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บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต เรื่อง Microsoft office PowerPoint  โดยใชวธิีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Tutoring) 

สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปที่ 2 ผูศึกษาคนควาไดเสนอ เอกสารและงานวิจยัตาง ๆ ที่

เกี่ยวของดังนี ้

1. หลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ   

 และเทคโนโลย ี

2.  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 2.1  ความหมายของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 2.2  ประเภทของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 

 2.3  องคประกอบของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 2.4  การจัดการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 

 2.5  ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 2.6  หลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 2.7  การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 

3. เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Tutoring) 

3.1  ความหมายของเพื่อนชวยเพื่อน 

3.2  ประเภทของเพื่อนชวยเพื่อน 

3.3  ขอบเขตของเพื่อนชวยเพื่อน 

3.4  การแยกแยะ การจัดลําดับ 

3.5  ขั้นตอนการสรางส่ือการสอนเพื่อนชวยเพื่อน 

4. ทฤษฎีทฤษฎีโครงสรางความรู (Scheme Theory) 

5. ความพึงพอใจ 

6. งานวิจัยที่เกีย่วของ 
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1.  หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี
ความสําคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ 

กลุมสาระการเชนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีเปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียน 

ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ 

สามารถนําสารสนเทศและเทคโนโลยตีาง ที่มาใชในการทาํงานอยางถูกตองเหมาะสม คุมคาและ 

มีคุณธรรม สรางและพัฒนาวิธีภารหรือผลิตภัณฑใหม สามารถทํางานเปนหมูคณะ มีนิสัยรักการ 

ทํางานเห็นคณุคาและมีเจตคติที่ดีตองาน ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมคานยิมทีเ่ปนพืน้ฐาน  

ไดแก ความขยัน ซื่อสัตย ประหยดั และอดทน อันจะนําไปสูการใหผูเรียนชวยเหลือตนเอง  

พึ่งตนเองไดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

รวมมือและแขงขันในระดับสากลในบริบทของสังคมใทย 

 

วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี 

วิสัยทัศนของกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนสาระที่เนนกระบวนการทํางานและ 

การจัดการอยางเปนระบบ พัฒนาความคิดสรางสรรคมีทกัษะการออกแบบงานและการทํางาน 

อยางมีกลยุทธ โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนํา 

เทคโนโลยีมาใชและประยุกตใชในการทํางาน รวมทั้งการสราง พัฒนาวิธีการหรือผลิตภัณฑใหม 

เนนการใชทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมและพลังงานอยางประหยดัและคุมคา เพื่อใหบรรล ุ

วิสัยทัศนดงักลาว กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลย ีจึงกําหนดวิสัยทัศนการเรียนรูที่ยดึงานและ 

การแกปญหาเปนสําคัญบนพื้นฐานของการใชหลักการและทฤษฎีเปนความรูหลกั ในการกํากับ 

การทํางานและการแกปญหา งานที่นํามาฝกฝนเพื่อบรรลวุิสัยฬัศนของกลุมนั้น เปนงานเพื่อการ 

ดํารงชีวิตในครอบครัวและสังคม และงานเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งงานทั้ง 2 ประเภทนี ้เมื่อ 

ผูเรียนไดรับการฝกฝนตามกระบวนการเรียนรูของกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยีแลว ก็จะเปน 

การปลูกฝงและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและศีลธรรม การเรียนรูจากการทํางานและ การแก 

ปญหาของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเเละเทคโนโลยี จึงเปนการเรียนรูที่เกิดจาก 

การบูรณาการ ความรู ทักษะ และความดีที่หลอมรวมจนกอเกิดเปนคณุลักษณะของผูเรยีนตาม 

มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด 

 

คุณภาพของนกัเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีมุงพัฒนานักเรียนแบบองครวมเพื่อให 
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เปนคนดี  มีความรูความสามารถ โดยมีคุณลักษณะอันพงึประสงคดังนี ้

มีความรูความเขาใจเกีย่วกับการดํารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ 

เทคโนโลย ีเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทาํงานอาชีพ 

มีทักษะในการแกปญหาการทํางาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความคิดเปนระบบ รูจักใชเหตุผล ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลย ี

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานอยางมีกลยุทธ สรางวิธีการและพัฒนาผลิตภัณฑ 

ใหมมีความรับผิดรอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน ใฝรู รักการทํางาน ประหยดั อดออม ตรงตอ 

เวลา เอื้อเฟอ เสียสละ และมีวินัย เห็นคณุคาและความสําคัญของงานอาชีพสจุริต ตระหนักถงึ 

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

เมื่อจบแตละชวงชัน้ นักเรียนตองมีความสามารถดังตอไปนี้ 

ชวงชั้นที ่1 ประถมปที ่1-3 

สามารถชวยเหลือตนเองเกีย่วกับงานในกิจวดัรประจําวัน ชวยเหลืองานในครอบครัว 

มีกระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สามารถคิดสรางงานในชีวิต 

ประจําวันงาย ๆ ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ ขยัน สื่อสัตย ใชพลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดลอมไดอยางประหยัด 

ชวงชั้นที ่2 ประถมศกึษาปที่ 4-6 

สามารถชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทํางานอยางมีขั้นตอน มีทักษะใน 

การจัดการ มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีกระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศที ่

เหมาะสม สามารถคิด ออกแบบ สรางดัดแปรงวิธีการสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวันงาย ๆ 

ทํางานดวยความรับผดิชอบ ขยัน สื่อสัตย ใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง 

คุมคาและถูกวิธ ี

ชวงชั้นที ่3 มัธยมศึกษาปที ่1-3 

มีทักษะการทํางานอาชีพสจุริต มีทักษะการจัดการทํางานอยางเปนระบบและม ี

กลยุทธ ทํางานรวมกับผูอื่นไดเหน็คุณคาของงานอาชีพสุจริด เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพม ี

ความคิดเปนระบบในการแกปญหาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการที่ถกูตอง 

เหมาะสมและมีคณุธรรม สามารถคิด ออกแบบ สรางและพัฒนาวิธีการหรือผลิตภัณฑหรือวิธีการ 

ใหม ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ไดอยางคุมคาและถูกตอง 

ชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 
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มีทักษะการทํางานอาชีพสจุริต มีทักษะการจัดการ ทํางานอยางเปนระบบและม ี

กลยุทธ ทํางานรวมกับผูอื่นไดเหน็คุณคาของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพม ี

ความคิดเปนระบบและเปนเหตุเปนผลในการแกปญหาและประยุกตเทคโนโลยีและเทคโนโลย ี

สารสนเทศ มีกระบวนการที่ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม สามารถคิดออกแบบ สรางและ 

พัฒนาวิธีการหรือผลิตภัณฑใหม ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน สื่อสัตย มุงมั่น อดทน 

ประหยัด อดออม ใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธ ี

 

สาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ี

สาระที่เปนองคความรูของกลุมการงานอาชพีและเทคโนโลยี ประกอบดวย 

สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว เปนสาระทีเ่กี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน 

ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่วาดวยงานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดษิฐ 

และงานธุรกิจ 

สาระที่ 2 การอาชีพ เปนสาระที่เกีย่วของกับงานอาชีพสุจรติ ทั้งงานอาชีพ ระดับกึ่ง 

ฝมือ และชางฝมือ 

สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยีเปนสาระทีเ่กี่ยวกับธรรมชาติของเทคโนโลย ี

กระบวนการเทคโนโลย ีและการใชเทคโนโลย ี

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสาระทีเ่กี่ยวกบักระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การติดตอส่ือสารการคนหาความูร การสืบคน การใชขอมลูสารสนเทศการแกปญหาหรือสรางงาน 

คุณคาหรือผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระที่ 5 เทคโนโลยเีพื่อการทํางานและอาชีพ เปนสาระทีเ่กี่ยวกับการนําเทคโนโลย ี

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานทีเ่กี่ยวของกบัการดํารงชีวิตและครอบครัวและการอาชีพ 

 

1.  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2544  
     กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

      
ความหมายของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

           หลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2544  ใหความหมายของหลักสตูร 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีไววาเปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูความเขาใจและมคีวามสามารถเกีย่วกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน 

ทักษะการจัดการสามารถ    นําเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีจากภูมิปญญาพืน้บาน  ภูมิ
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ปญญาไทย  และเทคโนโลยีสากลมาใชในการทํางานอยางถูกตอง  เหมาะสม  คุมคา  และมี

ศีลธรรม  คุณธรรม  สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมสามารถทํางานเปนหมูคณะมนีิสัย

รักการทํางานเห็นคุณคาและมเีจตคติ ทีด่ีตองาน  ตลอดจนมีศีลธรรม  คุณธรรม  จรยิธรรม  และ

คานิยมทีเ่ปนพื้นฐาน  ไดแก  ความขยัน  ซื่อสัตย  ประหยดัและอดทน  อันจะนําไปสูการเปนผูเรียน

ที่สามารถชวยเหลือตนเองและพึ่งตนเองไดตามพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดอยางมีความสุขรวมมือและแขงขันในระดบัสากลภายใตบริบทของสังคมไทย                                           

          กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพื่อใหเปน

คนดีมีความรู ความสามารถ โดยมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงคดังนี ้

         มีความรูความเขาใจเกีย่วกับการดํารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและ

เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยเีพื่อการทํางานและอาชีพ 

        มีทักษะในการทํางานการประกอบอาชีพการจัดการการแสวงหาความรูเลือกใชเทคโนโลยี

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานสามารถทํางานอยางเปนกลยุทธ สรางและพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม 

        มีความรับผิดชอบซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  รักการทํางาน  อดออม  ตรงตอเวลา  เอื้อเฟอ   

เสียสละและมีวินยัในการทํางาน  เห็นคุณคาความสําคญัของงานและอาชีพสุจริต  ตระหนักถึง

ความสําคัญของสารสนเทศ  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน   

 

คุณภาพของผูเรยีน 

 คุณภาพผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  12  ป  ในกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี  เปนการมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  เพื่อใหเปนคนดีมีความรู

ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดังนี ้

 1.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว   การอาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชพี 

 2.  มีทักษะการทํางาน  การประกอบอาชีพ  การจัดการ  การแสวงหาความรู   เลือกใช

เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน  สามารถทํางานอยางมีกลยุทธ  สรางและ

พัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม ๆ 

 3. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย อดทน รักการทํางาน ประหยัด อดออมตรงตอเวลา

เอื้อเฟอ เสียสละและมีวนิัยในการทํางาน  เหน็คุณคาความสําคัญของงานและอาชีพสจุริต  

ตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศ  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

 



12 

 
คุณภาพของผูเรยีนเมื่อจบชวงชั้นท่ี  3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 

 เมื่อผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 3  ผูเรียนควรจะมีความสามารถ  ดังนี ้

1. มีทักษะการทํางานอาชีพสจุริต   

2. มีทักษะการจัดการทํางานอยางเปนระบบ 

3. มีกลยุทธทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

4. เห็นคุณคาของงานอาชพีสุจริต   

5. เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   

6. เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสมกับงานและอยางถูกตอง 

7. มีคุณธรรม      

8. สามารถคิดออกแบบ สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม ๆในการทํางาน 

9. ทํางานดวยความรับผดิชอบตรงตอเวลา   ขยัน    ซื่อสัตย   ประหยัด   อดออม  

มุงมั่น  อดทน  เอื้อเฟอ  เสียสละ   

10. ใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธ ี

 

 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ประกอบดวย 

 สาระที่  1   การดํารงชีวิตและครอบครัว 

 สาระที่  2   การอาชีพ 

 สาระที่   3  การออกแบบและเทคโนโลย ี

 สาระที่  4   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระที่  5   เทคโนโลยีเพ่ือการทํางานและอาชีพ 

 สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูง สถานศึกษาควรจัดใหผูเรยีน  ได

เรียนรูสาระทีเ่ปนเนื้อหากวางขึ้น  มีความเขมขนขึ้น  มีการฝกทักษะกระบวนการมากขึ้น  หรือ  จะ

จัดกจิกรรมเพิ่มเติมเขาไปอีกก็ได 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐานการเรียนรูระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  12  ป มีดงันี ้
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 สาระที่ 1 : การดํารงชีวิตและครอบครัว 

  มาตรฐาน  1.1   :   เขาใจ   มีความคิดสรางสรรค   มีทกัษะ   มีคุณธรรมมี

จิตสํานึกในการใชพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม     ในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต  และ

ครอบครัวที่เกีย่วกับงานบาน  งานเกษตร   งานชาง   งานประดิษฐ   และงานธุรกิจ 

  มาตรฐาน 1.2 : มีทักษะ  กระบวนการทํางานและการจัดการ  การทํางานเปน

กลุม การแสวงหาความรู  สามารถแกปญหาในการทํางาน   รักการทํางานและมเีจตคติทีด่ีตองาน 

 สาระที่ 2  :  อาชีพ 

  มาตรฐาน  2.1   :   เขาใจมทีักษะมีประสบการณในการทาํงานอาชีพสุจริต    

มีคุณธรรม   มีเจตคตทิี่ดีตองานอาชีพและเหน็ทางในการประกอบอาชีพสุจรติ 

 สาระที่ 3  :  การออกแบบและเทคโนโลย ี

  มาตรฐาน  3.1 :  เขาใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี  ใชความรู 

ภูมิปญญา   จินตนาการและความคิดอยางมีระบบในการออกแบบสรางสรรคของเครื่องใช วิธีการ

เชิงกลยุทธตามกระบวนการเทคโนโลยี   สามารถตัดสนิใจเลือกใชเทคโนโลยใีนทางสรางสรรค 

ตอชีวิต  สังคม   สิ่งแวดลอมโลกของงานและอาชีพ 

 สาระที่ 4  :  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มาตรฐาน  4.1   :   เขาใจเหน็คุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบคนขอมูลการเรยีนรู   การสื่อสาร   การแกปญหาการทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและมีคณุธรรม 

 สาระที่ 5  :    เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 

  มาตรฐาน  5.1   :   ใชเทคโนโลยใีนการทํางาน   การผลิต  การออกแบบ  การ

แกปญหา  การสรางงาน   การสรางอาชีพอยางมีความเขาใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ  และมี

ความคิดสรางสรรค 

  จากสาระการเรยีนรูและมาตรฐานการเรียนรูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ที่

กลาวมาแลวกรมวิชาการและสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดจัดทําสาระ

การเรียนรูรายป   คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูของแตละระดับชั้น  โดยเพิ่มเติมให

เหมาะสมสอดคลองกบัวิสัยทศันของโรงเรียนเพื่อเปนหลักสูตรสถานศึกษาตอไป (หลักสตูร

สถานศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา, 2549, หนา  1 – 4)  

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 

1.  อธิบายขั้นตอนการใชคอมพิวเตอรได 
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2.  ใชคอมพิวเตอรคนหาแหลงขอมูลและความรูจากแหลงขอมูล 

3.  นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 

4.  เขาใจหลักเบื้องตนของการแกปญหา 

5.  ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานจากจินตนาการอยางมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบ   

 

สาระการเรียนรู ชั้นมัธยมศกึษาปที ่2 

1.   Program Microsoft Word 

2.   Program Microsoft Power Point 

3.   Program Microsoft Excell 

จากมาตรฐานการเรยีนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู สาระที ่2 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่กําหนดใหนักเรียนไดเรียนรู เรือ่ง Microsoft Office ดังนั้น 

การจัดการเรียนการสอนเรื่อง Microsoft Office จึงมีความจําเปนและเหมาะสมกับ 

นักเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 เพื่อใหนกัเรยีนเกิดการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

