
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

             ในการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ เพื่อการฝกอบรม          

เร่ืองพุทธวธิีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนคร”ู  ผูวิจัยไดทาํการศึกษาคนควาเอกสารและ

งานวิจยัที่เกีย่วของจากแหลงขอมูลตาง ๆ ตามหวัขอดังตอไปนี้ 

1. เครือขายอินเทอรเน็ต 

          1.1  ความรูเบื้องตนเกีย่วกบัอินเทอรเน็ต  

          1.2  แนวคิดเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

          1.3  การฝกอบรม  

          1.4  การพฒันาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

2. พระภิกษุที่เปนครูสอนพระพุทธศาสนา 

  2.1  การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 

  2.2  สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

  2.3  ความจาํเปนทีพ่ระภิกษุเขาไปสอนพระพุทธศาสนาในสถานศกึษา 

  2.4  บทบาทพระภิกษทุี่เปนครูสอน 

3. พุทธวิธีในการสอน 

  3.1  ความจาํเปนในการนาํพุทธวิธีไปใช 

  3.2  สาระหลกั  

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5. กรอบแนวคิดการทําวิจัย 
 
1. เครือขายอินเทอรเน็ต 
             1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต  
                   อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยเครือขาย

ยอยจํานวนมากมายกระจายอยูทัว่ทกุมุมโลก  ซึ่งถูกเชือ่มโยงเขาดวยกันภายใตมาตรฐานเดยีวกัน     

ทําใหทัว่โลกสามารถติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลถงึกันไดสะดวก รวดเร็ว  กลาวไดวาเครือขาย

อินเทอรเน็ตเปนสิ่งที่ทาํลายพรมแดนที่ขวางกั้นระหวางประเทศ  ดวยเหตุนี ้เครือขายอินเทอรเนต็ 

จึงเปนแหลงรวบรวมสารสนเทศจากทั่วโลกเขาดวยกนั เสมอืนดั่งขุมทรัพยขอมูลขาวสารที่คนสวนใหญ
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ใหความสนใจ  อยางไรก็ตาม  ประโยชนของเครือขายอนิเทอรเน็ตไมไดจํากัดเฉพาะในวงธุรกิจ  

เทานั้น ในวงการศึกษา เครือขายอินเทอรเน็ตก็เปนแหลงความรูขนาดใหญใหผูเรียนไดการคนควา

ศึกษาวจิัย  สามารถตอบสนองความตองการในการคนควาอยางไรขอจํากัดในยุคเทคโนโลยี         

สารสนเทศ  สําหรับในประเทศไทย  จากการสํารวจของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)  รวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ  สํารวจการใชอินเทอรเน็ต                

ในประเทศไทยในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2544  โดยสุมตัวอยางจากผูใชตามบาน  

จํานวน 70,000 ครัวเรือน  พบวา  ขณะนี้ประเทศไทยมีผูใชอินเทอรเนต็สูงถึง 3 ลาน 5 แสนคน  

คิดเปนรอยละ 5.64 ของประชากรทัง้หมด  จากในชวง 1 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีผูใชอินเทอรเน็ต

เพียง 1 ลานกวาคนเทานัน้  ซึ่งนับวาเปนการเพิ่มข้ึนแบบกาวกระโดด  
                   1.1.1 คุณลักษณะของอินเทอรเน็ต 
                             เครือขายอินเทอรเน็ต เปนสิ่งที่รวมคณุลักษณะของเทคโนโลยีตางๆ             

เขาไวดวยกนั ดังนี ้

                              1) เปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ ซึง่ประกอบดวย เครือขายยอยจาํนวน

มหาศาล  ความสามารถพืน้ฐานคือการที่สามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาดวยกนัไดทุกระบบ     

(รุจโรจน  แกวอุไร. 2543 หนา 38  อางองิมาจาก Charmonman. 1994) 

                              2) มศัีกยภาพและสมรรถนะของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรตางๆ อันไดแก 

                                   2.1) การเกบ็บันทกึขอมูล 

                                   2.2) การคนหาขอมูล 

                                   2.3) การดึงขอมูล  

                                   2.4)  การประมวลผลขอมูล 

                                   2.5)  การปรับปรุงแกไขขอมูล 

                                   2.6)  การเปลี่ยนรูปแบบขอมูล 

                                   2.7)  การคัดลอก การถายโอนขอมูล ทัง้ทีเ่ปนขอมูลในรูปของตัวอักษร 

สัญลักษณ เสยีง ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิง่ และกราฟก 

                              3)  มีศักยภาพและสมรรถนะของเทคโนโลยกีารสือ่สาร  ดวยสื่อการติดตอ       

ส่ือสารทุกชนดิ  (รุจโรจน แกวอุไร. 2543 หนา 38  อางอิงมาจาก Charmonman. 1994) 
                   1.1.2 เครือขายอินเทอรเนต็กับการศึกษา  
                         เครือขายอินเทอรเน็ตเปนพาหนะของโลกไมไดเปนของคนใดคนหนึ่ง มีศักยภาพ

ที่จะเพิ่มความสามารถในการสื่อสารทางไกลเขาไปในเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร         
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ซึ่งจะสงผลอยางมากตอการสอนและการเรียน  นกัอนาคตนิยมทีม่องโลกแบบในแงดี (Optimistic) 

เห็นวาเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสิ่งที่เบิกทางหรือนํารองของเครือขายกลาง  (Neutral network)  

เปนเครือขายที่มีความสามารถเชื่อมตอความคิดของมวลมนุษยทกุคนเขากับความรูได  เทคนิควิธี

ของเทคโนโลยีกําลงัพฒันาไปขางหนาอยางรวดเร็วและไกลมาก  การแสวงหาประโยชนจาก

ความกาวหนาของเทคโนโลยีเพื่อใชในการเรียนรู  และการศึกษานั้นยงักาวตามไดไมทันและยัง

หางไกลกนัมาก  ในการใชเครือขายอินเทอรเน็ตประกอบไปดวยศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอรซึง่

สามารถใชงานไดทั้งเปนเครื่องสง (transmitter)  เครื่องรับ (receiver)  ลําโพง (speaker) และผูรับ

ฟง  (Listener) เปนเครื่องแฟกซ (Fax) เปนตูเก็บบันทึกเอกสารและขอมูลสามารถใชถายสําเนา 

คัดลอกทําซ้ําขอมูล  ทั้งนี้ไมวา  ขอมูลจะอยูในรูปแบบใดหากสามารถนํามาแสดงในรูปตัวเลข 

(digitized) ไดเครื่องคอมพิวเตอรก็สามารถที่จะนําขอมลูนั้น ๆ ไปดําเนินงานตาง ๆ และสงผานใน

ระบบได   ทั้งนี้ไมวาจะเปนขอมูลที่เปนขอความ เสียง ภาพ ภาพเคลือ่นไหว กราฟก ยกเวนการสง

กลิ่น       และวัสดุส่ิงของเทานั้นที่ยังทําไมได (รุจโรจน  แกวอุไร. 2543 หนา 46) แตอยางไรก็ตาม 

ศักยภาพ        ที่เปนคุณคาหลักและกุญแจสําคัญทีท่ําใหเครือขายอินเทอรเน็ตมีคุณคาทาง

การศึกษา คือจํานวนโฮสต (host  computer) ที่สามารถเขาถึงไดในเครือขาย  เพราะหมายถงึ

ประเภทและปริมาณ      ของทรัพยากรที่สามารถใชประโยชนไดทางการศึกษา  นอกจากนี้  คุณคา

ของเครือขายอยูที่วา        เปนการเชื่อมตอกับใครและใชวิธกีารใดในการเชือ่มตอ และคุณคาที่

สําคัญของเครือขายตอการศกึษาอีกอนัหนึง่คือ  ความสามารถในการมปีฏิสัมพันธระหวางบุคคล

โดยไมมีขอบเขตในเรื่องเวลา  สถานที ่เปนอุปสรรค  เครือขายอินเทอรเนต็มีศักยภาพที่จะใช

สนับสนนุกิจกรรมการเรียนตางๆ    ไดมากมาย  ดังนี้ (รุจโรจน  แกวอุไร. 2543 หนา 46–49) 

                           1) การสนบัสนุนและสงเสริม  “ชุมชนผูเรียน”  (Community of Learner)   

                           2) ทําการจัดเตรียมอํานวยความสะดวกใหผูเรียนสามารถเขาถึงหรือไดมีโอกาส

สนทนากับผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ  โดยเฉพาะไมวาจะเปนนักการศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่

ประกอบอาชพีตางๆ 

                           3) มีการนาํเสนอขอมูลเกี่ยวกบัหองสมุด  เชน  รายชื่อหนงัสือ  วารสาร  เอกสาร  

หรือบริการตางๆ  จาํนวนมาก  ทั้งที่เปนฐานขอมูลของสถาบันการศึกษา  หนวยงานรัฐบาล  และ 

ภาคเอกชน 
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                           4) สามารถเปนสมาชิกวารสาร หนงัสอื หรือกลุมความสนใจ กลุมอภิปรายตางๆ  

ไดโดยที่ไมเสยีคาสมาชิกหรือเสียในราคาที่ไมสูงมากนกั  สมาชกิจะไดรับบริการขอมูลตางๆ ที่ไดรับ

การเผยแพรจากความรูที่เกดิขึ้นในสาขาตางๆ 

                           5) สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนติดตามคนควาขอมูลในส่ิงที่ตนเองสนใจ        

หรือขอมูลที่ใชในการศึกษา โดยอาจติดตามไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน อาจารย  ผูเชีย่วชาญ  

เพื่อน  ผูที่ประกอบอาชีพตางๆ ทัง้ที่เปนผูเชี่ยวชาญและมือสมัครเลน 

                           6) การทํากิจกรรมของกลุมสนใจ  กลุมอภิปรายทาํใหมีโอกาสทีจ่ะเรียนรู       

ความคิดเหน็และประสบการณของผูอ่ืน  อันจะเปนการพฒันาและขยายความรูความเขาใจ            

ของตนเองใหดีข้ึน    

                           7) ทําใหมโีอกาสในการที่บุคคลจะติดตอกันไดและทําไดอยางสะดวก                 

ทั้งในดานสวนตัวและทางอาชพี (Personal Contact and Professional Contact) โดยที่ส่ืออ่ืน            

ไมอาจจะทําได   

                           8) เปดโอกาสใหครูผูสอนและนกัเรียนสามารถคนหาขอมูลทีท่ันสมัยได                   

โดยไมยาก   

                           9) เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลไดในวงที่กวางขวางทัว่โลก   

                    10) เปดโอกาสใหนักเรียนไดควบคุมส่ิงที่ตนเองทําเอง และดวยวิธีการของตนเอง

มากยิง่ขึ้นในการศึกษาคนควา   

            11) เปนชองทางใหความสนับสนุนและใหความชวยเหลือครูที่อยูหางไกลออกไป

จากเมือง หรือแหลงความเจริญ   

            12) ครูในแหลงไกลความเจรญิสามารถติดตามขอมูลทีท่นัสมัยไดทนักาล   

            13) ผูเรียนมีโอกาสทีจ่ะติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูอ่ืนที่ไมใชครู  ผูเรียนจะได 

มุมมองใหมในการเรียนและการคนควา     

            14) เครือขายอินเทอรเน็ต  จัดเตรียมกลไกลในการติดตอส่ือสารที่มีตนทนุต่ํา      

เมื่อพิจารณาในดานของการสงกระจายการมีปฏิสัมพันธไปยังผูคนเปนรอยเปนพัน อีกทั้งยังสามารถ

เขาถึงผูคนทีม่คีวามหลากหลายตั้งแตดานอาย ุ ดานระดับการศึกษา  และระดับความจูงใจ           

ในการทํากจิกรรม  เครือขายอินเทอรเน็ตเปนวิธกีารในการแพรกระจายขอมูลที่รวดเร็วมากที่สุด 

ครอบคลุมอาณาเขตมากทีสุ่ด  ถึงผูรับจํานวนมากที่สุด  ดวยคาใชจายที่ไมมาก 
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     15) ผูคนที่ใชเครือขายอินเทอรเน็ตมีจํานวนนับไมถวน  ซึ่งทาํการใชอินเทอรเน็ต 

เปนเครื่องมือเพื่อเพิ่มหรือขยายความสามารถในการทาํกิจกรรมตามหนาที ่ อาชีพและความสนใจ 

ของตน  

           16) ในดานการวิจัยและการคนควาเครือขายอินเทอรเน็ต เปนชองทางที่จะนําพา

ผูเชี่ยวชาญจากที่ตางๆ ทัว่โลกใหมารวมมอืกันสรางนวตักรรม ปรับปรุง และผลิตสือ่ตางๆ ในขอบเขต

การวิจัยที่แตกตางกันไปในหลายๆ สาขา ความสามารถของอินเทอรเน็ตสามารถ สรางกลุมผูทํางาน 

กลุมผูอภิปราย  และกลุมผูฟงทุกประเภทไดทันท ี มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงปญหา                   

ดานความแตกตางของเวลา (Time Zone) เชื้อชาติ และพรมแดนของประเทศ และในอนาคต                

อันไมชานี้  ปญหาในเรื่องภาษาก็อาจจะหมดไป   

                       เครือขายอินเทอรเน็ตไดสรางสถานทีน่ัดพบที่มกีารแบงปน  และแลกเปลี่ยนขอมลู

ระหวางกนัเปนสถานที่ที่ใชในการสรางความรูข้ึนมา  และเปนความรูทีไ่มส้ินสุดหยุดนิ่ง มีการขยาย

เพิ่มหรือสรางความรูเพิ่มเติมอีก ประชากรผูใชเครือขายอินเทอรเน็ตมีจํานวนมากมหาศาลเปนสังคม

เปดอยางแทจริง  เปนที่ทกุคนจากทกุแหงสามารถที่จะใหหรือรับขอมลูในทุกๆ อยางแกใครก็ได 

ภายในระยะเวลาเปนวนิาท ี แอนเดอสนั  (Anderson. 1994 หนา 10) มีแนวคิดเกีย่วกับศักยภาพ

ของเครือขายอินเทอรเน็ตกบัการศึกษาทางไกลดังนี ้

           1) เปนแหลงขอมูลที่ทาํใหเกดิการศึกษาอยางตอเนื่อง เปนทีท่ําการแลกเปลี่ยน  

ขอมูล  และแบงปนเครื่องมือและทรัพยากรของผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาทางไกลเปนที่ใชรวมมือกนั

ทําการพัฒนาทฤษฎีแนวคิด  หลักการปฏิบัติทางดานการศึกษาทางไกลจากผูเชี่ยวชาญทางดานนี้

ทั่วโลกซึ่งมีจํานวนไมมากนกั 

            2) เปนพาหนะในการนําสงหลักสูตรและกิจกรรมของการเรียนการสอน  เมื่อมอง    

เครือขายอินเทอรเน็ต  ในฐานะที่เปนสื่อทางการเรียนการสอนในการศึกษาทางไกลแลว  จะพบวา

จะมีการยายสถานทีท่ี่ใชศึกษาไปไวยงับานพักหรือทีท่ํางานของผูเรียนแตละคน  แตอยางไรก็ตาม

หากพิจารณาใหพนขอบเขตทางดานกายภาพแลว  เครอืขายอินเทอรเน็ตไดยายการเรียนการสอน

ใหพนวงของบานและสถานศึกษาไปไวยงัสถานทีท่ี่เรียกวา  “ไซเบอรสเปส” (Cyber Space)              

ซึ่งเปนทีท่ี่มพีลังแข็งแกรงในการมปีฏิสัมพันธ  มีความตองการในการพัฒนากฎเกณฑใหม                    

ในการติดตอข้ึนมา  ไซเบอรสเปสเปนโครงสรางทางสงัคมที่สะทอนใหเห็นถึงความสมัพันธระหวาง

การสื่อสารกับพลัง (Power) โดยมีพืน้ฐานของการสื่อสารแบบเผชิญหนาและการสื่อสารทางไกล     

ยุคตนๆ  และไดรับการพัฒนาตอใหมีวฒันธรรมทางสังคมของไซเบอรสเปสขึ้นมา วฒันธรรมตางๆ 
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ของไซเบอรสเปสอาจพิจารณาไดจากความกระตือรือรนของสมาชิกในสังคม  การมีปฏิสัมพันธ     

ระหวางกนัโดยผานทางจอคอมพิวเตอร  การนาํเสนอแนวคิดหลากหลายประเภท  หลายคุณสมบัติ

หลายความสามารถ  ในเรื่องที่สนใจตรงกนั  การควบคมุการมีปฏิสัมพันธของสมาชิก  และ             

การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมเหลานี้เกดิขึ้นอยูตลอดเวลา  เครือขายอินเทอรเน็ตแตกตาง                

กับการใชส่ือทางไกลอืน่ๆ  เชน  โทรทัศน  โสตทัศนทางไกล  อยูที่เครือขายอินเทอรเนต็ไมสามารถ

จะนําเอาแบบจําลองของการเรียนการสอนในหองเรียนมาใชงานไดอยางงายๆ ทันที  ผูสอนผูเรียน

ตองประดิษฐเทคนิคใหมๆ สําหรับการใชเครือขายโดยเฉพาะเปนเทคนิคที่มีอิสระในเรื่องของเวลา  

สถานที ่ และระยะทางในการเรียนการสอน  ลดขอจํากดัซึ่งมีอยูในภาษากริยาและการใชน้ําเสยีง  

และการขาดหายไปของการเรียนอันเนื่องมาจากตารางเวลาที่สะดวกไมตรงกัน  เครือขาย 

อินเทอรเน็ตเปดโอกาสใหมกีารพัฒนาทัง้ในดานสวนบคุคลและการประกอบอาชพีเกิดขึ้นได  

โดยผานโครงการเรียนรูแบบรวมมือกนั  และการอภิปรายทางไกลรวมกัน  วิธีการดูแลคาใชจาย 

ในเครือขายของตนเองดวยตนเอง  โดยไมตองมีหนวยงานใดมาใหทนุสนับสนนุโดยเฉพาะ                 

เปนสิ่งทีท่ําใหเครือขายอินเทอรเน็ตไดรับการนาํไปใชงานอยางกวางขวาง  และนําเสนอโอกาส        

ที่นาตื่นเตนสาํหรับการศึกษาทางไกลในการทีพ่ัฒนาและดําเนนิโครงการดวยคาใชจายไมสูงนกั

โดยผานชองทางเครือขาย  เมื่อพิจารณาศกัยภาพของอนิเทอรเน็ตกับการศึกษาทางไกลแลว  

สามารถมีปฏิสัมพันธกลับมา (Talk Back) ยังผูสอนและการเพิ่มเติมเนื้อหาการสนทนาหลายๆ ฝาย  

เปนสิ่งที่สามารถนําเครือขายอินเทอรเน็ตไปประยุกตใชในกิจกรรมทางการเรียนการสอนตางๆ   

ของการศึกษาทางไกลได  โดยเฉพาะการเชื่อมโยงความรูใหมเขากบัความรูทีม่ีอยูเดิมของผูเรียน 

                       ครูสแฮน  (รุจโรจน  แกวอไุร. 2543  อางอิงมาจาก Kurshan. 1990)  ไดสรุป

ลักษณะของ เครือขายการศึกษาในทศวรรษที่ 1990  ไวดังนี ้

                           1) มีการใชไปรษณียอิเล็กทรอนกิส  (Electronics Mail) 

                           2) มีบริการกระดานขาวอิเล็กทรอนกิส  (Electronics Bulletin Boards) 

                           3) จัดการประชุมจากหลายๆ สถานทีป่ระชุมพรอมๆ กันในเวลาเดียวกนั  (Real-

Time Conferencing) 

                           4) มีการเขาสู  (Access)  ฐานขอมูลประเภทตางๆ 

                           5) มีกิจกรรมการทบทวนวิชาแบบออนไลน  (Online  Tutoring) 

                           6) สามารถทําการติดตอส่ือสารกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตางๆ ได 

                           7) มีบริการเครือขายการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายเครือขาย 
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                           8) ทําการติดตอส่ือสารกับนักเรยีน  นกัศึกษา  ครู  อาจารยและนกัเรียนในระดับ

นานาชาต ิ

                           9) มีการใหความชวยเหลือคําแนะนาํแบบออนไลนโดยผายผูดําเนนิงาน  

(moderator)  ของแตละเครือขาย 

                           10) มีการจัดการฝกอบรมแบบออนไลน  และเขียนคูมือ 

                           11) มักเนนทีก่ารนาํเสนอขอมูลเปนกราฟฟกและวิดีโอเท็ก (Videotext) 

                           12) เปนเกตเวย (Gateways) ไปยังเครือขายอื่นๆ 

                           13) ความสามารถในการเขาถึงโครงการตางๆ ทํายังไดจํากัด 

                           14) มักใชฐานขอมูลของทองถิน่ 

                           15) การใชงานบนหนาจอคอมพิวเตอรเปนแบบเสนอรายการใหเลือก                 

(Menu Driven) 

                       เลวิน และคณะ  (รุจโรจน  แกวอุไร. 2543 หนา 41 อางอิงมาจาก Levin and other. 

1989 หนา 20, Day. 1995 หนา 53, Charmonman. 1994 หนา 2, Krockover & Adams. 1995, 

Edna. 1995)  ไดกลาวถึงประโยชนของเครือขายอินเทอรเน็ตในทางการศึกษา ดังนี ้

                           1) เครือขายมีบทบาทในการใหความสนับสนนุการทํากจิกรรมชั้นเรียน  หากไมมี

เครือขายครูก็คงจะใชวธิีการสอนแบบเดิมที่ทาํกนัมานานแลว  การมเีครือขายทําใหครูสามารถ       

ทํากจิกรรมตางๆ  ที่ปกติไมอาจทาํได  เชน  การพานักเรียนชมสถานที่ตางๆ ในการเรียนวชิา

ภูมิศาสตรดวยการใชเวลาไมมากนัก  จากขอมูลบนเครอืขายการเรียนรวมกนัโดยใชเครือขาย

อิเล็กทรอนกิส  นักเรียนจะไดรับทราบวานกัเรียนในที่อ่ืนๆ ที่ทาํกิจกรรมอยางเดียวกนัไดรับผล       

เปนอยางไร  แตละแหงจะเปรียบเทียบกันและอาจทาํใหเห็นขอผิดพลาดหรือขอแตกตางทาํให         

ไดรับความรูเพิ่มข้ึน  ขยายวงกวางขึ้น  การติดตอขอคําแนะนาํจากผูเชี่ยวชาญมีปฏิสัมพันธทนัที   

เครือขายดูเหมือนวาจะสรางแรงจูงใจใหผูเรียนไดสูงกวาบริบทการเรียนรูอ่ืนๆ  ทัง้สําหรับครูผูสอน

และนักเรียนเอง 

                           2) เครือขายเปนแหลง/ตนกําเนิดของแนวความคิดทางการศึกษาตางๆ เครือขาย

เปนแหลงของแนวคิดที่แนะนําโดยนักเรียน  ครูหรือผูใหญคนอื่นๆ ในที่ตางๆ  แนวคดิในการจัดทาํ

โครงการจะถกูประกาศไวบนกระดานขาวอิเล็กทรอนกิสและผูที่มีความสนใจในโครงการก็สามารถ

ที่จะหยิบโครงการไปใชไดอยางสะดวก  เครือขายอิเล็กทรอนิกสตางกบัโครงการที่อยูในรูปของ 

แผนกระดาษในหนังสือ  ตรงที่ส่ิงแวดลอมที่สามารถมีปฏิสัมพันธกบัแนวคิดไดทันทแีละสะดวก 
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                           3) เครือขายเปนแหลงสนับสนนุและจดัเตรียมทรัพยากร/เครื่องมือในการใชงาน

ตางๆ  ศักยภาพของเครือขายที่สําคัญการกระจายหรือแจกจายเครื่องมือตางๆ ผานทางสื่อ

อิเล็กทรอนกิสซึ่งทาํไดอยางกวางขวางและรวดเร็วมาก  บนเครือขายมเีครื่องมือทางอิเล็กทรอนกิส

ตางๆ  ที่มกีารแบงปนกนัใชงานไมวาจะเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนแผนการสอนหรือ              

ขอแนะนําเกี่ยวกับการสอนและการเรียน  ประสบการณการทาํโครงการทางการศึกษาตางๆ            

การรวมมือกันพัฒนาความรูหรือเครื่องมือตางๆ 

                           4) เครือขายเปนแหลงขอมูลที่มีความหลากหลายและมีขอบเขตกวางขวาง   

เครือขายทําใหการเขาถึงขอมูลในที่ตางๆ เปนไปได  การศึกษาและการคนควาวิจัยมีขอมูลประกอบ 

การตัดสินใจทีม่ากและทันสมัย  (Up-to-minute  Date)  ขอมูลหลากหลายและครอบคลุมหลาย

สาขาตามที่ตางๆ  โดยไมมขีอจํากัดตามที่อยูของผูใช 

                           5) ในเครือขายมผูีรวมกจิกรรมหลากหลายประเภท ผูใชในเครือขายมีจํานวน

มหาศาลในหลายประเทศจากหลายอาชพี  นานาความสนใจจากระดับการศึกษาและอายุตางๆ  

การอภิปรายในเครือขายจึงมีมุมมองทีก่วางเพราะไดขอมูลจากคนหลายประเภท  การวิจัยและ 

การทดลองสิง่ตางๆ บนเครือขายจะมีประชากรที่แตกตางกัน  ขอมูลที่ไดจึงมีคานาสนใจ                      

และตรงกลุมเปาหมาย 

                           6) เครือขายชวยพฒันาความสามารถทางดานคอมพิวเตอรใหกบัผูเรียน        

จากการวิจัยถงึนักศกึษาที่ไดใชเครือขายคอมพวิเตอรในการเรียนการสอน  ทั้งในระดับอุดมศึกษา

และการศึกษาในระดับตางๆ เชน  ในประเทศสหรัฐอเมรกิา  ประเทศออสเตรเลีย และสิงคโปร    

นักเรียนจะมโีอกาสไดใชเครือขายเพื่อการเรียนการสอนมีการใหนักเรยีนไดคนหาขอมูลตางๆ      

จากอนิเทอรเน็ตเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรางโฮมเพจของตนเองทําใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนา

ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร 

                           7) เครือขายชวยพฒันาทักษะการใชเครือขายภาษาอังกฤษใหกบัผูเรียน             

การที่ผูเรียนไดมีโอกาสใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการคนควาขอมูล  สงจดหมายอเิล็กทรอนกิส  

หรือแมกระทัง่พูดคุยบนเครอืขายที่มกีารเชื่อมโยงกันไปทั่วโลกทาํใหตองมีการใชภาษากลาง            

ในการติดตอส่ือสาร  ซึง่ภาษากลางที่ใชสวนใหญคือ  ภาษาอังกฤษ  ดังนัน้นกัเรียนจงึตองใช  

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  ทาํใหมโีอกาสไดฝกทักษะในการอาน  เขยีน  และพูดภาษาองักฤษ      

ไปดวย  จงึทําใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
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       โดยสรุป เครือขายอินเทอรเน็ตมีประโยชนในทางการศึกษามากในดานการสนับสนุน

การทาํกิจกรรมตางๆ ที่โดยปกติแลวการเรียนการสอนในชั้นเรยีนตามปกติไมสามารถทําได 
                 1.2 แนวคิดเกีย่วกับการเรยีนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
                       การเรียนการสอนผานเว็บ หรือ Web-Based Instruction เปนรูปแบบหนึง่ของ      

