระวัง
อยางยิ่งในการนําเสนอเนื้อหาสาระผานเว็บไซด 

3. จุดประสงคการเรียนรูในวิชา
คอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา
ควรมีกี่ขอและมีอยางไรบาง 

     จุดประสงคการเรียนรูในวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษา ควรกําหนดใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่
นําเสนอใหผูเรียนไดศึกษา 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
 

รายการ สรุปผล 
ขอ 4. กิจกรรมที่นาจะสงเสริมการ
เ รียนรู วิชาคอมพิวเตอรระดับ
ประถมศึกษาควรจะมีอยางไรบาง 
 

     กิจกรรมที่นาจะสงเสริมการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร
ระดับประถมศึกษานั้น ไมควรใหผู เรียนศึกษาจากสื่อ
ประเภทเดียว ควรมีการนําสื่อประกอบการเรียนรูประเภท
อ่ืน เชน วีดิทัศน เอกสาร กิจกรรมเกี่ยวกับการคนควา 

 เขียนรายงาน และรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มา
ประกอบดวย โดยมีกิจกรรมเสนอแนะ คือ กิจกรรมชมรม 
ซึ่งเปนกิจกรรมเสริมตามแนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การงานอาชีพและ 

5. การวัด ประเมินผลการเรียนรู
วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาควรมีลักษณะแบบ
ใดบาง 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ระบุไวในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน    
การวัดประเมินผลการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรระดับ
ประถมศึกษา ควรมีลักษณะที่เปนกระบวนการตอเนื่อง 
สามารถวัดและประเมินผู เ รียนไดทั้ง 3 ดาน คือ ดาน
ความรูความเขาใจ ดานทักษะ และดานเจตคติ โดยมี
แนวทาง ดังนี้ 
-  ต อ ง วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ค ว า ม รู  ค ว า ม คิ ด 
ความสามารถ  ทักษะกระบวนการ  เจตคติ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และโอกาสของผูเรียน 
-  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
-  เก็บขอมูลที่ไดจากการวัด ประเมินผล ตามจริง 
-  สามารถจําแนกและบงชี้ความรู ความสามารถของ
ผูเรียนเปนรายบุคคลไดตองมีความเที่ยงตรงและเปนธรรม
ทั้งในดานวิธีการและระยะเวลาของการประเมินโดยการวัด
ประ เมิ นผลจะต อ งสามารถจํ า แนกระดั บความรู
ความสามารถของผูเรียน การสอนของผูสอน และคุณภาพ
ของส่ือประกอบการเรียนการสอนได 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
 

รายการ สรุปผล 
ขอ  6. กิจกรรมการเรียนรูวิชา
คอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา
ทั้งหมดควรมีการทดสอบกอน-
หลัง เรียน หรือไมเพราะเหตุใด 

     ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
ระดับประถมศึกษานั้นสมควรอยางยิ่งที่ตองมีการทดสอบ
ทั้งกอน และหลังการเรียนรู ทั้งนี้เพราะกิจกรรมดังกลาว
เปนกระบวนการหนึ่งในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน 

ขอ 7. ขอเสนอแนะและอื่นๆ  ไมมี 
 
ตารางที่ 2 สรุปคําตอบแบบสอบถามแบบปลายเปดของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บเพจ 
 

รายการ สรุปผล 
1. รูปแบบเว็บเพจสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
ควรมีลักษณะอยางไร 

     รูปแบบเว็บเพจสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาควรมี
ลักษณะดังตอไปนี้ คือ ควรมีหนาหลักหรือหนา Home Page ที่
สามารถเชื่อมโยงไปถึงหนาอื่นๆไดอยางตอเนื่องเพื่อเปน
ประโยชนตอผูเรียนในการเรียนรูแบบกาวหนาหรือสามารถ
กลับไปทบทวนในเนื้อหาที่ไมเขาใจ ควรมีเนื้อหาที่ประกอบดวย
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงประกอบ ไมควรมีแตตัวอักษร
ลวนๆ 

2. เว็บเพจที่เกี่ยวกับ
เนื้ อหาวิ ชาคอมพิ ว เตอร
ระดับประถมศึกษา ควรมี
ลักษณะอยางไร 

     เว็บเพจที่ เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรระดับ
ประถมศึกษาควรมีลักษณะที่มีภาพประกอบชัดเจน แบงเนื้อหา
ออกเปนตอนๆไมยาวเกินไปนัก มีการเชื่อมโยงเนื้อหาอยางเปน
ระบบ เนื้อหาควรมีลักษณะแบบกวางไมลงลึกในรายละเอียด
จนเกินไป แตตองถูกตอง ชัดเจนและทันสมัย 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

รายการ สรุปผล 
3. เว็บเพจที่มีรูปแบบ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ รี ย น รู
เ นื้ อหาวิ ชาคอมพิ ว เตอร 
ระดับประถมศึกษาควรมี
อ ง ค ป ร ะ กอบที่ สํ า คัญ ๆ
อะไรบาง 

     เว็บเพจที่มี รูปแบบเกี่ยวกับการเรียนรู เนื้อหาสาระวิชา
คอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา ควรมีองคประกอบสําคัญคือ 
มี คํ านํ า  มี จุ ดประสงค ก า ร เ รี ยน รู  ตั ว เนื้ อหาบท เ รี ยน 
แบบทดสอบทั้งกอนและหลังการเรียนรู ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
กิจกรรมเสริมการเรียนรู การเชื่อมโยงเนื้อหากับแหลงขอมูลเพื่อ
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม การติดตอกับผูสอน และตําแหนง
หรือที่อยูของเว็บไซดบนอินเทอรเน็ต (URL) 

4. ขอควรคํานึงสําคัญในการ
ออกแบบเว็บเพจเพื่อการ
เ รียนรู  เนื้ อหาสาระวิ ชา
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา มีอะไรบาง 

ขอควรคํานึงสําคัญในการออกแบบเว็บเพจเพื่อการเรียนรู
เนื้อหาคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา คือ ควรคํานึงถึงวัยของ
ผูเรียน (จิตวิทยาการเรียนรู) คํานึงถึงความถูกตองของเนื้อหา
สาระในบทเรียน คํานึงถึงโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน การ
วัดผลประเมินผลของผู เ รียนเปนรายบุคคล โอกาสในการ
คนควาหาความรู เพิ่มเติมจากครูผูสอน  หรือจากสื่ออ่ืนๆ 
คํานึงถึงทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ และระยะเวลาในการใช
เว็บเพจเพื่อการเรียนรู ในสรุปผล 

 
 
 