2.   บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
 ความหมายของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 

 บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Web-based Instruction) เปนการผสมผสานกัน

ระหวางเทคโนโลยีปจจุบนักับกระบวนการออกแบบการเรยีนการสอน  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

ทางการเรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัดทางดานสถานที่และเวลา  โดยบทเรยีนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตจะประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของเวลิด ไวด เว็บ (World Wide Web : WWW) 

ในการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนนุการเรียนกรสอน ซึ่งการเรียนการสอนทีจ่ัดขึ้นบน

เครือขายอินเทอรเน็ตอาจเปนบางสวนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรยีนการสอนก็ได 

 การใชบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการเรียนการสอนเปนการนําเอาคณุสมบัติ

ของอินเทอรเน็ต มาออกแบบเพื่อใชในการศกึษา การจัดการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 

(Web-based Learning & Teaching)  มีชื่อเรยีกหลายลกัษณะ เชน บทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต (Web-based Instruction)  ทั้งนี้มีผูนิยามและใหความหมายของบทเรียนเครือขาย

อินเทอรเน็ตเอาไวหลายนิยาม ไดแก 

1.  เปนการเรียนการสอนรายบุคคลที่นําเสนอโดยการใชเครอืขายคอมพิวเตอรสาธารณะ 
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หรือสวนบุคคล และแสดงผลในรูปของการใชเว็บบราวเซอรสามารถเขาถึงขอมูลที่ติดตั้งไวไดโดย

ผานเครือขาย (Clark, 1996) 

2. เปนการจัดการเรียนการสอนผานทางเครือขายอินเทอรเนต็หรืออินทราเน็ต โดยมีการ 

ออกแบบการเรียนการสอนอยางเปนระบบ (Hannum, 1998) 

3. เปนการจัดสภาพการเรียนการสอนบางสวนหรือทั้งหมดผานเวิลด ไวด เว็บ ซึง่เปน 

สื่อกลางในการส่ือความรูใหกับนักเรียน (Parson, 1997) 

สําหรับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ถือเปนรูปแบบใหมของการเรียนการสอนที ่

เริ่มนําเขามาใชในประเทศไทย ทั้งนี้นักการศึกษาของไทยไดใหความหมายของบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ตไวดังนี ้

4.  เปนการใชเว็บในการเรยีนการสอน โดยอาจใชเวบ็เพื่อนําเสนอบทเรียนในลกัษณะสื่อ 

หมายมิติของวิชาทัง้หมดตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอน

ก็ได  รวมทั้งใชประโยชนจากคุณลกัษณะตาง ๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน 

การเขียนโตตอบกับทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส  และการพูดคุยสดดวยขอความและเสียงมาใช

ประกอบดวยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (กิดานนัท  มลิทอง, 2543, หนา 26)   

5. เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยปีจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรยีน 

การสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัดทางดานสถานที่และ

เวลา  โดยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตจะประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด ไวด 

เว็บ ในการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอน  ซึ่งการเรียนการสอนบน

เครือขายอินเทอรเน็ตนี้อาจเปนบางสวนหรือทั้งหมดของกระบวนการสอนก็ได  (ถนอมพร   

เลาหจรัสแสง, 2544, หนา 187-194) 

6.  เปนความพยายามในการใชคุณสมบัติตาง ๆ ของอินเทอรเน็ตมาสนบัสนนุการจัดการ 

เรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด (วิชดุา  รัตนเพียร, 2542, หนา 29-35) 

7. เปนการผนวกคณุสมบัติไฮเปอรมเีดียกบัคุณสมบัติของเครือขายอินเทอรเน็ตทั้งหมด 

ผานเครือขายเวิลด ไวด เวบ็ เพื่อสรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูในมิตทิี่ไมมีขอบเขตจํากัดดวย

ระยะทางและเวลาที่ตางกนัของนักเรียน (Learning Without Boundary) (ใจทิพย ณ สงขลา, 

2542, หนา 18-28) 

จากนยิามและความคิดเห็นของนกัวิชาการและนักการศกึษาทั้งตางประเทศและ 



16 

 

ภายในประเทศไทย ดังทีก่ลาวมาแลวนั้นสามารถสรุปไดวา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปน

การจัดสภาพ การเรียนการสอนที่ไดรับ การออกแบบอยางมีระบบโดยอาศัยคณุสมบัติและ

ทรัพยากรของเวิลด ไวด เวบ็ มาเปนสื่อกลางในการถายทอดเพื่อสงเสริมสนบัสนนุการเรยีนการ

สอนใหมีประสทิธิภาพ โดยอาจจดั เปนการเรยีนการสอนทั้งกระบวนการ หรือนํามาใชเปนเพียง

สวนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมด จึงถือเปนวิธีการใหมที่ชวยสงเสริมพัฒนาใหเกิดการเรียนรู และ

ชวยขจัดปญหา และอุปสรรคของการเรียนการสอนทางดานสถานที่ และเวลาอีกดวย 

 

ประเภทของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถทําไดในหลายลกัษณะ โดยแตละเนื้อหา 

ของหลักสูตรกจ็ะมีวิธีการจดัการเรยีนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่แตกตางกันออกไป  ซึ่งมี

นักการศึกษาหลายทานไดใหนิยามเกีย่วกับประเภทของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนี ้

พารสัน  (Parson, 1997) ไดแบงประเภทของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ออกเปน 3 ลักษณะ คือ 

1.  แบบรายวิชาอยางเดียว (Stand Alone Courses)  เปนรายวิชาที่มเีครื่องมือและ 

แหลงที่เขาไปถึงและเขาหาไดโดยผานระบบอนิเทอรเน็ตอยางมากที่สุด  ถาไมมีการส่ือสารก็แบบนี้

มีลักษณะเปนแบบวิทยาเขตมนีักศกึษาจํานวนมากที่เขามาใชจริงแตจะมกีารสงขอมูลจากรายวชิา

ทางไกล 

2. แบบสนับสนุนรายวชิา (Web Supported Courses) เปนรายวิชาที่มีลักษณะเปน 

รูปธรรมที่มีการพบปะระหวางครูกบันักเรียนและมีแหลงใหมาก เชน การกําหนดงานทีใ่หทําบน

เครือขายอินเทอรเน็ต การกําหนดใหอาน การสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร หรือการมเีว็บที่

สามารถชี้ตําแหนงของแหลงบนพื้นที่ของเว็บไซตโดยรวมกิจกรรมตาง ๆ เอาไว 

 

3.  แบบศูนยการศึกษา (Web Pedagogical Resources) เปนบทเรียนบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ตที่มีวัตถุดิบเครื่องมือ ซึ่งสามารถรวบรวมรายวชิาขนาดใหญเขาไวดวยกันหรือเปนแหลง

สนับสนุนกิจกรรมทางการศกึษา ซึง่ผูที่เขามาใชก็จะมีสื่อใหบริการหลายรปูแบบ อยางเชน เปน

ขอความ เปนภาพกราฟก การส่ือสารระหวางบุคคล และการทําภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ เปนตน 

นอกจากนี้ แฮนนัม (Hannum, 1998) ไดแบงประเภทของบทเรียนบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ต ออกเปน 4 ลักษณะใหญ ๆ คือ 

1.  รูปแบบการเผยแพร รูปแบบนี้สามารถแบงไดออกเปน 3 ชนิด คือ 



17 

 

1.1 รูปแบบหองสมุด (Libray Model)  เปนรูปแบบทีใ่ชประโยชนจาก 

ความสามารถในการเขาไปยังแหลงทรัพยากรอเิล็กทรอนกิสที่มีอยูหลากหลาย โดยวิธกีารจัดหา

เนื้อหาใหนกัเรียนผานการเชื่อมโยงไปยังแหลงเสริมตาง ๆ เชน สารานกุรม วารสาร หรือหนังสือ

ออนไลนทั้งหลาย ซึ่งถือไดวา เปนการนําเอาลักษณะทางกายภาพของหองสมุดที่มทีรัพยากร

จํานวนมหาศาลมาประยุกตใช สวนประกอบของรูปแบบนี ้ไดแก สารานุกรมออนไลน วารสาร 

ออนไลน หนังสือออนไลน สารบัญการอาน ออนไลน (Online Reading List) เว็บหองสมดุ เว็บ

งานวิจัย รวมทั้งการรวบรวมรายชื่อเว็บที่สัมพนัธกับวชิาตาง ๆ  

1.2 รูปแบบหนงัสือเรียน (Textbook Model) เปนการจัดเนื้อหาของหลักสูตรใน 

ลักษณะบนเครือขายใหแกนักเรียน เชน คําบรรยาย สไลด นิยาม คําศัพทและสวนเสริมผูสอนให

สามารถเตรียมเนื้อหาบนเครือขายที่ใชเหมือนกบัที่ใชในการเรียนในชัน้เรยีนปกติและสามารถทํา

สําเนาเอกสารใหกบันักเรียนได รูปแบบนีต้างจากรปูแบบหองสมุดคือรูปแบบนี้จะเตรียมเนื้อหา

สําหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ขณะที่รูปแบบหองสมุดชวยใหนกัเรียนเขาถึงเนื้อหาที่ตองการ

จากการเชื่อมโยงที่ไดเตรียมเอาไว  สวนประกอบของรูปแบบหนังสือเรียนนี้ประกอบดวยบนัทึกของ

หลักสูตร บันทึกคําบรรยาย ขอแนะนําของหองเรียน สไลดที่นําเสนอ วิดีโอและภาพ ที่ใชในชัน้เรียน 

เอกสารอ่ืนที่มีความสัมพนัธกับชั้นเรียน เชน ประมวลรายวิชา รายชื่อในชั้น กฎเกณฑขอตกลงตาง 

ๆ ตารางการสอบและตัวอยางการสอบครั้งที่แลว ความคาดหวังของชั้นเรียน งานที่มอบหมาย  

เปนตน 

1.3 รูปแบบการสอนที่มปีฏิสัมพันธ (Interactive Instruction Model) รูปแบบนี ้

จัดใหนักเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูจากการมีปฏิสมัพันธกับเนื้อหาที่ไดรับ โดยนําลกัษณะ

ของบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มาประยกุตใชเปนบทเรียนบนเครือขายทีเ่นนการมี

ปฏิสัมพันธ มีการใหคําแนะนํา การปฏิบัติ การใหผลยอนกลับรวมทั้งการใหสถานการณจําลอง 

2. รูปแบบการสื่อสาร (Communication Model) บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

รูปแบบนีเ้ปนรปูแบบที่อาศยัคอมพิวเตอรมาเปนสื่อเพื่อการสื่อสาร (Computer Mediated 

Communications Model) นักเรยีนสามารถที่จะสื่อสารกบันักเรียนคนอื่น ๆ ผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญ

ไดโดยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายในอินเทอรเน็ตซึ่งไดแก จดหมายอิเล็กทรอนิกส กลุม

อภิปราย การสนทนาและการอภิปรายและการประชุมผานคอมพิวเตอรซึง่เหมาะสมสําหรับ 

การเรียนการสอนที่ตองการสงเสริมการส่ือสารและปฏิสัมพันธระหวางผูที่มีสวนรวมในการเรียนการ

สอน 
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3. รูปแบบผสม (Hybrid Model) เปนการนําเอารูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบการเผยแพร 

กับรูปแบบการสื่อสารมารวมเขาไวดวยกัน เชน บทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่รวมเอารูปแบบ

หองสมุดกับรูปแบบหนังสือเรียนไดดวยกนั รูปแบบนี้มีประโยชนเปนอยางมากกับนักเรียนเพราะ

นักเรยีนจะไดใชประโยชนของทรัพยากรที่มใีนอินเทอรเน็ตในลักษณะที่หลากหลาย 

4. รูปแบบหองเรยีนเสมือน (Virtual Classroom Model) เปนการนําเอาลักษณะเดน 

หลาย ๆ ประการของแตละรูปแบบที่กลาวมาแลวขางตนมาใช ฮิลทซ (Hiltz, 1993) ไดนิยามวา

หองเรียนเสมือนเปนสภาพแวดลอมการเรียนการสอนที่นําแหลงทรัพยากรบนเครือขายมาใชใน

ลักษณะการเรียนการสอนแบบรวมมือ โดยการรวมมือระหวางนักเรียนดวยกัน นักเรียนกับผูสอน

ชั้นเรยีนกับสถาบนัการศึกษาอื่น และกับชุมชนที่ไมเปนเชงิวิชาการ (Khan, 1997) สวนเทอรอฟฟ 

(Turoff, 1995) กลาวถึงหองเรียนเสมือนวาเปนสภาพแวดลอมการเรียน การสอนที่ตั้งขึ้นภายใต

ระบบการสื่อสารผานคอมพิวเตอรในลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งเปนกระบวนการที่เนน

ความสําคัญของกลุมทีจ่ะรวมมือทํากจิกรรมรวมกนั นักเรยีนและผูสอนจะไดรับความรูใหม ๆ จาก

กิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและขอมูล ลกัษณะเดนของการเรียนการสอนรูปแบบ

นี้ก็คือความสามารถในการลอกเลยีนลกัษณะของหองเรียนปกติมาใชในการออกแบบบทเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยอาศัยความสามารถตาง ๆ ของอินเทอรเน็ต โดยมีสวนประกอบคือ

ประมวลรายวิชา เนื้อหาในหลักสูตร รายชื่อแหลงเนื้อหาเสริม กิจกรรมระหวางนักเรียนผูสอน

คําแนะนําและการใหผลปอนกลับ การนําเสนอในลักษณะและมัลติมีเดีย การเรียนแบบรวมมือ

รวมทั้งการส่ือสารระหวางกัน รูปแบบนีจ้ะชวยใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการเรยีน โดยไมมี

ขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที ่

 

องคประกอบของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 องคประกอบของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเนต็มีหลายอยาง (กิดานนัท  

มิลทอง, 2543, หนา 344-347) อาจใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งหมดในการสอนก็ได ไดแก 

1.  ขอความหลายมิติ (Hypertext) เปนการเสนอเนื้อหาตัวอักษร ภาพกราฟกอยางงาย ๆ  

และเสียง 
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2. สื่อหลายมิติ (Hypermedia) เปนพัฒนาการของขอความหลายมิติ (Hypertext)  

เปนวิธกีารในการรวบรวมและเสนอขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหวและเสียง. 

3. การสอนใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) 

4. การสื่อสารผานคอมพิวเตอร (Computer Mediated Communication : CMC) เปน 

วิธีการที่ขอมูลหรือขอความถูกสงหรือไดรับทางคอมพิวเตอร การสื่อสารผานคอมพิวเตอรสามารถ

ทําไดในลักษณะประสานเวลาและไมประสานเวลา  นักเรยีนทั้งหมดจะบันทึกเปดลงไปในเว็บไซต

เดียวกนัและเวลาเดียวกนัเพื่อรับและตอบสนองขอมูลขาวสาร หรือบทเรียนโดยใชโปรแกรม Chat 

 

การจดัการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 

การจัดการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนการอาศัยรูปแบบการเรียนการ 

สอนในลักษณะที่นักเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรยีน (Learner Centered) และการเรียนดวยการ

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Learner Interaction) บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เปนการพัฒนา

บทเรียน (Courseware) ในลักษณะสื่อหลายมิติ  ทั้งทีเ่ปนรายวิชา และหรือโมดุลตามหลักสตูรขึ้น

ไวใชเปนสื่อการเรียนการสอนบนเครือขาย รวมทั้งการใชสมรรถนะของเวิลดไวดเวบ็ สนับสนุน

กิจกรรมการเรียนการสอน เรยีกวา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Web-based Instruction : 

WBI) ซึ่งสามารถจัดทําไดทั้งในลกัษณะของการเรียนการสอนรายวิชา (Web-based Course) การ

ใชเสริมการเรยีนการสอน (Web-supported Course) หรือเปนแหลงการเรียน (Web-based 

Learning Resource) บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตจะตองอาศัยคุณลักษณะของอินเทอรเน็ต 

3 ประการ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) คือ 

 1.การนําเสนอ (Presentation) แบงเปนการนําเสนอแบบสื่อทางเดียว การนําเสนอแบบสื่อ

คู และการนําเสนอแบบมัลติมเีดีย 

 2.  การสื่อสาร (Communication) การส่ือสารผานระบบอนิเทอรเน็ตหลายแบบ เชน 

      2.1  การสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) 

      2.2  การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) 

      2.3  การสื่อสารแบบหนึ่งแหลงไปหลายที่ (One to Many Communication) 

                 2.4  การส่ือสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง (Many to Many Communication) 

 3.  การกอเกิดปฏิสัมพันธ (Dynamic Interaction) คุณลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต 3 

ลักษณะ คือ 
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       3.1  การสืบคนขอมูล 

                  3.2  การหาวิธีการเขาสูเว็บ 

                  3.3  การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ 

 จากการทีก่ลาวมาขางตนจะเหน็ไดวาการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมี

รูปแบบการจดัการเรยีนรูมากมายหลายอยาง ซึ่งการเลือกรูปแบบทีจ่ะนํามาใชนัน้ ควรจะพจิารณา

ถึงเนื้อหา ตัวนักเรียน ความพรอมของผูสอน และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งในการจดัการเรยีน

การสอนนั้นควรมกีารวางแผนจัดการลวงหนา และทดลองหารูปแบบทีเ่หมาะสมเพื่อใชในการเรยีน

การสอนตอไป 

 ความเหมือนระหวางการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติกบัการเรียนการสอนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

1.  มีจุดประสงคการเรียนรู 

2. สอนเนื้อหาตามหลักสูตร 

3. มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับนกัเรียน 

4. มีความรวมมือระหวางนักเรยีน 

5. มีการใหผลปอนกลับ 

6. มีประสบการณจากการเรียนรูในเรื่องนั้น 

ความแตกตางระหวางการเรียนการสอนในชัน้เรียนปกติกบัการเรียนการสอนบนเครือ 

ขายอินเทอรเน็ต 

 การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

    1.   มีการเรียนการสอนตามเวลาและสถานที่ทีก่ําหนดไว 

    2.   มีการส่ือสารทางตรงระหวางผูสอนและนักเรียน 

    3.   มีผูสอนควบคุมเวลาการเรยีน 

    4.   เปนการเรียนโดยการฟงการบรรยายและอานหนังสอื 

    5.  จัดกลุมกิจกรรมยาก เพราะจํากัดดวยจํานวนนักเรียน เวลาและสถานที ่

ขอดีของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเนต็ 

     1.  นักเรียนเลือกเรียนตามเวลาและสถานที่ที่สะดวก 

     2.  มีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสระหวางผูสอนและนกัเรียน 

     3.  นักเรียนควบคุมการเรียน และความกาวหนาของการเรียนดวยตัวเอง 
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     4.  เปนการเรียนที่นักเรียนสามารถคนควาความรูไดกวางขวางโดยไมจํากัด 

     5.  จัดกลุมกิจกรรมไดหลายรปูแบบ  ไมมีขอจํากัดเรื่องจํานวนนักเรียน เวลาและ

สถานที ่

ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 

2545) มีขั้นตอนการจัดการเรยีนการสอนดังนี ้

1.  กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

2.  การออกแบบเนื้อหารายวิชา 

3.  การออกแบบเนื้อหารายวิชา 

                  -  เนื้อหาตามหลกัสูตรและสอดคลองกับความตองการของนักเรยีน 

                  -  จัดลําดับเนื้อหา จําแนกหัวขอตามหลกัการเรียนรูและลกัษณะเฉพาะในแตละหัวขอ 

                  -  กําหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแตละหัวขอ 

                  -  กําหนดวิธีการศกึษา 

                  -  กําหนดสื่อที่ใชประกอบการศึกษาในแตละหัวขอ 

                  -  กําหนดวิธีการประเมินผล 

                  -  กําหนดความรูและทกัษะพืน้ฐานที่จําเปนตอการเรียน 

                  -  สรางประมวลรายวิชา 

4.  การกําหนดกจิกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยใชคุณสมบตัิของ

อินเทอรเน็ตทีเ่หมาะสมกับกจิกรรมการเรียนการสอนนัน้ ๆ  

5.  การเตรียมความพรอมสิ่งแวดลอมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก 

สํารวจแหลงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนทีน่ักเรียนสามารถเชื่อมโยงได กําหนดสถานที่

และอุปกรณทีใ่หบรกิารและที่ตองใชการติดตอทางอินเทอรเน็ต  สํารวจหรือสรางเว็บเพจที่มเีนื้อหา

ความรูตามหัวขอของการเรียนการสอนรายสัปดาห  ถายโอนขอมูลหรือสรางแฟมขอมูลเนื้อหาวิชา

เสริมการเรยีนการสอนสําหรับการถายโอนแฟมขอมูล 

6.  การปฐมนิเทศนกัเรียน ไดแก 

                  -  แจงวัตถุประสงค เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน 

                  -  สํารวจความพรอมของนักเรียนและเตรยีมความพรอมของนักเรียน ผูสอนอาจจะตอง

มีการทดสอบเพื่อทราบพื้นฐานของนกัเรียน 
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                  -  สํารวจ หรือสรางบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพิ่มเติม  เพื่อใหนักเรียนที่มี

ความรูพื้นฐานไมเพียงพอไดศกึษาในบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเสริมหรือใหนกัเรียนถายโอน

ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง 

7.  จัดการเรียนการสอนตามแบบที่กําหนดไว  โดยอาจสรางเว็บเพจจะมีเทคนิคและ

กิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถสรางข้ึนไดแก 

                   -  การใชขอความเราความสนใจที่อาจเปนภาพกราฟก ภาพการเคลื่อนไหว 

                   -  แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของรายวชิา หรือหัวขอในแตละสัปดาห 

                   -  สรุปทบทวนความรูเดิม หรือเชื่อมโยงไปยังหัวขอที่ศึกษาแลว 

                   -  เสนอสาระของหัวขอตอไป 

                   -  เสนอแนะแนวทางการเรียนรู เชน กจิกรรมสนทนาระหวางผูสอนกับ 

นักเรยีนและระหวางนักเรียนกับนกัเรียน กจิกรรมการอภิปรายกลุม กิจกรรมการคนควาหาขอมูล

เพิ่มเตมิ  กิจกรรมการตอบคําถาม กจิกรรมการประเมนิตนเอง และกจิกรรมการถายโอนขอมูล 

                   -  เสนอกิจกรรมดังกลาวมาแลว แบบฝกหัด หนังสือหรือบทความ การบาน การทํา 

งานเดีย่ว รายงานกลุม ในแตละสัปดาห และแนวทางในการประเมินผลในรายวชิานี ้

                   -  นักเรียนทํากจิกรรม ศึกษา ทําแบบฝกหัด และการบานสงผูสอนทัง้ทางเอกสารทาง

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตและสงผลงานของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนคนอื่น ๆ ไดรับทราบ

ดวยโดยผานทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) 

                  -  ผูสอนตรวจผลงานของนักเรียน สงคะแนนและขอมูลยอนกลับเขาสูเว็บเพจประวัติ

ของนักเรียนรวมทั้งการใชความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ไปสูผลงานของนักเรียนดวย 

8.  การประเมินผลผูสอนสามารถใชการประเมินผลระหวางเรียนและการประเมนิผลเมื่อ

สิ้นสุดการเรยีน รวมทั้งการที่นกัเรียนประเมินผลผูสอนและการประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน

ทั้งรายวิชา เพื่อใหผูสอนนําไปปรับปรุงแกไขระบบการเรยีนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

นอกจากที่กลาวมานั้น  กอนทีจ่ะจัดการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ตองคํานึงถึงรายละเอียดดงัตอไปนี ้

1.  ความพรอมของเครื่องมือและทักษะการใชงานเบื้องตน  ความไมพรอมของเครื่องมือ

และ การขาดทักษะทางเทคนิคที่จําเปนในการใชเครื่องมือหรือโปรแกรมเปนสาเหตุสําคัญที่

กอใหเกิดความสับสนและผลทางลบตอทัศนคติของนักเรยีน  จากการศึกษาการนําเทคโนโลยี

เครือขายมาใช  พบวานักเรียนที่ไมมีความพรอมทางทกัษะการใชจะพยายามแกปญหาและศึกษา

เรื่องของเทคนิคมากกวาจํากัดความสนใจอยูทีเ่นื้อหา  นอกจากนั้นจากงานวิจยัของใจทิพย ณ 
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สงขลา (2542, หนา 45)  พบวายังไมมีความพรอมทางดานทักษะการใชภาษาเขียนและ

ภาษาตางประเทศ  ซึ่งเปนทกัษะจําเปนพื้นฐานที่จําเปนอกีประการหนึ่งสําหรับการใชบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต 

2.  การสนับสนุนจากฝายบรหิารและนักเรียน เชนเดยีวกับการนําเทคโนโลยีอื่นเขาสู

องคกรตองอาศัยการสนับสนุนอยางจริงจงัจากฝายบริหารทั้งในการสนับสนุนดานเครื่องมือและ

นโยบายสงเสริมการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อประโยชนทางการศึกษา การกําหนดการใช

เครื่องมือดังกลาวจึงไมสามารถเปนไปในลกัษณะแนวดิ่ง (Top down)  โดยการกําหนดจากฝาย

บริหารเพียงฝายเดียว  แตตองเปนการประสานจากทั้งสองฝายคือฝายบริหารและนกัเรยีนจะตองมี

การประสานจากแนวลางข้ึนบน  นักเรียนจะตองมทีัศนะทีย่อมรับการใชสื่อดังกลาวเพื่อประโยชน

ทางการศึกษา ฝายบริหารสามารถสรางนโยบายทีก่ระตุนแรงจูงใจของนักเรียน เชน สรางแรงจูงใจ

จากภายในของนักเรียนใหรูสึกถึงความทาทายและประโยชนทีจ่ะไดรับหรือสรางแรงจูงใจจาก

ภายนอก เชน สรางเงื่อนไขผลตอบแทนพเิศษทั้งในรูปนามธรรมและรูปธรรม 

3.  การเปลี่ยนพฤติกรรมนกัเรยีนจากการเรยีนรูแบบตั้งรับ (Passive) โดยพึ่งพิงการปอน

จากผูสอนมาเปนพฤติกรรมการเรียนที่สอดคลองกับการเรยีนรูแบบนักเรยีนเปนศูนยกลาง กลาวคือ 

นักเรยีนเปนผูเรียนรูวิธกีารเรียน (How To Learn)  นักเรยีนเปนผูกระตือรือรนและมีทกัษะที่

สามารถเลือกรับขอมูล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลไดอยางมีระบบนัน้  ผูสอนจะตองเตรียมการ

ใหนกัเรียนพัฒนาทักษะพื้นฐานทีจ่ําเปนตอการเลือกสรร วิเคราะหและสังเคราะหในการเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต  ทักษะดังกลาว ไดแก ทักษะการอานเขียน ทักษะในเชิงภาษา ทักษะในการ

อภิปรายและที่จําเปน คือทักษะในการควบคุมตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง 

4.  บทบาทของผูสอนในการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  จะตองมกีาร

เปลี่ยนแปลงไปสูบทบาททีเ่อื้อตอการเรียนการสอนที่นักเรยีนเปนศนูยกลาง โดยในเบื้องตนจะเปน

บทบาทผูนําเพื่อสนบัสนุนกลุม และวัฒนธรรมการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต ผูสอนตองใช

เวลามากไปกวาการเรยีนการสอนในชั้นเรียนธรรมดา 

5.  การสรางความจําเปนในการใช ผูสอนทีจ่ะนําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมาใช

ควรคํานึงถึงความจําเปนและผลประโยชนที่ตองการจากกจิกรรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ซึ่งจะ

เปนตัวกําหนดรูปแบบการใชวาผูสอนเพียงตองการใชเครอืขายอินเทอรเน็ต  เพื่อเสริมการเรียนการ

สอนหรือเปนการศึกษาทางไกล ผูสอนตองสรางสภาวะใหนักเรยีนมีความจําเปนที่ตองใช เชน การ

สงผานขอมูลที่จําเปนทางการเรยีนใหนกัเรียนผานทางเครอืขายอินเทอรเน็ตหรือสรางแรงจงูใจที่

เปนผลประโยชนทาง การเรียนการสอนใหกับนกัเรยีน 
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6.  ผูสอนตองออกแบบการเรียนการสอนและใชประโยชนของความเปนเครือขาย

อินเทอรเน็ตอยางสูงสุด  และเหมาะสม วิธีออกแบบการเรยีนการสอนควรตองพัฒนาใหเขากับ

คุณสมบัติความเปนระบบเครือขายอินเทอรเนต็ซึ่งมีความแตกตางจากการออกแบบสําหรับ

โปรแกรมชวยสอนในคอมพิวเตอรทั่วไป  นอกเหนือจากเนือ้หาบทเรยีนที่ผูสอนเสนอบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตแลว  ผูสอนสามารถสรางการเชื่อมโยงแหลงขอมูลอื่นที่สนับสนนุเนื้อหากลกัที่ผูสอน

สรางเปนการแนะแนวทางใหนักเรียนไดศกึษา  ทั้งนี้เนื้อหาและการเชื่อมโยงควรจะตองปรับปรุงให

ทันสมัยตลอดเวลาและควรจะตองมีการจัดกิจกรรมการปฏิสัมพันธใหนักเรียนไดประโยชนจาก

การศึกษารวมกับผูอืน่ การจัดการเรียนการสอนโดยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตนัน้ ผูสอนและ

นักเรยีนจะตองมีปฏิสัมพันธกันโดยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรของ

นักเรยีนเขาไวกับเครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบรกิารเครือขาย (File Server)  และเครื่อง

คอมพิวเตอรของผูใหบรกิารเว็บ (Web Server) อาจเปนการเชื่อมโดยระบบระยะใกลหรือเชื่อมโยง

ระยะไกลผานทางระบบการสื่อสารและระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา 

 

2.  หลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

 ในการออกแบบและพฒันาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพนัน้มีนกัการ

ศึกษา หลายทานใหขอเสนอแนะเกีย่วกับกระบวนการที่จะใชเปนแนวทางในการออกแบบการเรียน

การสอน ดังนี ้

 ดิลลอน (Dillon, 1991) ไดใหแนวคดิเกี่ยวกับขัน้ตอนในการสรางบทเรียนที่มีลักษณะเปน

สื่อหลายมิติ (Hypermedia)  ซึ่งหลักการนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบและพัฒนา

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน แนวคิดดังกลาวมีขัน้ตอน ดังนี ้

1.  ศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนและเนื้อหาที่จะนํามาพัฒนา  เพื่อกําหนดวัตถุประสงคและหา 

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

2. วางแผนที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสรางของเนื้อหา ศึกษาคุณลักษณะของเนื้อหาที ่

จะนํา มาใชเปนบทเรียนวาควรจะนําเสนอในลักษณะใด 

3. ออกแบบโครงสรางเพื่อการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูออกแบบควรศึกษา  

ทําความเขาใจกับโครงสรางของบทเรยีนแบบตาง ๆ โดยพจิารณาจากลกัษณะนักเรียนและเนื้อหา

วา  โครงสรางลักษณะใดจะเอื้ออํานวยตอการเขาถึงขอมลูของนักเรียนไดดีที่สุด 

4. ทดสอบรูปแบบ  เพื่อหาขอผิดพลาด จากนั้นทําการปรับปรุงแกไขและทดสอบซ้ําอีก 
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ครั้งจน แนใจวาเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ กอนทีจ่ะนําไปใชงาน 

ฮิรูมิ และเบอรมูเดส (Hirumi and Bermudez, 1996)  เสนอกระบวนการใน 

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไว 5 ขั้น ตอน คือ 

1.  วิเคราะหทรัพยากรตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ 

2.  ออกแบบการเรียนการสอน 

3.  พัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชแผนโครงเรื่อง (Storyboard) ชวยในการ

สรางและกําหนดโครงสราง ของขอมูล 

4.  นําเว็บไปใชในการเรียนการสอน 

5.  ประเมินผลการใชงาน 

คาน (Khan, 1997)  ไดกลาวไววา การออกแบบบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ตทีด่ีม ี

ความสําคัญตอการเรียนการสอน เปนอยางมาก ดังนัน้ จึงควรทําความเขาใจถึงคณุลักษณะ 2 

ประการของบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

1.  คุณลักษณะหลัก (Key Features) เปนคุณลักษณะพืน้ฐานของบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ตัวอยางเชน การสนับสนุนใหนกัเรียนมีปฏิสมัพันธกับบทเรียน ผูสอน หรือนักเรยีน คน

อื่น ๆ การนําเสนอบทเรียนในลักษณะของสื่อหลานมิติ (Multimedia) การนําเสนอบทเรยีนระบบ

เปด (Open System) กลาวคือ อนุญาตใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงเขาสูเวบ็เพจอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ

นักเรยีนสามารถสืบคนขอมูลบนเครือขายได (Online Search) นักเรยีนควรที่จะสามารถเขาสู

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตจากทีใ่ด  เวลาใดก็ไดทั่วโลก รวมทั้งนักเรียนควรที่จะสามารถ

ควบคุมการเรยีนของตนเองได 

2.  คุณลักษณะเพิ่มเติม (Additional Features)  เปนคุณลักษณะประกอบเพิ่มเติม ซึ่ง

ขึ้นอยูกับคณุภาพและความยากงายของการออกแบบเพื่อนํามาใชงานและการนํามาประกอบกับ

คุณลักษณะ หลกัของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ตวัอยางเชน ความงายในการใชงานของ

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีระบบปองกันการลักลอบขอมูล  รวมทั้งระบบใหความชวยเหลือ

บนเครือขายอินเทอรเน็ต มีความสะดวกในการแกไข ปรับปรุงบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

เปนตน 

ฮอฟฟแมน (Hoffman, 1997)  เปนคณุลักษณะประกอบเพิ่มเติม ซึง่ขึ้นอยู กับคุณภาพ 

และความยากงายอของการออกแบบเพื่อนํามาใชงานและการนํามาประกอบกบัคุณลกัษณะ หลัก

ของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ตัวอยางเชน ความงายในการใชงานของบทเรียนบน
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เครือขายอินเทอรเน็ต มีระบบปองกนัการลักลอบขอมูล รวมทั้งระบบใหความชวยเหลือบน

เครือขายอินเทอรเน็ต มคีวามสะดวกในการแกไข ปรับปรงุบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนตน 

1.  การสรางแรงจูงใจใหกับนักเรยีน (Motivating the Learner)  การออกแบบควรเรา 

ความสนใจ  โดยการใชภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว สีและเสียงประกอบเพื่อกระตุนนักเรยีนให

อยากเรียนรู ควรใชกราฟกขนาดใหญไมซับซอน การเชื่อมโยงไปยังเว็บอืน่ตองนาสนใจ เกี่ยวของ

กับเนื้อหา 

2. บอกวัตถุประสงคของการเรียน (Identifying what is to be Learned) เพื่อเปนการ 

บอกให นกัเรยีนรูลวงหนาถึงประเดน็สําคัญของเนื้อหาและเปนการบอกถึงเคาโครงของเนื้อหาซึ่ง

จะเปนผลให การเรยีนรูมีประสทิธิภาพขึ้น อาจบอกเปนวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือ

วัตถุประสงคทั่วไปโดยใชคําสั้น ๆ หลกีเลี่ยงคําที่ไมเปนที่รูจัก ใชกราฟกงาย ๆ เชน กรอบ หรือลูกศร 

เพื่อใหการแสดง วัตถุประสงคนาสนใจยิ่งขึ้น  การเชื่อมโยงไปยังเว็บภายนอกอาจทําใหนกัเรียนลืม

วัตถุประสงคของบทเรียน การแกไขปญหานี้คือ ผูออกแบบควรเลือกทีจ่ะเชื่อมโยงลิงคภายนอกที่

เกี่ยวของกบับทเรียนเทานั้น 

3. ทบทวนความรูเดิม (Reminding Learners of Past Knowledge)  เพื่อเปนการเตรียม  

พื้นฐานนักเรียนสําหรับความรูใหม การทบทวนไมจําเปนตองเปนการทดสอบเสมอไป อาจใชการ

กระตุน ใหนักเรียนนึกถึงความรูที่ไดรับมากอน  ของเรื่องนีโ้ดยใชเสียงพูด  ขอความภาพ หรือใช

หลาย ๆ อยาง ผสมผสานกัน ทั้งนี้ขึน้อยูกับความเหมาะสมของเนื้อหา มีการแสดงความเหมือน 

ความแตกตางของ โครงสรางบทเรียน เพื่อที่นกัเรยีนจะไดรับความรูใหมไดเร็ว นอกจากนั้น

ผูออกแบบควรตองทราบ ภูมิหลังและทศันคติของนักเรียน 

4. นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู (Requiring Active Involvement)   

นักการศึกษา ตางเห็นพองตองกันวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนมีความตั้งใจที่จะรับความรู

ใหม นักเรียนที่มีลักษณะ กระตือรือรนจะรับความรูไดดีกวานักเรียนที่มีลักษณะเฉื่อย  นักเรียนจะ

จดจําไดดี ถามีการนําเสนอเนื้อหาดี สัมพันธกับประสบการณเดิมของนักเรียน ผูออกแบบบทเรียน

ควรหาเทคนิคตาง ๆ เพื่อใชกระตุนนักเรียนให นําความรูเดิมมาใชในการศึกษาความรูใหม รวมทั้ง

ตองพยายามหาทางทําใหการศึกษาความรูใหม  ของนักเรียนกระจางชัดมากขึ้น  พยายามให

นักเรียนรูจักเปรียบเทียบ แบงกลุม คนควาวิเคราะหหาคําตอบดวยตนเอง โดยผูออกแบบบทเรียน



27 

 

ตองคอย ๆ ชี้แนวทางจากมุมกวางแลวรวบรัดใหแคบลง  รวมทั้งใชขอความกระตุนใหนักเรียนคิด 

เปนตน 

5.  ใหคําแนะนําและใหขอมูลยอนกลับ (Providing Guidance and Feedback) การให 

คําแนะนําและใหขอมูลยอนกลบัในระหวางทีน่ักเรยีนศกึษาอยูในบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

เปนการกระตุนความสนใจของนักเรียนไดดี  นักเรียนจะทราบความกาวหนาในการเรยีนของตนเอง

การเปดโอกาสใหนกัเรียนรวมคิด  รวมกจิกรรมในสวนทีเ่กีย่วของกับเนื้อหา  การถาม  การตอบ จะ

ทําใหนักเรยีนจดจําไดมากกวาการอานหรือลอก  ขอความเพียงอยางเดียว  ควรใหนกัเรียน

ตอบสนองวิธีใดวิธีหนึ่งเปนครัง้คราว  หรือตอบคําถามไดหลาย ๆ แบบ เชนเติมคําลงในชองวาง

จับคู แบบฝกหัดแบบปรนยั โดยใชความสามารถของโปรแกรม CGI (Common Gateway 

Interface) ซึ่งเปนโปรแกรมการปฏิสัมพนัธกับคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบ 

6. ทดสอบความรู (Testing) เพื่อใหแนใจวานักเรียนไดรับความรู  ผูออกแบบสามารถ 

ออกแบบ แบบทดสอบออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต หรือออฟไลนก็ได เปนการเปดโอกาสให

นักเรยีนสามารถประเมินผล  การเรียนของตนเองได  อาจจัดใหมีการทดสอบระหวางเรยีน หรือ

ทดสอบทายบทเรยีน ทัง้นี้ควรสราง ขอสอบใหตรงกับจุดประสงคของบทเรยีน ขอสอบ คําตอบและ

ขอมูลยอนกลับควรอยูในกรอบเดียวกนั และแสดงตอเนื่องกันอยางรวดเร็ว  ไมควรใหนักเรียนพิมพ

คําตอบยาวเกนิไป ควรบอกนกัเรียนถึงวิธีตอบ ใหชัดเจน คํานึงถึงความแมนยําและความเชื่อถือได

ขอบแบบทดสอบ 

7. การนําความรูไปใช (Providing Enrichment and Remediation)  เปนการสรุปแนวคิด 

สําคัญควรใหนักเรียนทราบวาความรูใหมมีสวนสัมพนัธกบัความรูเดิมอยางไรควรเสนอแนะ

สถานการณ  ทีจ่ะนําความรูใหมไปใชและบอกนักเรียนถึงแหลงขอมูลที่จะใชอางอิงหรือคนควา

ตอไป 

จิตเกษม  พัฒนาศิริ (2539) ไดเสนอแนะถึงขัน้ตอนการออกแบบบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ตทีด่ีไวดังนี ้

1.  ควรมีรายการสารบัญแสดงรายละเอียดของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ทีใ่ห

นักเรยีนทราบ โดยอาจจะทํา อยูในรูปแบบของสารบญัหรอืตัวเชื่อมโยง (Links) การสรางสารบัญนี้  

จะชวยใหนักเรียนสามารถคนหา  ขอมูลภายในบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว 

ทั้งยังปองกันไมใหนักเรียนของเราหลงทางไดดีที่สุดคือ ควรจัด สรางแผนทีก่ารเดนิทางขั้นพืน้ฐานที่

เว็บเพจนัน้กอน  ซึง่ไดแก  การสรางสารบัญ (Index) ใหกบัผูใชได เลือกทีจ่ะเดนิทางไปยงัสวนใด

ของเว็บเพจไดจากจุดเริ่มตนของสถานีของเรา 
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2.  เชื่อมโยงขอมูลไปยังเปาหมายไดตรงกบัความตองการมากที่สุด  ถาขอมูลที่นํามาแสดง

เนื้อหาสาระมากเกินไป บทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นไมสามารถนํามาเขยีนเปน

ตัวเชื่อมโยง  เพื่อที่นกัเรียนจะไดคนหาขอมูล ไดอยางถูกตองและกวางขวางยิ่งขึ้นการสรางตัว

เชื่อมโยงนั้นจะสรางในรปูของตัวอักษรหรือรูปภาพก็ได แตควรที่จะแสดง จุดเชื่อมโยงใหนักเรยีน

สามารถเขาใจไดงาย  ที่นยิมสรางกันนั้นโดยสวนใหญเมื่อมีเนื้อหาตอนใดเอยถึง  ชื่อที่เปน

รายละเอียดเกี่ยวเนื่องกนักจ็ะสรางเปนจดุเชื่อมโยงทนัทีนอกจากนีใ้นแตละเว็บเพจที่สรางข้ึนมา

ควรมีจุดเชื่อมโยงกลบัมายังหนาแรกของบทเรียน  ที่กําลังใชงานอยูดวย ทั้งนี้เผื่อวานกัเรียนเกิด

หลงทางและไมทราบวาจะทําอยางไรตอไปดี จะไดมีหนทาง กลับมาสูจุดเริ่มตนของบทเรยีนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต 

3.  เนื้อหากระชับ สัน้และทนัสมัย เนื้อหาทีน่ําเสนอกบันักเรียนควรเปนเรื่องที่กําลังมี

ความสําคัญ อยูในความสนใจของผูคนหรือเปน เรื่องที่ตองการใหนักเรยีนทราบ และควรปรับปรุง

ใหทนัสมัยอยูเสมอ 

4.  สามารถโตตอบกับนักเรียนไดอยางทันทวงทีควรกําหนดจุดทีน่ักเรียนสามารถแสดง

ความคิดเหน็หรือใหคําแนะนํากับผูสอนได เชน ใส หมายเลข E-mail ลงในเว็บเพจ ตําแหนงที่เขียน

ควรเปนที่สวนบนสุดหรือสวนลางสุดของเว็บเพจนั้น ๆ ไมควรเขียนแทรกไวที่ตําแหนงใด ๆ ของ

จอภาพ เพราะผูใชอาจจะหา E-Mail ไมพบก็ได 

5.  การใสภาพประกอบการเลือกใชรูปภาพทีจ่ะทําหนาที่แทนคําบรรยายนั้นเปนสวน

สําคัญประการหนึ่ง  ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั การนําเอารูปภาพมาทาํหนาที่แทนคําบรรยายที่ตองการ และ

ควรใชรูปภาพที่สามารถสื่อความหมายกับ นักเรียนไดตรงตามวัตถุประสงค และการใชรูปภาพเพื่อ

เปนพืน้หลัง ไมควรเนนสีสนัที่ฉูดฉาดมากนัก เพราะอาจจะไปลดความเดนชัดของเนื้อหาลง ควรใช

ภาพที่มีสีออน ๆ ไมสวางจนเกนิไป  ตัวอักษรที่นํามา แสดงบนจอภาพกเ็ชนเดยีวกัน ควรเลือก

ขนาดที่อานงาย ไมมีสีสันและลวดลายมาเกนิความจําเปน อีกประการหนึ่งคือ รูปภาพที่นํามา

ประกอบนั้น ไมควรมีขนาดใหญหรือมจีํานวนมากเกนิไป เพราะอาจ จะทําใหเนื้อหาสาระของเว็บ

เพจนั้นถกูลดความสําคญัลง 

6.  เขาสูกลุมเปาหมายไดอยางถูกตองการสรางเว็บเพจนัน้ สิ่งหนึ่งที่ตองคํานึงถึงมากที่สุด

ก็คือกลุมเปาหมาย ทีต่องการให เขามาชมและใชบรกิารของเว็บเพจทีเ่ราสรางขึ้น การกําหนด

กลุมเปาหมาย ที่ตองการให เขามาชมและใชบริการของเวบ็เพจที่เราสรางข้ึน  การกําหนด

กลุมเปาหมายอยางชดัเจนยอมทําให ผูสอนสามารถกําหนดเนื้อหา และเรื่องราวเพื่อใหตรงกบั

ความตองการของนักเรยีนไดมากกวา 
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7.  ใชงานงายสิ่งสําคญัอีกประการหนึ่งของการสรางเว็บเพจคือ จะตองใชงานงาย

เนื่องจากอะไรก็ตาม ถามีความงายในการใชงานแลว โอกาสที่จะประสบความสําเร็จยอมสูงข้ึน

ตามลําดับ และการสราง เว็บเพจใหงายตอการใชงานนัน้ ขึ้นอยูเทคนิคและประสบการณของ

ผูสอนแตละคน 

8.  เปนมาตรฐานเดียวกันเว็บเพจทีถู่กสรางขึ้นมานั้น อาจจะมีจํานวนขอมูลมากมาย

หลายหนา การทําใหผูใชงานไมเกิด ความสับสนกับขอมูลนั้น จําเปนตองกําหนดขอมูลใหเปน

มาตรฐานเดียวกนั โดยอาจแบงเนื้อหาออกเปน สวน ๆ ไป หรือจัดเปนกลุม เปนหมวดหมู เพื่อ

ความเปนระเบียบนาใชงาน 

กิดานันท  มะลิทอง  (2542)  ไดกลาวถึงองคประกอบตาง ๆ ที่ใชเปนแนวทางใน 

การออกแบบบทเรียน ดงันี ้  

1. รูปแบบ ควรเปนแบบแนวนอนจะเหมาะสมกวา เนื่องจากการจัดหนาจอภาพมีความ 

กวางมากกวาความสูง  และเนื้อที่เสนอเนื้อหาบางสวนยังบรรจุแถบเครื่องมือของบราวเซอรให

