
บทที 2 

 

เอกสารงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 

 เพือเป็นพืนฐานในการวิจัยเรือง แนวทางการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี  ผู ้วิจัยไดศึ้กษา

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง ซึงจะนําเสนอตามลําดับหัวข้อต่อไปนี 

 

 เอกสารทีเกียวข้องกับการวิจัย 

1. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 

1.1  ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

1.2  ความหมายของห้องเรียนเสมือน 

1.3  ลักษณะและประเภทของการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

1.4  วิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

1.5  สิงแวดล้อมทีเอือต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

1.6  การใช้โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

1.7  การออกแบบเว็บการเรียนการสอน 

 1.8  ระบบบริหารจัดการรายวิชา 

  1.9  แบบจําลองของ Gilly Salmon (Gilly Salmon’s e-tivities Model) 

1.10  การเรียนการสอนผ่านเว็บกับการเรียนการสอนแบบดั งเดิมในชั นเรียน 

1.11  ประโยชน์ของการเรียนการสอบผ่านเว็บ 

1.12  e-University รูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย 

2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 

2.1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

2.2 ด้านนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

2.3 ด้านผู ้สอน 

2.4 ด้านผูเ้รียน 

2.5 ด้านวิธีการสอน 
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3. เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย 

4. งานวิจัยทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย 

 

เอกสารทีเกียวข้องกับการวิจัย 

 

1.  เอกสารทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

1.1  ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

ความหมายของ “อินเทอร์เน็ต” 

 การติดต่อสือสารปัจจุบันมีความรวดเร็วมากยิงขึ น บุคคลทั วโลกสามารถติดต่อสือสารกัน

ได้ทุกทีทุกเวลาตลอด  ชั วโมงด้วยเครือข่ายสือสารในลักษณะทางด่วนสารสนเทศ เครือข่าย

สําคัญทีทําให้บรรลุถึงการสือสารอย่างไม่มีขีดจํากัด ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ งเป็นการ

เชือมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์ตั งแต่  เครืองขึ นไปด้วยระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆทั ง

แบบใช้ตัวกลางสือสัญญาณทางกายภาพหรือใช้ตัวกลางสือสัญญาณไร้สาย ด้วยการสือสารในยุค

ไอซีทีทําให้มีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ “อินเทอร์เน็ต” (Internet) ซึงครอบคลุมพืนทีกว้างขวาง

ทั วโลก 

 อินเทอร์เน็ต เป็นโครงสร้างพืนฐานของเครือข่ายขนาดใหญ่ เรียกว่าเป็น “เครือข่ายของ

เครือข่าย” (network of networks หรือบางคนเรียกว่า “the mother of all networks”) ทีรวมและ

เชือมต่อเครือข่ายทั วโลกจํานวนมากมายมหาศาลเข้าด้วยกัน เพือสร้างเป็นเครือข่ายให้คอมพิวเตอร์

ทั วโลกสามารถติดต่อกันได้ตราบเท่าทีคอมพิวเตอร์เหล่านั นย ังเชือมต่ออยู่บนอินเทอร์เน็ต เพือการ

ใช้งานลักษณะต่างๆ ทั งด้านธุรกิจ การศึกษา บันเทิง สือสาร ฯลฯ 

 อินเทอร์เน็ตตั งอยู่ในไซเบอร์สเปซ (cyberspace) ซึงเป็นจักรวาลหรือทีว่างเสมือนทีสร้าง

ขึ นโดยระบบคอมพิวเตอร์  ผู ้ ใช้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าไปอยู่ในไซเบอร์สเปซโดยใช้โมเด็มและ

ติดต่อกับผู ้ใช้คนอืนๆได้  อินเทอร์เน็ตจึงเป็นระบบกลไกทีถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครือง

หนึ งไปย ังคอมพิวเตอร์เครืองอืนๆทั วโลก  โดยใช้เกณฑ์วิธีควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐาน

อินเทอร์เน็ต (Transmission Control Protocol/Internet Protocol:TCP/IP)  เพือเป็นมาตรฐานในการ

สือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ทุกเครืองในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสารสนเทศจะส่งผ่านบนอินเทอร์เน็ต

โดยใช้ภาษาต่างๆ ซึงเรียกว่า “เกณฑ์วิธี” (protpcols) เพือให้คอมพิวเตอร์ทีใช้เกณฑ์วิธีเดียวกัน  

“พูด” ภาษาเดียวกันเพือสามารถติดต่อเข้าใจกันรู้เรือง 
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  ความสําคัญของอินเทอร์เน็ต 

 โลกปัจจุบันกําลังตืนตัวและให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  

(ไอซีที)   เป็นอย่างมากเพือการจัดเก็บ  ประมวล  และสืบค้นสารสนเทศด้วยวิ ธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์เครืองมือสําคัญอย่างหนึงทีใช้ในไอซีที คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

การสือสารความเร็วสูง เช่น ดาวเทียม และเส้นใยนําแสง เพือการติดต่อในเครือข่ายทีครอบคลุม

ทั วไปให้ได้สารสนเทศในชั วพริบตา 

 ด้วยเหตุนี  จึงทําให้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสําคัญยิงในยุคไอซีที ทั งนี เนืองจาก

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายทีครอบคลุมเครือข่ายทั งหมดทั วโลกเข้าไว ้เป็นเครือข่ายเดียวกัน ภายใน

อินเทอร์เน็ตจะประกอบด้วยเครือข่ายย่อยจํานวนมากทีจะกระจายทั วโลกทั งในทวีปอเมริกาเหนือ 

อเมริกาใต้  ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา และแอนตาร์กติกา โดยทีเครือข่ายย่อยเหล่านี จะเชือม

เข้าด้วยกันภายใต้เกณฑ์วิธีในการติดต่อทีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  เนืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก  ซึงเชือมโยง

คอมพิวเตอร์ทั วโลกเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ทําให้ทั วโลกสามารถติดต่อสือสาร

แลกเปลียนข้อมูลถึงกันได้สะดวก รวดเร็ว กล่าวได้ว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิงทีทําลาย

พรมแดนทีขวางกั นระหว่างประเทศ (จิตเกษม พัฒนาศิริ, 2539) ด้วยเหตุนี เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึง

เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศจากทั วโลกเข้าด้วยกัน เสมือนดั งขุมทรัพย์ข้อมูลข่าวสารทีคนส่วน

ใหญ่ให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามประโยชน์ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ได้จ ํากัดเฉพาะในวงธุรกิจ

เท่านั น ในวงการศึกษา เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ให้ผู ้เรียนได้

ทําการค้นคว้าศึกษาวิจัย (ถนอมพร ตันติพิพัฒน,์ 2545) สามารถตอบสนองความต้องการในการ

ค้นคว้าอย่างไร้ข้อจ ํากัดในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยา เรืองพรวิสุทธิ, 2538) อินเทอร์เน็ตเป็น

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อกันไปทั วโลก มีผู ้ เข้ามาใช้บริการมากมาย ด้วยเหตุนี ลักษณะการ

ให้บริการจึงเกิดขึ นอย่างหลากหลายรูปแบบเพือสนองความต้องการของผู ้ใช้ โดยสามารถสรุป

รูปแบบการใช้บริการบนระบบอินเทอร์เน็ตออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 

  1.  บริการด้านการรับส่งข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  เป็นบริการทีได้รับความนิยมมาก

ทีสุดในระบบอินเทอร์เน็ต ซึงมีเครืองมือในการรับส่งข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นระหว่าง

ผู ้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหลากหลายวิธีการ ดังนี      ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ มาจากคําว่า Electronic Mail ในภาษาไทยบางครั งเรียกว่า จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการอินเทอร์เน็ตชนิดหนึงทีผู ้คนนิยมใช้มากทีสุดและเป็นประโยชน์ต่อคน

ทั วไปให้สามารถติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว อีเมล์เป็นวิธีการติดต่อสือสารด้วย



 10

ตัวหนังสือแบบใหม่แทนจดหมายบนกระดาษ แต่ใช้วิธีการส่งข้อความในรูปของสัญญาณ

อิเล็กทรอนิกส์จากเครืองคอมพิวเตอร์หนึงไปย ังผู ้ รับอีกเครืองหนึง     รายชือไปรษณีย์ (Mailing 

List) เป็นบริการทีผู ้ใช้สามารถเข้ากลุ่มร่วมแลกเปลียนความคิดเห็นในหัวข้อทีตนเองสนใจผ่าน 

ทางอีเมล ์โดยจดหมายทีส่งเข้าสู่ระบบรายชือไปรษณีย์จะถูกส่งไปย ังรายชือทั งหมดทีได้ลงทะเบียน

ไว้ในระบบ นอกจากนี ย ังใช้ในการลงทะเบียนเพือรับข่าวสารเพิมเติมจากแหล่งข้อมูลทีมีผู ้ใช้สนใจ

ด้วย    กลุ่มอภิปราย (Newsgroup)  เป็นการรวมกลุ่มของผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตทีมีความสนใจในเรือง

เดียวกัน เช่น กลุ่มทีสนใจ เรืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ การเลียงปลา การปลูกไม้ประดับ เป็นต้น เพือ

ส่งข่าวสารหรือแลกเปลียนข้อคิดเห็นระหว่างกัน ในลักษณะของกระดานข่าว (Bulletin Board) บน

อินเทอร์เน็ต ผู ้ ใช้สามารถเลือกหัวข้อทีสนใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยการส่งข้อความ

ไปย ังกลุ่มและผู ้ อ่านภายในกลุ่มจะมีการร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและส่งข้อความกลับมา

ย ังผู ้ ส่งโดยตรง หรือส่งเข้าไปในกลุ่มเพือให้ผู ้ อืนอ่านด้วยก็ได้ 

  การสนทนา (Talk) เป็นบริการทีช่วยให้ผู ้ใช้สามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู ้ใช้คนอืน  ๆ ที

เชือมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกัน โดยการพิมพ์ข้อความผ่านทางแป้นพิมพ ์พูดคุยผ่าน

ทางคอมพิวเตอร์โดยมีการตอบโต้กันทันที การสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี สามารถใช้โปรแกรม

ได้หลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม Talk สําหรับการสนทนา เพียง 2 คน โปรแกรม Chat หรือ IRC 

(Internet Relay Chat) สําหรับการสนทนา เป็นกลุ่ม หรือโปรแกรม ICQ (มาจากคําว่า I See You) 

เป็นการติดต่อสือสารกับคนอืนๆ บนอินเทอร์เน็ตทางหนึง คุณสมบัติทีโดดเด่นของไอซีคิวคือ การ

สนทนาแบบตัวต่อตัวกับคนใดคนหนึงโดยเฉพาะหรือสนทนาพร้อมกันหลายๆ คนก็ได ้ และที

สําคัญคือ ผู ้ ใช้ไอซีคิวสามารถเลือกสนทนากับใครโดยเฉพาะหรือเลือกทีจะไม่สนทนากับผูที้ไม่พึง

ประสงค์ได ้ 

  2. บริการด้านการติดต่อสือสาร  เป็นบริการทีผู ้ใช้สามารถติดต่อสือสารกับเครือง

คอมพิวเตอร์ทีอืนได้ ในขณะทีนั งอยู่ทีหน้าจอ คอมพิวเตอร์ของตนเอง ซึ งมีหลายลักษณะ

ดังนี    การขอเข้าใช้ระบบจากระยะไกลหรือเทลเน็ต (Telnet) โปรแกรมเทลเน็ต  เป็นโปรแกรมที

ใช้ในการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อืนๆ บนอินเทอร์เน็ต และ สามารถใช้บริการสาธารณะต่างๆ เช่น 

บริการห้องสมุด ข้อมูลการวิจัย และสารสนเทศของเครือง คอมพิวเตอร์เหล่านั นได้ ราวกับว่าก ําลัง

ทํางานอยู่บนเครืองคอมพิวเตอร์นั นๆ ช่วยให้ไม่ต้องเดินทาง ไปทํางานอยู่หน้าเครืองเหล่านั น

โดยตรง จึงถือเป็นบริการหลักทีสําคัญอย่างยิงของอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมเทลเน็ต  ติดต่อกับ

คอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตนั น จ ําเป็นต้องได้รับสิทธิเป็นผู ้ใช้ ในระบบนั นก่อน แต่ก็มีระบบ

คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอยู่อีก จ ํานวนมากอนุญาตให้ผูใ้ช้ทั วไป เข้าใช้บริการได ้The Internet 

Telephone และ The Videophone  ปกติการสือสารทางโทรศัพท์ผู ้ใช้จะต้องยกหูจากเครืองรับ



 11

โทรศัพท์และพูดข้อความต่าง  ๆระหว่างผู ้ รับ-ผู ้ ส่ง แต่เมือใช้บริการอินเทอร์เน็ตซึงเป็นเครือข่ายการ

สือสารทั วโลก ผู ้ ใช้สามารถ เลือกหมายเลขโทรศัพท์ทีต้องการติดต่อโดยพูดผ่านไมโครโฟนเล็ก  ๆ

และฟังเสียงสนทนาผ่านทางลําโพง ทั งนี ผู ้ใช้จะต้องมีโปรแกรมสําหรับใช้งานรวมทั งใช้เครือง

คอมพิวเตอร์ทีเป็นระบบมัลติมีเดีย นอกจากนี หากมีการติดตั งกล้องวีดิทัศน์ทีเครืองคอมพิวเตอร์

ของคู่สนทนาทั ง 2 ฝ่าย เมือเชือมต่อ คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ภาพทีได้จากการ

ทํางานของกล้องวีดิทัศน์ก็สามารถส่งผ่านไปทางอินเทอร์เน็ตถึงผู ้ รับได้ การสนทนาทางโทรศัพท์

จึงปรากฏภาพของคู่สนทนาทั งผู ้รับ และผู ้ส่งบนจอคอมพิวเตอร์ไปพร้อมกับเสียงด้วย 

  3.  บริการการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล  บริการการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล  หรือบริการ  FTP  (File 

Transfer Protocol) เป็นบริการ ของอินเทอร์เน็ตอย่างหนึงทีผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ โดยผู ้ใช้

สามารถแลกเปลียนข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูลตัวหนังสือ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ หรือ

โปรแกรมต่างๆ ซึงการถ่ายโอนข้อมูลนั นมีอยู่ 2 ลักษณะคือ 

    3.1 การถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลทีอยู่ในเครืองของเราไปย ังคอมพิวเตอร์ทีเป็นโฮสต์ (Host) 

เรียกว่า การอัปโหลด (Upload) ทําให้คอมพิวเตอร์เครืองอืนสามารถใช้งานจากข้อมูลของเราได ้ 

    3.2 การทีเราถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลจากโฮสต์อืนมาย ังคอมพิวเตอร์ของเราเรียกว่า การ

ดาวน์โหลด (Download)  ในการนําดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ มาใช้นั นมีบริการอยู่ 2 ประเภท คือ 

Private FTP หรือ เอฟทีพีเฉพาะกลุ่ม นิยมใช้ตามสถานศึกษาและภายในบริษัท ผู ้ ใช้บริการจะต้องมี

รหัสผ่านเฉพาะจึงจะใช้งานได้ ประเภททีสองคือ Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีสาธารณะให้บริการ 

ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลฟรีโดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน ซึงปัจจุบันมีบริการในลักษณะนี เป็นจํานวนมาก 

โดยเฉพาะโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ทีทางบริษัทต่างๆ คิดค้นขึ นมาและต้องการเผยแพร่ไปสู่

สาธารณชน ก็จะนําโปรแกรมมานําเสนอไว้ ผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตคนใดสนใจก็สามารถใช้เอฟทีพี ดึง

เอาโปรแกรมเหล่านั นมาใช้งานได้ โดยโปรแกรมทีสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

เรียกว่า ฟรีแวร์ (Freeware) และโปรแกรมทีสามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้ก่อน ซึงหากพอใจก็

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพือซือตัวโปรแกรม เรียกวา่ แชร์แวร์ (Shareware) 

  4.  บริการค้นหาข้อมูล  เนืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นระบบขนาดใหญ่ทีครอบคลุมกว้างขวาง

ทั วโลก โดยมีแฟ้มข้อมูลต่างๆ มากมายหลายพันล้านแฟ้มบรรจุอยู่ในระบบเพือให้ผู ้ใช้สามารถ

สืบค้นใช้งาน ดังนั นจึงจ ําเป็นต้องมี ระบบหรือโปรแกรมเพือช่วยในการค้นหาแฟ้มได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว    อาร์คี (Archie) เป็นโปรแกรมทีช่วยในการค้นหาแฟ้มทีผู ้ใช้ทราบชือแต่ไม่ทราบว่าแฟ้ม

นั นอยู่ ในเครืองบริการใดในอินเทอร์เน็ต โปรแกรมนี จะสร้างบัตรรายการแฟ้มไว้ในฐานข้อมูล เมือ

ต้องการค้นว่าแฟ้มนั น อยู่ในเครืองบริการใดก็เพียงแต่เรียกใช้อาร์คีแล้วพิมพ์ชือแฟ้มข้อมูล ที

ต้องการนั นลงไป อาร์คีจะตรวจค้นฐานข้อมูล และแสดงชือแฟ้มพร้อมรายชือเครืองบริการทีเก็บ 
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แฟ้มนั นให้ทราบ เมือทราบชือเครืองบริการแล้วก็สามารถใช้เอฟทีพีเพือถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลมา

บรรจุ ลงในคอมพิวเตอร์ของผู ้ใช้ได้ 

         โกเฟอร์ (Gopher) เป็นโปรแกรมทีมีรายการหรือเมนู (Menu) ให้เลือกเพือช่วยเหลือผู ้ใช้ ใน

การค้นหาแฟ้มข้อมูล ความหมายและทรัพยากรอืนๆ เกียวกับหัวข้อทีระบุไว ้ โดยผู ้ใช้ไม่จ ําเป็น 

ต้องทราบและใช้รายละเอียดของคอมพิวเตอร์ทีเชือมโยงอยู่กับอินเทอร์เน็ต หรือชือแฟ้มข้อมูลใดๆ 

ทั งสิน  ผู ้ ใช้เพียงแต่เลือกอ่านในรายการเลือก  และกดแป้นเอนเทอร์ (Enter)  เท่านั น เมือพบสิงที

น่าสนใจ ในการใช้นี  ผู ้ใช้จะเห็นรายการเลือกต่าง  ๆพร้อมด้วยสิงทีให้เลือกใช้ มากขึ นจนกระทั ง

ผู ้ใช้เลือกสิงทีต้องการ และมีข้อมูลแสดงขึ นมา ผู ้ใช้สามารถอ่านข้อมูลหรือเก็บบันทึกไว้ใน 

คอมพิวเตอร์ของผู ้ใช้ได้ เวอร์โรนิคา Veronica) เป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูลทีพัฒนาขึ นมาจากการ

ทํางานของ ระบบโกเฟอร์ เพือช่วยในการค้นหาข้อมูลทีต้องการโดยไม่ต้องผ่านระบบเมนู

ตามลําดับขั นของโกเฟอร์ เพียงแต่พิมพ์ค ําสําคัญ (Keyword) ลงไปให้ระบบค้นหาเรืองทีเกียวข้อง

กับคํานั น  ๆแทน  

  เวส (Wide Area Information Server: WAIS) เป็นโปรแกรมสําหรับใช้เป็นเครืองมือทีช่วย

สืบค้น ข้อมูล โดยการค้นจากเนือหาข้อมูลแทนการค้นตามชือของแฟ้มข้อมูล จากฐานข้อมูลจํานวน

มาก ทีกระจายอยู่ทั วโลก การใช้งานผู ้ใช้ต้องระบุชือเรืองหรือชือคําหลักทีเกียวกับเนือหาข้อมูลที

ต้องการค้น หลังจากใช้ค ําสั งค้นหาข้อมูล โปรแกรมเวสจะช่วยค้นไปย ังแหล่งข้อมูลทีต่อเชือมกัน

อยู่ในอินเทอร์เน็ต โดยจะพยายามค้นเอกสารทีเกียวข้อง ตรงกับคําค้น หรือวลีสําคัญทีผู ้ใช้การ

ค้นหาให้มากทีสุด 

  เสิร์ช เอนจินส์ (Search Engines) เป็นเครืองมือช่วยค้นหาข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต ที

ได้รับความนิยมมากทีสุดในปัจจุบัน ซึงเป็นลักษณะของโปรแกรมช่วยการค้นหาซึงมีอยู่มากมายใน 

ระบบอินเทอร์เน็ตโดย การพัฒนาขององค์กรต่างๆ เช่น Yahoo, Alta Vista, HotBot, Excite และ 

Google เป็นต้น เพือช่วยให้ผู ้ ใช้ค้นหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ โดยผู ้ใช้พิมพ์ค ําหรือข้อความทีเป็นคํา 

สําคัญเข้าไป โปรแกรมจะแสดงรายชือของแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องขึ นมา ซึงผู ้ ใช้สามารถคลิก 

ไปทีรายชือต่างๆ เพือเข้าไปดูข้อมูลตัวนั นๆ ได ้ หรือจะเลือกค้นจากหัวข้อในหมวดต่างๆ 

(Categories) ทีโปรแกรมได้แสดงไว้เป็นรายการต่าง  ๆ โดยเริมจากหมวดทีกว้างจนลึกเข้าไปสู่

หมวดย่อยได ้

  5.  บริการข้อมูลมัลติมีเดีย  เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web , WWW) เป็นบริการบน

อินเทอร์เน็ตทีได้รับความนิยมเป็น อย่างมาก เนืองมาจากลักษณะเด่นของเวิลด์ไวด์เว็บ ทีสามารถ

นําเสนอข้อมูลมัลติมีเดียทีแสดง ได้ทั งตัวหนังสือ ภาพนิง ภาพเคลือนไหว และเสียง ซึงมีอยู่

มากมาย และสามารถรวบรวมลักษณะ การใช้งานอืนๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตเอาไว้ด้วย ไม่ว่าจะ



 13

เป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายโอนข้อมูล การสนทนา การค้นหาข้อมูล และอืนๆ ทําให้ 

เวิลด์ไวด์เว็บเป็นแหล่งข้อมูลทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก โดยการเข้าสู่ระบบเวิลด์ไวด์เว็บ จะต้องใช้

โปรแกรมการทํางานทีเรียกว่า โปรแกรมค้นผ่าน (Web Browser) เป็นตัวเชือมเข้าสู่ระบบ

อินเทอร์เน็ต ซึงโปรแกรมค้นผ่านทีได้รับความนิยมได้แก่ Internet Explorer และ Netscape 

Navigator  ลักษณะของเวิลด์ไวด์เว็บ คือ การนําเสนอข้อมูลต่าง  ๆมากมายในลักษณะหน้ากระดาษ 

อิเล็กทรอนิกส์ทีเรียกว่า เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเสมือนหน้าหนังสือหรือหน้านิตยสารซึง

สามารถ บรรจุข้อความ รูปภาพ และเสียงไว้ได้ด้วย โดยทีหน้าแรกของเว็บเพจ เรียกว่า โฮมเพจ 

(Home Page) ซึงภาษาทีใช้ในการเขียนเว็บเพจให้สามารถดูได้ในเวิลด์ไวด์เว็บ เรียกว่า HTML 

(Hypertext Markup Language) เมือนําเอาเว็บเพจหลายๆ เว็บเพจมารวมกันในแหล่งเดียวกัน 

เรียกว่า เว็บไซต์ (Web Site) เวบ็ไซต์แต่ละทีจะถูกเก็บไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) แต่ละแห่ง 

โดยแต่ละแห่งก็จะมีโฮสต์ ของตนเองทําหน้าทีดูแลและพัฒนาข้อมูล ซึงโดยปกติจะเปิดอิสระให้

ทุกคนเข้าไปเปิดดูข้อมูลได้ ขอเพียงแต่ให้ผู ้ใช้ทราบทีอยู่ของเว็บเซิร์ฟเวอร์นั นๆ ซึงทีอยู่นี เรียกว่า   

ยูอาร์แอล (Uniform Resource Locator - URL) ซึงแต่ละยูอาร์แอลจะมีชือไม่ซํ ากัน เช่น 

www.hotmail.com และ www.inet.co.th เป็นต้น โฮมเพจหรือเว็บเพจของแต่ละเว็บไซต์ จะมีทั ง

ข้อความและรูปภาพ ซึงตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เอกสารเหล่านี จะมีข้อความทีบรรจุอยู่จ ํานวนหนึง 

ซึงอาจจะเป็นหัวข้อ กลุ่มคํา หรือรูปภาพทีสัมพันธ์กับ เนือหา แต่ไม่ได้แสดงเนือหาทั งหมดไว้ใน

หน้าเดียว หากแต่มีค ําสําคัญทีเน้นเป็นจุดเด่น มีสีสันชัดเจน หรือขีดเส้นใต้ไว ้ซึงโดยทั วไปถ้าผู ้ใช้

เอาเมาส์ไปวางไว้บนข้อความหรือรูปภาพนั นๆ สัญลักษณ์ของเมาส์ ก็จะเปลียนจากรูปลูกศรมาเป็น

รูปมือ ถ้าหากผู ้ใช้ต้องการรายละเอียดเพิมเติมก็คลิกทีข้อความหรือ รูปภาพนั น เว็บเพจทีเกียวข้อง

กับข้อความหรือรูปภาพนั นก็จะถูกเปิดขึ นมา ลักษณะเช่นนี เรียกว่า การเชือมโยงด้วยไฮเปอร์ลิงก์ 

(Hyperlink) ซึงทําให้สามารถเชือมโยง (Link) ไปย ังเว็บเพจอืนๆ ในเว็บไซต์  เดียวกันและเชือมโยง

ไปย ังเว็บไซต์อืนๆ ได้อย่างไม่จ ํากัด  

  ด้วยเหตุนี ในปัจจุบันเวิลด์ไวด์เว็บจึงเป็นทีนิยมมากไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจการค้า การ

อุตสาหกรรม องค์กร ทั งภาครัฐและเอกชนทีจะนําเสนอประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ 

โดยการสร้างเว็บไซต์ของตนขึ นเผยแพร่ ซึ งให้ผลในแง่ของการประชาสัมพันธ์ การค้นขาย 

แลกเปลียน การตกลงอย่างมหาศาล 

  เว็บ (Web) หรือ เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW : World Wide Web) เป็นบริการหนึงในการหลายๆ

บริการของอินเทอร์เน็ตทีเกิดขึ นหลัง บริการอืนๆ บนอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากการส่งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาผ่านเครือข่าย การอภิปรายผ่านกระดานข่าว การอ่านข่าว การค้นข้อมูล

และการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล 
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 เว็บ (Web) คือข้อมูลข่าวสารในรูปเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ (หมายถึงการเชือมโยงเอกสารไป

ย ังเอกสารอืนๆ ทีอยู่ต่างทีกัน) และมีไฮเปอร์มีเดีย(ทีรวมถึงไฮเปอร์เท็กซ์และสือหลากหลายทีได้

จากการเชือมโยงนั น) ทีใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครืองมือ ในการติดต่อ ส่งข้อมูลเอกสารนี 

 การใช้เว็บเพือการเรียนการสอนเป็นการนําเอาระบบอินเทอร์เน็ตมาออกแบบเพือใช้ใน

การศึกษา การจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บ(Web-Based Instruction) มีชือเรียนหลายลักษณะเช่น

การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เว็บการเรียน ( Web-Based Leaming) 

เว็บฝึกอบรม (Web-Based Training) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Inienet-Based Training) อินเทอร์เน็ต

ช่วยสอน (Intenet-Based Instruction)  เป็นต้น แต่ในทีนี ได้เรียกว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-

Based Instruction) ซึงน่าจะเป็น แบบทีใช้และตรงกับคําอธิบายคุณลักษณะของการใช้เว็บในระบบ

อินเทอร์เน็ตเพือการเรียนการสอนมากทีสุด 

  ทั งนี มีผู ้นิยามและให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) 

เอาไว้หลายนิยามได้แก่ 

          การเรียนการสอนผ่านเว็บ หรือ Web-Based Instruction เป็นรูปแบบหนึงของการประยุกต ์

ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทีนักการศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เป็นความ 

พยายามในการใช้คุณสมบัติต่างๆของอินเทอร์เน็ตมาใช้เพือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

เพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ การ

เรียนการสอนผ่านเว็บ ดังนี 

          ข่าน (Khan,1997 อ้างถึงใน กิดานันท์  มลิทอง , 2543) ได้ให้ความหมายของการเรียนการ

สอนผา่นเว็บว่าหมายถึง โปรแกรม การเรียนการสอนในรูปแบบของไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) ที

นําคุณลักษณะและทรัพยากรต่างๆ ทีมีในเวิลด์ไวด์เว็บ มาใชป้ระโยชน์ ในการจัดสภาพแวดล้อมที

สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 

         รีแลนและกิลลานิ (Ralan and Gillami, 1997 อ้างถึงใน  กิดานันท์  มลิทอง , 2543) ให้

ความหมายว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็นการประยุกต์ทีแท้จริงของการใช้วิธีการต่างๆ มากมาย 

โดยการใช้เว็บเป็นทรัพยากรเพือการสือสาร และใช้เป็นโครงสร้างสําหรับการแพร่กระจายทาง

การศึกษา  

          พาร์สัน (Parson, 1997 อ้างถึงใน  กิดานนัท์  มลิทอง , 2543) กล่าวว่า การเรียนการสอน

ผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพการเรียนการสอน ในบางส่วน หรือทั งหมดของกระบวนการในการส่ง

ความรู้ไปสู่ผู ้ เรียน โดยผ่านเวิลด์ไวด์เว็บเป็นสือกลาง  
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          ดริสคอลล์ (Driscoll, 1997 อ้างถึงใน สุกรี  แวววรรณจิตร ,  2545) ได้ให้ความหมายของ

การเรียนการสอนผ่านเว็บว่าเป็นการใช้ ทักษะหรือความรู้ต่าง  ๆถ่ายโยงไปสู่ทีใดทีหนึงโดยการใช้

เวิลด์ไวด์เว็บ เป็นช่องทางในการเผยแพร่ ความรู้ 

         คลาก (Clark, 1996 อ้างถึงใน สุกรี  แวววรรณจิตร ,  2545) ให้ความหมายว่า การเรียนการ

สอนผ่านเว็บหรือบางครั งเรียกว่า การอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Training) เป็นกระบวนการเรียน

การสอน รายบุคคลทีอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั งส่วนบุคคลหรือสาธารณะผ่านทางโปรแกรมค้น

ผ่าน (Web Browser) โดยลักษณะการเรียนการสอน ไม่ได้เป็นการดาวน์โหลดโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนลงมาทีเครืองของตนเอง แต่เป็นการเข้าไปใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพือศึกษา

เนือหาความรู้ทีผู ้จ ัดได้บรรจุไว้ในเซิร์ฟเวอร์ โดยทีผู ้จ ัดสามารถปรับปรุง พัฒนาเนือหาให้ทันสมัย

ได้อย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา 

          คอลลีน (Colleen, 1996) ได้ให้ค ําจ ํากัดความของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ ว่า

เป็นสือใหม่ซึงรวมคุณประโยชน์ของไฮเปอร์มีเดียซึงประกอบไปด้วย ข้อความ เสียง วิดีโอ 

ภาพกราฟิกและภาพเคลือนไหว เป็นการสอนรายบุคคลโดยผ่านเครือข่าย การออกแบบการสอน 

ต้องใช้หลักทฤษฎีเพือการออกแบบเพือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู ้ เรียนภายในประเทศไทย 

การเรียนการสอนผ่านเว็บถือเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอน ทีเริมนําเข้ามาใช้ นักการศึกษา

หลายท่านให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ไว ้ดังนี 

          กิดานันท์ มลิทอง (2543) ให้ความหมายว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการใช้เว็บ ใน

การเรียนการสอน โดยอาจใช้เว็บเพือนําเสนอบทเรียนในลักษณะสือหลายมิติของวิชาทั งหมด ตาม

หลักสูตร หรือใช้เพียงการเสนอ ข้อมูลบางอย่างเพือประกอบการสอนก็ได้ รวมทั งใช้ประโยชน์ 

จากคุณลักษณะต่างๆ ของการสือสารทีมีอยู่ในระบบ อินเทอร์เน็ต เช่น การเขียนโต้ตอบกัน ทาง

ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์และการพูดคุยสดด้วยข้อความและเสียง มาใช้ประกอบด้วยเพือให้เกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด 

          ใจทิพย์ ณ สงขลา (2547) กล่าวว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บ หมายถึงการใช้คุณสมบัติ

ไฮเปอร์มีเดียและคอมพิวเตอร์เครือข่าย ซึงรวมทั งเครืองมือสือสารในการสรรค์สร้างกิจกรรมการ

เรียนทําให้เกิดการเรียนรู้ โดยผู ้ เรียนผู ้สอนไม่จําเป็นต้องอยู่พร้อมกัน ณ สถานทีเดียวกัน โดยเน้น

