
บทท ี2 
 

เอกสารและงานวจิัยทเีกียวข้อง 
 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องนี คณะผู้ วิจัยได้ศึกษาจากทฤษฎีและ

งานวิจยัทีเกียวข้องดงัตอ่ไปนี 

 1. การเรียนการสอนบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (Web Based Instruction) 

  1.1 ความหมายของการเรียนการสอนบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

  1.2 ลกัษณะของบทเรียนบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (WBI) 

  1.3 ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (WBI) 

  1.4 องค์ประกอบของการเรียนการสอนผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

  1.5 หลกัการออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต WBI 

  1.6 หลกัการออกแบบเว็บเพจเพือการศกึษา 

  1.7 ข้อดีของการเรียนการสอนผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

  1.8 การประเมนิผลบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอนิเทอร์เน็ต 

 2. แนวคดิและทฤษฎีทีเกียวข้องกบัการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ 

 3. แนวคดิและทฤษฎีทีเกียวข้องกบัความพงึพอใจ 

 4. งานวิจยัทีเกียวข้อง 

 
การเรียนการสอนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต (Web Based Instruction) 
 1. ความหมายของการเรียนการสอนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
  ปัจจุบันมีผู้ ให้ความสําคัญและมีการนําเอาเว็บมาใช้ประโยชน์เพือการศึกษา 

นอกจากจะเรียกว่าการจดับทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web – Based Instruction) แล้วยงัมี 

เว็บฝึกอบรม (Web – Based Training)  อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Internet – Based Training) และ

เวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน (WWW – Based Instruction) ทงันีได้มีผู้ นิยามและให้ความหมายของ

บทเรียนบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (Web – Based Instruction) เอาไว้ดงันี 

  รุจโรจน์ แก้วอไุร (2543) ได้ให้คําจํากดัความของการเรียนการสอนผ่านเว็บไว้ว่า  

การเรียนการสอนทีใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นสือหรือตวักลางในการเรียนการสอนร่วมกนั ระหว่างผู้สอน

กบัผู้ เรียนในลกัษณะของบทเรียนทีประกอบด้วยเนือหา รูปภาพประกอบเสียงและภาพเคลือนไหว 

ผู้สอนและผู้ เรียนสามารถใช้เว็บเพจ (Webpage) ในการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น สืบค้น 
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ตอบปัญหา ทําแบบฝึกหดั ข้อสอบและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  

จากจุดเชือมต่อเครือข่ายทุกจุดของมหาวิทยาลยัและเชือมต่อระยะไกล (Remote Logon)  

ผา่นโมเดม็โดยไมจํ่ากดัเวลาและสถานที 

  ปรัชญนนัท์ นิลสขุ (2543) ให้ความหมายเว็บช่วยสอน (WBI) หมายถึง การใช้

ทรัพยากรทีมีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตมาออกแบบและจัดระบบเพือการเรียนการสอนสนับสนุน 

และสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีการเชือมโยงเป็นเครือขา่ยทีสามารถเรียนได้ทกุทีทกุเวลา 

  ถนอมพร เลาจรัสแสง (2544) ให้ความหมายว่า การสอนบนเว็บ (Web-Based 

Instruction) เป็นการผสมผสานกนัระหว่างเทคโนโลยีปัจจบุนักบักระบวนการออกแบบการเรียน

การสอนเพือเพิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรืองข้อจํากัดทางด้านสถานที 

และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยกุต์ใช้คณุสมบตัิและทรัพยากรของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจดั

สภาพแวดล้อมทีสง่เสริมและสนบัสนนุการเรียนการสอนซงึการเรียนการสอนทีจดัขนึผ่านเว็บนีอาจ

เป็นบางสว่นหรือทงัหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้  

  สรรรัชต์ ห่อไพศาล (2544) ให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ หมายถึง 

การใช้โปรแกรมสือสารหลายมิติ ทีอาศยัประโยชน์จากคณุลกัษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต

และเวิลด์ไวด์เว็บมาออกแบบเป็นเว็บเพือการเรียนการสอน สนบัสนนุและสง่เสริม ให้เกิดการเรียนรู้

อย่างมีความหมาย เชือมโยงเป็นเครือข่ายทีสามารถเรียนได้ทกุที ทกุเวลา โดยมีลกัษณะทีผู้สอน

และผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนั โดยผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ทีเชือมโยง ซงึกนัและกนั 

  พงษ์พิพฒัน์ สายทอง (2545) ให้ความหมาย WBI ว่าเป็นโปรแกรมไฮเปอร์มีเดีย 

ทีช่วยในการสอน โดยใช้ประโยชน์จากคุณลกัษณะและทรัพยากรของอินเตอร์เน็ต (WWW)  

มาสร้างให้เกิดการเรียนรู้ โดยสง่เสริมและสนบัสนนุการเรียนรู้ในทกุ ๆ ทาง  

  จากนิยามและความคิดเห็นของนักวิชาการและนักการศึกษา ทังในต่างประเทศ 

และภายใน ประเทศไทยดงัทีกลา่วมาแล้วนนัสามารถสรุปได้ว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการจดั

สภาพการเรียนการสอนทีได้รับการออกแบบอย่างมีระบบ โดยอาศยัคณุสมบตัิและทรัพยากรของ

เวิลด์ไวด์เว็บ มาเป็นสือกลางในการถ่ายทอดเพือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี

ประสทิธิภาพ โดยอาจจดั เป็นการเรียนการสอนทงักระบวนการหรือนํามาใช้เป็นเพียงสว่นหนึงของ

กระบวนการทงัหมดและช่วยขจดัปัญหาอปุสรรคของการเรียนการสอนทางด้านสถานทีและเวลา

อีกด้วย 
 2. ลักษณะของบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต (WBI) 
  การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีลักษณะการจัดการเรียน ทีผู้ เรียน 

จะเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าสู่ระบบเครือข่าย
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เพือการศึกษาเนือหาบทเรียนจากทีใดก็ได้ และผู้ เรียนแต่ละคนสามารถติดต่อสือสารกับผู้ สอน 

หรือผู้ เรียนคนอืนๆได้ทนัทีทนัใด เหมือนการเผชิญหน้ากนัจริงๆหรือเป็นการส่งข้อความฝากไว้กบั

บริการไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ ในการตดิตอ่สือสารกบัผู้ เรียนด้วยกนัเองหรือกบัผู้สอน 

  การเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือการเรียนรู้บนเว็บ กระทําได้หลายลกัษณะ 