การประยุกต ใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต ทีน่ักการศกึษาใหความสนใจเปนอยางมากในปจจบัุน 

เปนความ พยายามในการใชคุณสมบัติตางๆของอนิเทอรเน็ตมาใชเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน เพื่อใหเกิดประสทิธภิาพสูงสุด 
                      1.2.1 ความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ  
                              นักวิชาการและนกัการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการเรียนการสอน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตไวดังนี ้

                            กิดานนัท มลิทอง (2543)  ใหความหมายวา การเรียนการสอนผานเว็บ       

เปนการใชเว็บในการเรียนการสอน  โดยอาจใชเว็บเพื่อนาํเสนอบทเรียนในลักษณะสือ่หลายมิติของ

วชิาทั้งหมด ตามหลกัสูตร หรือใชเพียงการเสนอ ขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได รวมทัง้

ใชประโยชนจากคุณลักษณะตางๆ  ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบ

กันทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  และการพูดคุยสดดวยขอความและเสียงมาใชประกอบดวย           

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

                             ใจทิพย ณ สงขลา (2542)  ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บวา  

หมายถงึ การผนวก คุณสมบติั ไฮเปอรมีเดียเขากับคุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ เพื่อสราง 

ส่ิงแวดลอมแหงการ เรียนในมิติที่ไมมีขอบเขต  จํากัดดวยระยะทางและเวลาที่แตกตางกนัของ 

ผูเรียน (Learning without Boundary)  

                            วิชุดา รัตนเพยีร  (2542)   กลาววาการเรียนการสอนผานเว็บเปนการนาํเสนอ

โปรแกรม  บทเรียนบนเว็บเพจ  โดยนําเสนอผานบริการเวิลดไวดเว็บในเครือขายอินเทอรเน็ต            

ซึ่งผูออกแบบและสรางโปรแกรมการสอนผานเว็บจะตองคํานงึถงึความสามารถและบริการ                  

ที่หลากหลายของอินเทอรเน็ต  และนําคณุสมบัติตางๆ เหลานัน้มาใชเพื่อประโยชนในการเรียน       

การสอนใหมากที่สุด 

                            ขาน (Khan, 1998)  ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บวา       

หมายถงึ  โปรแกรมการเรียนการสอนในรปูแบบของไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia) ทีน่ําคุณลักษณะ  

และทรัพยากรตางๆ ที่มีในเวลิดไวดเว็บมาใชประโยชนในการจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนนุ                  

ใหเกิดการเรียนรู 
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                            พารสัน (Parson, 1997)  กลาววา  การเรียนการสอนผานเว็บเปนการจัด  

สภาพการเรียนการสอนในบางสวน  หรือทั้งหมดของกระบวนการในการสงความรูไปสูผูเรียน     

โดยผานเวิลดไวดเว็บเปนสือ่กลาง 

                            คารลสัน และคณะ (Carlson et al, 1998)  กลาววา การเรียนการสอนผานเว็บ

เปนภาพที่ชัดเจนของการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีในยุคปจจุบันกับกระบวนการออกแบบ       

การเรียนการสอน (Instructional Design)  ซึง่กอใหเกิดโอกาสทีช่ัดเจนในการนําการศึกษาไปสู        

ที่ดอยโอกาส  เปนการจดัหาเครื่องมือใหมๆ  สําหรับสงเสริมการเรียนรู  และเพิ่มเครื่องมืออํานวย

ความสะดวกที่ชวยขจัดปญหา เร่ืองสถานที่และเวลา 

                            ลานเพียร  (Laanpere, 1997)  ไดใหนิยามของการเรียนการสอนผานเว็บวา 

เปนการจัดการเรียนการสอน ผานสภาพแวดลอมของเวลิดไวดเว็บ  ซึง่อาจเปนเพียงสวนหนึ่ง        

ของการเรียนการสอน ในหลักสูตรมหาวทิยาลยั สวนประกอบการบรรยายในชั้นเรยีน การสัมมนา 

โครงการกลุมหรือการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน หรืออาจเปนลกัษณะของหลกัสูตรที่เรียน 

ผานเวิลดไวดเว็บโดยตรงทั้งกระบวนการเลยก็ได  การเรยีนการสอนผานเว็บนีเ้ปนการรวมกนั

ระหวางการศึกษาและการฝกอบรมเขาไวดวยกนั โดยใหความสนใจตอการใชในระดับการเรียน    

ที่สูงกวาระดับมัธยมศึกษา 

                            คลาก (Clark, 1996)  ใหความหมายวา การเรียนการสอนผานเวบ็หรือบางครัง้

เรียกวา การฝกอบรม ผานเว็บ (Web-Based Training) เปนกระบวนการเรียนการสอน รายบุคคล 

ที่อาศัยเครอืขายอินเทอรเนต็  ทัง้สวนบุคคลหรือสาธารณะผานทางโปรแกรมคน (Web Browser)  

โดยลักษณะการเรียนการสอนไมไดเปนการดาวนโหลดโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนลงมา          

ที่เครื่องของตนเอง  แตเปนการเขาไปในเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อศึกษาเนื้อหาความรูที่ผูจัด             

ไดบรรจุไวในเซิรฟเวอร  โดยที่ผูจัดสามารถปรับปรุง  พฒันาเนื้อหาใหทนัสมัยไดอยางรวดเร็ว       

และตลอดเวลา 

             โดยสรุป การเรียนการสอนผานเว็บเปนการจัดสภาพการเรียนการสอน ที่ไดรับการออกแบบ

อยางมีระบบโดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ มาเปนสื่อกลางในการถายทอด

เพื่อสงเสริมสนับสนนุการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  โดยอาจจัดเปนการเรียนการสอน          

ทั้งกระบวนการหรือนํามาใชเปนเพยีงสวนหนึง่ของกระบวนการทัง้หมด  การเรียนการสอนผานเวบ็

จึงถือเปนวธิีการใหมที่ชวยสงเสริมพฒันาใหเกิดการเรียนรู  และชวยขจดัปญหาเรื่องอุปสรรค        

ของการเรียนการสอนทางดานสถานที่และเวลาอกีดวย                  
 



 

 

18

                   1.2.2 คุณลกัษณะของการเรียนการสอนผานเว็บ 
                                ขาน (วิชุดา  รัตนเพยีร. 2542 หนา 29  อางองิมาจาก Khan. 997 Web-

Based Instruction)  ไดกลาวไววา การออกแบบเว็บเพจที่ดีมีความสําคัญตอการเรียนการสอน 

เปนอยางมาก  ดังนัน้  จึงควรทําความเขาใจถึงคุณลักษณะ 2 ประการของโปรแกรมการเรียน     

การสอนผานเว็บ 

                                   1) คุณลักษณะหลกั (Key Features) เปนคุณลกัษณะพืน้ฐานของ

โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บทุกโปรแกรม เชน การสนับสนุนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ

บทเรียน ผูสอนหรือผูเรียนคนอืน่ๆ การนาํเสนอบทเรยีนในลกัษณะของสื่อหลายมิติ (Multimedia) 

การนาํเสนอบทเรียนระบบเปด (Open System)  กลาวคือ อนุญาตใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเขาสู

เว็บเพจอืน่ๆ ที่เกี่ยวของได  ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลบนเครือขายได  ผูเรียนสามารถเขาสู

โปรแกรมการสอนผานเว็บจากที่ใดก็ไดทั่วโลก รวมทัง้สามารถควบคุมการเรียนของตนเองได 

                                   2) คุณลักษณะเพิม่เติม (Additional Features) เปนคุณลักษณะประกอบ

เพิ่มเติมข้ึนอยูกับคุณภาพ  และความยากงายของการออกแบบ  เพื่อนํามาใชงานและการนาํมา

ประกอบกับคุณลักษณะหลกัของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ  เชน  ความงายในการใชงาน

ของโปรแกรม มีระบบปองกนัการลกัลอบขอมูล  รวมทัง้ระบบใหความชวยเหลือบนเครือขาย               

มีความสะดวกในการแกไขปรับปรุงโปรแกรม เปนตน  

                              โดเฮอรต้ี (สรรรัชต  หอไพศาล.  2544 หนา 95 อางอิงมาจาก Doherty. 1998)  

นําเสนอวา การเรียนการสอนผานเว็บตองอาศัยคุณลกัษณะของอนิเทอรเน็ต 3 ประการในการ

นําไปใชและประโยชนที่จะได  

                                  1) การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซตทีป่ระกอบไปดวย

ขอความกราฟก  ซึง่สามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสมในลักษณะของสื่อ คือ 

                                     1.1) การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เชน เปนขอความ 

                                     1.2) การนําเสนอแบบสื่อคู เชน ขอความกับภาพกราฟก 

                                     1.3) การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือประกอบดวย ขอความ ภาพกราฟก 

ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพยนตร หรือวดีิโอ 

                                  2) การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเปนสิ่งจาํเปนทีจ่ะตองใช      

ทุกวันในชวีิต ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ เชน 

                                       2.1) การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ 

                                       2.2) การสื่อสารสองทาง เชน การสงอีเมล การสนทนาผานอินเทอรเน็ต 
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                                       2.3) การสื่อสารแบบหนึง่แหลงไปหลายที ่เปนการสงของความ          

จากแหลงเดียวแพรกระจายไปหลายแหง เชน เวบบอรด 

                                       2.4) การสื่อสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง เชน นิวสกรุป 

                                  3) การกอเกิดปฏิสัมพันธ(Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะสําคัญ

ของอินเทอรเน็ตและคุณลักษณะสําคัญทีสุ่ดมี 3 ลักษณะ คือ 

                                       3.1) การสืบคน 

                                       3.2) การหาวิธกีารเขาสูเว็บ 

                                       3.3) การตอบสนองของมนษุยในการใชเว็บ 

                              การเรียนการสอนผานเว็บตามแนวคิดของ พารสัน (Parson, 1997)  ไดแบง

ประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บ ออกเปน 3 ลักษณะ คือ 

                                  1) การเรียนการสอนผานเว็บแบบรายวิชาเดียว (Stand - Alone Courses) 

เปนรายวิชาทีม่ีเครื่องมือและแหลงที่เขาไปถึงและเขาหาไดโดยผานระบบอินเทอรเน็ตอยางมาก    

ที่สุด  ถาไมมกีารสื่อสารก็สามารถที่จะไปผานระบบคอมพิวเตอรส่ือสารได (Computer Mediated 

Communication : CMC) ลักษณะของการเรียนการสอนผานเว็บแบบนี้มีลักษณะเปนแบบวิทยาเขต

มีนักศึกษาจาํนวนมากทีเ่ขามาใชจริง  แตจะมีการสงขอมูลจากรายวิชาทางไกล 

                                  2) การเรียนการสอนผานเว็บแบบเว็บสนับสนนุรายวิชา (Web Supported 

Courses) เปนรายวิชาที่มีลักษณะเปนรูปธรรมที่มีการพบปะระหวางครูกับนักเรียน และมีแหลง

การเรียนรูใหมาก  เชน การกาํหนดงานที่ใหทาํบนเว็บ การกําหนดใหอาน การสื่อสารผานระบบ

คอมพิวเตอร หรือการมีเว็บที่สามารถชี้ตําแหนงของแหลงบนพื้นที่ของเว็บไซต  โดยรวมกิจกรรม

ตางๆ เอาไว 

                                  3) การเรียนการสอนผานเว็บแบบศูนยการศึกษา (Web Pedagogical 

Resources)  เปนชนิดของเว็บไซตที่มวีัตถุดิบ  เครื่องมอื  ซึง่สามารถรวบรวมรายวชิาขนาดใหญ   

เขาไวดวยกนั  หรือเปนแหลงสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา  ซึง่ผูที่เขามาใชก็จะมส่ืีอใหบริการ

หลายรูปแบบ  เชน  ขอความ ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว และการสื่อสารระหวางบุคคล เปนตน 
                   1.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานเว็บ 
                              การเรียนการสอนผานเว็บมีลักษณะการเรียนการสอนที่แตกตางไปจาก       

การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ  ซึ่งการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียนสวนใหญจะมีลักษณะ

ที่เนนใหผูสอนเปนผูปอนความรูใหแกผูเรียน ทําใหผูเรียนไมใฝที่จะหาความรูเพิ่มเติม  ซึ่งในลักษณะ

ดังกลาวจะคํานึงถงึแตการเรยีนเพื่อใหผูเรียนสามารถทาํการสอบใหผานเทานัน้  ซึ่งตามหลกัการ
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พื้นฐานของการเรียนรูนัน้เชือ่วา  ผูเรียนทีแ่สวงหาความรูดวยตนเองจะเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งกวา 

การจัดการเรียนการสอนผานเว็บสนับสนนุใหผูเรียนใฝหาความรูดวยตนเอง  อีกทั้งยังสงเสริม           

ใหผูเรียนไดมีโอกาสเขามารวมทาํกิจกรรมตางๆ กับกลุมผูเรียน และระหวางผูเรียนกบัผูสอน             

ทั้งในเชิงเสาะแสวงหาขอมูลดวยบริการในอินเทอรเน็ตดวยตัวเอง  และการตอบโตทางจดหมาย

อิเล็กทรอนกิส  หากมองในภาพกวางจะเหน็ไดอยางชัดเจนวา  การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม           

ในชั้นเรียนนั้น  ผูสอนจะเปนฝายพูดและแสดงความคิดเห็นมากกวาผูเรียน  ซึ่งจะเหน็ไดจากเวลา 

ที่ใชสอนจะจํากัดดวยเวลาทีส่อนเทานัน้  ซึง่จะไมมีความตอเนื่องหากการเรียนการสอนจําเปน  

ตองใชเวลามากกวาที่มีอยู  ทาํใหการเรียนการสอนเกิดการขาดตอน  นอกจากนี ้การเรียนการสอน        

ในบางครั้งเกดิขึ้นในลักษณะการเรียนรวมกันในหมูคณะที่ใหญ  ไมเกิดความคลองตวัและ           

ไมสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ซึ่งแตละคนก็มีการรับรูและความสามารถ          

ในการเรียนไมเทากัน  นอกจากนัน้ การจัดวางโตะและเกาอี้ในชัน้เรียน  โดยปกติมกีารจัดวางให     

ผูเรียนหนัหนาไปมองเฉพาะผูสอน   ความสนใจจะอยูทีผู่สอนเทานัน้  แตหากมองในลักษณะ      

การเรียนการสอนผานเว็บแบบใหม  ผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเหน็ไดมากขึ้น  และการเรียน 

การสอนกเ็ปนไปอยางทั่วถงึ  อีกทัง้ยงัสามารถกําหนดการเรียนการสอนเปนในกลุมยอยได  ผูเรียน

สามารถกําหนดและเลือกหวัเรื่องที่ตองการเรียนการสอน  ผูสอนสามารถใหอํานาจบางสวน            

หรือทั้งหมดแกผูเรียน ในการกําหนดวิธกีารเรียนการสอน การตอบสนอง การใหรางวลัหรือการทาํโทษ  

ซึ่งเปนไปตามระบบเสรีมากข้ึน  อีกทั้งยงัเปนการสนับสนุนแนวคิดที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียน  

                           แอนเจลโล (วิชุดา รัตนเพียร.  2542 หนา 30  อางอิงมาจาก Angelo. 1993)   

ไดสรุปหลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนกบัการเรียนการสอนผานเว็บ 5 ประการ           

ดังนี้คือ               

                               1) ในการจัดการเรียนการสอนโดยทัว่ไปแลว ควรสงเสริมใหผูเรียนและผูสอน

สามารถติดตอส่ือสารกันไดตลอดเวลา  การติดตอระหวางผูเรียนและผูสอนมีสวนสาํคัญ                  

ในการสรางความกระตือรือรนกับการเรียนการสอน  โดยผูสอนสามารถใหความชวยเหลือผูเรียน 

ไดตลอดเวลาในขณะกําลงัศึกษา  ทั้งยงัชวยเสริมสรางความคิดและความเขาใจผูเรียนที่เรียน       

ผานเว็บ  สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมทั้งซกัถามขอของใจกับผูสอนไดโดย

ทันทีทนัใด  เชน  การมอบหมายงาน สงผานอนิเทอรเนต็จากผูสอน  ผูเรียนเมื่อไดรับมอบหมายก็

สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย  และสงผานอนิเทอรเน็ตกลับไปยังอาจารยผูสอน หลงัจากนัน้
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อาจารยผูสอนสามารถตรวจและใหคะแนน  พรอมทั้งสงผลยอนกลับไปยังผูเรียนไดในเวลา               

อันรวดเร็วรือในทนัททีนัใด 

                               2) การจัดการเรียนการสอนควรสนับสนนุใหมกีารพฒันาความรวมมอื

ระหวางผูเรียน  ความรวมมือระหวางกลุมผูเรียนจะชวยพฒันาความคิดความเขาใจไดดีกวา          

การทาํงานคนเดียว  ทัง้ยงัสรางความสัมพนัธเปนทมี  โดยการแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวางกัน

เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด  เปนการพัฒนาการแกไขปญหาการเรียนรูและการยอมรับความคิดเห็น

ของคนอื่นมาประกอบเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด ผูเรียนที่เรียนผานเว็บแมวาจะเรียนจากคอมพวิเตอร

ที่อยูกนัคนละที่  แตดวยความสามารถของเครือขายอินเทอรเน็ตทีเ่ชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร

ทั่วโลกไวดวยกัน ทาํใหผูเรียนสามารถติดตอส่ือสารกันไดทันทีทนัใด  เชน  การใชบริการสนทนา

แบบออนไลนที่สนับสนนุใหผูเรียนติดตอส่ือสารกัน ไดต้ังแต 2 คนขึ้นไปจนถงึผูเรียนที่เปนกลุมใหญ 

                               3) ควรสนับสนนุใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง (Active Learners) 

หลีกเลี่ยงการกํากับใหผูสอนเปนผูปอนขอมูลหรือคําตอบ ผูเรียนควรเปนผูขวนขวายใฝหาขอมูล 

องคความรูตางๆ เอง  โดยการแนะนําของผูสอน  เปนทีท่ราบดีอยูแลววาอินเทอรเนต็เปนแหลงขอมูล

ที่ใหญที่สุดในโลก  ดังนัน้  การจัดการเรียนการสอนผานเว็บนี้จะชวยใหผูเรียนสามารถหาขอมูล      

ไดดวยความสะดวกและรวดเร็ว  ทั้งยังหาขอมูลไดจากแหลงขอมูลทั่วโลก  เปนการสราง                 

ความกระตือรือรนในการใฝหาความรู 

                               4) การใหผลยอนกลบัแกผูเรียนโดยทนัททีันใดชวยใหผูเรียนไดทราบถงึ  

ความสามารถของตน  อีกทัง้ยังชวยใหผูเรียนสามารถปรบัแนวทาง  วิธกีาร  หรือพฤติกรรม                   

ใหถูกตองได  ผูเรียนทีเ่รียนผานเว็บสามารถไดรับผลยอนกลับจากทั้งผูสอนเองหรือแมกระทัง่           

จากผูเรียนคนอื่นๆ ไดทันททีนัใด  แมวาผูเรียนแตละคนจะไมไดนั่งเรียนในชั้นเรยีนแบบเผชิญหนากนั       

ก็ตาม 

                               5) ควรสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนที่ไมมีขีดจํากัด สําหรบับุคคลที่ใฝหา

ความรูการเรียนการสอนผานเว็บเปนการขยายโอกาสใหกับทุกๆ คนที่สนใจศึกษา  เนื่องจากผูเรียน

ไมจาํเปนจะตองเดินทางไปเรียน ณ ที่ใดทีห่นึง่  ผูที่สนใจสามารถเรียนไดดวยตนเองในเวลา           

ที่สะดวก  จะเห็นไดวา การเรียนการสอนผานเว็บนีม้ีคุณลักษณะทีช่วยสนับสนนุหลักพื้นฐาน 

การจัดการเรียนการสอนทัง้ 5 ประการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (วิชุดา รัตนเพียร, 2542) 

                           โธมัส เอ็ม เวลช (Welsh,1997) ไดแสดงการเปรียบเทียบลักษณะการจัดการเรียน

การสอนระหวางการสื่อสารแบบประสานจังหวะ (Full Synchronous) การสื่อสารแบบประสาน
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จังหวะแบบจาํกัด (Limited Synchronous) การสื่อสารแบบไมประสานจังหวะ (Asynchronous) 

ของการเรียน การสอนในหองเรียนทั่วไปกบัการเรียนการสอนผานเว็บไวดังนี ้
             1.3 การฝกอบรม 
                   1.3.1 ความหมายของการฝกอบรม 
                           ไดมีผูใหความหมายของคําวาการฝกอบรมไวหลายทาน  ซึง่แตละทาน                 

ใหความหมายเนนหนักในเรื่องการเพิม่พนูความรู  ทักษะ และทัศนคติของผูเขารับการฝกอบรม       

ใหเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม  การฝกอบรม  หมายถงึ  กระบวนการอยางหนึง่      

ที่จัดขึ้นเพื่อเพิม่พูนความรู (Knowledge) และทักษะใหแกผูเขารับการฝกอบรมโดยจัดทําเปนชวงๆ 

หรือระยะเวลาตามความเหมาะสมของแตละเรื่อง  ซึ่งอาจจะใชเวลา 3 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 

หรือมากกวานัน้  การจัดการฝกอบรมอาจจะจัดเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม  ผูจัดการฝกอบรม     

อาจเปนหนวยราชการ  เอกชน หรือบริษัทหางรานก็ได  (นอย  ศิริโชต,ิ 2524. หนา 6)  การฝกอบรม  

หมายถงึ  กิจกรรมหรือความพยายามที่จะจัดกิจกรรมในสอดคลองกบัความตองการของหนวยงาน  

เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในเร่ืองความรู  เจตคติและทักษะในการทาํงาน  

(อุทุมพร  ทองอุไทย) จามรมาน, 2533. หนา 2) สวนวิจิตร อาวะกุล (2540,หนา 49-50) ไดกลาววา 

การฝกอบรมเปนลักษณะกจิกรรมเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องเปนปญหาที่เกิดขึ้นในวงแคบๆ ที่มี

ความจาํเปน  จะไมสอนหรืออบรมวิชาตางๆ กวางขวางหรือยาวนานเหมือนวทิยาลัย มหาวิทยาลยั  

การฝกอบรมจงึเปนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพในดานตางๆ  ไมวาจะเปนความรู 

ความสามารถ สติปญญา  ซึง่ตองการพัฒนาหรือฝกฝนอบรมบุคคลใหเหมาะหรือเขากับงาน           

หรือการทาํงาน    

                          สรุปไดวา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาบุคคล เพื่อใหผูเขารับ

การฝกอบรมไดเพิ่มพนูความรู  ความเขาใจ  มทีัศนคตทิี่เหมาะสม  มีความชาํนาญ  สําหรับ           

การปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ในชวงเวลาที่กาํหนดไว  
                   1.3.2 ความสาํคัญของการฝกอบรม      
                             องคการจําเปนอยางยิง่ที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากร วิธกีารหนึง่ที่ใชสําหรับ

การพัฒนาบุคลากรคือการฝกอบรม เพราะโดยลําพังองคการนั้นจะพัฒนาเองไมได  ถาขาดบุคลากร

ที่มีคุณภาพ  การฝกอบรมจงึมีความสําคญัตอองคการดังตอไปนี้ (กิตติ พัชรวิชญ., 2544.หนา 

447-448)  

                                1) สรางความประทบัใจใหพนักงานที่เร่ิมมาทํางาน  เนื่องจากพนักงาน       

ที่บรรจุใหม  เปลี่ยนสภาพแวดลอมจากสงัคมใหม  มีเพือ่นใหม  สถานที่ใหม  เครื่องมือใหม และ
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หนาที่รับผิดชอบมากขึ้น  ดังนัน้  การฝกอบรมปฐมนิเทศเริ่มเขาทํางานจึงมีความสาํคัญมาก  

พนักงานใหมจะมีเจตคติ (Attitude) ที่ดีตอหนาเพื่อนผูรวมงาน และหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมาย 

                                2) เพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงานใหสูงขึ้น  พนักงานทีท่ํางานอยูแลว             

ระยะหนึ่งอาจเกิดความเฉื่อยชา  เมื่อไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และเพิ่มพูนความรูจากวทิยากร  จะเปนการกระตุนใหกระตือรือรน กระฉับกระเฉงขึน้ 

                                3) เตรียมขยายงานขององคการ  องคการตองมกีารพัฒนาขยายเครือขาย

ของงานบุคลากรที่มีประสบการณในงานขององคการระดับหนึ่ง  ยอมมีความสําคัญตอการขยาย

งาน  ซึ่งองคการจาํเปนตองใชบุคคลเหลานีเ้ปนผูนาํ ดังนัน้ องคการจงึตองอบรมบุคลากรไวรับการ

ขยายงานขององคการ 

                                4) พฒันาพนักงานขององคการใหทนักับความกาวหนาของเทคโนโลยี        

ประสิทธิภาพในการผลิต  ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  เทคโนโลยีใหมๆ  มีบทบาทมากขึ้น                      

การนาํเทคโนโลยีมาใชกบังานจําเปนตองอบรมพนกังานใหรูจักใชอุปกรณที่ทันสมัย 

                                5) สรางขวัญและกําลังใจใหพนกังานขององคการใหเกิดความมั่นคง                     

ในการทํางาน  พนักงานทีท่ํางานมาระยะหนึ่งมีความรูความสามารถเหมาะสมควรไดเลื่อน        

ปรับเปลี่ยนตาํแหนงที่สูงขึน้  การไปรับตําแหนงใหมควรมีการฝกอบรมเพื่อเตรียมตวัไปดํารง

ตําแหนงนัน้ 

                                6) เพิม่พูนวทิยาการที่เปนประโยชนกับการพฒันาคุณภาพชีวติของพนกังาน

ในองคการ  องคการตองมกีารสัมมนา บรรยายพเิศษ เพื่อใหความรูที่จําเปนแกพนักงานในองคการ 

                                7) ลดงบประมาณคาวัสดุสูญเปลา เนื่องจากความไมรูที่ทําใหเกิดการสูญเสีย

ขององคการ 

                                8) สรางความสามัคคีในหมูพนกังาน การฝกอบรมเปนโอกาสที่พนักงานได

พักอยูรวมกนัไดรวมคิด รวมพูด และรวมทาํกิจกรรม สรางความคุนเคยใหพนักงานไดสนิทสนม 

สามัคคีกัน 

                                9) เปนวิธกีารแหงประชาธิปไตย บรรยากาศการฝกอบรมสงเสริมการทาํงาน

รวมกัน สนับสนุนการเปนผูนาํ และผูตาม เคารพในเหตุและผลซึ่งกนัและกันเพื่อความถูกตอง 

                                10) เปนการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต (Life long Education) ของบุคคล 

ใหไดมีโอกาสพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา                     
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                   1.3.3 กระบวนการฝกอบรม 
                             การฝกอบรมเปนเพียงหนึง่ในหลายวธิีการในการพฒันาบุคลากรขององคกร   

จะบังเกิดผลดตีอเมื่อผูรับผิดชอบดําเนนิการอยางมีระบบ   ซึ่งจะเกิดขึ้นได  หากผูจัดการฝกอบรม 