การจัดการเรียนการสอนทีหวังผลการเรียนรู้เชิงวิชาการในรูปแบบต่าง  ๆ

          จากนิยามและความคิดเห็นของนักวิชาการและนักการศึกษาทั งในต่างประเทศและภายใน 

ประเทศไทย ดังทีกล่าวมาแล้วนั นสามารถสรุปได้ว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพ 

การเรียนการสอนทีได้รับ การออกแบบอย่างมีระบบโดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของ

เวิลด์ไวด์เว็บ มาเป็นสือกลางในการถ่ายทอดเพือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี



 16

ประสิทธิภาพ โดยอาจจัด เป็นการเรียนการสอนทั งกระบวนการ หรือนํามาใช้เป็นเพียงส่วนหนึง

ของกระบวนการทั งหมด การเรียน การสอนผ่านเว็บจึงถือเป็นวิธีการใหม่ทีช่วยส่งเสริมพัฒนาให้

เกิดการเรียนรู้ และช่วยขจัดปัญหา เรืองอุปสรรคของการเรียนการสอนทางด้านสถานทีและเวลาอีก

ด้วย 

 การเรียนการสอนผ่านเว็บมีคุณลักษณะเด่นของสือต่าง ๆ แทบทงัหมดมารวมกันในเว็บ 

ได้แก่ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ สไลด์ คอมพิวเตอร์ ผู ้สอนเพียงแต่เตรียมการสอน (Lesson Plan) และ

นํามาสร้างในเว็บก็สามารถสอนผู้เรียนได้ (Khan,1997) นักเรียนทีเรียนผ่านเว็บจะสามารถ

ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอืนได้ เพือแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกันด้วยการใช้บริการแบบ

สนทนาออนไลน์ หรือบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (วิชุดา รัตนเพียร, ) สามารถใช้ประโยชน์

จากการเรียนการสอนผ่านเว็บได้ง่าย สะดวกมากขึ นและมีผลป้อนกลับ (Feedback) 

 การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายไดรั้บการออกแบบเพือติดต่อนักเรียนทีมีรูปแบบการเรียนที

แตกต่างกันโดยมีโปรแกรมมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ กราฟิก เสียง และภาพเคลือนไหว เป็นต้น 

การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเว็บจะช่วยให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลผ่านห้องสมุด 

พิพิธภัณฑ์ และสาระบบแฟ้มอินเทอร์เน็ต (Archives) ผู ้ เรียนสามารถเรียนผ่านเครือข่ายเว็บได้จากที

ใดก็ได้ทั วโลก เวลาใดก็ได้ หากผู ้ใช้คอมพิวเตอร์ทีสามารถเชือมต่ออินเทอร์เน็ต (Khan,1997 ; 

Yuan, 1995) 

 การเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็นการใช้โปรแกรมสือหลายมิติทีอาศัยประโยชน์จาก

คุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ มาออกแบบเป็นเว็บเพือการเรียนการ

สอน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ผู ้ เรียนสามารถเรียนได้ทุกทีทุกเวลา โดยมีลักษณะทีผู ้สอนและ

ผู ้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต 

 นอกจากนี มีงานวิจัยหลายชินทีสนับสนุนความคิดทีว่า หากผู ้ เรียนได้รับความช่วยเหลือจาก

ครูผู ้สอน ความเหมาะสมของเนือหาในวิชานั น ผู ้ เรียนจะสามารถนําคุณสมบัติต่าง ๆ ของ

อินเทอร์เน็ตไปใช้ในการเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในการสืบค้น รวบรวม 

แลกเปลียนข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ หรือการทําโครงการ เกียวกับการเขียน เช่นการทําวารสาร

ออนไลน์เป็นต้น (Riel,1987; Roger,1992) 
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1.2  ความหมายของห้องเรียนเสมือน 

 บุญเรือง  เนียมหอม ( ) ได้ให้ค ําจ ํากัดความของห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) 

ว่า การเรียนการสอนทีกระทําผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเชือมโยงคอมพิวเตอร์ของผู ้ เรียน

เข้าไว ้กับเครืองคอมพิวเตอร์ของผู ้ให้บริการเครือข่าย (File Server) และผู ้ให้บริการเว็บ (Web 

Server) อาจเป็นการเชือมโยงระยะใกล้ หรือเชือมโยงมาจากระยะไกลผ่านทางระบบการสือสาร 

และอินเทอร์เน็ตด้วยกระบวนการสอน โดยผู ้สอนจะออกแบบระบบการเรียนการสอน กิจกรรมการ

สอน และสือต่างๆ ไว้ และนําเสนอผ่านเว็บไซต์ประจําวิชา ผู ้ เรียนจะเข้าสู่เว็บไซต์ประจําวิชาและ

ดําเนินการเรียนไปตามระบบการเรียนทีผู ้สอนออกแบบไว้ ผู ้ เรียนจะต้องส่งงาน ทําการบ้านตามที

ได้รับมอบหมายตามกําหนดเวลา ในระบบเครือข่ายมีการจําลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ในลักษณะ

เป็นห้องเรียนเสมือนคล้ายกับห้องเรียนทีผู ้สอนสามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนได้ 

 อุทัย ภิรมย์รืน ( ) กล่าวว่า ห้องเรียนเสมือน หมายถึง การให้บริการด้านการเรียนการ

สอนทางไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเชือมโยงกันอยู่ทั วโลก เช่น Internet, WWW  โดยจะ

จัดบริเวณสถานที ห้องเรียน ห้องสมุด ภาควิชาต่างๆ ศูนย์บริการ ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา 

กิจกรรมทุกอย่างเสมือนเป็นชุมชนวิชาการจริงๆ แต่ข้อมูลเหล่านี  จะอยู่ทีศูนย์คอมพิวเตอร์ของแต่

ละแห่ง ผู ้ประสงค์จะเข้าร่วมในการเปิดบริการก็จะต้องจองเนือทีและเขียนโปรแกรมใส่ข้อมูลเข้า

ไปเมือนักศึกษาติดต่อเข้ามา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็แสดงภาพ เสียง การเคลือนไหว และสามารถ

โต้ตอบได้เสมือนหนึงเป็นมหาวิทยาลัยจริง 

 จากความหมายของห้องเรียนเสมือนดังกล่าว ห้องเรียนเสมือน จึงเป็นการเรียนการสอน

ทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเชือมโยงกันทั วโลก ซึงมีการนําเสนอเนือหา กิจกรรมต่างๆ 

ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเสมือนกับเป็นห้องเรียนจริง 

 

1.3  ลักษณะและประเภทของการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

เนืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งทรัพยากรทีมีคุณสมบัติหลากหลายต่อการนําไปประยุกต ์

ใชใ้นการศึกษา ดังนั นการเรียนการสอนผ่านเว็บจึงสามารถทําได้ในหลายลักษณะ แต่ละสถาบัน

และ แต่ละเนือหาของหลักสูตร ก็จะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บทีแตกต่างกันออกไป ซึง

ในประเด็นนี มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกียวกับประเภทของการเรียนการสอน

ผ่านเวบ็ ดังต่อไปนี 

 โดเฮอร์ตี  (Doherty, 1998) แนะนําว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บ มีวิธีการใช้ใน 3 ลักษณะ 

คือ 
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1. การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซต์ทีประกอบไปด้วยข้อความ 

ภาพกราฟิกโดยมีวิธี การนําเสนอ คือ 

1.1 การนําเสนอแบบสือเดียว เช่น ข้อความ หรือ รูปภาพ 

1.2 การนําเสนอแบบสือคู่ เช่น ข้อความกับรูปภาพ  

1.3 การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิง ภาพเคลือนไหว 

เสียง 

2. การสือสาร (Communication) การสือสารเป็นสิงจําเป็นทีจะต้องใช้ทุกว ันในชีวิตซึงเป็น 

ลักษณะสําคัญของอินเทอร์เน็ต โดยมีการสือสารบนอินเทอร์เน็ตหลายแบบ เช่น 

2.1 การสือสารทางเดียว เช่น การดูข้อมูลจากเว็บเพจ 

2.2 การสือสารสองทาง เช่น การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบกัน 

2.3 การสือสารแบบหนึ งแหล่งไปหลายที เป็นการส่งข้อความจากแหล่งเดียวแพร่ 

กระจายไปหลายแหล่ง เช่น การอภิปรายจากคนเดียวให้คนอืนๆ ได้รับฟังด้วย หรือการประชุมผ่าน 

คอมพิวเตอร์ (Computer conferencing) 

2.4 การสือสารหลายแหล่งไปสู่หลายแหล่ง เช่น การใช้กระบวนการกลุ่มในการ

สือสาร บนเว็บ โดยมีคนใช้หลายคนและคนรับหลายคนเช่นกัน 

3. การทําให้เกิดความสัมพันธ์ (Dynamic Interaction) เป็นคุณลักษณะทีสําคัญของ 

อินเทอร์เน็ตและสําคญัทีสุด ซึงมี 3 ลักษณะคือ  

3.1 การสืบค้นข้อมูล 

3.2 การหาวิธีการเข้าสู่เว็บ 

3.3 การตอบสนองของมนุษย์ต่อการใช้เว็บ 

  การเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวคิดของ พาร์สัน (Parson, 1997) ได้แบ่งประเภทของการ

เรียนการสอนผ่านเว็บ ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

1. การเรียนการสอนผ่านเว็บแบบรายวิชาเดียว (Stand - Alone Courses) เป็นรายวิชาทีมี 

เครืองมือและแหล่งทีเข้าไปถึงและเข้าหาได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมากทีสุด ถ้าไม่มีการ

สือสาร ก็สามารถทีจะไปผ่านระบบคอมพิวเตอร์สือสารได้ (Computer Mediated Communication : 

CMC) ลักษณะของการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบนี มีลักษณะเป็นแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจํานวน

มาก ทีเข้ามาใช้จริง แต่จะมีการส่งข้อมูลจากรายวิชา ทางไกล 

2. การเรียนการสอนผ่านเว็บแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เป็น

รายวิชาทีมี ลักษณะเป็นรูปธรรมทีมีการพบปะระหว่างครูกับนักเรียน และมีแหล่งให้มากเช่น การ
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กําหนดงานทีให้ทําบนเว็บ การกําหนดให้อ่าน การสือสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือการมีเว็บที

สามารถชี ตําแหน่งของแหล่งบนพืนที ของเว็บไซต์โดยรวมกิจกรรมต่างๆ เอาไว ้

3. การเรียนการสอนผ่านเว็บแบบศูนย์การศึกษา (Web Pedagogical Resources) เป็นชนิด

ของเว็บไซต์ ทีมีว ัตถุดิบ เครืองมือ ซึงสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญ่เข้าไว ้ด้วยกัน หรือเป็น

แหล่งสนับสนุนกิจกรรม ทางการศึกษาซึงผู ้ทีเข้ามาใช้ก็จะมีสือให้บริการหลายรูปแบบเช่น 

ข้อความ ภาพนิง ภาพเคลือนไหว และการสือสาร ระหว่างบุคคล เป็นต้น 

        นอกจากนี  แฮนนัม (Hannum, 1998) ได้แบ่งประเภทของการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

ออกเป็น 4 ลักษณะ ใหญ่  ๆคือ  

1.  รูปแบบการเผยแพร่ รูปแบบนี สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ชนิด คือ 

   1.1 รูปแบบห้องสมุด (Library Model) เป็นรูปแบบทีใช้ประโยชน์จากความสามารถ ใน

การเข้าไปย ังแหล่งทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทีมีอยู่หลากหลาย โดยวิธีการจัดหาเนือหาให้ผู ้ เรียนผ่าน 

การเชือมโยงไปย ังแหล่ง เสริมต่างๆ เช่น สารานุกรม วารสาร หรือ หนังสือออนไลน์ทั งหลาย ซึงถือ

ได้ว่า เป็นการนําเอาลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดทีมีทรัพยากรจํานวนมหาศาลมาประยุกต์ใช้ 

ส่วน ประกอบของรูปแบบนี  ได้แก่ สารานุกรมออนไลน์ วารสารออนไลน์ หนังสือออนไลน์ 

สารบัญการอ่าน ออนไลน์ (Online Reading List) เว็บห้องสมุด เว็บงานวิจัย รวมทั งการรวบรวม

รายชือเว็บทีสัมพันธ์กับ วิชาต่าง  ๆ 

    1.2 รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) การเรียนการสอนผ่านเว็บรูปแบบนี  เป็น 

การจัดเนือหาของหลักสูตรในลักษณะออนไลน์ให้แก่ผู ้ เรียน เช่น ค ําบรรยาย สไลด์ นิยาม คําศัพท์

และ ส่วนเสริม ผู ้สอนสามารถเตรียมเนือหาออนไลน์ทีใช้เหมือนกับทีใช้ในการเรียนในชั นเรียน

ปกติและ สามารถทําสําเนาเอกสารให้กับผู ้ เรียนได้ รูปแบบนี ต่างจากรูปแบบห้องสมุดคือ รูปแบบนี

จะเตรียมเนือหา สําหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ขณะทีรูปแบบห้องสมุดช่วยให้ผู ้ เรียนเข้าถึง

เนือหาทีต้องการจาก การเชือมโยงทีได้เตรียมเอาไว้ ส่วนประกอบของรูปแบบหนังสือเรียนนี

ประกอบด้วย บันทึกของหลักสูตร บันทึกคําบรรยาย ข้อแนะนําของห้องเรียน สไลด์ทีนําเสนอ 

วิดีโอและภาพ ทีใช้ในชั นเรียน เอกสารอืนทีมี ความสัมพันธ์กับชั นเรียน เช่น ประมวลรายวิชา 

รายชือในชั น กฏเกณฑ์ข้อตกลงต่างๆ ตารางการสอบ และตัวอย่างการสอบครั งทีแล้ว ความ

คาดหวังของชั นเรียน งานทีมอบหมาย เป็นต้น  

    1.3 รูปแบบการสอนทีมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive Instruction Model) รูปแบบนี จัดให ้

ผู ้ เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีปฎิสัมพันธ์กับเนือหาทีได้รับ โดยนําลักษณะของ

บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาประยุกต์ใช้ เป็นการสอนแบบออนไลน์ทีเน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์ มีการให้ ค ําแนะนํา การปฏิบัติ การให้ผลย ้อนกลับ รวมทั งการให้สถานการณ์จําลอง  
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  2.  รูปแบบการสือสาร (Communication Model)  

      การเรียนการสอนผ่านเว็บรูปแบบนี เป็นรูปแบบทีอาศัยคอมพิวเตอร์มาเป็นสือเพือการ

สือสาร (Computer - Mediated Communications Model) ผู ้ เรียนสามารถทีจะสือสารกับผูเ้รียนคน

อืนๆ ผู ้สอนหรือกับผู ้ เชียวชาญได้ โดยรูปแบบการสือสารทีหลากหลายในอินเทอร์เน็ต ซึงได้แก่ 

จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอภิปราย การสนทนาและการอภิปรายและการประชุมผ่าน

คอมพิวเตอร์ เหมาะ สําหรับการเรียนการสอนทีต้องการส่งเสริม การสือสารและปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู ้ ทีมีส่วนร่วมในการเรียน การสอน  

  3.  รูปแบบผสม (Hybrid Model)  

     รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บรูปแบบนี เป็นการนําเอารูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบ

การเผยแพร่ กับรูปแบบการสือสารมารวมเข้าไว ้ด้วยกัน เช่น เว็บไซท์ทีรวมเอารูปแบบห้องสมุดกับ

รูปแบบหนังสือเรียน ไว้ด้วยกัน เว็บไซท์ทีรวบรวมเอาบันทึกของหลักสูตร รวมทั งคําบรรยายไว้กับ

กลุ่มอภิปราย หรือเว็บไซท์ที รวมเอารายการแหล่ง เสริมความรู้ต่างๆและความสามารถของ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วยกัน เป็นต้น รูปแบบนี มีประโยชน์เป็นอย่างมากกับผู ้ เรียน เพราะ

ผู ้ เรียนจะได้ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทีมีใน อินเทอร์เน็ต ในลักษณะทีหลากหลาย   

ประเภทของการเรียนการสอบผ่านเว็บ 

 พาร์สัน (Parson,1997) ได้แบ่งประเภทของการเรียนการสอนผ่านเว็บออกเป็น  ลักษณะ

คือ  

 .  เว็บรายวิชา (Satnd-alone Courses) เว็บรายวิชาเป็นเว็บทีมีการบรรจุเนือหา (Content) 

หรือเอกสารในรายวิชา เพือการสอนเพียงอย่างเดียว เป็นเว็บรายวิชาทีมีเครืองมือ และแหล่งทีเข้าไป

ถึงและเข้าไดง่้าย โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลักษณะของการเรียนการสอนผ่านเว็บนี มีลักษณะเป็น

แบบวิทยาเขต มีนักศึกษาจํานวนมาก ทีเข้ามาใช้งานจริงแต่จะมีลักษณะการสือสารส่งข้อมูล

ระยะไกลและมักจะเป็นการสือสารทางเดียว 

 .  เว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เป็นเว็บรายวิชาทีมีลักษณะเป็น

รูปธรรม ทีมีลักษณะเป็นการสือสารสองทาง ทีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้สอนและผู ้ เรียน และมีแหล่ง

ทรัพยากรทางการศึกษาให้มาก มีการกําหนดงานให้ทําบนเว็บ การกําหนดให้อ่าน มีการร่วมกัน

อภิปราย การตอบคําถาม มีการสือสารอืน ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมต่าง ๆทีให้ทําในรายวิชามี

การเชือมโยงไปย ังแหล่งทรัพยากรอืนๆเป็นต้น 

 .  เว็บทรัพยากรการศึกษา (Web Pedagogical Resources) เป็นเว็บทีมีรายละเอียดทาง

การศึกษา เครืองมือ ว ัตถุดิบ และรวบรวมรายวิชาต่าง ๆ ทีมีอยู่ในสถาบันการศึกษาไว้ด้วยกันและ

ย ังรวมถึงข้อมูลเกียวกับสถาบันการศึกษาไว้บริการ ทั งหมด และเป็นแหล่งสนับสนุนกิจกรรมต่าง 
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ๆ ทางการศึกษาทั งทางด้านวิชาการและไม่ใช่วิชาการ โดยการใช้สือ ทีหลากหลาย รวมถึงการ

สือสารระหว่างบุคคลด้วย 

 ทงันี ในกระบวนการการเรียนการสอนถือเป็นลักษณะที  และ  เป็นการเรียนการสอน

ผ่านเว็บทีมีแนวคิดทีช่วยในการเรียนการสอนในรายวิชา แต่ในขณะทีลักษณะที  จะเป็นในรูปของ

การให้บริการการจัดการในการบริหาร และช่วยสนับสนุนในกิจกรรม การเรียนของสถาบันโดย

มองภาพรวมของการจัดการทงัสถาบัน 

 

1.4 วิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

  การเรียนการสอนผ่านเว็บมีลักษณะการเรียนการสอนทีแตกต่างไปจาก การเรียนการสอน

ในชั นเรียนปกติทีคุ ้นเคยกันดี อีกทั งการจัดการเรียนการสอนแบบดั งเดิมในชั นเรียน ส่วนใหญ่จะมี

ลักษณะทีเน้นให้ผู ้สอนเป็นผู ้ ป้อนความรู้ให้แก่ผู ้ เรียน ทําให้ผู ้ เรียนไม่ใฝ่ทีจะหาความรู้ เพิมเติม ซึง

ในลักษณะดังกล่าวจะคํานึงถึงแต่การเรียนเพือให้ผู ้ เรียนสามารถทําการสอบให้ผ่านเท่านั น ซึงตาม

หลักการพืนฐานของการเรียนรู้นั นเชือว่าผู ้ เรียนทีแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจะเกิดการเรียนรู้ที 

ลึกซึ งกว่า การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บสนับสนุนให้ผู ้ เรียนใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอีกทั งย ัง

ส่งเสริม ให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทํากิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มผู ้เรียน และระว่างผู ้ เรียนกับ

ผู ้สอนทั งในเชิง เสาะแสวงหาข้อมูลด้วยบริการในอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง และการตอบโต้ทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากมองในภาพกว้างจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเรียนการสอนแบบดั งเดิม

ในชั นเรียนนั นผู ้สอนจะเป็น ฝ่ายพูดและแสดงความคิดเห็นมากกว่าผู ้ เรียน ซึงจะเห็นได้เวลาทีใช้

สอนจะจํากัดด้วยเวลาทีสอน เท่านั น ซึงไม่มีความต่อเนืองหากการเรียนการสอนจําเป็นต้องใช้เวลา

มากกว่าทีมีอยู ่ทําให้การเรียน การสอนเกิดการขาดตอน นอกจากนี การเรียนการสอนในบางครั ง

เกิดขึ นในลักษณะการเรียนร่วมกันใน หมู่คณะทีใหญ่ ไม่เกิดความคล่องตัวและไม่สามารถ

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงแต่ละ คนกมี็การรับรู้และความสามารถในการเรียนไม่

เท่ากัน นอกจากนั นการจัดวางโต๊ะและเก้าอี ใน ชั นเรียน โดยปกติมีการจัดวางให้ผู ้ เรียนหันหน้าไป

มองเฉพาะผู ้สอน ความสนใจจะอยู่ทีผู ้สอนเท่านั น แต่หากมองในลักษณะการเรียนการสอนผ่าน

เว็บแบบใหม่ ผู ้ เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดม้ากขึ น และการเรียนการสอนก็เป็นไปอย่าง

ทั วถึง อีกทั งย ังสามารถกําหนดการเรียนการสอนเป็นในกลุ่มย่อย ได้หากต้องการ ผู ้ เรียนสามารถ

กําหนดและเลือกหัวเรืองทีต้องการเรียนการสอน ผู ้สอนสามารถให้ อ ํานาจบางส่วนหรือทั งหมดแก่

ผู ้ เรียนในการกําหนดวิถีการเรียนการสอน การตอบสนอง การให ้รางวัลหรือการทําโทษ ซึงเป็นไป

ตามระบบเสรีมากขึ นอีกทั งย ังเป็นการสนับสนุนแนวคิดทีให้ ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน  
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  เองเจลโล (Angelo, 1993 อ้างถึงใน วิชุดา รัตนเพียร, 2542) ได้สรุปหลักการพืนฐานของ 

การจัดการเรียนการสอนกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ 5 ประการดังนี คือ 

1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั วไปแล้ว ควรส่งเสริมให้ผู ้ เรียนและผู ้สอนสามารถ

ติดต่อ สือสารกันได้ตลอดเวลา การติดต่อระหว่างผู ้ เรียนและผู ้สอนมีส่วนสําคัญในการสร้างความ 

กระตือรือร้นกับการเรียนการสอน โดยผู ้สอนสามารถให้ความช่วยเหลือผู ้เรียนได้ตลอดเวลา

ในขณะกําลังศึกษา ทั งย ังช่วยเสริมสร้างความคิดและความเข้าใจ ผู ้ เรียนทีเรียนผ่านเว็บสามารถ

สนทนา แลกเปลียนความคิดเห็นรวมทั งซักถามข้อข้องใจกับผู ้สอนได้โดยทันทีทันใด เช่น การ

มอบหมายงาน ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจากผู ้สอน ผู ้ เรียนเมือได้รับมอบหมายก็จะสามารถทํางานที

ได้รับมอบหมายและส่ง ผ่านอินเทอร์เน็ตกลับไปย ังอาจารย์ผู ้สอน หลังจากนั นอาจารย์ผู ้สอน

สามารถตรวจและให้คะแนนพร้อม ทั งส่งผลย ้อนกลับไปย ังผู ้ เรียนได้ในเวลาอันรวดเร็วหรือใน

ทันทีทันใด 

2. การจัดการเรียนการสอน ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู ้ เรียน 

ความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู ้ เรียนจะช่วยพัฒนาความคิดความเข้าใจได้ดีกว่าการทํางานคนเดียว ทั งย ัง

สร้างความสัมพันธ์เป็นทีมโดยการแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกันเพือหาแนวทางทีดีทีสุด เป็น

การพัฒนาการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้และการยอมรับความคิดเห็นของคนอืนมาประกอบ เพือหา

แนวทางทีดีทีสุด ผู ้ เรียนทีเรียนผ่านเว็บแม้ว่าจะเรียนจากคอมพิวเตอร์ทีอยู่ก ันคนละที แต่ด้วย

ความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีเชือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั วโลกไว้ด้วยกัน ทําให้

ผู ้เรียนสามารถติดต่อสือสารกันได้ทันทีทันใด เช่น การใช้บริการสนทนาแบบออนไลน์ที 

สนับสนุนให้ผู ้ เรียนติดต่อสือสารกัน ได้ตั งแต่ 2 คนขึ นไปจนถึงผู ้ เรียนทีเป็นกลุ่มใหญ่ 

3. ควรสนับสนุนให้ผู ้ เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learners) หลีกเลียง 

การกํากับให้ผู ้สอนเป็นผู ้ ป้อนข้อมูลหรือคําตอบ ผู ้ เรียนควรเป็นผู ้ขวนขวายใฝ่หาข้อมูลองค์ความรู้

ต่างๆ เองโดยการแนะนําของผู ้สอน เป็นทีทราบดีอยู่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลทีใหญ่ทีสุด

ในโลก ดังนั นการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บนี จะช่วยให้ผู ้ เรียนสามารถหาข้อมูลได้ด้วยความ

สะดวก และรวดเร็ว ทั งย ังหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลทั วโลกเป็นการสร้างความกระตือรือร้นใน

การใฝ่หาความรู้ 

4. การให้ผลย ้อนกลับแก่ผู ้ เรียนโดยทันทีทันใดช่วยให้ผู ้ เรียนได้ทราบถึงความสามารถ

ของตน อีกทั งย ังช่วยให้ผู ้ เรียนสามารถปรับแนวทาง วิธีการหรือพฤติกรรมให้ถูกต้องได้ ผู ้ เรียนที

เรียนผ่านเว็บ สามารถได้รับผลย ้อนกลับจากทั งผู ้สอนเองหรือแม้กระทั งจากผู ้ เรียนคนอืน  ๆ ได้

ทันทีทันใด แม้ว่าผู ้ เรียนแต่ละคนจะไม่ได้นั งเรียนในชั นเรียนแบบเผชิญหน้ากันก็ตาม 
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5. ควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทีไม่มีขีดจํากัด สําหรับบุคคลทีใฝ่หาความรู้ 

การเรียน การสอนผ่านเว็บเป็นการขยายโอกาสให้กับทุกๆคนทีสนใจศึกษา เนืองจากผู ้ เรียนไม่

จ ําเป็นจะต้อง เดินทางไปเรียน ณ ทีใดทีหนึง ผู ้ ทีสนใจสามารถเรียนได้ด้วยตนเองในเวลาทีสะดวก 

  จะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บนี มีคุณลักษณะทีช่วยสนับสนุนหลักพืนฐานการจัด 

การเรียนการสอนทั ง 5 ประการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิชุดา รัตนเพียร, 2542) 

 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บนั น ผู ้สอนและผู ้ เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเชือมโยง คอมพิวเตอร์ของผู ้ เรียนเข้าไว ้กับเครืองคอมพิวเตอร์ของผู ้

ให้บริการเครือข่าย (File Server) และเครืองคอมพิวเตอร์ของผู ้ให้บริการเว็บ (Web Server) อาจเป็น

การเชือมโดยระยะใกล้หรือเชืองโยงระยะไกลผ่านทางระบบการสือสาร และอินเทอร์เน็ตการ

จัดการเรียน การสอนทางอินเทอร์เน็ตทีเป็นเว็บนั น ผู ้สอนจะต้องมีขั นตอนการจัดการเรียนการสอน

ดังนี  (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, )  

 .  ก ําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 

 .  การวิเคราะห์ผู ้ เรียน 

 .  การออกแบบเนือหารายวิชา 

 - เนือหาตามหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เรียน 

 - จัดล ําดับเนือหาจําแนกหัวข้อตามหลักการเรียนรู้และลักษณะเฉพาะในแต่ละหัวข้อ 

 - ก ําหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่ละหัวข้อ 

 - ก ําหนดวธีิการศึกษา 

 - ก ําหนดสือทีใช้ประกอบการศึกษาในแต่ละหัวข้อ 

 - ก ําหนดวิธีการประเมินผล 

 - ก ําหนดความรู้และทักษะพืนฐานทีจําเป็นต่อการเรียน 

 - สร้างประมวลรายวิชา 

 .  การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยใช้คุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตที

เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั น ๆ  

 .  การเตรียมความพร้อมสิงแวดล้อมการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 

 - สํารวจแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนทีผู ้ เรียนสามารถเชือมโยงได้ 

 - ก ําหนดสาถนทีและอุปกรณ์ทีให้บริการและทีต้องใช้ในการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต

 - สร้างเว็บเพจเนือหาความรู้ตามหัวข้อของการเรียนการสอนรายสัปดาห์ 

  - สร้างแฟ้มข้อมูลเนือหารายวิชาเสริมการเรียนการสอนสําหรับถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล 
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 6.  การปฐมนิเทศผู ้ เรียนได้แก่ 

 - แจ้งว ัตถุประสงค์ เนือหา และวิธีการเรียนการสอน 

 - สํารวจความพร้อมของผู ้เรียน และเตรียมความพร้อมของผู ้เรียน ในขั นตอนนี    

ผู ้สอนอาจจะต้องมี การทดสอบหรือสร้างเว็บเพจเพิมขึ นเพือให้ผู ้ เรียนทีมีความรู้พืนฐานไม่เพียงพอ

ได้ศึกษาเพิมเติม ในเว็บเพจเรียนเสริม หรือให้ผู ้ เรียนถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งต่างๆไปศึกษาเพิมเติม

ด้วยตัวเอง 

 .  จัดการเรียนการสอนตามแบบทีกําหนดไว้โดยในเว็บเพจจะมีเทคนิคและกิจกรรมต่างๆ 

ทีสามารถสร้างขึ นได้แก่ 

 - การใช้ข้อความเร้าความสนใจทีอาจเป็นภาพกราฟิก ภาพเคลือนไหว 

 - แจ้งว ัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา หรือหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ 

 - สรุปทบทวนความรู้เดิมหรือโยงไปหัวข้อทีศึกษาแล้ว 

 - เสนอสาระของหัวข้อต่อไป 

 - เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมสนทนาระหว่างผู ้สอนกับผู ้เรียนและ

ระหว่างผู ้ เรียนกับผู ้ เรียน กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลเพิมเติม กิจกรรมการตอบ

คําถาม กิจกรรมกรประเมินตนเอง กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูล 

 - เสนอกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว ให้ทําแบบฝึกหัด ค้นหาหนังสือส่งการบ้านการทํา

รายงานเดียว รายงานกลุ่ม ในแต่ละสัปดาห์ และแนวทางในการประเมินผลในรายวิชานี 

 - ผู ้ เรียนทํากิจกรรม ศึกษาทําแบบฝึกหัด และการบ้าน ส่งผู ้สอนทั งทางเอกสาร 

 - เว็บเพจผลงาน ของผู ้ เรียนเพือให้ผู ้ เรียนคนอืนๆ ได้รับทราบด้วย และผู ้ เรียนส่งผ่าน

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 - ผู ้สอนตรวจผลงานของผู ้ เรียนส่งคะแนนและข้อมูลย ้อนกลับเข้าสู่เว็บเพจประวัติของ

ผู ้ เรียน รวมทั งการให้ความคิดเห็นและข้อมูลเสนอแนะต่าง ๆไปสู่เว็บผลงานของผู ้ เรียนด้วย 

 .  การประเมินผล ผู ้สอนสามารถใช้การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลเมือ

สินสุดการเรียน รวมทั งการทีผู ้ เรียนประเมินผลผู้สอน และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ทั งรายวิชา เพือให้ผู ้สอนนําไปปรับปรุงแก้ไข ระบบการเรียน การสอนทางอินเทอร์เน็ต 

 ยุทธวิธีในการใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บสามารถกรทําได้อย่างกว้างขวาง โดยทําให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์และเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียน โดยผ่าน

กระบวนการทีสามารถกระทําได้บนเว็บ Hughes and Hewson(1998) ไดกําหนดวิธีการในการเรียน

การสอนผ่านเว็บ ว่าควรมีสิงทีพึงปฏิบัติดังต่อไปนี 
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 .  การแจ้งล่วงหน้า (Notices) เป็นการใช้เว็บโดยกําหนดพืนทีเฉพาะทีเป็นบอร์ดในเว็บ

สําหรับอาจารย์ก ําหนดนัดหมายหรือสั งงาน ซึงผู ้ เรียนอาจจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าผ่านอีเมล์ หรือ

การเผยแพร่ในกลุ่ม เป็นกิจกรรมสือสารกันระหว่างผู ้สอนและผู ้ เรียน 

 .  การนําเสนอ (Presentations) เป็นการนําเสนอด้วยเว็บทีทําขึ นทั งผู ้สอนและผู ้ เรียนโดย

นําเสนองานทีได้รับมอบหมาย จัดทําแบบสัมมนาหรือประชุม นําเสนอผ่านเว็บไซต์ หรือโดยอีเมล์ 