เช่นการทําโครงการร่วมกนั การแลกเปลียนความคิดร่วมกนัในกระดานข่าว การแสดงความคิดเห็น

ในกระทู้ทางวิชาการการทํางานทีได้รับมอบหมายเป็นกลุม่ การทําโครงงานร่วมกนั เป็นการร่วมกบั

สร้างสรรค์ผลงานในเรืองทีสนใจร่วมกัน นอกจากนี วิธีการเรียนรู้บนเว็บมีประสิทธิผล คือ  

การเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บ ซึงเป็นวิธีทีผู้ เรียนทํางานด้วยกันเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มเล็ก เพือให้บรรลุ

จดุมุง่หมายของงานร่วมกนั ผู้ เรียนแตล่ะคนรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้ อืนเท่ากบัของตนเอง 

  การเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการศึกษาทีใช้เทคโนโลยี อะซิงโครนัส 

(Asynchronous Technology) ซงึเป็นเทคโนโลยีทีทําให้การเรียนการสอนดําเนินไปโดยไม่จํากดั

เวลาและสถานที ประกอบด้วยเครืองมือทีมีอยู่ ในอินเทอร์เน็ตและเว็บ เช่น กระดานข่าว ไปรษณีย์ 

อิเล็กทรอนิกส์  การประชุมทางไกล  เครืองมือเหล่านีทําให้ เ กิดการเ รียนรู้ทีไม่พร้อมกัน 

(Asynchronous Learning)  การเรียนไม่พร้อมกนันี มีความหมายมากกว่าคําว่า “ใครก็ได้ ทีไหนก็

ได้ เวลาใดก็ได้” เพราะเกียวข้องกบัการเรียนอย่างมีปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Learning) และการ

เรียนรู้ร่วมกนั โดยใช้แหลง่ความรู้ทีอยูห่่างไกล และการเข้าถึงข้อมลูทีต้องการทงันีเพราะการเรียนรู้

จะเกิดขึนได้ดีหากผู้ เรียนได้มีโอกาสถาม อธิบาย สังเกต รับฟัง สะท้อนความคิดตนเอง และ

ตรวจสอบความคดิของผู้ อืน 

  บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสือการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย  

โดยบทเรียนทีพฒันาขึนสามารถทํางานได้หลายรูปแบบ เนืองจากใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น 

เน็ทสเคป (Netscape Navigator) หรือไมโครซอฟต์อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พรอเรอร์ (Microsoft Internet 

Explorer) รวมทงัโปรแกรมเสริมอืนๆในการจดัทํา โดยมีพืนฐานของบทเรียนเป็นภาษา HTML  

โดยสามารถใช้ร่วมกับสืออืนๆได้ทงัอินทราเน็ต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถบนัทึกลงแผ่น

ซีดีรอม (CD-Rom) เพือนําไปศึกษาได้เมือไม่ได้เชือมต่อกับอินเทอร์เน็ตบทเรียนทีผลิตได้จะมี

ลกัษณะของเว็บเพจทีมีไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) และไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) เป็นตวัหลกั 

ในการนําเสนอ ผู้อา่นสามารถเลือกอา่น ดวีูดีทศัน์ หรือทําแบบทดสอบ ได้ตามความต้องการ 
 3. ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต (WBI) 
  การเรียนการสอนผ่านเว็บจะต้องอาศยับทบาทของระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสําคัญ  

การใช้อินเทอร์เน็ตในลกัษณะของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บจะมีวิธีการใช้ใน 3 ลกัษณะ 

(Doherty, 1988) 
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  3.1 การนําเสนอ (Presentation) เป็นไปในแบบเว็บไซด์ทีประกอบไปด้วยข้อความ

ภาพกราฟิก ซงึสามารถนําเสนอได้อยา่งเหมาะสมในลกัษณะของสือ คือ 

   3.1.1 การนําเสนอแบบสือทางเดียว เช่น เป็นข้อความ 

   3.1.2 การนําเสนอแบบสือคู่ เช่น ข้อความภาพกราฟฟิก บางครังจะอยู่ใน

รูปแบบ PDF ผู้ เรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ (Jeanne,1996) 

   3.1.3 การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบด้วยข้อความ ภาพกราฟิก 

ภาพเคลือนไหว เสียงและภาพยนตร์ หรือวีดีโอ (แตค่วามเร็วจะไมเ่ร็วเท่ากบัวีดีโอเทป) 

  3.2 การสือสาร (Communication) การสือสารเป็นสิงจําเป็นทีจะต้องใช้ทุกวนัใน

ชีวิตซงึเป็นลกัษณะสําคญัของอินเทอร์เน็ต โดยมีการสือสารบนอินเทอร์เน็ตหลายแบบ เช่น 

   3.2.1 การสือสารทางเดียว โดยดจูากเว็บเพจ 

   3.2.2 การสือสารสองทาง เช่น การสง่ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์โต้ตอบกนั 

  3.3 การก่อให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ (Dynamic Interaction) เป็นคณุลกัษณะสําคญัของ

อินเทอร์เน็ตประกอบด้วย 3 ลกัษณะ คือ 

   3.3.1 การสืบค้น 

   3.3.2 การหาวิธีการเข้าสูเ่ว็บ 

   3.3.3 การตอบสนองของมนษุย์ในการใช้เว็บ 
 4. องค์ประกอบของการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
  4.1 องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน 

   4.1.1 การพฒันาเนือหา 

   4.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ 

   4.1.3 การออกแบบระบบการสอน 

   4.1.4 การพฒันาหลกัสตูร 

   4.1.5 มลัตมีิเดีย 

   4.1.6 ข้อความและกราฟิก 

   4.1.7 ภาพเคลือนไหว 

   4.1.8 การออกแบบการปฏิสมัพนัธ์ 

   4.1.9 เครืองมือในอินเทอร์เน็ต 

   4.1.10 เครืองมือในการตดิตอ่สือสาร 

    1) แบบเวลาไมพ่ร้อมกนั ( Asynchronous )  เช่น จดหมายอิเลก็โทร

นิกส์  กลุม่ขา่วลสิเซฟิ ( Listserve ) เป็นต้น 
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    2) แบบมีปฏิสมัพนัธ์พร้อมกนั ( Synchronous ) เช่น แบบตวัอกัษร 