ปรากฏอยูตลอดเวลาในเนื้อที่แนวนอนของเว็บเพจ  สําหรบัหนาโฮมเพจควรมีทุกอยางสมบูรณและ

มีขนาดพอดีเทากับเนื้อทีน่ั้น  เพื่อทีจ่ะใหผานสามารถดูทกุอยางไดภายในหนาเดียวกัน โดยไมตอง

ใชแถบเลื่อน 

2. ขนาดของเว็บเพจ  ควรจํากัดขนาดแฟมของแตละหนา โดยการกําหนดขีดจํากัดเปน 

กิโลไบต สําหรับ “น้ําหนัก” ของแตละหนา ซึ่งหมายถึง จํานวนรวมกิโลไบตของภาพกราฟกทัง้หมด

ในหนา  โดยรวมภาพพื้นหลัง เปนการดีทีจ่ะนําภาพมาเสนอซ้ําเมื่อใดก็ได บนเว็บไซต นับเปนการ

ประหยัดเวลาการบรรจุลงสําหรับผูอานและลดภาระใหแกเครื่องบริการดวย 

3. การจัดหนา 

3.1  กําหนดความยาวของหนาใหสั้น ไมใหแตละหนายาวเกินไป 

3.2  ใสสารสนเทศที่สําคญัที่สุดในสวนบนของหนา ถาเปรยีบเทียบเว็บไซตกับสถานที ่

แหงหนึ่ง  เนื้อทีท่ี่มีคาที่สุดจะอยูในสวนหนาซึง่ก็คือสวนบนสุดของหนาจอภาพนั่นเองทุกคน  ที่เขา

มาในเว็บไซตจะมองเหน็สวนบนของจอภาพไดเปนลําดับแรก 

       3.3 ใชความไดเปรียบของตาราง ชึ่งตารางจะเปนสิ่งที่อํานวยประโยชนและชวย  นัก 

ออกแบบไดเปนอยางมาก การใชตารางจะจําเปนสําหรบัการสรางหนาที่ซบัชอนหรือที่ไมเรียบ 

ธรรมดา โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่อเราตองการใชคอลัมน ตารางจะใชไดเปนอยางดีเมื่อใชในการจัด 

ระเบียบหนา เชน การแบงแยกภาพกราฟกหรือเครื่องมือนาํทางออกจากขอความ หรือการจัดแบง 

ขอความออกเปนคอลัมน 
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4. พื้นหลงั 

    ความยาก-งายในการอาน พื้นหลังที่มีลวดลายมากจะทําใหหนาเวบ็มีความยาก 

ลําบากในการอานเปนอยางยิ่ง การใชสีรอนที่มีความเรยีบตางสูงจะทําใหไมสบายตาในการอาน 

เชนกัน ดังนั้นจึงไมควรใชพื้นหลังที่มีลวดลายเกนิความจําเปนและควรใชสเียน็เปนพื้นหลังจะทําให

เวบเพจนัน้ นาอานมากกวาและควรมีการทดสอบการอาน ดวยตัวเอง 

5. ศิลปะการใชตัวพิมพ 

    ผูออกแบบจะถูกจํากัดในเรื่องของศิลปะการใชตัวพิมพบนเครือขายจะไมสามารถ 

ควบคุมชวงบรรทัดซึง่เปนเนื้อที่ระหวางบรรทัดหรือชองไฟระหวางตัวอักษรได ความแตกตาง 

ระหวางระบบและการใชโปรแกรมคนผาน (Web Browser) แตละตัว จะมีตัวเลือกในการใช 

แบบตัวอักษรที่แตกตางกนั ซึ่งตรงนี้ผูอานสามารถเปลี่ยนแปลงคาตาง ๆ ของแบบตัวอักษรไดดวย 

ตัวเอง การสรางแบบการพิมพเปนแนวทางไว ถึงแมจะมีขอจํากัดในเรืองภารใชตัวพิมพบนเว็บก ็

ตาม แตนักออกแบบกสามารถระบุระดับของหัวเรื่องและเนื้อหาไวไดเชนเดียวกับการหมิพ ใน 

หนังฉือหรือใขลกัษณะกราฟกแทนตัวอักษรธรรมดาใหนอยที่สุด ถึงแมจะสามารถใชลักษณะ 

กราฟกแทนตัวอักษรธรรมดาไดก็ตาม แตไมควรใหมากเกนิกวา 2-3 บรรทัด ทั้งนี้เพราะจะทําให 

เสียเวลา ในการดาวนโหลดมากกวาปกต ิ

6. การนําทาง 

รูปแบบการนําทางเปพนไปไดหลากหลายรูปแบบ เชน ปุม แถบเครื่องมือ ขอความ 

เชื่อมโยง กราฟกเคลือนไหวหรือการใชภาพถาย ภาพลายเสน เพื่อเปนเครื่องมือนําทางแกนกัเรียน 

ที่จะเชื่อมโยงไปสูเวับอื่น ๆ ซึ่งดําแหนงของการนําทาง อาจจะอยเูฟวนบนของขางหนา ฟวนลาง 

หืรอฟวนขางก็ได 

จากขอเสนอแนะของนักวชิาการทั้งในและตางประเทศนั้น การออกแบบจะตองมีการ 

จัดลําดับความสําคญัของขอมูล ถามีเนื้อหามากควรตัดแบงออกเปนตอน ๆ ควรเปนแหลงขอมูลที ่

ใชประโยชน ขนาดกะทดัรัด มีการจัดวางที่เขาใจงาย รูปภาพที่นํามาใชควรทีใ่ชหนวยความจําไม 

มาก ออกแบบลีพื้นหลงั สีและขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม อานงายและชัดเจน รวมทั้งสามารถ 

เชื่อมโยงไปยงัเว็บอื่นไดอีกดวย 

 
 

3.   การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายเปนรูปแบบหนึ่งของการนาํเสนอเนื้อหาของบทเรียน 
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บนเครือรายอินเทอรเน็ต เปนการเปลีย่นกจิกรรมการเรียนการสอนอยูในลกัษณะหองเรยีน มาใช 

แหลงเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนูร ดังนั้นจึงพัฒนาขึน้ 

ตามหลักของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน ซึ่งมขีั้นตอนของการออกแบบและพัฒนา 

ระบบการสอน (วารินทร รัศมีพรหมณ 2542, หนา 45-89) รูปแบบ (Model) ของการออกแบบ 

และพัฒนาระบบการสอนทีเหลากหลายและมีขั้นตอนตาง ๆ กันไป ก็จะรวมกนัอยูในขั้นตอนหลัก

ได 5 ขั้นตอนดังตอไปนี ้คือ การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา 

(Development or Production) การนําไปทดลองใช (lmplementation) และการประเมินผลหรือ 

การควบคุม (Evaluation or Control) ขั้นตอนหลักทั้ง 5 ขั้นตอนนี ้ซีล (วารินทร รัศมีพรหมณ, 

หนา 46 อางอิงมาจาก seel, 1990) ใหชื่อวา Generic ID Model มีรายละเอียด 

1.  ขั้นการวิเคราะห (Analysls phase) เปนขัน้ตอนทีเ่กีย่วของกับ 

     -  การวิเคราะหปญหา (Problem Analys1s) หรือประเมินความตองการ 

(Assessment) คือการใชกระบวนการประเมินความตองการซึ่งเปนเครื่องมือในการคนหาปญหาที่

จะนํามาออกแบบและพัฒนาระบบการสอน 

                 -  การวิเคราะหกจิกรรมหรืองาน (Jobask Anal sis) เปนการวเิคราะหหา 

รายละเอียดของงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอนมีงานทีต่องกระทําใน 4 ประการ คือ 

1. วัตถุประสงคการเรียนการสอน 2.รายละเอียดของงานหรือกิจกรรมการเรียนการลอนที่สอดคลอง 

กับวัดถุประสงค 3. เรียงลําดับรายละเอียดของความูร (Knowledge) และทักษะ (Skill) ตามลําดับ 

4. แยกแยะความแตกตางระหวางหัวขอที่ควรสอนและหัวขอที่จําเปนตองสอนอออจากกนั 

  -  การวิเคราะหนกัเรยีน(ldentificatlon of Student Profiles) เปนการวิเคราะห 

คุณลักษณะของนักเรียนหรือผูฝกอบรม จึงมีทั้งดานอาย ุเพศ พื้นฐานสังคมเศรษฐกิจ ความถนัด 

แรงจูงใจ ความรูพื้นฐานเดิมที่มีมากอน รวมทั้งความแตกตางระหวางบุคคล หรือระหวางกลุม 

ตลอดจนดานระดับการพัฒนา (Development Level) รูปแบบการเรียนรู  (Learning Style)  

รูปแบบการรับรอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบันักเรียนใหมากทีสุ่ด 

-  การวิเคราะหทรัพยากรที่เกี่ยวของ (Resources Analysis)  เปนการใหการ 

คาดคะเนไดวาการสอนหรือการฝกอบรมนัน้จะตองใชทรพัยากรเหลานี้มากนอยเพยีงใด เพื่อมา 

เลือกเปนสวนในการตดัสินใจ 

2.  ขั้นการออกแบบ (Design Phase) เปนขั้นตอนทีเ่กี่ยวของกับ 

    -  การตั้งวัตถุประสงค (Objective) ซึ่งจะทําใหเหน็วาการเรียนรูนัน้ เพื่อปนแนวทาง 

ใหพัฒนาระบบการสอนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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   -  การกําหนดเนื้อหาความรูและแบบทดสอบ (Subject Matter/Test) จะตองกําหนด 

ขั้นตอนของเนื้อหาความรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวแลว และในการออกแบบทดสอบ ควร 

ดําเนินการเปนขั้นตอนโดยตองกําหนดวัตถุประสงคตาง ๆ ที่ใชแบบทดสอบ ตองแนใจวา  

แบบทดสอบนั้นสอดคลองกบัวัตถุประสงคการเรยีนการสอนที่วางไว แบบทดสอบตองมีลักษณะที ่

เชื่อถือไดและแมนยํา วัดไดถูกตองเที่ยงตรง 

 -  การเลือกและการออกแบบสื่อ (Media Selection/Design) ตองใหสอดคลองกับ 

สภาพแวดลอม การเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความเปนไปได เงินทนุ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

ในการใชสื่อชนิดนัน้ 

3. ขั้นพัฒนา (Development Phase)ในขั้นนี้อาจแยกไดเปน 

    -  การพัฒนาเนื้อหาความรู อาจแยกเปนองคประกอบทีส่ําคัญเปน 4 ประการคือ 

1.  การพัฒนารายละเอียดของเนื้อหาความูรแตละหนวย 2.  การพัฒนาสิ่งทีเ่ปนตัวอยางของ

เนื้อหาละหนวย 3.  พัฒนาการฝกปฏิบตัิในแตละหนวยของเนื้อหา 4.  การพัฒนาสิ่งอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของเชน การสรุป การสังเคราะห 

   -  การพัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอน การสอนที่มีประสิทธิภาพมักมีกจิกรรม 

ดังตอไปนี้อยูในการเรยีนการสอน คือ การจูงใจ แจงวัตถุประสงคแกนักเรียน การคํานึงถึงความรู 

พื้นฐานที่มีมากอนของนกัเรยีน การใหสารสนเทศและตัวอยางสารสนเทศทีน่ักเรยีนจะดองคนควา 

การฝกปฏิบัติและขอมูลยอนกลับ การทดสอบ การสอนเสริมและชอมเสริม 

  -  การพัฒนาแบบทดสอบแบบทดสอบที่ดคีวรเปนแบบทดสอบที่วัดไดครบตาม 

ดองการและควรวิเคราะหขอทดสอบใหสอดคลองกับวัตถปุระสงคการเรยีนรู จํานวนขอทดสอบ 

ควรมีจํานวนที่เหมาะสมในวตัถุประสงคทุกขอ 

-  การพัฒนาสื่อและวัสดุการสอน ในขั้นนี ้จะตองเริ่มจากการเขียนบทภาพ (Scrip) 

และบทเรื่อง (Storyboard) 

4.  ข้ันการนําไปทดลองใช (lmplementation) 

     ในขั้นการนําไปทดลองใชนี ้ตองทําควบคูไปกับขั้นการประเมินผล (Evaluation 

Control Phase) เพื่อใหไดมกีารปรับปรุงอยูตลอดเวลา ขั้นนี้เปนขั้นในการนําเสนอและจัด 

ดําเนินการเรียนการสอน มีองคประกอบทีเ่กี่ยวของกบัการนําไปทดลองใช ที่ตองคํานึงถึง 2 

ประการคือ การสอน (lnstruction) และการบริหารการสอน (Administration) การทดลองใชนี ้ทํา 

เพื่อใหไดระบบการเรยีการสอนที่มปีระสิทธิภาพทีด่ ีกําหนดใหมีการทดลองสอน เพื่อการปรับปรุง 

ระบบกอนนําเอาระบบทีพ่ัฒนาแลว ไปทดลองกับนักเรียนรายบุคคล แลวทําการปรับปรุงแกไข 
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ขอบกพรอง แลวนําไปทดลองกับกลุมเลก็ ทําการปรับปรุงครั้งที่สอง แลวนําไปใชกับกลุมใหญหรือ

ภาคสนาม เพื่อปรับปรุงครั้งที่สาม โดยใชการทดสอบประเมินผล เพื่อการปรับปรุง (Formative 

Evaluatlon) หลังจากปรบัปรุงครั้งที่สามแลว และนําไปใชในสภาพแวดลอมจริงแลวภ็จะทําการ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนกัเรยีน (Summative Evaluation) สวนการบริหารการสอน เปนเรื่องของ 

การอํานวยความสะดวกใหการเรยีนการสอนดําเนนิไปไดดวยด ีซึ่งประกอบดวยการวางแผนการ 

เรียนการสอน การกําหนดตารางเวลาการสอน การใหงบประมาณในการใชทรัพยากรที่เกี่ยวของ 

ขอควรตระหนักในขั้นการสอนมีดังนี ้

-  ตองดําเนนิการใหระบบการสอนเปนไปในรูปแบบนักเขียนเปนศนูยกลาง 

-  มีความสัมพันธระหวางผูสอนกับนัง่เรียน ผูสอนควรทําหนาทีเ่หมือนผูจัดการ 

(Manager of Learning) คือเปนผูจัดสภาพแวดลอมการเรียนการสอน 

-  ผูสอนตองพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหทันสมยัอยูเสมอ โดยการวางแผนเปน 

อยางดี รูจักใชเทคโนโลยใีหมในการเรียนการสอน 

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation/Control Phase) เปนการวัดวา การออกแบบและ 

พัฒนาระบบการเรียนภารสอนนัน้สมบูรณแลว โดยพิจารณาจากขอมูลยอนกลับ (Feedback)  

การประเมินผลอาจแยกได 2 ประเภทคือ 

-  การประเมนิผลเพื่อการปรบัปรุง (Formative Evaluation) เปนกระบวนการที่นัก 

ออกแบบและพัฒนาระบบการสอน จัดทําขึ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการใหมีประสทิธิภาพและ 

ประสิทธิผล โดยดําเนินการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงนั้น ดําเนินการไปใน 