หรือการเผยแพร่ในกลุ่ม เป็นกิจกรรมสือสารกันระหว่างผู ้สอนและผู ้ เรียน 

 .  การอภิปราย (Formal Discussions) เป็นการอภิปรายกันบนเว็บโดยการใช้อีเมล์และการ

ประชุมสนทนาแบบกลุ่ม ซึงเป็นเครืองมือบนเว็บเหมือนประชุมสัมมนาซึงเป็นกลุ่มสนทนาทีแสดง

เป็นรูปภาพแทนผู้ใช้หรือผู ้แทนชือของผู ้ใช้ก็ได้ 

 .  การใช้ค ําถามโดยรอคําตอบ ( Questioning) เป็นการกําหนดคําถามขึ น โดยผู ้สอนใช้

ค ําถามนําและผู ้ เรียนหาคําตอบ โดยคําตอบทีตอบมาถ้าตรงกับคําถามทีกําหนดก็จะมีการป้อนกลับ

ไปย ังผู ้ เรียนเพือการตอบสนองและประเมินผล 

 .  การระดม ( Brainstorms) เป็นการออกแบบเพือให้เกิดการตอบสนองต่อคําถามโดย

ผู ้ เรียนต้องร่วมกันค้นหาคําตอบ กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในเว็บจากคําถามทีกําหนดใน

กิจกรรมเดียวกัน 

 .  การกําหนดสภาพงาน (Task Setting) เป็นการกําหนดกระบวนการในการทํางานส่งตาม

กิจกรรม ซึงอาจจะเป็นรายงานหรืองานกลุ่มย่อย ซึงอยู่ในรูปของเว็บไซด์ หรืออีเมล์ 

 .  แบบฝึกหัด (Class Quizzes) เป็นการทดสอบผลทั งชั นเรียนหรือถามเพือประเมินผลของ

การเรียน ซึงสามารถทําได้หลายวิธี เช่น เป็นแบบตัวเลือก หรือคําถามสั นๆทีจะมีการป้อนกลับ

ตลอดเวลา และประเมินผลตามวัตถุประสงค ์

 .  การอภิปรายรายคู่นอกระบบหรือการศึกษาเป็นกลุ่ม แบบการออกแบบพืนทีของการ

เรียนการสอนผ่านเว็บให้มีพืนทีเฉพาะสําหรับการพบปะสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ รายคู่หรือ

กลุ่มนอกเหนือจากขั นตอนปกติในการสอน ซึงสามารถทําเป็นสภากาแฟ ห้องสัมมนา ห้องพักผ่อน 

ห้องสมุด ฯลฯ ซึ งผู ้ใช้เว็บสามารถเข้าไปทํากิจกรรมได้อิสระในเว็บไซต์ทีจัดไว้ และสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ ใช้อย่างอิสระ 
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1.5  สิงแวดล้อมทีเออืต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

  การเรียนการสอนผ่านเว็บได้มีการดําเนินการอย่างจริงจังทั วโลกโดยเฉพาะอย่างยิงในกลุ่ม 

ประเทศทางซีกโลกตะวันตก สําหรับวงการการศึกษาในประเทศไทยเริมมีความเปลียนแปลงจาก

เป็น เพียงผู ้ รับข้อมูลและสังเกตการณ์การเรียนการสอนบนเครือข่าย เป็นความพยายามในการ

จัดการเรียน การสอนและใช้เครืองมือบนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บเสริมในชั นเรียนปกติ และบาง

มหาวิทยาลัยทีดําเนิน การเรียนการสอนแบบทางไกลกําลังดําเนินการทีจะสร้างชั นเรียนเสมือนให้

เกิดขึ นจริง การดําเนินการ เรียนการสอนผ่านเว็บมีรายละเอียดดังต่อไปนี (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2542) 

1. ความพร้อมของเครืองมือและทักษะการใช้งานเบืองต้น ความไม่พร้อมของเครืองมือ

และ การขาดทักษะทางเทคนิคทีจําเป็นในการใช้เครืองมือหรือโปรแกรมเป็นสาเหตุสําคัญที

ก่อให้เกิดความ สับสนและผลทางลบต่อทัศนคติของผู ้ใช้ จากการศึกษาการนําเทคโนโลยีเครือข่าย

มาใช้พบว่าผู ้ ใช้ที ไม่มีความพร้อมทางทักษะการใช้ จะพยายามแก้ปัญหาและศึกษาเรืองของเทคนิค

มากกว่าจ ํากัด ความสนใจอยู่ทีเนือหา นอกจากนั นจากงานวิจัยของใจทิพย์ ณ สงขลา (2542) พบว่า

ย ังไม่มีความ พร้อมทางด้านทักษะการใช้ภาษาเขียนและภาษาต่างประเทศซึงเป็นทกัษะจําเป็น

พืนฐานทีจําเป็นอีกประการ หนึงสําหรับการสือสารผ่านเครือข่าย 

2. การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและผู ้ใช้เช่นเดียวกับการนําเทคโนโลยีอืนเข้าสู่องค์กรต้อง

อาศัย การสนับสนุนอย่างจริงจังจากฝ่ายบริหาร ทั งในการสนับสนุนด้านเครืองมือ และนโยบาย

ส่งเสริมการใช้ เครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บเพือประโยชน์ทางการศึกษาการกําหนดการใช้เครืองมือ

ดังกล่าวจึงไม่สามารถเป็นไปใน ลักษณะแนวดิง (Top down) โดยการกําหนดจากฝ่ายบริหารเพียง

ฝ่ายเดียว แต่ต้องเป็นการประสานจาก ทั งสองฝ่ายคือฝ่ายบริหารและผู ้ใช้จะต้องมีการประสานจาก

แนวล่างขึ นบน ผู ้ใช้จะต้องมีทัศนะทียอมรับ การใช้สือดังกล่าวเพือประโยชน์ทางการศึกษา ฝ่าย

บริหารสามารถสร้างนโยบายทีกระตุ้นแรงจูงใจ ของผู ้ใช้ เช่น สร้างแรงจูงใจจากภายในของผู ้ใช้ให้

รู้สึกถึงความท้าทายและประโยชน์ทีจะได้รับ หรือสร้าง แรงจูงใจจากภายนอก เช่น สร้างเงือนไข

ผลตอบแทนพิเศษทั งในรูปนามธรรมและรูปธรรม 

3. การเปลียนพฤติกรรมผู ้ เรียนจากการเรียนรู้แบบตั งรับ (Passive) โดยพึงพิงการป้อนจาก

ครู ผู ้สอนมาเป็นพฤติกรรมการเรียนทีสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ 

เป็นผู ้ เรียน ทีเรียนรู้วิธีการเรียน (Learning How to learn) เป็นผู ้ เรียนทีกระตือรือร้นและมีทักษะที

สามารถเลือกรับ ข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีระบบนั น ผู ้สอนจะต้องสร้างวุฒิ

ทางการเรียนให้เกิดกับ ผู ้ เรียนก่อน กล่าวคือจะต้องเตรียมการให้ผู ้ เรียนพัฒนาทักษะพืนฐานที

จําเป็นต่อการเลือกสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในการเรียนผ่านเครือข่าย ทักษะดังกล่าวได้แก่ 
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ทักษะการอ่านเขียน ทักษะในเชิงภาษา ทักษะในการอภิปรายและทีจําเป็นคือ ทักษะในการควบคุม

ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 

4. บทบาทของผู ้สอนในการเรียนการสอนบนเครือข่าย จะต้องมีการเปลียนแปลงไปสู่

บทบาทที เอือต่อการเรียนการสอนทีผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยในเบืองต้นจะเป็นบทบาทผู้นําเพือ

สนับสนุนกลุ่ม และวัฒนธรรมการเรียนรู้บนเครือข่าย ผู ้สอนต้องใช้เวลามากไปกว่าการเรียนการ

สอนในชั นเรียนธรรมดา 

5. การสร้างความจําเป็นในการใช้ ผู ้สอนทีจะนําการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมาใช้ควร

คํานึง ถึงความจําเป็นและผลประโยชน์ทีต้องการจากกิจกรรมบนเครือข่ายซึงจะเป็นตัวก ําหนด

รูปแบบการใช้ว่า ผู ้สอนเพียงต้องการใช้เครือข่ายเพือเสริมการเรียน หรือเป็นการศึกษาทางไกล 

ผู ้สอนต้องสร้างสภาวะให้ ผู ้ ใช้มีความจําเป็นทีต้องใช้ เช่น การส่งผ่านข้อมูลทีจ ําเป็นทางการเรียน

ให้กับผู ้ ใช้ผ่านทางเครือข่าย หรือ สร้างแรงจูงใจทีเป็นผลประโยชน์ทางการเรียนให้กับผู ้ ใช้ 

6. ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนการสอนและใช้ประโยชน์ของความเป็นเครือข่ายอย่าง

สูงสุด และเหมาะสม วิธีออกแบบการเรียนการสอนควรต้องพัฒนาให้เข้ากับคุณสมบัติความเป็น

คอมพิวเตอร์เครือข่ายซึ งมีความแตกต่างจากการออกแบบสําหรับโปรแกรมช่วยสอนใน

คอมพิวเตอร์ทั วไป นอกเหนือจากเนือหาบทเรียนทีผู ้สร้างเสนอส่งผ่านเครือข่าย ผู ้สอนสามารถ

สร้างการเชือมโยงแหล่งข้อมูลอืนทีสนับสนุนเนือหาหลักทีผู ้สอนสร้างเป็นการแนะแนวทางให้

ผู ้ เรียนได้ศึกษา ทั งนีเนือหาและการเชือมโยง ควรจะต้องปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา และควร

จะต้องมีการจัดกิจกรรมการปฏิสัมพันธ์ให้ผู ้ เรียน ได้ประโยชน์จากการศึกษาร่วมกับผู ้ อืน 

 

1.6  การใช้โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

  การเรียนการสอนผ่านเว็บ หมายถึง โปรแกรมการเรียนการสอนในรูปแบบของไฮเปอร์

มีเดียทีนําเอาบริการและทรัพยากรต่าง ๆ ในเวิลด์ไวด์เว็บมาใช้ประโยชน์ในการจัดสภาพแวดล้อม

ทางเครือข่ายทีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 

  ดังนั น การเรียนการสอนผ่านเว็บมีลักษณะการจัดสภาพการเรียนการสอนทีแตกต่างจาก

การเรียนการสอนในชั นเรียนปกติ ผู ้ เรียนจะเรียนจากจอคอมพิวเตอร์ทีเชือมโยงกับเครือข่าย โดย

ผู ้ เรียนแต่ละคนทีเป็นสมาชิกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายเพือการศึกษา

เนือหาบทเรียนจากทีใดเวลาใดก็ได้ และผู ้ เรียนแต่ละคนย ังสามารถติดต่อสือสารกับผู ้สอนหรือ

ผู ้ เรียนคนอืนๆ ได้ทันทีทันใด เหมือนกับได้เผชิญหน้ากันจริง การเรียนการสอนผ่านเว็บมีขั นตอน

การเรียนการสอนดังตัวอย่างต่อไปนี  (วิชุดา รัตนเพียร, ) 
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1. ผู้ เรียนทีเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบด้วยการบันทึกเข้า (Login) 

2. พิมพ์ทีอยู่ของเว็บเพจทีต้องการเข้าไปศึกษา 

3. เมือเข้าสู่เว็บเพจทีต้องการแล้ว ผู ้เรียนศึกษาเนือหาบทเรียนทีนําเสนอผ่านทางหน้า

จอคอมพิวเตอร์ 

4. ในบางช่วงบางตอนของบทเรียน ผู ้ เรียนจะถูกกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาสนองตอบเนือหา

ของบทเรียน โดยผู ้ เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนผ่านเว็บหรือสามารถโต้ตอบกับผู ้ เรียนคนอืน ๆ 

หรือแม้แต่ผู ้สอนทีเข้าสู่บทเรียนในเวลาเดียวกันหรือคนละเวลาก็ได ้

5. ผู้ เรียนสามารถศึกษาเนือหาเท่าทีก ําหนดในเว็บเพจหนึง ๆหรืออาจเข้าสู่เว็บเพจอืนที

เกียวข้อง ก็ได้เพือเป็นการขยายขอบเขตของความรู้ 

6. ผู้ เรียนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิงเร้าทีทางโปรแกรมการเรียนได้สร้างขึ น อาจจะเป็น

การพิมพค์ ําตอบ คลิกเลือกข้อมูลหรืออาจเป็นการสนทนาโต้ตอบกันได้ 

7. บางเว็บอาจมีการทดสอบหลังจากทีผู ้ เรียนได้เรียนแล้ว 

การใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บก็จะมีคุณลักษณะของเว็บทีแตกต่างไปจากสืออืน ๆโดย 

เฉพาะเช่น บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ( ) ได้อธิบายการใช้การเรียนการสอนผ่านเวบ็หัวข้อดังนี 

 . การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นรูปแบบหนึงของการศึกษาทางไกล (Distance Education) 

เนืองจากมีระบบเครือข่ายเชือมโยงในระยะทางไกล ครอบคลุมทั วโลก 

 . การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการศึกษาต่างเวลาและวาระ (Asynchronous Learning) 

หมายความว่าการใช้เว็บในการสอนสามารถกระทําได้ตลอดทุกทีทุกเวลา (Anywhere Anytime) 

 3. การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการศึกษาแบบโครงการ (Project-Based Learning) โดย

การให้ผู ้ เรียนได้เข้าไปเรียนในเว็บในรูปแบบทีจัดให้ผู ้ เรียนได้จัดทําโครางการขึ นบนเว็บได้ 

 . การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการศึกษาแบบกระจายศูนย์ (Distriuted Education) นั นคือ 

การศึกษาไม่ได้จ ํากัดอยู่ทีใดทีหนึง ไม่จ ําเป็นต้องเข้าชั นเรียน แต่ผู ้ เรียนสามารถเรียนได้ทุกทีด้วย

ข้อมูลเดียวกัน ทุกแห่งทุกทีคือ ศูนย์การเรียนรู้สามารถเรียนด้วยเว็บเดิมในทีใหม่ได้ตลอดเวลา 

 . การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการศึกษาแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) นนัคือ 

เป็นความร่วมมือระหว่างผู ้ เรียนกับผู ้สอนโดยการศึกษาผ่านเว็บ 

 . การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการศึกษาแบบเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) 

เพราะเว็บมีการเชือมโยงไปย ังทีต่าง ๆได้ทั วโลก สามารถเข้าถึงข้อมูลของทีต่าง ๆ มากมายไม่ได้

เฉพาะเจาะจงในทีใดทีหนึงเท่านั น การต่อเชือมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆและโครงการจัดการศึกษา

ทีเน้นระบบเครือข่ายทําให้เว็บเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ 
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 . การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการศึกษาตามความต้องการของผู ้ เรียน (Education on 

Demand) เนืองจากข้อมูลภายในระบบเวิลด์ไวด์เว็บมีอยู่มหาศาลนับเป็นล้านๆเว็บ ดังนั นผู ้ เรียนก็

สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง 

 . การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการศึกษาแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) อัน

เนืองมาจากการจัดระบบของเว็บเหมือนกับการจัดการระบบของห้องเรียน เพียงแต่เป็นการเรียนที

หน้าจอภาพ ไม่ได้จัดเป็นเป็นห้องเรียนจริง แต่ผู ้ เรียนก็สามารถเรียนรู้ด้วยกระบวนการทีเท่าเทียม

กับห้องเรียนจริง 

 

1.7  การออกแบบเว็บการเรียนการสอน 

 เว็บไซต์สําหรับรายวิชามีองค์ประกอบทีเป็นเว็บเพจ (Mcgreal,1997) ดังนี 

 . โฮมเพจ (Home Page)  เป็นเว็บเพจแรกของเว็บไซด์ โฮมเพจควรมีเนือหาสั นๆ เฉพาะที

จําเป็นเกียวกับรายวิชา ซึงประกอบด้วย ชือรายวิชา ชือหน่วยงานผู้ รับผิดชอบรายวิชา สถานที

โฮมเพจควรจะจบในหน้าจอเดียว ควรหลีกเลียงทีจะใส่ภาพ กราฟิกขนาดใหญ่ ซึงจะต้องทําให้ใช้

เวลานานในการเรียกโฮมเพจ 

 . เว็บเพจแนะนํา (Introduction) แสดงขอบเขตของรายวิชา มีการเชือมโยง ไปย ัง

รายละเอียดของหน้าทีเกียวข้อง ควรจะใส่ข้อความทักทายต้อนรับ รายชือผู ้ ทีเกียวกับการสอนวิชานี

พร้อมทังการเชือมโยงไปย ังเว็บเพจทีอยู่ของผู ้ทีเกียวข้องแต่ละคน และการเชือมโยงไปย ัง

รายละเอียดของวิชา 

 . เว็บเพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Course Overview) แสดงภาพรวมโครงสร้างของ

รายวิชา มีค ําอธิบายสั น ๆเกียวกับหน่วยการเรียน วิธีการเรียน ว ัตถุประสงค์ และเป้าหมายของวิชา 

 . เว็บเพจแสดงสิงจําเป็นในการเรียนรายวิชา (Course Requirements) เช่น หนังสืออ่าน

ประกอบ ทรัพยากรการศึกษาในระบบเครือข่าย (On-Line Resourse)เครืองมือต่าง ๆทั งฮาร์ดแวร์ 

และ ซอฟแวร์ โปรแกรมอ่านเว็บทีจ ําเป็นต้องใช้ในการเรียนทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บเพจ 

 . เว็บเพจแสดงข้อมูลสําคัญ (Vital Information) ได้แก่ การติดต่อผู ้สอน หรือผู ้ ช่วยสอนที

อยู่หมายเลขโทรศัพท์ เวลาทีจะติดต่อแบบออนไลน์ได้ การเชือมโยงไปย ังเว็บเพจการลงทะเบียน

ใบรับรองการเรียน การเชือมโยงไปย ังเว็บเพจ คําแนะนํา การเชือมโยงไปใช้ห้องสมุดเสมือนและ

การเชือมโยงไปย ังนโยบายของสถาบันการศึกษา 

 . เว็บเพจแสดงบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของผู ้ทีเกียวข้อง ( Responsibilities) 

ได้แก่ สิงทีคิดหวังจากผู ้ เรียนในการเรียนตามรายวิชา ก ําหนดสั งงานทีได้รับมอบหมาย วิธีการ

ประเมินผลรายวิชา บทบาทหน้าทีของผู ้สอน ผู ้ ช่วยสอนและผู ้สนับสนุน เป็นต้น 
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 . เว็บเพจกิจกรรมทีมอบหมายให้ทํา การบ้าน (Assignment) ประกอบด้วยงานทีจะ

มอบหมายหรืองานทีผู ้ เรียนจะต้องการทํา ในรายวิชาทั งหมด ก ําหนดส่งงาน การเชือมโยงไปย ัง

กิจกรรมสําหรับเสริมการเรียน 

 . เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedule) ก ําหนดวันส่งงาน ว ันทดสอบย่อย ว ัน

สอบ เป็นการกําหนดเวลา ทีชัดเจนจะช่วยให้ผู ้ เรียนควบคุมตนเองได้ดีขึ น 

 . เว็บเพจสนับสนุนการเรียน (Resources) แสดงรายชือแหล่งทรัพยากรสือ พร้อมการ

เชือมโยงไปย ังเว็บไซต์ทีมีข้อมูล ความรู้ทีเกียวข้องกับรายวิชา 

 . เว็บเพจแสดงตัวอย่างแบบทดสอบ (Sample Tests) แสดงคําถาม แบบทดสอบ ในการ

สอบย่อย หรือตัวอย่างของงาน สําหรับทดสอบ 

 . เว็บเพจแสดงประวัติ (Biograpyh) แสดงข้อมูลส่วนตัว ของผู ้สอน ผู ้ ช่วยผู ้สอนและทุก

คนทีเกียวข้องกับการเรียนการสอน พร้อมภาพถ่าย ข้อมูลการศึกษา ผลงานสิงทีสนใจ 

 . เว็บเพจแบบประเมิน (Evaluation) แสดงแบบประเมินเพือให้ผู ้เรียนใช้ในการ

ประเมินผลรายวิชา 

 . เว็บเพจแสดงคําศัพท์ (Glossary) แสดงคําศัพท์และดัชนีคําศัพท์ และความหมายทีใช่ใน

การเรียนรายวิชา 

 . เว็บเพจการอภิปราย (Discussion) สําหรับสนทนา แลกเปลียนความคิดเห็นสอบถาม

ปัญหาการเรียนระหว่างผู ้ เรียน และระหว่างผู ้ เรียนกรับผู ้สอน ซึงได้ทั งแบบสือสารในเวลาเดียวกัน 

(Synchronous Communication) คือติดต่อสือสาร พร้อมกันตามเวลาจริงและสือสารต่างเวลา 

(Asynchornous Communication) ซึ งผู ้เรียนส่งคําถามไปในเว็บเพจ และผู ้ทีจะตอบคําถามหรือ

แลกเปลียนความคิดเห็นจะมาพิมพ์ข้อความเมือเวลาว่าง 

 . เว็บเพจประกาศข่าว (Bulletin Board) สําหรับให้ผู ้ เรียนและผู ้สอนใช้ในการประกาศ

ข้อความต่าง ๆ ซึงอาจจะเกียวข้องหรือไม่เกียวข้องกับการเรียนก็ได้ 

 . เว็บเพจคําถามคําตอบทีพบบ่อย (FAQ Pages) แสดงคําถามและคําตอบเกียวกับรายวิชา

โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษา และเรืองทีเกียวข้อง 

 . เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา ค ําแนะนําในการออกแบบเว็บไซต์ ของ

รายวิชา 

 การออกแบบโครงสร้างการเรียนการสอนผ่านเว็บ ควรจะประกอบด้วย (อ้างถึงใน ปทีป 

เมธาวุฒิ, ) 

 . ข้อมูลเกียวกับรายวิชา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดงวัตถุประสงค์ของ

รายวิชา สังเขปรายวิชา ค ําอธิบาย เกียวกับหัวข้อการเรียนหรือหน่วยการเรียน 
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 2. การเตรียมตัวของผู ้ เรียนหรือการปรับพืนฐานผู้ เรียน เพือทีจะเตรียมตัวเรียน 

 . เนือหาบทเรียนพร้อมทั งการเชือมโยงไปย ังสือสนับสนุนต่าง ๆ ในเนือหาบทเรียนนั น 

 . กิจกรรมทีมอบหมาไยให้ทําพร้อมทงัการประเมินผล การกําหนดเวลาเรียนการส่งงาน 

 . แบบฝึกหัดทีผู ้ เรียนต้องการฝึกฝนตนเอง 

 . การเชือมโยงไปย ังแหล่งทรัพยากรทีสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า 

 . ตัวอย่างแบบทดสอบ ตัวอย่างรายงาน 

 . ข้อมูลทั วไป (Vital Information) แสดงข้อความทีจะติดต่อผู ้สอนหรือผู ้ทีเกียวข้องการ

ลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย การได้รับหน่วยกิต และการเชือโยงไปย ังสถานศึกษาหรือหน่วยงานและมีการ

เชือมโยงไปสู่รายละเอียดของหน้าทีเกียวข้อง 

 . ส่วนแสดงประวัติของผู ้สอนหรือผู ้ ทีเกียวข้อง 

 . ส่วนของการประกาศข่าว ( Bulletin Board) 

 . ห้องสนทนา (Chat Room) ทีเป็นการสนทนาในกลุ่มผู ้ เรียนและผู ้สอน 

 กระบวนการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

  จะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นอีกทางเลือกหนึงในการจัดการเรียนการสอน

เพือให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่วา่ผู ้ เรียนจะอยู่ทีใดก็ตาม อีกทั งย ังสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที

ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนใฝ่หาความรู้ได้มากยิงขึ น รับรู้ได้กว ้างขวางมากยิงขึ นแทนการจํากัดด้านเวลาและ

สถานทีเรียน (Brown, Collins and Duguid, 1989) การเรียนการสอนผ่านเว็บจะมีประสิทธิภาพมาก

น้อยแค่ไหนนั น ย ังต้องขึ นอยู่กับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจเพือการเรียนการสอน ซึง

เปรียบได้ว่าเป็นหัวใจ หลักสําคัญในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ในการออกแบบและพัฒนา

เว็บการเรียนการสอนผ่านให้มีประสิทธิภาพนั น มีนักการศึกษา หลายท่านให้ข้อเสนอแนะเกียวกับ

กระบวนการทีจะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอน ดังนี 

  ดิลลอน (1991) ได้ให้แนวคิดเกียวกับขั นตอนในการสร้างบทเรียนทีมีลักษณะเป็นสือหลาย

มิติ (Hypermedia) ซึงหลักการนี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บเพือการ

เรียน การสอน แนวคิดดังกล่าวมีขั นตอน ดังนี 

1. ศึกษาเกียวกับผู ้เรียนและเนือหาทีจะนํามาพัฒนา เพือกําหนดวัตถุประสงค์และหา

แนวทาง ในการจัดกิจกรรมการเรียน  

2. วางแผนเกียวกับการจัดรูปแบบโครงสร้างของเนือหา ศึกษาคุณลักษณะของเนือหาทีจะ

นํา มาใช้เป็นบทเรียนว่าควรจะนําเสนอในลักษณะใด 
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3. ออกแบบโครงสร้างเพือการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู ้ออกแบบควรศึกษา 

ทําความเข้าใจกับโครงสร้างของบทเรียนแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากลักษณะผู้ เรียน และเนือหาว่า 

โครงสร้างลักษณะใดจะเอืออ ํานวยต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู ้ เรียนได้ดีทีสุด 

4. ทดสอบรูปแบบเพือหาข้อผิดพลาด จากนั นทําการปรับปรุงแก้ไขและทดสอบซํ าอีกครั ง

จน แน่ใจว่าเป็นบทเรียนทีมีประสิทธิภาพ ก่อนทีจะนําไปใช้งาน 

  ฮิรูมิ และ เบอร์มูเดส (Hirumi and Bermudez, 1996) เสนอกระบวนการในการออกแบบ

และ พัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บไว้ 5 ขั นตอน คือ 

1. วิเคราะห์ทรัพยากรต่างๆ ทีเกียวข้อง 

2.  ออกแบบการเรียนการสอน 

3. พัฒนาเว็บเพจโดยใช้แผนโครงเรือง (Storyboard) ช่วยในการสร้างและกําหนด

โครงสร้าง ของข้อมูล\ 

4. นําเว็บไปใช้ในการเรียนการสอน 

5. ประเมินผลการใช้งาน 

  อาแวนิติส (Arvanitis, 1997) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในการสร้างเว็บไซด์นั น ควรจะ

ดําเนินการ ตามขั นตอนต่อไปนี 

  1.  ก ําหนดวัตถุประสงค ์ โดยพิจารณาว่าเป้าหมายของการสร้างเว็บไซด์นี เพืออะไร 

  2.  ศึกษาคุณลักษณะของผู ้ทีจะเข้ามาใช้ ว่ากลุ่มเป้าหมายใดทีผู ้สร้างต้องการสือสาร 

ข้อมูล อะไรทีพวกเขาต้องการ  โดยขั นตอนนี ควรจะปฏิบัติควบคู่ ไปกับขั นตอนทีหนึ ง 

  3.  วางลักษณะโครงสร้างของเว็บ  

  4.  ก ําหนดรายละเอียดให้กับโครงสร้าง ซึงพิจารณาจากวัตถุประสงค์ทีตั งไว ้ โดยตั ง

เกณฑ์ใน การใช้ เช่น ผู ้ใช้ควรจะทําอะไรบ้าง จ ํานวนหน้าควรมีเท่าใด มีการเชือมโยงมากน้อย

เพียงไร 

  5.  หลังจากนั น จึงทําการสร้างเว็บ แล้วนําไปทดลองเพือหาข้อผิดพลาดและทําการ 

ปรับปรุง แก้ไข แล้วจึงค่อยนําเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นขั นตอนสุดท้าย 

   เพอร์นิสิ และ คาสาติ (Pernici and Casati, 1997) ได้แยกย่อยกระบวนออกเป็น 4 ขั นตอน 

ดังนี 

1. ขั นตอนทีหนึง เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ทีจ ําเป็นต่อการออกแบบ ซึง

ประกอบด้วย การตั งว ัตถุประสงค์ การกําหนดผู้เรียน และสิงทีจ ําเป็นในด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ 
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2. ขั นตอนทีสอง ผู ้สอนต้องกําหนดแนวทางในการสร้างเว็บไซด์ ได้แก่ เนือหาทีจะใช้ 

กิจกรรม ต่างๆ ขั นตอนการเรียนการสอน 

3. ขั นตอนทีสามเป็นการออกแบบในแนวกว้าง (Design in the Large) โดยผู ้สอน

จะต้อง วางแผนลักษณะการเข้าสู่เนือหา (Navigation) ซึงรวมถึงการกําหนดรายการต่างๆ (Menus) 

และการ เรียงล ําดับของข้อมูล 

4. ขั นตอนสุดท้ายเป็นการออกแบบในแนวแคบ (Design in the Small) คือการกําหนด 

รายละเอียดต่างๆ ทีมีในแต่ละหน้า 

  ควินแลน (Quinlan, 1997) เสนอวิธีด ําเนินการ 5 ขั นตอนเพือการออกแบบและ

พัฒนาการเรียน การสอนผ่านเว็บทีมีประสิทธิภาพ คือ 

1. สิงแรกคือผู ้สอนต้องทําการวิเคราะห์ความต้องการของผู ้ เรียน รวมทั งจุดแข็งและ

จุดอ่อน ของผู ้ เรียน 

2. ขั นทีสอง ต้องกําหนดเป้าหมาย ว ัตถุประสงค์ และกิจกรรม 

3. ขั นทีสาม ผู ้สอนควรเลือกเนื อหาทีจะใช้นําเสนอพร้อมกับหางานวิจัยอืนๆ ที

เกียวข้องและ ช่วยสนับสนุนเนือหา 

4. ขั นทีสี ผู ้ออกแบบควรวางโครงสร้างและจัดเรียงล ําดับข้อมูลรวมทั งก ําหนดสารบัญ 

เครืองมือ การเข้าสู่เนือหา (Navigational Aids) โครงร่างหน้าจอและกราฟิกประกอบ 

5. ขั นตอนสุดทา้ย คือ ดําเนินการสร้างเว็บไซด์โดยอาศัยแผนโครงเรือง  

ไบเลย ์และ ไบรท์ (Bailey and Blythe, 1998) ได้เสนอกระบวนการ 3 ขั นตอนง่ายๆ ใน

การ นําไปใช้ออกแบบเว็บไซด์เพือการเรียนการสอน ดังนี 

1. ร่างเค้าโครงแนวคิดเบืองต้นในด้านการนําเสนอ การเชือมโยงและจัดเรียงเนือหา 

2. ต่อมาคือการวางแผนผังแสดงโครงสร้างของเว็บไซด์ ซึงโดยทั วไปจะมีโครงสร้าง

อยู่ 3 ลักษณะ คือ โครงสร้างแบบเส้นตรง (Linear) ซึงก ําหนดเส้นทางเดียวให้แก่ผู ้ เรียนคือเริมจาก

หน้าแรก ไปสู่หน้าต่อๆ ไป โครงสร้างแบบลําดับขั น (Hierarchical) ซึงจะแบ่งระดับความสําคัญ

ของข้อมูล ลดหลั นกันลงมาเป็นขั นๆ และโครงสร้างแบบแตกกิง (Branching) ซึงจะมีเส้นทางที

แตกต่างกันในการ เข้าสู่เนือหาแต่ละส่วน 

3. ขั นตอนสุดท้ายคือเขียนแผนโครงเรือง โดยแสดงรายละเอียดทีจะมีอยู่ในแต่ละหน้า 

ไม่ว่า จะเป็น ตัวอักษร เสียง วีดิทัศน์ และกราฟิก 

  จากข้อเสนอแนะ เกียวกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ดังกล่าว เห็นได้ว่าเป็นแนวคิดทีใกล้เคียงกัน จะแตกต่างกันบ้างในส่วนของขั นตอนบางขั นทีเพิมขึ น

ในบางกลุ่ม ซึงผูส้รุปออกได้เป็น 5  ขั นตอนหลัก  ดังนี 
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1. วิเคราะห์ (Analyze) เป็นขั นตอนแรกของการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน

ผ่านเว็บ ทีควรให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก เนืองจากเป็นพืนฐานสําหรับการวางแผนในขั นตอน

อืนๆ โดยผู ้สอน หรือผู ้ออกแบบจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบทีเกียวของกับการเรียนการสอน

ทั งหมดได้แก่ วิเคราะห์ ผู ้ เรียนและความต้องการในการเรียน วิเคราะห์เนือหาวิชา เป้าหมายทางการ

ศึกษา วิเคราะห์งานทีจะต้อง ปฏิบัติ รวมทั งวิเคราะห์ทรัพยากรต่าง  ๆ ทีจะต้องใช้ทั งในด้านของ

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  

2. ออกแบบ (Design) เป็นการนําผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทีสําคัญมาแล้วใน