มีความเขาใจถึงกระบวนการฝกอบรม  และวิธีดําเนนิการในแตละขั้นตอนอยางเหมาะสม 

                             อรุณี สําเภาทอง (2538) ไดกลาวถงึกระบวนการฝกอบรมครูควรประกอบดวย          

ข้ันตอนตอไปนี ้

                                 1) การสํารวจ และวิเคราะหความตองการและความจาํเปนในการฝกอบรม 

                                 2) การกาํหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

                                 3) การสรางหลักสูตรฝกอบรม 

                                 4) การดําเนนิการฝกอบรม 

                                 5) การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม 

      
                             1) การสาํรวจ และวิเคราะหความตองการและความจาํเปนในการ
ฝกอบรม                
                 ความตองการและความจาํเปนในการฝกอบรม หมายถึง อุปสรรค ปญหา และ                   

ขอขัดของตางๆ  ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลซึ่งมีการศึกษาวิเคราะหแลววาปญหานั้น

เกิดจากการขาดทักษะและความรูในการปฏิบัติงานและอุปสรรคตางๆ เหลานี ้ สามารถแกไขได

โดยการฝกอบรมไมใชเกิดจากปญหาสภาพแวดลอมไมดี ขวัญไมดี การจัดการไมดี ขาดเครื่องมือ 

ขาดเครื่องชวยอื่น ๆ   

                 พฒันา  สุขประเสริฐ (2541. หนา 34)  กลาววา  การวิเคราะหความจําเปนในการ

ฝกอบรมของบุคลากรมีจุดมุงหมายเพื่อหาคําตอบวาบุคลากรใดมีความจาํเปนตองไดรับการ

ฝกอบรม และควรฝกอบรมในเรื่องอะไร    
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ภาพ 1 การวิเคราะหความจาํเปนในการฝกอบรมในรูปแบบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

              ที่มา : (พัฒนา  สุขประเสริฐ, 2541. หนา 35) 

 

                             2) การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม การกาํหนดวตัถุประสงคใน

การฝกอบรมตองระบุใหชัดเจนในลกัษณะที่เปนวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรม (Behavior Objectives)  

ซึ่งสามารถสังเกตไดในระหวางการฝกอบรม หรือสามารถวัดและทดสอบไดอยางเปนรูปธรรม

หลังจากฝกอบรมแลว  และจะตองกาํหนดในลักษณะทีเ่ปนวัตถปุระสงคเชิงปฏิบัติงาน 

(Performance Objectives)  ซึ่งสามารถติดตาม  สังเกต  และวัดได  หลังจากผูเขารับการฝกอบรม

กลับไปแลว   

                             3) การสรางหลกัสูตรฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรม หมายถงึ 

ประสบการณทั้งมวล ที่ผูดําเนินการจัดการฝกอบรมจัดใหแกผูเขารับการฝกอบรม  โดยมีเปาหมาย

เพื่อพัฒนาความรู  ทักษะ และเจตคติ  ที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา  และการแกไข

ปญหาของผูเขารับการฝกอบรมและหนวยงาน  โดยมีเปาหมายใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม

ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

                 การสรางหลักสตูรฝกอบรม  เปนขั้นตอนที่สําคัญตอนหนึ่งของกระบวนการฝกอบรม        

เปนตัวกาํหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ  เปนขั้น     

ของการวางแผนการฝกอบรมทั้งในดานการกําหนดเนื้อหา กิจกรรม ส่ือ และการประเมินผล                

จุดเริ่มตน ปญหาและขอขัดของจาก 
หนวยงานตาง ๆ ในองคกร 

กําหนดปญหาที่แทจริง 

พิจารณาแนวทางแกไข 

การฝกอบรมเพื่อ
ตอบสนองการแกไข

สิ้นสุด 
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การฝกอบรม  ดังนัน้  การสรางหลักสูตรฝกอบรมจะตองสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงค            

และเปาหมายของการฝกอบรมที่ไดกําหนดไว  ซึง่มีลําดบัข้ันตอนที่สําคัญดังนี ้

                                  3.1) การวิเคราะหสภาพปญหา การฝกอบรม  ผูดําเนนิการจะตอง

วิเคราะหสภาพปญหาและสภาพทั่วไปของกลุมเปาหมาย  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและแปลผล  

เพื่อกําหนดจุดมุงหมายหรือวตัถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม  ตลอดจนการคัดเลือกเนื้อหาและ

เทคนิคการฝกอบรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอมลูที่ไดมา 

                                  3.2) การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม วัตถุประสงคของ

การฝกอบรมเปนสิ่งที่กาํหนดวา  การฝกอบรมจะตองเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผูเขารับ          

การฝกอบรมใหเปนไปในลักษณะและระดับใด  จึงจะสามารถแกไขปญหาที่เปนความจําเปนใน 

การฝกอบรม (นิรันดร  จุลทรัพย, 2542. หนา 39)  ดังนั้น  การกําหนดวตัถุประสงคของหลักสูตร

ฝกอบรมจึงเปนการกาํหนดเปาหมายของการพัฒนาผูเขารับการฝกอบรม  ตามขอมูลที่ไดจาก   

การวิเคราะหปญหาและความตองการ  โดยเลือกพฤตกิรรมที่เปนปญหาและจาํเปนที่ตองไดรับ    

การพัฒนามาจัดทําเปนวัตถปุระสงคของหลักสูตร    

                                  3.3) การกาํหนดเนื้อหาสาระสาํหรับการฝกอบรม  หลักสตูรฝกอบรม

ควรจะเลือกเฉพาะเจาะจงทีจ่ะทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  ทกัษะ ทัศนคต ิ และ

สมรรถภาพตางๆ ที่จําเปนหรือที่จะนาํไปเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนเทานั้น  และจะตอง

เปนเรื่องที่เปนปญหาที่ครูกําลังประสบอยูหรือเปนประโยชนที่ครูจําเปนตองรู   

                                  3.4) การวางแผนการฝกอบรม  การวางแผนในการฝกอบรม               

เปนการกําหนดและตัดสินใจลวงหนา เกี่ยวกับกิจกรรมที่ตองดําเนนิการวา จะทําอะไร อยางไร  

เมื่อใด ที่ไหน และใครเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  โดยกจิกรรมเหลานีจ้ะตองเปนกิจกรรมที่สราง

เสริมประสบการณการเรียนรู  ซึ่งจะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม

ในทางที่ตองการและในทิศทางที่พงึปรารถนา   

                                  3.5) การประเมินการฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรม  หมายถงึ  

การวัดและ คนหาคุณคาที่ไดจากการฝกอบรม  เพื่อพิจารณาวาโครงการฝกอบรมบรรลุตาม

วัตถุประสงคทีไ่ดกําหนดไวหรือไม  โดยวัตถุประสงคของการฝกอบรมนั้นตองการทีจ่ะเปลี่ยน

พฤติกรรมการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมออกเปน 3 ลักษณะ  คือ  ความรู ทักษะ และเจตคติ   
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                         ก. วัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรม 

                      ปาน  สวัสด์ิสาลี  (2535. หนา 8-9) กลาวถึงวัตถปุระสงคของการประเมินผล        

การฝกอบรมเกี่ยวของกับเร่ืองตอไปนี้คือ   

                             1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ   

                             2) การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมและการจัดฝกอบรม   

                             3) การประเมินประโยชนและคุณคาของโครงการ/หลักสูตร ตอการปฏิบัติงาน

ของผูเขารับการฝกอบรม 

                             4) การประเมินผลลพัธ/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรม  

                    สุรพล  จนัทราปตย  (2533. หนา 25-26)  ไดกลาวถงึการประเมินผลเพื่อวัด        

ประสิทธิภาพของโครงการฝกอบรม  โดยเนนวาโครงการฝกอบรมนั้นจัดขึ้นเพื่อพฒันาบุคคล               

ใหเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถปุระสงคที่กาํหนดไว  ฉะนัน้  ประสิทธิผล

ของโครงการฝกอบรมจึงมุงประเมินการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเขารับการฝกอบรมเปนหลกั ซึง่จําแนก

ได 4 ประเภท คือ 

                             1) การประเมินปฏิกิริยา (reaction)  เปนการวัดความพงึพอใจ  ความคิดเหน็ 

ของผูเขารับการฝกอบรมทีม่ีตอโครงการฝกอบรม  ซึง่รวมถงึหลกัสูตร เนื้อหาวชิา วิทยากร วิธกีาร

ถายทอดและสภาพแวดลอมที่จัดฝกอบรม 

                             2) การประเมินการเรียนรู (learning)  เปนการประเมินผูเขารับการฝกอบรม        

ไดเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ตองการจะใหเรียนรูหรือไมเพียงไร 

                             3) การประเมินพฤติกรรม (behavior)  เปนการประเมินผูเขารับการฝกอบรม          

ไดเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในการทาํงานไปในทางที่ดีข้ึนหรือไม   ไดนําความรูและทกัษะที่ไดรับ   

จากการเขาฝกอบรมไปใชประโยชนในการงานเพียงใด 

                             4) การประเมินผลลพัธหรือผลกระทบ (result)  เปนการประเมินผลการทาํงาน

ของผูเขารับการฝกอบรมวาเปนอยางไร  มีประสิทธิผลและประสิทธภิาพเพิม่ข้ึนกวาเดิมหรือไม   

ผลการทาํงานเปนทีย่อมรับของผูรวมงานในระดับตางๆ เพียงใด 
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ภาพ 2  แสดงการประเมนิผล  4  ประเภท 

                                                      ทีม่า : (สุรพล  จันทราปตย, 2533 หนา 54) 
 

ปฏิกิรยิา  reaction  พฤติกรรม  behavior 

ทัศนคติของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอโครงการ  การปฏิบัติหนาที่ของแตละบุคคล 

     -  วิทยากร              -  ตรวจสอบพฤติกรรมการทํางาน 

     -  เนื้อหาวชิา                          อันเปนผลสืบเนื่องจากการ                                

     -  วิธีการถายทอด              ฝกอบรม 

     -  โสตทัศนปูกรณ 

     -  การดําเนินงาน 
การเรยีนรู  learning  ผลลัพธ  result 

วิชาการและความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม            ผลกระทบจากการฝกอบรมที่มีตอ 

ในชั้นเรียน                                                  หนวยงาน  และสภาพแวดลอมของ 

     -  การวัดผลตามวัตถุประสงค                        -  ตรวจสอบผลกระทบตางๆ เชน 

     -  ส่ิงที่คาดวาผูเขานับการฝกอบรมควรไดรับ                    ตนทนุต่ําลง  ขวัญกําลังใจดีข้ึน 

     -  การถายโยงความรูกับการปฏิบัติงาน                                ขาดงานนอยลง  ผลผลิตเพิ่มข้ึน 

 

                  ข. เครื่องมือประเมินผลการฝกอบรม 

                             เครื่องมือหรือสวนที่ใชในการวัดผล  การประเมนิผลของการฝกอบรมไดดี         

ไดแก (พัฒนา  สุขประเสริฐ, 2539. หนา 61-64) 

แนวทางในการประเมิน 

ประเมินในขณะฝกอบรม 
Internal  Measures 

ประเมินหลังฝกอบรม 
External  Measures 
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                             1) การสังเกตการณ (Observation) คือ การพิจารณาปรากฏการณ  เพื่อใหรูถงึ

การเปลี่ยนแปลงที่เปนประเด็นอันเกีย่วของกับวัตถุประสงคที่จะทําการสังเกต  การสงัเกตมี  2 แบบ 

คือ  การสงัเกตทางตรง และการสังเกตทางออม   

                             2) การจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) เปนการใหคะแนนเกี่ยวกับคุณภาพ

ซึ่งไมสามารถวัดออกมาไดเปนตัวเลขโดยตรง เชน  การวัดเจตคติ  อารมณ  เปนตน  การวัดแบบนี้

ตองใชวิธีการจัดอันดบัคุณภาพแลว  จงึใชวิธีการทางสถิติแปลงขั้นอนัดับคุณภาพเหลานี้ใหออกมา

เปนตัวเลข (scaling or rating) วาผลงานนั้นมีคุณคาหรอืคุณภาพมากนอยเพียงใด  มาตราทีน่ิยม

ใชกันทั่วไป เชน Likert  Scale 

                             3) แบบสอบถาม (Questionnaire)  เปนแบบที่บรรจุรายการคําถามคําตอบ  

เพื่อใหไดขอมลูที่ทาํใหเขาใจถึงปญหา  ความตองการ  ความคิดเหน็  เจตคติ  และความรูสึกนึกคดิ

ของบุคคล  คําถามมี  2  ประเภท  คือ  คําถามที่ใหตอบไดอยางเสรี (open  ended  question)   

คําถามที่ตองการคําตอบจําเพาะเจาะจง  (close  ended  question)   

                             4) การทดสอบ (Test)  เปนการใหผูตอบคําถามที่จะวัดบางสิ่งบางอยาง       

ในตัวผูตอบ  เชน  ความรูความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ระดับเชาวสติปญญา เปนตน การทดสอบ

อาจกระทํากอนการฝกอบรม  (Pre-test) เชน  วัดดูวากอนเขาอบรม  ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู

เกี่ยวกับเร่ืองทีจ่ะอบรมเพียงใด  มีทาทีความรูสึกตอการฝกอบรมอยางไร  ฯลฯ  และทดสอบ          

เมื่อเสร็จส้ินการฝกอบรม (Post-test)  เพื่อวัดดูการเปลี่ยนแปลงในตวัผูเขารับการฝกอบรม              

เมื่อเปรียบเทยีบกับผลการทดสอบครั้งแรกกอนการฝกอบรม 

                             5) การใหลงมือปฏิบัติจริง (Performance)  เปนการใหผูเขารับการฝกอบรม        

ไดลงมือทําดวยตนเอง  แลวพิจารณาดูผลงานวาเปนเชนไร  โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค              

ที่กําหนดไว   
                   1.3.4 จิตวิทยาผูใหญ 
                ผูใหญไมวาอายมุากแคไหนกม็ีความสามารถที่จะเรยีนรูได  แตลักษณะ

ธรรมชาติของผูใหญไมเหมอืนเด็ก  ดังนั้นวิธีการใหความรูแกผูใหญจงึแตกตางจากเด็ก  ในการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลจะพบวา  กลุมเปาหมายหลักในการดําเนินกิจกรรมเหลานี ้ประชากร

สวนมากเปนนักการศึกษาผูใหญ  และพฒันากรตองจดัการใหความรูความเขาใจในการฝกอบรม                    

แทบทุกกิจกรรม คือ ผูเรียนที่เปนผูใหญ (Adult Learner) หรือนักศกึษาผูใหญ (Adult Students) 

ในกรณีที่เปนกิจกรรมที่จัดเปนชั้นเรียน (สุวัฒน  วัฒนวงศ, 2544. หนา 34) 
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              1) ความหมายผูใหญ 
                            บุคคลซึ่งมีพฒันาการไปพรอมกันทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ  

ตลอดจนบทบาททางสังคมสมบูรณเต็มที ่สามารถรับผิดชอบและดําเนินชวีิตและกจิกรรมตางๆ 

รวมกับผูใหญอ่ืนๆ ไดดวยความราบรื่น (เชียรศรี  ววิิธสริิ, 2527. หนา 36) 

                                 โนลส นักการศึกษาผูใหญผูมีชื่อเสียงเปนทีย่อมรับแหงสหรัฐอเมริกา           

ไดกลาวไวในตาํราเกี่ยวกับเกณฑการตัดสินวาบุคคลจะเปนผูใหญหรือไม ทัง้นี ้ข้ึนอยูกับพฤติกรรม

และบทบาททางสงัคมที่เหมาะกับความเปนผูใหญ นอกจากนั้น จะตองเปนผูที่มมีโนภาพตอตนเอง

และวุฒิภาวะในการเปนผูใหญ (Knowles, 1980. P 30-32) 

                                 อุนตา นพคุณ (2527. หนา 29-30) ไดกําหนดเกณฑการพิจารณาบุคคลที่มี

ลักษณะเปนผูใหญ โดยมีคุณลักษณะที่สําคัญอยู 3 ประการไดแก 

                                     1.1) ลักษณะทางอายุ ประเทศไทยกาํหนดเกณฑใหผูที่มีอายุยางเขา           

ปที่ 15 (14 ปบริบูรณ)  เขาสูภาวะความเปนผูใหญ  โดยเปลี่ยนคาํนาํหนาชื่อจาก ด.ช. เปนนาย 

และจาก ด.ญ. เปน น.ส. แตโดยกฎหมายบุคคลจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 20 ปบริบูรณ  

                                     1.2) ลักษณะทางอารมณและสติปญญา  นักจิตวิทยาพฒันาการ             

จะพิจารณาความเปนผูใหญ  โดยคํานงึถึงวฒุิภาวะทางดานจิตใจ  ความพรอมทางสติปญญา  

และความรับผิดชอบในภารกจิที่ตองใชทั้งดานอารมณและสมองควบคูกัน ถาหากบุคคลใด                 

มีความสามารถมากพอกย็อมรับวาเขาสูภาวะเปนผูใหญแลว 

                                     1.3) ลักษณะของบทบาทหนาทีท่างสังคมและการประกอบอาชีพ  นับวา

เปนเกณฑในการพิจารณาที่มีความสําคญัมาก  เพราะวาผูใหญมีรายไดจากการประกอบอาชีพ        

ที่แนนอน มั่นคง  และสามารถจะทาํหนาที่ในสงัคมไดอยางเหมาะสม  โดยเริ่มจากการมีบทบาท  

ในครอบครัว  อาจเปนพอแมทําหนาที่พลเมืองดีในการเสียภาษีอากรใหแกรัฐบาล  ตลอดจน           

บทบาทอื่นๆ  ในสังคมตามความสามารถและความสนใจ 
                  2) การเรยีนรูในวยัผูใหญ   
                                นักทฤษฎีเกี่ยวกบัการเรยีนรูของผูใหญเชื่อวา  มนษุยเมื่อโตขึ้นยิง่กําหนด

ชีวิตของตัวเองมากขึ้น และมนุษยมีความพรอมที่จะเรียนรู  เพราะชีวติตางก็ประสบกับปญหา   

ตาง ๆ มาก  สมมติฐานที่เปนพืน้ฐานในการจัดการศึกษาผูใหญม ี4 ประการ ดังนี ้

                                     2.1) มโนภาพตอตนเอง (self-concept)  บุคคลเมื่อเจริญเติบโตและ            

มีวุฒิภาวะมโนภาพตอตนเองจะเคลื่อนจากการพึ่งผูอ่ืนเต็มที่ไปเปนการนําตนเอง จะใหผูอ่ืนยอมรับ
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การควบคุมและการนาํตนเอง  ซึ่งถาหากสถานการณใดที่ไมไดรับโอกาสทีจ่ะควบคุมและนําตนเอง  

เขาจะเกิดความตึงเครียดและมีปฏิกิริยาในลักษณะการตอตาน 

                                   2.2) ประสบการณ (Experience)  บุคคลเมื่อมีวุฒิภาวะยิ่งขึ้น  ก็ยิง่มี

ประสบการณกวางขวางมากขึ้น  มีพืน้ฐานความรูกวางที่จะรองรับการเรียนรูใหมๆ  ดังนัน้              

การจัดการฝกอบรมควรจะดึงประสบการณของผูเขารับการฝกอบรมมาใชเปนสวนหนึง่ของ          

กิจกรรมการฝกอบรม 

                              2.3) ความพรอม (Readiness)  ผูใหญมีความพรอมที่จะเรียนเมื่อเขา          

รูสึกวาสิง่นัน้  “จําเปน”  ตอบทบาทและสถานภาพทางสังคมของเขา 

                              2.4) แนวโนมตอการเรียนรู  (Orientation to Learning)  ผูใหญมีแนวโนม

ที่จะยึด  ปญหาเปนศนูยกลางของการเรียนรู และตองการนําความรูนัน้ไปใชไดทันทีในปจจุบัน    

ไมใชรอไปใชในอนาคต  ดังนั้น  การกาํหนดหัวขอที่จะใชในการฝกอบรมจะตองใหตรงกับปญหา  

และความตองการของผูเขารับการฝกอบรม 

                   ผูเรียนที่เปนผูใหญแตละคนจะมีลักษณะเฉพาะตัวเอง (Unique)  ซึ่งยอมจะ

ไมเหมือนกับใคร  ทัง้นี ้ เปนเพราะวามนุษยเรานัน้เปนผลผลิตของชีวติที่ผานมา นอกจากนัน้แลว

สภาวะความเปนผูใหญกเ็ปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuing Process)   

ซึ่งเปนผลมาจากอดีตและตอเนื่องไปสูอนาคต การเรียนรูของผูใหญ  ไมวาจะเปนการเรียนรู

ประเภทใดก็ตาม ยอมหมายถึงการรับขอสนเทศใหมๆ การเก็บขอสนเทศไวชวงระยะเวลาหนึ่ง และ

การระลึกขอสนเทศนั้นไดในภายหลงั ความจําของมนุษยจะเริ่มจากการที่ประสาทสมัผัสตาง ๆ 

(Senses) โดยเฉพาะที่สําคัญก็คือ ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย จะทําหนาที่    

รับสัมผัสขอสนเทศผานเขามาแลวเปลีย่นขอสนเทศนัน้ๆ เปนพลังงานไฟฟาเคม ีจากนัน้ก็สงตอไป

ยังสมองโดยผานระบบประสาท ซึ่งสมองจะทําหนาที่วิเคราะหขอมูลนั้นๆใหเปนรูปแบบที่เหมาะสม

เพื่อเก็บไวเปนความจาํ  ซึ่งความจาํนัน้แยกประเภทออกเปน 3 ระดับ   ดังนี ้(สุวัฒน วัฒนวงศ, 

2544. หนา 57-66) 

                              1) การรับความรูสึก  ซึง่ขอสนเทศที่รับเขามาในขัน้นี ้จะผานมาทาง

ประสาทรับความรูสึกและจะมีอยูเพยีงชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ และจะถูกวิเคราะหในระดับที่แตกตางกัน  

                              2) ความจาํระยะสั้น หมายถงึ  ความจําหลงัการรับรูส่ิงเราที่ไดรับ         

การตีความจนเกิดการรับรูแลวก็จะอยูในความจาํระยะสัน้  เราใชความจําระยะสั้นสาํหรับ              
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การจําชัว่คราว เพื่อใชเปนประโยชนในขณะที่จําอยูเทานัน้  เชน  การจาํหมายเลขโทรศัพท              

จากสมุดโทรศัพท  เมื่อเสร็จส้ินเราก็ไมมีความจาํเปนตองจําหมายเลขนั้นอีก  

                              3) ความจาํระยะยาว หมายถึงความจาํทีม่ีความคงทนถาวรกวา       

ความจาํระยะสั้น เราจะไมรูสึกในสิ่งที่จาํอยูในความจําระยะยาว แตเมือ่ตองการใชหรือมีส่ิงหนึ่ง    

ส่ิงใดมาสะกิดใจก็สามารถจะรื้อฟนขึ้นมาได  
                      3) สมมติฐานเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ 
                              สมมติฐานที่เกีย่วของในการเรียนรูของผูใหญม ี 5 ประการ ไดแก  (สุวัฒน  

วัฒนวงศ, 2544. หนา 70) 

                              3.1) ชวงชวีิตของผูใหญ  การเสื่อมถอย ซึ่งเปนลักษณะธรรมชาติของชีวิต 

มีสวนเกี่ยวของและมีอิทธิพลตอสติปญญาของผูใหญ อันมีผลทาํใหการเรียนรูของผูใหญดอยกวา

คนหนุมสาวมอีงคประกอบคือ การไมไดใช โรคภัย และการขาดความสนใจ 

                              3.2) การเปลี่ยนแปลงบทบาท มีความสมัพันธโดยตรงกบับุคลิกภาพ       

และการพัฒนาตนเอง  แตวาการเปลีย่นแปลงบทบาทตางๆ อาจทาํใหเกิดความเครยีดทางอารมณ 

ผูใหญจึงควรจะไดเรียนรูวิธกีารพักผอนบาง 

                              3.3) วุฒิภาวะ มนษุยสามารถมีพัฒนาการไปในทิศทางทีอ่าจคาดการณ

ไดแนนอนโดยเฉพาะก็คือ จะมีความเปนอสิระมากขึ้น เปนบุคคลที่มคีวามรับผิดชอบตนเองได 

บุคคลไมจําทีจ่ะตองไดรับการควบคุมจากสิ่งภายนอกในการที่จะมาบงัคับใหกระทาํพฤติกรรม 

ตางๆ 

                              3.4) ประสบการณของผูใหญ จะชวยใหผูใหญนําเอาคณุคาเหลานี้           

มาใชใหเปนประโยชนในการเรียนรู  

                              3.5) การเปนผูเรียนดวยตนเอง การเรียนรูของผูใหญมีจดุมุงหมาย               

ที่จะทําใหผูเรียนดําเนนิการเรียนรูดวยตนเอง  โดยเกิดจากการเรียนรูภายในตัวผูเรียนเอง                      

ซึ่งการที่ผูเรียนจะมีลักษณะเชนนี้ได เขาควรจะเปนนักคิดเปนนักสรางสรรคและขยายสมรรถภาพ

การเรียนรูไปตลอดชีวิตดวย  
 4) การฝกอบรมกับกระบวนการเรียนรูของผูใหญ 

                             การฝกอบรมมีความสัมพันธอยางใกลชดิกับการเรียนรู  เนื่องจากการ

ฝกอบรม  เปนกระบวนการหนึ่งซึ่งมุงกอใหเกิดการเรียนรู  เร่ืองที่สําคัญเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติใน

การเรียนรูของผูใหญ  อาจพอสรุปเปนขอๆ  ไดดังนี ้



 

 

33

                               4.1) ผูใหญตองการรูเหตุผลในการเรียนรู และ ผูใหญจะเรียนรูตอเมื่อ        

เขาตองการจะเรียน เนื่องจากผูใหญนัน้เขาใจตนเอง และรูวาตนเองมคีวามรับผิดชอบตอผลของ

การตัดสินใจของตนเองได  

                              4.2) ลักษณะการเรียนรูของผูใหญในกระบวนการเรียนรู  ผูใหญตองการ  

เปนอยางมากที่จะชีน้ําตนเองมากกวาจะใหผูสอน มาชี้นาํหรือควบคุมเขา นัน่คือ ผูใหญอยาก       

ที่จะเรียนรูดวยตนเองมากกวา และดวยการเรียนรูมีลักษณะเปนการแนะแนวมากกวาการสอน        

ดังนัน้ บทบาทของ ผูสอนควรจะเปนการเขาไปมีสวนรวมกับผูเรียนในกระบวนการคนหาความจริง 

หรือที่เรียกวาผูอํานวย ความสะดวก ในการเรียนรู (Facilitator) มากกวาที่จะเปนผูถายทอดความรู

ของตนไปยังผูเรียน  

                              4.3) บทบาทของประสบการณของผูเรียน ประสบการณชีวิตมีผลกระทบ    

ตอการเรียนรูของผูใหญ ขอแตกตางในการเรียนรูที่สําคญัระหวางผูใหญกับเด็กอยางหนึ่งก็คือ       

ผูใหญมีประสบการณมากกวา ซึ่งอาจเปนไดทั้งขอดีและขอเสีย ทัง้นี ้เพราะวธิีการเรียนรูเบื้องตน