ประเด็นของการออกแบบเว็บเพจที่ตองคํานึงถึงอยางยิ่ง คือ
จะตองงายตอการเขาไปศึกษา เชนมีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่
สามารถเขาถึงเนื้อหาสวนที่ผานมาและสวนที่ตอไปขางหนาได
อยางรวดเร็ว การใชภาพประกอบที่เหมาะสมชัดเจน สามารถ
ส่ือความหมายได ขนาดและสีของตัวอักษร สีของพื้นหลัง ส่ือ
มัลติมีเดียที่จะนํามาประกอบสามารถเราความสนใจของผูเรียน 
และตองไมเปนการเบี่ยงเบนความสนใจไปจากบทเรียนที่
ตองการใหเรียนรู เปนตน 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

รายการ สรุปผล 
5. ขอจํากัดและปญหาที่ตอง
ระวังที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง
การออกแบบเว็บเพจ เพื่อ
การเรียนรูเนื้อหาสาระวิชา
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา มีอะไรบาง 

     ขอจํากัดและปญหาที่ตองระวังที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการ
ออกแบบเว็บเพจเพื่อการเรียนรูสาระวิชาคอมพิวเตอรระดับ
ประถมศึกษา คือ ความแตกตางระหวางบุคคล หรือพฤติกรรม
การเรียนรูของผู เ รียนแตละคน ความพรอมของโปรแกรม
ประยุกตที่ใชในการสรางเว็บเพจ โดยเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์ ระบบ
สงผานขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต วัสดุอุปกรณที่ใชในการ
เรียนรูเชน ชุดคอมพิวเตอร เมาส คียบอรด รวมสถานที่ ที่ใชเปน
แหลงในการเรียนรู สุดทายคือโอกาสในการวัดประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคลดวย 

 
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เรื่องความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
 แสดงดวยตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 
 

คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรยีน นักเรียน 
คนที ่ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 คะแนน

รวม 30 
E1 คะแนน

รวม 30 
E2 

N= 30 คะแนนรวม 721 80.11 750 83.34 
ผลวิเคราะหคาประสิทธิภาพ E1/E2 = 81.11/83.34 

 
 จากตารางที่ 3 ปรากฏวา ส่ือการเรียนรูบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละของการทดสอบระหวางเรียน (E1) กับหลังเรียน (E2) 
เทากับ E1/E2 = 80.11/83.34 เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวคือ 80/80 จึงสามารถสรุปได
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วาสื่อการเรียนรูบนเครือขายอินทราเน็ต  เ ร่ืองความรู เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
 
ตอนที่ 3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ของ
บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
 ซึ่งสามารถแสดงดวยตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม __

X  S.D. ผลตาง 
กอนเรียน 30 30 24.03 1.67 
หลังเรียน 30 30 25.00 1.49 0.97 

  
 จากตารางวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกอนเรียนและหลังการเรียนรู
ดวยบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5นั้นมีผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนที่ (
__
X  = 25.00, S.D. = 1.49) ซึ่งสูงกวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนการเรียนที่ (
__
X  = 24.03, S.D. = 1.67) และการคํานวณผลตางคาเฉลี่ย = 0.97 

ซึ่งสูงกวาคา t จากตารางที่ระดับ α .05, df = 29, t = 1.699 แสดงใหเห็นวาบทเรียนบนเครือขาย
อินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นตามกับสมมุติฐานที่ต้ัง
ไว (รายละเอียดตาราง ใน ภาคผนวก จ) 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5ของนักเรียนชวงชั้นที่ 
2  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

1.   เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ือง ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

2. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เ ร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 

3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียน
อนุบาลราชบุรี กอนและหลังการเรียนรูจากบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
 
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 การวิจัยในคร้ังนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2549   ใน
ระยะเวลา 4 สัปดาหๆ ละ 2 คาบๆ ละ 60 นาที โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวให
ผูเรียนเรียนจากบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5  ระหวางการเรียนรูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน หลังจากเรียนจบแลว ใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 1. ประชากร  
  ประชากรที่ศึกษาเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5   โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  จํานวน 400 
คน 
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 2. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน คัดเลือกโดยการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายอินทราเนต็ เร่ือง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5 
จํานวน  30  ขอ 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 

1. ชี้แจงวิธีการเรียนบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

2. กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) เพื่อวัดพื้นฐานความรูใน
เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต    

3. ดําเนินการทดลอง โดยกําหนดใหกลุมตัวอยางนั่งเรียนจากคอมพิวเตอร  1 คน 
ตอ  1 เครื่องผูวิจัยอธิบายจุดมุงหมายของการเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ือง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตโดยใชส่ือแบบ Off Line โดยการสรางระบบ
ควบคุมเครือขายLAN ภายในหองทดลอง (อินทราเน็ต) แลวนําบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต ฯ
ไปกําหนดจุดเชื่อมโยง (Link) ไวบนหนาเว็บเพจเดิมของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีแลวอัฟโหลดเขา
ระบบอินทราเน็ตจากนั้นเริ่มทดลอง โดยใหนักเรียนพิมพที่อยูของเว็บเพจในโปรแกรมคนผาน
(Browser) วา www.anubalschool.com แลวคลิกจุดเชื่อมโยงเพื่อเขาสูบทเรียนผานเว็บฯ โดยใช
เวลาทดลองเรียน คร้ังละ 2 คาบ ๆ ละ 60 นาที ตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห โดยจะดําเนินการ
สอบระหวางเรียน และหลังเรียนทุกครั้ง 

4. หลังจากเสร็จส้ินการทดลอง    ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน (Post – test) 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
1. วิเคราะหเพื่อหาประสิทธิ์ภาพของบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ตามเกณฑ 80/80โดยใชสูตร E1/ E2     
2. ทดสอบความแตกตางของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน

โดยบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
กอนและหลังเรียน ภายในกลุมตัวอยางกลุมเดียว โดยใชสถิติ   t – test  แบบ  Dependent 
Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกีย่วกบั
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. โดยสรุปจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาสาระวิชาคอมพิวเตอร
เบื้องตนและอินเทอรเน็ต และดานการออกแบบเว็บเพจ พอสรุปโดยสังเขป ไดดังนี้ 
  เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรที่ เหมาะสมกับระดับการเรียนรูของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษานั้น ผูวิจัยควรจะตองศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 2 ประถมศึกษา
ปที่  4-6 โดยใหมีการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับชวงชั้นเปนรายป 
รายภาคเรียน แลวจึงกําหนดเปนเนื้อหาสาระยอย ซึ่งจากการวิเคราะหหลักสูตรฯ พบวา เนื้อหา
สาระที่ตองจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษาปที่ 5 ในวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานนั้น ประกอบดวย 
ความรูเกี่ยวกับอุปกรณตางๆ ทั้งภายนอกและภายในของคอมพิวเตอร หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร ประโยชนของคอมพิวเตอรตอการสรางงาน การสืบคนขอมูลความรู การเก็บรวบรวม 
ขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การแบงเนื้อหาสาระวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษาระดับชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ควรแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปน
เร่ืองราวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และสวนที่เปนเรื่องเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ประวัติความเปนมา, พัฒนาการ และคุณประโยชน อยางครบถวนระดับพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรนั้นมีรายละเอียดมาก และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ฉะนั้นผูวิจัยจึง
ตองระมัดระวังอยางยิ่งในการนําเสนอเนื้อหาสาระผานเว็บไซด จุดประสงคการเรียนรูในวิชา
คอมพิวเตอรพื้นฐานระดับประถมศึกษา ควรกําหนดใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่นําเสนอให
ผูเรียนไดศึกษากิจกรรมที่นาจะสงเสริมการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษานั้น ไมควร
ใหผูเรียนศึกษาจากสื่อประเภทเดียว ควรมีการนําสื่อประกอบการเรียนรูประเภทอื่น เชน วีดีทัศน 
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เอกสาร กิจกรรมเกี่ยวกับการคนควา เขียนรายงาน และรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มา
ประกอบดวย โดยมีกิจกรรมเสนอแนะ คือ กิจกรรมชมรม ซึ่งเปนกิจกรรมเสริมตามแนวการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ระบุไวในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน การวัด
ประเมินผลการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา ควรมีลักษณะที่เปนกระบวนการ
ตอเนื่อง สามารถวัดและประเมินผูเรียนไดทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจ ดานทักษะ และ
ดานเจตคติ โดยมีแนวทาง ดังนี้ตองวัดและประเมินผล ความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม คานิยม และโอกาสของผูเรียน, สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู,เก็บขอมูลที่ไดจากการวัด ประเมินผล ตามจริง, สามารถจําแนกและบงชี้ความรู 
ความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคลได, ตองมีความเที่ยงตรงและเปนธรรม ทั้งในดานวิธีการ 
และระยะเวลาของการประเมินโดยกาวัดประเมินผลจะตองสามารถจําแนกระดับความรู
ความสามารถของผูเรียน การสอนของผูสอน และคุณภาพของสื่อประกอบการเรียนการสอนได 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษานั้นสมควรอยางยิ่งที่ตอง
มีการทดสอบทั้งกอน และหลังการเรียนรู ทั้งนี้เพราะกิจกรรมดังกลาวเปนกระบวนการหนึ่งในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน สวนในดานการออกแบบเว็บเพจ พอสรุปไดดังนี้ รูปแบบ
เว็บเจสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาควรมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ ควรมีหนาหลักหรือหนา 
Home Page ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงหนาอื่นๆไดอยางตอเนื่องเพื่อเปนประโยชนตอผูเรียนใน
การเรียนรูแบบกาวหนาหรือสามารถกลับไปทบทวนในเนื้อหาที่ไมเขาใจ ควรมีเนื้อหาที่
ประกอบดวยรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงประกอบ ไมควรมีแตตัวอักษรลวนๆเว็บเพจที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษาควรมีลักษณะที่มีภาพประกอบชัดเจน 
แบงเนื้อหาออกเปนตอนๆไมยาวเกินไปนัก มีการเชื่อมโยงเนื้อหาอยางเปนระบบ เนื้อหาควรมี
ลักษณะแบบกวางไมลงลึกในรายละเอียดจนเกินไป แตตองถูกตอง ชัดเจนและทันสมัยเว็บเพจที่
มีรูปแบบเกี่ยวกับการเรียนรูเนื้อหาสาระวิชาคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา ควรมีองคประกอบ
สําคัญคือ มีคํานํา มีจุดประสงคการเรียนรู ตัวเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบทั้งกอนและหลังการ
เรียนรู ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมการเรียนรู การเชื่อมโยงเนื้อหากับแหลงขอมูลเพื่อ
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม การติดตอกับผูสอน และตําแหนงหรือที่อยูของเว็บไซดบนอินเทอรเน็ต
หรือบนเครือขายอินทราเน็ต (URL) ขอควรคํานึงสําคัญในการออกแบบเว็บเพจเพื่อการเรียนรู
เนื้อหาคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา คือ ควรคํานึงถึงวัยของผูเรียน (จิตวิทยาการเรียนรู)
คํานึงถึงความถูกตองของเนื้อหาสาระในบทเรียน คํานึงถึงโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน  
การวัดผลประเมินผลของผูเรียนเปนรายบุคคล โอกาสในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมจาก
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ครูผูสอน หรือจากสื่ออ่ืนๆ คํานึงถึงทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ และระยะเวลาในการใชเว็บเพจ
เพื่อการเรียนรู ในประเด็นของการออกแบบเว็บเพจที่ตองคํานึงถึงอยางยิ่ง คือจะตองงายตอการ
เขาไปศึกษา เชนมีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่สามารถเขาถึงเนื้อหาสวนที่ผานมาและสวนที่ตอไป
ขางหนาไดอยางรวดเร็ว การใชภาพประกอบที่เหมาะสมชัดเจน สามารถสื่อความหมายได ขนาด
และสีของตัวอักษร สีของพื้นหลัง ส่ือมัลติมีเดียที่จะนํามาประกอบสามารถเราความสนใจของ
ผูเรียน และตองไมเปนการเบี่ยงเบนความสนใจไปจากบทเรียนที่ตองการใหเรียนรู เปนตน 
ขอจํากัดและปญหาที่ตองระวังที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการออกแบบเว็บเพจเพื่อการเรียนรูสาระ
วิชาคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา คือ ความแตกตางระหวางบุคคล หรือพฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนแตละคน ความพรอมของโปรแกรมประยุกตที่ใชในการสรางเว็บเพจ โดยเฉพาะเรื่อง
ลิขสิทธิ์ ระบบสงผานขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนรูเชน ชุด
คอมพิวเตอร เมาส คียบอรด รวมสถานที่ ที่ใชเปนแหลงในการเรียนรู สุดทายคือโอกาสในการวัด
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคลดวย  
 2. บทเรียนรูบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 
80.11/83.34 เปนไปตามเกณฑ 80/80  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกอนเรียนและหลังการเรียนรูดวยบทเรียนบนเครือขาย
อินทราเน็ต เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5นั้นมีผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการเรียน สูงที่ (
__
X  = 25.00, S.D. = 1.49) ซึ่งสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนการเรียน ที่ (
__
X  = 24.03, S.D. = 1.67)  