ขั นแรก มาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการเรียนการสอน โดยเริมจากการเขียนวัตถุประสงค์เป็น

ตัวหลัก จากนั นกําหนดเนือหาและกิจกรรม วิธีการประเมินผล วางโครงสร้างของเว็บไซด์ วิธีการ

เข้าสู่เนือหา (Navigation) วิธีการสร้างความสนใจ ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ จากนั นจึงทําการเขียน

แผนโครงเรือง เพือกําหนดรายละเอียดแต่ละหนา้  

3. พัฒนา (Develop) ด ําเนินการผลิตเว็บไซด์โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เข้ามาช่วย ซึงใน

ปัจจุบัน มีโปรแกรมทีช่วยให้การสร้างเว็บง่ายยิงขึ น เช่น Microsoft FrontPage, Macromedia 

Dreamweaver, Adobe Golive และ Netobjects Fusion เป็นต้น 

4. นําไปใช ้(Implement) เป็นการนําเว็บทีได้รับการพัฒนาแล้วไปใช้ในการเรียนการ

สอนจริง โดยในขั นนี อาจเป็นเพียงแค่การทดลองในลักษณะนําร่อง (Pilot Testing) ซึงใช้กลุ่ม

ตัวอย่างเพียงแค่ ไม่กีคน หรือจะนําไปใช้กับกลุ่มใหญ่เลยก็ได้ ขึ นอยู่กับความต้องการของผู ้สอน

และความเหมาะสม 

5. ประเมินและปรับปรุง (Evaluate and Improve) เป็นขั นตอนสุดท้ายทีจะช่วยให้เว็บ 

ทีได้รับการพัฒนามามีประสิทธิภาพดีขึ น โดยประเมินจากการนําไปใช้ดูว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด

และมี ส่วนใดทีย ังบกพร่อง ทั งนี การประเมินสามารถประเมินได้ทั งจากผู ้ เรียน โดยพิจารณาจาก

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของผู ้ เรียนและความคิดเห็นทีมีต่อการเรียน รวมทั งประเมินจากความ

คิดเห็นจากผู ้สอน หรือผู ้ เชียวชาญ จากนั นนําผลทีได้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

  การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 

  ลินช์และฮอร์ตัน (Lynch and Horton, 1999  อ้างถึงใน ถนอมพร  เลาจรัสแสง, 2545) 

ได้เสนอวิธีการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ทีได้รับความนิยมมากทีสุด 4 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะ

เรียงลําดับ (Sequence) ลักษณะลําดับชั นสูง/ตํ า (Hierarchies) ลักษณะกริด (Grid) และในลักษณะ

เว็บ (Web) 
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1. เว็บทีมีโครงสร้างแบบเรียงลําดับ (Sequential Structure) 

วิธีการธรรมดาทีสุดในการจัดระบบเนือหา คือการวางเนือหาในลักษระการเรียงล ําดับ 

การเรียงล ําดับนี อาจะเรียงตามเวลา หรือปัจจัยอืน ๆ เช่น จากทั ว ๆ ไปถึงเจาะจง เรียงตามลําดับ

ตัวอักษร เรียงตามประเภทหัวข้อเนือหา ฯลฯ การเรียงล ําดับในลักษระเปิดไปเรือย ๆ นี  เหมาะ

สําหรับเว็บไซต์ทีมีเนือหาการสอนไม่มากนัก เพือบังคับให้ผู ้ เรียนเปิดหน้าเพือศึกษาเนือหาไป

ตามลําดับตายตัว 
 

    
  ภาพประกอบ 1   โครงสร้างเว็บแบบเรียงลําดับ    

2. เว็บทีมีโครงสร้างแบบลําดับชัน (Hierarchical Structure)                 

  การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงลําดับชั นเป็นวิธีการทีเหมาะสมทีสุดสําหรับ

เนือหาทีมีความสลับซับซ้อน   เพราะการออกแบบลักษณะนี ทําให้เข้าถึงเนือหาทีมีโครงสร้างทีมี

ความสลับซับซ้อน เป็นไปด้วยความง่ายดายและรวดเร็วยงิขึ น เพราะโครงสร้างในลักษระลําดับชั น

จะมีการแบ่งหมวดหมู่เนือหาทีชัดเจน ผู ้ใช้เว็บส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับโครงสร้าง

เว็บไซต์ในลักษณะลําดับชั นอยู่แล้ว เพราะทุก ๆ เว็บก็จะมีหน้าโฮมเพจก่อนเสมอแล้วจึงแบ่ง

ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ต่อไปจากบนลงล่าง โครงสร้างในลักษณะลําดับชั นนี จะทําให้ผู ้ เรียนสะดวกใน

การเข้าถึงเนือหาทีต้องการ 

 
ภาพประกอบ  2  โครงสร้างเว็บไซต์แบบลําดับชั น (Hierarchichies)  

 

  อย่างไรก็ดีควรหลีกเลียงการออกแบบโครงสร้างใน 2 ลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างทีตืน

เกินไป ซึงหมายถึง โครงสร้างทีประกอบไปด้วยการเชือมโยงจากหน้าหลักไปย ังเนือหาทีไม่มี

ความสัมพันธ์กันจํานวนมาก 
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ภาพประกอบ 3   โครงสร้างเว็บไซต์แบบลําดับชั น (Hierarchichies) ทีตืนเกินไป 

 และโครงสร้างทีลึกจนเกินไป ซึงหมายถึง โครงสร้างซึงทําให้ผู ้ เรียนจําเป็นต้องคลิกผ่าน

เมนูย่อยทีซ่อนอยู่หลายต่อหลายครั งจนกว่าจะพบเนือหาทีต้อการ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  4  โครงสร้างเว็บไซต์แบบลําดับชั น (Hierarchichies) ทีลึกกินไป 
 

จริงอยู่ทีว่าเนือหาทีมีความสลับซับซอ้นต้องการโครงสร้างทีมีความลึกมากเป็นธรรมดา 

อย่างไรก็ดีผู ้ออกแบบไม่ควรบังคับให้ผู ้ เรียนต้องคลิกผ่านหน้าแล้วหน้าเล่าเพือทีจะเข้าสู่เนือหาที

ต้องการ 

3. เว็บทีมีโครงสร้างแบบกริด(Grid Structure) 

          การออกแบบในลักษณะกริดมีความเหมาะสมสําหรับเนือหาทีสามารถออกแบบให้คู่ขนาน

กัน ยกตัวอย่างเช่นการสอนเนือหาวิชาประวัติศาสตร์ทีเนือหาอาจแบ่งได้ตามเวลา หรือยุค หรืออาจ

แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการปกครอง ด้านสังคม ด้านการเมือง เป็นต้น  

   ขณะเดียวกันเนือหาเดียวกันอาจแบ่งออกตามหัวข้อทีเกียวข้อง เช่น ความหมาย ประวัติ

ความเป็นมา ประโยชน์ ลักษณะสําคัญ ฯลฯ ซึงเนือหาทีเหมาะสมสําหรับการออกแบบโครงสร้าง

ในลักษณะ กริดจะต้องมีโครงสร้างของหัวข้อย่อยร่วมกันดังทีได้กล่าวมา ผู ้ เรียนสามารถเลือกทีจะ

เข้ามุมใดก็ได้ ไม่ว่าจะบนลงล่าง หรือซ้ายไปขวา  ดังภาพประกอบ 3  
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ภาพประกอบ  5  โครงสร้างเว็บไซต์แบบกริด 

 

  อย่างไรก็ดีผู ้ เรียนอาจสับสนกับการเข้าถึงเนือหาในลักษณะโครงสร้างแบบกริดได้ ถ้าหาก

ผู ้ เรียนไม่ทราบความสัมพันธ์กันในโครงสร้างหัวข้อย่อยทีใช้ร่วมกันอยู่ ดังนั นโครงสร้างแบบกริด

นี น่าจะเหมาะกับผู ้ เรียนทีมีประสบการณ์ในหัวข้อนั น ๆ พอสมควร หรือผู ้ออกแบบแจออกแบบให้

มีแผนทีเว็บไซต์เพือผู ้ เรียนจะได้เห็นภาพรวมโครงสร้างเว็บไซต์ได้ชัดเจนขึ น 

4.  เว็บทีมีโครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Structure)   

การออกแบบโครงสร้างในลักษณะเว็บ เป็นการออกแบบทีแทบจะไม่มีกฎเกณฑ์ใด ๆ ใน

ด้านรูปแบบโครงสร้างเลย ในโครงสร้างแบบเว็บจะเท่ากับการจําลองความคิดของคนทีมักมีความ

ต่อเนืองกัน (Flow) ไปเรือย ๆ ซึงเหมือนกับการอนุญาตให้ผู ้ ใช้เลือกเนือหาทีต้องการเชือมโยงตาม

ถนัด ตามความต้องการ ความสนใจ ฯลฯ ของตนเอง โครงสร้างในลักษณะเว็บจะเต็มไปด้วยลิงค์ที

มีมากมายทั งกับเนื อหาทีมีในเว็บไซต์เดียวกันหรือตางเว็บไซต์กัน แม้ว่าเป้าหมายในการจัด

โครงสร้างในลักษณะเว็บเพือใช้ประโยชน์จากศักยภาพการเชือมโยงของเว็บก็ตาม แต่โครงสร้างแต่

โครงสร้างลักษณะนี อาจส่งผลให้เกิดความสับสนต่อผู ้เรียนได้มากทีสุด โครงสร้างลักษณะนี จึง

เหมาะสมกับเว็บเล็ก ๆ ซึงเต็มไปด้วยลิงค์ และเหมาะสําหรับผู ้ทีมีประสบการณ์ด้านเนือหามาแล้ว

และต้องการเพิมเติมความรู้ในหัวข้อนั น ๆ ไม่ใช้เพือการทําความเข้าใจในเนือหาใดเนือหาหนึง 

 
 ภาพประกอบ 6 โครงสร้างเว็บไซต์ในลักษณะเว็บ (Web) 

(ทีมา : ถนอมพร   เลาจรัสแสง , 2545 : 129) 
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  ข้อดีของรูปแบบนี คือง่ายต่อผู ้ใช้ในการท่องเทียวบนเว็บโดยผู ้ใช้สามารถกําหนดทิศทาง 

การเข้าสู่เนือหาได้ด้วยตนเอง แต่ข้อเสียคือถ้ามีการเพิมเนือหาใหม่  ๆอยู่เสมอจะเป็นการยากในการ 

ปรับปรุง นอกจากนี การเชือมโยงระหว่างข้อมูลทีมีมากมายนั นอาจทําให้ผู ้ใช้เกิดการสับสนและ 

เกิดปัญหาการคงค้างของหัวข้อ (Cognitive Overhead) ได ้ 

 

1.8  ระบบบริหารจัดการรายวิชา 

  ความหมายของระบบบริหารจัดการรายวิชา 

 ระบบบริหารจัดการรายวิชาหมายถึง  ระบบทีได้รวบรวมเครืองมือหลายๆประเภทที

เกียวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์เข้าไว ้ด้วยกันโดยมีจุดประสงค์เพือช่วยสนับสนุน

ผู้ใช้  กลุ่มได้แก่ ผู ้ เรียน ผู ้สอน และผู ้ เชียวชาญด้านเทคนิค โดยส่วนใหญ่จะมีสมบัติไม่จ ํากัดเฉพาะ

ในการสร้างช่วยผู ้สอนสร้างเนือหากระบวนวิชา แต่ย ังครอบคลุมถึงการจัดการ (manipulation) การ

ปรับปรุง (modification)  การควบคุม (control) การสํารองข้อมูล (backup) การสนับสนุนข้อมูล

(support of data)  การบันทึกสถิติผู ้ เรียน (student records) และ การตรวจคะแนนผู้ เรียน (graded 

material) ซึ งผู ้ใช้สามารถเรียกใช้เครืองมือต่างๆ เหล่านี ผ่านเว็บโดยใช้โปรแกรมอ่านเว็บ (web 

browsers) มาตรฐานทั วไป 

 ระบบนี จะทําหน้าทีในการช่วยผู ้สอนทีไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่แต่มีความสนใจทีจะ

สร้างเนือหาวิชาเพือการนําเสนอออนไลน์ กล่าวคือ  ผู ้สอนทีไม่รู้จักภาษา เช่น html หรือ Java โดย

ระบบนี จะทําหน้าทีช่วยลดเวลาทีผู ้สอนจะต้องจัดเตรียมเนือหาเพือการนําเสนอโดยช่วยให้การ

จัดเก็บเนือหาและป้อนข้อมูลทางเว็บเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเป็นไปได้ง่ายขึ น โดยในส่วนนําเข้าและ

จัดเก็บเนือหาข้อมูลนั น ผู ้สอนสามารถจัดเก็บประมวลรายวิชา เนือหาของหลักสูตร ประกาศต่างๆ 

งานทีมอบหมาย แบบฝึกหัด แบบทดสอบ รวมทั งสามารถเรียกออกมาเพือแก้ไขภายหลังได้อย่าง

สะดวก โดยทีเนือหาการสอนอาจอยู่ในรูปของเว็บเพจ ซึงเน้นข้อความ หรืออาจอยู่ในรูปของสือ

มัลติมีเดียก็ได้ นอกจากนี ย ังประกอบไปด้วยส่วนนําเข้าและจัดเก็บข้อมูลของผู ้ เรียน ซึงทําหน้าที

ตั งแต่ดูแลการให้ user id และ password การลงทะเบียนและการเข้าใช้ของผู ้ เรียน การจัดเก็บและ

การรายงานความกา้วหน้าเกียวกับพฤติกรรมการเรียนของผู ้ เรียน (student progress tracking) โดย

สามารถตรวจสอบจํานวนผู้มาเข้าเรียน เก็บสถิติการเข้าใช้ เวลาเข้าและเวลาออก เก็บสถิติล ําดับของ

การเรียนหรือทีเรียนทีผู ้ เรียนเลือก คะแนนแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมการเรียนต่างๆ คะแนนผลการ

ทดสอบในแต่ละส่วนและผลการทดสอบได้ บางระบบถึงกับสามารถคํานวณเกรดของนักเรียน 

เลือกรูปแบบการรายงานผลสอบ และการรักษาความปลอดภัย (security) ของการเรียนให้ด้วย 

นอกจากนี ย ังประกอบไปด้วย ส่วนของการโต้ตอบกันระหว่างผู ้สอนและผู ้ เรียน ซึงนอกจากระบบ
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บริหารจัดการรายวิชานี จะทําหน้าทีเสมือนช่องทางไปสู่วิธีการสือสารระหว่างผู ้ เรียนและผู ้สอน 

เช่นการอนุญาตให้เปิดกลุ่มสนทนา (discussion group) หรือ กระดานข่าว (web board) หรือ ห้อง

สนทนา (chat room) แล้ว ในขณะเดียวกันระบบย ังเอืออ ํานวยต่อการให้ผลป้อนกลับของผู ้สอน ซึง

เช่นเดียวกันผู ้สอนสามารถเลือกทีจะให้ผลป้อนกลับผู ้ เรียนในลักษณะข้อความหรือ อาจเป็นระบบ

เสียงได้ จุดมุ่งหมายหลักของระบบบริหารจัดการรายวิชานี  ก็คือ การลดขั นตอนและระยะเวลาใน

การสร้างกระบวนวิชาออนไลน์ และเครืองมือเสริมอืนๆ เช่น เครืองมือในการติดต่อสือสารระหว่าง

ผู ้ เรียนและผู ้สอน เป็นต้น ตัวอย่างระบบบริหารจัดการรายวิชา ทีได้รับความนิยมในขณะนี  ได้แก่ 

WebCT , Lotus Learning Space , BlackBoard,  TopClass, และ Prometheus เป็นต้น ซึงเป็นระบบที

ได้รับการพัฒนาในต่างประเทศ ซึงแต่ละระบบก็มีข้อดีและข้อจํากัดแตกต่างกัน สําหรับตัวอย่าง

ระบบบริหารจัดการรายวิชาทีได้พัฒนาขึ นในประเทศไทย ได้แก่ ระบบบริหารจัดการรายวิชาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   EdSphere   เป็นต้นอย่างไรก็ดี พบว่าระบบทีได้รับการพัฒนาใน

ต่างประเทศมักจะมีราคาค่อนข้างสูงและบางระบบย ังพบว่ามีข้อจ ํากัดในการปรับแต่งให้เหมาะสม 

(customize) ให้เข้ากับผู ้ใช้ชาวไทย ดังนั น จึงมีความพยายามในการสร้างระบบบริหารจัดการ

รายวิชาสําหรับคนไทยด้วยกันเองขึ นมาบ้างแล้ว สําหรับตัวอย่างระบบบริหารจัดการรายวิชาทีได้

พัฒนาขึ นในประเทศไทย เพือใช้สําหรับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษานั น ระบบทีได้รับ

การยอมรับและมีการใช้งานจริง ได้แก่ ระบบบริหารจัดการรายวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 ส่วนประกอบหลักของระบบบริหารจัดการรายวิชา 

 ส่วนประกอบหลัก (major components) ระบบบริหารจัดการรายวิชาได้แก่  

1. ส่วนในการใส่เนือหาการบรรยายของผู ้สอน (slots for lecture note)  

ระบบบริหารจัดการรายวิชาควรเตรียมพืนทีไว้ให้สําหรับใส่เนือหาของรายวิชา   โดย

สามารถออกแบบในลักษณะทีให้ผู ้ใช้แบ่งเนือหาได้ตามช่วงการเรียน  และให้ผู ้ใช้สามารถเลือก 

รูปแบบตัวอักษร สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษร หรือสามารถให้ผู ้ใช้วางแฟ้มข้อมูล (post file)  ซึงมีอยู่

แล้วได้แก่ ไม่ว่าจะเป็นแฟ้มเอกสาร (.doc) แฟ้มโปรแกรมการนําเสนอต่างๆ เช่น .ppt หรือ แฟ้มใน

รูปสือต่างๆ เช่น smil template, แฟ้มในลักษณะ flash เป็นต้น 

2. กระดานข่าวเพือการอภิปราย (Asynchronous bulletin board)  

ระบบบริหารจัดการรายวิชาควรเตรียมกระดานข่าวสําหรับการอภิปรายไว้ซึงทั งผู ้ เรียนและ

ผู ้สอนสามารถตั งหัวข้อได้ มีการบอกรายละเอียดได้เช่น หัวข้ออะไร ใครเป็นผู ้ตั งหัวข้อ หัวข้อได้

ถูกตั งเมือไหร่  แต่ละหัวข้อมีผู ้ตอบกีคนจะให้ส่งคําตอบเกียวกับหัวข้อนั นทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 
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3. ห้องสนทนา (Synchronous chat) 

ระบบบริหารจดัการรายวิชาควรเตรียมห้องสนทนาแบบ Synchronous ส่วนใหญ่ระบบ

บริหารจัดการรายวิชาจะอนุญาตให้ผู ้สอนสามารถสร้างห้องสนทนาได้เอง ก ําหนดชือห้องสนทนา

ได้ ก ําหนดการเข้าใช้ห้องสนทนาได้โดยสามารถตั งรหัสผ่านสําหรับเข้าห้องสนทนาได้ 

4. การทดสอบออนไลน ์(Online testing) 

ระบบบริหารจัดการรายวิชาควรเตรียมเครืองมือในการสร้างแบบทดสอบไว้โดยอนุญาตให้

ผู ้ ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะจัดให้อยู่ในช่วงการสอนใด เมือผู ้ เรียนเข้ามาย ังช่วงการสอนนั นก็จะเจอ

แบบทดสอบนั นเลย ในการสร้างเราสามารถกําหนดคะแนนได้ ว่าจะสร้างกีข้อ ให้คะแนนหรือ

ไม่ให้คะแนน คะแนนเตม็และคะแนนแต่ละข้อเท่าไร จะเลือกแบบทดสอบลักษณะใด เช่น ลักษณะ 

multiple-choice ลักษณะถูก-ผิด ลักษณะ checklist เป็นต้น และควรให้ผู ้ใช้แก้ไข หรือเพิมเติมได้ 

ในภายหลัง 

5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบบริหารจัดการรายวิชา ควรเตรียมเครืองมือในการส่งข้อความไปย ังสมาชิกคนอืนๆ 

โดยควรอนุญาตให้ทั งผู ้สอนและผู ้ เรียนสามารถส่งได้จากภายในตัวของระบบได้เองเลย 

6. การจัดการกับแฟ้มข้อมูล (File management) 

ระบบบริหารจัดการรายวิชาควรเตรียมเครืองมือในการจัดการไฟล์ทีสร้างขึ นใหม่หรือ

แฟ้มข้อมูลทีมีอยู่แล้วและเพิงวางขึ นไป โดยควรมีเครืองมือช่วยในการจัดเก็บไว้ให้เป็นหมวดหมู่ 

และอนุญาตให้ผู ้ ใช้สามารถเพิมได้ คักลอก หรือลบได้ 

 ส่วนประกอบรอง (minor components) ซึ งระบบบริหารจัดการรายวิชาพึงมี ได้แก่ 

ส่วนประกอบดังต่อไปนี 

1. ส่วนประกอบพิเศษอืน (many other tools)  ระบบบริหารจัดการรายวิชาควรเตรียม

เครืองมือประกอบอืนๆ เช่น เครืองมือให้ผู ้ ใช้สร้างปฏิทินตารางการเรียน เครืองมือในการค้นหา

ข้อมูล ระบบช่วยเหลือ ระบบปรับแต่งหน้าจอเบืองต้น ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้เลือกรูปแบบ

ตัวหนังสือ ตําแหน่งเมนู เป็นต้น 

2. ส่วนจัดการลงทะเบียนของผู ้ เรียน (manage Student enrollment) ระบบบริหารจัดการ

รายวิชาควรเตรียมเครืองมือในการจัดการลงทะเบียนของผู ้ เรียน โดยอนุญาตให้ผู ้ เรียนสามารถ

กําหนดรหัสผ่านในการเข้าเรียนได้เอง และแก้ไขเปลียนแปลงได้เอง 

3. ส่วนของการเรียกดูและบันทึกคะแนนของผู ้ เรียนโดยผู ้สอน (view and record student 

score – faculty)  ระบบบริหารจัดการรายวิชาควรอนุญาตให้ผู ้สอนสามารถเรียกดูคะแนนของ

ผู ้ เรียนในแต่ละช่วงการเรียน โดยควรจะแสดงให้เห็นคะแนนของผู ้ เรียนทุกคน โดยการคิดเป็น
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เปอร์เซ็นต์ไว ้ให้ หรือในรูปอืนๆ ทีเข้าใจง่าย นอกจากนี  ควรอนุญาตให้ผู ้สอนสามารถเรียกดูเป็น

รายบุคคล ในแต่ละช่วงการเรียนก็ได้ และควรอนุญาตให้ดาวน์โหลด (download) ข้อมูลไปย ัง

โปรแกรมตารางคํานวณ เช่น Microsoft Excel เพือคํานวณค่าเฉลียหรือค่าทางสถิติต่างๆได ้

4. ส่วนของการเรียกดูคะแนนของผู ้ เรียนโดยผู ้เรียน(View student score individual 

student)  ระบบบริหารจัดการรายวิชาควรกําหนดระดับของการอนุญาตให้ผู ้ เรียนมองเห็นคะแนน 

โดยกําหนดให้ผู ้ เรียนสามารถดูคะแนนได้หรือไม่ ดูเฉพาะของตัวเอง หรือ ดูทั งชั นได้ 

5. ส่วนของการเรียกดูสถิติการเข้าเรียน (view sstudent progress tracking)   ระบบบริหาร

จัดการรายวิชาควรอนุญาตให้ผู ้สอนตรวจสอบจํานวนผู้ เข้ามาเรียน สถิติการเข้าใช้ เวลาเข้าและเวลา

ออก สถิติล ําดับของการเรียนหรือบทเรียนทีผู ้ เรียนได้เลือก โดยกําหนดให้ผู ้สอนสามารถกําหนด

ระยะเวลาของการเรียกดูได้ เช่น รายวัน รายเดือน รายปี และอนุญาตให้เรียกดูได้ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น กราฟ เป็นต้น 

  ข้อได้เปรียบของการใช้ระบบบริหารจัดการรายวิชา 

1. ระบบบริหารจัดการรายวิชาช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู ้สอน ในการจัดการการ

สอนในลักษณะ อีเลิร์นนิง  โดยการจัดเตรียมเครืองมือต่างๆ ให้ผู ้สอนอย่างครบครัน โดยทีไม่ต้อง

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพิมเติม ทําให้ผู ้สอน ทีไม่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถ

เข้าถึงระบบ อีเลิร์นนิง  ได ้

2.  โครงสร้างของระบบบริหารจัดการรายวิชาทีไม่สลับซับซ้อนทําให้ทั งผู ้สอน และผู ้ เรียน

ไม่จ ําเป็นต้องเสียเวลาในการเรียนรู้การใช้งานนาน และไม่ต้องการความช่วยเหลือเพิมเติม ผู ้ใช้

ต้องการเพียงเบราเซอร์ในการเปิดเข้ามาศึกษาเนือหา 

3.  ศักยภาพในการบูรณาการการจัดการกับข้อมูลผู ้ เรียนสถิติการเข้าใช้ การตัดเกรด การ

จัดการสอบของระบบบริหารจัดการรายวิชาทําให้ผู ้สอนสามารถทีจะจัดให้ผู ้ เรียนตรวจสอบความ

เข้าใจของตน และวัดระดับความสามารถของผู ้ เรียน รวมทั งว ัดคุณภาพของการเรียนการสอน

โดยรวม 

. การใช้ระบบเดียวกันทั งสถาบันทําให้มีความคงทีในด้านของส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้ 

(user interface) ทําให้ผู ้ ใช้โดยเฉพาะอย่างยิงผู ้ เรียนได้ประโยชน์จากการทีไม่ต้องมัวเสียเวลาในการ

ทําความคุ้นเคยกับการใช้งานหรือด้านเทคนิคและสามารถทุ่มเทความสนใจกับเนือหาการเรียนแต่

เพียงอย่างเดียว นอกจากนี ความคงทีในด้านระบบย ังช่วยให้ผู ้ เชียวชาญด้านเทคนิคทํางานสะดวก

และง่ายขึ น 
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 ข้อจํากัดของการใช้ระบบบริหารจัดการรายวิชา 

1. หากเลือกใช้ระบบบริหารจัดการรายวิชาทีมีการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้ไม่

เหมาะสม ทั งผู ้ เรียนและผู ้สอนจะพบปัญหามากในการใช้งาน 

2. บางระบบออกแบบไม่ยืดหยุ่น ทําให้จ ํากัดการใช้งานยึดติดอยู่กับเครืองมือบางตัว

เท่านั น โดยไม่สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายหรือเลือกพัฒนาเครืองมือเพิมเติมได้เอง 

. ราคาของระบบบริหารจัดการรายวิชาย ังแพงอยู่มาก และบางครั งการตัดสินใจเลือกซือ

กลับไปอยู่ทีเจ้าหน้าทีฝ่ายเทคนิคแทนผู้ ทีจะได้ใช้งานจริงคือ ผู ้สอนและผู ้ เรียน ดังนั นการพิจารณา

เลือกซือจึงให้นํ าหนักมากไปในด้านของความยาก-ง่ายในการลงโปรแกรมและดูแลรักษาแทนการ

ใช้งานทีเหมาะสมสําหรับการเรียนในลักษณะ อีเลิร์นนิง  

 

1.9  แบบจําลองของ Gilly Salmon (Gilly Salmon’s e-tivities Model) 

แบบจําลองนี พัฒนาขึ นจากการได้ทดลองสอนและประเมินผลจากสนามจริงมากกว่า  ปี 

โดย Gilly Salmon ได้สร้างแบบจําลองนี ขึ น เพือให้ผู ้ ทีเกียวข้องกับ อีเลิร์นนิง ได้ใช้เป็นคู่มือหรือ

ต้นแบบในการพัฒนาการสร้างสังคมใหม่ด้านการศึกษา โดยในแต่ละขนัตอนจะมีคําแนะนําและวิธี

ปฏิบัติเพือให้การจัดการศึกษาดังกล่าวประสบความสําเร็จ ทั งหมดมี  ขั นตอน ได้แก่ 

1. ความพร้อมของเทคโนโลยีและแรงจูงใจ (Access and motivation) 

2. การสร้างความเป็นสังคมออนไลน ์(Online socialization) 

3. การแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร (Imformation exchange) 

4. การสร้างความรู้ (Knowledge construction) 

5. การพัฒนา (Development) 

ทั ง  ขั นตอน ถือเป็นส่วนทีสําคัญในการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง มีรายละเอียดดังนี 

.  ความพร้อมของเทคโนโลยีและแรงจูงใจ (Access and motivation) 

   .   ความพร้อมของเทคโนโลยี (Access) 

   การเข้าถึงบทเรียนออนไลน์เป็นเรืองสําคัญ ผู ้เรียนต้องมีความพร้อมทั งเรือง

บรรยากาศ ความรู้พืนฐานทีจําเป็นในการค้นหาส่วนสําคัญต่างๆ บนหน้าจอ หากมีการเข้าไปสู่การ

เรียนแบบออนไลน์ ผู ้เรียนก็ต้องรู้วิธีในการเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ใช่แค่การค้นหาหรืออ่านจาก

หน้าจอเพียงอย่างเดียว 

  ส่วนนี เป็นส่วนแรกหรือบันไดขั นแรกทีผู ้มีส่วนเกียวข้องต้องการ กล่าวคือ ให้

สามารถเข้าสู่ระบบได้ดี สําหรับเรืองทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของผู ้ทีเกียวข้องรวมทั งทีมงานเป็น
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สิงจําเป็น ดังนั น เรืองนี จึงเป็นเรืองปกติทีว่า ผู ้ทีสร้าง software และระบบ ต้องทําให้ระบบทํางาน

ได ้

  คนส่วนใหญ่จะไม่สนใจเรืองความซับซ้อนของระบบจนกว่าจะมีเรืองผิดปกติ

เกิดขึ น และจะไม่เข้าใจว่าระบบผิดพลาดตรงไหน หรือไม่มีความอดทนเพียงพอหรือไม่มีเวลาทีจะ

ค้นหาปัญหาดังกล่าว 

  หลายคนเลิกสนใจหรือยุติการเข้าถึงในขั นตอนแรกนี  ดังนนั ผู ้พ ัฒนาระบบ

จําเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการวางระบบให้สามารถช่วยเหลือหรือแนะนําได้ นอกเหนือจาก

การทําให้เว็บไซต์ของตนน่าสนใจและทําให้คนเดิมกลับมาใช้อีกครั งหนึง 

  .   แรงจูงใจ (Motivation) 

  Expectancy Theory  [Feather 1982 , Biggs , 1999b] บอกว่า สิงทีทําให้จูงใจคนได้ 

คือต้องทําให้เขาคาดหวังว่า เรืองทีจะได้เป็นสิงมีค่าและจะนําไปสู่ความสําเร็จ ดังนั น สิงทีควรทํา

คือ การบอกวัตถุประสงค์ของรายวิชา ให้ชัดเจน ความสําเร็จของแต่ละบริบท จะแตกต่างกัน ซึง

ผู ้พ ัฒนาระบบต้องใช้เวลา และทําให้ระบบทํางานได้ดี 

  นอกจากนี ความคาดหวังนั นต้องเป็นจริงและเป็นไปได้ด้วย (achievement) และ

แน่นอนว่า ต้องไม่ง่ายหรือไม่ยากจนเกินไป และแต่ละขั นตอนควรจะค่อยๆ เพิมระดับความยาก

เพือจูงใจมากขึ น 

  Expectancy Theory  แนะนําวิธีการสร้างแรงจูงใจ คือ 

  . Extrinsic motivation แบ่งเป็น positive reinforcement (แรงจูงใจด้านบวก) และ 

nagative reinforcement (แรงจูงใจด้านลบ) 

  . Intrinsic motivation ความปรารถนาส่วนตัว พวกนี จะเข้ามาบ่อยๆ  

  . Social motivation พวกทีอยู่ในสิงแวดล้อมทีพึงพอใจจะมีแรงจูงใจอยากเข้ามา 

และอยากรู้ข่าวสาร ความเป็นไป และความเคลือนไหวต่างๆ ของชุมชน 

  มีคนจํานวนหนึงทีเข้ามา อาจจะไม่ได้พบคนทีออนไลน์พร้อมกัน แต่ย ังต้องการมี

ปฏิสัมพันธ์ การได้โพสต์ข้อความ หรือถามไถ่ถึง ก็เป็นส่วนหนึงทีทําให้ความสัมพันธ์ในชุมชนนี มี

ต่อกัน และนําไปสู่ขั นทีสอง 

 .  การสร้างความเป็นสังคมออนไลน ์(Online Socialization) 

      ขั นตอนนี  คือ ทําอย่างไรให้ชุมชนออนไลน์ มีชีวิต และมีการปฏิสัมพันธ์กัน 

(Goodfellow et al. 2001) เรียกชุมชนนี ว่า “ว ัฒนธรรมทีสาม” เป็นชุมชนเสมือนจริง ทีมีจุดเด่นคือ 

การสือสารผ่านสือแทนการเผชิญหน้า มีตัวอย่างงานวิจัยของอาจารยที์สอนทั งแบบเผชิญหน้าและ