ของผูใหญ คือ การวเิคราะหและคนหา ความจริงจากประสบการณ ซึง่นักจิตวทิยาบางคนเชื่อวา 

หากเขารับรูวาสิ่งที่เขาเรียนรูนั้นมีสวนชวยรักษา หรือเสริมสรางประสบการณภายในตัวเขาผูใหญ  

ก็จะเรียนรูไดมากขึ้น  

                              4.4) แนวโนมในการเรียนรูของผูใหญ โดยทั่วไปเดก็มีแนวโนมที่จะเรียนรู  

โดยอาศัยเนื้อหาวิชาและมองการเรียนรูในลักษณะเอง การแสวงหาความรูจากเนื้อหาสาระของวิชา

ใดวิชาหนึง่โดยตรง แตสําหรับผูใหญ การเรียนรูจะมุงไปที่ชีวิตประจาํวนั  (Life-centered) หรือเนน

ที่งานหรือการแกปญหา(Task-centered) เสียมากกวา  

                             4. 5) บรรยากาศในการเรียนรูของผูใหญ ผูใหญจะเรียนรูไดดีกวาใน

บรรยากาศที่มกีารอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งทางกายภาพ เชน การจัดแสงสวางและอุณหภูมิ

ของหองใหพอเหมาะ 

  

             สรุปถึงหลกัสําคัญในการเรียนรูของผูใหญ ดังนี ้คือ (ธนู กุลชล, 2523) 

                 ก) ผูใหญจะเรียนเมื่อเขาตองการจะเรียน 

                 ข) ผูใหญจะเรียนเฉพาะสิง่ที่เขามีความรูสึกวามีความจาํเปนจะตองเรียน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเรยีนเพื่อนาํไปปฏิบัติ 
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                 ค) ผูใหญเรียนรูโดยการกระทําไดดีกวา การสอนผูใหญจงึควรใชวิธีการหลายๆ อยาง

รวมทัง้ใหลงมอืกระทําดวย 

                 ง) จุดศูนยกลางในการเรียนรูของผูใหญอยูทีป่ญหา  และปญหาเหลานั้นจะตองเปนจริง 

                 จ) ประสบการณมีผลกระทบกระเทือนตอการเรียนรูของผูใหญ ซึง่อาจเปนไดทั้งคุณ      

และโทษตอการเรียนรู 

                 ฉ) ผูใหญจะเรียนรูไดอยางดียิง่ในบรรยากาศแวดลอมที่เปนกนัเอง ไมใชรูสึกถูกบงัคับ  

โดยระเบียบกฎเกณฑ 

                 ช) ผูใหญตองการการแนะแนวไมใชการสอน และตองการการวัดผลดวยตนเอง 

มากกวาการใหคะแนน 
                   1.3.5 ทฤษฎกีารเรยีนรู 
                             การเรียนรูเปนกระบวนการดานสมรรถภาพ ทักษะและทัศนคติทีค่นเราไดรับ 

ต้ังแตเปนทารก เปนเด็กจนเปนผูใหญ  กระบวนการเรียนรูจึงเปนสวนสําคัญของความสามารถ 

ของคนเรามนีกัการศึกษาหลายทานไดกลาวไววา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเปน

ผลมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพนัธกับส่ิงแวดลอม  (วารินทร  รัศมีพรหม 2542 หนา 74)   

                            ในการออกแบบระบบการเรียนการสอนมีความจาํเปนที่ผูออกแบบจะตองนาํ

หลักการของทฤษฎีตาง ๆ  เขามาเกีย่วของ  เพราะจะเปนสวนที่ชวยใหการออกแบบระบบการสอน

นั้นๆ ประสบผลสําเร็จลงได  ในการฝกอบรม ผูที่ออกแบบการฝกอบรมใหไดดี ควรมีความรูพื้นฐาน

ดานหลักการและทฤษฎทีี่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเพิม่พูนความรูทัง้ในเชงิวิชาการ

และทักษะการสอน การดาํเนนิการฝกอบรมครูใหไดผลตามจุดมุงหมายที่วางไว สามารถเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรม ทาํใหสามารถนาํความรู  ทกัษะ  และเจตคติที่ไดรับ

จากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติการสอน  ในการฝกอบรมโดยการใชอินเทอรเน็ต จึงตองศึกษาหลักการ

และทฤษฎทีี่จะนําไปใชเพื่อเปนพืน้ฐานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเขารับการฝกอบรม 

ดังนี ้
                             1.3.5.1  ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ   
                                            ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ  (Information Processing)          

เปนทฤษฎีการเรียนรูที่เปนการเปลี่ยนแปลงความรูของผูเรียนทัง้ปริมาณและวิธีการประมวล         

สารสนเทศ  การอธิบายการเรียนรูโดยนักจิตวิทยา แบงออกเปน 3 กลุม   
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                         กลุมแรก  เปนกลุมที่เรียกตนเองวาเปน  Pure  Information  Processing  

Theorist  ไดอธิบายการเรียนรูของมนษุยจากการใชคอมพิวเตอรจาํลองแบบ (Simulate) ประกอบ 

ดวยขั้นตอนหลัก คือ  (1) การรับขอมูลเขา (Input) โดยใชอุปกรณรับขอมูล  (2) รหัสปฏิบัติการ 

โดยใชสวนชุดคําสั่งหรือ Software  ส่ังใหทาํงาน และ (3)  การแสดงผลสงออก (Output)   

                         กลุมที่สอง เปนกลุมนักจติวิทยาพฤติกรรมนิยม ซึ่งอธบิายการประมวลสารสนเทศ  

ตามแนวทางของทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม 

                         กลุมที่สาม นักจิตวทิยาพทุธิปญญานิยมที่ไดนําแนวทางของทฤษฎีพุทธิปญญา

นิยมมาอธิบายการประมวลสารสนเทศหรอืขอมูลขาวสาร   ซึง่เปนทฤษฎีที่จะใชอธบิายทฤษฎี         

การประมวลสารสนเทศ 
                             1.3.5.2 ทฤษฎสีรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง  
                                          ทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง  (Constructivism) เปนทฤษฎี

การเรียนรูที่มพีื้นฐานทางจติวิทยา  ปรัชญา  และมานษุยวทิยา  โดยเฉพาะอยางยิง่จากจิตวทิยา

ดานปญญา  (Cognitive  Psychology)  เปนทฤษฎีที่อธบิายถงึการไดมาซึ่งความรูและนําความรู

นั้นเปนของตนเองไดอยางไร  ดังที่วารินทร  รัศมีพรหม, 2542  ไดอธิบายวา  Constructivism คือ  

การที่ผูเรียน ไมไดรับเอาขอมูลและเก็บขอมูลความรูนั้นเปนของตนเองทันที  แตจะแปลความหมาย

ของขอมูลความรูเหลานั้น  โดยประสบการณของตนและเสริมขยายและทดสอบการแปลความหมาย

ของตนดวย ทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของพีอาเจต (Piaget’s Cognitive Development  

Theory)  ซึง่กลาววา การเรยีนรูเกิดจากการคนพบและประสบการณ ทฤษฎนีี้เกิดจากความคิดทีว่า

การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการที่แตละบุคคลไดสรางความรูข้ึน และทาํใหสําเร็จโดยผานกระบวนการ

ของความสมดุล (Equilibration) ซึ่งกลไกของความสมดุลเปนการปรบัตัวของตนเองใหเขากับ

ส่ิงแวดลอมเพือ่ใหอยูในสภาพสมดุล  ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบดวยกระบวนการ 2 อยาง คือ 

                              1) การซึมซาบหรือดูดซึม  (Assimilation)  เปนกระบวนการที่มนุษย        

มีปฏิสัมพันธกบัส่ิงแวดลอม  และซึมซาบหรือดูดซึมเอาประสบการณใหมใหเขากับความคิดความรู

ในโครงสรางทีเ่กิดจากการเรยีนรูเดิมที่มีอยู 

                               2) การปรับโครงสรางทางปญญา (Accommodation) เปนกระบวนการ 

ที่ตอเนื่องมาจากกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม  คือเมื่อไดซึมซาบหรือดูดซึมเอาประสบการณใหม

เขาไปในโครงสรางเดิมแลว  ก็จะทําการปรับประสบการณใหมใหเขากบั  โครงสรางของความรูเดิม

ที่มีอยูในสมองกอนแลว  แตถาไมเขากนัไดกจ็ะทําการสรางโครงสราง  ใหมข้ึนมาเพือ่รับประสบการณ

ใหมนัน้ 
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                     สรุปทฤษฎีการสรางความรูใหมโดยผูเรียน เปนการเนนใหผูเรียนแกปญหาดวยตนเอง    

ซึ่งขึ้นอยูกับการตอบสนองการคนพบความรูใหมของแตละบุคคล สังคม  ส่ิงแวดลอม  ภาษาและ

วัฒนธรรม จะเขามามีสวนและเปนปจจยัสําคัญในการสรางองคความรูใหม  

                             1.3.5.3 ทฤษฎกีารเรยีนรูทางจิตวทิยา แบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 

                                         1) ทฤษฎพีฤตกิรรมนิยม (Behavioral Theories)  เปนทฤษฎีซึง่เชื่อวา  

จิตวิทยาเปนเสมือนการศึกษาทางวทิยาศาสตรของพฤติกรรมมนุษย (scientific study of human 

behavior) และการเรียนรูของมนษุยเปนสิง่ที่สามารถสงัเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก  นอกจากนี้

ยังมีแนวคิดเกีย่วกับความสมัพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง (Stimulus and response)     

ซึ่งเชื่อวาการตอบสนองของสิ่งเราของมนษุยจะเกิดขึ้นควบคูกันในชวงเวลาที่เหมาะสม  นอกจากนี้

ยังเชื่อวาการเรียนรูของมนษุยเปนพฤตกิรรมแบบแสดงอาการกระทํา (Operant conditioning)    

ซึ่งมีการเสริมแรง (Reinforcement) ลักษณะการเรียนของพฤติกรรมนิยมนี้จะตองเกิดขึ้นตามลําดับ

ที่แนชัด  การที่ผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นจะตองเรียนตามขัน้ตอนเปนวัตถุประสงคๆ ไป   

ผลที่ไดจากการเรียนในขั้นแรกจะเปนพืน้ฐานในการเรียนขั้นตอ ๆ ไปในที่สุด 

                                         2) ทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม (Cognitive theory) เกิดขึ้นจาก     

แนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky) ที่ไมเหน็ดวยกับสกนิเนอร (Skinner)  บิดาของทฤษฎีพฤติกรรม

นิยมในการมองพฤตกิรรมมนุษยไววาเสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร  ชอมสกี้เชื่อวาพฤตกิรรม

มนุษยนัน้เปนเรื่องของภายในจิตใจ  มนษุยไมใชผาขาวที่เมื่อใสสีอะไรลงไปก็จะกลายเปนสีนัน้  

มนุษยมีความนึกคิด และความรูสึกภายในที่แตกตางกันออกไป  ดังนัน้  การออกแบบการเรียน     

การสอนก็ควรที่จะคํานึงถึงความแตกตางของมนษุยดวย  ในชวงนี้มีความคิดตางๆ เกิดขึ้นมากมาย  

เชนแนวคิดเกีย่วกับการจํา ไดแก ความจําระยะสั้น  ความจําระยะยาว และความคงทนของการจาํ  

แนวคิดเกี่ยวกบัการแบงความรูออกเปน  3  ลักษณะ คือความรูในลกัษณะที่เปนขั้นตอน  

(Procedural Knowledge)  ซึ่งไดแกความรูในลักษณะเปนการอธิบาย (Declarative Knowledge)  

ซึ่งไดแกความรูที่อธิบายวาคอือะไรและความรูในลักษณะที่เปนเงื่อนไข (Conditional Knowledge)  

ซึ่งไดแกความรูที่อธิบายวา เมื่อไร  ทาํไม  ซึ่งความรูทัง้ 2 ประเภทหลังนี้ไมตองการลําดับการเรียนรู

ที่ตายตวั ทฤษฎีปญญานิยมทําใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนที่ทาํให ผูเรียนมีอิสระ

มากขึ้นในการควบคุมการเรยีนรูดวยตนเองโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีอิสระมากขึ้น  ในการเลือก

ลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตน 
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                                         3) ทฤษฎีโครงสรางความรู  (Schema  Theory) ทฤษฎีโครงสราง

ความรู (Schema Theory)  เปนแนวคิดที่เชื่อวาโครงสรางภายในของความรูที่มนษุยมีอยูนัน้        

จะมีลักษณะเปนโหนด หรือกลุมที่มกีารเชือ่มโยงกันอยู  ในการที่มนุษยเรียนรูอะไรใหมๆนัน้    

มนษุยจะนาํความรูใหมๆ ที่ไดรับนั้นไปเชื่อมโยงกับกลุมความรูที่มีอยูเดมิ (pre-existing knowledge)  

รูเมลอารทและออโทนี่ (Rumelhart and Ortony,1997)  ไดใหนิยามของคําวา  โครงสรางความรู   

ไววาเปนโครงสรางขอมูลภายในสมองของมนุษยซึ่งรวบรวมความรูเกี่ยวกับวัตถุ  ลําดับเหตุการณ     

รายการกจิกรรมตางๆ เอาไว  หนาที่ของโครงสรางความรู นี้ก็คือ  การนําไปสูการรบัรูขอมูล  

(perception)  การรับรูขอมลูจะเกิดขึ้นไมไดหากขาดโครงสรางความรู(Schema)  ทัง้นี ้ กเ็พราะ

การรับรูขอมูลนั้น  เปนการสรางความหมายโดยการถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิมภายใน

กรอบความรูเดิมที่มีอยู  และจากการกระตุนโดยเหตุการณหนึ่งๆ ที่ชวยใหเกิดการเชือ่มโยงความรู

นั้นๆ เขาดวยกัน  การรับรูเปนสิ่งสาํคัญทีท่ําใหเกิดการเรียนรู เนื่องจากไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้นได

โดยปราศจากการรับรู  นอกจากโครงสรางความรูจะชวยในการรับรูและการเรียนรูแลวนัน้           

โครงสรางความรูยังชวยในการระลึก (Recall)  ถงึสิ่งตางๆ  ที่เราเคยเรยีนรูมา (Anderson.1984) 
  
             1.4 การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
                   1.4.1 กระบวนการออกแบบบนเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
                             การเรียนการสอนผานเว็บเปนอกีทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน     

เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกนัไมวาผูเรียนจะอยูที่ใดก็ตาม  อีกทัง้ยงัสนับสนนุใหเกดิสภาพแวดลอม

ที่สงเสริมใหผูเรียนใฝหาความรูไดมากยิ่งขึน้  รับรูไดกวางขวางมากยิง่ขึ้นแทนการจํากัดดานเวลา

และสถานที่เรียน (Brown, Collins and Duguid.1989) การเรียนการสอนผานเว็บจะมีประสิทธิภาพ

มากนอยแคไหนนั้น ยงัตองขึ้นอยูกบัหลักการออกแบบและพัฒนาเวบ็เพจ เพื่อการเรียนการสอน 

ซึ่งเปรียบไดวาเปนหัวใจหลกัสําคัญในการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ  

                              แมคมานัส  (Mcmanus. 1998) โดยเสนอแนะรูปแบบการออกแบบระบบ    

การเรียนการสอนดวยอนิเทอรเน็ตที่ใชแบบการออกแบบการเรียนการสอนที่เรียกวา เอช ดี เอ็ม         

(HDM : Hypermedia  Design  Model)  ประกอบดวย 

                                  1) การกําหนดขอบเขตของการเรียนการสอน 

              2) การกําหนดองคประกอบของกรณีตัวอยางที่เกี่ยวกบัการเรยีนการสอน 

                                  3) กําหนดหวัขอและแนวคิด 

             4) รวบรวมหวัขอความเพื่อเชื่อมโยงเขาสูกรณีตัวอยาง 
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             5) ใหผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนโดยใชกรณตัีวอยาง 

             6) ใหโอกาสผูเรียนในการตรวจสอบตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ภาพ 3  การออกแบบการเรยีนการสอน เอช ดี เอ็ม (HDM) 

                          ที่มา : Mcmanus  http://hccwf.cc.utexas.edu/~mcmanus/wbi.html (Online) 

 

             โดยมีข้ันตอนในการออกแบบดังนี ้

                 1) การกาํหนดขอบเขตของการเรียนการสอน เปนการกําหนดขอบเขตและองคประกอบ

ของการเรียนรูที่ผูเรียนควรจะไดรับตามความเหมาะสมกบัเวลา  เปนการกําหนดวาขอบเขตของ

การเรียนการสอนควรจะมีแคไหน  ระบบการเรียนการสอนแบบไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia)     

ควรจะเปนขอบเขตความรูทีม่ีความซบัซอนมีเสนทางการเชื่อมโยงองคประกอบความรูที่ซับซอน

และซ้ําซอนหลายเสนทาง 

กําหนดขอบเขตของ 

การเรียนการสอน 

กําหนดองคประกอบของกรณีตัวอยาง 

ที่เกี่ยวของกบัการเรียนการสอน 

กําหนดหวัขอ 

และแนวคิด 

ใหผูเรียนเปนผูควบคุม 

การเรียนโดยใชกรณีตัวอยาง 

รวบรวมหวัขอความรูเพื่อ

เชื่อมโยงเขาสูกรณีตัวอยาง

ใหโอกาสผูเรียนใน

การตรวจสอบตนเอง
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                 2) การกาํหนดองคประกอบของกรณีตัวอยางที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะทาํใหเกดิ

การเรียนรูแกผูเรียน ซึง่รวมทั้งขอความ กราฟก และวิดีโอ ที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายที่สําคัญกรณี

ตัวอยางที่ผูออกแบบเลือกมาควรจะมีความเหมาะสมในทกุๆ ดานของขอบเขตการเรียน  

                 3) กําหนดหัวขอและแนวคิด ในขั้นนี้จะเปนการกําหนดเคาโครงความรู กําหนดเปาหมาย

การออกแบบ เลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสม และวิธีการนําเสนอองคความรู โดยสรางรูปแบบ

การติดตอที่สอดคลองกับเปาหมายของการออกแบบ เคาโครงความรูที่จะกาํหนดในขั้นตอนนี้       

เปนองคความรูที่ผูเรียนควรจะไดรับเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนตามขอบเขตที่ไดกําหนด

ไวในขั้นตอนที ่1 

                 4) รวบรวมหัวขอความรูเพื่อเชื่อมโยงเขาสูกรณีตัวอยาง ในขั้นนีจ้ะเปนการรวบรวมและ

สรางเสนทางเพื่อเชื่อมโยงกรณีตัวอยางตางๆ เขาไวดวยกัน ซึ่งจะเปนเสนทางนําไปสูประเด็น

ความรูทีก่ําหนดไวในขอบเขตของการเรียนการสอน 

                 5) ใหผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนโดยใชกรณีตัวอยาง การเปดโอกาสใหผูเรียน            

เปนผูควบคุมการเรียนรูดวยตนเองผานเสนทางการเรยีนรูจากกรณตัีวอยางทีก่ําหนดไว จะทาํให 

ผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนที่ต้ังไวได โดยใชแนวความคิดตามทฤษฎี              

คอนสตรัคติวิส (Constructivist) ซึ่งผูเรียนอาจจะไมจาํเปนที่จะตองเดนิตามแนวความคิดที่ผูสอน

วางไว แตผูเรียนสามารถจะคิดคําสําคัญ (Keyword) ที่ใชในการคนหาดวยเครื่องมือชวยคน 

(Search Engine) ข้ึนมาเองก็ได 

                 6) ใหโอกาสผูเรียนในการตรวจสอบตนเอง  เปนขั้นตอนการตรวจสอบตนเองของผูเรียน  

ในรูปแบบนี้ผูเรียนจะเปนศูนยกลางของการเรียนรู  ผูเรียนสามารถที่จะเลือกกําหนด  คนหาขอมูล

ความรู  และตอบคําถามที่อยากรูไดดวยตนเอง  ผูเรียนจงึควรมีการตรวจสอบตนเองวาสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคตามที่ต้ังไวไดหรือไม  โดยผูสอนควรออกแบบเครื่องมือชวยในการตรวจสอบ    

ตนเองของผูเรียน 

             เพอรนิสิ และ คาสาติ (Pernici and Casati. 1997) ไดแยกยอยกระบวนออกเปน              

4 ข้ันตอน ดังนี ้  

                 1) ข้ันตอนที่หนึง่ เปนการวิเคราะหองคประกอบตางๆ ที่จําเปนตอการออกแบบ  

ซึ่งประกอบดวย  การตั้งวัตถปุระสงค  การกําหนดผูเรียน  และสิ่งที่จาํเปนในดานฮารดแวร         

และซอฟตแวร 
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                 2) ข้ันตอนที่สอง ผูสอนตองกําหนดแนวทางในการสรางเว็บไซด  ไดแก เนือ้หาที่จะใช 

กิจกรรมตางๆ ในขั้นตอนการเรียนการสอน 

                 3) ข้ันตอนที่สามเปนการออกแบบในแนวกวาง (Design in the Large) โดยผูสอน       

จะตองวางแผนลักษณะการเขาสูเนื้อหา (Navigation) ซึ่งรวมถึงการกําหนดรายการตางๆ (Menus) 

และการเรียงลาํดับของขอมลู 

                 4) ข้ันตอนสุดทายเปนการออกแบบในแนวแคบ (Design in the Small) คือ การกาํหนด

รายละเอียดตางๆ ที่มีในแตละหนา 

             อาแวนิติส (Arvanitis. 1997) ไดใหขอเสนอแนะวา ในการสรางเว็บไซดนัน้ควรจะดาํเนนิการ 

ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

                 1) กําหนดวัตถุประสงค โดยพจิารณาวาเปาหมายของการสรางเว็บไซตนี้เพื่ออะไร 

                 2) ศึกษาคุณลักษณะของผูที่จะเขามาใช วากลุมเปาหมายใดที่ผูสรางตองการสื่อสาร 

ขอมูลอะไรที่พวกเขาตองการ  โดยขั้นตอนนี้ควรจะปฏิบัติควบคูไปกับข้ันตอนทีห่นึ่ง 

                 3) วางลักษณะโครงสรางของเว็บ  

                 4) กําหนดรายละเอียดใหกับโครงสราง  ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงคทีต้ั่งไว            

โดยตั้งเกณฑในการใช เชน ผูใชควรจะทําอะไรบาง จํานวนหนาควรมีเทาใด มีการเชื่อมโยงมากนอย

เพียงไร 

                 5) หลังจากนั้น  จงึทาํการสรางเว็บแลวนาํไปทดลองเพื่อหาขอผิดพลาดและทําการปรับปรุง 

แกไข  แลวจึงคอยนําเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตเปนขั้นตอนสุดทาย 

             สุกรี รอดโพธิ์ทอง (2531,หนา75-89)  ไดเสนอเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร

เพื่อการสอน (Tutorial) โดยใหเนนการผสมผสานของกราฟก สี ภาพเคลื่อนไหว การเปรียบเทียบ  

การใหตัวอยางที่เปนรูปธรรม  การใหขอมลูปอนกลับ ที่เปนภาพ ฯลฯ   ข้ันตอนการออกแบบนี้        

ดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนการสอน 9 ข้ันของ กาเย  บริกส และแวกเนอร (Gagne, Briggs 

and Wagner 1998, 21-31 อางถงึในสกุรี รอดโพธิ์ทอง 2531,75-89) ดังนี ้
 

 

 

 

 

                 1) การเราความสนใจใหพรอมที่จะเรียน (Gain Attention)  กอนทีจ่ะเริ่มเรียน   

มีความจาํเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนควรจะไดรับแรงกระตุนและจูงใจใหอยากทีจ่ะเรียน ทําไดโดยการใช

ภาพ สี และ/หรือเสียง เสยีงประกอบในการสรางไตเติล (Title) ใชกราฟกขนาดใหญ งาย ไมซับซอน 

มีการเคลือ่นไหวที่ส้ันและงาย ใชสีและเสยีงเขาชวยใหสอดคลองกับกราฟก ภาพควรคางอยูที่จอภาพ
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จนกวาผูเรียนจะเปลี่ยนภาพ ในกราฟกควรบอกชื่อเร่ืองที่จะเรียน   แสดงผลบนจอไดเร็วและ        

ควรเหมาะกับวัยของผูเรียนดวย 

                 2) วัตถุประสงคของการเรยีน (Specify Objective)  การบอกวัตถุประสงค         

ของการเรียนในบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนนัน้  เพื่อใหผูเรียนรูลวงหนาถงึประเดน็สําคัญ        

ของเนื้อหาและเคาโครงเนื้อหาอยางกวางๆ เพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ การบอกวัตถุประสงค

นั้นทําไดหลายแบบ  อาจบอกเปนวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมหรือ วัตถุประสงคทัว่ไป  ซึ่งจะตอง

คํานึงดวยวาควรใชถอยคํางาย  หลีกเลี่ยงคําที่ยงัไมเปนที่รูจักและเขาใจโดยทั่วไป ไมควรกําหนด

วัตถุประสงคหลายขอเกนิไป  ถาเปนบทเรยีนใหญมีวัตถปุระสงคกวางๆ ควรตอดวยเมนู (Menu)    

แลวจึงมวีัตถปุระสงคยอยปรากฏบนจอทีละขอ  โดยใชกราฟกงายๆ และการเคลื่อนไหวเขาชวย 

                 3) ทบทวนความรูเดิม (Active Prior Knowledge) กอนที่จะใหความรูใหม แกผูเรียน 

ซึ่งในสวนของเนื้อหาและแนวความคิดนั้นๆ ผูเรียนอาจไมมีพืน้ฐานมากอน  มีความจําเปนอยางยิง่ 

ที่ผูออกแบบโปรแกรมควรจะตองหาวิธกีารประเมินความรูเดิม  ในสวนที่จาํเปนกอนที่จะรับ            

ความรูใหม นอกจากจะเปนการเตรียมผูเรียนใหพรอมทีจ่ะรับความรูใหมแลว หรับผูที่มีพืน้ฐานแลว     

ก็จะเปนการทบทวน แตก็ไมจําเปนตองมีการทดสอบเสมอไป  ข้ันนี้ควรเปดโอกาสใหผูเรียน       

ออกจากเนื้อหาหรือแบบทดสอบไดตลอดเวลา 

                 4) ใหเนื้อหาและความรูใหม (Present New Information)  ควรใชภาพประกอบ

กับเนื้อหาที่กะทัดรัด งาย และไดใจความ ภาพที่ดีไมควรมีรายละเอียดมากเกนิไป  ใชเวลานานไป 

ไมเกี่ยวกับเนือ้หา  เขาใจยาก  หรือการออกแบบไมเหมาะสม  การออกแบบโปรแกรมในสวนของ

เนื้อหาควรคํานึงดวยวาควรใชภาพประกอบเฉพาะสวนเนื้อหาที่สําคัญ  อาจใชกราฟกในลักษณะ

ตางๆ เชน แผนภูม ิ แผนภาพ ภาพ เปรียบเทียบชวย เนื้อหาทีย่ากและสลับซับซอนควรใชตัวชี้แนะ 

(Cue) เชน  การขีดเสนใต การตีกรอบ การเปลี่ยนสพีืน้ ฯลฯ แตไมควรใชกราฟกทีย่าก ควรจัดรูปแบบ