แบบสรางสรรค เปนไปในทางบวก แดไมมีกระบวนการตดัสินวา การออกแบบและพัฒนาระบบนี้ดี

หรือไมและสวนมากจะประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 1.  การประเมินรายบุคคล (One - to - One 

Evaluatlon or Tutorial Tryout)  2. การประเมนิผลกลุมเลก็ (smalI Group Evaluation)  

3. การประเมนิผลภาคสนาม หรือในหองเรียนจริง (Field Test or Operational Tryout) 

-  การประเมนิผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ (Summative Evaluahon) เปนการออกแบบ 

การรวบรวมขอมูล และการตีความขอมูล ก็ไดจากการสอน เพื่อเปนการกําหนดไดวาการเรียน 

การสอนนั้นมีคณุคาหรือไม  นอกจากทดลอบผลสัมฤทธิ์แลว ก็มีการสอบถามความพึงพอใจเพื่อวัด 

ปฏิกิริยาของนักเรียนตอเนื้อหา ตอวัสดุการสอนและตอกระบวนการสอนทั้งหมด การประเมิน 

ผลลัพธ จะไมเกีย่วของถบการที่จะนําเอาผลการประเมินทไีดไปใชปรับปรุงการออกแบบและ 

พัฒนาการเรียนการสอนดามขัน้ดอนตาง ๆ แตอยางใด 
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4.  เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Toturing) 

ความหมายของวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

             การเรียนการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  เปนการสอนที่มีพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการ

กระจายบทบาทในการสอน และแนวคิดเกี่ยวกบัการใหนกัเรียนไดเรียนรูดวยตนเองการใหเพื่อน

ชวยสอนนัน้มิไดหมายถึงการใหนกัเรียนมายนืหนาชั้นเรียน  แลวทําหนาที่สอนทุกอยางแทนครูแต

หมายถึงการใหนักเรยีนชวยสอนเพื่อนนกัเรียนคนอืน่ ๆ และใหนกัเรยีนไดเรยีนรูจากกันและกัน 

 แคนเลอร (Candler, 1981, pp. 380-383)  กลาววาการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนเปน

ยุทธวิธีที่ครูพยายามเขาถึงความตองการของนกัเรียนแตละคน  เปนวิธีการที่ยดืหยุนและทําใหครู

ไมตองพะวงกับนักเรียนทีเ่รียนชากวาผูอื่นแตทัง้นี้มิไดหมายความวาจะใชไดโดยไมมีการวางแผน

ลวงหนา  ส่ิงที่ครูควรคํานึงถึงคือ  การจัดกลุมนักเรยีน  และใหนกัเรยีนแตละคนเขาใจบทบาทของ

ตนอยางถูกตอง 

 ซิบบอน และ รีเอย (Cibbon & Reay, 1982, pp. 39-48) กลาววาการสอนโดยวิธีใหเพื่อน

ชวยเพื่อนเปนการสอนที่คิดขึ้นเพื่อสงเสริมใหนักเรียนสอนกันเอง  วิธีสอนดังกลาวมีรากฐาน มา

จากแนวคิดและทัศนคติเกี่ยวกบัเรื่องกระบวนการกลุมสัมพันธ 

 เฮอรเลย (Hurley, 1983, p. 694) ไดใหความหมายของการสอนวิธีนี้วา เปนยทุธวิธีในการ

สอนซึ่งเกี่ยวกบัเรื่องการสับเปลี่ยนบทบาทของครูและนกัเรียน ซึ่งมปีระโยชนทีจ่ะไดรับคือ  การ

เรียนรูซึ่งเกิดจากการกระตุนภายในตัวนักเรียนขณะที่เรียนอยู  นับไดวาเปนการพัฒนาความคิด

การเรียนรูของเด็กนักเรียน 

 สรุปไดวาการเรียนการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  เปนแนวคิดทีเ่ปดโอกาสใหนักเรียน  

มีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง  เปนการกระจายบทบาทการสอนจากครูไปสูนกัเรยีน  และนับไดวาเปน

การสอนที่ยึดเด็กนักเรียนเปนศูนยกลาง 

 

 วัตถุประสงคของวิธสีอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

 การสอนโดยวิธีใชเพื่อนชวยเพื่อน  เปนวิธีสอนทีมุ่งใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจตอการเรียน

มากขึ้น  เนื่องจากนกัเรียนทกุคนเปนผูที่มีบทบาทในกจิกรรมการเรียนการสอน  เปนการเรยีนรูทีย่ึด

เด็กนกัเรยีนทกุคนเปนผูที่มีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน  เปนการเรียนรูที่ยึดเด็กนักเรียน

เปนศนูยกลางอยางแทจริง  วัตถุประสงคของการเรียนการสอนนี้  วิไล  พิพัฒนมงคลพร (2535, 

หนา 26)  ไดรวบรวมไวดังนี้ 
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 1.  เพื่อใหการเรยีนการสอนมีลกัษณะเปนไปเพื่อการสื่อสาร  มากกวาการสอนแบบเดิม  

ทั้งนี้เนื่องจากบรรยากาศในชั้นเรียนเปนกันเอง ทําใหเกิดปฏิสัมพันธกันมากขึ้นทําใหนักเรยีนทุกคน

ไดสื่อสารซึ่งกันและกนัอยางทั่วถึง 

 2.  เพื่อใหเกดิการเรยีนรูในหลายสถานะ  แทนที่นกัเรยีนจะเรียนรูจากครูคนเดยีวก็ได  

เรียนรูจากแหลงอืน่ดวย  เชน  จากเพื่อนดวยกนัเอง หรือจากอุปกรณการสอนที่นํามาใชในชัน้เรยีน 

 3.  เพื่อสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดใีนการเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนที่มีความ

กังวลในเรื่องขอบกพรองของตน  เมื่อไดประกอบกจิกรรมกับเพื่อนในวนัเดยีวกันอาจทําใหนักเรียน 

เขาใจบทเรียนมากขึ้น  เพราะมกีารสื่อสารในระดับเดียวกนั  และมีปญหาในการเรียนที่คลายคลึง

กัน  เมื่อนกัเรียนผูเรยีนกลาที่จะซักถามก็เกิดความมั่นใจวาตนเองจะเขาใจบทเรียนไดอยางแนนอน  

ขณะเดยีวกันนักเรียนผูสอนจะรูสึกภาคภูมิใจ  และรูสึกวาตนไดรับความสําเรจ็ในการเรียนดวย

สาเหตุตาง ๆ เหลานี้  นกัเรียนจงึเกดิความสนใจทีจ่ะเรียนมากขึ้น  อันนํามาสูทัศนคตทิี่ดีในการ

เรียนในที่สุด 

 4.  เพื่อใหนักเรียนมีความรูแมนยํายิ่งขึ้น  นกัเรียนผูสอนจะไดทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึง่

ในขณะทําการสอน  สวนนกัเรยีนผูเรยีนก็ไดรับประโยชนโดยตรงจากนักเรียนผูสอนเพราะเทากบัวา 

มีแหลงขอมูลสามารถใหขอมูลปอนกลับไดทนัที  โดยเฉพาะในลักษณะของการสอนแบบหนึง่ตอ

หนึ่ง 

 5.  เพื่อเปนการแบงเบาภาระของครู  แทนที่ครูจะตองสอนและฝกนักเรียนทุกคนในชัน้

เรียน กเ็ปนเพยีงผูแนะนํา  ใหคําปรกึษา คอยสังเกตและแกไขปญหาทีเ่กิดขึน้ในการเรยีนของ

นักเรยีนแตละกลุมซึ่งทําใหการเรียนการสอนของนกัเรยีนสวนใหญดีมากยิง่ขึ้น 

 6.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนหมูคณะ ใหรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกนั และทําหนาที่ 

อยางมีระเบียบวินัย  นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนเล็งเห็นคณุคาของการศึกาหาความรูดวยตนเอง 

 

 พัฒนาการของวิธกีารสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

 พัฒนาการของการสอนโดยใชเทคนิคกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  ซึ่งไดมีแนวคิดทีเ่กีย่วกับการให

เพื่อนชวยสอนนัน้  จากหลกัฐานที่คนพบ  ปรากฏวาไดเริม่ขึ้นเปนครั้งแรกในยคุของ  การ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในประเทศอังกฤษ  จากบนัทึกของควิติเลี่ยน  (Quiltilian)  ในหนังสือ  

Institutio Oratorioa ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกบัการใหเดก็ออนวัยกวาเรียนบทเรียนจากรุนพี่  และ

ตอมาในป ค.ศ. 1530 ทรอทเซนดอรฟ  (Troizendorf) ครูชาวเยอรมันไดใชวิธีการโดยใหเดก็สูงอายุ

ชวยสอนเด็กออนวัยกวา  การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคญัทีก่อใหเกิดความเคลื่อนไหวอยางใหญหลวง  
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ตอการใหเพื่อนชวยสอนเกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษ  ในตอนปลายศตวรรษ

ที่ 18  ทั้งนี้เพราะ  เกิดสภาวะการขาดแคลนครู  ในหองเรียนหองหนึ่ง ๆ มีนักเรียนเปนรอยตอครู

หนึ่งคน หนังสือเรียน วัสดุอุปกรณมจีํากัด  ในหองเรยีนหองหนึ่ง ๆ มีนกัเรียนเปนรอยตอครหูนึ่งคน  

หนังสือเรยีน วัสดุอุปกรณมีจํากดั  แลนคาสเตอร (Lancaster)  จึงไดจดัทีมฝกเดก็นักเรียนที่มีอายุ

สูงกวา  ไปชวยสอนและฝกนักเรยีนที่มีอายุนอยกวาในตอนแรก  เปนการชวยจัด  และฝกหัด

ระเบียบใหนักเรียนที่ออนวัยกวา (ธีระ  รุญเจรญิ, 2525, หนา 26 ; อุทัย  เพชรชวย, 2528, หนา 27) 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อป ค.ศ. 1820 แบทเลย  ฟาวเลอร (Bentley Fowler)  เริ่ม

สนใจในประโยชนและผลพลอยไดของการใหเพื่อนชวยเพือ่น  โดยหันมาสนใจถึงความสําคัญของ 

ความสัมพันธระหวางครูและนักเรยีนที่เกดิขึ้น  ทั้งนี้ทําใหเขารูสึกวาแมแตครูที่มีเวลาพอในการสอน 

เด็กเปนสวนตัวอยางทั่วถงึก็ยังควรจะตองใชวิธีนี้  เพราะมปีระโยชนในดานวิชาการแก

ประชาธิปไตย  อยางแทจริง  อีกผูหนึ่งทําใหนกัการศึกาหนัมาสนใจการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

คือ เบนจามิน (Benjamin) ไดนําวิธีนี้มาปฏิบัตเิพื่อเปนสวนประกอบในการฝกนักเรียนจนเปนที่

ยอมรับดวยความเชื่อที่วาประสบการณในการสอนตอนเดก็ ๆ ของเขาเปนบทบาทที่สําคญัตอการ

ตัดสินใจ ของเขาทีเ่ขามาเปนครู  (ทรงสถิต  กิตติคุณวจันะ, 2552 หนา 24)   

 ในประเทศฟลปิปนสไดมีโครงการทดลองอิมแพค (IMPACT) ซึ่งใชระบบสอนซอมเสริมโดย

มีผูชวยสอน  แลวบรรลุจุดประสงคของการเรียนรูถงึรอยเปอรเซ็นต  นักเรียนในโครงการ  อิมแพค

ไดรับการพัฒนาการเรยีนรูดวยวิธกีารใชชุดการเรียนรูถึงรอยเปอรเซ็นต  นกัเรยีนในโครงการ  อิม

แพคไดรับการพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีการใชชดุการเรยีนเปนครู  และมีครู  เพื่อนหรือบิดามารดา

ชวยสอน  ปรากฏวา  ไดรับผลสําเร็จตามโครงการนี้เปนอยางดี  จากการศกึษาดังกลาวทําให  เหน็

วานอกจากครูแลว ผูปกครองและเพื่อนนักเรียนดวยกันเองก็สามารถเปนผูชวยสอนได ครูควรจะ

เปนผูจัดการในเรื่องส่ือการสอน  วิธีสอน  การประเมินผลการเรียน และเปนผูชวยเหลือประสานงาน

ในกระบวนการชวยสอน 

 ความคิดในการนําชุมชนเขามารวมในการใหการศึกษาโดยตรง  และนักเรียนมบีทบาทใน  

การชวยตนเอง และชวยเพื่อนไดเริ่มทดลองครัง้แรกที่โรงเรยีนประถมศึกษาแหงหนึง่ในลอสแองเจ

ลีส  คาลิฟอรเนีย  นักวจิัย 2 คน ที่รบัผิดชอบตอโครงการ ซึ่งเริ่มตนใน ค.ศ. 1968 คือ เมลาเรกโน 

(Melaragno) และนิวมารค (Newmark) โครงการนี้มีชื่อวา The Tutorial Community Project 

บทบาทของครจูะเปลี่ยนจากหนาที่สอนนักเรียนโดยตรงมาเปนผูสอนนักเรียนผูสอน (Tutors) และ 

ควบคุมดูแลการสอนของนกัเรียนเหลานีใ้หเปนไปดวยดี  นักเรยีนเหลานี้ไดรับการคัดเลือกตาม

ความสมัครใจของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนทําหนาทีช่วยสอนนกัเรยีนจะไดรับ  การ
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อบรมในเรื่องที่จะชวยสอน ศกึษาวัตถุประสงคของบทเรียนการวางแผนการสอน วิธีสอน การ

ชวยเหลือควบคุมหองสอบ และอ่ืน ๆ ผลการทดลองพบวานักเรยีนผูสอนมีความกระตือรือรน เอา

จริง เอาจัง  มีความภาคภูมิใจและมีความเฉลยีวฉลาดในการฝกอบรม  และการชวยสอนใหไดผลดี

ทั้งผูสอน และผูถูกสอน (สุรศักดิ์  หลาบมาลา, 2533, หนา 32-34)   

 สวนการนําเอาวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมาใชในการเรยีนการสอนในประเทศไทยนั้น  

นักการศึกษาและผูทีเ่กี่ยวของไดใหความสนใจกับวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนกนัอยางกวางขวาง  

เริ่มตั้งแต  การสัมมนาเรื่อง “การพิจารณานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาปรับปรุงคุณภาพการศกึษา

ในโรงเรยีนประถมศึกษาที่ครูไมครบชั้น”  ตอนหนึ่งในรายงานการสัมมนาเรื่องเกีย่วกับการ

ปฏิบัติงานของครู  และที่ประชุมกลุมไดเสนอวิธีแกปญหาโดยการใหนักเรียนที่เกงกวาชวยแนะนํา

แกนักเรียนที่ออน  หรือใหนักเรียนชั้นสูงกวามาชวย 

 

 แนวคิดเกีย่วกบัการสอนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

 ผุสดี  กุฏอินทร (2522, หนา 12)  ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับการสอนแบบกลุมเพื่อนชวย

เพื่อน ไววา  ความคิดในการใหนกัเรยีนชวยสอนมีมานานแลว  และนักการศึกษาก็ไดใหความสนใจ

ในดานที่จะใหนักเรียนชวยสอนเพื่อนกนัเอง  โดยเกี่ยวเนื่องกับปญหาสองประการคือ จะทําอยางไร

กับเดก็โตเริ่มที่จะไมสนใจตอการเรียน  และจะหาวิธีใดทีจ่ะใหการสอนรายบุคคลไดผลดทีี่สุด  นัก

การศึกษา  คิดวาการใหนกัเรียนชวยกันสอนจะทําใหเด็กทีเ่บื่อการเรยีนเกิดความสนใจมาอีก  