 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนผานเว็บ เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 
อภิปรายผล 
 1. ดานแนวทางการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต 
  จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย
อินทราเน็ต เร่ืองความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตทั้งจากเอกสารตําราและ
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหาและการออกแบบเว็บเพจเพื่อใชเปนส่ือการเรียนรู ทาํใหพบวาใน
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ดานเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตระดับประถมศึกษานั้นไมจําเปนตองมี
รายละเอียดดานเนื้อหามากจนเกินนัก แตเนื้อหาตองถูกตองและทันสมัย เนื่องจากเนื้อหาสาระใน
เร่ืองดังกลาวมีรายละเอียดซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงเปนเร่ืองยากที่จะใหผูเรียน
ในระดับประถมศึกษาเขาใจอยางลึกซึ้ง ผูออกแบบหรือสรางสื่อเพื่อการเรียนรูในลักษณะนี้ จึง
ตองระมัดระวังที่จะไมใหตัวเนื้อหามาเปนอุปสรรคตอการเรียนรู กลาวคือผูผลิตส่ือจะตองคํานงึถงึ
ความระดับพรอมของผูเรียนเปนสําคัญ เชน วุฒิภาวะ ความสนใจตามวัยของผูเรียนเปนตน ใน
ดานการออกแบบก็เชนเดียวกัน ผูออกแบบจะตองสามารถสรางสื่อที่สามารถเราความสนใจของ
ผูเรียนได เชนการมีภาพประกอบเนื้อหาบทเรียน มีการเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหา มี
ขอแนะนําหรือเสนอแนะใหเกิดแนวคิดในการเรียนรู มีแหลงความรูเพิ่มเติมที่สามารถเขาถึงได
อยางรวดเร็วมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน ผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรูของตนเองไดโดยทันที 
ซ่ึงตองถือวาเว็บเพจเพื่อการศึกษานั้นเปนส่ือที่มีศักยภาพสามารถสนองตอบประเด็นที่กลาว
มาแลวไดทั้งหมด  
  จากที่กลาวมาแลวสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาบทเรียนผานเว็บ อยาง
เปนข้ันตอนกระบวนการไดดังนี้ คือ  

 1.1 ศึกษาเกี่ยวกับผูเรียนและเนื้อหาที่จะนํามาพัฒนาเพื่อกําหนดวัตถุประสงค
และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน  

 1.2 วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสรางของเนื้อหา ศึกษาคุณลักษณะของ
เนื้อหาที่จะนํามาใชเปนบทเรียนวาควรจะนําเสนอในลักษณะใด 

 1.3 ออกแบบโครงสรางเพื่อการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูออกแบบ
ควรศึกษาทําความเขาใจกับโครงสรางของบทเรียนแบบตางๆ โดยพิจารณาจากลักษณะผูเรียน
และเนื้อหาวาโครงสรางลักษณะใดจะเอื้ออํานวยตอการเขาถึงขอมูลของผูเรียนไดดีที่สุด 

 1.4 ทดสอบรูปแบบเพื่อหาขอผิดพลาด จากนั้นทําการปรับปรุงแกไขและทดสอบ
ซํ้าอีกคร้ังจนแนใจวาเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพกอนที่จะนําไปใชงาน 
 2. ดานการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนผานเว็บ 
  ไดมีการทดลองตามลําดับที่ปรากฏอยูในข้ันตอนการดําเนินการวิจัยทั้งส้ิน ตาม
หลักการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงเปนการพัฒนาอยางเปนระบบ มี
การวางแผน  ดําเนินการสราง แกไข ปรับปรุง โดยผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดาน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการนําไปทดลอง (try out) หาประสิทธิภาพของสื่อ โดยการเก็บ
คะแนน ในข้ันทดลองเดี่ยว (One – to-one Try out)  3 คน และทดลองกลุม (Small Group Try 
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out)   9 คนนําผลการทดลองนําวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแกไข แลวจึงไปทําการทดลองใชจริงเพื่อหา
ประสิทธิภาพ ซ่ึงปรากฏผลตามเกณฑ 80/80 ตามที่กําหนด โดยผลการทดลองปรากฏผลที่ 
E1/E2 = 80.11/83.34 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรวุฒิ  ม่ันสุขผล(2545 : บทคัดยอ) ทํา
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนบนเว็บวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
บนเว็บมีคา = 82.40/84.44 และ อนิรุทธ   สติม่ัน (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางอินเทอรเน็ต เร่ือง การถายภาพสําหรับบุคคลทั่วไป ผลการวิจัยพบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางอินเทอรเน็ต เร่ือง การถายภาพสําหรับบุคคลทั่วไป มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด คือ 90.66 / 91.50 
 3. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  นักเรียนในกลุมทดลองที่เรียนเนื้อหาเรื่องความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตจากบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต นั้นมีผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนที่ (
__
X  = 25.00, S.D. = 1.49) ซ่ึงสูง

กวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนที่ (
__
X  = 24.03, S.D. = 1.67)และการคํานวณผลตาง

คาเฉลี่ย = 0.97 ซ่ึงสูงกวาคา t จากตารางที่ระดับ α .05, df =29, t=1.699 แสดงใหเห็นวา
บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เร่ืองความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึนตาม
กับสมมุติฐานที่ต้ังไว 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ที่ไดเสนอไปแลวนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  
 ขอเสนอแนะทั่วไป  
 1. การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต ผูสรางควรมีความรูในการสรางภาพ 
เคลื่อนไหวการตกแตงภาพเปนอยางดี เพราะจะทําใหการสรางบทเรียนบทเรียนผานเว็บ มีความ
นาสนใจ และดึงดูดผูเรียนไดมากขึ้น รวมทั้งคํานึงถึงการใชสีตัวอักษร และสีพื้น เพราะมี
ความสัมพันธกับความยากงายในการอาน และการรับรูของผูเรียน ควรคํานึงถึงความชอบและ
ความสนใจของเด็กเปนสําคัญ เชน นําภาพการตูนหรือภาพเคลื่อนไหวมาใช เพราะวัยเด็กมักชอบ
ภาพการตูนและภาพเคลื่อนไหว 
 2. การพัฒนาบทเรียน บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต ควรมีการวางแผนในการ
ผลิต การกําหนดขนาดไฟลภาพและเสียงที่มีขนาดเล็ก  เพื่อความรวดเร็วในการโตตอบของ
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โปรแกรม  และควรใหความสําคัญถึงการวิเคราะหจุดประสงคและลักษณะของผูเรียน  พรอมทั้ง
ออกแบบเนื้อหาเพื่อใหไดบทเรียนที่มีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชา/สาระการเรียนรูที่
ตองการ  
 3. เพื่อใหไดนักเรียนที่มีทักษะที่ดีในการใชบทเรียน บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต 
ควรใหคําแนะนํานักเรียนกอนทุกคร้ัง เพื่อจะไดทราบถึงข้ันตอนและวิธีการที่ถูกตอง ซ่ึงจะชวยลด
และปองกันการเกิดปญหาและความยุงยากตอการใชคอมพิวเตอรในภายหลังและ ครูควรอยูดูแล
คอยใหคําแนะนําชวยเหลือและแกปญหาที่เกิดข้ึนระหวางเรียน คอยเนนสวนสาํคัญทีน่กัเรียนอาจ
ไมเขาใจ สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนซึ่งเปนการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนดวย 
 4. การนําไปใช ผูสอนควรศึกษาคูมือครูลวงหนา เพื่อเปนการเตรียมความพรอมการ
ซักซอมความเขาใจส่ือและการศึกษาระบบคอมพิวเตอรที่นําไปใชเรียนใหมีระบบ เครือขายที่
สมบรูณครบถวนทั้งภายในและภายนอกเพื่อปองกันความผิดพลาดในการสงผานขอมูลบน
เครือขาย ขณะผูเรียนกําลังเรียน 
 5.   ควรมีการพัฒนาบทเรียนบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต ที่สามารถนําผลการ
เรียนในแตละครั้ง มาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความกาวหนาของผูเรียน 
 6.   การผลิตบทเรียน บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต ควรมีการวิจัยและพัฒนาอยาง
ตอเนื่องในกลุมสาระการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเนื้อหาหนวยอ่ืนๆ  เพื่อใหมีความสมบรูณ
ครบทุกหนวยการเรียนรู ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูที่นํามาใชมากขึ้น 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับบทเรียนบทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบอื่น เชน แบบทดสอบ จําลอง
สถานการณ แบบทบทวน แบบเกมการเรียนการสอน เพื่อใหมีความหลากหลายตอ การเรียนรู 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยดานรูปแบบการสอนวิธีการสอนแบบตางๆ รวมกับบทเรียน 
บทเรียนบนเครือขายอินทราเน็ต เพื่อประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอไป 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาสาระวิชาคอมพวิเตอร 
1. นายบุญเลิศ อรรคอุดม 