ใหนาอาน ยกตัวอยางที่เขาใจงาย ควรเสนอกราฟกเทาที่จําเปนและไมควรใชสีเกิน 3 สี ในจอสีใช

คําที่คุนเคย  การโตตอบควรมีหลายๆ แบบ 

                 5) แสดงความสัมพันธของเนื้อหา (Guide Response) ในขั้นนี้เปนการเปดโอกาส

ใหผูเรียนรวมคิดรวมกิจกรรม ซึ่งยอมทําใหผูเรียนจดจําเนื้อหาไดดี และสัมพันธกับประสบการณเดิม

ของผูเรียน ควรแสดงใหเหน็วาสวนยอยมคีวามสัมพันธกับสวนใหญ  และสิ่งใหมมคีวามสัมพันธกับ

ความรูเดิมของผูเรียน บางครั้งควรใหตัวอยางที่แตกตางออกไปบาง ถาเนื้อหายากควรใหตัวอยาง   

ที่เปนรูปธรรม และควรกระตุนใหผูเรียนคิดถึงประสบการณเดิม 
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                 6) กระตุนการตอบสนอง (Elicit  Responses) ในขั้นนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรียน 

รวมคิด  รวมกจิกรรม  ซึ่งยอมทําใหผูเรียนจําเนื้อหาไดดี  ควรใหผูเรียน ตอบสนองวิธใีดวิธีหนึ่ง  

เปนครั้งคราว  ไมควรใหตอบยาว  ควรเราความคิด  อาจใชกราฟกหรอืเกมชวยในการตอบสนอง 

หลีกเลี่ยงการตอบสนองซ้าํๆ และไมควรมีคําถามหลายคําถามในขอเดียวกนั  การตอบสนองของ  

ผูเรียน  คําถามและผลปอนกลับควรอยูในกรอบ (Frame ) เดียวกัน 

                 7) ใหขอมลูปอนกลับ (Provide feedback) บทเรียนจะกระตุนความสนใจของผูเรียน 

ไดมาก  ถาบทเรียนนัน้ทาทายผูเรียน  โดยบอกจุดมุงหมายที่ชัดเจนและใหผลปอนกลับเพื่อบอกให

ผูเรียนรูวาผูเรียนอยูตรงไหนหางจากเปาหมายเทาใด  และควรคํานงึดวยวาผลปอนกลับควรให

ทันทีหลงัจากผูเรียนตอบสนอง  บอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกรือผิด  การแสดงคําถาม คําตอบ 

และผลปอนกลับควรอยูในกรอบเดียวกัน ควรใชภาพงายๆ  ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาเขาชวย หลีกเลีย่ง 

การใชภาพที่ต่ืนตาเพื่อหลีกเลี่ยงผลทางภาพจะทําใหผูเรียนสนใจมากกวาเนื้อหา  ไมควรใชกราฟก

ที่ไมเกี่ยวของกับเนื้อหา  ใชการใหคะแนนหรือภาพเพื่อบอกความใกลไกลจากจุดหมาย                      

และควรเปลี่ยนรูปแบบของผลปอนกลับบางเพื่อเราความสนใจ 

                 8) ทดสอบ (Assess Performance) เพือ่เปนการประเมินผลการเรียนและใหผูเรียน

สามารถจาํได  ควรคํานงึดวยวาแบบทดสอบควรตรงกับจุดประสงคของบทเรียน  ขอทดสอบ

คําตอบ และขอมูลปอนกลับ ควรอยูในกรอบเดียวกนัและตอเนื่องอยางรวดเร็ว  ไมควรใหผูเรียน

พิมพคําตอบยาวเกนิไป  ควรใหผลปอนกลับคร้ังเดียวในหนึ่งคาํถาม  และควรบอกผูเรียนถงึวิธ ี    

ที่จะตอบใหชดัเจน  บอกผูเรียนวามีตัวเลอืกอื่นดวยหรอืไมที่จะชวยในการทําแบบทดสอบ  และ

ตองคํานงึถงึความแมนยาํ และความเชื่อถอืไดของแบบทดสอบ  อยาตัดสินใจวาตอบผิดถาคําตอบ

ไมชัดเจน  ควรใชภาพประกอบในการตั้งคาํถาม  ไมควรตัดสินวาคําตอบผิด ถาพิมพผิด วรรคผิด  

ใชตัวอักษรผิด 

                 9) การนําความรูไปใช (Enhancing Retention and Transfer)  ควรใหผูเรียน

ทราบวาความรูใหมมีสวนสมัพันธกับความรูเดิมอยางไร เพื่อทบทวนแนวคิด สําคัญ เสนอแนะ

สถานการณทีค่วามรูใหมอาจทําประโยชนไดและบอกผูเรียนถงึแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอเนื่อง 

            จากขอเสนอแนะ เกีย่วกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บ 

ดังกลาว  จะเห็นไดวาเปนแนวคิดที่ใกลเคียงกนั  จะแตกตางกนับางในสวนของขั้นตอนบางขัน้         

ที่เพิม่ข้ึนในบางกลุม  ซึง่สรุปออกไดเปน 5 ข้ันตอนหลกั ดังนี ้
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                 1) วิเคราะห (Analyze) เปนขั้นตอนแรกของการออกแบบ  และพัฒนาการเรียน          

การสอนผานเว็บที่ควรใหความสําคัญเปนอยางมาก  เนือ่งจากเปนพื้นฐานสาํหรับการวางแผน       

ในขั้นตอนอืน่ๆ  โดยผูสอนหรือผูออกแบบจะตองวิเคราะหองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเรียน  

การสอนทั้งหมด ไดแก วิเคราะหผูเรียนและความตองการในการเรียน วิเคราะหเนื้อหาวิชา เปาหมาย        

ทางการศึกษา วิเคราะหงานที่จะตองปฏิบัติ รวมทัง้วเิคราะหทรัพยากรตางๆ ที่จะตองใช  ทัง้ในดาน

ฮารดแวรและซอฟตแวร 

                 2) ออกแบบ (Design)  เปนการนําผลจากการวิเคราะหองคประกอบที่สําคัญมาแลว      

ในขั้นแรก มาใชเปนขอมูลในการออกแบบการเรียนการสอน  โดยเริ่มจากการเขียนวตัถุประสงค 

เปนตัวหลัก  จากนัน้กาํหนดเนื้อหาและกิจกรรม  วิธีการประเมินผล  วางโครงสรางของเว็บไซด  

วิธีการเขาสูเนือ้หา (Navigation)  วิธีการสรางความสนใจ  ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ  จากนั้น          

จึงทาํการเขียนแผนโครงเรื่อง เพื่อกําหนดรายละเอียดแตละหนา  

                 3) พัฒนา (Develop) ดําเนนิการผลิตเว็บไซตโดยใชโปรแกรมตางๆ เขามาชวย               

ซึ่งในปจจุบัน มีโปรแกรมที่ชวยใหการสรางเว็บงายยิ่งขึน้ เชน  Microsoft FrontPage, 

Macromedia Dreamweaver และ Adobe Golive  เปนตน 

                 4) นาํไปใช  (Implement)  เปนการนําเว็บทีไ่ดรับการพัฒนาแลวไปใชในการเรียน 

การสอนจรงิ  โดยในขั้นนี้อาจเปนเพียงแคการทดลองในลักษณะนาํรอง  (Pilot Testing) ซึ่งใช 

กลุมตัวอยางเพยีงแค ไมกี่คน หรือจะนาํไปใชกับกลุมใหญเลยก็ได ข้ึนอยูกับความตองการของ 

ผูสอนและความเหมาะสม 

                 5) ประเมนิและปรับปรุง (Evaluate and Improve)  เปนขั้นตอนสุดทายที่จะชวยใหเวบ็    

ที่ไดรับการพฒันามามีประสิทธิภาพดีข้ึน  โดยประเมินจากการนาํไปใชดูวามีประสิทธิภาพเพยีงใด

และมีสวนใดที่ยังบกพรอง  ทั้งนี้  การประเมินสามารถประเมินไดทัง้จากผูเรียน  โดยพิจารณา   

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  และความคิดเหน็ที่มีตอการเรยีน  รวมทัง้ประเมิน              

จากความคิดเห็นจากผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญ จากนัน้นาํผลที่ไดไปปรับปรุงแกไขตอไป 
 
                 1.4.2 การออกแบบองคประกอบของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
                          แมกกริล (รุจโรจน  แกวอุไร. 2543 หนา 24  อางองิมาจาก Mcgreal. 1997)  

เสนอแนะโครงสรางเว็บเพจของเว็บไซตสําหรับรายวิชาซึ่งควรจะมีองคประกอบที่เปนเว็บเพจ      

ดังตอไปนี้ 
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                          1) โฮมเพจ (Homepage)  เปนเว็บเพจแรกของเวบไซตควรมีเนื้อหาสัน้ๆ 

เฉพาะที่จาํเปนที่เกี่ยวของกบัรายวิชา  ซึ่งประกอบดวย  ชื่อรายวิชา  ชือ่หนวยงานที่รับผิดชอบ     

รายวิชา สถานที ่ โฮมเพจควรจะจบในหนาจอเดียว  ควรหลีกเลี่ยงที่จะใสภาพกราฟกขนาดใหญ  

ซึ่งจะทําใหเสยีเวลาในการเรียกโฮมเพจขึน้มาด ู

                          2) เว็บเพจแนะนํารายวชิา (Introduction)  แสดงสังเขปรายวิชา ควรจะมี    

การเชื่อมโยงไปยังรายละเอยีดที่เกีย่วของ  ควรจะใสขอความทักทาย  ตอนรับ รายชือ่ผูที่เกี่ยวกับ

การสอนรายวชิานี ้ พรอมทัง้การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่อยูของผูเกี่ยวของแตละคน  และเชื่อมโยง

ไปยังรายละเอยีดของวิชา 

                          3) เว็บเพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Course Overview) แสดงภาพรวม

โครงสรางของรายวิชา  มีคําอธิบายสัน้ๆเกีย่วกับหนวยการเรียน  วธิีการเรียน วัตถุประสงค และ 

เปาหมายของวิชา 

                          4) เว็บเพจแสดงสิ่งจาํเปนในการเรียนรายวิชา (Course Requirements)   

เชน หนงัสือประกอบบทเรียนคอมพวิเตอร  ทรัพยากรการศึกษาในเครอืขาย (Online Resources) 

เครื่องมือตางๆ ทั้งฮารดแวรและซอฟทแวร  

                         5) เว็บเพจแสดงขอมูลสําคญั (Vital Information)  ไดแก การติดตอผูสอน               

โดยหมายเลขโทรศัพท  เวลาที่จะติดตอแบบออนไลนได  การเชื่อมโยงเวบ็เพจการลงทะเบียน  

ใบรับรองการเรียน  การเชื่อมโยงไปยงัเว็บเพจคําแนะนาํไปยังหองสมุดเสมือน และเชือ่มโยง            

ไปยังนโยบายของสถาบนัการศึกษา 

                          6) เว็บเพจ แสดงบทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ 

(Responsibilities) ไดแกส่ิงที่คาดหวังจากผูเรียนในการเรียนตามรายวชิา  กําหนดการสั่งงาน 

ที่ไดรับมอบหมาย  วิธีการประเมินผลรายวิชา  บทบาทหนาที่ของผูสอน  ผูชวยสอนและผูสนับสนุน 

เปนตน 

                          7) เว็บเพจ กิจกรรมที่มอบหมายใหทาํการบาน (Assignment)  ประกอบดวย

งานทีม่อบหมาย หรืองานทีผู่เรียนจะตองการทาํในรายวิชาทั้งหมด  กําหนดสงงาน  การเชื่อมโยง

ไปยังกิจกรรมสําหรับเสริมการเรียน 

                          8) เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedule)  กําหนดวันสงงาน   

วันทดสอบยอย  วันสอบเปนการกาํหนดเวลาที่ชัดเจนจะชวยใหผูเรียนควบคุมตนเองไดดีข้ึน 
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                          9) เว็บเพจทรพัยากรสนับสนุนการเรียน (Resources) แสดงรายชื่อ            

แหลงทรัพยากร ส่ือ  พรอมการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตทีม่ีขอมูล  ความรูที่เกี่ยวของกับรายวชิา 

                          10) เว็บเพจแสดงตัวอยางแบบทดสอบ (Sample Test)  แสดงคําถาม        

แบบทดสอบในการสอบยอย หรือตัวอยางของงานสาํหรับทดสอบ 

                          11) เว็บเพจแสดงประวัติ (Biography)  แสดงขอมูลสวนตัวของผูสอน            

ผูชวยสอน และคนทีเ่กีย่วของกบัการเรียนการสอนพรอมภาพถาย ขอมูลการศึกษา ผลงาน ส่ิงที่สนใจ 

                          12) เว็บเพจแบบประเมิน(Evaluation)  แสดงแบบประเมินเพื่อใหผูเรียน         

ใชในการประเมินผลรายวิชา 

                          13) เว็บเพจแสดงคําศัพท (Glossary)  แสดงคําศัพทและความหมาย                    

ที่ใชในการเรียนในรายวิชา 

                          14) เว็บเพจการอภิปราย (Discussion)  สําหรับการสนทนาแลกเปลีย่น 

ความคิดเหน็ สอบถามปญหาการเรียนระหวางผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอน ซึ่งเปนไดทั้ง

แบบสื่อสารในเวลาเดียวกนั (Synchronous Communication)  คือติดตอส่ือสารพรอมกันตามเวลา

จริง และสื่อสารตางเวลา (Asynchronous Communication)  ผูเรียนสงคําถามเขาไปในเว็บเพจนี้ 

และผูที่จะตอบคําถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเหน็จะมาพมิพขอความเมื่อมเีวลาวาง 

                          15) เว็บเพจประกาศขาว (Bulletin  Board) สําหรับใหผูเรียนและผูสอน           

ใชในการประกาศขอความตางๆซึ่งอาจจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการเรียนกไ็ด 

                          16) เว็บเพจคาํถามคําตอบที่พบบอย (FAQ Pages) แสดงคําถามและคําตอบ

เกี่ยวกับรายวชิา  โปรแกรมการเรียน  สถาบันการศึกษา และเรื่องที่เกี่ยวของ 

                          17) เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรยีนรายวิชา (Advisory) คําแนะนํา               

ในการออกแบบเว็บไซตของรายวิชา 

                          การออกแบบโครงสรางของการเรียนการสอนผานเว็บควรจะประกอบดวย                    

(สรรรัชต  หอไพศาล. 2544 หนา 97  อางอิงมาจาก ปทปี เมธาคุณวฒุิ. 2540) 

                          1) ขอมูลเกี่ยวกับรายวชิา ภาพรวมรายวิชา  (Course Overview)                   

แสดงวัตถุประสงคของรายวชิาสังเขปรายวิชาคําอธิบายเกี่ยวกับหวัขอการเรียนหรือหนวยการเรียน 

                         2) การเตรียมตัวของผูเรียนหรือการปรับพืน้ฐานผูเรียน เพื่อจะเตรียมตวัเรยีน 

                          3) เนื้อหาบทเรียนพรอมทั้งการเชื่อมโยงไปยังสื่อสนับสนุนตางๆ  ในเนื้อหา 

บทเรียนนัน้ๆ  
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                          4) กิจกรรมทีม่อบหมายใหทําพรอมทัง้การประเมินผล การกําหนดเวลาเรียน           

การสงงาน 

                          5) แบบฝกหัดที่ผูเรียนตองการฝกฝนตนเอง 

                          6) การเชื่อมโยงไปแหลงทรพัยากรที่สนับสนุนการศึกษาคนควา 

                          7) ตัวอยางแบบทดสอบ ตัวอยางรายงาน 

                          8) ขอมูลทั่วไป (Vital Information)  แสดงขอความที่จะติดตอผูสอน หรือ           

ผูที่เกี่ยวของการลงทะเบียน  คาใชจาย  การไดรับหนวยกิต และการเชือ่มโยงไปยงัสถานศกึษา 

หรือหนวยงาน และมีการเชื่อมโยงไปสูรายละเอียดของหนาเว็บทีเ่กี่ยวของ 

                          9) สวนแสดงประวัติของผูสอนและผูที่เกี่ยวของ 

                          10) สวนของการประกาศขาว (Bulletin Board)  

                          11) หองสนทนา (Chat Room) ที่เปนการสนทนาในกลุมผูเรียนและผูสอน 

                          12) การจัดทําขอความและภาพจะตองมีวัตถุประสงค มีการจัดเตรียมวางแบบ 

ขนาดของตัวอกัษร  สี  การกาํหนดปุมตางๆ  และการใชเนื้อที ่

                          13) ภาพที่ใชจะตองไมใหญเกินไปและตองไมใชเวลาในการเชื่อมโยง                   

มาสูเว็บเพจ 

                          14) การเชื่อมโยงภาพมาสูเวบ็เพจนัน้ควรบอกขนาดของภาพเพื่อใหผูใช        

ตัดสินใจกอนที่จะเลือกใช 

                          15) กําหนดการเชื่อมโยงกบับางแฟมขอมูลเพื่อใหผูใชสามารถถายขอมูล     

ทั้งแฟมนัน้ไดหรือส่ังพมิพไดอยางสะดวก 

                          16) จัดทําสวนทายของเว็บเพจใหมีชื่อผูทาํ E-mail ที่จะติดตอได วันที ่                

ที่มีการจัดทํา/แกไขเปลี่ยนแปลงแนวการเลือกตางๆ เพือ่ใหสามารถเห็นภาพรวมทัง้หมดได และ

จํานวนหนาทีม่ีการจัดทาํและตองไมยาวเกินไปหรือส้ันเกินไป 

                          17) หลักสําคญั คือ การทําใหเว็บเพจนาสนใจโดยการเชื่อมโยงภาพ                 

ในการที่จะดึงดูดความสนใจของผูใชโดยการใชภาพและการวางแบบ การใชงายและใหคุณคา         

ในการเรียนรู 

                          18) ตองมีการปรับปรุงเว็บเพจอยูเสมอ 
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                 1.4.3 การออกแบบเว็บไซต 
                          เว็บไซตเปนสื่อที่อยูในการควบคุมของผูใชโดยสมบูรณ  เพราะผูใชมีโอกาส        

ที่จะเลือกและไมเลือกที่ใดก็ไดตามตองการ และสามารถไปยังทุกหนทุกแหงในเครือขายอินเทอรเน็ต

ไดอยางงายดายเพยีงการคลิกเมาสเทานัน้  ผูใชจึงมักจะไมคอยมีความอดทนกับอุปสรรค        

และปญหาที่เกิดจากการออกแบบเว็บไซตที่ผิดพลาด  หากผูใชไมสามารถมองเหน็ประโยชน       

จากเว็บไซตที่เขาไปเยี่ยมชมหรือไมเขาใจวาจะใชงานไดอยางไร  ก็มกัจะเปลี่ยนไปใชเว็บไซตอ่ืนได

อยางรวดเร็ว ดังนัน้ การออกแบบเว็บไซตจะตองทาํใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใช (ธวัชชัย ศรีสุเทพ.  

2544 หนา12)     

                          โฮลซชแลก็ (Holzchlag. 1996)  ไดเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูออกแบบ

เว็บไซตวา  คลายกับผูควบคุมหรือผูนําของวงดนตรีออรเคสตรา (Conductor)  ซึ่งตองทําหนาที่  

ในการกาํหนดทิศทางและผสมผสานผูเลนเครื่องดนตรแีตละชิ้นใหบรรเลงรวมกนัออกมาเปนเพลง 

ที่ไพเราะ  ถึงแมจะมีผูเลนเครื่องดนตรีแตละชิ้นที่มีความสามารถเพียงใดก็ตาม  แตถาขาดผูนาํวง 

ที่เกงและมทีิศทางก็ไมสามารถผสมผสานกันออกมาเปนเพลงที่ดีได  เชนเดียวกับเวบ็ไซตซึ่งมี      

คุณลักษณะทีพ่ิเศษประกอบกันอยูมากมาย  แตถาผูสรางออกแบบไมมีทักษะหรือความสามารถ

เพียงพอ  ก็จะสงผลใหเว็บไซตนั้นไมมีคุณภาพที่ดีเทาทีค่วร  

                          การออกแบบเวบไซตนั้นไมไดหมายถึงลักษณะหนาตาของเว็บไซตเพียงอยางเดียว 

แตเกี่ยวของตัง้แตการเริ่มตนกําหนดเปาหมายของเว็บไซต  ระบุกลุมผูใช  การจัดระบบขอมูล   

การสรางระบบเนวิเกชัน่ การออกแบบหนาเว็บ รวมไปถงึการใชกราฟก การเลือกใชสี และการ

จัดรูปแบบตัวอักษร  นอกจากนี ้ ยังตองคํานงึถงึความแตกตางของสื่อกลางในการแสดงผลเว็บไซต

ดวย เชน ชนิดและรุนของเบราเซอร  ขนาดของหนาจอมอนิเตอร  ความละเอียดของสีในระบบ   

รวมไปถึงโปรแกรมเสริม (Plug-In) ชนิดตางๆ ที่ผูใชมีอยูเพื่อใหผูใชเกิดความสะดวกและความพอใจ

ที่จะใชเว็บไซตนั้น ดังนัน้ ทกุสิ่งทกุอยางในเว็บไซตทั้งทีม่องเหน็และมองไมเหน็ ลวนเปนผลมาจาก

กระบวนการออกแบบเว็บไซตทั้งสิน้ การออกแบบที่ดีจะตองยึดผูใชเปนสําคัญ (user- centered 

design) 

                          เว็บไซตที่ดูสวยงามหรือมลูีกเลนมากมายนัน้  อาจไมใชการออกแบบที่ดีก็ได    

ถาความสวยงามและลูกเลนเหลานั้นไมเหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต ในขณะเดียวกัน แนวทาง             

การออกแบบที่เหมาะสมของเว็บไซตหนึง่  อาจจะไมเหมาะสมกับอีกเวบไซตก็เปนไปได  ทาํให 
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แนวทางการออกแบบของแตละเว็บไซตจงึมีความแตกตางกนัออกไป  ดังนัน้  การออกแบบที่ดี        

ก็คือการออกแบบใหเหมาะสมกับเปาหมาย และลักษณะของเว็บไซต  โดยคํานึงถึงความสะดวก

ของผูใชงานเปนหลกั 

                          โจนส และ ฟารเควอร (Jones and Farquar, 1997)  ไดแนะนําหลักการออกแบบ

เบื้องตนที่จะเปนจุดเริ่มในการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน ดังนี ้

                          1) ควรมีการจดัโครงสรางหรอืจัดระเบียบขอมูลที่ชัดเจน  การที่เนื้อหา            

มีความตอเนื่องไปไมส้ินสดุหรือกระจายมากเกินไป อาจทําใหเกิดความสับสนตอผูใชได  ฉะนัน้   

จึงควรออกแบบใหมีลักษณะที่ชัดเจน แยกยอยออกเปนสวนตางๆ จัดหมวดหมูในเรื่องที่สัมพนัธกนั 

รวมทัง้อาจมกีารแสดงใหผูใชเห็นแผนทีโ่ครงสรางเพื่อปองกันความสบัสนได 

                          2)  กําหนดพืน้ที่สําหรับการเลือก (Selectable Areas) ใหชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไป

จะมีมาตรฐานที่ชัดเจนอยูแลว เชน ลักษณะของไฮเปอรเท็กซที่เปนคําสีฟาและขีดเสนใต  พยายาม 

หลีกเลี่ยงการออกแบบที่ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไปที่คนสวนใหญใช  ยกเวนจะมีความจําเปน        

ที่ตองใช  นอกจากนี้ ยงัรวมไปถึงการทาํใหตัวเลือกเกิดการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งปกติเมื่อมีการคลิกคํา

หรือขอความใดๆ  เมื่อกลับมาทีห่นาเดิมคําหรือขอความนั้นๆ  ก็จะเปลี่ยนจากสีฟาเปนสีแดงเขม

เพื่อบอกใหทราบวาผูใชไดเลอืกสวนนัน้ไปแลว ในการออกแบบจงึควรใชมาตรฐานเดมิแบบนี ้เชนกนั 

                          3) กําหนดใหแตหนาจอภาพสั้นๆ ทัง้นี้จากการวจิัยพบวาผูใชไมชอบการเลื่อน

ข้ึนลง (Scroll) (Nielsen, 1996 อางถงึใน Jones and Farquar, 1997) อีกทั้งยงัเสยีเวลาในการโหลด

นาน และยุงยากตอการพิมพที่ผูใชตองการเนื้อหาเพียงบางสวน  แตถามีความจําเปนตองใชหนา

ยาว    ก็ควรกาํหนดเปนพื้นที่แตละสวนของหนา โดยใหผูเรียนสามารถเลือกไปยังจุดตางๆ ไดใน

หนาเดียวในลกัษณะของบุคมารค (Bookmark) 

                          4) ลักษณะการเชื่อมโยงที่ปรากฏในแตละหนา หากมีทัง้การเชื่อมโยง           

ในหนาเดียวกนั  และการเชื่อมโยงไปยังหนาอื่นๆ หรือออกจากหนาจอไปยังหนาจอใหม จะกอใหเกิด

การสับสนได  โดยเฉพาะอยางยิง่ถาผูเรียนใชปุมมาตรฐานที่มีอยูในโปรแกรมคน (Web Browser) 

อาจทาํใหผูเรียนหลงทางได ฉะนัน้  จงึตองออกแบบใหมีความแตกตางและชัดเจน 

          5) ตองระวังเรือ่งของตําแหนงในการเชื่อมโยง  การที่จาํนวนการเชื่อมโยง  

มากและกระจดักระจายอยูทัว่ไป  อาจกอใหเกิดความสบัสน  การออกแบบที่ดีควรจัดการเชื่อมโยง 

ไปยังหนาอืน่ๆ อยูรวมกันเปนสัดสวน มีลําดับกอนหลงั หรือมีหมายเหตุประกอบ  เชน จัดรวมไว

สวนลางของหนาจอ เปนตน 
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                          7) ความเหมาะสมของคําที่ใชเชื่อมโยง  คําที่ใชสําหรับการเชื่อมโยงจะตอง

เขาใจงายมีความชัดเจนและไมส้ันจนเกนิไป  

                          8) ความสาํคัญของขอมูลควรอยูสวนบนของหนาจอภาพ  หลีกเลี่ยงการใช

กราฟกดานบนของหนาจอ  เพราะถงึแมจะดูดีแตผูเรียนจะเสียเวลาในการไดรับขอมูลที่ตองการ  

                          กิดานันท  มลิทอง (2542)  ไดกลาวถึงองคประกอบตางๆ  ที่ใชเปนแนวทาง         

ในการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน  ดังนี ้

                          1) ขนาดของเวบเพจ จํากัดขนาดแฟมของแตละหนา โดยการกําหนดขีดจํากัด

เปนกิโลไบต  สําหรับขนาด "น้าํหนัก" ของแตละหนา 

                          2) การจัดหนา   

                                    2.1) กําหนดความยาวของหนาใหส้ัน ไมใหแตละหนายาวจนเกนิไป 

                                    2.2) ใสสารสนเทศที่สําคัญที่สุดในสวนบนของหนา 

                                    2.3) ใชตารางสาํหรับการสรางหนาที่ซบัซอนหรือที่ไมเรียบธรรมดา 

                          3) พื้นหลัง 

                                    3.1) ความยาก-งายในการอาน  พืน้หลังที่มีลวดลายมากจะทําใหหนาเว็บ                 

มีความยากลาํบากในการอานเปนอยางยิง่ 

                                    3.2) ทดสอบการอานดวยตวัเอง ถาอานไดแสดงวาสามารถใช พืน้หลงันัน้ได 

                          4)  ศิลปการใชตัวพิมพ 

                                    4.1) ความจํากัดของการใชตัวพิมพ  

                                    4.2) ความแตกตางระหวางระบบและการใชโปรแกรมคน (Web Browser)  