แบบทางไกลปรากฏว่าเขาจํานักเรียนทีเรียนทางไกลได้ดีกว่าพวกทีพบในชั นเรียน (Mill, 2000) 
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     การทํางานกลุ่มนอกจากจะต้องรู้จักซึงกันและกันแล้ว ย ั งต้องเข้าใจความต้องการ และ

ความต้องการของอีกฝ่ายหนึงด้วย ผู ้ ทีออกแบบเว็บไซต์ให้มีการเรียนทีมีประสิทธิภาพจะต้องเข้าใจ

เรืองโลกใหม่ทีมีผู ้คนหลากหลายมากจากภูมิหลังทีแตกต่างกันออกไป ทั งเรืองวัฒนธรรมและเชือ

ชาติ ประเทศทีอยู่ คนเหล่านี ในทีสุดแล้ว จะสามารถพัฒนาอัตลักษณ์ของตนและทําให้เข้มแข็งใน

ทีสุด 

      ในบริบทนี  Salmon เห็นว่าการค้นหาแนวคิดจากชุมชนนี เป็นสิงทีมีประโยชน์มาก จาก

ที Weger (Weger, 2000) ได้กล่าวเอาไว้ว่ามีองค์ประกอบของการปฏิบัติของชุมชนอยู่  ประการ 

คือ 

       . การเข้ากลุ่ม (join enterprise) ต้องให้แต่ละคนเรียนรู้การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มแบบ

ออนไลน์ และต้องพัฒนาการทํางานนี ด้วย 

      . การสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่น (mutuality) หมายถึงการไว้ใจและเชือมั นซึงกัน

และกัน ซึงหลายคนอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจทําได้อยากว่าแบบทีมีการพบเจอกัน

จริงๆ แต่ความสัมพันธ์ออนไลน์แบบทีผ่านตัวอักษรหรือภาษาเขียนมักจะมีการแลกเปลียนความคิด

ทีค่อนข้างลึกซึ งได้ 

      . การแลกเปลียนซึงกันและกัน (shared repertoire) ทั งในเรืองภาษา กิจว ัตรประจําว ัน 

ความรู้สึก สิงประดิษฐ์ เครืองมือ เรืองราว หรือแบบแผนของแต่ละคน 

      Salmon เห็นว่า การมี e-tivities ในขั นตอนนี ต้องการโอกาสในการสร้างและพัฒนา

ความสัมพันธ์ในกลุ่ม และสร้างสรรค์ว ัฒนธรรมใหม่ได้ เรืองเหล่านี คงต้องอาศัยการบ่มเพาะและ

เติบโตจึงจะสร้างขึ นมาได้  และค่อนข้างละเอียดอ่อน ทีทั งผู ้ประสานงาน (moderator)  และผู ้ เรียน

ต้องทํางานร่วมกัน ความรู้สึกและความเหมาะสมของกิจกรรมและการบริหารจัดการจะทําให้เกิด

สังคมในขั นตอนนี 

 .  การแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร (Information exchange) 

      ขั นตอนนี  เป็นการแลกเปลียนข้อมูล ซึงสามารถทําได้อย่างเต็มทีก่อนจะออนไลน์ โดย

แต่ละคน สามารถให้ข้อมูลของตนไว้ในเว็บไซต์ หรือ ในทีทีได้จัดไว้ให้ สิงทีผู ้ เกียวข้องต้องการมี 

 ประการ  คือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเนือหาของบทเรียน และ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน

ด้วยกัน ผู ้ ทีเกียวข้องจําเป็นต้องรู้จักเครืองมือในการเข้าถึงความรู้ และข้อมูล เพือให้ได้ตามทีตังใจ 

ข้อมูลดังกล่าวจําเป็นต้องสั นและเคลือนไหวได้ หรือให้มีปฏิสัมพันธ์ได้ (spark) โดยทีเนือหาใน

บทเรียนสามารถเพิมเติมไดต้ลอดเวลา 

      ในขั นตอนนี  ผู ้ เกียวข้องจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพราะทักษะในการค้นหาและ

การเลือกอาจจะมีน้อย ดังนั น จ ําเป็นต้องมีรูปแบบหรือโครงสร้างทีสมบูรณ์ การสร้างเครืองมือ
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พัฒนารายวิชาสําเร็จรูปเป็นสิงจําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิงสําหรับผู ้ใช้งานมือใหม่ทีเพิงผ่านการอบรม 

หรืออาจเข้ามาโดยไม่ได้รับการอบรมมาก่อน การทําให้ง่ายต่อการเข้าใจจึงเป็นสิงทีเอือต่อการ

ทํางานกลุ่ม เช่น การโพสต์ ข้อความ หรือกระทู้ ก่อน-หลัง เพือสะดวกในการแสดงความคิดเห็นใน

แต่ละประเด็น หากไม่จัดระบบไว้ ผู ้ ทีเข้ามาภายหลัง อาจไม่สามารถติดตามและเกิดความสับสนได ้

      อย่างไรก็ตาม การมีปฏิสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมเป็นสิงทีควรคํานึงถึง หากมีแต่ผู ้ ทีเข้า

มาเพือ “อ่าน” อย่างเดียว โดยไม่แสดงความคิดเห็นมากๆ ผู ้ ทีได้ตั งกระทู้หรือประเด็นไว้ หรือแสดง

ความคิดเห็นไว้ อาจเกิดความเบือหน่ายทีต้องเข้ามาแล้วอ่านแต่ข้อความหรือความคิดเห็นของตัวเอง  

การจัดระบบทีทําให้ตรวจสอบได้ว่า ใครเข้ามาทําอะไรบ้าง จะทําให้ปัญหาดังกล่าวลดลงได้ 

      นอกจากนี  การจัดระบบให้มีการเชือมโยงข้อมูลและความรู้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการ

แสดงความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดีสิงเหล่านี จะช่วยกระตุ้นให้มีการแลกเปลียน

ความเห็นและข้อมูลได้ดียิงขึ น 

 .  การสร้างความรู้ (Knowledge construction) 

        ในขั นตอนนี  หัวใจสําคัญของการทําข้อมูลให้เกิดประโยชน์ คือ การได้คิดและ

แลกเปลียนร่วมกันกับคนอืนๆ ทีออนไลน์ ทักษะดังกล่าวประกอบดว้ย 

- การวิเคราะห์และวิพากษ์ การคิดจะมีทั งการตัดสิน การประเมิน การเปรียบเทียบ 

- การสร้างสรรค์ความคิด รวมเรืองการค้นพบ การคิดค้นใหม่ จินตนาการและการตั ง 

ข้อสันนิษฐาน 

- การคิดเชิงปฏิบัติ รวมเรือง การประยุกต์ การใช้และการลงมือปฏิบัติ 

     ผู ้ เรียนสร้างความรู้จากความคิดภายใน จากนั นเอาไปเชือมโยงกับประสบการณ์ ส่วนตัว  

การสร้างความรู้ใหม่ๆ จึงสร้างจากความรู้ก่อนหน้า ซึงมีประสบการณ์เป็นตัวสนับสนุนความรู้ทีได้

จากการแลกเปลียนกันจึงเป็นการพัฒนาอีกขั นหนึงทีไม่เพียงแต่เป็นการแลกเปลียนข้อมูลกันเท่านั น 

แต่เป็นการพัฒนาความรู้และผลทีได้จากการปฏิบัติมาแลกเปลียนกัน 

      การแลกเปลียนความรู้ในขั นตอนนี  ต้องมีการถกเถียงกันบ่อยๆ คําถามทีถามกัน จะไม่มี

ค ําตอบทีถูกหรือผิด เป็นการค่อยๆ สร้างความรู้ขึ นมาใหม่ มากกว่า การแลกเปลียนข้อมูลกันเพียง

อย่างเดียว ดังนั น ความคิดทีหลากหลายจึงเป็นคุณลักษณะทีโดดเด่นในขั นตอนนี  การได้แสดงออก 

การตีความ จะเป็นการฝึกฝนทักษะในการสือสารข้ามวัฒนธรรมได้ ดังนั น ค ําถามเดียวจึงอาจมีได้

หลายคําตอบได ้

      ผู ้ด ําเนินการ (ซึงในกรณี อีเลิร์นนิง  หมายถึง อาจารย์ หรือผู ้ เกียวข้อง) เป็นผู ้ ทีมีบทบาท

มากในขั นตอนนี  บุคคลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างกลุ่ม ซึงจะคอยให้ความช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนตลอดเวลา ทุกสิงทีได้มีการพูดออกมา จะถูกนําไปสู่การพูดคุยกัน 
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      ผู ้ด ําเนินการทีดี ต้องคอยสรุปประเด็นต่างๆ เป็นระยะๆ เปิดมุมมองให้กว ้างและนําไปสู่

ประเด็นใหม่ ดว้ยการกระตุ้นให้แต่ละคนมีความคิดใหม่ๆ อาจนําเสนอประเด็นหรือทางเลือกใหม่ 

การแลกเปลียนจะดีมากเมือความสนใจย ังอยู่ ไม่มีความจําเป็นทีต้องขยายหรือยืดเวลาถ้าการถกเถียง

นั นจบลง ผู ้ด ําเนินการจึงควรมีทั งทักษะในการปิด พอๆ กับทักษะในการเปิดประเด็น 

       ความยากของผูด้ ําเนินการในขั นตอนนี ก็คือ เมือเริมเปิดประเด็นแล้ว ผู ้ เรียนอาจมีทั งผู ้ ที

ระดับในการรับรู้ข่าวสารได้ไม่เท่ากัน บางคนอาจสามารถไปได้เร็ว บางคนอาจไปได้ช้า ทําอย่างไร

ให้คนทีไปเร็วไม่รําคาญคนทีช้า และคนทีช้าก้าวทันคนทีเร็ว การแทรกความคิดเห็นลงไป (ในเวลา

ทีเหมาะสม) และการสรุปประเด็นจึงเป็นเทคนิคทีสามารถแก้ปัญหานี ได้ 

 . การพัฒนา (Development) 

      ขั นตอนนี  ผู ้ เรียนจะมีความรับผิดชอบทั งต่อตัวเองและกลุ่ม การสร้างสรรค์ความคิด

ต่างๆ ทีได้มา จะถูกนําไปประยุกต์เป็นเนื อหาของตนเอง ภาพทีออกมาบนหน้าจอจึงมีความ

น่าสนใจเพราะเป็นสิงทีทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ขึ นร่วมกัน 

      ในขั นตอนนี  อาจมีการสร้างเทคนิคจูงใจอืนๆ ให้น่าสนใจมาก เช่น การใส่อารมณ์ขัน

หรือใส่ลูกเล่นต่างๆ ในการเขียนและตอบโต้กัน ผู ้ ทีเก่งจะกลายเป็นผู ้ทีคอยแนะนําผู ้ทีใช้คนใหม่ๆ

ทีเข้าสู่ระบบด้วย 

      ทักษะในการจดจําเป็นสิงทีแสดงถึงความเข้าใจและควบคุมในเรืองความคิดของคน 

ดังนั น ถ้ามีการดึงดูดความสนใจของผู ้ใช้ตั งแต่ขั นตอนที  ในขั นตอนนี จะสะท้อนให้เห็นถึงผลงาน

ผ่านเรืองการจดจําและเรืองความคิด ในขั นตอนนี เป็นจุดทียืนย ันให้เห็นว่า ทักษะในการเรียนรู้ทํา

ให้ผู ้ เรียนสามารถทําในเรืองใหม่ๆ และสามารถประยุกต์ความคิดต่างๆได้ 

      สิงทีสะท้อนให้เห็นในกระบวนการนี ก็คือ แต่ละคนจะมีแบบหรือวิธีในการนําเสนอ

ความคิดทีแตกต่างกันขึ นอยู่กับการเรียนรู้ของแต่ละคนผลของการสือสารทั งหมดในการเรียนแบบ

นี สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา ต่างกับการเรียนแบบเผชิญหน้า เราสามารถดูย ้อนกลับไปได้แม้เป็น

บทสนทนาทีได้ตอบโต้กันไว้ แม้แต่การทีได้เข้าไปสืบค้นอะไร แสดงความเห็นใดๆไว้ 

      อาจารย์ผู ้สอนควรจะสรุปประเด็นหรือความคิดในระยะเวลาหนึงทีได้ก ําหนดไว้ เพือให้

ผู ้ เรียนได้มีโอกาสกลับไปทบทวนความคิดต่างๆ และควรให้ผู ้ เรียนได้กลับไปดูความคิดของตัวเอง

ทีได้เสนอไว้ รวมทั ง สิงทีคนอืนๆ ได้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นไว้เช่นกัน 

      ประโยชน์ของหลักของการนําแบบจําลองนี ไปใช้ในการออกแบบบทเรียนออนไลน์

หรือ e-courseware คือ การชี ให้เห็นถึง การทีผู ้ เรียนตอ้งการอะไร อย่างไร ในแต่ละขั นตอน เพือ

หลีกเลียงข้อผิดพลาด หรืออาจทําให้ไขว้เขวได้ สิงสําคัญคือ การทีผู ้เกียวข้องทั งหมดจะผ่าน
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กระบวนการนี ในแต่ละขั นตอน ต้องมีวิธีทีเหมาะสมทั งเรืองจังหวะและเวลา ผู ้สอนจําเป็นต้องผ่าน

การอบรมเพือเตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆด้วย เราอาจศึกษาแบบจําลองนี ได้จาก 

 

1.10  การเรียนการสอนผ่านเว็บกับการเรียนการสอนแบบดังเดิมในชันเรียน 

 การเรียนการสอนผ่านเว็บมีลักษณะการเรียนการสอนทีแตกต่างไปจากการเรียนการสอน

ในชั นเรียนปกติทีคุ ้นเคยกันดี อีกทั งการจัดการเรียนการสอนแบบดั งเดิมในชั นเรียนส่วนใหญ่มี

ลักษณะทีเน้นให้ผู ้สอนเป็นผู ้ ป้อนความรู้ให้แก่นักเรียน ทําให้ผู ้ เรียนไม่ใฝ่ทีจะหาความรู้เพิมเติม ซึ ง 

ในลักษณะดังกล่าวจะคํานึงถึงการเรียนเพือให้ผู ้เรียนสามารถทําการสอบให้ผ่านเท่านั น ซึงตาม

หลักการพืนฐานของการเรียนรู้นั น เชือว่าผู ้ เรียนทีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจะเกิดการเรียนรู้ที

ลึกซึ งกว่า การจัดกิจกรรมการสอนผ่านเว็บสนับสนุนให้ผู ้ เรียนใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั งย ัง

ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทํากิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มผู ้ เรียน และระหว่างผู ้ เรียนกับ

ผู ้สอนทั งการหาข้อมูลด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตและการตอบโต้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ การ

เรียนการสอนแบบดั งเดิมในชั นเรียนนั น ผู ้สอนจะเป็นฝ่ายพูดและแสดงความคิดเห็นมากกว่าผู ้ เรียน 

ซึงเห็นได้จากเวลาทีใช้สอนจะถูกจํากัดด้วยเวลาทีสอนเท่านั น ซึงไม่มีความต่อเนือง หากการเรียน

การสอนในบางครังทีเกิดขึ น ในลักษณะการเรียนร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ ไม่เกิดความคล่องตัว

และไม่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่ลักษณะการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

ผู ้ เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้มากขึ น และการเรียนการสอนก็เป็นไปทั วถึง อีกทั งย ังสามารถ

กําหนดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อยได้หากต้องการ ผู ้ เรียนสามารถกําหนดและเลือกหัวเรืองที

ต้องการเรียน (วิชุดา รัตนเพียร, ) 

 Relan และ Gillani ( ) อ้างถึงใน วิชุดา รัตนเพียร ( )ได้ทําการเปรียบเทียบการเรียน

การสอนผ่านเว็บ และการเรียนการสอนแบบดั งเดิม ดังนี 

 .  การจัดการเรียนการสอนแบบดั งเดิมในชั นเรียน การเรียนการสอนถูกจํากัดในห้องเรียน 

ซึงมีพืนทีจํากัดตามสภาพแวดล้อม เช่น ห้องเรียน อาคารเรียนและโรงเรียน ผู ้ เรียนจะต้องเดินทาง

เพือไปย ังสถานการศึกษาตามเวลาทีก ําหนด การเรียนการสอนผ่านเว็บช่วยลดข้อจํากัดดังกล่าว โดย

รวบรวมข้อมลูต่าง ๆ ไว ้ในเว็บเพจเดียวกันได้ แม้ว่าผู ้ เรียนจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็สามารถเข้าสู่

ระบบเครือข่ายเพือการศึกษาได ้

 .  การเรียนการสอนผ่านเว็บส่งเสริมแนววิธีเพือการสือสารในสังคม เพือให้การศึกษา

ค้นคว้าทีกว้างขวางมากยิงขึ น โดยผู ้ใช้สามารถเสาะแสวงหาและแลกเปลียนความคิดเห็นเพือหา

คําตอบในสิงทีค้นหา ช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ซึงในกรณีนี อาจทําได้ค่อนข้างยากใน

การจัดการ 
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 .  ผู ้ ทีเรียนผ่านเว็บสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีใหญ่ทีสุดในโลก ได้ด้วย

ความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี แล้วข้อมูลทีนําเสนอบนอินเทอร์เน็ตย ังมีความทันสมัย เมือ

เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบดั งเดิมทีนิยมใช้หนังสือหรือตําราเรียนเป็นแหล่งข้อมูล

สําหรับการศึกษาค้นคว้า หนังสือหรือตําราเหล่านี อาจไม่มีความทันสมัยและไม่หลากหลายเท่ากับ

ข้อมูลทีปรากฏบนอินเทอร์เน็ต 

 .  การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บส่งเสริมการศึกษาทางไกล ไร้ขอบเขต  และลด

ค่าใช้จ่ายมีอิสระด้านเวลาและปริมาณข้อมูล ทั งย ังสามารถสือสารระหว่างกันโดยอิสระและมีความ

เป็นส่วนตัวได้อีกด้วย โดยผู ้ เรียนจะอภิปรายและแก้ไขปัญหาการเรียนโดยการแลกเปลียนความรู้

และความคิดเห็นกับผู ้ เรียนด้วยกันหรือผู ้ เชียวชาญ ซึงเป็นลักษณะการเรียนแบบร่วมมือ 

 .  การเรียนการสอนผ่านเว็บส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้ เรียน ผู ้ เรียนมี

อิสระทีจะเลือกเรียนด้วยตัวเอง โดยสามารถศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลกําหนดเวลาในการศึกษาเลือกที

จะติดต่อสือสารและหรือแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองซึงแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบดั งเดิม

ในชั นเรียนซึงกระบวนการในการเรียนการสอนได้ถูกก ําหนดขึ นโดยผู ้สอน 

 การเรียนการสอนผ่านเว็บได้แสดงให้เห็นว่า เป็นสือทรงพลังทีจะเข้ามาพัฒนาใช้ในการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงกระทําได้ทั งภายในและภายนอกสถานที ทุกแห่งทุกหน

ทุกสถานทีจะเป็นแหล่งทีใช้เว็บเพือการเรียนการสอนได้ เนืองจากสามารถเข้าถึงได้ทุกหน่วยงานที

มีระบบอินเทอร์เน็ตติดตั งอยู่ การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นมิตรกับผู ้ใช้ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายตลอด 

 ชั วโมง เรียนรู้ในเวลาใดก็ได มีประสิทธิภาพสูงเมือเทียบกับราคา ไม่ต้องกล่าวถึงความนิยมเพิม

มากขึ นทุกวัน สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง เป็นมิติของเครืองมือและกระบวนการในการเรียนการ

สอน (Pollack and Masters,1997) 

 

1.11  ประโยชน์ของการเรียนการสอบผ่านเว็บ 

 การเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต เปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์กับอาจารย์และเพือน

ช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และช่วยเหลือ การร่วมมือ เป็นบรรยากาศทีผู ้ เรียนได้มีอิสระ มี

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง และมีเป้าหมายของการเรียนและมีความตั งใจทีชัดเจน 

 Yuen (1998) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ ดังนี 

.  การเชือมต่อระบบทั วโลก 

.  ราคาไม่แพง 

.  มีระบบมัลติมีเดีย 

.  สามารถมีปฏิสัมพันธ ์
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.  ไม่จ ํากัดสถานทีหรือเวลา 

.  โครงสร้างระบบทีหลากหลาย (Multi-platforms) 

.  เชือมโยงข้อมูลและแหล่งข้อมูลได้อย่างชัดเจน 

.  ใช้ได้ง่าย 

.  เน้นผู ้ เรียนเป็นศูนยก์ลาง หรือเรียนแบบร่วมมือ 

. สามารถแก้ไขและปรับเปลียนข้อมูลได้ง่าย 

Tim (1997) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ดังต่อไปนี 

.  ทําให้ผู ้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนการสอนมากขึ น เกิดความสนใจและ 

กระตือรือร้น 

 .  ผู ้ เรียนสามารถเลือกบทเรียนได้หลายแบบ ทําให้ไม่น่าเบือ 

 .  ผู ้สอนสามารถปรับปรุงเปลียนแปลงบทเรียน ให้เหมาะสมกับผู ้ เรียนแต่ละคน 

 .  ผูเรียนมีอิสระในการทีจะเลือกเวลาเรียน สถานทีเรียน 

 Joette Stefl-Mabry (1998) ได้กล่าวถึงประโยชน์ ของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

คือ เวิลด์ ไวลด์ เว็บ เป็นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพของการศึกษา โปรแกรมการเรียนการสอนผ่าน

เว็บจะสนับสนุนในด้านการเรียนการสอนรายบุคคล เป็นสือใหม่ทีให้โอกาสต่อผู ้ เรียนทุกคน

สามารถปฏิสัมพันธ์กับเพือน อาจารย์ สามารถเรียนทีใดก็ได้ เวลาใดก็ได้ 

   ข้อดีและข้อจํากัดของการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

         การเรียนการสอนบนเว็บมีข้อดีและข้อจํากัด  (กิดานันท์   มลิทอง, 2543 : 350) ดังนี 

         ข้อดี 

1. ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของผู ้ เรียนมีทุกหนทุกแห่งจากห้องเรียนปกติไปย ังบ้าน

และทีทํางานทําให้ไม่เสียเวลาในการเดินทาง 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู ้ เรียนรอบโลกในสถานศึกษาต่าง ๆ ทีร่วมกันได้มี

โอกาสเรียนรู้ร่วมกัน 

3. ผู้ เรียนควบคุมการเรียนตามความต้องการและความสามารถของตนเอง 

4. การสือสารโดยใช้อีเมล กระดานข่าว การพูดคุยสด ฯลฯ ทําให้เกิดการเรียนรู้มี

ชีวิตชีวาขึ นกว่าเดิม ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนมีส่วนช่วยเหลือกันในการเรียน 

5. กระตุ้นให้ผู ้ เรียนรู้จักการสือสารในสังคม และก่อให้เกิดการเรียนแบบร่วมมือซึงที

จริงแล้วการเรียนแบบร่วมมือสามารถขยายขอบเขตจากห้องเรียนหนึงไปย ังห้องเรียนอืน ๆ ได้โดย

การเชือมต่อทางอินเทอร์เน็ต 



 50

6. การเรียนด้วยสือหลายมิติทําให้ผู ้เรียนสามารถเลือกเรียนเนือหาได้ตามความ

สะดวกโดยไม่ต้องเรียงล ําดับกัน 

7. การสอนบนเว็บเป็นวิธีการทีดีเยียมในการให้ผู ้เรียนได้ประสบการณ์ของ

สถานการณ์จําลอง ทั งนี เพราะสามารถใช้กราฟิก ภาพนิง ภาพสามมิติ ในลักษณะทีใกล้เคียงกับชีวิต

จริงได ้

8. ข้อมูลของหลักสูตรและเนือหารายวิชาสามารถหาได้โดยง่าย 

9. การเรียนการสอนมีให้เลือกทั งแบบประสานเวลา คือ เรียนและพบกับผู ้สอนเพือ

ปรึกษาหรือถามปัญหาในเวลาเดียวกัน และแบไม่ปรระสานเวลา คือเรียนจากเนือหาในเว็บเพจและ

ติดต่อผู ้สอนทางอีเมล 

    ข้อจํากัด 

1. ในการศึกษาทางไกล ผู ้สอนและผู ้ เรียนอาจไม่ได้พบหน้ากันเลย รวมทั งการพบกัน

ระหว่างผู ้ เรียนคนอืนด้วย วิธีการนี อาจทําให้ผู ้ เรียนบางคนรู้สึกอึดอัดและไม่สะดวกในการเรียน 

2. เพือให้ได้ประโยชน์ในการสอนมากทีสุด ผู ้สอนจําเป็นต้องใช้เวลามากในการ

เตรียมการสอนทั งในด้านเนือหา การใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ และในส่วนของผู ้เรียนก็

จ ําเป็นต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์เช่นกัน 

3. การถามและตอบปัญหาบางครั งไม่เกิดขึ นทันที อาจทําให้เกิดความไม่เข้าใจอย่าง

ถ่องแท ้

4. ผู้สอนไม่สามารถควบคุมการเรียนได้เหมือนชั นเรียนปกติ 

5. ผู้ เรียนต้องรู้จักควบคุมตัวเองในการเรียนเป็นอย่างดีจึงจะประสบความสําเร็จใน

การเรียน 

 

1.12  e-University รูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย 

 e-University หมายถึง มหาวิทยาลัยทีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยการดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชือมโยงให้เกิดกิจกรรมต่างๆ แบบ

ออนไลน์ ใช้ข้อมูลข่าวสารจํานวนมาก และกระจายการใชง้านอย่างทั วถึง การก้าวสู่การเป็น          

e- University ประกอบด้วย 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนการสอน  

เทคโนโลยีสารสนเทศซึงหมายถึงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสือสารเข้ามาช่วยการ

ดําเนินการเรืองการเรียนการสอน เข้ามามีส่วนเสริมทั งการเรียนแบบปกติ (Synchronouse System) 

และระบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (Asyncronous System)ใน
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ระบบการเรียนการสอนแบบซิงโครนัส เน้นการจัดตารางสอน การเรียนรู้ในห้องเรียนอาจารย์และ

นิสิตพบกัน ณ สถานทีแห่งหนึงตามกําหนดในตารางสอน เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเสริมโดยที

สภาพห้องเรียนทุกห้องมีระบบเชือมโยงกับเครือข่าย และต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ภายในห้องมีระบบ

การเรียกเข้าหาขุมความรู้ โดยสามารถฉายผ่านจอภาพให้นิสิตดูได้ การใช้บทเรียนมีวิธีการเรียนรู้

แบบต่างๆ มาก ตั งแต่การเรียนแบบ Web base learning  การเรียกใช้ Teaching Material การ

นําเสนอด้วยภาพนิง ภาพเคลือนไหว การสร้างแบบจําลองต่าง  ๆ

 สําหรับการเรียนรู้แบบ อะซิงโครนัส นั น เน้นผู ้ เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนทีใดก็

ได้ขอให้เข้าถึงเครือข่ายได้ ผู ้ เรียนเรียกเข้าได้จากทุกหนทุกแห่ง แม้อยู่ทีบ้าน และเรียกเวลาใดก็ได้ 

มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย มีโฮมเพจประจําวิชา ผู ้เรียนสามารถทําแบบฝึกหัด ทํา

รายงานผ่านโฮมเพจของตน ใช้ระบบ chat พูดคุยในวิชาการตามห้องคุยทีก ําหนด มี Web board ให้

โต้ตอบในวิชาการทีเรียน ใช้ระบบอีเมล์ในการส่งคําถามคําตอบหรือสือสารต่างๆ  

 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการแสวงหาความรู้  

ระบบห้องสมุดในสถาบันการศึกษากําลังเปลียนแปลงไปมาก ห้องสมุดกําลังเข้าสู่             

e-Library โดยเน้นรูปแบบ e-Service กล่าวคือ นิสิตสามารถเข้าไปเรียกค้นและเปิดดูหนังสือ

เอกสารต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายโดยตรง มีระบบการค้นหาทีดี สามารถเรียกค้นได้ง่าย ปัจจุบันมีการ

ให้บริการทั งวารสาร สิงตีพิมพ์ต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ห้องสมุดในยุคต่อไปจะเป็น

ห้องสมุดแบบดิจิตอล และมีข่าวสารต่างๆ ให้ใช้งานได้มาก 

 การบริหารและการจัดการ e-University   

การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจะเปลียนแปลงไปจากเดิม ตั งแต่วิธีการรับ การ

คัดเลือก การสอบ การดําเนินการเหล่านี สามารถใช้เครือข่ายเป็นเครืองมือติดต่อสือสารได้ การ

ดําเนินการทางด้านทะเบียนนิสิต การจัดการทางด้านการเงิน ทรัพย์สิน การบริการต่างๆ ล้วน

แล้วแต่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบออนไลน์ เพือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ได้

รวดเร็ว รวมถึงการทําธุรกรรมร่วมกับหน่วยงานอืน แบบ G to G ( Government-to-Government)  

G to B (Government to Business) หรือ G to C (Government to Consumer) 

 การสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย  

มหาวิทยาลัยในยุคใหม่จะต้องเป็นผู ้สร้างองคค์วามรู้และดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทางด้าน

วิชาการ เช่น งานการค้นคว้าวิจัย งานบัณฑิตศึกษาทีต้องมีการดําเนินการเกียวกับวิทยานิพนธ์ งาน

เหล่านี จ ําเป็นต้องมีเครืองมือช่วยเพิมขีดความสามารถเชิงการคํานวณ เชิงการรวบรวมข้อมูลจํานวน

มากและรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูล การเผยแพร่และสร้างระบบการเชือมโยงกับนักวิจัยอืนทั วโลก 

การเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการเสริมกิจกรรมการ
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เรียนรู้ได้มาก มีระบบมัลติมีเดียทีเรียกดูตามความต้องการ (education on demand) มีระบบวิดีโอ ทีวี

บนเว็บ มีระบบวิทยุบนเครือข่าย มีโฮมเพจทางวิชาการต่างๆ มากมาย กิจกรรมการเรียนการสอน 

จะช่วยทําให้เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

 การกระจายโอกาสทางการศึกษา  

มหาวิทยาลัยในระบบ e-University สามารถกระจายพืนทีการให้บริการได้มาก  เพราะ

สามารถใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล (tele-education) การเรียนการสอนแบบ e-Classroom 

โดยกระจายให้ผู ้ เรียนเรียนจากทีห่างไกล และกระจายขอบเขตการศึกษาในทุกด้านทีมหาวิทยาลัย

จะให้บริการได้ ตั งแต่ระดับก่อนมหาวิทยาลัย ระดับวิชาชีพเฉพาะ และการศึกษาแบบต่อเนือง 

รูปแบบของ e-University 

 โมเดลของ e-University อยู่ทีประชาคมของมหาวิทยาลัยทุกคนจะเป็นผู ้ เข้าใช้ระบบ นิสิต

นักศึกษาเป็นผู ้ เรียกเข้าหาเครือข่าย สามารถเรียกใช้จากทุกหนทุกแห่ง แม้แต่การเรียกเข้าผ่าน

คอมพิวเตอร์มือถือ 

 การเข้าถึงเครือข่ายทําได้ทุกหนทุกแห่ง มีตั งแต่ระบบไร้สาย (wireless) ระบบเรียกผ่าน

โมเดม็และใช้สายโทรศัพท์ทีบ้าน ใช้ระบบเคเบิลโมเด็ม ระบบแลนแวนหรือวิธีการเชือมต่ออืนๆ 

การดําเนินกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอนจะผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ e-Book e-Library 

ใช้โฮมเพจเป็นตัวแทน นิสิตทุกคนมีโฮมเพจของตนเองอยู่บนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย อาจารย์

ผู ้สอนมีโฮมเพจและสร้างบทเรียนไว้บนเครือข่าย นิสิตส่งการบ้านผ่านเครือข่ายโดยสร้างเป็น

โฮมเพจไว้ การจัดส่งการบ้านและการสือสารหลายอย่างใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ 

 มหาวิทยาลัยตามโมเดล e-University เป็นโมเดลทีกําลังได้รับความสนใจโดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งกําลังดําเนินการอย่างจริงจัง ความสําเร็จของ e-University 

ขึ นอยู่กับประชาคมของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมพร้อมรออยู่ด้วย 

  รูปแบบของวิทยาเขตสารสนเทศกับการใช้ไอท ี

 จากการกระจายการศึกษาไปย ังภูมิภาค และข้อจํากัดในเรืองทรัพยากรหลายด้าน การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นทางออกทางหนึ งของการพัฒนาการศึกษาไทยปัจจุบันทบวง 

มหาวิทยาลัยได้เน้นโครงการสร้างวิทยาเขตสารสนเทศขึ น ในจังหวัดต่างๆ เพือกระจายการศึกษา

ไปย ังภูมิภาค เน้นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วย เพือลดข้อจํากัด เช่น การเรียน

การสอนผ่านวิดีโอคอน เฟอเรนซ์ การใช้ห้องสมุด การใช้วิดีโอคอนดีมานด์ การใช้เครือข่าย