ได้แก่ Chat , IRC , MUDs แบบเสียงและภาพ ได้แก่ Internet Phone , Net Meeting , 

Conference  Tools  

  4.2 องค์ประกอบด้านเครืองมือในการเชือมตอ่ระยะไกล 

   4.2.1 Telnet , File  Transfer  Protocol ( FTP ) เป็นต้น 

   4.2.2 เครืองมือช่วยนําทางในอนิเทอร์เน็ต(ฐานข้อมลูและเว็บเพจ)Gopher, 

Lynx 

   4.2.3 เครืองมือช่วยค้นและเครืองมืออืนๆ Search  Engine  Counter  Tool 

   4.2.4 เครืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ประกอบและซอฟต์แวร์ 

   4.2.5 ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Unix , Window NT , Window  98 , Dos , 

Macintosh 

   4.2.6 ซอฟต์แวร์ให้บริการเครือขา่ย ฮาร์ดดสิก์ ซีดรีอม เป็นต้น 

   4.2.7 อปุกรณ์เชือมตอ่เข้าสูเ่ครือข่าย และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

   4.2.8 โมเดม็ 

   4.2.9 รูปแบบการเชือมตอ่ ความเร็ว 33.6 Kbps, 56 Kbps , สายโทรศพัท์ , 

ISDN , T1 , Satellite เป็นต้น 

   4.2.10 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต , เกตเวย์ 

  4.3 องค์ประกอบด้านเครืองมือในการพฒันาโปรแกรม 

   4.3.1 โปรแกรมภาษา ( HTML : Hypertext  Markup  Language ,JAVA , 

JAVA  Script  ,CGI  Script , Pearl , Active X ) 

   4.3.2 เครืองมือช่วยเขียนโปรแกรม เช่น FrontPage, FrontPage Express, 

Hotdog, Home site เป็นต้น 

   4.3.3 ระบบให้บริการอินเทอร์เน็ต 

   4.3.4 HTTP Servers , Web Site , URL 

   4.3.5 CGI ( Common Gateway Interface ) 

   4.3.6 โปรแกรมบราวเซอร์ 
 5. หลักการออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์บนอนิเทอร์เน็ต WBI 
  สําหรับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้วิธีการระบบ ขนัตอนหลกั 

ๆ มีอยู่5 ขนัตอน คือ การวิเคราะห์เนือหา การออกแบบบทเรียน การพฒันาบทเรียน การทดลองใช้

และการประเมินผล ซงึรายละเอียดในแตล่ะขนัตอนดงัแสดงในภาพ 1 
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วิเคราะห์เนือหา 

ทดลองใช้ ประเมินผล ออกแบบบทเรียน 

พฒันาบทเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แสดงขันตอนการออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนโดยใช้วิธีการระบบ 
 

ทมีา: พทุธินนัท์  นาคสขุ, 2549

 

  5.1 วิเคราะห์เนือหาเป็นขนัตอนแรกของการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซงึ

มีความสําคญั อย่างยิง เนืองจากผลทีได้จากขนัตอนนีจะสง่ผลขนัตอนตอ่ ๆ ไปถ้าการวิเคราะห์

เนือหาไม่สมบรูณ์ จะทําให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขนึไม่มีประสิทธิภาพทีจะนําไปใช้

งานตามวตัถปุระสงค์ได้ ขนัตอนนีจึงต้องกระทําด้วยความรอบคอบ และต้องใช้ข้อมลูจากแหล่ง

ต่าง ๆ เข้าช่วย รวมทังต้องอาศยัผู้ เชียวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนือหาทีได้จาก 

การวิเคราะห์ เริมตงัแตก่ารพิจารณาหลกัสตูร การกําหนดวตัถปุระสงค์ การเลือกสือ การกําหนด

ขอบข่ายเนือหา และการกําหนดวิธีการนําเสนอ ตามรายการกิจกรรมทีต้องการกระทําดงัต่อไปนี 

(มนต์ชยั, 2539, หน้า 42) 

   5.1.1 วิเคราะห์หลกัสตูร และเนือหาได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์รายวิชา 

และเนือหาของหลกัสตูรรวมถึงแผนการสอน และคําอธิบายรายวิชา หนงัสือ ตํารา และเอกสาร

ประกอบในการสอน แตล่ะวิชา หลกัจากได้รายละเอียดของเนือหามาแล้ว ให้กระทําดงันี 

    1) นํามากําหนดวตัถปุระสงค์ 

    2) จดัลําดบัเนือหาให้มีความสมัพนัธ์ตอ่เนืองกนั 

    3) เขียนหวัข้อเรืองตามลําดบัเนือหา 

    4) เลือกหวัข้อเรืองและเขียนหวัข้อยอ่ย 

    5) นําเรืองทีเลือกมาแยกเป็นหวัข้อยอ่ย แล้วจดัลําดบัความตอ่เนือง

และความสมัพนัธ์ในหวัข้อยอ่ยของเนือหา 



 13 

   5.1.2 กําหนดวตัถปุระสงค์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะบ่งบอกถึง 

สงิทีคาดหวงัวา่นกัศกึษาจะแสดงพฤตกิรรมใด ๆ ออกมาหลงัจากสินสดุการเรียนรู้ โดยทีพฤติกรรม

นนัจะต้องวดัได้ หรือสงัเกตได้ คําทีระบใุนวตัถปุระสงค์ประเภทนีจึงเป็นคํากริยาทีชีเฉพาะเช่น 

อธิบายแยกแยะ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ เป็นต้น โดยนําเนือหา และกิจกรรมทีได้จากทีผ่านมา 

ซงึสอดคล้องกบัหวัเรืองยอ่ทีจะมาสร้างเป็นบทเรียนมาพิจารณาเขียนวตัถปุระสงค์ 

   5.1.3 วิเคราะห์สือ และกิจกรรมการเรียนการสอนในขนัตอนนี จะยึดตาม

วตัถปุระสงค์ของบทเรียนเป็นหลกั โดยมีรายละเอียดดงันี 

    1) กําหนดเนือหา กิจกรรมการเรียน ของเนือหา ทีคาดหวงัว่าจะให้

นกัศกึษาได้เรียนรู้ 

    2) เขียนเนือหาสนัๆทกุหวัข้อยอ่ยให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เชิง

พฤตกิรรม 

    3) เขียนลําดบัเนือหาทกุหวัข้อย่อย จากนนัจึงทําการจดัลําดบัเนือหา

ตามลําดบัขนั โดยเริมจากบทนํา ระดบัของเนือหา และกิจกรรมความตอ่เนืองของเนือหาแต่ละ

บลอ็กหรือเฟรม ความยากง่ายของเนือหา และเลือกสือทีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 