ผูอํานวยการสถานศกึษา (เชีย่วชาญ) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
2. นายวิรัช  ตันตระกูล 
 ศึกษานิเทศก ชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐานราชบุรี  

เขต 1      
3. นางระพ ี โกมลนุสิต 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา (ฝายวิชาการ) โรงเรียนอนบุาลราชบุรี 
 
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บเพจ 

1. นายววิรรธน จันทรเทพย 
 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภัฎหมูบานจอมบงึ 
2. นายมนตร ี เมฆวิไล 
 ศึกษานิเทศก ชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐานราชบุรี  

เขต 1     
3. นายปรเมนทร สามนคร 
 ครูชํานาญการพิเศษวิชาศิลปศึกษา ปการศึกษา 2542 

 
ผูเชี่ยวชาญดานแบบทดสอบ 

1. นางระพ ี โกมลนุสิต 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา (ฝายวชิาการ) โรงเรียนอนบุาลราชบุรี 

2. นายวิรัช  ตันตระกูล 
 ศึกษานิเทศก ชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐานราชบุรี  

เขต 1     
3. นางดวงพร มรกต 
 ครูชํานาญการพิเศษวิชาคณิตศาสตร  ปการศึกษา 2544 
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แบบสอบถามปลายเปด 

แบบประเมินคุณภาพเว็บเพจ 
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แบบสอบถามปลายเปด 

สําหรับผูเชีย่วชาญดานสาระวิชาคอมพิวเตอร เร่ืองคอมพิวเตอรเบื้องตนและอินเทอรเน็ต 

1. เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับระดับการเรียนรูของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา ควรเปน
อยางไร  
  

2. การแบงเนื้อหาสาระวชิาคอมพิวเตอรระดบัประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 ชัน้ประถมศึกษาปที ่4-5 
ควรเปนอยางไร  
  

3. จุดประสงคการเรียนรูในวิชาคอมพิวเตอรระดับประถมศกึษาควรมกีี่ขอและมีอยางไรบาง  
  

4. กิจกรรมทีน่าจะสงเสริมการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษาควรจะมีอยางไรบาง  
  

5. การวัด ประเมนิผลการเรียนรูวิชาคอมพวิเตอรระดับประถมศึกษาควรมีลักษณะแบบใดบาง  
  

6. กิจกรรมการเรยีนรูวิชาคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษาทั้งหมดควรมกีารทดสอบกอน-หลัง 
เรียน หรือไมเพราะเหตุใด  
  

7. ขอเสนอแนะและอื่นๆ  
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แบบสอบถามปลายเปด 

สําหรับผูเชีย่วชาญดานการออกแบบเว็บเพจ 

1. รูปแบบเว็บเพจสําหรับนักเรยีนระดับประถมศึกษาควรมีลักษณะอยางไร  
   
   

2. เว็บเพจที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรระดับประถมศกึษา ควรมีลักษณะอยางไร  
   
   

3. เว็บเพจที่มีรูปแบบเกี่ยวกับการเรียนรูเนื้อหาวิชาคอมพวิเตอร ระดับประถมศึกษาควรมี
องคประกอบที่สําคัญๆ อะไรบาง  
   
   

4. ขอควรคํานึงสาํคัญในการออกแบบเว็บเพจเพื่อการเรียนรู เนื้อหาสาระวิชาคอมพิวเตอรระดับ
ประถมศึกษา มีอะไรบาง  
   
   

5. ขอจํากัดและปญหาที่ตองระวังที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการออกแบบเว็บเพจ เพื่อการเรียนรู
เนื้อหาสาระวชิาคอมพวิเตอร ระดับประถมศึกษา มีอะไรบาง  
   
   

6. ขอเสนอแนะและอื่นๆ  
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ตารางที่ 5 วิเคราะหแบบประเมินบทเรยีนบนเครือขายอินทราเน็ต สําหรับผูเชีย่วชาญเรื่อง
ความรูเบื้องตนเกีย่วกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลราชบุรี ชั้นประถมศึกษาปที ่5 

 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่รายการประเมนิ 
1 2 3 

ผล 
รวม 

__
X  S.D. 

1. เนื้อหา (Content)       
 1.1 โครงสรางเนื้อหาชัดเจนมี
ความสัมพันธตอเนื่อง 

 
5 

 
5 

 
4 

 
14 

 
4.67 

 
0.58 

 1.2 เนื้อหาทีน่าํเสนอตรงและ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค 5 5 4 14 4. 67 0.58 
 1.3  ใชภาษาถกูตองเหมาะสม 4 5 4 13 4. 33 0.58 
 1.4  เนื้อหามีความสัมพันธกับระดับ
ผูเรียน 5 5 4 14 4. 67 0.58 
2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน       
 2.1 กําหนดจุดประสงค และระดับ
ผูเรียนชัดเจน 5 5 5 15 5 0 
 2.2 กลยุทธการนําเสนอดึงดูดความ
สนใจ 5 4 4 13 4. 33 0.58 
 2.3 มีความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบโปรแกรม 5 5 4 14 4. 67 0.58 
 2.4 มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
บทเรียน ผูเรียน   กับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียน 
และเชื่อมโยงไปยังแหลงความรูอ่ืนๆ 4 4 4 12 4 0 
 2.5 การออกแบบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล หรือสงเสริมความรวมมือ
ระหวางผูเรียน 4 4 3 11 3. 67 0.58 
 2.6 มีแบบฝกปฏิบัติหรือแบบฝกหัด และ
การประเมนิผลที่ครอบคลุมวัตถุประสงค 5 5 4 14 4. 67 0.58 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่รายการประเมนิ 
1 2 3 