                                    4.3) สรางแบบการพิมพเปนแนวทางสามารถระบุระดับของหัวเรื่อง        

และเนื้อหาไวได 

                                    4.4) ใชลักษณะกราฟกแทนตัวอักษรธรรมดาใหนอยที่สุด 

  

                          จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแตละทาน  ผูวิจัยไดสรุปออกมาเปนหลักเบื้องตน 

เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบเว็บ  เพื่อใชในการพฒันาบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต       

ไดเปน 5 ข้ันตอน ดังนี ้
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                          1) โครงสรางทีช่ัดเจน  แยกยอยเนื้อหาออกเปนสวนตางๆ ที่สัมพนัธกนัและ 

ใหอยูในมาตรฐานเดยีวกนั  มีการแสดงโครงสรางภายในเว็บ  ซึง่อาจอยูในลักษณะของสารบัญ 

(Index) หรือรายการ (Menu) เพื่อผูเรียนจะไดทราบถงึขอบเขตที่จะสบืคน  

                          2) การใชงานที่งาย   ลักษณะของเว็บทีม่ีการใชงานงายจะชวยใหผูเรียนรูสึก

สบายใจตอการเรียนและสามารถ  ทาํความเขาใจกับเนือ้หาไดอยางเต็มที่  โดยไมตองมาเสยีเวลา

อยูกับ การทาํความเขาใจการใชงานที ่สับสน 

                         3) การเชื่อมโยงที่ดี การเชื่อมโยงจะตองเขาใจงาย มีความชัดเจน และไมส้ัน

จนเกนิไป นอกจากนี้ ในแตละเว็บเพจที่สรางขึ้นมาควรมีจุดเชื่อมโยงกลับมายังหนาแรก             

ของเว็บไซตทีก่ําลัง ใชงานอยูดวย ทัง้นี ้เมือ่ผูเรียนเกิดหลงทางและไมทราบวาจะทําอยางไรตอไปดี 

จะไดมหีนทางกลับมาสูจุดเริม่ตนใหม 

                          4) ความเหมาะสมในหนาจอ เนื้อหาที่นาํเสนอในแตละหนาจอควรสัน้ กระชับ 

และทันสมัย หลีกเลี่ยงการใชหนาจอทีม่ี ลักษณะการเลื่อนขึ้นลง (Scrolling) แตถาจําเปนตองม ี

ควรจะใหขอมลูที่มีความสําคัญอยูบริเวณดานบนสุดของหนาจอ ตัวอกัษรทีน่ํามาแสดงบนจอภาพ 

ก็เชนเดยีวกนั ควรเลือกขนาดที่อานงาย ไมมีสีสันและลวดลายมากเกนิไป 

                          5) ความรวดเร็ว  ความรวดเร็วเปนสิง่สําคญัประการหนึง่ที่สงผลตอการเรียนรู  

ผูเรียนจะเกิดอาการเบื่อหนาย  และหมดความสนใจกบัเว็บที่ใชเวลาในการแสดงผลนาน  สาเหตุ

สําคัญที่จะทําใหการแสดงผลนาน ก็คือการใชภาพกราฟกหรือภาพเคลือ่นไหว 
                 1.4.4 โครงสรางเว็บ 
                          เจมส (James, 1997) ไดแบงโครงสรางของเว็บได 3 ลักษณะใหญ ๆ คือ 

                          1) โครงสรางแบบคนหา (Eclectic Structures) ลักษณะของโครงสราง

เว็บไซตแบบนี ้เปนแหลงของเว็บไซตที่ใชในการคนหาไมมีการกาํหนดขนาด รูปแบบ ไมมีโครงสราง

ที่ผูเรียนตองมปีฏิสัมพันธกับเว็บ ลักษณะของเว็บไซตแบบนี้จะมีแตการใหใชเครื่องมอืในการสืบคน  

หรือเพื่อบางสิง่ที่ตองการคนหาตามทีก่ําหนด 

                         2) โครงสรางแบบสารานกุรม (Encyclopedic Structures) โครงสรางขอมูล

ในแบบตนไมในการเขาสูขอมูล  เหมือนกบัหนงัสือทีม่ีเนื้อหาและมีการจัดเปนบทเปนตอน  ซึ่งจะ

กําหนดใหผูเรียนหรือผูใช ไดผานเขาไปหาขอมูล  หรือเครื่องมือที่อยูในพืน้ที่ของเว็บ หรืออยู

ภายนอกเว็บ  
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                          3) โครงสรางแบบการเรียนการสอน  (Pedagogic Structures)  มีรูปแบบ

โครงสรางหลายอยางในการนํามาสอนตามตองการทั้งหมด เปนที่รูจักดีในบทบาทของการออกแบบ

ทางการศึกษาสําหรับคอมพวิเตอรชวยสอนหรือเครื่องมอืมัลติมีเดีย 

                          ลินชและฮอรตัน (Lynch and Horton, 1999) จัดรูปแบบโครงสรางของเว็บ         

ออกเปน 4 รูปแบบใหญๆ ไดดังนี ้

                          1) เว็บที่มีโครงสรางแบบเรียงลําดับ (Sequential Structure) เปน

โครงสรางแบบธรรมดาที่ใชกันมากที่สุดเนื่องจากงายตอการจัดระบบขอมูล  ขอมูลที่นยิม  จัดดวย

โครงสรางแบบนี้มักเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนเรื่องราวตามลําดับของเวลา  หรือในลักษณะการ

ดําเนนิเรื่อง  จากเรื่องทั่วๆ ไป  ไปสูการเฉพาะเจาะจงเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง หรือแมกระทัง่ลักษณะการ

เรียงลําดับตามตัวอักษร  อาท ิ ดรรชน ี สารานกุรม หรืออภิธานศัพท อยางไรก็ตาม โครงสรางแบบ

นี้เหมาะกับเวบ็ที่มีขนาดเลก็ เนื้อหาไมซบัซอน  

 

 

 

 

 

ภาพ 4 แสดงโครงสรางแบบเรียงลําดับ (Sequential Structure) (Lynch and Horton, 1999) 

 

                          เว็บที่มีโครงสรางประเภทนี ้ มกีารจัดเรียงของเนื้อหาในลักษณะทีช่ัดเจนตายตวั          

ตามความคิดของผูสราง  พืน้ฐานแนวคิดเหมือนกับกระบวนการของหนังสือเลมหนึ่งๆ นั่นคือ    

ตองอานผานไปทีละหนา ทศิทางของการเขาสูเนื้อหา (Navigation) ภายในเว็บจะเปนการดาํเนนิ

เร่ืองในลักษณะเสนตรง  โดยมีปุมเดนิหนา-ถอยหลังเปนเครื่องมือหลกัในการกําหนดทศิทาง      

เร่ิมจากหนาเริม่ตน (Start Page)  เมื่อผูใช ผานไปจนจบเนื้อหาทัง้หมดแลวก็จะมาถงึหนาสุดทาย

(End Page) ซึ่งอาจจะเปนหนาที่ใชสรุปเนื้อหาทัง้หมด 

                          การเชื่อมโยงระหวางหนาแตละหนาใชลักษณะของการใชปุมหนาตอไป (Next 

Topic) เพื่อเดินหนาไปสูหนาตอไป  ปุมหนาที่แลว (Previous Topic) เพื่อตองการกลับไปสูหนาที่

ผานมา  ในสวนของการเขาไปสูหนาเนื้อหายอย  อาจใชลักษณะของไฮเปอรเท็กหรือไฮเปอรมีเดีย 

ที่ทําไวในหนาเนื้อหาหลักเชือ่มโยงไปสูหนาเนื้อหายอย และใชปุมกลับมายังหนาหลัก (Main Topic)   
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ในกรณีที่อยูในหนาเนื้อหายอยและตองการกลับไปยังหนาเนื้อหาหลัก ขอดีของโครงสรางประเภทนี้

คืองายตอผูออกแบบในการจัดระบบโครงสราง  และงายตอการปรับปรุงแกไข เนื่องจากมีโครงสราง

ที่ไมซับซอน  การเพิม่เติมเนือ้หาเขาไปสามารถทาํไดงาย  เพราะมีผลกระทบตอบางสวนของ     

โครงสรางเทานั้น  แตขอเสียของโครงสรางระบบนี้คือผูใชไมสามารถกาํหนดทิศทางการเขาสูเนื้อหา

ของตนเองได  ในกรณทีี่ตองการเขาไปสูเนือ้หาเพียงหนาใดหนาหนึ่งนัน้จําเปนตองผานหนาที ่      

ไมตองการหลายหนาเพื่อไปสูหนาที่ตองการทําใหเสียเวลา 

                         2) เว็บที่มีโครงสรางแบบลําดับขั้น (Hierarchical Structure) 

                                   เปนวิธีที่ดีที่สุดวิธหีนึง่ในการจัดระบบโครงสรางที่มีความซบัซอนของขอมูล  

โดยแบงเนื้อหาออกเปนสวนตางๆ และมีรายละเอยีดยอยๆ ในแตละสวน  ลดหล่ันกนัมาในลักษณะ

แนวคิดเดียวกับแผนภูมิองคกร  เนื่องจากผูใชสวนใหญจะคุนเคยกับลักษณะของแผนภูมิแบบองคกร

ทั่วๆ ไปอยูแลว  จึงเปนการงายตอการทาํความเขาใจกบัโครงสรางของเนื้อหาในเวบ็ลักษณะนี้ 

ลักษณะเดนเฉพาะของเว็บประเภทนี้คือการมีจุดเริ่มตนที่จุดรวมจุดเดยีว  นัน่คือ  โฮมเพจ

(Homepage) และเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาในลักษณะเปนลาํดับจากบนลงลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 แสดงโครงสรางแบบลําดับข้ัน  (Hierarchical Structure)  

                                    (Lynch and Horton, 1999) 

 



 

 

53

                         เว็บที่มโีครสรางประเภทนี้  จัดเปนอกีรูปแบบหนึง่ทีง่ายตอการใชงาน ซึ่งรูปแบบ      

โครงสรางคลายกับตนไมตนหนึง่ทีม่ีการแตกกิ่งออกไปเปนกิง่ใหญ  กิง่เล็ก  ใบไม  ดอก และผล  

เปนตน หลกัการออกแบบ  คือ  แบงเนื้อหาทัง้หมดออกเปนหมวดหมูในเรื่องที่เกี่ยวของกัน            

โดยที่เนื้อหาทัง้หมดจะถูกเชือ่มโยงรวมกนัภายใตโฮมเพจ  ซ่ึงมักจะเปนหนาที่ใชตอนรับและ      

แนะนาํผูใชถงึวิธีการที่จะเขาไปสูหัวขอตางๆ  โดยผูใชสามารถเลือกทีจ่ะเขาไปสูเนื้อหาสวนใด  

กอนก็ไดตามความสนใจ  เมื่อเขาไปสูเนือ้หาสวนตางๆ แลว หนาแรก (Topic Overview)              

ของแตละสวนมักจะเปนหนาที่ใชอธิบายหวัขอนั้น ๆ  เพือ่เปนการนําเขาไปสูเนื้อหายอย             

(Topic Detail) ดานลาง  โดยหนาเนือ้หาดานลางทีเ่ปนรายละเอยีดยอย  สามารถจัดใหมกีารเชื่อมโยง

โดยโครงสรางทั้งแบบ  เรียงลําดับ หรือแมกระทั่งแบบลาํดับข้ันเองก็ได ข้ึนอยูกับความเหมาะสม

ของเนื้อหา  

                         ขอดีของโครงสรางรูปแบบนี้ก็คือ งายตอการแยกแยะเนื้อหาของผูใชและจัดระบบ     

ขอมูลของผูออกแบบ  นอกจากนี้  สามารถดูแลและปรับปรุงแกไขไดงายเนื่องจากมีการแบงเปน

หมวดหมู ที่ชดัเจน สวนขอเสียคือในสวนของการออกแบบโครงสรางตองระวังอยาใหโครงสราง        

ที่ไมสมดุล  นัน่คือ มีลักษณะที่ลึกเกินไป (Too Deep) หรือต้ืนเกินไป (Too Shallow) โครงสราง      

ที่ลึกเกนิไป เปนลักษณะของโครงสรางที่เนือ้หาในแตละสวนมากเกินไป  ทําใหผูใชตองเสีย

เวลานานในการเขาสูเนื้อหาที่ตองการ เพราะตองคลิกปุมหนาตอไป (Next) หลายครั้ง  

                          3) เว็บที่มีโครงสรางแบบตาราง (Grid Structure) 

                         โครงสรางรูปแบบนี้มีความซับซอนมากกวารูปแบบที่ผานมา  การออกแบบ

เพิ่มความยืดหยุนใหแกการเขาสูเนื้อหาของผูใช   โดยเพิ่มการเชื่อมโยงซึง่กนัและกนัระหวางเนื้อหา   

แตละสวนเหมาะแกการแสดงใหเห็นความสัมพันธกนัของเนื้อหา  การเขาสูเนื้อหาของผูใช           

จะไมเปนลกัษณะเชิงเสนตรง  เนื่องจากผูใชสามารถเปลีย่นทิศทางการเขาสูเนื้อหาของตนเองได  

เชน ในการศึกษาขอมูลประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร โดยในแตละสมัย

แบงเปนหัวขอยอยเหมือนกนั  คือ การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา ในขณะที่ผูใชกาํลงั

ศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับการปกครองในสมัยอยุธยา  ผูใชอาจศึกษาหวัขอศาสนา 

เปนหัวขอตอไปก็ได  หรือจะขามไปดูหัวขอการปกครองในสมัยรัตนโกสินทรกอนก็ไดเพื่อ

เปรียบเทียบลักษณะขอมูลที่เกิดขึ้นคนละสมัยกนั 
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ภาพ 6 แสดงโครงสรางแบบตาราง (Grid Structure)  (Lynch and Horton, 1999) 

 

                         ในการจัดระบบโครงสรางแบบนี ้เนื้อหาทีน่ํามาใชแตละสวนควรมลัีกษณะ          

ที่เหมือนกัน  และสามารถใชรูปแบบรวมกัน  หลักการออกแบบคือนําหวัขอทั้งหมดมาบรรจุ          

ลงในที่เดยีวกนั  ซึง่โดยทั่วไปจะเปนหนาแผนภาพ (Map Page) ที่แสดงในลกัษณะเดียวกับโครงสราง   

ของเว็บ  เมื่อผูใชคลิกเลือกหัวขอใดก็จะเขาไปสูหนาเนื้อหา (Topic Page)  ที่แสดงรายละเอยีด   

ของหัวขอนั้นๆ และภายในหนานั้นก็จะมกีารเชื่อมโยงไปยังหนารายละเอียดของหวัขออ่ืน              

ที่เปนเรื่องเดียวกัน  นอกจากนี้  ยงัสามารถนําโครงสรางแบบเรียงลําดบัและแบบลําดับข้ัน             

มาใชรวมกันไดอีกดวย  ถึงแมโครงสรางแบบนี้อาจจะสรางความยุงยากในการเขาใจได  และ       

อาจเกิดปญหาการคงคางของหวัขอ (Cognitive Overhead) ได  แตจะเปนประโยชนที่สุด                 

เมื่อผูใชไดเขาใจถงึความสมัพันธระหวางเนื้อหาในสวนของการออกแบบ จาํเปนจะตองมกีารวางแผน

ที่ดี  เนื่องจากมีการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้น ไดหลายทิศทาง  นอกจากนี้  การปรับปรุงแกไขอาจเกิด  

ความยุงยากเมื่อตองเพิ่มเนือ้หาในภายหลัง 

                         4) เว็บที่มีโครงสรางแบบใยแมงมุม  (Web Structure) 

              โครงสรางประเภทนี้จะมีความยืดหยุนมากที่สุด ทุกหนาในเว็บสามารถ              

จะเชื่อมโยงไปถึงกนัไดหมด  เปนการสรางรูปแบบการเขาสูเนื้อหาที่เปนอิสระ ผูใชสามารถกําหนด

วิธีการเขาสูเนื้อหาไดดวยตนเอง การเชื่อมโยงเนื้อหาแตละหนาอาศัยการโยงใยขอความที่มีมโนทัศน 
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(Concept) เหมือนกนัของแตละหนาในลกัษณะของไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมีเดีย  โครงสราง

ลักษณะนี้จัดเปนรูปแบบที่ไมมีโครงสรางที่แนนนอนตายตัว (Unstructured) นอกจากนี ้การเชือ่มโยง

ไมไดจํากัดเฉพาะเนื้อหา ภายในเว็บนั้นๆ แตสามารถเชือ่มโยงออกไปสูเนื้อหาจากเว็บภายนอกได   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 แสดงโครงสรางแบบใยแมงมุม (Web Structure) (Lynch and Horton, 1999) 

   

                         ลักษณะการเชื่อมโยงในเว็บนั้น นอกเหนือจากการใชไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมีเดีย 

กับขอความทีม่ีมโนทัศน (Concept) เหมือนกนัของแตละหนาแลว ยงัสามารถใชลักษณะการเชื่อมโยง 

จากรายการทีร่วบรวมชื่อหรือหัวขอของเนือ้หาแตละหนาไว   ซึง่รายการนี้จะปรากฏอยูบริเวณใด 

บริเวณหนึง่ในหนาจอ  ผูใชสามารถคลกิทีห่วัขอใดหวัขอหนึ่งในรายการเพื่อเลอืกที่จะเขาไปสูหนาใดๆ  

ก็ไดตามความตองการ 

                         ขอดีของรูปแบบนี้  คือ งายตอผูใชในการทองเที่ยวบนเว็บโดยผูใชสามารถกําหนด   

ทิศทาง การเขาสูเนื้อหาไดดวยตนเอง แตขอเสียคือถามกีารเพิม่เนื้อหาใหม ๆ อยูเสมอ  จะเปน      

การยากในการปรับปรุง  นอกจากนี้  การเชื่อมโยงระหวางขอมูลที่มีมากมายนั้นอาจทําใหผูใช          

เกิดการสับสนและเกิดปญหาการคงคางของหวัขอ  (Cognitive Overhead) ได  
                 1.4.5 การประเมินบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
                          ข้ันตอนการประเมินผลเปนขั้นตอนที่สําคัญ  ดังที ่ ไชยยศ  เรืองสวุรรณ  (2526. 

หนา 162)  ไดสรุปหลักการประเมินผลไววา  ควรประเมินผลจากองคประกอบการใชส่ือการสอน   

ที่สําคัญ 3 ประการคือ  ครูผูใชส่ือการสอน  ผูเรียน  และสื่อการสอน  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ       

ในการประเมนิการใชส่ือการสอนมี 2 ประการ คือ 
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                         1) เพื่อประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียนวาเรียนรูไดมากนอยเพียงใดจากสื่อ

และการสอนของครู  

                          2) เพื่อใหผูเรียนไดเพิ่มพนูความรูและประสบการณใหกวางขวางออกไป     

ดวยการทดสอบ  การอภิปราย  สรุปการคนควารายงานเพิ่มเติมภาย  หลังจากที่ไดเรียนรู                    

จากสื่อการเรียนการสอน 

                          การประเมนิเว็บอบรม ลักษณะสําคัญเบื้องตนคือ  เร่ืองของวัตถุประสงค       

และการออกแบบ  ส่ิงที่ตองระลึกอยูเสมอคอืการออกแบบเว็บตองเนนที่ความตองการของผูเรียน 

ส่ิงที่ตองพิจารณาในการประเมิน เปนองคประกอบพืน้ฐาน (Landsberger, 1998) ไดแก 

                              1) หัวขอของเว็บ  

                             2) เนื้อหา 

                             3) การสืบคน (การเชื่อมโยง, คําแนะนาํ , แผนผัง, เครื่องมือสืบคน ฯลฯ) 

                             4) ตําแหนงที่อยูของเว็บ (URL) 

                             5) ผูรับผิดชอบดูแลเว็บ 

                             6) ผูมีสวนเกี่ยวของ (สัญลักษณของสถาบัน) 

                            7) เวลาที่ปรับปรุงครั้งลาสดุ 

                             8) หวัขอขาวสาร 

                         เฮนค (Henke, 1997) เหน็วาควรยึดหลักการที่โจเนส และโอคีย (Jones and 

Okey, 1995)  ใหแนวคิดในการประเมนิเอาไว 5 ดานคือ 

                              1) การอานและการเห็นของหนาจอภาพ 

                              2) องคประกอบรวมของสื่อ 

                              3) การใชสัญลักษณ 

                              4) การเขาถึงขอมูล 

                              5) ขอบเขตที่ตางไปจากปกต ิ

                          การประเมนิเว็บไซตสําหรับ จะตองอยูบนฐานที่วาผูใชเปนศูนยกลาง  โดยนึกถึง

เสมอวา  เว็บไซดควรเนนใหผูใชสามารถเขาใชไดสะดวก  ไมประสบปญหาติดขัดใดๆ  การประเมิน

เว็บไซด (Soward, 1997) มีหลักการใหญที่ตองประเมนิคือ 
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                              1) การประเมินวัตถุประสงค (Purpose)  เว็บไซดที่ดีตองมีวัตถปุระสงควา     

เพื่ออะไร  เพื่อใคร กลุมเปาหมายคือใคร 

                              2) การประเมินลักษณะ (Identification) เว็บไซดควรจะทราบไดทันท ี               

เมื่อเปดเขาไปวาเกีย่วของกบัเร่ืองใด  ซึ่งหนาแรกทีท่ําหนาที่อภิปราย (title) เปนสิง่จําเปน              

ในการบอกลกัษณะของเว็บ 

                              3) การประเมินภารกจิ (Authority) ในหนาแรกของเว็บ บอกขนาดขององคกร  

และควรบอกชือ่ผูออกแบบแสดงที่อยูและเสนทางภายในเว็บ 

                              4) การประเมินโครงการและการออกแบบ (Lay out and Design) ผูออกแบบ 

ควรจะประยุกตแนวคิด ตามมุมมองของผูใช ความซับซอน เวลา รูปแบบที่เปนที่ตองการ 

                              5) การประเมินการเชือ่มโยง (Links) การเชื่อมโยงเปนหวัใจของเว็บไซด       

เปนสิ่งที่จาํเปนและมีผลตอการใช  การเพิม่จํานวนเชื่อมโยงโดยไมจําเปนไมเปนประโยชนกับผูใช                   

                              6) การประเมินเนื้อหา (Content) เนื้อหาที่เปนขอความ ภาพ หรือเสียง เนื้อหา

ตองเหมาะสมกับเว็บ และใหความสําคัญกับองคประกอบทุกสวนเทาเทียมกัน 
                          1.4.5.1 เกณฑการวัดประสิทธิภาพของสื่อ 
                                       ชยัยงค พรหมวงศ (2523 หนา 76)  กลาววา  ระดับประสิทธิภาพ         

ของชุดการสอน ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เปนระดับที่ผูผลิตชุดการสอนจะพงึพอใจวา    

หากชุดการสอนมีประสิทธิภาพถงึระดับนัน้แลว ชุดการสอนนัน้ก็มีคุณคาที่จะนําไปสอนนกัเรยีน 

และคุมคาแกการลงทุนผลติออกมาเปนจํานวนมาก  การกําหนดเกณฑประสิทธภิาพกระทํา

ได  โดยการประเมินผลพฤตกิรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ)          

และพฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน  

                                       E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)       

                                       E2  (ประสิทธิภาพของผลลพัธ) 

                                       1) การประเมนิพฤติกรรมตอเนื่อง (Transitional Behavior)  คือ

ประเมินผล ตอเนื่องซึง่ประกอบดวยพฤตกิรรมยอยหลายๆ พฤตกิรรม เรียกวา “กระบวนการ”  

(Process)  ของผูเรียนที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุม (รายงานของกลุม) และรายงาน

บุคคล ไดแกงานที่มอบหมาย และกิจกรรมอื่นใดที่ผูสอนกําหนดไว 
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                                       2) การประเมนิพฤติกรรมขั้นสุดทาย (Terminal Behavior) คือ ประเมนิ

ผลลัพธ  (Product) ของผูเรียน  โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียน และการสอบไล 

                                       ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวา

ผูเรียนจะเปลีย่นพฤติกรรมใหเปนทีพ่ึงพอใจ  โดยกําหนดเปนเปอรเซน็ตของผลเฉลีย่ของคะแนน 

การทาํงานและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทัง้หมดตอเปอรเซ็นต ของผลการสอบหลังเรียน  

ของผูเรียนทั้งหมด คือ E1/E2 คือประสิทธภิาพของ กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

             ตัวอยาง 80/80 หมายความวาเมื่อเรียนจากชดุการสอนแลว  ผูเรียนจะสามารถทาํ     

แบบฝกหัดหรอืงานไดผลเฉลี่ย 80% และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดผลเฉลี่ย 80%  

             การที่จะกําหนดเกณฑ E1/E2 ใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ    

โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจาํมักจะตั้งไว 80/80, 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาที่เปนทักษะ

หรือเจตนศึกษาอาจตัง้ไวตํ่ากวานี ้เชน 75/75 เปนตน  
                          1.4.5.2 วิธีการคํานวณหาประสิทธิภาพ 
                                       โดยใชสูตร  ตอไปนี้ 

 

 สูตรที่ 1   E1     =                             (หรือ) 

 

 เมื่อ E1  คือ    ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

                 คือ    คะแนนรวมของแบบฝกหัด หรืองาน 

              คือ    คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทกุชิ้นรวมกัน 

               คือ    จํานวนผูเรียน 
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 สูตรที่ 2   E2     =                              (หรือ ) 

 

 เมื่อ  E2      คือ    ประสิทธภิาพของผลลพัธ 

          คือ    คะแนนรวมของผลลพัธหลงัเรียน 

        B        คือ    คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

        N        คือ    จํานวนผูเรียน 

 

                         จะเหน็ไดวาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คือการนําเอาคะแนนของ

แบบฝกหัดหรอืผลงานในขณะประกอบกจิกรรมกลุม/เดี่ยวของนกัเรยีนทุกคนรวมกัน หารดวย

จํานวนผูเรียน แลวนาํคาที่ไดหารดวยคะแนนเต็มของแบบฝกหัดทกุชิน้รวมกัน  คูณดวย 100     

สวนประสทิธภิาพ ของผลลพัธ (E2)  ก็คือการนาํคะแนนรวม ของการทดสอบหลังเรียนหารดวย

จํานวนนักเรียน(คะแนนเฉลีย่) แลวนําคาที่ไดหาร ดวยคะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนคูณ

ดวย 100 นั่นเอง 
                          1.4.5.3 ขั้นตอนการหาประสทิธิภาพ  
                                      เมื่อผลิตชุดการสอนขึ้นเปนตนแบบแลว  ตองนาํชุดการสอนไปหา         