   5.1.4 กําหนดขอบข่ายของบทเรียน หมายถึงการกําหนดความสมัพนัธ์ของ

เนือหาแต่ละหวัข้อย่อย ในกรณีทีเนือหาเรืองดงักล่าวแยกเป็นหวัข้อเรืองย่อยหลาย หัวข้อ

จําเป็นต้องกําหนดขอบข่ายของบทเรียนแตล่ะเรือง เพือหาความสมัพนัธ์กนัระหว่างบทเรียน จะได้

ทราบถึงแนวทางขอบขา่ยของบทเรียนทีนกัศกึษาจะเรียนตอ่ไป 

   5.1.5 กําหนดวิธีการนําเสนอ อนัได้แก่ การเลือกรูปแบบการนําเสนอเนือหา

ในแตล่ะเฟรมว่าจะใช้วิธีการแบบใด โดยสรุปผลจากขนัตอนที 2.5.1.3 และ 2.5.1.4 นํามากําหนด

เป็นรูปแบบการนําเสนอเป็นต้นว่าการจดัวางตําแหน่งและขนาดของเนือหาการออกแบบและแสดง

ภาพกราฟิกบนจอภาพ และการออกแบบเฟรมตา่ง ๆ ของบทเรียน 

  5.2 ออกแบบบทเรียน ในขนัตอนนี หมายถึงการเขียนบทดําเนินเรือง (Storyboard) 

และผงังาน (Flowchart) บทดําเนินเรืองหมายถึง เรืองราวของบทเรียนทีประกอบด้วยเนือหาแบง่

ออกเป็นเฟรมตามวตัถปุระสงค์ และแบบการนําเสนอ โดยร่างเป็นเฟรมย่อย ๆ เรียงตามลําดบั

ตงัแต่เฟรมที 1 จนถึงเฟรมสดุท้ายของบทเรียน บทดําเนินเรืองจะประกอบด้วยภาพ ข้อความ

ลกัษณะของภาพ และเงือนไขตา่ง ๆ โดยมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบับทสคริปต์ของการถ่ายทําสไลด์

หรือภาพยนตร์ และเขียนบทดําเนินเรืองจะยดึหลกัของข้อมลูทีได้จากการวิเคราะห์เนือหาทีผ่านมา

เป็นหลกั บทดําเนินเรืองจะใช้เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนในขนัต่อไป ดงันนัการสร้างบท
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ดําเนินเรืองจงึต้องมีความละเอียดรอบครอบและสมบรูณ์ เพือให้การสร้างบทเรียนในขนัตอ่ไปทําได้

ง่ายและเป็นระบบ อีกทงัยงัสะดวกต่อการแก้ไขบทเรียนในภาพหลงั เขียงผงังานเพือแสดง

ความสมัพนัธ์ของบทดําเนินเรือง ซงึเป็นการจดัลําดบัความสมัพนัธ์ของเนือหาแตล่ะเฟรม หรือแต่

ละสว่น ดงันนัการเขียนบทดําเนินเรืองและผงังาน จึงต้องกระทําควบคูก่นัไปขนัอยู่กบัผู้ออกแบบ

บทเรียนวา่จะพิจารณาสงิใดก่อน อาจะเขียนไปพร้อม ๆ กนัก็ได้ 

  5.3 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่อยสอน ในขนันีจะยดึตามขนัตอนทีดําเนินการ

มาแล้วทงัหมด เพือสร้างบทเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซงึทําได้ 2 ลกัษณะตามทีได้กลา่ว

มาแล้วคือ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสร้างบทเรียนโดยเฉพาะในลกัษณะของระบบนิพนธ์

บทเรียนซงึการใช้โปรแกรมประเภทนีเหมาะสําหรับผู้สอนทวั ๆ ไป โดยไม่จําเป็นต้องมีทกัษะ

ทางด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน สว่นอีกลกัษณะหนึงก็คือ การใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนโดยทีผู้สร้างจะต้องอาศยัความชํานาญ และมีประสบการณ์ในด้านการเขียนโปรแกรมตา่ง 

ๆ มาแล้วเป็นอยา่งดีขนัตอนการสร้างบทเรียนประกอบด้วยขนัตอนดงันี 

   5.3.1 การเตรียมการ ได้แก่ 

    1) การเตรียมภาพ เช่น ภาพนิง ภาพเคลือนไหว ภาพกราฟิก 

    2) การเตรียมเสียง 

    3) การเตรียมสงิอืน ๆ ประกอบการสร้างบทเรียน 

   5.3.2 การใสเ่นือหาและกิจกรรม 

    1) ป้อนข้อมลูทีแสดงบทจอภาพ 

    2) สงิทีคาดหลงั และ การตอบสนอง 

    3) ข้อมลูสําหรับการควบคมุการตอบสนอง 

   5.3.3 การใสข้่อมลูเพือบนัทกึการสอน 

  5.4 ทดลองใช้หลงัจากสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จสนิแล้ว ขนัทีต้องทํา 

ต่อไปก็คือการนําบทเรียนไปทดลองใช้ ขนัตอนนีเป็นขนัตอนทีจําเป็นอย่างยิงก่อนทีจะนําเอา

บทเรียนไปใช้ในการเรียนการสอนโดยมีข้อความปฏิบตัดิงันี 

   5.4.1 ตรวจสอบ ในการตรวจสอบจะต้องกระทําตลอดเวลา ซึงรวมถึง 

การตรวจสอบในแตล่ะขนัตอนของการออกแบบ และการพฒันาบทเรียน 

   5.4.2 ทดลองใช้งานบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจําเป็นต้องมี 

การทดลองใช้งานก่อนทีจะมีการนําไปใช้งานจริง โดยกระทํากบักลุม่เป้าหมาย และผู้ เชียวชาญ 

เพือเป็นการตรวจสอบความถกูต้อง และความสมบรูณ์ของบทเรียน 
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  5.5 ประเมินผลบทเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะคล้ายกับ 

การประเมินผลบทเรียนทวัไป โดยทวัไปมีวตัถปุระสงค์ 2 ประการ คือ เพือการประเมินผล 

ตวับทเรียน และประเมินผลสมัฤทธิของนกัศกึษา เมือเรียนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้

สถิติมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลด้านประสิทธิภาพของตัวบทเรียนการประเมินผลบทเรียน 

และสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากต้องกระทําตามขนัตอนดงัทีกลา่วมาข้างต้นแล้ว 

ในการออกแบบผู้ออกแบบยงัต้องคํานึงถึงส่วนประกอบทีสําคญั ๆของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนทีดีควรมี โดยยึดหลกัการศกึษาเงือนไขการเรียนรู้จากทฤษฎีของนกัศกึษา และนกัจิตวิทยา