เชือมโยงข้อมูลข่าวสารไปย ังขุมความรู้โลก คือ อินเทอร์เน็ต ทบวงมหาวิทยาลัยจึงให้ความสําคัญ

ในการสร้างโครงสร้างพืนฐานทางเครือข่ายชือ UNINET 
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 วิทยาเขตสารสนเทศทําให้วิทยาเขตทีเกิดใหม่ ใช้ทรัพยากรบางอย่างจากมหาวิทยาลัยทีมี

ความพร้อมอยู่แล้ว โดยเน้นให้เกิดการกระจายโอกาส ลดระยะทางระหว่างกัน 

 การสร้างวิทยาเขตสารสนเทศ 

 เมือรัฐบาลขาดแคลนงบประมาณลงทุน ขาดแคลนทรัพยากรในเรืองบุคลากร โดยเฉพาะ

จํานวนอาจารย์ผู ้สอน มีปัญหาเรืองเวลา เพราะการสร้างอาจารย์ผู ้สอนทีมีคุณภาพย่อมต้องใช้เวลา 

และใช้เงินลงทุนทีสูงมาก เมือเป็นเช่นนี แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงต้องขยายโอกาสโดยการ

สร้างวิทยาเขตใหม่ในท้องทีทีห่างไกล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยวิทยาเขตใหม่เพือลด

ต้นทุนรวม เพือลดระยะเวลา เน้นเรืองคุณภาพและสร้างโอกาสให้กับเด็กในทีห่างไกล วิทยาเขต

สารสนเทศจึงเป็นทางเลือกทีเหมาะสม 

 วิทยาเขตสารสนเทศ จึงเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพือสร้างโอกาสให้ผู ้ เรียนได้เข้าถึงได้

ง่าย ใช้ค่าใช้จ่ายน้อย ลดปัญหาทางด้านสังคม ทีผู ้ปกครองต้องส่งบุตรหลานมาแย่งกันเรียนใน

กรุงเทพ ลดปัญหาทางด้านภูมิประเทศ และเน้นให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเท่าเทียมกับ

มหาวิทยาลัยหลัก 

 วิทยาเขตสารสนเทศจึงเชือมโยงและบริหารจัดการโดยวิทยาเขตแม่ เพือนําทรัพยากรต่างๆ 

ตลอดจนประสบการณ์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยหลัก เข้ามาใช้ โดยเน้นให้มีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบห้องเรียนทางไกล โดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ใช้ระบบดิจิตอล

หลายอย่างเข้าช่วย เช่น ดิจิตอลไลบรารีใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายแบบต่างๆ เน้นให้

อาจารย์และผู ้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิด ทั งแบบซิงโครนัสผ่านเครือข่ายและไม่ผ่าน รวมถึง

ระบบอะซิงโครนัสด้วย ยูนิเน็ตเป็นเครือข่ายทีทําให้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 ทบวงมหาวิทยาลัยตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการกระจายโอกาสทางการศึกษา

ไปย ังจังหวัดต่างๆ ทบวงฯ ได้ส่งเสริมนโยบายการกระจายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต่างๆ ไปย ัง

ส่วนภูมิภาคปัจจุบันมีจ ํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีกระจายอยู่ทั วประเทศทั งสิน  แห่ง โดยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร  แห่ง ทีเหลือ  แห่งกระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค เฉพาะของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ มีวิทยาเขตกระจายออกไป เช่น วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขต

สารสนเทศสกลนคร วิทยาเขตสารสนเทศกระบี วิทยาเขตสารสนเทศสุพรรณบุรี และวิทยาเขต

สารสนเทศลพบุรี 

 นโยบายวิทยาเขตสารสนเทศของทบวงมหาวิทยาลัย เพือรองรับการเพิมขึ นของนักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาทีเพิมขึ น ตลอดจนเพิมศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิน เพือตอบสนอง

การพัฒนาการศึกษาและสังคมของประเทศ ในการแก้ปัญหาทางด้านการลงทุนโดยรวม และ

แก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล ทบวงฯจึงเสนอแนวทางในการ



 54

แก้ปัญหา โดยใช้ระบบการศึกษาและจัดการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ โดยเน้นการดําเนินการ

และจัดการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ 

 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้เสนอโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพือพฒันาการศึกษา ต่อ

คณะรัฐมนตรี และได้รับการอนุมัติ เมือว ันที  ตุลาคม  โดยมีมติให้ด ําเนินการวิทยาเขต

สารสนเทศ ใน  จังหวัด และสร้างสถาบันเทคโนโลยีชั นสูง  จังหวัด และขยายพืนทีการสอน  

จังหวัด พร้อมกับอนุมัติงบประมาณปี -  เพือสร้างองค์กรอิสระในการบริหารจัดการ

เครือข่ายสารสนเทศ เพือพัฒนาการศึกษา ซึงก็คือการพัฒนายูนิเน็ต (uninet) 

  เป้าหมายของยูนิเน็ต 

 เครือข่ายยูนิเน็ต ทบวงมหาวิทยาลัยได้ด ําเนินการ และกําหนดเป้าหมายสร้างเครือข่ายยูนิ

เน็ต โดยเริมสร้างเครือข่ายมาตั งแต่ปี พ.ศ.  โดยเน้นสร้างเครือข่ายความเร็วสูงเชือมโยง

มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาเขตทุกแห่ง เครือข่ายยูนิเน็ตมีลักษณะพิเศษคือ ภายในกรุงเทพเชือม

ด้วยเทคโนโลยี ATM ด้วยความเร็ว  Mbps และส่วนภูมิภาคเชือมด้วยสายวงจรเช่าความเร็ว  

Mbps ขณะเดียวกันก็สร้างเป้าหมายพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

นําเครือข่ายภายในของตนเชือมเข้าสู่ยูนิเน็ต เพือใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ระบบห้องสมุดดิจิตอล 

ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบมัลติมีเดีย ระบบวิดีโอออนดีมานด์ ระบบศูนย์กลางศึกษาด้วยตนเอง 

 ยูนิเน็ต ย ังเป็นเครือข่ายทีเชือมโยงด้วย VCS-Video Conference  System  เพือจัดให้มี

ห้องเรียนทางไกลในวิทยาเขตสารสนเทศ ทําให้การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายไปย ังวิทยาเขต

ห่างไกลได้ง่าย เพือให้มีข้อมูลสือสารตอบสนองผู ้ใช้ได้มากขึ นทบวงมหาวิทยาลัยจึงมีโครงการ

พัฒนาเนือหาและวิชา ทีใช้ในการเรียนการสอนร่วมกัน เพือให้มีเนือหาทีเหมาะสมกับการใช้ใน

ประเทศไทย 

 

2.  แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 

 

2.1  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

   

 การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ได้ถูกกล่าวถึงกันมากในบริบทของการใช้เทคโนโลยีมาใช้

ในการช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเลินนิง ระบบเทคโนโลยีการจัดการความรู้ 

ระบบอีไลบรารี และระบบอันเกียวเนืองอืน  ๆแต่สิงหนึงทีผู ้ด ําเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับผู ้ เรียน

ต้องให้ความสําคัญไปไม่น้อยกว่าการใช้เทคโนโลยีก็คือ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

  การจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (Learning Environment )  มีความหมายว่า สิงต่าง  ๆ
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สภาวะแวดล้อมทีอยู่รอบ ๆ ตัวผู ้ เรียน ทั งทีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่งผลต่อผู ้ เรียนทั งทางบวก

และทางลบ และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู ้ เรียน เช่น ห้องเรียน

ทีถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างพอเพียง สะอาด สงบ อากาศถ่ายเท มีสิงอ ํานวยความสะดวกทีมี

คุณภาพเหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ มีบรรยากาศในการเรียนทีดี ก็จะส่งผลทางบวกต่อ

ผู ้เรียน ทําให้ผู ้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความตั งใจและกระตือรือร้นในการเรียน หาก

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสกปรกรกรุงรัง สกปรก เต็มไปด้วยข้าวของทีไม่เป็นระเบียบ ก็จะส่งผล

ทางลบต่อผู ้ เรียนทําให้บรรยากาศในการเรียนเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด ผู ้สอนก็จะรู้สึกท้อถอย 

ไม่เป็นผลดีต่อการเรียนการสอน 

  การจัดสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมกับวัยและระดับของผู ้ เรียนจะเป็นสิงที จะเป็นสิงที

สนับสนุนทําให้ผู ้เรียนมีความรู้สึกทีอยากเรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิมขึ น 

ความสําคัญของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีหลายประการได้แก่ 

  1. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีเหมาะสม เช่นห้องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสือการเรียน

การสอนครบถ้วน ทําให้ผู ้ เรียนมีความสุขในการเรียน ผู ้สอนก็มีความสุขในการสอน สิงต่าง  ๆ

เหล่านี ก็จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การเรียนการสอนดําเนินไปด้วยความราบรืน สะดวก 

รวดเร็ว ตามแผนทีวางไว ้

  2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้หลายด้านเช่น ทําให้ผู ้ เรียนเกิดความ

ประทับใจ เป็นตัวกระตุ้นผู ้เรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเปลียนเจตคติไป

ในทางทีดี มีความพึงพอใจในการเรียนช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ปัจจัยสําคัญใน

กระบวนการเรียนการสอนก็คือความรู้สึกทีเกิดจากตัวผู ้ เรียน ความรู้สึกพึงพอใจ สนใจ อยากเรียน 

อยากรู้ ซึงจะเป็น ตัวการนําไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในทีสุด ดังนั นถ้าผู ้ เรียนอยู่ใน

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีสมบูรณ์ ทั งทางด้านกายภาพ จิตภาพ และทางด้านสังคมภาพแล้ว จะ

ช่วยกระตุ้นให้ผู ้ เรียนเกิดความรู้สึกดังกล่าวได ้

  3. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีพึงประสงค์ให้แก่ผู ้เรียน

ประสบการณ์การเรียนรู้ขึ นอยู่กับสภาพแวดล้อม ตามปกติแล้วการรับรู้และการเรียนรู้ของผู ้ เรียนจะ

เกิดขึ นหลังจากทีได้ปะทะสัมพันธ์กับสิงภายนอกทีมากระตุ้นประสาทสัมผ ัสของผู ้ เรียน การปะทะ

สัมพันธ์กับสิงต่าง ๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ ดังนั นถ้าเราต้องการให้ผู ้ เรียนได้รับประสบการณ์

การเรียนรู้ทีดีก็ต้องจัดให้ผู ้ เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีดีก่อนแล้วสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

เหล่านั นจะเป็นตัวก ําหนดประสบการณ์ของผู ้ เรียนภายหลัง 
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  4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีดีจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผู ้ เรียน จุดมุ่งหมายทีสําคัญของ

การจัดการศึกษาประการหนึงก็คือมุ่งให้ผู ้ เรียนมีบุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกาย วาจาและใจ

ตามแบบอย่างทีสังคมยอมรับกล่าวคือมีคุณธรรม และจริยธรรมทีเป็นเครืองหมายของคนดี มีการ

ประพฤติ ปฏิบัติสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี การทีจะหล่อหลอมพฤติกรรม หรือ

ปรับเปลียนพฤติกรรมของผู ้ เรียนให้เป็นไปในทิศทางทีพึงประสงค์นั นต้องใช้เวลา และอาศัยปัจจัย

หลายอย่างประกอบกัน จึงจะสามารถกล่อมเกลาผู ้ เรียนได้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ถือว่าเป็นปัจจัย

หนึ งทีจะช่วยปรับหรือโน้มน้าวพฤติกรรมของผู ้ เรียนโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีมี

บรรยากาศทีอบอุ่นเป็นมิตร มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นซึงกันและกัน ตัดสิน

ปัญหาด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี จะค่อย  ๆ แทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู ้ เรียน สะสม      

ทีละน้อย  จนในทีสุดก็จะแสดงออกในลักษณะของบุคลิกภาพรูปแบบในการรับรู้ ตลอดจนค่านิยม

ต่าง ๆ ของผู ้ เรียน 

  5.  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีส่วนช่วยในการควบคุมชั นเรียนให้ผู ้ เรียนมีระเบียบวินัย

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นตัวก ําหนดอาณาเขตของการเรียน ทําให้มีบรรยากาศทีแตกต่างไปจาก

กิจกรรมอืน ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะของสภาพแวดล้อมในสถานเริงรมย ์ ผู ้เรียนเมืออยู่ใน

สภาพแวดล้อมทางการเรียนทีจัดไว้อย่างเหมาะสม ก็จะรู้จักสํารวมอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ น 

โดยเฉพาะถ้ามีการจัดโต๊ะ เก้าอี ของนักเรียนอย่างมีว ัตถุประสงค์ จะช่วยให้การควบคุมชั นเรียนมี

ระบบระเบียบ และง่ายสําหรับผู ้สอนมากขึ น 

  6. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียน การจัดสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ในปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวาง หลายแหล่งเห็นความสําคัญของมุมวิชาการ ศูนย์วิชาการ 

มุมสือการเรียนการสอน ทําให้ทั งผู ้ เรียนและผู ้สอน สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิมเติม

ได้ตลอดเวลาทีต้องการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลางได้อย่างดี นอกจากนี แหล่งทรัพยากรการเรียนจะช่วยพัฒนาความ

รับผิดชอบให้เกิดขึ นในตัวผู ้ เรียนตลอดจนเป็นการสร้างนิสัยให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง ไม่ยึดติดอยู่เฉพาะความรู้ทีได้จากผู ้สอน 

  7.  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที

ดีจะทําให้บรรยากาศในการเรียนเอือต่อการเรียนการสอนให้ด ําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากทีสุด ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีมีความสะดวกสบาย สงบ ปราศจาก

สิงรบกวน  จะช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึ นทําให้ผู ้ เรียนมีความกระตือรือร้นทีจะ

ศึกษาหาความรู้หรือทํากิจกรรมการเรียนต่าง ๆ อย่างตั งใจและมีสมาธิ ยิงถ้าผู ้สอนและเพือนร่วมชั น
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ซึงจัดว่าเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านจิตภาพมีบุคลิกลักษณะทีอบอุ่น เป็นมิตร ก็จะยิงทําให้

บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางทีพึงประสงค์มากยิงขึ น 

  8.  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้สอนกับผู ้เรียน และ

ผู ้ เรียนกับผู ้ เรียนด้วยกัน การจัดสถานที โต๊ะ เก้าอี  อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเคลือนไหวโยกย ้าย 

ทําให้ผู ้สอนไปถึงตัวผู ้ เรียนได้สะดวก ตําแหน่งของผู ้สอนไม่จําเป็นต้องอยู่หน้าชั นเสมอไป ผู ้สอน

อาจนั งอยู่ท่ามกลางผู ้ เรียนเพือให้ค ําปรึกษา แนะแนวทางสภาพแวดล้อมเช่นนี ช่วยให้ผู ้สอนมีความ

ใกล้ชิดกับผู ้ เรียนมากขึ น ทําให้ได้รู้จักอุปนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมของผู ้ เรียนเป็นรายบุคคลได้ดี 

ส่วนผู ้ เรียนจะลดความกลัว และมีความกล้ามากขึ น กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น มีเจตคติทีดีต่อ

ผู ้สอน 

  9.  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีเหมาะสมจะช่วยลดความเมือยล้า หรือความอ่อนเพลีย 

ทางด้านสรีระของผู ้ เรียนเช่นการจัดโต๊ะเก้าอี ทีมีขนาดพอเหมาะกับร่างกายของผู ้ เรียนช่วยให้การนั ง

สบายสามรถนั งได้นาน ๆ โดยไม่ปวดหลัง การให้แสงสว่างในห้องเรียนทีเหมาะ จะช่วยให้ผู ้ เรียน

คลายความเมือยล้าของสายตา นอกจากนี ย ังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของผู ้ เรียนด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้วย 

  แนวคิดเชิงทฤษฎีทีเกียวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

  การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีเหมาะสมจําเป็นจะต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้

เพือให้การออกแบบพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีระบบ แม่นย ํ า และเชือถือได้ โดย

แนวคิดสําคัญมีดังต่อไปนี     

  ประการทีหนึง ได้แก่แนวคิดเชิงปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาจะเป็นสิงบ่งชี นโยบาย

ในการจัดการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะต้องดําเนินไปให้สอนคล้องกับนโยบายนั นๆ 

   ประการทีสอง เป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาอันได้แก่ จิตวิทยาการเรียนรู้จิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาสังคม ตลอดจนจิตวิทยาในการทํางาน หลักการต่าง ๆ ทางด้านจิตวิทยานี จะช่วย

ให้เข้าใจพัฒนาการของผู ้ เรียนในแต่ละวัย การเรียนรู้การรับรู้เกิดขึ นได้อย่างไร สภาพแวดล้อมทีจะ

ช่วยเอือให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ได้ดีควรเป็นอย่างไร 

  ประการทีสาม เป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีการสือสารเนือง จากการเรียนการสอนนั นเป็น

กระบวนการติดต่อสือสารหรือเป็นการสือความหมายระหว่างผู ้ เรียนกับผู ้สอนหลักการต่าง  ๆ ของ

การสือสารจะช่วยในการตัดสินใจเลือกสือหรือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่นหลักการทีว่าการ

สือความหมายจะได้ผลดีต่อเมือ ผู ้ รับเกิดความเข้าใจตรงกันกับผู ้ ส่ง  ดังนั นผู ้สอนควรทําอย่างไร จะ

ใช้สือชนิดใด หรือจัดสถานการณ์อย่างไรจึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ในทีสุด 
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  ประการทีสี   เป็นแนวคิดเชิงเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นแนวคิดเกียวกับระบบการเรียนการ

สอนทีไม่เพียงแต่อาศัยสือประเภทวัสดุ อุปกรณ์เท่านั น แต่ย ังอาศัย เทคนิค วิธีการตลอดจนแนวคิด

ต่างๆ เพือมาปรุงแต่งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เป็นทีน่าสนใจ หรือเร้าความสนใจของผู ้ เรียน 

  ประการทีห้า  แนวคิดเชิงเออร์โกโนมิกส์ (ergonomics) ซึงเป็นการศึกษาเกียวกับความ 

สัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมในการทํางาน G.F. McVey แห่งมหาวิทยาลัยบอสตันได้ศึกษา 

ค้นคว้าเกียวกับ เออร์โกโนมิกส์และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มาเป็นเวลานานเพือค้นหา

คําตอบว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางกายภาพลักษณะใดจงจะเหมาะกับผู ้ เรียนในแต่ละระดับ 

เช่น ความกว้าง ความสูง ของโต๊ะ เก้าอี  ขนาดของห้องเรียน ขนาดของห้องฉายการติดตั งจอ ระบบ

เสียงในห้องเรียน ห้องฉาย สภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง  ๆ เหล่านี ควรมีลักษณะอย่างไรจึงจะ

เอืออ ํานวยความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู ้ เรียน 

  บุญเรือง เนียมหอม (2540)ได้เสนอระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตในระดับ 

อุดมศึกษา  เกียวกับการเตรียมความพร้อมสิงแวดล้อมการเรียนททางอินเทอร์เน็ตไว้ดังนี 

  1.  สํารวจแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียน 

  2.  จัดตั งทีตั งเว็บ (Web Server)  สําหรับการเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

 3.  ก ําหนดสถานที  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีให้บริการทางอินเทอร์เน็ต 

 4.  ก ําหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์และโปรแกรม (Hardware and Software) ทีใช้ในการ

ติดต่ออินเทอร์เน็ต 

 5.  ก ําหนดคุณสมบติัของอุปกรณ์และโปรแกรม (Hardware and Software) ทีใช้ในการ

ติดต่ออินเทอร์เน็ต 

2.2  ด้านนโยบายสถาบัน 

  ด้านนโยบายสถาบันจะต้องสอดคล้องกับทฤษฎีหรือหลักการทางการบริหาร  ดังนี 

  จากทฤษฏีการบริหารการศึกษา ของ  Luther Gulick  เป็นผู ้ คิดรูปแบบการบริหารจัดการ

โดยมีกิจกรรม 7 ประการมาใช้ในการบริหารกิจกรรมทั ง 7 ประการนี  มีค ําย่อว่า POSDCORB  มี

การนํารูปแบบการบริหารจัดการของ Luther Gulick ไปใช้ในการบริหารองค์กรสมัยใหม่อย่าง

กว้างขวาง แนวความคิดทีนําเอามุมมองทั ง 7 ด้านมาใช้นั นให้ความสําคัญของการควบคุมการ       

สั งการ  การประสานงานจะต้องสร้างขอบข่ายการควบคุม (span of control) ให้มีประสิทธิภาพ  

ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆประกอบ เช่นจํานวนคนทีเป็นหัวหน้า จ ํานวนคนทีเป็นลูกน้อง 

ความสามารถเฉพาะตัวของหัวหน้า ลักษณะเฉพาะของงานทีทํา และเสถียรภาพขององค์การ อีกสิง

หนึงทีต้องคํานึงถึงในการบริหารจัดการองค์กรคือเอกภาพการควบคุม (unity of command) องค์กร
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ทีดีต้องสามารถสร้างโครงสร้างอ ํานาจภายในองค์การในลักษณะทีมีหัวหน้าฝ่ายบริหารควบคุมและ

ประสานงานต่างๆ แต่เพียงผู ้ เดียว องค์กรเกิดขึ นมา เพราะมนุษย์ทีมาอยู่ร่วมกันได้ช่วยกันแบ่งงาน

กันทําตามความชํานาญพิเศษของแต่ละคนซึงเป็นการประหย ัดเวลาและแรงงานในการทํางานอย่าง

ยิง เมือสังคมขยายตัวขึ นลักษณะการแบ่งงานกันทําจะสลับซับซ้อนมากยิงขึ นจนในทีสุดจําเป็นต้อง

สร้างกลไกหรือโครงสร้างบางประการเพือผูกโยงประสานหน่วยงานแต่ละหน่วย (work unit)       

เข้าด้วยกัน ดงันั นหัวใจทฤษฎีเกียวกับองค์การจึงเป็นเรืองของความพยายามจัดโครงสร้าง การ

ประสานงานระหว่างหน่วยทํางานย่อยให้มีประสิทธิภาพหลักในการประสานงานหน่วยทํางานย่อย

มีอยู่สองวิธีทีต้องใช้ควบคู่กันไป คือ วิธีแรกเรียนว่า การประสานงานโดยการสร้างกลไกในความ

ควบคุมภายในองค์การ หมายถึงการจัดตั งโครงสร้างอ ํานาจ (structure of authority) ซึ ง

ประกอบด้วยสายการบังคับบัญชาระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเป็นลําดับชั น เชือมโยงจากยอดถึง

ฐานของโครงสร้างอ ํานาจ โดยให้คนในแต่ละขั นของโครงสร้างดังกล่าวแบ่งงานกันทําเป็น

หน่วยงาน วิธีทีสอง เรียกว่า การประสานงานโดยการผูกมัดทางใจ ทําให้คนทีมาร่วมกันทํางานมี

พลังจิตตั งใจประกอบการงานเต็มความสามารถและทําด้วยความกระตือรือร้น บรรยากาศในการ

ทํางานดังกล่าวจะสร้างขึ นมาได้ต้องอาศัยความสามารถของผู ้นํา (leadership)  กิจกรรม 7 ประการมี

ดังนี 

  P   คือการวางแผน (planning) หมายถึงการกําหนดเป้าหมายขององค์การว่าควรทํางานเพือ

บรรลุว ัตถุประสงค์อะไร และจะดําเนินการอย่างไร 

  O   คือการจัดองค์การ (organizing) หมายถึงการจัดตั งโครงสร้างอ ํานาจอย่างเป็นทางการ

ภายในองค์การเพือประสานงานหน่วยทํางานย่อยต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได ้

  D   คือการสั งการ (directing) หมายถึง การทีหัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าทีต้องตัดสินใจอยู่

ตลอดเวลาโดยพยายามนําเอาการตัดสินใจดังกล่าวมาเปลียนเป็นคําสั งและคําแนะนํานอกจากนี  ย ัง

หมายถึงการทีหัวหน้าฝ่ายบริหารต้องทําหน้าทีเป็นผู ้นําขององค์การ 

  S   คือการบรรจุ (staffing) หมายถึง หน้าทีด้านบริหารงานบุคคลเพือฝึกอบรมเจ้าหน้าที

และจัดเตรียมบรรยากาศในการทํางานทีดีไว ้ 

  CO   คือการประสานงาน(co-ordinating) หมายถึง หน้าทีสําคัญต่าง ๆ ในการประสานส่วน

ต่าง ๆ ของงานให้เข้าด้วยกันอย่างดี  

  R   คือการรายงาน (reporting) หมายถึง การรายงานความเคลือนไหวต่าง ๆ ในองค์การให้

ทุกฝ่ายทราบ ทั งนี อาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การวิจัยและการตรวจสอบ 

  B   คือการงบประมาณ (budgeting) หมายถึงหน้าทีในส่วนทีเกียวของกับงบประมาณในรูป

ของการวางแผนและการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 
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   Frederick Herzberg : ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two Factors Theory)  ทฤษฎีเกียวกับแรงจูงใจโดย

เฟรเดอริค เฮิร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) เฮิร์ซเบอร์กได้ศึกษาเรืองเกียวกับแรงจูงใจของคน เขา

ได้ศึกษาโดยการสัมภาษณ์พนักงานในเรืองของความพึงพอใจจากการทํางาน และทําให้เขาได้ผล

สรุปว่าแรงจูงใจของมนุษย์จะประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 

  1. ปัจจัยภายนอกหรือเรียกว่า Hygiene Factors  ได้แก่ 

    1.1  นโยบายขององค์กร 

    1.2  การบังคับบัญชา  

    1.3  ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน  

    1.4  สภาพแวดล้อม/เงือนไขในการทํางาน  

    1.5  ค่าจ้าง/เงินเดือน/สวัสดิการ  

    1.6  ความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน  

  2. ปัจจัยภายใน หรือ Motivation Factors   ได้แก่  

   2.1  การทํางานบรรลุผลสําเร็จ 

   2.2  การได้รับการยอมรับ 

   2.3  ทํางานได้ด้วยตนเอง 

   2.4  ความรับผิดชอบ 

   2.5  ความก้าวหน้าในงาน 

   2.6  การเจริญเติบโต 
 

  ปัจจัยภายนอกนั นจะเป็นแรงจูงใจทีสนองตอบต่อความต้องการภายนอกของคน ส่วนปัจจัย

ภายในจะเป็นแรงจูงใจทีสําคัญต่อคนมากกว่าปัจจัยภายนอก  โดยปัจจัยภายในจะก่อให้เกิด

แรงจูงใจกับคนอยู่ได้นานกว่าปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในทีประกอบด้วย การทีคนทํางานจน

บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว ้ การได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานหรือคนรอบข้าง  การที

ได้ทํางานอย่างเป็นตัวของตัวเอง  การทีจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานทีตนเองทําอยู่  การได้รับ

การเลือนชั นเลือนตําแหน่ง หรือการเจริญเติบโตในวุฒิภาวะส่วนตัวขึ นไปเรือย ๆ นั นจะทําให้คน

เกิดแรงจูงใจทีจะทํางานให้ดียิงขึ นไปเรือย ๆ เพราะสิงต่าง ๆ เหล่านี จะตอบสนองความต้องการใจ

จิตใจของคน และเป็นแรงจูงใจคนให้ทํางานได้ดีกว่าปัจจัยภายนอก  องค์กรควรจะให้คนทํางานที

ท้าทายอย่างเต็มความสามารถ  พนักงานทีทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ

จะต้องได้รับการเพิมความรับผิดชอบให้สูงขึ น  หากงานไม่มีความท้าทาย และไม่ทําให้คนทํางาน

ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วจะเกิดปัญหาในเรืองของแรงจูงใจในการทํางาน 
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2.    ด้านผู ้สอน 

 การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกาภิว ัฒน์ให้ความสําคัญกับการเปลียนแปลงของ

เทคโนโลยีการเรียนการสอน สิงสําคัญทีต้องพิจารณา คือ ผู ้สอน (เปรือง กุมุท, ) การสอนที

ประสบความสําเร็จขึ นอยู่กับตัวผู ้สอนเป็นสําคัญ (Kilgo, 1970 อ้างถึงในรสริน สุทองหล่อ, )  

 การนําเทคโนโลยีมาใช้หลายฝ่ายทีเกียวข้องมักคาดว่า เทคโนโลยีจะมาแทนผู้สอน หรือมี

ความพยายามใช้เทคโนโลยีเพือมาแก้ปัญหาทางการศึกษา โดยนํามาใช้สอนแทนผู้สอน เมือเป็น

เช่นนี  ผู ้สอนมักเกิดความวิตกกังวลว่าตนจะมีบทบาทอย่างไรในยุคสารสนเทศ ผู ้สอนในยุค

สารสนเทศย ังคงมีความสําคัญยิง เพียงแต่ต้องปรับเปลียนบทบาทให้เหมาะสมกับยุคสมัยเท่านั น 

ผู ้สอนในปัจจุบัน และอนาคตจะต้องทําหน้าทีหลากหลาย แม้ว่าจะมีการนําเทคโนโลยีมาใช้เป็น

เครืองมือทางการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนจะเปลียนแปลงอย่างไร ผู ้สอนย ังมีบทบาทที

สําคัญในการดําเนินการเรียนการสอน เพราะเทคโนโลยีไม่สามารถจัดการได้ด้วยเทคโนโลยีเอง

และผู ้สอนก็จะไม่ใช่ผู ้บอก หรือผู ้สอน ทีเป็นศูนย์รวมของความรู้อีกต่อไป (บุญส่ง คูวรากุล, )

บทบาททีท้าทายของผู ้สอนในอนาคต หรือยุคสารสนเทศ ได้แก่ การสอน “วิธีหาความรู้”  “วิธี

แสวงหาความรู้” “วิธีทีจะเรียนรู้” ในโลกแห่งความรู้ทีมากมายทีจะไม่มีใครรอบรู้ทั งหมด (เปรือง 

กุมุท, ) 

 วิสัยทัศน์ใหม่เกียวกับการเรียนการสอนเปลียนไป ผู ้สอนจะเป็นผู ้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

ผู ้ ให้เครืองมือในการแสวงหาความรู้ เป็นผู ้ เสนอแหล่งวิทยากร เป็นผู ้ เอืออ ํานวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ เป็นผู ้ เรียนรู้ร่วมกับผู ้ เรียน และเป็นผู ้ จุดประกายแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทีหลากหลาย (เปรือง กุมุท, ; สุมน อมรวิว ัฒน์, ; บุญส่ง คูวรากุล,  และ 

ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ, ) ผลักดันให้ผู ้ เรียนสามารถหาคําตอบต่างๆ ให้กับตัวเองได้มากทีสุด 

จะต้องเป็นผู ้สอนให้ผู ้ เรียนรู้วิธีหาคําตอบ ไม่ใช่สอนให้รู้ค ําตอบ ผู ้ เรียนจะเป็นกลไกสําคัญทีสร้าง

ให้ผู ้ เรียนเกิดจินตนาการเกิดความรู้ใหม่เพิมพูนขึ นมาอย่างไม่มีสินสุด ผู ้สอนจะต้องมีความสามารถ

ในการสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต (ไพฑูรย์ สีฟ้า, ) 

 ผู ้สอนในยุคสารสนเทศ จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความรู้เกียวกับเทคโนโลยี และ

สือสารการเรียนการสอน (ขนิษฐา ชัยว ัฒนาวรรณ, ) ความเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ

เชียวชาญภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเพือการใช้งาน การติดตามความก้าวหน้าในเทคนิค วิธีการสอน

ต่างๆ ตลอดเวลา ความเป็นผู ้ช ํานาญเรืองสือ ความเป็นนักจิตวิทยาชั นดี (เปรือง กุมุท, ) และ

เป็นคนทันสมัย แต่ไม่ควรให้ความสําคัญแก่เทคโนโลยีสมัยใหม่ จนลืมสาระทีผู ้ เรียน หรือผู ้ รับสาร

ว่าจะต้องเรียนรู้ และจะต้องเป็นผู ้ คิด ผู ้จ ัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, ) โดยจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทียึดผู ้ เรียนเป็นหลัก 
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 นอกจากนนั ผู ้สอนจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเช่น ความเมตตากรุณา เสียสละ ขย ันอดทน 

เป็นแบบอย่างในการถ่ายทอด คุณธรรม และวัฒนธรรม (สุมน อมรวิว ัฒน์, ) ปลูกฝังศีลธรรม 

จริยธรรมให้แก่ผู ้ เรียน ค่านิยม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดเวลา (ไพฑูรย์ สีฟ้า, ) ซึง

ผู ้สอนจะทําได้ดีกว่าเทคโนโลยีแน่นอน (กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย, ) ดังนั น บทบาทและ

หน้าทีของผู ้สอน จึงต้องปรับเปลียนไป ครูทีแท้จริง คือ กัลยาณมิตรของลูกศิษย์ เป็นผู ้ ช่วยเหลือ