ผล 
รวม 

__
X  S.D. 

 2.7 มีการปอนกลับเพื่อเสริมแรงอยาง
เหมาะสม 5 4 3 12 4 1 
3. การออกแบบหนาจอ       
 3.1 การจัดวางองคประกอบไดสัดสวน 
สวยงาม งายตอการใช 5 5 5 15 5 0 
 3.2 รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สี ชัดเจน 
อานงายและเหมาะสมกับผูเรียน 5 5 4 14 4. 67 0.58 
 3.3 การเลือกใชสีมีความเหมาะสมและ
กลมกลนื 5 5 4 14 4. 67 0.58 
 3.4 การสื่อความหมายสอดคลองกับ
แนวของเนื้อหา 5 5 4 14 4. 67 0.58 
 3.5 ปุม (Buttom) สัญรูป (Icon) 
ขอความหรือแถบขอความหรือรูปภาพ
ชัดเจน เหมาะสมและถูกตอง ส่ือสารกับผูใช
ไดอยางเหมาะสม 5 5 3 13 4. 33 1.15 
4. เทคนิค       
 4.1 การแสดงผลภาษาไทยถูกตอง 4 5 4 13 4. 33 0.58 

 4.2 การเชื่อมโยง (Link) ไปยังจุดตางๆ
ถูกตอง 5 4 4 13 4. 33 0.58 

 4.3 ภาพและเสียงที่ใชประกอบแสดง
ผลไดอยางถกูตอง รวดเร็ว 5 4 3 12 4 1 

ผลรวม 91 89 74    
คะแนนเฉลีย่ 4.79 4.68 3.89    

S.D. 0.42 0.48 0.57    
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แบบทดสอบวิชาคอมพวิเตอรเบ้ืองตน 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนเลือกคําจอบทีถู่กตองที่สุด

1. อุปกรณใดเปรียบเสมือนสมองของ
มนุษย 
ก. RUM 
ข. CPU 
ค. Monitor 
ง. Printer 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอรสกปรก มีฝุนจับหนา
ควรปฏิบัติอยางไร 
ก. ผาชุบน้าํเช็ด 
ข. Scandisk 
ค. เปา 
ง. Disk Defragmenter 

3. Floppy Disk ใชคูกับอุปกรณใด 
ก. Floppy Disk Drive 
ข. CD 
ค. Keyboard 
ง. Monitor 

4. เมื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอรแลว ไม
ปรากฏภาพบนจอ สันนษิฐานวาเกิดจาก
สาเหตุใด 
ก. สายเมาส หลุด หลวม หรือเสีย 
จ. สาย Floppy Disk Drive หลุด 

หลวม 
ข. สายลําโพงหลดุหลวม 
ค. RAM หลุดหลวมเสียหาย 

5. Printer เปนอุปกรณประเภทเดียวกันกับ
ส่ิงใด 
ก. Keyboard 
ข. Monitor 
ค. Mouse 
ง. Hard disk 

6. CD ทําหนาทีค่ลายกับอุปกรณใด 
ก. Floppy Disk Drive 
ข. Floppy Disk 
ค. CPU 
ง. Monitor 
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7. อุปกรณที่ใชในการแสดงผลคือขอใด 
ก. Printer 
ข. CD 
ค. Floppy Disk 
ง. Main board 

8. อุปกรณใดสําคัญที่สุดในการประมวลผล 
ก. Monitor 
ข. CPU 
ค. Main Board 
ง. Keyboard 

9. สวนประกอบใดของคอมพิวเตอรทํา
หนาที่ปอนขอมูล 
ก. Main Board 
ข. Monitor 
ค. Keyboard 
ง. CPU 

10. สวนประกอบสําคัญของคอมพิวเตอร มีกี่
สวน 
ก. 1 สวน 
ข. 2 สวน 
ค. 3 สวน 
ง. 4 สวน 

11. อุปกรณ Computer ขอใดเปนหนวย
ปอนขอมูล 
ก. Keyboard 
ข. Touch Screen 
ค. Scanner 
ง. ถูกทกุขอ 

12. CPU ยอมาจากคําวา 
ก. Control Unit 
ข. Communication 
ค. Central Processing Unit 
ง. Central Plaza 

13. สวนที่สําคัญทีสุ่ดของ Personal 
Computer คือ 
ก. Input Unit  
ข. Central Processing Unit 
ค. Output Unit 
ง. ไมมีขอถูก 

14. หนวยรับขอมูลทําหนาที ่
ก. เขียนโปรแกรม 
ข. รับขอมูลเขาสูเคร่ือง Computer 
ค. สงขอมูลออกจากเครื่อง Computer 
ง. คัดลอกโปรแกรม 
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15. CPU ทาํหนาที ่
ก. ประมวลผลขอมูล 
ข. ส่ังงานและควบคุม 
ค. จดจําขอมูลและโปรแกรมตางๆ 
ง. ถูกทกุขอ 

16. Main Memory มีหนาที ่
ก. ควบคุมการทาํงานของเครื่อง 

Computer 
ข. ประมวลผลขอมูล 
ค. จดจําขอมูลและโปรแกรมตางๆ  

ที่รับเขามา 
ง. แสดงผลขอมูลทางจอภาพ 

17. PC ยอมาจากคําวา 
ก. Personal Computer 
ข. Processing 
ค. Personal Processing 
ง. Personal Control 

18. ขอใดไมใชอุปกรณที่ทาํหนาที่แสดงผล 
ก. Printer 
ข. Monitor 
ค. Projector 
ง. Keyboard 

19. Printer จัดเปนอุปกรณประเภท 
ก. ประมวลผลขอมูล 
ข. รับขอมูล 
ค. แสดงผลขอมูล 
ง. จดจําขอมูล 

20. สวนประกอบใดของคอมพิวเตอรที่ทํา
หนาทีเ่ก็บขอมูล 
ก. CPU 
ข. Monitor 
ค. Storage or Memory 
ง. Printer 
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แบบทดสอบวิชาอินเทอรเน็ต 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถกูตองที่สุด 

1. อินเทอรเน็ตหมายถงึอะไร 
ก. เครือขายขนาดเล็ก 
ข. เครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอครอบคลุมไปทั่วโลก 
ค. เครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะที่มีเจาของ 
ง. ถูกทัง้ขอ ข. และ ค. 

2. อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีพ่ัฒนามาจากประเทศใด 
ก. ฝร่ังเศส 
ข. เยอรมัน 
ค. อเมริกา 
ง. ญ่ีปุน 

3. ขอใดไมใชขอควรปฏิบัติในการใชงานอนิเทอรเน็ต 
ก. ตองเคารพกฎเกณฑแตละองคกรทีว่างไว 
ข. สงจดหมายเปนลูกโซ 
ค. สงแฟมขอมูลที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร 
ง. ขอ ข. และขอ ค. ถูก 

4. ขอใดเปนขอเสียของการใชอินเทอรเน็ต 
ก. สะดวกรวดเรว็ 
ข. เสียคาใชจายสูง 
ค. รับรูขาวสารมากขึ้น 
ง. มีขอมูลที่ทนัสมัย 
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5. ขอใดเปนการบริการทางอนิเทอรเน็ต 
ก. การโอนแฟมขอมูลระหวางกนั 
ข. การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ค. การเรียกคนขอมูลขาวสาร 
ง. ถูกทกุขอ 

6. ขอใดเปนที่อยูในการรับ-สงอีเมลที่ถกูตอง 
ก. Thumrong.com 
ข. thum@hotmail.com 
ค. www.Google.co.net 
ง. PPP@CHAIYO.co.th 

7. โปรแกรมใดที่นิยมใชเปนบราวเซอรบนอินเทอรเน็ต 
ก. Internet Explorer 
ข. Nest cap 
ค. Opera 
ง. Panda 

8. ประเทศไทยเชือ่มตอระบบอินเทอรเน็ตต้ังแตปใด 
ก. พ.ศ.2540 
ข. พ.ศ.2535 
ค. พ.ศ.2532 
ง. พ.ศ.2530 

9. โดเมนหมายถงึ 
ก. การกําหนดชือ่แทนเลขที ่IP 
ข. การกําหนดชือ่ของเครื่องคอมพิวเตอร 
ค. การกําหนดรหสัผานอนิเทอรเน็ต 
ง. การกําหนดชือ่เว็บไซด 
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10. www.anubalratchaburischool.ac.th ขอความนี้หมายถึงอะไร 
ก. ที่อยูของเว็บไซดโรงเรียนอนบุาลราชบุรี 
ข. ที่อยูของอีเมล 
ค. ที่อยูของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
ง. ที่อยูของผูสรางเว็บไซด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ตารางวิเคราะหคาความยากงาย และอํานาจจําแนกของขอทดสอบ 
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ตารางที่ 6 วิเคราะหคาความยากงายของแบบทดสอบ  
 

 ตารางวิเคราะหคาความยากงายของแบบทดสอบ ขอ
ที ่ จํานวนคน

ที่ทาํถูก 
จํานวนคนที่
ทําผิด 

p (สัดสวน 
คนทีท่ําถูก) 

q (สัดสวน
คนทีท่ําผิด) p*q 

แปลผล 

1 23 7 0.77 0.23 0.18 คอนขางงาย 
2 22 8 0.73 0.27 0.20 คอนขางงาย 
3 21 9 0.70 0.30 0.21 คอนขางงาย 
4 18 12 0.60 0.40 0.24 งายพอเหมาะ 
5 18 12 0.60 0.40 0.24 งายพอเหมาะ 
6 19 11 0.63 0.37 0.23 คอนขางงาย 
7 18 12 0.60 0.40 0.24 งายพอเหมาะ 
8 12 18 0.40 0.60 0.24 คอนขางยาก 
9 16 14 0.53 0.47 0.25 งายพอเหมาะ 

10 13 17 0.43 0.57 0.25 งายพอเหมาะ 
11 18 12 0.60 0.40 0.24 งายพอเหมาะ 
12 14 16 0.47 0.53 0.25 งายพอเหมาะ 
13 14 16 0.47 0.53 0.25 งายพอเหมาะ 
14 16 14 0.53 0.47 0.25 งายพอเหมาะ 
15 14 16 0.47 0.53 0.25 งายพอเหมาะ 
16 19 11 0.63 0.37 0.23 คอนขางงาย 
17 17 13 0.57 0.43 0.25 งายพอเหมาะ 
18 16 14 0.53 0.47 0.25 งายพอเหมาะ 
19 18 12 0.60 0.40 0.24 งายพอเหมาะ 
20 15 15 0.50 0.50 0.25 งายพอเหมาะ 
21 22 8 0.73 0.27 0.20 คอนขางงาย 
22 12 18 0.40 0.60 0.24 คอนขางยาก 
23 18 12 0.60 0.40 0.24 งายพอเหมาะ 
24 25 5 0.83 0.17 0.14 คอนขางงาย 
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ตารางที่ 6 (ตอ)  
 

 ตารางวิเคราะหคาความยากงายของแบบทดสอบ ขอ
ที ่ จํานวนคน

ที่ทาํถูก 
จํานวนคนที่
ทําผิด 

p (สัดสวน 
คนทีท่ําถูก) 

q (สัดสวน
คนทีท่ําผิด) p*q 

แปลผล 

25 19 11 0.63 0.37 0.23 คอนขางงาย 
26 18 12 0.60 0.40 0.24 งายพอเหมาะ 
27 15 15 0.50 0.50 0.25 งายพอเหมาะ 
28 11 19 0.37 0.63 0.23 คอนขางยาก 
29 12 18 0.40 0.60 0.24 คอนขางยาก 
30 17 13 0.57 0.43 0.25 งายพอเหมาะ 
31 18 12 0.60 0.40 0.24 งายพอเหมาะ 
32 18 12 0.60 0.40 0.24 งายพอเหมาะ 
33 13 17 0.43 0.57 0.25 งายพอเหมาะ 
34 9 21 0.30 0.70 0.21 คอนขางยาก 
35 19 11 0.63 0.37 0.23 คอนขางงาย 
36 17 13 0.57 0.43 0.25 งายพอเหมาะ 
37 19 11 0.63 0.37 0.23 คอนขางงาย 
38 21 9 0.70 0.30 0.21 คอนขางงาย 
39 17 13 0.57 0.43 0.25 งายพอเหมาะ 
40 22 8 0.73 0.27 0.20 คอนขางงาย 
41 20 10 0.67 0.33 0.22 งายพอเหมาะ 
42 15 15 0.50 0.50 0.25 งายพอเหมาะ 
43 16 14 0.53 0.47 0.25 งายพอเหมาะ 
44 14 16 0.47 0.53 0.25 งายพอเหมาะ 
45 12 18 0.40 0.60 0.24 คอนขางยาก 
46 18 12 0.60 0.40 0.24 งายพอเหมาะ 
47 17 13 0.57 0.43 0.25 งายพอเหมาะ 
48 17 13 0.57 0.43 0.25 งายพอเหมาะ 
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ตารางที่ 6 (ตอ)  
 