กลุม่ตา่ง ๆ (มนต์ชยั, 2543, หน้า 54-59) 

  5.6 สว่นประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจงึประกอบด้วยสว่นตา่ง ๆ ดงันี 

   5.6.1 บทนําเรือง (Title) บทนําเรืองประกอบด้วยภาพนําเรือง ชือเรือง  

และ เทคนิคต่าง ๆ ประกอบ ส่วนนีเป็นส่วนแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้าง 

ความสนใจและกระตุ้นให้นกัศกึษาติดตามบทเรียน ตามหลกัการของ Robert Gagne กลา่วว่า 

ในขนันีจะต้องใช้เทคนิคตา่ง ๆ ทงัภาพเคลือนไหว ภาพกราฟฟิก สีเสียง ผสมผสานกนั เพือเร่งเร้า

ความสนใจของนกัศกึษา ด้วยการนําเสนอสือต่าง ๆ ในเวลาอนัสนักระชบั และตรงจดุ ซงึอาจ 

ตามด้วยข้อหวัเรืองบทเรียน แล้วอาจจะค้างภาพดงักล่าวนีไว้บนจอภาพ จนกระทงันกัศึกษา 

กดแป้นใด ๆ เพือให้นกัศกึษามีส่วนร่วมในบทเรียน บทนําเรืองจึงเป็นส่วนสําคญัทีช่วยกระตุ้น 

ให้นกัศึกษาติดตามบทเรียน ผู้ออกแบบบทเรียนจึงควรให้ความสําคญัในการนําเสนอภาพข้อ 

ความและเทคนิคตา่ง ๆ ทีช่วยสร้างความสนใจได้สงูอย่างไรก็ตามไม่ควรใช้เวลาในการนําเสนอ

มากเกินไปนกัศกึษาอาจเกิดความเบือหน่ายได้ 

   5.6.2 คําชีแจงบทเรียน (Instruction) เป็นส่วนทีแจ้งให้นกัศึกษาทราบถึง

วิธีการใช้บทเรียน และการควบคมุบทเรียน เช่น การใช้แป้นพิมพ์ การใช้เมาส์ ตลอดจนการคิด

คะแนนและการเก็บรักษาบทเรียน เป็นต้น ตามทีผู้ออกแบบบทเรียนเห็นว่ามีความจําเป็นทีควร

ชีแจงเพือให้นกัศึกษาเกิดความมนัใจในการใช้บทเรียนในส่วนนีควรนําเสนอด้วยข้อความสนั ๆ  

ให้กระชบั เป็นทางการ และไม่ควรใช้เทคนิคพิเศษแต่อย่างใด แต่อาจจะใช้เทคนิคพิเศษใน 

การปฏิสมัพนัธ์บ้างก็ได้เมือเห็นว่าคําชีแจงสว่นนนัสามารถสร้างเสริมให้นกัศกึษามีกิจกรรมร่วมได้ 

เช่น การใช้เมาส์ อาจสร้างสถานการณ์จําลองการใช้เมาส์เพือฝึกฝนให้นกัศกึษาคุ้นเคยก่อนใช้ 

   5.6.3 วตัถปุระสงค์บทเรียน (Objective) เป็นสว่นทีกําหนดไว้เพือให้นกัศกึษา

ได้ทราบความคาดหวงัของบทเรียน หรือพฤตกิรรมทีนกัศกึษาจะแสดงออกเมือสินสดุบทเรียน โดยจะ

ระบุเป็นวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ตามหลกัการเรียนรู้ถือว่าวตัถุประสงค์มีความสําคญัมาก
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เนืองจากเป็นเป้าหมายทีบทเรียนกําหนดไว้ให้นกัศกึษาไขวค่ว้าให้บรรลตุามเป้าหมายนนัซงึจํานวน

ข้อของวตัถปุระสงค์ขึนอยู่กบัปริมาณของเนือหาทีได้วิเคราะห์มาแล้วตงัแต่ขนัตอนแรก ๆ การ

นําเสนอวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมในสว่นนี อาจจะนําเสนอครังละข้อหรือนําเสนอครังเดียวครบทกุ

ข้อก็ได้ แตไ่มค่วรใช้เวลามากนกั นอกจากนียงัอาจสร้างไว้เป็นรายการให้นกัศกึษาเลือกก็ได้เพือให้

นกัศกึษาได้เลือกอา่นเมือต้องการเท่านนั 

   5.6.4 รายการให้เลือก (Main Menu) เป็นสว่นทีแสดงหวัเรืองย่อย ๆ ทงัหมด 

ทีมีอยูใ่นบทเรียน เพือให้นกัศกึษาเลือกเรียนตามลําดบัก่อนหลงัหรือตามความสามารถของตนเอง

(ถ้าบทเรียนเปิดโอกาสให้เลือก) โดยวิธีการเลือกอาจป้อนเป็นตวัเลขหรือตวัอกัษรเลือนแถบแสง

คลิกเมาส์ หรือวิธีการอืน ๆ ก็ได้ การนําเสนออาจทําในลกัษณะของแผนผงัการเรียน (Learning 

map) ก็ได้ ซงึหมายถึงการแสดงหวัเรืองย่อยในลกัษณะของไดอะแกรม เช่น บล็อคไดอะแกรม 

แสดงรายชือของหวัเรืองย่อยทงัหมดในรูปของความสมัพนัธ์ทีต่อเนืองกนั เพือแสดงให้นกัศกึษา

ทราบถึงความสมัพนัธ์ของหวัเรืองทงัหมด 

   5.6.5 แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-Test) มีไว้เพือประเมินความรู้ความสามารถ

ของนกัศกึษาในขนัต้น ก่อนทีจะเริมเรียนว่ามีความรู้พืนฐานเพียงพอหรือไม่หรือมีอยู่ในระดบัใดทงันี

ขนึอยู่กบัผู้ออกแบบบทเรียน ว่าจะนําผลการทดสอบไปใช้หรือไม่อย่างไร เช่น นําไปใช้จดัลําดบั 

การเข้าสู่บทเรียน ผู้ ทีได้คะแนนแบบทดสอบคอ่นข้างดี อาจจะข้ามบทเรียนบางสว่นแล้วไปเรียน 

ในเนือหาสว่นทียากขนึ ในทางตรงกนัข้ามหากนกัศกึษาคนใดทีได้คะแนนตํากวา่เกณฑ์อาจจะถกูตั

สิทธิไม่ให้เรียนหรือต้องเรียนตงัแต่ต้นก็ได้ แบบทดสอบทีนิยมใช้จะเป็นแบบทีตรวจวัดง่าย  