เกือกูลให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และความปรารถนาดีต่อศิษย์เสมือนหนึง

ลูกของตนเอง และเป็นทีพึงของศิษย์ทีเทคโนโลยีใดๆ  มิอาจทดแทนได้ (สุมณฑา พรหมบุญ และ

อรพรรณ พรสีมา, ) 

 ผู ้สอนทางไกลต้องเป็นคนทีเก่งทีสุด ค ําว่าเก่งหมายถึง คนทีนําเสนอได้ดีทีสุด (รุ่ง แก้วแดง

, ) ผู ้สอนทางไกลต้องเตรียมการสอนมากเป็นพิเศษ  ต้องผลิตสือ  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้

ประกอบการสอน (ณรงค์ฤทธิ  ศักดารณณรงค์ , ) บทบาทของผู ้สอนจะอยู่ระหว่างผู ้พ ัฒนา

รายวิชาทีออกแบบและเตรียมสือการเรียน และเป็นผู ้สอนเพิมเติม (Tutors) ทีช่วยเหลือผู ้เรียน   

ผู ้สอนต้องมีความคล่องตัวสูง ผู ้บริหารและผู ้ เกียวข้องทุกฝ่ายควรสนับสนุนและส่งเสริมการทํางาน

ของผู ้สอนให้เกิดความคล่องตัว ดังนั น ทุกฝ่ายต้องปรับพฤติกรรมด้วยเช่นกัน แต้ผู ้สอนจําเป็นต้อง

เริมก่อนเพราะผู ้สอนเป็นผู ้ด ําเนินการ และรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

 Kaye and Rumble (1991) ได้กล่าวถึง บทบาทของผู ้สอนในการเรียนการสอนทางไกลว่า 

บทบาทของผู ้สอนจะอยู่ระหว่างผู ้พ ัฒนารายวิชาทีออกแบบและเตรียมสือการเรียน และเป็นผู ้สอน

เพิมเติม (Tutors) ทีช่วยเหลือผู ้ เรียนทางไกล ผู ้สอนกระทําตนเหมือนสือกลางระหว่างสถาบันและ

ผู ้ เรียน และปกติผู ้สอนจะประเมินงานของผู ้ เรียน 

 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ( )  ได้กล่าวถึงบทบาทของผู ้สอน ในการเรียนการสอนผ่าน

อินเทอร์เน็ตไว้ดังนี  ผู ้สอนจําเป็นอย่างยิงทีต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ตได้บ้าง และเนืองจากกระบวนการเรียนการสอนผ่านเว็บ ผู ้สอนจะต้อง

เปลียนแปลงบทบาทของตัวเอง จากผู ้สอนมาเป็นผู ้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) โดยการให้

ค ําปรึกษา (Advisor) ช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าและช่วยเหลือผู ้เรียน ดูแลให้ผู ้เรียนอยู่ใน

ขอบข่ายทีเหมาะสม โดยการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะมีส่วนกระตุ้นให้ผู ้ เรียนเกิดความต้องการใน

การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั งนี ผู ้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรม และสร้างเนือหาทีเหมาะสมด้วย 

 ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล ( ) ได้กล่าวว่า ผู ้สอนต้องรู้จักสร้างเทคนิคหรือวิธีการสอน

อืนๆ ทีสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา เพือสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ หาเหตุผล และคิดเป็น โดยทีให้

ผู ้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านสือและระบบสารสนเทศต่างๆ เพือให้นักศึกษาเป็นผู ้

รอบรู้ รู้กว ้าง รู้ลึก และก้าวทันกระแสโลกไปสู่ความเป็นสากลได้ 
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 สรรรัชต์ ห่อไพศาส ( ) ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมผู ้สอน ในการเรียนการสอน

ผ่านอินเทอร์เน็ตว่า ผู ้สอนในระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บควรเป็นผู ้ทีมีความรู้ทั งในเนือหา

สามารถออกแบบเนือหาและกิจกรรมผ่านบนระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บได้อย่างเหมาะสม

เข้าใจและสามารถทําหน้าทีในบทบาทของผู ้สอนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บ และใช้เครืองมือ

ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่ายได้เป็นอย่างดี 

 

2.   ด้านผูเ้รียน 

 โลกในยุคโลกาภิว ัฒน์มีความเจริญก้าวหน้าทั งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความรู้

ต่างๆ เพิมขึ นมากมาย ดูเหมือนว่าสิงทีมนุษย์เราต้องรู้ ต้องศึกษาได้ทวีจ ํานวนมากขึ นตามความ

เจริญก้าวหน้าทีรุดไป คําถามคือ “เราจะเรียนรู้เรืองราวต่างๆ ให้มากทีสุดได้อย่างไร”   (สมคิด 

อิสระวัฒน์, ) 

 ในโลกศตวรรษ  เป็นโลกของการพัฒนา การแข่งขันความย ั งยืนจึงต้องการกําลังคนที

มีคุณภาพ ด้านการสือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหา ทักษะพืนฐาน การเรียนรู้ มีความ

สมดุลระหว่างทักษะและเทคนิค การเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีคุณภาพ (นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์, 

) การเรียนการสอนทางไกลเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบหนึง ทีเอือต่อผู ้ เรียนในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต การเรียนการสอนทางไกลทีดี จะต้องเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนเรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีด้าน

ข้อมูลข่าวสาร เพือนํามาใช้เป็นเครืองมือในการเรียนไดด้้วยตนเอง หรือสามารถสือสารตอบให้กับ

ผู ้สอนหรือเพือนผู้ เรียนได้ (เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์, ) ผลการวิจัยการเรียนการสอนทีผ่านมา

ระบุแน่ชัดว่า การเรียนการสอนทีมีสือประกอบ จะช่วยให้ผู ้ เรียนสนุกกับการเรียน สนใจติดตามการ

เรียนรู้ โดยเฉพาะในการเรียนการสอนทางไกล “สือ” เป็นหัวใจสําคัญ มีกระบวนการทีมุ่ง “ผู ้ เรียน

เป็นสําคัญ” (ชลทิตย์ เอียมสําอางค์, ) 

 โดยทั วไปผู ้ เรียนจะมีบทบาททีสําคัญในการเรียนการสอน คือ (ทิศนา แขมมณี, ) 

 .  บทบาทในการทบทวนความรู้เดิมและการมีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อมูลหรือ

ประสบการณ์ต่างๆ จากแหล่งความรู้ทีหลากหลาย เพือนํามาใช้ในการเรียนรู้ 

 .  บทบาทในการศึกษาหรือลงมือกระทํากิจกรรมต่างๆ  เพือทําความเข้าใจ ใช้ความคิดใน

การกลั นกรอง แยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก หรือ

ประสบการณ์ต่างๆ ทีหามาได้ และสร้างความหมายให้แก่ตนเอง 

3. บทบาทในการสรุปและจัดระบบระเบียบความรู้ทีได้สรรค์สร้างขึ นและแสดงออกใน 

สิงทีตนเรียนรู้ เพือช่วยให้การเรียนรู้เกิดความคงทนและสามารถนําความรู้นั นไปใช้ได้สะดวกขึ น 

4. บทบาทในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพือช่วยให้การเรียนรู้นั นเกิดประโยชน์ต่อชีวติ 
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นอกจากนั น การประยุกต์ใช้ จะช่วยตอกย ํ าความเข้าใจและสร้างความมั นใจให้แก่ผู ้ เรียนในความรู้

นั นๆ และการนําความรู้ไปใช้ย ังก่อให้เกิดการเรียนรู้อืนๆ เพิมเติมได้ด้วย 

 วิจิตร ศรีสอ้าน และคณะ ( ) ได้กล่าวว่า ผู ้ เรียนในระบบทางไกล จ ําเป็นต้องมีทักษะใน

การเรียน ดังนี 

1. ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนไว้แน่นอน 

2. ต้องพัฒนาความเชือมั นในตนเองทีจะเรียนด้วยตนเองได้ 

3. ต้องวางแผนจัดเวลาเรียนและยุทธวิธีการเรียน 

4. ต้องพัฒนาทักษะด้วยการอ่าน และวิเคราะห์ด้วยตนเอง จากเอกสารการสอน และสือ 

สิงพิมพ์อืนๆ  รวมทั งการรับฟัง และรับชมรายการทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การใช้สือ

โสตทัศน์ เทปเสียง และวิดีทัศน์  การร่วมอภิปรายและแสดงความเห็นเป็นกลุ่ม การเข้าฝึกปฏิบัติ

ตามลําพังหรือการเข้าร่วมเป็นกลุ่ม 

 .   มีทักษะในการติดต่อกับอาจารย์ผู ้สอนเสริม ด้วยการเขียนจดหมายติดต่อ ทางโทรศัพท์ 

หรือการร่วมประชุมแบบเผชิญหน้ากัน 

 ทวีชัย ศักดิ สิทธิ พรชัย ( ) ได้กล่าวว่า จุดสําคัญของการเรียนทางไกล คือ การบริหาร

เวลาของตนเอง ควบคุมตนเองได้และมีวินัยในตนเอง จะต้องรู้จักจัดแบ่งเวลาจากภาระด้านต่างๆ 

เพือให้แก่การเรียนจึงจะสามารถเรียนได้สําเร็จ 

 สรรรัชต์ ห่อไพศาล ( ) ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมผู ้ เรียน ในการเรียนการสอน

ผ่านอินเทอร์เน็ตว่า ความพร้อมของผู ้ เรียนในการเรียนการสอนผ่านเว็บมีความสําคัญมาก หาก

ผู ้ เรียนไม่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน จะทําให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอนผ่านเว็บ

อย่างมาก จึงมีการเตรียมผู ้ เรียนให้มีความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์ 

เน็ตเบืองต้น เช่น การรับ-ส่ง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโฮมเพจอย่างง่ายได้ 

 นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมของผู ้ เรียนแล้ว การทีผู ้ เรียนมีความพร้อมในส่วนของ

อุปกรณ์การเรียน ได้แก่ การมีเครืองคอมพิวเตอร์ทีสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้ทีบ้าน ทีทํางาน

หรือได้อย่างสะดวก จะทําให้การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นเครืองมือในการ เพิมประสิทธิภาพการ

เรียนโดยการศึกษาเพิมเติมได้อย่างทุกที ทุกเวลา (Anywhere-Anytime Leaming) 
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2.5 ด้านวิธีการเรียน 

 กิจกรรมของการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

 เมือผู ้ เรียนเข้าสู่ระบบเครือข่ายแล้วผู ้ เรียนจะสามารถเรียนจากทีใดและเวลาใดก็ได้โดย

ขึ นกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามทีแต่ละหลักสูตรได้ก ําหนดไว้ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที

ใช้กับการเรียน การสอนผ่านเว็บนั น มีกิจกรรมหลายกิจกรรมทีนักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ Bannan 

และ Milheim (1997 ) ได้สรุปไว้ว่ามี  กิจกรรมดังนี 

1. การประกาศข้อมูลข่าวสาร 

2. จดหมายอิเลคทรอนิคส์ 

3. จดหมายเวียน (Listserv) 

4. การเชือมโยงไปย ังแหล่งทรัพยากร 

5. การเชือมโยงไปย ังส่วนช่วยเหลือสนับสนุน 

6. Multi-User Dialogs 

7. สังคมอิเลคทรอนิคส์ (Electronics Community) 

8. การบันทึกของสิงทีเปลียนแปลง 

9. ข้อความแบบดิจิตอล 

10. การสร้างสรรค์เว็บเพจ 

11. การประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ 

12. การประกาศโครงการ (Posted Projects) 

 เอลเวิธ (Ellsworth,1994) บารอนและอิฟเวอร์ (Barron and Ivers,1996) พบว่า กิจกรรมและ

บริการของอินเทอร์เน็ต ทีใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน ได้แก่ กิจกรรมต่อไปนี 

 . ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

 . การอ่านข่าว การแลกเปลียนข่าวสาร อภิปรายกลุ่ม 

 . การสนทนา  

 . การกระจายข่าว หรือจดหมายเวียน  

 . การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโกเฟอร์ 

 . เวิลด์ไวด์เวบ็  

 . การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล 

 . การประชุมทางไกล  

 . การเข้าใช้โปรแกรมบนเครืองคอมพิวเตอร์ในระยะไกล( Remote Through Telnet) 
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  การเรียนการสอนผ่านเว็บ หรือ Web-Based Instruction เป็นการนําองค์ประกอบต่างๆของ 

Khan (1997) เข้ามามีบทบาทต่อการออกแบบการเรียนการสอน ดังมีองค์ประกอบนี 

 .  การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เช่น การเชือมโยง, การบริการสืบค้น, การออกแบบการ

เรียนการสอน เป็นต้น โดยทีผู ้ เรียนสามารถติดต่อมีปฏิสัมพันธ์ กับผู ้สอน,สามารถให้บริการข้อมูล

ย ้อนกลับ และใช้ปฏิสัมพันธ์สือสารแบบ synchronous และ asynchronous 

 .  มัลติมีเดีย (Multimedia) สือต่างๆ เครืองมือทีช่วยในการติดต่อ เช่น รายวิชาใน WBI ที

ออกแบบโดยให้ทีอยูข่องผู ้ เรียนทุกคน (เช่น ข้อความ  รูปภาพ  เสียง และภาพนิง ภาพเคลือนไหว) 

โดยผู ้ เรียนสามารถสืบค้นผ่านห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์ หรือจากข้อมูลทั วโลก เป็นต้น 

 .  ระบบเปิด (Open System) อยู่ในรูปแบบอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ ไวลด์ เว็บ โดยทีผู ้ เรียนมี

อิสระทีจะเข้าและออกไปสู่เว็บเพจอืนๆ ได้ เพราะผู ้ เรียนมีตัวเลือกทีจะเรียนมีโอกาสเรียนเก่งขึ น มี

ความรอบรู้นอกเหนือวิชานั นๆ เป็นต้น 

 .  การสืบค้นออนไลน์ (Online Search) เช่น แหล่งสืบค้น หรือเครืองมือสืบค้นโกเฟอร์ 

เป็นต้น โดยผู ้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลหาเนือหาทีจะเรียนหรือสิงทีสนใจโดยพิมพ์ค ําสําคัญ        

ชือเรือง หรือส่วนหนึงของข้อความก็ได้ ข้อมูลก็จะปรากฏขึ นมา 

 .  ความเป็นอิสระในเรืองของอุปกรณ์ ระยะทางและเวลา (Device, Distsnce and Time 

Inpendent) อยู่ในรูปแบบอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ ไวลด์ เว็บ เช่น ผู ้ เรียนใน WBI จากทีอืนๆ ในโลก 

สามารถใช้รูปแบบของอินเทอร์เน็ตทีเหมือนกันเพือการเชือมโยงเข้าสู่ถึงกันไม่ว่าจะใกล้กันหรือ

ไกล, ในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยอาจใช้อุปกรณ์ติดต่อทีเหมือนหรือต่างกันก็ได ้

 .  การเข้าถึงข้อมูลทั วโลก (Globally Accessible)  อุปกรณ์ทีใช้ คอมพิวเตอร์, โมเด็ม

(ติดต่ออินเทอร์เน็ต)  การให้บริการติดต่อข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั วโลกสามารถได้รับ

จากทุกๆ คน สถานที โดยการใช้อุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ข้างต้น 

 .  สิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing) เช่น อีเมล์ กลุ่มข่าวสนทนา ซึงสามารถ

โต้ตอบแลกเปลียนข่าวสาร, เนือหาทีน่าสนใจ ซึงจะแสดงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ทั งผู ้ เรียน 

ผู ้สอน 

 .  ความเหมือนกัน (Uniformity World-Wide) รูปแบบของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ ไวลด์ 

เว็บ โดยมาตรฐานของเว็บ อนุญาตให้ทุกคนใช้ข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ภาษา

ของอินเทอร์เน็ต ทีเรียกว่า ภาษา HTML 

 .  แหล่งข้อมูลออนไลน์ (Online Resources) รูปแบบของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ ไวลด์ เว็บ 

เช่น ผู ้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลทีทันสมัยทันทีทันใดในช่วงเวลานั นๆ ข้อมูลมีการปรับอยู่

ตลอดเวลา 
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 .  การเผยแพร่ข้อมูล (Distributed) เป็นเครืองมือทางอินเทอร์เน็ต โดยทีทุกคนสามารถ

ให้ข้อมูลข่าวสารได้ เป็นต้น เช่น ข้อมูลต่างๆ สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ 

 .  การปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural Interaction) รูปแบบของอินเทอร์เน็ต

และเวิลด์ ไวลด์ เว็บ เช่น อนุญาตให้ผู ้ เรียนและผู ้สอน ผู ้เชียวชาญในด้านต่างๆ สือสารออนไลน์

แล้ว ย ังมีการแลกเปลียนวัฒนธรรมอีกด้วย 

 .  ผู ้ เชียวชาญหลายด้าน (Multiple Expertise) รูปแบบของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ ไวลด์ 

เว็บ โดยจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บบริการท่องเทียวสืบค้นข้อมูลจากผู ้ เชียวชาญหลายๆ ด้าน ซึง

จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ เรียนอย่างมาก 

 .  สนับสนุนการลงทุน (Industry Supported) มีส่วนประกอบ ด้านอุปกรณ์ซอฟแวร์ 

แหล่งสืบค้น เว็บไซต์ โดยทีผู ้ เรียนผู ้ใชส้ามารถใช้บริการข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

 .  ผู ้ เรียนควบคุมตนเองได้ (Leamer- Controlled)  ส่วนประกอบ เช่น การเชือมโยง, การ

ออกแบบ โดยการเรียนการสอนนี จะให้ผู ้เรียนเลือกเรียนเนือหาวิชา เวลา และผลย ้อนกลับ 

ตามลําดับขึ นอยู่กับประสบการณ์เดิมของผู ้ เรียน 

 .  ความสะดวกรวดเร็ว (Convenient) มีส่วนประกอบของเครืองมืออินเทอร์เน็ต เช่น 

โมเด็ม การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต เป็นลักษณะให้ความสะดวกและรวดเร็วกับผู ้ เรียนและผู ้สอน 

 .  ความเบ็ดเสร็จ (Self-contained) ลักษณะนี จะมีความสมบูรณ์ของออนไลน์ โดยที

ผูเ้รียนสามารถเลือกเวลาทีจะทําแบบฝึกหัด การทดสอบ และได้รับผลย ้อนกลับซึ งจะได้รู้

ความก้าวหน้าในการเรียนได ้

 .  ใช้ง่าย (Ease of Use) มาตรฐานตัวชี  และการคลิกเข้าไปโดยใช้ระบบชี แนะนําทางโดย

ผู ้ เรียนรู้สึกว่าอยากเรียน ตามความต้องการของตนเอง ไม่มีความกังวลในการใช ้

 .  การบริการออนไลน์ (Online Support) ในรูปของ อีเมล์ การสนทนากลุ่มโดยให้บริการ

ถาม-ตอบสําหรับผู ้ เรียนทีมีปัญหาในเรืองนั น  ๆ

 .  ความยาวนาน (Authentic) โดยการจัดสภาพการเรียนการสอนจะเรียนได้ตลอดเวลา 

 .  ความปลอดภัย (Course Security) การให้บริการ เป็นช่องทางของผู ้ เรียนและผู ้ใช้โดยที

ผู ้ เรียนจะต้องผ่านรหัสของตนเองหรือรหัสสมาชิกของกลุ่มเท่านั น 

 .  สภาพแวดล้อมทีเป็นมิตร (Environmentally Friendly) โดยจัดการเรียนการสอนทีลด

อุปสรรคทางกายภาพ เช่น ระยะทางในการเดินทางไปเรียน 

 .  ไม่มีการจําแนก (Non-discriminatory) บริการอีเมล์ สนทนาข่าว การสนทนากลุ่ม 

ผู ้ เรียนจะสนทนากันโดยไม่มีการจําแนกระหว่างผู ้ เรียน, อายุ, ว ัฒนธรรม, ภาษา เป็นต้น 
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 .  ประสิทธิภาพการลงทุน (Cost- Effective) ในอินเทอร์เน็ต และเวิลด์ ไวลด์ เว็บ โดย

ผู ้เรียนไม่จ ําเป็นต้องใช้ห้องเรียนแบบปกติ เพือลดค่าใช้จ่าย มีเพียงแต่เครืองคอมพิวเตอร์กับ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเรียนทีบ้านได ้

 .  ง่ายต่อการพัฒนาและบํารุงรักษา (Ease of Coursework Development and 

Maintenance) สามารถพัฒนาและนํานวัตกรรมใหม่ ผนวกเข้ากับบทเรียนได้อย่างง่าย 

 .  การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เป็นการออกแบบการเรียนการสอนซึง

จะสนับสนุนการเรียนแบบร่วมมือ โดยให้ผู ้ เรียนมีการตอบปัญหา ถกเถียง แลกเปลียนข้อมูลซึงกัน

และกันได ้

 .  จัดสภาพแวดล้อมทีมีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ  (Formal and Informal Environments) 

เช่น การเรียนการสอนผ่านเว็บมีทั งรูปแบบทีผู ้สอนจัดสภาพแวดล้อมให้มีค ําอธิบายรายวิชา และ

เลือกเรียนตามนั น ส่วนแบบทีไม่เป็นมาตรฐาน ผู ้ เรียนจะใช้สนทนากลุ่มสมาชิกแลกเปลียนความรู้

ซึงกันและกัน 

 .  การประเมินผลออนไลน ์(Online Evaluation) โดยทีผู ้ เรียนสามารถประเมินผลได้จาก

การทําแบบทดสอบ  แบบฝึกหัดได้ทันที 

 .  ว ัฒนธรรมเสมือน (Virtual Cultures) ในรูปของ อีเมล์ สนทนาข่าว การสนทนากลุ่ม

โดยทีนําเอาสภาพเสมือนจริงเข้าไปไว้ในการเรียนการสอนผ่านเว็บ เช่น การสือสารเสมือนจริง มี

การสือสารกันให้มีการถาม-ตอบเสมือนเรียนด้วยกัน ห้องเรียนเสมือน มีการจัดสภาพห้องเรียนให้

เสมือนห้องเรียนปกติ มีการจัดเวลาการสนทนาเป็นช่วงเวลาเสมือน เช่น จะถาม-ตอบปัญหา

ระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียน โดยใช้อีเมล์ การเรียนการสอนทางไกล เป็นต้น ห้องสมุดเสมือนจริง 

ผู ้ เรียนสามารถใช้บริการสืบค้น ของเวิลด์ไวลด์เว็บ ห้องเรียนเสมือนได้ โดยไม่ต้องเดินทางไป

ห้องสมุดจริงๆ การเรียนแบบท่องเทียวเสมือนจริง ผู ้ เรียนสามารถเรียนรู้สถานทีทีน่าสนใจโดยไม่

ต้องไปสถานทีนั นจริงก็ได้ และการทดลองเสมือนจริง ผู ้ เรียนสามารถเรียนรู้ขั นตอนวิธีการทดลอง

ได้เห็นผลปฏิบัติจริงได้โดยไม่ต้องทดลอง 

 

3.   เทคนิคการวิจัยแบบ เดลฟาย 

 

   เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (The Delphi Technique) เริมขึ นโดยการค้นพบของ

กองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา ในปี คศ.  เป็นวิธีการศึกษาและวิจัยสิงต่างๆ โดยการ

สอบถามความคิดเห็นของผู ้ เชียวชาญในสาขาทีต้องวิจัย และมีการเปิดเผยเทคนิคนีเป็นครั งแรกในปี 

คศ.  (เกษม บุญอ่อน, ) (อ้างถึงในบัญชา สํารวยรืน, ) โดยนักวิจัยของบริษัทแรนด์ 



 69

(The Rand Corporation) ชือโอลาฟ เฮลมอร์(Olaf Helmer) และนอร์แมน ดาลกี(Norman Dalky) 

เทคนิคเดลฟายนี เป็นเทคนิคทีคาดการณ์อนาคตและย ังเป็นเทคนิคทีใช้สือสารระหว่างผู ้ เชียวชาญ 

ช่วยให้ผู ้เชียวชาญแต่ละคนได้รับข่าวสารแลกเปลียนความเชียวชาญระหว่างกันโดยไม่ต้อง

เผชิญหน้ากัน  โดยตรงเช่นเดียวกับการระดมสมอง  (Brain Storming)หรือการประชุมแบบอืนๆ 

เดลฟายรูปแบบเดิมมีลักษณะเฉพาะ  ต่อมามีการปรับปรุงไปบ้างแต่ระเบียบวิธีการใหญ่ๆย ัง

เหมือนเดิม  คือการศึกษาความคิดเห็นของผู ้ เชียวชาญอย่างเป็นระบบโดยการของให้ผู ้ เชียวชาญแต่

ละคน ทําคาดการณ์ว่าภายในเวลาทีก ําหนดเช่นอีก  ปี ข้างหน้าจะมีเหตุการณ์ใดหรือแนวโน้มใด

เกิดขึ นบ้าง จากนั นผู ้วิจัยจะนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์และให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปสถิติอย่างง่าย 

ส่งกลับไปย ังผู ้ เชียวชาญแต่ละคนพิจารณาคําตอบเดิมของตนเปรียบเทียบกับกลุ่ม แล้วทําคาดการณ์

หรือตอบตามรูปแบบทีผู ้วิจัยก ําหนดอีกครั ง ผู ้วิจัยก็นําข้อมูลมาวิเคราะห์ใหม่ แล้วอาจป้อนข้อมูลที

ได้จากการวิเคราะห์กลับไปให้ผู ้ เชียวชาญวิเคราะห์อีกครั ง โดยปกติกระบวนการทําซํ า (Interactive 

Process) แบบนี จะดําเนินการอยู่ -  รอบ จนกว่าจะได้ค ําตอบทีเป็นฉันทามติ หรือ Consensus ของ

กลุ่มผู ้ เชียวชาญ จุดประสงค์การทําซํ าดังกล่าวก็เพือทีจะได้กลั นกรอง (Refine) ความเชียวชาญของ

กลุ่มผู ้ เชียวชาญนั นเอง (ใจทิพย์ เชือรัตนวงษ์, )(อ้างถึงใน สุขวิทย์ ปู ้ ทอง, ) 

 

.   ความหมายของเทคนิคเดลฟาย 

  ปัจจุบันมีการวิจัยจ ํานวนมากมายทีใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเดลฟายซึงนับเป็น

เทคนิคการรวบรวมทีได้รับความนิยมจากผู ้วิจัยเป็นอย่างมากอีกวิธีหนึ ง และในส่วนของ

ความหมายของเทคนิคเดลฟายนั นได้มีผู ้ ให้ความหมายไว้พอสรุปดังนี 

  ประยูร ศรีประสาธน์ ( )  ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า   เดลฟายคือ

กระบวนการ ทีเสาะหาความคิดเห็นทีเป็นอันหนึงอันเดียวกันของกลุ่มคนเดียวกับความเป็นไปได้

ในอนาคตในเรืองเกียวกับเวลา ปริมาณ หรือสภาพทีต้องการจะเป็น ทั งนี โดยวิธีการเสาะหาความ

คิดเห็นด้วยการใช้แบบสอบถาม แทนการประชุม 

 ดิลก บุญเรืองรอด ( ) กล่าวว่าเทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีการนําความคิดเห็นของ

ผู ้ เชียวชาญมาใช้อย่างมีระบบและมีแบบแผนหรือเป็นการค้นหาขัดเกลาการตัดสินใจของกลุ่ม 

 เทียนฉาย กีระนันท ์( ) กล่าวถึงเทคนิคเดลฟายว่าเป็นเทคนิคการวิเคราะห์อีกแบบหนึง

ทีได้รับการประดิษฐ์และการพิจารณาขึ นมาเพือใช้ในการวิจัยอนาคตโดยเฉพาะ อาจเรียกว่า DT 

เป็นวิธีการทีใช้ก ําหนดโครงสร้างของกระบวนการสือสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพือให้บรรลุผล

ในการพิจารณาปัญหา ทีซับซ้อนมากๆรวมกัน โดยเฉพาะปัญหาทีเกียวกับอนาคตเช่นนี  จะเป็น

ปัญหาทียุ่งยากซับซ้อนมากๆ เกินกว่าทีคนใดคนหนึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ถีถ้วนและรอบคอบพอ 
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 บัญชา สํารวยรืน ( ) กล่าวถึงเทคนิคเดลฟายว่า เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบใน  

การเก็บรวบรวมข้อมูลทีเป็นความคิดเห็นหรือการตัดสินใจ ของกลุ่มผู ้ เชียวชาญในสาขาใด สาขา

หนึงเกียวกับแนวโน้มทีจะเกิดขึ นในอนาคต โดยการสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถามในลักษณะของ

การระดมความคิด โดยทีกลุ่มผู ้เชียวชาญไม่จําเป็นต้องมาเผชิญหน้ากัน ทั งนี เพือให้ได้ข้อมูลทีมี

ความคิดเห็นสอดคล้องกัน และมีความถูกต้องน่าเชือถือทีสุด 

 สุขวิทย์ ปู ้ ทอง ( ) กล่าวถึงเทคนิคเดลฟายว่า เทคนิคเดลฟายเป็นกระบวนการที

รวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเรืองใดเรืองหนึงเกียวข้องกับอนาคตจากกลุ่มผู ้ เชียวชาญ

เพือให้ได้ข้อมูลทีเป็นอันหนึงอันเดียวกันและมีความถูกต้อง น่าเชือถือมากทีสุด โดยทีผู ้วิจัยไม่ต้อง

นัดสมาชิกในกลุ่มผู ้ เชียวชาญมาประชุมกัน โดยตัดสินปัญหาในรูปแบบของการตอบคําถามซึง

เทคนิคนี  จะทําให้ผู ้วิจัยสามารถระดมความคิดเป็นจากผู ้ เชียวชาญในทีต่าง ๆ ได้โดยไม่มีข้อจัด

รวมทั งประหย ัดเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วยนอกจากนี เทคนิคเดลฟายย ังช่วยให้ผู ้ เชียวชาญแต่ละคน

แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและไม่ตกอยู่ในอิทธิพลทางความคิดเห็นของผู ้ อืนหรือเสียงส่วน

ใหญ่ 

 จากความหมายข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า  เทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิคการวิจัยทีอาศัย 

กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากผู ้ เชียวชาญสาขาต่าง ๆ เพือรวบรวมข้อมูล เพือให้ได้มาซึงข้อมูลทีมี

ความคิดเห็นสอดคล้องกันและมีความถูกต้องน่าเชือถือทีสุด เครืองมือวิจัยคือ แบบสอบถามหรือ

แบบสัมภาษณ์ เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายนี เป็นกระบวนการวิจัยทีเกียวข้องกับการคาดการณ์ใน

อนาคต ผู ้วิจัยจะเป็นผูร้วบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู ้ เชียวชาญแต่ละท่านจะไม่ได้มาเผชิญหน้ากัน ซึงจะ

ช่วยให้ข้อมูลจ ํากัดในเรืองของเวลาและค่าใช้จ่ายลดลง นอกจากนี ผู ้ เชียวชาญย ังสมารถแสดงความ

คิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู ้ใด 

 

.   ลักษณะทัวไปของเทคนิคเดลฟาย 

 เทคนิคเดลฟายถือได้ว่าเป็นวิธีการวิจัยประเภทหนึง เพราะข้อมูลทีได้มาเป็นข้อเท็จจริงมี

ความน่าเชือถือ และวิธีการทีใช้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึงสามารถสรุปได้ว่า เป็นการวิจัยที

ระดมความคิดเห็นจากลุ่มบุคคล ซึงเป็นผู ้ เชียวชาญในปัญหานั น ๆ เทคนิคนี มุ่งเน้นเพือแสวงหา

ความคิดเห็นจากกลุ่มด้วยแบบสอบถาม ดังนั นผู ้ เข้าร่วมโครงการจึงจําเป็นต้องตอบแบบสอบถาม

ตามีผู ้วิจัยได้ก ําหนดขึ นในแต่ละขั นตอน 

 . เป็นการวิจัยทีใช้ให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  

 2. ผู ้ เชียวชาญจะแสดงความคิดเห็นจากตัวของตัวเองโดยไม่คํานึงถึงความคิดเห็นของผู ้ อืน 

ทั งนี เพราะในขณะทีแสดงความคิดเห็นนั น ผู ้เชียวชาญแต่ละคนไม่มีโอกาสเผชิญหน้ากับ
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ผู ้ เชียวชาญคนอืนๆ เลย เนืองจากแสดงความคิดเห็นโดยใช้วิธีการเขียนลงไปในแบบสอบถามที

ผู ้วิจัยส่งไปให้ นอกจากนี ผู ้ เชียวชาญแต่ละคนจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู ้เชียวชาญท่านอืนบ้าง 

 . เพือให้ผู ้เชียวชาญแต่ละคนตอบแบบสอบถามด้วยความคิดเห็นทีกลั นกรองอย่าง

รอบคอบ และเพือให้ค ําตอบทีได้รับความเป็นอันหนึงอันเดียวมากขึ น ผู ้วิจัยแสดงความคิดเห็นที