 ตารางวิเคราะหคาความยากงายของแบบทดสอบ ขอ
ที ่ จํานวนคน

ที่ทาํถูก 
จํานวนคนที่
ทําผิด 

p (สัดสวน 
คนทีท่ําถูก) 

q (สัดสวน
คนทีท่ําผิด) p*q 

แปลผล 

49 15 15 0.50 0.50 0.25 งายพอเหมาะ 
50 16 14 0.53 0.47 0.25 งายพอเหมาะ 

 

คาเฉลี่ยคะแนนสอบ 28.43 S   p*q 11.71 
สวนเบี่ยงเบน 5.62   

ความแปรปรวน 31.00    
rtt  คาความเชื่อม่ัน 0.64   

 
การแปลความหมายของคาความยากของขอสอบ 
P = .81-1.00 เปนขอสอบทีง่ายมาก 
P = .61-.80  เปนขอสอบทีค่อนขางงาย 
P = .41-.60  เปนขอสอบทีง่ายพอเหมาะ 
P = .21-.40  เปนขอสอบทีค่อนขางยาก 
P = .00-.20  เปนขอสอบทีย่ากมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ตารางเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหเพื่อประสิทธภิาพของสื่อการเรียนรูผานเว็บ 
 
One to one       

ตารางแสดงผลการวิเคราะหเพื่อประสิทธภิาพของสื่อการเรียนรูผานเว็บ 
นักเรียน คะแนนระหวางเรียน คะแนนสอบ 

คนที ่
ตอนที่ 1 
(10) 

ตอนที่ 
2 (10) 

ตอนที่ 
3 (10) 

คะแนน
รวม 30 E1 

หลังเรียน 
(30) E2 

1 5 6 7 18 60 20 66.67 
2 6 5 7 18 60 19 63.33 
3 6 6 7 19 63.33 19 63.33 
คะแนนรวม/คาเฉลี่ยรอยละ 55 61.11 58 64.44 

ผลวิเคราะหคาประสิทธิภาพ  E1/E2 =61.11/64.44 
Small Group       

ตารางแสดงผลการวิเคราะหเพื่อประสิทธภิาพของสื่อการเรียนรูผานเว็บ 

นักเรียน คะแนนระหวางเรียน 
คะแนน
สอบ 

คนที ่
ตอนที่ 1 
(10) 

ตอนที่ 
2 (10) 

ตอนที่ 
3 (10) 

คะแนน
รวม 30 E1 

หลังเรียน 
(30) E2 

1 7 8 7 22 73.33 24 80 
2 7 7 8 22 73.33 23 76. 67 
3 7 8 9 24 80 23 76.67 
4 5 7 8 20 66. 67 26 86. 67 
5 6 7 7 20 66. 67 23 76. 67 
6 5 6 8 19 63.33 21 70 
7 7 7 7 21 70 22 73. 33 
8 7 6 6 19 63.33 23 76. 67 
9 7 9 8 24 80 24 80 
คะแนนรวม/คาเฉลี่ยรอยละ 64 71.11 69 76. 67 

ผลวิเคราะหคาประสิทธิภาพ  E1/E2 =71.11/76.67 
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 Try Out 

ตารางแสดงผลการวิเคราะหเพื่อประสิทธภิาพของสื่อการเรียนรูผานเว็บ 
 

คะแนนระหวางเรียน คะแนนสอบ นักเรียน 
คนที ่ ตอนที่ 

1 (10) 
ตอนที่ 
2 (10) 

ตอนที่ 
3 (10) 

คะแนน
รวม 30 E1 

หลังเรียน 
(30) E2 

1 8 9 8 25 83.33 26 86.67 
2 9 9 10 28 93.33 29 96.67 
3 7 8 9 24 80 25 83.33 
4 9 8 10 27 90 27 90 
5 6 8 8 22 73.33 23 76.67 
6 5 8 10 23 76.67 24 80 
7 7 8 8 23 76.67 23 76.67 
8 7 8 8 23 76.67 24 80 
9 7 9 10 26 86.67 26 86.67 

10 8 8 10 26 86.67 26 86.67 
11 8 6 8 22 73.33 23 76.67 
12 7 8 9 24 80 25 83.33 
13 7 8 8 23 76.67 24 80 
14 5 9 8 22 73.33 24 80 
15 7 7 9 23 76.67 23 76.67 
16 9 9 10 28 93.33 28 93.33 
17 6 8 9 23 76.67 24 80 
18 6 8 9 23 76.67 25 83.33 
19 8 8 9 25 83.33 26 86.67 
20 7 8 8 23 76.67 25 83.33 
21 7 8 8 23 76.67 24 80 
22 7 7 9 23 76.67 25 83.33 
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คะแนนระหวางเรียน คะแนนสอบ นักเรียน 
คนที ่ ตอนที่ 

1 (10) 
ตอนที่ 
2 (10) 

ตอนที่ 
3 (10) 

คะแนน
รวม 30 E1 

หลังเรียน 
(30) E2 

23 7 8 9 24 80 25 83.33 
24 7 8 8 23 76.67 24 80 
25 7 9 8 24 80 26 86.67 
26 7 8 8 23 76.67 25 83.33 
27 7 8 9 24 80 25 83.33 
28 8 8 10 26 86.67 27 90 
29 7 7 9 23 76.67 23 76.67 
30 7 9 9 25 83.33 26 86.67 
คะแนนรวม/คาเฉลี่ยรอยละ 721 80.11 750 83.34 

ผลวิเคราะหคาประสิทธิภาพ  E1/E2 = 80.11/83.34 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

ตัวอยางหนาเว็บเพจบทเรียนผานเว็บเรื่องคอมพิวเตอรเบ้ืองตนและอินเทอรเน็ต 
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ประวัติผูวิจยั 

ชื่อ-สกุล นายธํารงค   พานิชเจริญ 
ที่อยู 2  ถนนเขาง ู  ตําบลหนาเมอืง  อําเภอเมอืง  จงัหวัดราชบุรี  70000 
ที่ทํางาน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ถนนศรีสุริยวงค  ตําบลหนาเมือง  อําเภอ

เมือง  จังหวัดราชบุรี  70000  โทรศัพท  (032) 337240 
 
ประวัติการศกึษา 

พ.ศ.2529 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  
วิชาเอก เทคโนโลยทีางการศึกษา วิชาโท อุตสาหกรรมศิลป  
จากวทิยาลัยครูหมูบานจอมบึง ราชบุรี 

พ.ศ.2545 ศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ประวัติการทาํงาน 

พ.ศ.2525-2529 ครู 1 ระดับ 1-3 โรงเรียนวัดเขาวังสดงึษ ตําบลเขาแรง อําเภอเมือง 
จังหวดัราชบุรี 

พ.ศ.2530-2542 อาจารย 1-2 ระดับ 3-7 โรงเรียนวัดเขาวังสดึงษ 
พ.ศ.2543-2544 อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตําบลหนาเมอืง  

อําเภอเมือง จงัหวัดราชบุรี 
พ.ศ.2545-ปจจุบัน ครูชํานาญการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
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