และแปลผลเป็นคะแนนได้สะดวก เช่น แบบเลือกตอบ แบบถกูผิด แบบจบัคู ่ บางกรณีอาจจะใช้

แบบเติมคําตอบสนั ๆ ก็ได้ขึนอยู่กบัลกัษณะเนือหาและวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบบทเรียน  

โดยการพิจารณาว่าควรมีแบบทดสอบก่อนบทเรียนหรือไม่นันขึนอยู่กับผู้ออกแบบและลกัษณะ 

ของเนือหา ถ้าวิชาทวัไปอาจไมต้่องมีแบบทดสอบก็ได้ 

   5.6.6 เนือหาบทเรียน (Information) เป็นส่วนสําคญัของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน และใช้เวลามากกว่าส่วนอืน ๆ เป็นสว่นทีนําเสนอเนือหาใหม่แก่นกัศกึษา ตามหลกัการ

นําเสนอเนือหาใหม่ของ Robert Gagne ได้เสนอแนะว่า ควรใช้วิธีนําเสนอด้วยภาพประกอบ

ข้อความ โดยใช้คําถามสร้างสรรค์บทเรียน และเปิดโอกาสให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม

ตา่ง ๆ ทีบทเรียนกําหนดไว้ ซงึมีสว่นประกอบ ได้แก่ สว่นของเนือหาใหม่ สว่นของเฟรมช่วยเหลือ 

และสว่นของสือประกอบ ในสว่นของเนือหาใหม่ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะนําเสนอเป็น
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เฟรม ๆ ประกอบด้วยข้อความนนั ๆ โดยพยายามใช้ภาพแทนคําพดู หรือ คําอธิบายให้มากทีสดุ 

นอกจากนีการนําเสนอเนือหาใหม ่ยงัต้องยดึหลกัการเรียนรู้รายบคุคล 

   5.6.7 การตรวจปรับเนือหา (Feedback) เกิดจากคําถามทีใช้ ในระหว่าง 

การนําเสนอเนือหา เพือดําเนินบทเรียนไปตามแนวทางทีกําหนดไว้ โดยใช้คําถามเพือตรวจปรับ

ความเข้าใจเป็นระยะ ๆ โดยใช้หลกัประสบการณ์การเรียนรู้ จากสิงทีง่ายไปสูย่าก จากสิงทีรู้แล้ว

ไปสูส่งิทียงัไมรู้่ 

   5.6.8 การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นองค์ประกอบหนึงของการนําเสนอ

บทเรียนเพือเสริมกําลงัใจให้กบันกัศกึษา และสนใจตดิตามบทเรียนภายหลงัจากทีนกัศกึษาโต้ตอบ

กบับทเรียน การนําเสนอในสว่นนีอาจใช้คําพดู เช่น ถกู/ผิด ใช้รูปภาพ/กราฟฟิก หรือใช้คะแนนก็ได้ 

ตามด้วยการสรุปเนือหา (Summary) เป็นสว่นทีมีความสําคญัยิง ซงึใช้สรุปเนือหาหลงัจากการ

นําเสนอเนือหาแตล่ะสว่น ๆ เพือสรุปประเดน็ให้นกัศกึษาจดจําเนือหาสว่นนนัไปใช้งานตอ่ไป 

   5.6.9 แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-Test) มีไว้เพือตรวจสอบวดัผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนักศึกษา และประเมินผลว่านกัศึกษาบรรลตุามวตัถุประสงค์ทีตงัไว้หรือไม่

เพียงใดถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้ อาจจะออกแบบบทเรียนให้ไปเรียนซําในสว่นทีทําแบบทดสอ

ไมไ่ด้ หรือกลบัไปสูร่ายการให้เลือกใหมก็่ได้ วตัถปุระสงค์หลกัของแบบทดสอบท้ายบทเรียน ใช้เพือ

วดัผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัศกึษาหลงัจากทีได้ศกึษาเนือหาทีผา่นไปแล้วนอกจากนียงัใช้เพือ

ประเมินคณุภาพของบทเรียนตามหลกัสถิติการศึกษา โดยการเปรียบเทียบระหว่างผลคะแนน 

การทดสอบระหวา่งบทเรียน และผลการทดสอบท้ายบทเรียน 

   5.6.10 บทสรุปและการนําไปใช้งาน (Summary and Application) เป็นสว่น

สดุท้ายของบทเรียน ประกอบด้วยเฟรมนําเสนอข้อความทีสรุปความคิดรวบยอดเนือหาทีผ่านมา 

ในบทเรียน 
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บทนําเรือง 

คําชีแจงบทเรีน 

วตัถปุระสงค์บทเรียน 

รายการให้เลือก 

แบบทดสอบก่อนบทเรียน 

เนือหาบทเรียน 

แบบทดสอบหลงับทเรียน 

บทสรุปและการนําไปใช้ 

เฟรมช่วยเหลอื สือประกอบ 

 
ภาพ   2   แสดงส่วนประกอบของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 

ทมีา: พทุธินนัท์  นาคสขุ, 2549

 

   ผู้ดําเนินงานวิจยัได้นําขนัตอนในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดงั

ภาพที 2-2 มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 

  5.7 วิเคราะห์เนือหา 

   5.7.1 วิเคราะห์หลกัสตูร และเนือหาผ่านโดย (Coral-pattern Method) หรือ

เรียกวา่ปะการัง เพือดเูนือหาสาระทงัหมดของวิชา คอมพิวเตอร์เพือการศกึษา 

   5.7.2 ประเมินความสําคญัของหัวข้อและเนือหา โดยวิเคราะห์รายวิชา  

และเนือหาของหลกัสตูรรวมถึงแผนการสอน และคําอธิบายรายวิชา หนงัสือ ตํารา และเอกสาร

ประกอบการสอน หลงัจากได้รายละเอียดของเนือหามาแล้วจะผา่นขนัตอนดงัตอ่ไปนี 
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    1) กําหนดวตัถปุระสงค์ทวัไป 