ผู ้ เชียวชาญ ให้ความเห็นสอดคล้องต้องกันนี ในคําตอบแต่ละข้อของแบบสอบถามทีตอบไปในครั ง

ก่อน และความเห็นทีสอดคล้องกันนี จะแสดงในรูปแบบสถิติ ผู ้วิจัยจะจัดส่งให้แต่ละคนทราบ 

เพือทีผู ้เชียวชาญจะได้พิจารณาตัดสินได้ว่าจะคงคําตอบนี หรือจะปรับปรุงเปลียนแปลงคําตอบ

ประการใดบ้างควรบอเหตุผลให้ทราบได้ ดังนั นการตอบคําถามแต่ละครั งของผู ้ เชียวชาญแต่ละคน 

เขาจะทราบว่าความคิดเห็นของเขาเป็นอย่างไร ต่างกับคนอืนหรือไม่อย่างไร 

 . การรวบรวมความคิดเห็นจากผู ้ เชียวชาญนั นจะต้องให้ผู ้ เชียวชาญแสดงความคิดเห็นซํ าๆ

กันหลายๆ ครั งโดยเว ้นช่วงระยะเวลาระหว่างตอบแต่ละครั งให้เหมาะสมเพือให้ได้ความคิดเห็นที

แน่นอน(อัญชุรี เจียรนัยกูร, ) (อ้างอิงใน สุขวิทย์ ปู ้ ทอง, ) 

 . ผู ้วิจัยจะใช้สถิติเพือการวิเคราะห์ความคิดเห็นทีได้จากการตอบแบบสอบถามของ

ผู ้เชียวชาญในแต่ละครั ง โดยทั วไปมักใช้ค่า มัธยฐาน (Median) และพิสัยระหว่างควอไทล์

(Interquartile Range) 

 6. ในแต่ละรอบทีส่งแบบสอบถามกลับไปให้ผู ้ เชียวชาญในแต่ละคนนั น ผู ้วิจัยแสดง

ผลสรุปของคําตอบของกลุ่มผู ้ เชียวชาญนั น ๆ ในรอบก่อนไว้ด้วยเพือผู ้ เชียวชาญจะได้ทราบระดับ

ความคิดเห็นของเดิมเป็นอย่างไรแตกต่างจากความคิดเห็นของคนอืนอย่างไร 

 

.   ส่วนประกอบของเทคนิคเดลฟาย 

 .  ลักษณะของเรืองทีจะศึกษาด้วยเทคนิคเดลฟายควรเป็นเรืองทีจะนําไปสู่การวางนโยบาย 

หรือคาดการณ์สิงทีจะเกิดขึ นในอนาคต รวมถึงการกําหนดทางเลือกต่างๆ หรือเป็นประเด็นทีมุ่ง

ศึกษาความคิดทีสอดคล้องต้องกันเพือนํามาแก้ปัญหาทีสลับซับซ้อนทั งในเชิงโครงสร้างและการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษาความสอดคล้องต่อเนืองกันระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสิง

ต่าง ๆ เพือรับรู้สภาพการณ์ปัจจุบัน (Rerception of Current Situation) ซึงจะนํามาสู่การสรุปเป็น

หลักการและแนวคิดร่วมกัน (ขนิษฐา วิทยาอนุมาส, ; ชนิตา รักษ์พลเมือง, ) ดงันั น

ประเด็นปัญหาทีนํามาศึกษาด้วยเทคนิคเดลฟายจึงควรเป็นปัญหาในเชิงคุณภาพ ซึงไม่อาจจะหา

คําตอบด้วยวิธีการทางสถิติ 

 .  ผู ้เชียวชาญ เนืองจากเทคนิคเดลฟายเป็นกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นของ

ผู ้ เชียวชาญทีสอดคล้องกันในเรืองใดเรืองหนึง ดังนั นผลการวิจัยน่าจะมีความถูกต้องน่าเชือถือมาก
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น้อยเพียงใดขึ นอยู่กับความรู้ ความสามารถของผู ้ เชียวชาญเป็นสําคัญ ผู ้วิจัยจึงควรเลือกผู ้ เชียวชาญ

ทีมีความรู้ ความสามารถในเรืองนั นๆอย่างแท้จริง หรือเป็นผู ้ทีมีส่วนรับผิดชอบมีประสบการณ์ใน

ประเด็นทีศึกษา 

 จ ํานวนผู้เชียวชาญเป็นองค์ประกอบทีสําคัญทีต้องกําหนดความเหมาะสม ซึงผู ้รู้หลายๆ

ท่านให้ข้อเสนอแนะเกียวกับการกําหนดผู้ เชียวชาญไว้แตกต่างกันไม่มีการจํากัดจ ํานวนสูงสุดของ

ผู ้ เชียวชาญ นักวิจัยจะกําหนดจํานวนผู้ เชียวชาญเพือให้ได้ความเป็นตัวแทนทีดีของกลุ่มประชากร

เท่านั นแต่อย่างน้อยทีสุด ในรอบสุดท้ายควรจะมีผู ้ เชียวชาญ  คนเมือขนาดของกลุ่มผู ้ เชียวชาญ

เพิมเติบขึ นจาก - คน ความคลาดเคลือนจะลดลงอย่างรวดเร็ว และถ้าเพิมผู ้ เชียวชาญมากกว่า  

คน ความคลาดเคลือนก็จะลดลงจากเดิมเพียงเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามการเพิมจํานวนผู้ เชียวชาญจะ

ทําให้ผลน่าเชือถือมากขึ น Merry and Hummous (1995) (อ้างถึงใน สุวลี ทวีบุตร, ) แนะนําว่า

ถ้ากลุ่มผู ้ เชียวชาญมีความเป็นเอกพันธ์ ควรใช้ผู ้ เชียวชาญประมาณ  คน นากจากนี  ชนิตา รักษ์

พลเมือง ( ) ได้กล่าถึงการกําหนดจํานวนผู้ เชียวชาญไว้ว่าหากผู ้ เชียวชาญมาความเป็นเอกพันธ์

อาจใช้เพียง -  คน และหาผู ้ เชียวชาญมีความเป็นวิวิธพันธ์อาจจะต้องใช้ผู ้ เชียวชาญจํานวนมาก 

แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Macmillan (1971) (อ้างถึงในสุวลี ทวีบุตร, ) พบว่าจาก

จํานวนผู้ เชียวชาญมีตั งแต่  คนขึ นไปอัตราความคลาดเคลือนจะมีน้อยมากจนคงที ดังตารางที  

ตารางที  การลดลงของความคลาดเคลือนและจํานวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 

 

จ ํานวนผู้ เข้ารวมโครงการ 

(Panel Size) 

การลดลงของคลาดเคลือน 

(Error Reduction) 

การเปลียนแปลงสุทธิ 

(Net Change) 

1-5 

5-9 

9-13 

13-17 

17-21 

21-25 

25-29 

1.20-0.70 

0.70-0.58 

0.58-0.54 

0.54-0.50 

0.50-0.48 

0.48-0.46 

0.46-0.44 

0.50 

0.12 

0.04 

0.04 

0.02 

0.02 

0.02 

 

ทีมา Macmillan. The Delphi Techniques,1971. อ้างในเกษม บุญอ่อน. เดลฟาย เทคนิคการวิจัย, 

. 
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 นอกจากนี เมือกําหนดได้ว่าบุคคลใดเป็นผู ้ เชียวชาญในประเด็นทีศึกษาแล้วต้องมีการเชิญ

บุคคลนั นโดยตรง การเชิญอาจจะเป็นการเชิญด้วยจดหมายหรือทางโทรศัพท์ก็ได้ โดยผู ้วิจัยจะต้อง

อธิบายถึง หัวข้อการวิจัย ประเด็นทีจะวิจัย เวลาทีเริมศึกษา ให้ข้อมูลเกียวกับภาระหน้าทีทีท่านต้อง

ปฏิบัติ ถึง ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นผู ้เ ชียวชาญในการวิจัยด้วย  (Murry and 

Hummous,1995) (อ้างถึงในสุวลี ทวีบุตร, ) 

 .  แบบสอบถาม เนืองจากเทคนิคเดลฟายเป็นกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นจาก

ผู ้ เชียวชาญด้วยแบบสอบถาม ดังนั นแบบสอบถามนับได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างยิง โดยทั วไป

แบบสอบถามในเทคนิค เดลฟายมี  ชนิดคือ แบบสอบถามปลายเปิดและแบบสอบถามปลายปิด 

ชนิดมาตรประเมินค่า การเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบแรก ใช้แบบสอบถามปลายเปิดในรอบต่อๆมา

จะใช้มาตรฐานปลายปิดชนิดประเมินค่า (ขนิษฐา วิทยาอนุมาส, ) และเพือเปิดโอกาสให้

ผู ้ เชียวชาญได้กลั นกรองความคิดอย่างรอบคอบและมั นใจในการตัดสินใจ จึงมีการถามย ํ า  รอบ 

หรือมากกว่า ลักษณะของแบบสอบถามทีใช้เทคนิคเดลฟายแต่ละรอบจึงมีความแตกต่างกัน 

 .  รอบแรก แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด จุดประสงค์เพือเก็บรวบรวม

ความคิดเห็นกว้างๆจากผู ้ เชียวชาญ บางครั งผู ้วิจัยอาจสร้างแบบสอบถามรอบแรกเป็นคําถามแบบ

ปลายปิด คล้ายกับแบบสอบถามรอบที  เพืออ ํานวยความสะดวกแก่ผู ้ เชียวชาญกรณีเช่น ผู ้วิจัยควร

เว ้นช่องว่างในส่วนของคําถามท้ายประโยค เพือเปิดโอกาสให้ผู ้เชียวชาญได้แสดงความคิดเห็น

เพิมเติมตามต้องการ (ขนิษฐา วิทยาอนุมาส, : ใจทิพย์ เชือรัตนพงษ์, ) 

 .  รอบทีสอง แบบสอบถามรอบนี พัฒนามาจากแบบสอบถามรอบแรก โดยนําความ

คิดเห็นของผู ้ เชียวชาญมาสังเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด ชนิดมาตรประมาณค่า 

ตัดข้อความทีชํ าซ้อนหรือเกินความต้องการออก แล้วส่งไปให้ผู ้ เชียวชาญจัดล ําดับความสําคัญ หรือ

คาดการณ์แนวโน้มแต่ละข้อ หากข้อคําถามใดไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุมผู ้ เชียวชาญสามารถให้

ข้อเสนอแนะเพิมเติมได ้

 .  รอบทีสาม ผู ้วิจัยนําค ําตอบแต่ละข้อทีได้รับจากแบบสอบถามรอบทีสอง ทั งหมดหา

ค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทส์ (Interquaitile Range) แล้ว

สร้างแบบสอบถามรอบทีสามโดยใช้ค ําถามเหมือนรองทีสอง และเพิมตําแหน่งค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์ให้ผู ้ เชียวชาญได้พิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของตนกับคําตอบของกลุ่มและ

สามารถเปลียนแปลงคําตอบของตนให้สอดคล้องกับคําตอบของกลุ่มได้ กรณีคําตอบของตนไม่

สอดคล้องกับคําตองของกลุ่ม หากยืนย ันคําตอบเดิมต้องแสดงเหตุผลด้วย 
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 .  ด ําเนินการสร้างแบบสอบถามเช่นเดียวกับการสร้างแบบสอบถามในรอบทีสาม 

จากนั นส่งให้ผู ้ เชียวชาญพิจารณาคําตอบ จนกว่าได้ข้อสรุปเป็นฉันทามติ แต่โดยทั วไปไม่เกิน  

รอบ เพราะการเปลียนแปลงคําตอบทีได้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั น 

 . ผู ้วิจัย จะต้องมีความรอบคอบถีถ้วนในการวิเคราะห์คําตอบในแต่ละละรอบและให้

ความสําคัญต่อคําตอบทีได้เท่าเทียมกัน โดยวางตัวเป็นกลาง ไม่มีความลําเอียงหรือนําความคิด

ส่วนตัวเข้าไปพิจารณาร่วมกันด้วย เพราะอาจส่งผลให้เกิดการวิจัยคลาดเคลือนได้ นอกจานี  ในกรณี

ทีไม่ได้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ผู ้วิจัยต้องมีความอดทนและบางครั งต้องใช้มนุษยสัมพันธ์ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล เพือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามทีต้องการ (ขนิษฐา วิทยาอนุมาส, ) 

 .  เวลาทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละรอบผู้วิจัยต้อง

กําหนดเวลาให้เหมาะสม ไม่เร่งรัดและเว ้นระยะนานเกินไป เพราะการเว ้นระยะนานเกินไป อาจทํา

ให้ผู ้ เชียวชาญ ขาดความต่อเนืองทางความคิด เสียเวลาในการทบทวนทําให้เกิดความเบือหน่ายใน

การเตือนและการติดตามการตอบกลับแบบสอบถามจากการศึกษาของกอบแก้ว ภูติธนารักษ์( ) 

(อ้างถึงใน สุวิทย์ ปู ้ ทอง, )พบว่ากลุ่มทีได้รับการเตือนและการติดตามด้วยโทรศัพท์มีอัตราการ

ตอบกลับแบบสอบถามสูงกว่า กลุ่มทีได้รับการเตือนด้วยการ์ดและไปรษณียบัตร ได้ประมาณร้อย

ละ -  เพราะสามารถสร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อผู ้ตอบได้ด้วยการทักทาย นํ าเสียงตลอดจนเปิด

โอกาสให้ซักถามในประเด็นทีย ังไม่เข้าใจ ส่งผลให้ผู ้ตอบกระตือรือร้น และทัศนคติทีดีต่องานวิจัย 

 .  จ ํานวนรอบทีเหมาะสม จํานวนรอบทีเหมาะสมของเทคนิคเดลฟายขึ นอยู่กับการได้

ข้อสรุป ทีมีฉันทามติ หรือจนกว่าทีจะสามารถให้เหตุผลได้ว่า ทําไมจึงไม่สามารถได้ข้อสรุปทีมี

ฉันทามติ โดยปกติการรวบรวมข้อมูลโดยเทคนิคเดลฟายอย่างน้อยต้องใช้  รอบ แต่ไม่เกิน  รอบ 

Murry and Hummuos( ) (อ้างถึงใน สุวลี ทวีบุตร, ) 

 .  ระดับฉันทามติทีเหมาะสม Murry and Hammous (1996) (อ้างถึงใน สุวลี ทวีบุตร, 

)ได้กล่าวว่า ย ังไม่ปรากฏข้อตกลงทีแน่นอนว่าระดับฉันทามติทีเหมาะสมควรเป็นเท่าใดจาก

การศึกษางานวิจัย เขาทั งสองตั งระดับฉันทามติทีเหมาะสมควรเป็นเท่าใดจากการศึกษางานวิจัยเข้า

ทั งสองตั งระดับฉันทามติไว้ที % และกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความคงทีของคําตอบจาก

ระดับฉันทามติทีได้เพิมขึ นหรือลดลงน้อยกว่า %  ของรอบทีผ่านมา ก ําหนดระดบัฉันทามติที

เหมาะสมไว้ที % ควรยุติการวิจัยรอบต่อไปเมือระดับฉันทามติได้เพิมขึ นหรือลดลงน้อยว่า % 

เมือเปรียบเทียบกับรอบทีผ่านมา ส่วนเกณฑ์ในการพิจารณาฉันทามติด้วยค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง

ระหว่าง ฐานนิยมและมัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เมือตอบแบบสอบถามทีใช้เป็นแบบ

มาตรประมาณค่า  ระดับนั นส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างฐานนิยมและมัธย

ฐานไม่เกิน .  และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ไม่เกิน .  
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.   ปัญหาและลักษณะทีควรใช้เทคนิคเดลฟาย 

 โดยทั วไปผู ้การวิจัยจะตัดสินใช้เทคนิคนี  เมือมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ งต่อไปนี          

(ใจทิพย์ เชือรัตนวงษ์, ) คือ  

 1. ปัญหาทีจําทําการวิจัยไม่มีค ําตอบทีถูกต้องแน่นอน แต่สามารถวิจัยได้จาการรวบรวม

ตัดสินใจแบบอัตวิสัย (Subjective Judgements) จากผู ้ เชียวชาญในสาขานั น  ๆ

 . ปัญหาทีทําการวิจัยต้องการความคิดเห็นหลายๆด้านจากประสบการณ์หรือความรู้

ความสามารถของผู ้ เชียวชาญ 

 . ผู ้ท ําการวิจัยไม่ต้องการให้ความคิดเห็นของผู ้ อืนแต่ละคนมีผลกระทบ หรือมีอิทธิพลต่อ

การพิจารณาตัดสินปัญหานั น ๆ  

 . การพบปะเพือนัดประชุมของกลุ่มเป็นการไม่สะดวกเนืองจากสภาพภูมิศาสตร์ หรือเสีย

ค่าใช้จ่ายและเวลามากเกินไป 

 . เมือไม่ต้องการเปิดเผยรายชือบุคคลในกลุ่มเพราะความคิดเห็นของคนในกลุ่มเกียวกับ

ปัญหาทีวิจัยอาจมีความขัดแย ้งกันอย่างมาก 

 

.   ปัจจัยทีทําให้เทคนิคเดลฟายใช้ได้ผลสมบูรณ์ 

 .  เวลา ผู ้ท ําการวิจัยควรมีเวลามากพอ โดยทั วไปใช้เวลาประมาณ  เดือนจึงจะตัดสิน

กระบวนการอย่างไรก็ตามอาจใช้เวลามากกว่านั นหรือน้อยกว่านั น ทั งนี ขึ นอยู่กับกลุ่มผู ้ เชียวชาญจะ

ส่งแบบสอบถาม แต่ละรอบคืนมาข้าหรือเร็วเพียงใด 

 .  ผู ้ เชียวชาญ ในการเลือกสรรผู ้ เชียวชาญนั นผู ้วิจัยควรคํานึงถึง 

 ก.  ความสามารถของกลุ่มผู ้ เชียวชาญควรเลือกผู ้ ทีมีความสามารถเป็น เลิศในสาขานั นๆ

อย่างแท้จริง 

 ข.  ความร่วมมือของกลุ่มผู ้ เชียวชาญ ควรเลือกผู ้ ทีมีความเต็มใจ ตั งใจ หรือมั นใจในการ

ให้ความร่วมมือกับงานวิจัยโดยตลอด รวมทั งยินยอมสละเวลาอีกด้วย 

 ค.  จ ํานวนผู้ เชียวชาญควรเลือกให้มีมากพอ เพือจะได้ความเห็นใหม่ๆและได้ค ําตอบทีมี

นํ าหนักน่าเชือถือมากยิงขึ น 

 โดยทั วไปไม่มีข้อก ําหนดตายตัวว่าควรมีผู ้ เชียวชาญกีคนนักวิจัยบางคนเห็นว่าผู ้ เชียวชาญ

จํานวน  –  คนในกลุ่มก็มากเพียงพอแต่บางคนเห็นว่า -  คน ในกลุ่มเดียวกันก็มากพอแล้ว

(Thomas T.Macmillan) (อา้งถึงใน อัญชุรี เจียรนัยกูร, ) ได้เสนอว่าหากมีผู ้ เชียวชาญจํานวน

มากว่า  คนขึ นไป อัตราความคลาดเคลือนจะยิงลดน้อยลงไปมากดังนั นผู ้ เชียวชาญจึงไม่น้อยกว่า 

 คน 
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 .  แบบสอบถาม ควรเขียนให้ชัดเจนสละสลวย ง่ายการอ่านและเข้าใจ นอกจากนี การเว ้น

ระยะในการส่งแบบสอบถามแต่ละรอบไม่ควรห่างกันเกินไป เพราะจะมีผลให้ผู ้ตอบลืมเหตุผลที

เลือกหรือตอบในรอบทีผ่านมาได ้

 .  ผู ้ท ําการวิจัย ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาคําตอบ และให้ความสําคัญใน

คําตอบทีได้รับอย่างสมําเสมอกันทุกข้อโดยไม่มีความลําเอียงในข้อนั นๆจะมีบางคนไม่ตอบก็ตาม 

ทงัย ังควรมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างดีในการดําเนินงานตามขั นตอนของกระวนการวิจัยแบบ   

เดลฟาย 

 

.   ข้อได้เปรียบของเทคนิคเดลฟาย 

 1.  การทําการวิจัยสามารถระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู ้ เชียวชาญได้โดยไม่จ ํากัดทั งในเรือง

จํานวนผู้ เชียวชาญ สภาพภูมิศาสตร์หรือเวลา 

 2.  เป็นเทคนิคทีมีขั นตอนการดําเนินการไม่ยากนัก และได้ผลอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 3.  ผู ้ท ําการวิจัยสามารถทราบลําดับความสําคัญของข้อมูลและเหตุผลในการตอบรวมทั ง

ความสดคล้องในเรืองความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี 

.   ข้อเสียเปรียบของเทคนิคเดลฟาย 

 การใช้เทคนิคเดลฟายจะมีข้อเสียเปรียบในกรณีต่อไปนี 

 1.  ผู ้ เชียวชาญทีได้รับการคัดเลือกมิใช่เป็นผู ้มีความสามารถหรือความเชียวชาญในสาขา

นั นอย่างแท้จริง ซึงทําให้ข้อมูลทีได้ขาดความเชือมั นได้ 

 .  ผู ้ เชียวชาญไม่เต็มใจให้ความร่วมมือในการทําวิจัยอย่างแท้จริงโดยตลอด 

 .  ผู ้ท ําการวจิัยขาดความรอบคอบหรือมีความลําเอียงในการพิจารณาวิเคราะห์คําตอบทีได้

ในแต่ละรอบ 

 .  แบบสอบถามทีส่งไปเกิดสูญหายระหว่างทางหรือได้รับคําตอบไม่ครบในแต่ละรอบ 

 

. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 ผู ้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยทีมีส่วนเกียวข้องกับการจัดการห้องเรียนเสมือนเช่น การสอนแบบ

ห้องเรียนเสมือนจริงดังนี 

 โรเบอร์สัน (Robersoh,1993)ได้ทดลองสอนแบบห้องเรียนเสมือนจริงกับพระสอนศาสนา

ผิวดํา   เพือศึกษาความเป็นไปได้ในการนํามาใช้ฝึกอบรมพระสอนศาสนาสลับกับการฝึกอบรม

ธรรมดา   โดยออกแบบชั นเรียนเป็นแบบออนไลน ์(Online Class) ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสือกลางใน
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การปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนเสมือนจริง ดําเนินการที มิด ฮัดสัน ว ัลลีย ์ (Mid-Hudson Valley)ในกรุง

นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกาทดลองกับพระสอนศาสนาผิวดํา ทีไม่เคยผ่านการฝึกอบรมแบบธรรมดามา

ก่อนจํานวน  รูป ใช้เวลาอบรม  เดือน ใช้วิธีอบรมแบบกรณีศึกษาหลายๆกรณีผู ้ เข้ารับการอบรม

ใช้เครืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโมเด็มสําหรับต่อเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์หลัก

สําหรับการสือสารกับเพือนร่วมชั นและผู ้สอน ผลการทดลองพบว่าผู ้ เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมี

ความสนใจทีจะใช้วิธีการนี ต่อไป แต่ผู ้เข้ารับการอบรมก็ไม่ได้ประสบผลสําเร็จในการใช้

เทคโนโลยีนี ทุกระดับของการมีส่วนร่วมหรือการปฏิสัมพันธ์มีตั งแต่สูงมากไป จนถึงการไม่มี

ปฏิสัมพันธ์เลย อย่างไรก็ตามผู ้ ทีใช้ระบบนี สามารถทํางานได้ดีอย่างน่าพอใจมาก ซึงขึ นอยู่กับความ

สนใจ การรับรู้ ความจําเป็นต้องมีการรับรู้ การจัดสรรเวลา  และการนัดหมายกับผู ้อบรมร่วมชั นการ

วิจัยครั งนี แสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ทีจะใช้ห้องเรียนเสมือนจริงในการให้การศึกษาแก่พระ

สอนศาสนาผิวดําในศตวรรษที  

 ไมเชลล ์(Mizell,1994) ได้ศึกษาวิจัยการจัดสอนบัณฑิตศึกษาผ่านโทรคมนาคม  การวิจัย

ครั งนี ดําเนินการทีมหาวิทยาลัยโนวา(Nova South Eastem University) ในรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา  

ซึงเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทีไม่หวังผลกําไรและเป็นผู ้นําทางด้านการศึกษาทางไกลแห่งหนึงได้ใช้

วิธีการสอน และสือการสอนทีหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ จัดการ

สอนแบบไม่ต้องเข้าชั นเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาและตํ ากว่าในสาขาการศึกษา ธุรกิจศึกษา 

บริหารรัฐกิจ จิตวิทยา และคอมพิวเตอร์ศาสตร์ซึงมีนักศึกษา ,  คนในจํานวนนี เกือบครึงหนึง

จะเรียนในภาคสนาม การวิจัยครั งนี ทํากรศึกษากับนักศึกษาทีเรียนอยู่ทีท้องถินของตนเอง และเข้า

ชั นเรียนเดือนละครั ง นักศึกษาจะทํางานต่างๆ ทีบ้านโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม ซึงมีสือที

กระตุ้นความสนใจในรูปแบบต่าง ๆ กัน ซึงนักศึกษาสามารถโต้ตอบได้และผู ้สอนสามารถรับรู้ผล

ย ้อนกลับจากนักศึกษาได้ด้วย สือต่าง ๆ ทีใช้ในการสอนได้แก่ 

 . โทรศัพท์ขยายเสียงทีใช้พ่วงกับผู ้สอนผลเพือนร่วมชั น (Audio Bridege) สําหรับการ

อภิปรายแบบสือสาร  ทาง โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู ้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ 

 . วีดีทัศน์ ใช้สําหรับให้นักศึกษายืมดู เพือการอภิปรายผ่านทางสืออืนๆหรือการเรียน

ในช่วงอืน 

 . เทปเสียง ใช้สําหรับให้นักศึกษาฟังทบทวนทีบ้านหรือในรถยนต์(เป็นสือทีใช้สะดวก

และประหย ัดจึงมีแนวโน้มทีจะใช้มากในอนาคต) 

 . โทรศัพท์ใช้สําหรับการติดต่อเป็นรายบุคคล ระหว่างนักศึกษากับผู ้สอนโดยมีเบอร์

โทรศัพท์ทีไม่เสียเงิน 
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 . จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ใช้เป็นสือสําหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณะวิชา 

นักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับผู ้สอน ผู ้สอนสามารถสั งงานและสือสารกับผู ้ เรียนได้รวดเร็ว

และสะดวก 

 . ห้องเรียนอิเลกทรอนิกส์ (Electronic Calssroom) เป็นห้องเรียนเสมือน (Virtual 

Calssroom) ทีทางทีมงานของมหาวิทยาลัยโนวาสร้างขึ นโดยใช้ระบบ UNIX แบ่งจอภาพออกเป็น  

ภาพ โดย /  ของจอภาพเป็นภาพของผู ้สอนทีจะนําเสนอสือต่าง ๆ อีก /  ของจอภาพเป็นชือของ

นักศึกษาทีเข้าเรียน ซึงผู ้สอนสามารถเรียนได้จากชือเมือต้องการโต้ตอบ 

 . ห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์ (Electronic Library) ใช้สําหรับให้นักศึกษาค้นหาหนังสือใน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยผ่านทางสาย และขอยืมได้โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้และสามารถ

ค้นหาหนังสือจากแหล่งอืนๆทั วโลก 

 ผลการทดลองสรุปได้ดังนี 

 ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสือสาร พบว่านักศึกษาจากฝังทะเลตะวันตกส่ง

การบ้านทางอีเมล์ถึงผู ้สอนทีมหาวิทยาลัยโนวา ซึงอยู่ฝั งทะเลตะวันออก และได้รับการตรวจภายใน 

 ชั วโมง นักศึกษาแก้ไขส่วนทีบกพร่องและส่งกลับผู ้สอนภายใน  วนั จากนั นผู ้สอนและผู ้

ควบคุมดูและจะประชุมกันผ่านทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะได้ผลการตรวจสอบภายในวันรุ่งขึ น 

ถ้าใช้การส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย -  ว ัน ด้านการติดต่อกับคณะวิชา

นักศึกษา มีการติดต่อกับคณะวิชามากกว่านักศึกษาทีเรียนตามปกติ ซึงอาจจะเป็นเพราะความ

สะดวกหรืออาจจะเป็นการสอนวิธีนี ย ังใหม่อยู่ก็ได้ การนําเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ

มาใช้ในการสอนทางไกลเป็นลดช่องว่างระหว่างทักษะในการทํางานกับการเรียนของผู ้ใหญ่ ผลจาก

การวิจัยย ังสรุปได้ว่าไม่มีสือชนิดใดทีดีเป็นพิเศษ 

 สุกรี   แววสุวรรณกิจ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เรืองการศึกษาทางไกล ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือง

การศึกษาทางไกล มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีตั งไว ้ คือ 83.16 / 82.00) ผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากทีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรืองการศึกษา

ทางไกลสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

 จารุวรรณ   จุลพูน (2546 : บทคัดย่อ)ได้ทําการศึกษา การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เรืองประเภทรายการวิทยุ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ (2546 : บทคัดย่อ)ผลการวิจัยพบว่า1) บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรืองการศึกษา

ทางไกล สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย        

สงขลานครินทร์ ทีพัฒนาขึ น มีประสิทธิภาพที  83.41 / 84.85   2) ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของ
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นักศึกษาหลังจากทีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรืองประเภทรายการวิทยุ สูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

 กรกนก   เปล่งอรุณ ( 2547 : บทคัดย่อ)ได้ทําการศึกษา การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เรืองมโนมติและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษาในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีว ัตถุประสงค์เพือพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือง

มโนมติและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จ ํานวน 5 บท คือ มโนมติ

เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา ระบบการเรียนการสอน กระบวนการสือสาร

การศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ และสือการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่าเรือง มโนมติเทคโนโลยี

การศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา  ได้ประสิทธิภาพร้อยละ 83.33 / 82.25  เรือง ระบบการเรียนการ

สอนได้ประสิทธิภาพร้อยละ 83.62 / 82.31  เรือง กระบวนการสือสารการศึกษา ได้ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 85.00 / 83.57  เรือง ทฤษฎีการเรียนรู้ ได้ประสิทธิภาพร้อยละ 82.36 / 81.21 และเรืองสือ 

การเรียนการสอน ได้ประสิทธิภาพร้อยละ 82.50 / 81.08 

 ธีรวงศ ์ วรรณะ (2544 : บทคัดย่อ)  ได้ทําการศึกษา การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เรือง ชุดการสอน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือง ชุดการ

สอน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีตั งไว ้ คือ 82.33/83.00   2) ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน

ของนักศึกษาหลังจากทีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือง ชุดการสอน สูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

 ศุภราภรณ์ ทวนน้อย (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรือง การพัฒนาบทเรียนผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรืองทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web-Based 

Instruction ) เรืองทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชา เทคโนโลยีการศึกษาทุกเรืองได้

ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์ทีตั งไว ้ คือ เรืองกราฟิกและสิงพิมพ์

เพือการศึกษาได้ประสิทธิภาพร้อยละ 84.22/81.66 เรืองภาพถ่ายเพือการศึกษาได้ประสิทธิภาพร้อย

ละ 82.38/80.44 เรืองโสตทัศนูปกรณ์ประเภท เครืองเสียงได้ประสิทธิภาพร้อยละ 84.44/82.31 เรือง

โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครืองฉายได้ประสิทธิภาพร้อยละ 81.79/80.67 และ เรืองโสตทัศนูปกรณ์

ประเภทเครืองแปลง/ถ่ายทอดสัญญาณได้ประสิทธิภาพร้อยละ 81.11/80.33  

ธเนศ หาญใจ  (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเรือง เทคโนโลยีทางการพิมพ์ การวิจัยครั งนี มีว ัตถุประสงค์เพือพัฒนาบทเรียน 

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรืองเทคโนโลยีทางการพิมพ์ ในรายวิชาเทคโนโลยีทางกราฟิกและ

สิงพิมพ์ในการศึกษาซึงประกอบด้วยเนือหา 5 หน่วย คือ ความรู้เบืองต้นการพิมพ,์ ลักษณะและ
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องค์ประกอบของสิงพิมพ,์ การออกแบบสิงพิมพ,์ ระบบการพิมพ,์ และการผลิตสิงพิมพ ์และเพือ

ศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรืองเทคโนโลยีทางการพิมพ ์ ในรายวิชาเทคโนโลยีทางกราฟิกและ

สิงพิมพ์ในการศึกษา ทุกเรืองได้ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์ทีตั ง

ไว ้คือ เรืองความรู้เบืองต้นการพิมพ ์ ได้ประสิทธิภาพร้อยละ83.33/82.61 เรืองลักษณะและ

องค์ประกอบของสิงพิมพ ์ ได้ประสิทธิภาพร้อยละ 82.86/81.19เรืองการออกแบบสิงพิมพ ์ ได้

ประสิทธิภาพร้อยละ 82.33/82.11 

 

 

 

 

 