ประสิทธิภาพตามขั้นตอนตอไปนี้ 

                                           1) แบบเดี่ยว (1:1)  คือ ทดลองกับผูเรียน 3 คน โดยใชเดก็ออน   

ปานกลาง และเด็กเกง  คํานวณหาประสทิธิภาพ  เสร็จแลวปรับปรุงใหดีข้ึน  โดยปกติคะแนนที่ได 

จากการทดลองแบบเดี่ยวนี้จะไดคะเแนนต่าํกวาเกณฑมาก  แตไมตองวิตกเมื่อปรับปรุงแลว           

จะสูงขึ้นมาก 

                                          2) แบบกลุม (1:10) คือทดลองกับผูเรียน 6-10 คน คละผูเรียนทีเ่กง

กับออน คํานวณหาประสทิธภิาพแลวปรับปรุง ในคราวนีค้ะแนนของผูเรียนจะเพิ่มข้ึนอกีเกือบเทา

เกณฑ โดยเฉลี่ยจะหางจากเกณฑประมาณ 10 % นั่นคอื  E1/E2 ที่ไดจะมีคาประมาณ 70/70 

                               3) ภาคสนาม (1:100) ทดลองกับผูเรียนทั้งขั้น 30 คน  คํานวณ              

หาประสิทธิภาพแลวทาํการปรับปรุง ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ต้ังไว  หากต่ําจากเกณฑ

ไมเกิน 5% ก็ใหยอมรับ     
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2. พระภกิษทุี่เปนครูสอนในพระพุทธศาสนา 

             2.1 การเรยีนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 
                   การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพทุธศาสนามีมาตัง้แตคร้ังโบราณกาล เมื่อพระพทุธองค

ตรัสรูคนพบความจริงทั้งสี่ประการและทรงเปนศาสดาของศาสนาพทุธนัน้  พระองคทรงมีความตองการ 

ที่จะเผยแผคําสั่งสอนของพระองคใหชาวโลกไดรู  จึงมหีลักการที่จะประกาศเผยแผคําสั่งสอนของ

ศาสนาพุทธไว  เมื่อคราวที่ทรงสงพระสาวกออกประกาศพระศาสนาวา “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย

จงจาริกไปเพื่อประโยชนและความสุขของชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพือ่ประโยชน

เกื้อกลู  และความสุขแกทวยเทพและมนุษยทัง้หลาย” (กรมการศาสนา, 2513. หนา 284) 

                   การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้น ไดเกิดขึ้นมาตั้งแตยุคแรก  

ของประวัติศาสตรชาติไทย  เร่ิมต้ังแตการบันทกึเปนหลกัฐานสมัยลานนาไทยไดมนีโยบาย           

การจัดการศึกษา  โดยเนนใหรูจักตัวหนงัสือและสามารถอานออกเขียนได  เพื่อเปนพื้นฐาน          

ในการที่จะศึกษาพระไตรปฎก ซึ่งผูเรียนสวนมากเปนพระภกิษุสามเณร และศิษยวัด คร้ันตอมา    

ในสมัยกรงุสุโขทัยเปนราชธาน ีการศึกษาพระพทุธศาสนาเจริญรุงเรืองเปนรูปธรรมมากขึ้น               

โดยในสมัยนี้การศึกษาพระพุทธศาสนาแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายพุทธจักรทีมุ่งเนนเรื่องของ 

พระพทุธศาสนาและฝายอาณาจักร ที่จัดการศึกษาใหแกประชาชน  

                   ในยุคกรงุศรีอยธุยา การเรียนพระพทุธศาสนา ไดรับการกวดขนัจากพระมหากษตัริยมาก 

กลาวคือ ประชาชนถาไมผานการอุปสมบทจะไมทรงแตงตั้งใหเปนใหเปนขาราชการ  จงึเชื่อไดวา

ประชาชนทุกคนจะตองไดรับการฝกอบรมสั่งสอน  และศึกษาพระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนา   

กันเปนสวนใหญ (เชาวฤทธิ์ วงเกษกรณ, 2529. หนา 15)   

                   การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในอดีต ถือวาวัดเปนศูนยกลางของการจัดการศึกษา

ดานวชิาพระพทุธศาสนา ผานมาจนถงึกรุงรัตนโกสนิทร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา  

รัชกาลที่ 5 ไดมีการปฏิรูปการครั้งใหญ คือการจัดการศกึษาใหเปนแบบแผนตามแนวคิดชาวตะวนัตก 

ในการจัดตัง้โรงเรยีนมีครูผูสอนเปนคฤหัสถแทนพระสงฆจัดการเรยีนการสอนในแขนงวชิาการตางๆ 

ตามหลกัสูตรและแผนการศกึษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการตองรับผิดชอบตอการจัดการเรียน  

การสอนใหแกเยาวชนชองชาติใหมีความรู  ความสามารถ  และเปนพลเมืองดี  นอกจากนั้น               

ก็ยังใหความสาํคัญตอวิชาพระพุทธศาสนา  โดยจัดเขาไวเปนหลักสูตรการศึกษาแฝงไวใน       

หมวดวิชาสงัคมศึกษา คือ วชิาศีลธรรม จรรยา และจรยิศึกษา (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2501. หนา 214) 
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                   พ.ศ. 2445 มีการปฏิรูปการศึกษา  โดยปรบัปรุงหลักสูตรใหมีขอบเขตกวางขวางขึ้น     

นอกจากหนงัสือคณิตศาสตรและบัญชีแลว ยงัเพิม่วิชาจรรยาประกอบดวยหวัศีลธรรม มีการสอน

ทั้งศีลและธรรมเพื่อใหนักเรยีนปฏิบัติ จงึกลาวไดวาหลกัสูตรนี้เนนในเรื่องของจริยธรรมเปนครั้งแรก 

สวนในดานการเรียนการสอนนัน้ใชวธิีอธบิาย  ยกตัวอยางงาย ๆ  บอกช้ีใหเห็นเพือ่ใหนักเรียน         

ยกตัวอยางเทยีบเคียงใหเกดิความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2501. หนา 135) 

                   กระทรวงธรรมการไดกําหนดใชหลักสูตรมีชื่อวาวิชา “จรรยา” เปนครั้งแรกในหลกัสตูร       

ทุกชัน้ เมื่อ พ.ศ.2445 โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรก เพื่อกลอมเกลานิสัยใจคอของกุลบุตรธิดา

ในสมัยนั้น  และไดถือเปนนโยบายใหความสําคัญเปนอนัดับแรกกับวชิานี้มาตลอด  จนถึง             

พ.ศ. 2415  ซึง่เปนชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของเทศมาเปนระบอบประชาธิปไตย           

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร  วิชาจรรยาก็มีสวนตองปรับปรุง     

ตามไปดวย โดยขยายออกไปเปนหนาทีพ่ลเมืองและศีลธรรม เนื้อหาของวิชาศาสนาและจริยธรรม 

จะมีลักษณะเปนจริยธรรมประยุกตมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับระบบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของประชาชน 

                   ในการประกาศใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พทุธศักราช 2521 และหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย พทุธศักราช 2524 วิชาศีลธรรมถูกบูรณาการอยูในวิชาบังคับและวิชาเลอืก 

ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเพิ่มเติม  เนื้อหาในหลกัสูตรสังคมศึกษาระดบัมัธยมศึกษา         

การปรับปรุงหลักสูตรพระพทุธศาสนาระดบัมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  (ฉบับปรับปรุง

2533) กระทรวงศึกษาธกิารไดเห็นชอบใหกรมวิชาการ ดําเนนิการปบปรุงหลักสูตรทุกระดับ         

และมีคําสั่งใหโรงเรียนรวมพฒันาหลักสูตรทั้งระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ใชนํารองกอน 

ในปการศึกษา 2533  ทุกชัน้  ซึ่งผลจากการปรับปรุงหลกัสูตรในครั้งนี ้ไดมีการตัดทอนวิชา         

พระพทุธศาสนาใหลดนอยลงไปทั้งจํานวนคาบวชิา และเนื้อหา (กรมวิชาการ, 2544. หนา 8) 
             2.2 สาระที่ 1 ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
                   พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ  พทุธศักราช  2542  มาตรา 37 บัญญัติใหมี                   

การจัดการแผนการศึกษา ศาสนา ศิลป และวัฒนธรรมแหงชาติ  ซึง่เปลี่ยนชื่อใหมเปน                     

“แผนการศึกษาแหงชาต”ิ ที่เนนการนาํสาระสําคัญกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช  2540  และพระราชบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ.2542  ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

ใหมีการศึกษาไมนอยกวา 12 ป  และการศึกษาภาคบงัคับจํานวน 9 ป  นอกจากนี ้ ยังไดกาํหนด 

ใหมีการจัดทําหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพื่อความเปนไทย  เปนพลเมืองดีของชาติ                      

โดยกําหนดโครงสรางของหลักสูตร  ดังนี้ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542) 
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             1) ระดับชวงชั้น  กําหนดหลกัสตูรเปน 4 ชวงชัน้ ตามระดับพฒันาการของผูเรียน ดังนี ้

 ชวงชัน้ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3  

 ชวงชัน้ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

 ชวงชัน้ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 ชวงชัน้ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

             2) สาระการเรียนรู  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซึ่งประกอบดวยความรู 

ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู  คุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนเปน  8  

กลุมสาระการเรียนรู  ดังนี้ 

                          กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย  

                          กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร   

                          กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร  

                          กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

                          กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา     

               กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ  

                          กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

                          กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 

             3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตองดําเนนิการอยางมีเปาหมาย  มีรูปแบบและวิธีการ      

อยางเหมาะสม  แบงออกเปน 2 ลักษณะคอื  กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน 

             4) มาตรฐานการเรียน  ใชเปนจดุมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ                

ที่พงึประสงค  ซึ่งกําหนด  2  ลักษณะคือ 

                              มาตรฐานการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                               มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

             5) เวลาเรยีน กําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพฒันาผูเรียนไว ดังนี ้

  ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3   ปละ 800–10,00 คาบเรียน 

 ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6   ปละ 800–1,000 คาบเรียน 

 ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ปละ 1,000-1,200 คาบเรียน 

 ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ปละ 1,000-1,200 คาบเรียน 
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             จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544  มุงพัฒนาใหคนไทย

เปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  ไดกําหนดจุดมุงหมาย

ขอ 1 ใหผูเรียนเหน็คุณคาของตนเอง  มีวนิัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพทุธศาสนา 

หรือศาสนาทีต่นนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิมอันพึงประสงค  หลักสตูรการศึกษา   

ข้ันพื้นฐานเปนหลกัสูตรที่มมีาตรฐานความรู  เปนเครื่องกําหนดคุณภาพการเรียนของผูเรียน    

หลักสูตรไดกําหนดใหมีมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูสาระที่  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ในสวนที่เกี่ยวของ               

กับพระพทุธศาสนา  สถานศึกษาควรจัดใหผูทีน่ับถือศาสนาพุทธ  ไดเรียนรูประมาณ  2  ชั่วโมง  

ตอสัปดาห  เพื่อเนนความเปนคนดี  มาตรฐานการเรียนรู   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนา และวฒันธรรม ในสาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2544.หนา 11) 
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สาระพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 

มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระที่ 1 : ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 : เขาใจ ประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถอื

          และสามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลกัปฏิบัติใน การอยูรวมกัน 

มาตรฐาน ส 1.2 : ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทําความด ีมีคานิยมที่ดีงาม และศรัทธา                        

                           ในพระพทุธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนบัถือ 

มาตรฐาน ส 1.3 : ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาหรือ 

      ศาสนาที่ตนนบัถือ คานยิมทีดี่งาม และสามารถนาํไปประยกุตใชในการพัฒนาตน  

                           บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกนัไดอยางสันติสุข  
             2.3 ความจาํเปนที่พระภกิษุเขาไปสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 
                   ปญหาสงัคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกวาในอดีต รากเหงา

ของปญหาที่แทจริงคือ  การที่คนในสังคมขาดการไดรับการกลอมเกลาจิตใจ  ขาดการปลูกฝง   

เร่ืองศีลธรรม  จริยธรรม  จนทําใหขาดความสํานกึตอหนาที ่ ขาดความรับผิดชอบชั่วดี  หลงลืมสติ

ในการพิจารณายั้งคิด  แสดงพฤติกรรมภายนอกออกมาไมเหมาะสม  ประกอบกบัสภาพแวดลอม

สวนตัว  ยุยง  สงเสริม  ชักจงู  และโนมนาํเขาสูทางเสื่อม ตามกระแสแหงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ไรพรมแดน  โดยเฉพาะผลจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อป 2545  ทีไ่ดแยกงานดานศาสนา   

ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ  สงผลใหไมสามารถเชื่อมตอในเรื่องการนําหลักธรรมคาํสอนของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจาเขาไปในโรงเรียนหรอืสถานศกึษาได (สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 2548 หนา 7)  

                   พระพทุธศาสนาเปนพืน้ฐานในการจัดการศึกษาของไทยมาตั้งแตสมยัสุโขทัย  แตเดิม   

การจัดการศึกษากระทํากันที่วัด พระสงฆจะทําหนาที่ครูสอนหนังสือรวมทั้งอบรม ศีลธรรม จริยธรรม  

ทําใหเด็กเยาวชนอานออกเขยีนได  มีความรูในดานจริยธรรม  ประพฤติตามแนวทางแหงหลักธรรม

ทางศาสนา  ตอมาโรงเรียนไดเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาใหแกเยาวชนแทนที่วัด  ปญหา

สําคัญอยางหนึ่งคอืเกดิความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย ซึง่มพีระพทุธศาสนา

เปนศาสนาประจําชาติ  สถาบันการศึกษาจึงตองเรงเสริมสราง  ศีลธรรม  และจริยธรรมใหกับ   

เยาวชนไทย (สุปราณี ไกรวตันุสสรณ. บทคัดยอ) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  

ไดกลาวถงึสถาบันศาสนากบัการพัฒนาคนไทยเพื่อใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  
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สติปญญา  ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต   สามารถอยูรวมกับ

คนอื่น  ไดอยางมีความสุข สถาบันศาสนาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม   มีสิทธิ์จัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐานได  ทัง้การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  

                   จากบริบทของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542  และรากฐานของ

วัฒนธรรมไทยที่มีมาจากพระพุทธศาสนา  คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดกาํหนดหลกัสูตร    

วิชาพระพทุธศาสนา เปนหลกัสูตรแกนกลางขึ้น  คณะสงฆจึงถือวามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

พระสงฆจะตองมีสวนในการสอนศีลธรรม  จริยธรรม  แกเด็กและเยาวชน (สมศักดิ์ บุญปู, 2547. 

หนา337) 

                   สถาบนัสงฆมองเหน็ความสาํคัญของปญหาดังกลาว  จงึไดตระหนกัถงึบทบาท                     

ในการปลกูฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกประชาชนและเยาวชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือเยาวชน         

ซึ่งเชื่อกนัวาเปนไมออนดัดงาย  และตองจัดกระบวนการเพื่อนําคนเหลานัน้เขามาใกลชิดกับ             

พระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เชน จัดบรรพชาสามเณรและอบรมธรรมจาริณี

ภาคฤดูรอน  จัดเขาคายคณุธรรม  และรูปแบบที่นับวามีบทบาทสาํคัญยิ่งก็คือการจัดใหพระสงฆ

เปนครูสอน จริยธรรมในโรงเรียนทัว่ไป  จดัสอนธรรมศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่ออบรมส่ังสอน      

ใหเด็กและเยาวชนมีความรู  ความเขาใจในหลักธรรมคําสอนของพระพทุธศาสนา  สามารถนําเอา

หลักธรรมที่ไดศึกษาไประยุกตใชในชีวิตประจําวนัไดอยางถูกตองและเหมาะสม  ดํารงตนเปน          

เยาวชนที่ดีของชาติ (พระมหาทัศนนัท โบราณมูล. บทคดัยอ) 
             2.4 บทบาทพระภิกษุที่เปนครูสอน 
                   นับแตคร้ังโบราณมา วัดเปนสถาบันที่ใหการศึกษาแกเยาวชนไทยตลอดมา การศึกษา

กระทํากันที่วดั  โดยมพีระภกิษุสงฆผูมีความรูสูงกวาชาวบาน  เปนผูจดัการศึกษาและเปนครู มวีดั

เปนโรงเรยีน  เด็กชายจะถูกนําไปเปนศิษยวัดหรือสามเณรเพื่อศึกษาเลาเรียน รวมทัง้การอบรม      

ศีลธรรมและหลักธรรมทางศาสนา  ทาํใหเด็กชายสวนมากอานออกเขยีนได  กลาวไดวาวัดและ 

พระภิกษุสงฆเปนปจจยัสําคัญประการหนึ่ง  ที่ชวยใหการขยายโครงการการศึกษาของชาติ                

ในระยะตอมาบรรลุผลสําเร็จจนเปนทีน่าพอใจ  ดังจะเห็นไดจากบทบาทของพระสงฆทีม่ีสวนรวม               

กับการศึกษามาตั้งแตอดีต  
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                   2.4.1 พระภิกษุกับการศกึษาสมยัอดีตที่ผานมา 
                            การใหการศึกษาในสมยันี้  เปนไปในลักษณะเดียวกับศาสนาพราหมณ             

ผิดกันเฉพาะแนวคิด  การตัง้สถาบัน  และตัวผูเรียน  ในพระพทุธศาสนาผูเรียนที่ไดรับการศึกษา            

เปนพวกแรกคอืพระ  ผูชายกอ็าศัยวัดเรียนหนงัสือดวย  สวนผูหญิงนั้นก็ไดอาศัยเรียนในวัด   

เฉพาะกาล  ตอมาการศึกษาก็ขยายไปสูมวลชน  โดยใหพระภิกษุออกไปทําหนาที่เผยแผส่ังสอน  

การศึกษาเฉพาะกลุมของพระกลุมเดียว  เห็นไดจากมีพระอรหันตเกิดขึ้น 60 องค  จึงถือเปนกาวแรก

ที่พระบรมศาสดาทรงประกาศใหพระพุทธศาสนาเปนการศึกษาเพื่อมวลชน  

                            ภายหลงัการสังคายนาครั้งที่ 3  พระเจาอโศกมหาราชไดทรงสงสมณทูต                 

มาเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศแถบสุวรรณภูมิ  ที่เขาใจคือจังหวัดนครปฐมในปจจุบันใหเปน

ศูนยกลางพระพุทธศาสนา  โดยนิกายหินยาน  มหายาน  พระสงฆมีบทบาทกบัการศกึษามาตลอด

ต้ังแตสมัยทวารวดี  ศรีวชิัย  และลพบุรี  แหลงการศึกษาก็คือวัด  วัดเปนแหลงที่ใหความรูทุกๆ ดาน   

โดยมีพระสงฆเปนผูกาํหนดแนวทางการศกึษาเอง  เพราะฐานะของพระสงฆเปนฐานะที่สูงมาก   

ในสังคมไทยยคุนี้  โลกของพระสงฆเปนผูมชีีวิตสูงสงกวา  โลกของฆราวาสที่เปนโลกของผูที่มีชวีิต

ตํ่ากวา  ชาวบานจงึศรัทธาเคารพพระสงฆเปนผูสูงสง  การเรียนของปวงชนคือการเรียนหลกัธรรม

ในพระไตรปฎก  บิดามารดาที่ตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษา  นาํเด็กตั้งแตอาย ุ7 ขวบ หรือ 

8 ขวบ  ไปฝากวัด  เมื่ออาย ุ14-15 ป  ก็บรรพชาเปนสามเณรได  เมื่ออายุครบบวช 20 ปบริบูรณ   

อุปสมบทเปนพระภิกษุ  การศึกษาคือการหัดอาน  เขียน  และเลขคณติ  ศึกษาหลกัธรรมและ   

ขนบธรรมเนยีม  พิธีกรรมในพระพทุธศาสนา  เปนการฝกอบรมบมนิสัยใหเปนคนดี นอกจากนี ้      

ยังมีการเรยีนเวทมนตคาถาอยูยงคงกระพนั เพื่อเปนขวญัและกําลังใจเมื่อยามออกศึกสงคราม  

                            พระสงฆทานมีความสามารถสอนวิชาอักขรสมัยหรอืวิชาหนงัสือใหอานออก

เขียนได และยงัสอนตํารายา  ตําราแพทยแผนโบราณตาง ๆ  รวมไปถงึวิชาปองกนัตัว  วิชาการรบ                   

ซึ่งไมนาเปนไปไดวาสิ่งเหลานี้สมยักอนเกิดขึ้นจากวัด  เกิดขึ้นจากพระสงฆ  เชน  กรณีของสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช  ตามพระราชประวัติวาทรงเปนลูกศิษยของพระนพรัตน  วัดปาแกว               

หรืออยางเชนชาวบานบางระจันที่ศึกษาวชิาการรบมากจากพระอาจารยในวัดเชนเดยีวกนั           

(พระธรรมกติติวงศ (ทองด ีสุรเตโช), 2546. หนา 23)  ถือไดวาพระสงฆเปนปจจยัสาํคัญทีใ่ห

การศึกษา โดยมีวัดเปนสถาบันจัดการศึกษาที่สําคัญใหกับประชาชนทั่วไป  ซึ่งหลักฐานนี้ปรากฏ

ชัดเจน    จากหนงัสือของ เซอร จอนห เบาวริง  ที่สมเด็จพระนางเจาวกิตอเรีย พระบรมราชินนีาถ

แหงอังกฤษทรงแตงตั้งเปนอคัรราชทูต มาเจริญสัมพันธไมตรี เมื่อ พ.ศ. 2398  กลาวไวมีใจความวา  
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“การศึกษาตั้งตนแตการโกนจุก  แลวเด็กชายถูกสงไปอยูวัดเรียนอานเขียนและคําสอนศาสนากับ

พระ”  แสดงใหเห็นวา  พระไดรับมอบหมายใหจัดการศึกษาและโรงเรียนก็เปนโรงเรียนวัด  หรืออยู

ติดกับวัดเปนสวนมาก (สมหมาย จนัทรเรือง, 2544.หนา 25)   

                            รัฐบาลเพิง่จะยืน่มือเขามาจัดการในการศึกษาของประชาชนเปนครั้งแรก             

ในป พ.ศ. 2414 ในสมัยรัชการที่ 5 โดยมกีารตั้งโรงเรียนแหงแรกในประเทศไทยในพระบรมมหาราชวงั 

และออกประกาศเปดสอนแกเด็กๆ  ในทองที่ของตน แผนการศึกษาสมยัใหมพัฒนาขึน้มา               

จากพืน้ฐานระบบการศึกษาดังกลาว   การมีพระภิกษทุี่มีความสามารถในการสอนกับมีสถานที ่    

ในวัดเพยีงพอแกการจัดชั้นเรียน  นับเปนสิ่งเรงเราสาํคญัในการจัดใหมีโรงเรยีนขึน้ในประเทศ       

คือโรงเรียนวัดมหรรณพาราม เมื่อ พ.ศ. 2427  รวมถึงจดัตั้งโรงเรียนพระอารามทุกพระอาราม  

เนื่องจากตองอาศัยพระสงฆจัดการและเปนครูสอนไปดวย  ซึ่งการศกึษาแบบนี้ไดขยายออกไป      

ทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองในระยะเวลาตอมา  ทาํใหประชาชนยงัคงใกลชิดกับวัดและศาสนา       

พระสงฆเองกไ็ดตระหนักในหนาที่ของตน  ทัง้ในดานการสอนและการเผยแผศาสนาตอเยาวชน 

เพื่อใหเยาวชนไดศึกษาทั้งวชิาการตางๆ  และหลักพระพุทธศาสนาไปดวยกนั  
                   2.4.2 พระภิกษุกับการศกึษาสมยัปจจบัุน 
                            พระสงฆกับการศกึษาในประเทศไทยในอดีต เปนทีย่อมรับกนัวามอียูใน 2 แหลง 

เทานั้น คือ วัดกับวัง (พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), 2546. หนา 20) ในสองแหลงนี ้สวนใหญ

จะอยูในวัดมากกวาวงั เพราะฉะนัน้ วดัจงึเปนสถานศึกษาหรือเปนแหลงความรูที่สําคญัเปนทีย่อมรับ

กันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจบัุน  นับต้ังแตรัชกาลที ่6 เปนตนมา  นโยบายการศึกษา  ไดเปลี่ยนไป

โดยแยกการศึกษาของภิกษสุามเณร  และเด็กนักเรียนออกจากกัน  โดยใหกระทรวงศึกษาธกิาร     

รับผิดชอบเฉพาะการศึกษา  สําหรับนักเรียนเทานั้น สวนการศึกษาสําหรับพระภกิษุสามเณร        

ใหสังกัดกระทรวงธรรมการ  โครงการและแผนการศึกษาแหงชาติก็ไมไดกลาวถงึคณะสงฆและ  

การศึกษาของสงฆอีกเลย  ในขณะเดียวกนั  การศึกษาของฝายบานเมืองก็ไดมีการปรับปรุง       

เปลี่ยนแปลงใหเจริญรุดหนามาตามลําดบั  มมีหาวทิยาลัย  วทิยาลยั  โรงเรียนเกดิขึ้นมากมาย        

ทุกสวนของประเทศ  ปรับปรุงการเรียนการสอนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหมอยูตลอดเวลา  

                            นับต้ังแตป พ.ศ.2454 เปนตนมาจนถงึปจจุบัน คณะสงฆไดมีการศึกษาแบบ

นักธรรมควบคูไปกับฝายเปรียญ เปนการศึกษาของคณะสงฆเทานั้น มีหลักสูตรทีเ่รียกวา 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี  
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                                1)  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  
                                      การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  แบงเปน 3 ระดับ  คือ นักธรรม  

ชั้นตรี นกัธรรมชั้นโท และนกัธรรมชั้นเอก เรียงลําดับจากงายไปหายากและพิสดารขึ้นไปตามลําดับ  

โดยมีขอกําหนดวา  ผูที่จะสอบนักธรรมชั้นโทจะตองสอบนักธรรมชัน้ตรีในสนามหลวงไดกอน         

เปนลําดับไป (ถวิล สมัครรัฐกิจ, 2539. หนา 44) โดยทั้งสามชัน้ มีรายวิชา ดังนี ้

           -  วิชาเรยีงความแกกระทูธรรม 

         -  วิชาธรรม 

         -  วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธ ี

         -  วิชาวินยั 
                               2)  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาล ี
                                    การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  มีการกําหนดใหสอบปละ 2  คร้ัง              

ทั่วราชอาณาจักร คือ 

                              - คร้ังที ่1 ป.ธ. 6-7-8-9 สอบวันขึ้น 2 คํ่า เดือน 3 ทุกป 

                               - คร้ังที ่2 ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ. 5 สอบวันแรม 10 คํ่า เดอืน 3 ทุกป 

                                    การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  มีระดับการศึกษาตั้งแตประโยค 1-2               

ถึงประโยค ประโยค 9  โดยใชหลักสูตร ดังนี้  

       ประโยค 1-2  มีวิชา 

      - แปลมคธเปนไทย  โดยพยัญชนะและโดยอรรถ  

      - บาลีไวยากรณ  

      ประโยคเปรียญธรรม 3 มีวิชา 

      - แปลมคธเปนไทย  โดยพยัญชนะและโดยอรรถ  

      - สัมพนัธไทย  

      - บาลีไวยากรณ  

      - บุรพภาค 

      ประโยคเปรียญธรรม 4 มีวิชา 

      - แปลไทยเปนมคธ 

         - แปลมคธเปนไทย  โดยพยัญชนะและโดยอรรถ  
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      ประโยคเปรียญธรรม 5 มีวิชา 