    2) จดัลําดบัของเนือหาให้มีความสมัพนัธ์ตอ่เนืองกนั 

    3) เขียนหวัข้อเรืองตามลําดบัเนือหา 

    4) เลือกหวัข้อเรือง และ เขียนหวัข้อยอ่ย 

    5) นําเรืองทีเลือกมาแยกเป็นหวัข้อย่อย และจดัความต่อเนืองและ

ความสมัพนัธ์ในหวัข้อยอ่ยของเนือหา 

    6) กําหนดวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม 

    7) จดัทําคูมื่อการเรียนการสอนพร้อมเนือหาทงัหมดส่งให้ผู้ เชียวชาญ

ตรวจสอบความสมบรูณ์ของเนือหา 

   5.7.3 วิเคราะห์สือและกิจกรรมการเรียนการสอน 

    1) กําหนดเนือหา ยทุธวธีิการสอน กิจกรรมการเรียนทีต้องการให้

นกัศกึษาทราบ 

    2) เขียนเนือหาสนั ๆ ทกุหวัข้อยอ่ยให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เชิง

พฤตกิรรม แล้วเรียงลาํดบัเนือหา 

    3) เลือกรูปแบบการนําเข้าสูบ่ทเรียน การนําเสนอเนือหา การสรุปผล

การตรวจสอบ การเสริมแรง และการมีปฏิสมัพนัธ์ เลือกชนิดของข้อสอบให้เหมาะสม กบัคําถาม

ระหวา่งบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงับทเรียน 

  5.8 ออกแบบบทเรียน โดยเริมจากการออกแบบหน้าจอโครงร่าง (Template)  

และบทดําเนินเรืองตงัแตห่น้าของการแสดงวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม หน้าของแบบทดสอบ หน้า

ของการนําเข้าสูบ่ทเรียน หน้าของการแสดงเนือหาตงัแตเ่ฟรมแรกจนถึงเฟรมสดุท้ายและหน้าของ

การสรุปผล 

  5.9 สร้างบทเรียน เตรียมสิงต่าง ๆ ทีใช้ในบทเรียน เช่น เนือหา (Storyboard) 

ภาพนิง ภาพเคลือนไหว ข้อสอบ แล้วนํามาจดัสร้างเป็นเนือหาบทเรียนตามทีได้ออกแบบไว้ ก่อน

นําไปทดลองและประเมินผลบทเรียนตอ่ไป 
 6. หลักการออกแบบเว็บเพจเพือการศึกษา 
  หน้าเว็บเพจเป็นสงิสําคญัทีสําคญัมากในช่วงเวลาแรก เพราะเป็นสิงทีสามารถดงึดดู

ให้ผู้ท่องเว็บไซต์นนั ๆ ได้โดยปกติแล้วหน้าเว็บจะประกอบด้วยรูปภาพ ตวัอกัษร สีพืน ระบบสืบ

ท่อง เนือหาบทเรียนและองค์ประกอบอืนๆทีช่วยสือความหมายของเนือหา และอํานวย 

ความสะดวกตอ่การใช้งาน หลกัการออกแบบเว็บเพจ สามารถสรุปได้เป็นข้อๆดงันี  (ธวชัชยั, 2544, 

หน้า 129-144) 
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  6.1 สร้างลําดบัชนัความสําคญัขององค์ประกอบ เพือเน้นให้เห็นว่าอะไรคือเรือง 

ทีสําคญัมากและอะไรคือเรืองทีสําคญัน้อย การจัดระเบียบขององค์ประกอบอย่างเหมาะสม  

จะช่วยแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบตา่ง ๆ ในหน้าเว็บได้ อีกประการหนึงคือการใช้

หลกัการเปรียบเทียบ ขององค์ต่าง ๆ ในหน้าเว็บจะช่วยสือความหมายถึงความสําคญัของสิงหนึง

ต่อสิงอืน ๆ โดยองค์ประกอบทีมีขนาดใหญ่ย่อมสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ท่องเว็บได้ก่อน  

และยงัแสดงความสําคญัทีมีเหนือองค์ประกอบขนาดเล็ก ลกัษณะขององค์ประกอบต่าง ๆ ทีต้อง

คํานงึถึงมีดงันี 

  6.2 ตําแหน่งและลําดบัขององค์ประกอบ แสดงถึงลําดบัความสําคญัของข้อมลู 

ทีต้องการให้ผู้ท่องเว็บได้รับ เนืองจากภาษาสว่นใหญ่รวมถึงภาษาไทย องักฤษ จะอ่านจากซ้าย 

ไปขวา และจากบนลงลา่ง ดงันนัจึงควรจะวางสิงทีสําคญัไว้ตรงส่วนบนหรือด้านซ้ายของหน้าอยู่

เสมอเพราะถ้านําส่วนสําคญัไปวางไว้ในส่วนท้ายของหน้า ผู้ท่องเว็บจํานวนมากอาจไม่ได้

สงัเกตเห็นถึงข้อมลูก็ได้ 

   6.2.1 สี และความแตกตา่งของสี แสดงถึงความสําคญั และความสมัพนัธ์ 

ของสิงต่าง ๆ ภายในหน้าเว็บเพจ สีทีเด่นชดัเหมาะสมสําหรับองค์ประกอบทีมีความสําคญัมาก 

สว่นองค์ประกอบทีใช้สีเดียวกนัย่อมสือความหมายถึงความสมัพนัธ์ทีใกล้ชิด หรือมีความสําคญั 

ทีเท่าเทียมกนั โดยทวัไปการใช้สีทีแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน สามารถดงึดดูความสนใจจากผู้ท่องเว็บ

ให้มองเห็น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว แตห่ากใช้สีทีหลากหลายเกินไปอย่างไม่มีความหมายเต็ม

ทงัหน้า ก็อาจให้ผลในทางกลบักนัได้กลา่วคือ ทําให้ผู้ท่องเว็บเกิดความสบัสนมากกวา่ 

   6.2.3 ภาพเคลือนไหว เป็นสิงทีดงึดดูความสนใจได้เป็นอย่างดี แตจ่ะต้องใช้

อย่างจํากดั และระมดัระวงั เพราะการทีใช้ภาพเคลือนไหวมากเกินไป จะทําให้มีความสนใจ 

บนหน้าจอมากมายจนผู้ท่องเว็บตัดสินใจไม่ถูกว่าสิงไหนสําคัญกว่าสิงไหน ดังนันควรใช้

ภาพเคลือนไหว โดยมีเป้าหมายทีชดัเจนวา่จะให้ผู้ท่องเว็บเพง่ความสนใจไปทีตรงไหน 

   สร้างรูปแบบ บคุลิก และสไลด์ โดยดจูากเป้าหมายของเว็บไซต์ว่าต้องการให้

ความรู้โฆษณา หรือขายสนิค้า จากนนัลงมือสร้างหน้าเว็บเพจให้ตรงกบัเป้าหมายทีวางเอาไว้ 