เพราะไดมีความรับผิดชอบมากขึ้น  จากความคิดนีก้ไดมีโครงการที่มุงหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

ชวยสอนใหนกัเรียนระดับประถมศึกษา  โดยที่ตองการใหนักเรยีนมัธยมไดประโยชนทางสังคม และ

อารมณจากการไดมีสวนการชวยเหลือ  และสัมพันธกับผูอื่น  ผลที่ไดจากใชวิธีสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนในโครงการสรุปไดดังนี ้

 1.   วิธีการใหเพื่อนชวยสอนสามารถใชไดหลายวิธี แตเดิมมีโครงการตาง ๆ ที่ใชวิธีสอนนี้

มักทําในวิชาการอาน  แตในตอนหลังก็ไดครอบคลุมวชิาอื่น ๆ ดวย 

 2.  ส่ิงที่นักเรียนไดเรยีนรูจากการชวยเหลือกันมีมาก  และโครงการใหนักเรยีนชวยสอน

อยางมีระบบ  ทําใหเกดิการเรยีนรูไดมากกวาโครงการที่ไมคอยมีระบบ 

 3.  นักเรียนที่รวมในโครงการ  ทั้งนกัเรียนผูเรยีนและนักเรยีนผูสอนไดมีการเปลี่ยนแปลง 

ไปในทางที่ดี นักเรียนชืน่ชมกับระบบการชวยสอนนี้  และมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อนนกัเรียนดวยกนั 

 ระบบการใชนักเรียนชวยสอนจัดทําไดไมยากนกั  เมื่อเทียบกับนวัตกรรมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ 

ในการทีจ่ะจัดระบบใหนักเรยีนชวยสอน มีขอที่ควรพจิารณาดังนี ้
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 1.   การสนองความตองการของผูเรียน  ระบบชวยสอนใชไดผลในการเพิ่มพูน

ความสามารถทางวิชาการอาน  แตในตอนหลงัก็ไดครอบคลุมวิชาอ่ืน ๆ ดวย 

 2.  ส่ิงที่นักเรียนไดเรยีนรูจากการชวยเหลือกันมีมาก  และโครงการใหนักเรยีนชวยสอน

อยางมีระบบ ทําใหเกิดการเรียนรูไดมากกวาโครงการที่ไมคอยมีระบบ 

 3.  นักเรียนที่รวมในโครงการ  ทั้งนกัเรียนผูเรยีนและนักเรยีนผูสอนไดมีการเปลี่ยนแปลง  

ไปในทางที่ดี  นักเรียนชื่นชมกบัระบบการชวยสอนนี้  และมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อนนกัเรียนดวยกนั 

 ระบบการใชนักเรียนชวยสอนจัดทําไดไมยาก  เมื่อเทียบกบันวัตกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะใน

การที่จะจัดระบบใหนักเรียนชวยสอน  มีขอที่ควรพจิารณาดังนี ้

 1.   การสนองความตองการของผูเรียน  ระบบชวยสอนใชไดผลในการเพิ่มพูน

ความสามารถทางวิชาการ 

 2.  วิธีการชวยสอนภายในชั้นที่ผานมาไดมุงทีน่ักเรยีนชั้นสงู ๆ สอนนักเรยีนชัน้ต่ํา ๆ ยัง

ไมไดมีความสนใจจริงจังที่จะใหนักเรียนในชั้นเดียวกนัสอนกันเอง  และยังไมมีผูทํารูปแบบและ 

แนวปฏิบัติไวจึงควรจดัทํารูปแบบการชวยสอนในหมูเพื่อนนักเรยีนใหมีระบบ 

 3.   ขยายการใชวิธีการใหเพื่อนชวยสอน  การใหนักเรียนชวยสอนมักใชกับนักเรียนที่เปน 

จํานวนมากนอยมาก  โดยผูไดรับความชวยสอนคือนักเรยีนออน วิธีการใหนักเรยีนชวยสอนควร

นําไปใชกับนกัเรียนทั่วไปดวย  โดยใหเปนวิธีการหลักอยางหนึ่งในหอง 

 4.  ใชวิธีชวยสอนกบันักเรียนหลาย ๆ กลุมจากการใชวิธกีารชวยสอนที่ผานมาไดทํากับ

นักเรยีนทีย่ากจน  หรือคนกลุมนอยเปนสวนใหญ  ควรใชวธิีการนี้กับนักเรียนกลุมอ่ืน ๆ ดวย 

 

 รูปแบบวิธสีอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

 วิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนนั้น  เปนวิธีสอนวิธีหนึ่งทีส่ืบทอดเจตนารมณของปรัชญา

การศึกษาที่วา learning by doing โดยเนการใหนกัเรียนมกีารรวมกลุมเพื่อการทํางานหรือ การ

ปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน  อาจกลาวไดวาวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนนั้นยงัเปนการ

สงเสริมระบอบประชาธิปไตย  และยังมุงใหผูเรียนที่ไดผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑต่ําไดรับประโยชน  

จากเพื่อนนักเรียนทีเ่รียนเกงกวา  หรือมีผลสัมฤทธิใ์นการเรียนอยูในเกณฑสงู  (อุทัย  เพชรชวย, 

2528, หนา 16-19)  วิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนสามารถนํามาประยุกตใชไดกับการจัดชัน้

เรียนขึน้เปนพิเศษ  โดยใหนกัเรยีนเรยีนรูจากเพื่อนในวัยเดียวกันหรืออาจจัดชั้นเรียนใหนักเรยีน

ผูสอนมีคุณวุฒิหรือวัยสูงกวานักเรียนผูเรียน  (Cross-age Tutoring)  นอกจากนีค้รูผูสอนยัง

สามารถนําไปใชกับเนื้อหาตามปกติหรือใชในการทบทวนหรือสอนซอมเสริมไดตาม 
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ความเหมาะสม 

 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนนัน้ครูผูสอนจะตอง

แบงนักเรียนออกเปนกลุม  โดยจําแนกเปนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน  คละกนั  โดย

มุงเนนใหเดก็เกงของแตละกลุมทําหนาทีเ่ปนครูผูชวยครู (Teacher Assistants)  หรือในบางครั้งก็

อาจจัดเปนกลุมงาย ๆ ตามที่นัง่ของนักเรียน 

 หลักเกณฑในการจัดกลุม มีหลักเกณฑดงันี้คือ 

 1.   นําคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีนในวิชาที่ตองการสอนมาเรียงลําดบัจากมากไปหา

นอย 

 2.  นําผูที่ไดคะแนนเทากัน หรือใกลเคียงกันมาจัดเปนกลุมตามจํานวนกลุมที่ตองการ ซึ่ง

แบงเปน 3 กลุม  (ทัศนา  ประสานศรี  2536, หนา 20) ดังนี้ 

      2.1  แบงกลุมแบบ 4 คนไดแก คนเกง 1 คน คนปานกลาง 2 คน และคนออน 1 คน 

      2.2  แบงกลุมแบบ 3 คนไดแก  คนเกง 1 คน คนปานกลาง 1 คน และคนออน 1 คน 

      2.3  แบงกลุมแบบ 2 คนไดแก คนเกง 1 คน และคนออน 1 คน ดังภาพ 1 

 

 

กลุมละ  4  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมละ  3  คน   

 

กลุมละ  2  คน 

 

คนเกง 

คนเกง คนปานกลาง 

คนออน 

คนเกง 

คนปานกลาง คนออน 

คนออน คนเกง 
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ภาพ 1  รูปแบบการแบงกลุมวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

 

 หลังจากนั้นครูผูสอนจึงมอบหมายใหนักเรียนรับผิดชอบศกึษารวมมือกัน  และตองรายงาน

ผลเกี่ยวกบักจิกรรมนัน้  ๆ ในบางครั้งครูอาจจะใหนักเรียนอานบทสนทนา  เขียน บทความ  

หลังจากนั้นจะใหนักเรียนแตละกลุมสรุปใจความ  หรือใหเตรียมคําถามในเรื่องที่อานหรือคิด

กิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 กอนที่จะดําเนินการเรียนการสอนนั้น  ครูผูสอนจะตองพจิารณาและดําเนนิการตามลําดับ

ขั้นตอนดังนี ้

 1.  ข้ันแนะนําและกระตุนใหนักเรยีนไดมองเห็นความสําคัญและเกดิความเชื่อมั่นวาตนจะ

ไดรับประโยชนจากการใชวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนรวมกัน 

 2.  ชี้แจงเกีย่วกับวิธีสอน  โดยการจัดกลุมใหมีผูนําในการเรียนแกนกัเรยีนทีเ่ปนผูนําในการ

เรียนและใหแนะนําเกี่ยวกบับทบาทหนาที่ของผูนําในการเรียน  เพื่อใหเขาใจอยางชัดเจน 

 3.  คอยใหคําแนะนํา  และเปดโอกาสใหนักเรียนทีเ่ปนผูนาํในการเรยีนไดมีโอกาสพบปะ  

เพื่อปรึกษาไดในทกุชวงเวลาที่เด็กนกัเรยีนตองการ หรือมปีญหาเกิดขึ้น 

 4.  การประเมินผลการเรยีนของนกัเรยีนแตละกลุม  ประเมินเดือนละครั้ง  เพื่อกระตุนให

นักเรยีนในแตละกลุมไดแขงขนักันเอง 

 5.  มีการเตรียมแหลงขอมูลใหเพยีงพอ  เชน หนังสือ คูมือ  หนังสือพิมพ  และวารสาร

ตลอดจนอุปกรณในการสอน ไดแก วิทยุ  เทปบันทึกเสยีง เปนตน 

 6.  กระจายเนื้อหาในรายวชิาทีจ่ะสอนใหเปนบทยอย ๆ แลวจัดเรียงลําดับตามความ

เหมาะสม 

 7.  เตรียมแบบฝกหัดประกอบการเรียน  ตลอดจนการเตรียมแบบทดสอบและใน

ขณะเดยีวกัน จะตองมีการกําหดนเรื่องการใหคะแนน การตีความผลสอบ เพื่อความสะดวกในการ

ดําเนินกิจกรรม การเรียนการสอน 

 8.  ในการเลือกนกัเรยีนผูสอน (Tutors)  นักเรยีนผูที่เรียน (Tutees)  เพื่อจดักลุมหรือ 

จัดคูระหวางนักเรียนผูสอนและผูเรียนนั้น  ครูผูสอนจะตองแนะนําหรืออธิบายใหนักเรยีนเขาใจ 

บทบาท หนาที่ของตนเอง 

 หลักเกณฑในการเลือกตัวนักเรียนผูสอน มดีังนี ้

  1.  เปนผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑสงู 

  2.  เปนผูที่มีความเสียสละ และมีความสมัครใจที่จะสอน 
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  3.  เปนผูที่มีความประพฤติและนิสยัดี เปนทีย่อมรับของผูเรียนภายในกลุม 

 หลักเกณฑในการเลือกนักเรยีนผูเรียน มดีังนี ้

  1.  เปนผูมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในเกณฑต่ํา 

  2.  เปนนักเรียนที่มีปญหาในเรื่องการเรียน หรือขาดเรียนบอย ๆ 

 

 อนึ่งเมื่อครูผูสอนคัดเลือกตัวผูสอน และผูเรียนเปนที่เรยีบรอยแลว ขั้นตอไปคือการจัดกลุม

นักเรยีน  โดยใหมีอัตราจํานวนนกัเรียนผูสอนตอจํานวนนกัเรียนผูเรียนอยูในเกณฑที่เหมาะสมใน

กรณีทีจ่ัดใหนกัเรียนมีการเรียนแบบเปนคู ๆ ครูผูสอนควรเลือกนักเรยีนทีเ่ปนเพศเดยีวกันหรืออายุ

ไลเลี่ยกัน 

 ในการเตรียมนักเรยีนผูสอน  ใหเขาใจถึงวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนนั้นครจูะตอง

อธิบายใหนักเรยีนเขาใจบทบาทหนาที่  ตลอดจนการเตรียมตัวในการสอนรวมทั้งการแกไขปญหา

ตาง ๆ ที่เกิดขึน้ระหวางเรียน (อุทัย  เพชรชวย, 2528, หนา 27-30) 

 จากทีก่ลาวมาขางตนนี้  ทําใหเห็นวาบทบาทหนาที่ของครแูละนักเรยีนในกจิกรรมการ

เรียนการสอนไดเปลีย่นแปลงไป  โดยครูไดเปลี่ยนหนาทีจ่ากครูผูสอนมาเปนผูกํากับการสอนโดย

อาศัยนักเรยีนผูฝกใหกับนกัเรยีนผูเรยีน  เม่ือนักเรียนผูสอนเกิดความชํานาญในการสอนเพิ่มมาก

ขึ้นแลวครูจะลดบทบาทในการควบคุมดูแล  ดังนั้นตัวนักเรียนเองจะมีสวนรวมอยางมากตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางวธิีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนกบัวิธ ี

สอนแบบปกต ิ

 การสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  เปนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ประยกุตใหเหมาะสมตอ

การเรียนการสอนอยางแทจริง  และประการสําคัญยังชวยกระตุนใหเด็กนกัเรยีนเกิดทศันคตทิี่ดีตอ

การเรียนรู  ในกระบวนวิชาตาง ๆ ซึ่งในที่สุดจะสงผลใหผลการเรียนรูดีขึ้น  เมื่อนําการสอนแบบ

กลุมเพื่อนชวยเพื่อนไปเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติแลว  จะพบวาแตกตางกันอยาง

เห็นไดชัด  ซึ่งพรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร (2533, หนา 35-37)  ไดสรุปไวดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1  ความแตกตางของวิธีสอนแบบปกติกบัวธิีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

 

วิธีสอนแบบปกต ิ วิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
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1. อาจจะใหนักเรียนเปนศูนยกลางใน 

การเรียน 

2. ไมมีการฝกทักษะจากเพื่อน แตจะ

ทบทวนพรอมกัน โดยครเูปนผูทบทวน 

3. รูปแบบอาจจดัหลายแบบเชนเปนกลุม

เล็ก กลุมใหญ เปนแถว และจัดเปน 

1.  จัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนเปนจุด 

     ศูนยกลางในการเรียน 

2.  มีเวลาใหฝกทกัษะ  โดยสมาชิกที่มี  

           ความเขาใจเนื้อหา  ชวยสอนสมาชิกใน 

           กลุมที่ยังไมเขาใจ 

3.  รูปแบบชัดเจนแนนอน คือ จัดกลุมเลก็ 

 
 

วิธีสอนแบบปกต ิ วิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

กลุมเฉพาะบางชวงของการสอน 

4. ไมเราใจ  นกัเรียนไมไดผลัดเปลีย่นกันมี

บทบาท 

5. ครูไมคํานึงถึงการทํางานกลุม 

6. ไมสงเสริมทักษะทางดานสงัคม 

7. ไมมีแรงจูงในการทํางานกลุม 

     8.    ไมมีความรับผิดชอบในการทํางาน   

              รวมกันนักเรียนมีความสามารถไม 

              แนนอนขึ้นอยูกับการแบงกลุม 

       9.    สมาชิกบางคนขาดความรับผิดชอบใน 

     10.    เนนที่ผลงาน 

          ตลอดการดําเนินกิจกรรมการเรียน 

     การสอน 

4.  ผลัดเปลี่ยนกนัมีบทบาท 

5.  มีความรับผิดชอบรวมกัน 

6.  สงเสริมทักษะทางดานสังคม 

7.  มีการเสริมแรงจูงใจในการทํางานกลุม 

8.  มีความรับผิดชอบในการทํางานรวมกนั 

     สมาชิกภายในกลุมมคีวามสามารถ 

     แตกตางกัน 

9.  สมาชิกแตละคนรับผิดชอบงานของตน 

     และของสมาชิกภายในกลุม 

10.  เนนที่วิธีการและผลงาน 

 