        - แปลไทยเปนมคธ 

       - แปลมคธเปนไทย  โดยพยญัชนะและโดยอรรถ 

                  ประโยคเปรียญธรรม 6 มีวิชา 

      - แปลไทยเปนมคธ 

       - แปลมคธเปนไทย  โดยพยญัชนะและโดยอรรถ  

       ประโยคเปรียญธรรม 7 มีวิชา 

       - แปลไทยเปนมคธ 

       - แปลมคธเปนไทย  โดยพยญัชนะและโดยอรรถ  

      ประโยคเปรียญธรรม 8 มีวิชา 

       - แตงฉันทมคธ 

       - แปลไทยเปนมคธ 

       - แปลมคธเปนไทย  โดยพยญัชนะและโดยอรรถ  

    ประโยคเปรียญธรรม 9 มีวิชา 

       - แตงความเปนภาษามคธ 

       - แปลไทยเปนมคธ 

       - แปลมคธเปนไทย  โดยพยญัชนะและโดยอรรถ  

 

                            นอกจากการศึกษาพระปริยัติธรรมดังกลาวแลว กระทรวงศึกษาธกิารไดออก

ระเบียบกระทรวงฯ  วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2514 เมือ่วันที่  20  

กรกฎาคม 2514  และปรับปรุงใหมเมื่อวนที ่29 กันยายน 2535 (สมศักดิ์ บุญปู, 2547. หนา 322)              

การศึกษาแบบนี้เปนการศึกษาแบบประยุกตหรือเปนการศึกษารูปแบบหนึ่งทางการศึกษาคณะสงฆ   

เปนการศึกษาที่รัฐกําหนดใหมีข้ึนตามความประสงคของทางคณะสงฆ  โดยมีวัตถปุระสงคคือ    

ฝายศาสนจักรก็จะไดศาสนทายาทที่ดีมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา       

อยางแทจริง  ปจจุบันนี้การศึกษาประเภทนี้ไดกระจายอยูตามจงัหวัดตางๆ ทั่วประเทศ 

                            การศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งทีจ่ัดการโดยคณะสงฆเอง จัดการเรียน

การสอนเปนระบบเหมือนกบันานาอารยประเทศสําหรับพระภิกษุสามเณร  และสวนหนึ่งสาํหรับ

คฤหัสถ  ใหไดศึกษาเลาเรียนทั้งดานปรยิัติธรรมและวชิาการชัน้สงูสมยัใหมควบคูกนัไป  กอต้ังขึน้    
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ในรัชกาลที ่5  ไดพระราชทานนามวา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั” และ “มหามกฏุราชวิทยาลัย” 

เปดสอนระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก  ซึง่ในปจจบัุนมีการดําเนนิการบรหิาร  จัดการเรียน

การสอนที่มพีระภิกษุเปนครอูาจารยโดยสวนใหญ  โดยรัฐเปนผูจัดสรรดานงบประมาณใหมีอัตรา

ตําแหนงทางบริหารและคาตอบแทนเปนเงินประจาํเดือนเหมือนกับหนวยงานราชการทั่วไป 
 
             3. พุทธวธิีในการสอน 
                พระสัมมาสัมพทุธเจาที่นกัปราชญไดขนานพระนามถวายและพทุธศาสนิกชน นิยมกลาว

เรียกเสมอ  คือคําวาพระบรมศาสดาหรือพระบรมครู  ซึง่แปลวาพระศาสดาผูยอดเยี่ยมหรือผูเปน

ยอดของครู ในภาษาบาลีก็มบีทพทุธคุณถวายพระเกยีรติวา สตฺถา เทวมนุสฺสาน ํ แปลวาพระศาสดา

ของทวยเทพและมนุษยทัง้หลาย  และมีคําเสริมพระคุณวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถ ิ แปลวาเปน

สารถีฝกคนไดไมมีใครยิ่งกวา  พระนามเหลานี้สอแสดงความหมายอยูในตัววา  เปนปราชญและ

พุทธศาสนกิชนทัง้หลายเคารพบูชา  และยกยองเทิดทูนพระองคในฐานะทรงเปนนกัการสอนที่

ยิ่งใหญที่สุด  
                 3.1 ความจําเปนในการนําพทุธวธิีไปใช 
                       พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสาํคัญกับการจัด

การศึกษา เพือ่พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  ความรู  คุณธรรม  มี

จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และในการ

จัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศัย  ตองเนน

ความสาํคัญ ทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และบูรณาการตามความเหมาะสมของ   

แตละระดับการศึกษา ซึง่หมายถงึการพัฒนาใหเปน คนเกง ดี และมีความสุข ดวยกระบวนการเรียนรู

ตลอดชีวติ  ที่นําเอาวิธกีารทางศาสนาเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญ   นําไปสูเปาหมายของการจดั

การศึกษาดังกลาว (พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), 2544. หนา 2) 

                       ทามกลางความพยายามแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรู         

คูคุณธรรม พทุธวธิีในการสอนดวยอรรถาธิบาย  พรอมทั้งยกตัวอยางใหเหน็อยางเปนรูปธรรม      

ถึงวธิีการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางพระพุทธศาสนา  ดวยการชี้ใหเหน็ถงึปรัชญาพื้นฐานของ

การสอนตามแนวพระพทุธศาสนา  คุณสมบัติของผูสอนที่สําคัญ  หลกัทั่วไปในการสอนที่ตองคาํนึง

ลีลาการสอนที่เราความสนใจของผูเรียนเพื่อนาํไปสูความสําเร็จ  ตลอดจนวิธกีารสอนในรูปแบบ

ตางๆ ที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระและผูเรียน  ทีล่วนเปนวิธกีารและคณุประโยชนอยางยิ่งตอ

ครูผูสอน โดยเฉพาะครู ที่เปนตัวอยาง  เปนแบบอยางทีดี่  ความพรอมในการสอน  ตนแบบของครู
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ที่ดี  จะตองม ี3 อยาง คือ สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น ครูผูสอนทําไมได การสอนคณุธรรมจริยธรรม

ก็ไมไดผล เราตองการครูตนแบบเชนนี ้(พระเทพโสภณ, 2546. สรุปคําบรรยาย)  
                 3.2 สาระหลักเรื่องพุทธวิธใีนการสอน 
                      3.2.1 คุณสมบัติผูสอน   
                                1) บุคลิกภาพ 

                                2) คุณธรรม 
                       3.2.2 หลักทั่วไปในการสอน  
           1) เกี่ยวกับเนื้อหา   

           2) เกี่ยวกับผูเรียน   

           3) เกี่ยวกับหลกัการสอน 
                       3.2.3 วิธกีารสอนแบบตางๆ  
              1) แบบสากัจฉาหรอืสนทนา  

           2) แบบบรรยาย  

           3) แบบตอบปญหา  

           4) แบบวางกฎขอบังคับ   
                       3.2.4 กลวธิีและอุบายประกอบการสอน   
           1) การยกอุทาหรณ และการเลานทิานประกอบ 

                   2) การเปรียบเทียบดวยขออุปมา   

                   3) การใชอุปกรณการสอน   

                  4) การทําเปนตัวอยาง 

                   5) การเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหม     

           6) อุบายเลอืกคน และการปฏิบัติรายบุคคล   

           7) การรูจักจังหวะและโอกาส 

           8) ความยืดหยุนในการใชวิธีการ 

           9) การลงโทษและใหรางวัล 

         10) กลวธิีแกปญหาเฉพาะหนา 
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4. งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
             สมศักดิ์  คงศรี (2536)  ศึกษาการพัฒนาหลกัสตูรฝกอบรมครูสอนพระปริยติัธรรม 

แผนกบาล ี พบวา  ครูสอนที่เปนพระภิกษุควรไดรับการฝกอบรมดานความเปนครดูานเทคนิค        

วิธีการสอน ส่ือการสอน จิตวิทยาการเรียนการสอน  จติสํานึกของความเปนครู  ความขยนัเอาใจใส

ตอนักเรียน  ความรับผิดชอบ  หลักสูตรความเปนครู  กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจดัการ

และการประเมินผล การมีประสบการณในการสอน พฤติกรรมของครูเนื้อหาวิชาตางๆ มนุษยสัมพันธ 

สอนความเขาใจ  ความรูและทัศนคติตอโลก  การสรางแรงจูงใจแกผูเรียน  การใชภาษาสากล

ประยุกตใชกับภาษาบาลี  กฎหมายเบื้องตน  การบรหิารเบื้องตน สาธารณสุขมูลฐาน คอมพิวเตอร  

แนวแนะการศกึษา  การอนุรักษส่ิงแวดลอม  วาทศิลป  นําเนื้อหาในพระไตรปฎกมาเปนแนว         

การฝกอบรม  

             พจนารถ  ทองคําเจริญ (2539) ศึกษาสภาพความตองการและปญหาการใชอินเทอรเน็ต 

ในการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวา ประเภทบริการในระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตที่อาจารยและนิสิตนักศึกษาใชประโยชนทางการศึกษาบอยที่สุด คือการสืบคน

ขอมูลแบบเวิลด ไวด เว็บ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส   การถายโอนแฟมขอมูลและการขอเขาใช

เครื่องระยะไกล  ตามลําดับ  จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ตใน

ระดับอุดมศึกษา ของตางประเทศ รวมทั้งผลงานวิจัยและขอคนพบตางๆ เหลานี้  เปนที่นาเชื่อถือได

วา ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีบทบาทและเปนสื่อสําคัญของการเรียนการสอนในอนาคต

อันใกลนี้อยางแนนอน    ทัง้นี้ เพราะนกัการศึกษาไดใชคุณสมบัติของอินเทอรเนต็ และวิธกีารใช

อินเทอรเนต็ เชน การอภิปรายโตแยง  การศึกษาจากฐานขอมูล  การไมมีขอจํากัดเรือ่งเวลา และ

สถานที ่ เพื่อสรางสภาพการณใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ         

             สุภาณี  เสง็ศรี (2544)  ไดศึกษาความตองการในการผลิตสื่อการสอนของคณาจารย          

คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยนเรศวร  พบวา คณาจารยมีแผนที่จะผลิตสื่อการสอน                

คิดเปนรอยละ 75   โดยเหน็ความสาํคัญของสื่อในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia)  และระบุ

ประเภทสื่อเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส  เชน CAI , WBI  คิดเปนรอยละ  80 

             เคอรนี่  สตีเฟน (Cerny Steven, 1998) ทําการวิจัยเรื่องผลสภาพความสําเร็จเกี่ยวกับภาระ

ของผูบริหารและครใูนการใชอินเทอรเน็ต  และการมีสวนชวยเหลือทางเทคนิคแกนกัเรียนในการใช

อินเทอรเน็ตในโรงเรียน  ผลการวิจยัพบวา  มีความเกี่ยวของสัมพนัธกนัระหวางครูกบันักเรียน      

ในการใชและการมีสวนชวยเหลือทางดานเทคนิคการใชอินเทอรเน็ตแกนักเรยีน 
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             สุนิสา  เหลืองสมบูรณ  (2537)  ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของผูใชที่สังกดั

สถาบันอุดมศึกษา  เกี่ยวกับการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ  พบวา  ผูใชบริการเครือขายคอมพิวเตอรเหน็ดวยอยางมากในเรื่องของ 

ความสะดวกในการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสวา  เปนบริการที่สะดวกคลองตัวกวาการสื่อสาร  

ชนิดอื่น ๆ และใหขอเสนอแนะวาควรมีการจัดหาคูสายในการติดตอเขาสูระบบเพิม่เติม  ซึง่จะชวย

ใหการเขาสูระบบมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น  รวมทั้งควรมกีารจดัทําคูมือรายละเอียดในดาน

ตางๆ  ซึ่งจะชวยใหผูใชเกิดความเขาใจในรายละเอียดและการใชบริการตาง ๆ  ของระบบเครือขาย

ไดดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้  ควรมกีารประชาสมัพันธระบบเครือขายคอมพวิเตอรใหมากขึ้นกวาเดมิ     

เพราะผูใชเลง็เห็นถึงคุณประโยชนของระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพือ่การวิจยัและพัฒนา 

             บุญเรือง  เนยีมหอม (2540) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต 

ในระดับอุดมศึกษา  พบวา   

                   1) ในสภาพการจัดการเรยีนการสอนทางอนิเทอรเน็ตในปจจุบัน  การเรียนการสอนเนน

กิจกรรมและบริการของอินเทอรเน็ต  ผูสอนเปนผูควบคมุ  ตรวจสอบ  ติดตามการเรยีนของผูเรียน  

และเตรียมความพรอมทรัพยากรสนับสนนุการเรียนทางอินเทอรเน็ต  มีการใชไปรษณีย

อิเล็กทรอนกิส  และเวิลด ไวด เว็บ  ในการเรียนการสอนมากที่สุด  ใชรูปแบบการเรียนการสอน          

ตามทัศนะนกัจิตวทิยา  พฤติกรรมนิยม  การเรียนแบบรวมมือ  และการเรียนรูดวยตนเองในเว็บไซต  

ประกอบดวย หนาโฮมเพจ  เว็บเพจประกาศขาว  ประมวลรายวิชา  กจิกรรมการเรียนการสอนและ

เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุน 

                   2) ระบบการเรยีนการสอนประกอบดวย 12 ข้ันตอน  ไดแก  การกําหนดวัตถุประสงค       

ของการเรียนการสอนรายวชิา การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบเนื้อหารายวิชา การกําหนดวิธีเรียน

และกิจกรรมการเรียนการสอน  การเตรียมความพรอมผูสอน  การดําเนินการเรียนการสอน              

ดวยกิจกรรมบริการของอินเทอรเน็ต  การสรางเสริมทักษะ  และการจดักิจกรรมสนบัสนุน          

การควบคุมตรวจสอบ  และติดตามการเรยีนการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการเรียน  การประเมนิผล

การสอน  ขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุง  

             ถวิล  อรัญเวศ (2534)  ศึกษาการนําพทุธวิธีในการสอนมาใชสอนจริยศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา  พบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาจริยศึกษาตามแบบพุทธวธิ ี

ในการสอนสูงกวาการการเรียนแบบปกต ิ และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของนกัเรียน                   

มีการเปลี่ยนแปลงสูงกวาการเรียนแบบปกติ   
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5. กรอบแนวคิดการทําวิจยั 
             กรอบแนวคิดในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดยึดกรอบแนวคิด สรุปไดดังนี้ 
             5.1 สภาพปญหา 
                   ปญหาสงัคมไทยที่มีเยาวชน  นักเรียน  นกัศึกษา  ขาดศลีธรรม  จริยธรรม  หลงผิด      

หลงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากเดิม  ลวนแลวเกิดจากการขาดการไดรับการกลอมเกลาจิตใจ        

ถูกละเลยจากโรงเรียน  จากสถานศกึษา  เกี่ยวกบัการปลูกฝงในเรื่องของศีลธรรม  จริยธรรม         

ใหกับผูเรียน  การนาํหลกัธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเขาไปสูโรงเรียน  สถานศึกษา          

ก็เพื่อจะมุงพฒันาคุณภาพชีวิตใหเกิดความรูคูกับคุณธรรม  (สํานักพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 

กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 2548 หนา 19)  

                   การจัดการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในสถานศึกษาขึ้นพืน้ฐาน  ครูยงัขาด

ทักษะในงานดานการสอน  ขาดการสรางสื่อ  ขาดแคลนสื่อการสอน  ครูไมเขาใจพระพุทธศาสนา  

ดีพอ  และมักสอนวิชาพระพุทธศาสนาดวยการบรรยาย  การเลาใหฟง  สวนโรงเรียนหรือ

สถานศกึษากข็าดแคลนบุคลากรทีท่ําหนาที่สอนเกี่ยวกบัสาระพระพทุธศาสนา  
             5.2 วิเคราะหปญหา 
                   จากปญหาดังกลาว ทาํใหการจัดการเรยีนการสอนวชิาพระพุทธศาสนาตามสถานศกึษา  

จึงไมประสบผลสําเร็จตามทีค่าดหวงั  สงผลกระทบตอนกัเรียน ครอบครัว และสังคม  สงผลใหเกดิ

ปญหาอื่นตามมา  เกิดเปนวกิฤตแกเยาวชน  โดยเฉพาะวิกฤตทางพฤติกรรม วกิฤตทางดานศีลธรรม 

คือผลพวงจากการทีก่ารศึกษาถูกแยกออกไปจากพระสงฆ  โรงเรียนกบัวัดถูกแยกออกจากกัน     

จนไมสามารถทํางานรวมกันได  เพราะฉะนั้น  เพื่อความสมดุลทางการศึกษาคือความรูคูคุณธรรม 

ตามแนวของพระราชบัญญติัการศึกษาทีว่า  การศึกษาในยุคนี้สมัยนีต้องเกง  ดี  มสุีข  เกงก็คือ    

มีความรู  ดีกคื็อมีคุณธรรม  และมีสุขก็คือผูเรียนตองไดรับความสุขในการเรียนรูและในการพัฒนา

คุณธรรม  สวนหนึ่งตองอาศัยพระสงฆเปนผูนาํหรือแกนนาํ  เปนผูมบีทบาทในการเขาไปชวยเหลือ

การศึกษาใหมากขึ้น และจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลย ี วิทยาศาสตร  การฝกอบรม      

บนเครือขายอนิเทอรเน็ตใหกับพระสงฆทีจ่ะทําหนาที่ของครูสอน  ใหมีความรู  มีความพรอม        

ถือเปนการพฒันาบุคลากรดานหนึง่  เพราะการฝกอบรมสามารถใหความรูแนวคิด  หรือวิทยาการ

ใหมๆ  ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น  ซึ่งพระภิกษุในฐานะที่เปนสาวกของพระพุทธเจา 

และเปนศาสนบุคคล  ทาํหนาที่ครูสอนวิชาพระพทุธศาสนาตามสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมสามารถ

นําหลักการ  วธิีการ  ทกัษะ  หรือกลวิธีในดานการสอน  การถายทอด  ทีเ่รียกวา 
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พุทธวิธีในการสอน ของพระบรมศาสดาทีน่ับไดวาเปนการเผยแผที่ยอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพมาก    

ที่สุดไปใชใหเกิดประโยชนกบังานในหนาที่ของตนได   อีกทั้งการจะพฒันาบุคลากรที่เปนพระภิกษุ

ก็ไมสามารถจดัไดตามความตองการ  เพราะพระภิกษุที่เปนครูสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน โดยเฉพาะเขตคณะสงฆภาค 4  มีขอจํากัดในเรื่องของสถานที่ดําเนินการอยูหางไกลกนั  

ทําใหเกิดปญหาในการเดนิทาง  การติดตอประสานงาน  วทิยากรและเจาหนาที่ใหการฝกอบรม  

จํานวนไมเพียงพอ ผูเขารับการฝกอบรมไมมีปฏิสัมพันธกนัโดยตรง จากเทคโนโลยีตางๆ ในปจจุบัน 

เชน  คอมพวิเตอร  ส่ือมัลติมีเดีย  และคุณสมบัติของเครือขายอินเทอรเน็ต  ที่ชวยใหผูเรียน              

เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการแกไขขอจํากัดในการขาดแคลนผูสอน การใช               

งบประมาณจาํนวนมาก  ดังนัน้  การนาํเครือขายอนิเทอรเน็ตมาประยกุตใชเพื่อจัดการฝกอบรม      

เร่ืองพุทธวธิีในการสอน  จึงเปนแนวทางทีท่ําใหผูเขาฝกอบรมมีโอกาสเขารวมรับการฝกอบรมได

โดยตางสถานที่ ประหยัดเวลา งบประมาณในการที่จะจัดการฝกอบรมหลายๆ คร้ัง  แกปญหา        

ของผูเขาฝกอบรม  วทิยากร  อีกทั้งการประเมินผลสามารถทําไดรวดเรว็  ความชัดเจนของตัวสื่อ

สามารถทราบผลไดทันท ี
             5.3 แนวทางการแกไขปญหา 
                   จัดการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน        

โดยการวิจัยและพัฒนา ซึ่งไดจากการวิเคราะห องคประกอบตางๆ  ทําการสรางเว็บเพื่อการฝกอบรม               

ตามขั้นตอนการวิจัย 
             5.4 ผลที่ไดจากการวิจยั   
                   ไดส่ือที่ใชในการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ไดพัฒนาขึ้น  ไดทราบผลสัมฤทธิ์              

ในการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ไดทราบความคิดเหน็  คือพระภิกษุ 

ที่เรียนผานบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองพุทธวธิีในการสอน  และยังเปนแนวทาง                   

ในการพัฒนาเว็บอบรมในดานอืน่ๆ ตอไป 

             จากกรอบแนวคิดการวิจยั  ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารที่เกีย่วของ  นาํมาวิเคราะห  สังเคราะห 

เพื่อจัดการพฒันาบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธีในการสอน 

สามารถสรุปกระบวนการการพัฒนา ไดดังตอไปนี้ 

                 1. ความจาํเปนในการพัฒนาบทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต 

                 2. วางแผนการพฒันาบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต 

                 3. ดําเนนิการพฒันาบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต 

                 4. ประเมินผลบทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต 



 

 

76

             1. ความจาํเปนในการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
                 การขาดครูที่มีคุณภาพทาํใหการสอนวิชาพระพทุธศาสนาไมประสบผลสําเร็จในพระภิกษุ

ที่เขาไปสอนพระพทุธศาสนาในสถานศึกษายังขาดกระบวนการเกีย่วกบัการเรียนการสอน ขาดเทคนคิ

และวิธีการสอนที่มปีระสิทธภิาพ  การพัฒนาครูใหมีความรู  ความเขาใจ  มทีัศนคตทิี่เหมาะสม  

เกิดความชํานาญ ถือเปนแนวทางในการทีจ่ะแกปญหาดังกลาว การฝกอบรมพระภิกษุที่เปนครูสอน

พระพทุธศาสนาใหมีความรูเร่ืองพุทธวธิีในการสอน  เนือ่งจากผูวิจัยมคีวามเห็นวา  เทคนิคและ

วิธีการสอนของพระพุทธเจา  เปนสิง่ที่ควรจะใหพระภิกษุนําไปใชในสถานศกึษา  เพื่อใหทันความ

เปลี่ยนแปลงไปของสังคม  โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเปนการปรับกลยทุธในการเผยแผ                      

พระพทุธศาสนา การเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองพุทธวิธีในการสอน  ถือเปนกิจกรรมหนึ่ง

ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้นเพือ่เพิ่มเติมความรู ความสามารถ  พรอมทั้งการปฏิบัติ

เพื่อนาํไปใชเกดิประโยชน พฒันาคุณภาพในการจัดการสอนในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น   
             2. วางแผนการพฒันาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 
                 ในการวิจัยการจัดการเว็บอบรมครั้งนี้  ผูวิจยัไดเลือกใชข้ันตอนการออกแบบและพฒันา

ระบบการสอนของ Generic ID Model  (ADDIE) 5 ข้ันตอน ข้ันตอนดังกลาว ที่มีการนําหลักพื้นฐาน

ทางทฤษฎีตาง ๆ มาใช  เชน การวิเคราะห นําทฤษฎีดานจิตวิทยา ดานการจัดการ  ดานสารสนเทศ

มาใช ข้ันตอน  การออกแบบไดนําเอาผลงานวิจัยทั้งทฤษฎีการเรียนการสอนมาเปนแนวทาง           

สวนขั้นตอนการประเมินใชความรูจากการวิจัยดาน (Quasi – experimental และ Field Studies) 

ตลอดจนผลงานวิจัยดานเทคนิคและกลยุทธการประเมินแบบตาง ๆ  (วารินทร  รัศมีพรหม, 2542) 

การฝกอบรมบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดนํารูปแบบของ The Third Dimension Model ที่เพิ่มเติม

มิติที่ 3  คือ เปาหมาย (Intention)  การปฏิสัมพันธ (Interactive)  และการพิจารณาไตรตรอง 

(Introspection) มาใชในการออกแบบสรางและพัฒนาเว็บเพื่อใชในการฝกอบรม  เปนวิธีการจัดการ

ปญหา  และรองรับการเปลีย่นแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม   เขาสูข้ันตอนของการพัฒนา     

อยางตอเนื่อง  ซึง่สรุปไดเปน 5 ข้ันตอนหลกั  ดังนี ้ (Michale Tomas,  Mitchell, Roberto Joseph, 

2001) คือ 

  ข้ันตอนที ่1 การวิเคราะห  (Analyze) 

           ข้ันตอนที ่2 การออกแบบ  (Design) 

           ข้ันตอนที ่3 การพัฒนา  (Development) 

  ข้ันตอนที ่4 การนําไปใช  (Implementation) 

           ข้ันตอนที ่5 การประเมิน  (Evaluation)  
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             โดยในทุกขัน้ตอนไดเพิ่มสวนที่เกีย่วกับเปาหมาย  การมปีฏิสัมพนัธ  และการพิจารณา

ไตรตรองเพื่อใหรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  การพัฒนาเวบ็อบรม  เร่ืองพุทธวิธ ี      

ในการสอน  ผูวิจัยไดคํานงึถงึเปาหมายในทุกขั้นตอน  คิดถึงหลกัการใหมีการประสานกนั              

ปฏิสัมพันธกัน  ไมวาระหวางผูอบรมกับผูฝกอบรมหรือผูอบรมกับผูอบรมดวยกนั  ใชการพิจารณา

แกไข  ปรับปรุงอยูตลอดเวลา  และทุกขัน้ตอน  ทุกดานของการพฒันาเว็บ  เปนลักษณะที่เรียกวา

มิติ  เชื่อมโยงทุกสิ่งเขาหากนัได  เนื่องจากวาการฝกอบรมดวยเว็บ  ธรรมชาติของเวบ็เอง               

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ฉะนัน้  หลกัการดังกลาวผูวิจัยจงึเลือกเพือ่นาํมาใชพฒันาเว็บบทเรียน

บนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

ภาพ 8  รูปแบบระบบการสอน The Third Dimension Model 

                     ที่มา (Michale Tomas, Mitchell, Roberto Joseph, 2001) 

 
             3. ดําเนินการพฒันาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 
                 จัดและเตรียมความพรอม บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ใชในการฝกอบรม  

                      1) ประชาสัมพันธ  

                      2) ขอความรวมมือในการทาํวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล 

                      3) ดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการและขั้นตอนในเว็บ  
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การพิจารณาไตรตรอง 

(Introspection) 
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             4. ประเมินผลบทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต 
                 การวิจัยครั้งนี้  เปนการประเมนิผลดานความรูความเขาใจ  ผูวิจัยประเมินผลระหวาง  

การฝกอบรม  โดยประเมนิดวยแบบทดสอบกอนและหลงัเขารับการฝกอบรม  วาผูเขารับการฝกอบรม 

ไดเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ตองการจะใหเรียนรูหรือไมเพียงไร  และประเมนิพฤตกิรรม (Behavior)  

ของผูเขารับการฝกอบรม วามีความคิดเหน็เกี่ยวกับบทเรียนดานใดบาง  โดยศึกษาขอมูล              

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของพระภกิษุผูผานการฝกอบรมบนเวบ็ 

     