 ผลท่ีไดจากการนําเอาวิธสีอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพือ่นมาใชในการเรียนการสอน 

  จาค  (Jaques, 1994, p.154)  กลาววา  นักเรียนที่สามารถฝกฝนรูปแบบเทคนคิ

กลุมเพื่อนชวยเพื่อนในการเรยีนรูแบบกลุม ๆ ละ 4-6 คน จะมีลักษณะดังตอไปนี ้

  1.   เพิ่มการเรียนรูของสมาชกิในกลุม 

  2.  ทําใหเกดิแรงจูงใจใหโอกาส  และเปนการแสดงความสามารถทางดานการ

เรียนของสมาชิกในกลุม 



43 

 

  3.  เปนการศึกษาเกีย่วกับการทํางานเปนทีม  ผานประสบการณของการทํางาน

เปนกลุม 

  4.  พัฒนาความสามารถของสมาชิกในกลุมตอการทํางานเปนกลุม 

  5.  จัดระบบการทํางานและบทบาทตอกิจกรรมการเรยีนรูแตละกิจกรรม 

  6.  ใหเกิดการหมุนเวียนงานและบทบาทสมมุตใิหสมาชิกแตละคนมีประสบการณ

ทัดเทียมกนั 

  7.  มีการตรวจสอบและรายงานความกาวหนาของแตละคน  และความกาวหนา

โดยรวม 

 

  ซิวาไซเลม  (Sivassailam, 1973, p.10)พบวาผลเกิดขึน้ในดานบวกตอนักเรียน 

ผูไดรับการสอนจากเพื่อนเกิดขึ้นอยางแนชดั  ทั้งนีเ้นื่องจากเขาไดรับความสนใจพเิศษจากนักเรยีน

ผูสอน  นอกจากนี้นักเรียนทั้งสองฝายยงัใชภาษาพูดในระดับเดยีวกัน ยอมกอใหเกิดความเขาใจได

งายขึ้น  ทั้งนีเ้ปนเพราะลักษณะของปญหาเปนลกัษณะทีค่ลายคลึงกับปญหาที่เขาไดประสบมา

ดวยตัวของเขาเองทัง้สองฝายจะรูสกึเปนอิสระในการ ซักถาม  และสํารวจปญหาตาง ๆ ทางการ

เรียนโดยไมตองเกรงวาเปนที่นาตลกขบขันของใคร ๆ นั่นเปนเพราะสัมพนัธภาพของทั้งสองฝาย

เกิดขึ้น  ในระหวางที่มีการเรียนการสอนนั่นเอง  และการใหเพื่อนชวยเพื่อนเปรียบเสมือนการเลน

เกมที่ไมมทีางเสียประโยชนเลยไมวาจะเปนครูผูสอนหรือนักเรยีนผูเรียนก็ตาม  โดยทีทุ่กฝายไมตอง

สิ้นเปลืองอะไรมากนกั  และการกระทําเชนนีเ้ปนสรางบรรยากาศแหงการสัมพนัธกนัอยางทั่วถงึทั้ง

ภายในหองเรียน และโรงเรียนโดยสวนรวม 

 

ทฤษฎีโครงสรางความรู (scheme Theory) 

ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory ) เปนแนวคิดทีเ่ชื่อวาโครงสรางภายในของ 

ความรูที่มนุษยมีอยูนั้นจะมีลักษณะเปนโหนด หรือกลุมทีม่ีการเชื่อมโยงกันอยูในการที่มนุษย 

เรียนรูอะไรใหมๆนั้นมนุษยนําความูรใหมๆที่ไดรับนัน้ไปเชือ่มโยงกับกลุมความรูทีม่ีอยูเดิม 

(Preexisting Knowledge) รูเมลอารทและออโทนี (RumelhaM & Ortony, 1997) ไดใหนิยามของ 

คําวา โครงสรางความรูไววาเปนโครงสรางขอมูลภายในสมองของมนุษยซึง่รวบรวมความรูเกีย่วกับ 

วัตถุ  ลําดับเหตุการณ รายการกิจกรรมตางๆเอาไว หนาทีข่องโครงสรางความรูนี้ก็คือ การนําไปสู 

การรับรูของขอมูล (Perception) การรับรูขอมูลจะเกิดขึ้นไมไดหากขาดโครงสรางความรู 

(Schema) ทั้งนี้ก็เพราะการรับรูขอมูลเปนการสรางความหมายโดยการถายโอนความรูใหมเขากบั 
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ความรูเดิมภายในกรอบความรูเดิมที่มีอยูและจากการกระตุนโดยเหตุการณหนึ่งๆ ที่ชวยใหเกดิการ 

เชื่อมโยงความรูนั้นๆเขากันดวย การรับรูเปนสิ่งสําคัญที่ทาํใหเกิดการเรียนรู เนื่องจากไมมีการ 

เรียนรูใดเกิดขึ้นโดยปราศจากการรับรู นอกจากโครงสรางความรูจะชวยในการรับรูและการเรียนรู 

แลวินั้นโครงสรางความรูยังชวยในการระลึก (Recall) ถึงสิง่ดางๆทีเราเคยเรียนรูมา 

 

5.   ความพึงพอใจ 

 

       อารี พันธมณ ี(2538, หนา 10) อธิบายทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ ดังนี้  

       1.  ทฤษฏีความตองการความสุขสวนดัว (Hedonisitic Theory) คณาจารยจากภาควิชา 

จิดวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดกลาวถึงทฤษฎีความตองการความสุขสวนตัวในเรื่องแรงจงูใจ 

ไววาในสมัยโบราณเชื่อกนัวามูลเหตุสําคัญของมนษุยทําใหเกิดแรงจูงใจก็เพราะใจมนุษยตองการ 

หาความสุขสวนตัวและพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด 

       2.  ทฤษฎีสันชาตญิาณ (Instinctual Theory)  สันชาติญาณ เปนสิ่งที่ติดตัวบคุคลมา 

ตั้งแตเกดิ  ซึ่งทําใหบคุคลมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ โดยไมจําเปนตองมีการเรยีนรู 

       3.  ทฤษฎีการมเีหตุผล (Cognitive Theory)  ทฤษฎีหลักการมเีหตุผลเปนทฤษฎทีี่มีความ 

เชื่อมั่นในเรื่องกี่ยวกบัความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลที่จะตดัสินใจกระทําสิ่งตางๆ เพราะ 

บุคคลทุกคนมักจะมีความตั้งใจจริง นอกจากนั้น ทฤษฎีนีม้ีความเชื่อวาบุคคลมีอิสระที่จะกระทํา 

พฤติกรรมไดอยางมเีหตุผล และสามารถตัดสินใจตอการกระทําตางๆ ไดมีความรูวาตนตองทําอะไร 

ปรารถนาสิ่งใดและควรตองตัดสินใจออกมาในลักษฌะใด 

        4.  ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory)โดยปกติแลวพฤตกิรรม และการกระทําตางๆ ของบุคคล 

นั้นจะมีสวนสัมพันธกับแรงขับภายในของแตละบคุคล แรงขับภายในแตละบคุคลนัน้เปนภาวะ

ความตึงเครียดนั้นออกไป แรงขับมีลักษณะที่สําคญั 2 ลักษณะ คือ แรงขับภายในรางกาย และแรง

ขับภายนอกรางกาย หรือแรงขับทุติยภูมิ เปนแรงขับที่เกิดจากความตองการทางดานสติปญญา 

อาฌณและสังคม ซึ่งลักษณะดังกลาวจะมีผลทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกนัออกไป อันเปน

ผลมาจากประสบการณการเรียนรูที่สะสมไวในเดละบุคคล 

        5.  ทฤษฏีลําดับขัน้ความตองการ (Theory of Need Gratification) เปนทฤษฏีลําดับขั้น 

ของความตองการของมาสโลว (Abraham H.Maslow) ชึ่งกลาวไววามนุษยทุกคนลวนแลวแตม ี

ความตองการที่จะสนองความตองการใหกับตนเองทั้งลิ้น และความตองการของมนุษยนี้มากมาย 

หลายอยางดวยกนั โดยที่มนุษยจะมคีวามตองการในขัน้สงูๆ ถาความตองการในขัน้ต่ําไดรับการ 
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ตอบสนองอยางพึงพอใจเสยีกอน 

 

6. งานวิจัยที่เกีย่วของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 

พิเศศ  ดันติมาลา (2547) ไดพัฒนาบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องหลักการ 

ออกแบบเว็บไซต  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ตและ 

เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีเ่รียนดวยวิธีการสอนเเบบใชบทเรยีนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตกบัวิธีสอนแบบปกต ิผลการวิจัยพบวา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ เรื่องหลกัการ

ออกแบบเว็บไซตมปีระสิทธิภาพ 88.33/83.22 และนักเรียนที่เรยีนวิธีการลอนแบบใชบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนปกต ิ

ธนพล วิสุทธิกุล (2548) ไดทําการวิจัย เรื่องระบบชวยแนะแนวการเรียนรูอัตโนมัติโดยใช 

แบบจําลอง Learning Object Value เพื่อเชื่อมโยงวัตถกุารเรียนรูของบทเรียนที่มีความซับชอนให 

เปนเสนทางการเรยีนรูใหกับนักเรียน ชวยใหนกัเรียนเขยีนอยางมีระบบ ชึ่งการกําหนดคาจะใช 

มุมมองการประกอบวิชาชีพเปนหลกั ดังนั้นนกัเรียนสามารถนําความรูที่เรยีนไปใชไนการทํางาน 

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

  วิลาสินี โพธิ์นิล (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรูเรือ่ง ระบบเครือขาย 

คอมพิวเตอรและการใชัอินเทอรเนต็ ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 โดยการใชบทเรียนทาง 

อินเทอรเน็ตแบบปฏิสัมพันธ  เพื่อเรียนเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบความพึงพอใจ 

ของนักเรียน และเปรียบเทียบความคงทนในการเรยีนรู  ตอบทเรียนทางอินเทอรเน็ตแบบ

ปฏิสัมพันธแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ และ

ความคงทนในการเรียนรู ตอบทเรยีนทางอินเทอรเน็ตแบบปฏิสัมพันธแบบประสาทเวลาและแบบ

ไมประสานเวลาไมแตกตางกนั 

เธียรไท  ชไย (2549)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่มีรูปแบบขอมูลปอนกลับตางกัน เพื่อพัฒนา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องระบบคอมพิวเตอร ที่มีขอมูล 

ปอนกลับแบบชี้นําและขอมูลปอนกลับแบบอธิบาย ใหไดประสิทธิภาพ 80/80 หาดัชนปีระสิทธิผล 

ของบทเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน ผลการเรียนรูทีเ่กิดจากบทเรียนที่พัฒนาขึ้นในแต 

ละแบบและความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ม ี

ขอมูลปอนกลับแบบชี้นํา มีประสิทธิภาพ 80.20/81.18 และบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีขอมูล 
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ปอนกลับแบบอธิบาย มีประสิทธิภาพ 82.55/83.53  2) ดัชนีประสทิธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนที่มีขอมูลปอนกลับแบบชีน้ําและแบบอธิบาย เทากับ 0.72 และ 0.75  ตามลําดับ 3) 

นักเรยีนทีเ่รียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีขอมูลปอนกลับแบบชี้นําและแบบอธิบาย มี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรยีนรูและความพึงพอใจตอบทเรยีน ไมแตกตางกัน 

จากงานวจิัยภายในประเทศ การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีบทบาทดอการ 

จัดการศึกษามากขึ้น ชวยใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มที ่โดยไมจํากัดเวลาและสถานที ่อีก 

ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของบทเรยีนใหสูงขึ้นและมคีวามหลากหลาย ทําใหนกัเรียนมีโอกาสในการ 

เรียนรูอยางกวางขวาง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและความพึงพอใจตอการเรียนการ 

สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตดียิ่งขึ้น  
 

งานวิจัยตางประเทศ 

เคซี่  (Casey, Jean M., 1994) ไดอธิบายการทองไปในโลกแหงขอมูลขาวสารของผูสอน 

กับนักเรียนโดยเครือขายคอมพิวเตอรของผูสอนที่ออกแบบโดย California State University 

สําหรับนักเรียนและผูสอน จากการศึกษาของผูเขารวมโครงการปราภฏวา นักเรียนกระตือรือรน 

มากขึ้น ทุกคนเสาะหาขอมูลและใชคอมพิวเตอรทบีานมากขึ้น  

เจมส  คอลลินา และ อเล็กแซนเดอร (Ambach,  J.l perrone, C. and pepenning, 

1995) ไดศึกษาเรื่องของ Remote Exploratioriums : Combining Network Media with 

Design Environments ซึ่งไดพัฒนาระบบการเรียนูรทางไกลจากแนวคิดของเวิลไวดเว็บ (World 

Wide WWW,W) โดยสรางเครือขายลักษณะที่เปนการสอนขอมูลขาวสารกําหนดใหนกัเรียน 

เปนเพียงผูรบัขอมูล ชึ่งอาจจะดูหรืออานผานไปโดยไมมกีจิกรรมรวม หรืออาจจะใหมกีิจกรรม 

รวมกับบทเรียนโดยประยกุตรูปแบบโปรแกรมสําหรับการสรางสรรคการออกแบบสภาพแวดลอม 

ซึ่งอาจจะชวยใหนกัเรยีนมีปฏิสัมพนัธกับบทเรียนมากยิ่งขึน้ 

ชิน และคณะ (shih, et al : 1998) ไดศึกษาเกี่ยวกับกบัความสัมพันธระหวางทศันคติของ 

นักเรยีน แรงจูงใจ ลักษณะทางการเรียน กลวิธีการเรยีนรู รูปแบบการเรยีน ที่มีตอผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ด ในลักษณะการศึกษาทางไกล ผลการวิจัยพบวาใม

มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญระหวาง ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกบัปจจัยอื่น ๆ แตจากการสังเกต 

พบวา นักเรยีนสนกุกับการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถควบคุมตนเองไดโดยม ี

แรงจูงใจและความคาดหวังสงูจากการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต นักเรียนจะสนใจใน 

การตรวจสอบเกรดมากกวาการสื่อสารในชัน้เรียนกับผูสอนผานอีเมล นอกจากนี้ผูวิจัยยังเสนอแนะ 

วาผูสอนควรมีกิจกรรมทางการเรยีนการสอนรวมกนัเพื่อชวยควบคุมนกัเรียนใหเรยีนไดดีขึ้น 
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วู (Wu, 1998) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและเขาถึงคอรสสถิติที่เรยีนโดยโปรแกรม 

การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ด สรุปไดวา โปรแกรมการเรียนการสอนบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ต เปนสื่อการสอนทีม่ีประโยชนและสนบัสนุนใหนักเรยีนไดรับความรูใหม เนื้อหาตองมี

แหลงเรียนรูที่สนบัสนนุนักเรียนและมีกิจกรรมภายในบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สนับสนนุ

ใหนกัเรียนเกิดการเรียนรู ผลปรากฏวา เจตคติของนักเรียนตอการออกแบบมัลติมเีดียเปนไปใน

ทางบวก ผูสอนควรออกแบบโปรเเกรมการเรยีนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธและผลปอนกลับควรมี

รหัสผาน การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตควรมีจุดประสงคที่ชดัเจน 

จากงานวจิัยในตางประเทศ พอสรุปไดวา บทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ตมีบทบาทตอ 

การศึกษาของตางประเทศ ทั้งในสวนของเนื้อหาและกจิกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผล 

สัมฤทธิ์ผลใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีเจตคติหรือความพึงพอใจทีม่ีตอ

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมากกวาการเรียนการสอนแบบ 
 