  6.2 สร้างความสมําเสมอตลอดทังเว็บไซต์ เพือสร้างเอกลกัษณ์ให้ผู้ท่องเว็บ

สามารถจดจําลกัษณะของเว็บไซต์ได้ดียิงขึน เพราะบ่อยครังทีจะเห็นในหลายเว็บไซต์มีเนือหา

ภายใน ทีแตล่ะหน้ามีการจดัรูปแบบทีไม่เหมือนกนั จนทําให้ผู้ท่องเว็บไม่แน่ใจว่ายงัอยู่ในเว็บเดิม

หรือไม ่และนอกจากความสมําเสมอของโครงสร้างหน้าเว็บแล้ว ระบบสืบท่องข้อมลูทีดีสามารถทํา

ให้ผู้ท่องเว็บรู้สกึคุ้นเคย และคาดการณ์ลกัษณะของเว็บได้ลว่งหน้า ซงึจะช่วยให้การท่องเว็บเป็นไป
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อย่างสะดวกมากขนึ ในทางเทคนิคแล้วผู้สร้างเว็บไซต์สามารถใช้ CSS ช่วยในการกําหนดรูปแบบ

มาตรฐานขององค์ประกอบตา่งๆเช่น ตวัอกัษร สี หรือตาราง โดยทีผู้ออกแบบสามารถกําหนด

รูปแบบเพียงครังเดียว ก็สามารถนํารูปแบบดงักล่าวไปใช้ได้ตลอดทงัเว็บไซต์ ทําให้เกิดความ

สะดวกสบาย ง่ายต่อการแก้ไขปรับปรุงภายหลงัข้อควรระวงัอีกประการหนึงคือ หากผู้ออกแบบ

พยายามรักษาความสมําเสมอของเว็บไซต์ไว้มากจนเกินไป บางครังอาจทําให้เกิด ความเบือหน่าย

แก่ผู้ท่องเว็บได้ แนวทางการแก้ไขคือ อาจใช้สีหรือลกัษณะคงความสมําเสมอของเว็บไซต์ไว้ได้ 

  6.4 จดัวางองค์ประกอบทีสําคญัไว้ในสว่นบนของหน้าเสมอ โดยสว่นบนหน้าในทีนี

หมายถึง สว่นแรกของหน้าทีจะปรากฏขนึในหน้าตา่งเบราเซอร์ โดยทียงัไม่มีการเลือนหน้าจอใด ๆ

เนืองจากสว่นบนสดุของหน้าจะเป็นบริเวณทีผู้ท่องเว็บมองเห็นได้ก่อน ดงันนัสิงทีอยู่ในบริเวณนีจึง

ควรเป็นสิงทีสําคญั และสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ท่องเว็บได้โดยปกติแล้วส่วนบนสดุนี 

ควรประกอบด้วย 

   6.4.1 ชือของเว็บไซต์ เพือให้ผู้ท่องเว็บรู้ได้ทนัทีวา่กําลงัอยูใ่นเว็บอะไร 

   6.4.2 ชือหวัเรือง หรือชือแสดงหมวดหมู่ของเนือหา ช่วยให้ผู้ท่องเว็บรู้ถึงสว่น

ของเนือหาทีปรากฏอยู ่

   6.4.3 สว่นโฆษณา เพราะเป็นบริเวณทีผู้ท่องเว็บ สามารถเห็นได้ชดัเจนทีสดุ 

   6.4.4 ระบบสืบท่องเนือหา เพือให้ผู้ท่องเว็บมีโอกาสคลิกไปยงัส่วนต่าง ๆ  

ทีต้องการได้ทนัที โดยไมต้่องรอให้ข้อมลูทงัหน้าปรากฏขนึมาจนครบก่อน ในการออกแบบระบบสบื

ท่องนีควรมีสว่นของการกลบัมายงัเพจหลกั หรือโฮมเพจด้วย เพือช่วยให้ผู้ท่องเว็บมีจดุสําหรับตงั

ต้นใหมห่ากหลงทาง 

  6.5 สร้างจดุสนใจด้วยความแตกตา่ง เพือทีจะนําสายตาของผู้ท่องเว็บไปอ่านหน้า

เว็บตรงบริเวณทีต้องการ โดยอาจใช้เทคนิคในการจดัโครงสร้างหน้า การจดัระเบียบอกัษร  

การออกแบบกราฟิก การเลือกใช้สี และการแสดงภาพประกอบ เพือนําสายตาผู้อ่านไปยงัส่วน

สําคญัของเนือหาตามความเหมาะสม 

  6.6 จดัแตง่หน้าเว็บให้เป็นระเบียบและเรียบง่าย เพือให้ดเูป็นสดัสว่น แตต้่องระวงั

ไม่ให้เนือหาหรือลิงค์มากจนเกินไปเพราะอาจทําให้ผู้ท่องเว็บขาดความสนใจ เกิดความสบัสน 

และเลกิตดิตามในทีสดุ 

  6.7 ใช้กราฟิกอย่างเหมาะสมเพราะการใช้กราฟิกจํานวนมากอย่างไม่เป็นระเบียบ

อาจสง่ผลลพัธ์ในทางตรงกนัข้ามกบัสิงทีผู้ออกแบบเว็บต้องการ โดยควรใช้กราฟิกทีเป็นไอคอนปุ่ ม

ลายเส้น และสงิอืน ๆ ตามความเหมาะสม และไมม่ากจนเกินไป 
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  6.8 เข้าใจลกัษณะของการใช้งานเว็บเพจ เช่นเว็บเพจสําหรับอ่าน บนหน้าจอควรมี

ขนาดกะทดัรัดไม่ยืดยาว ส่วนเว็บเพจทีคาดว่าจะถูกพิมพ์เพือเก็บไว้อ่านในภายหลงั ก็ควร

ออกแบบให้มีการใช้ประโยชน์ของพืนทีอย่างเต็มทีเพือไม่ให้สินเปลืองกระดาษ และต้องมีขนาด

พอดีกบัหน้ากระดาษมาตรฐาน  (A4) เพือพิมพ์ออกมา 

  6.9 จดัรูปแบบโครงสร้างของหน้าเว็บเพจ โดยทวัๆไปมีอยูด้่วยกนั 4 แบบคือ 

   6.9.1 โครงสร้างหน้าเว็บในแนวตงั เป็นรูปแบบพืนฐานทีได้รับความนิยม 

มากทีสดุ เพราะเป็นรูปแบบทีง่ายในการพฒันา และมีข้อจํากดัน้อยทีสดุเมือเปรียบเทียบกับ

รูปแบบอืน ๆ ไม่ว่าจะมีเนือหามากหรือน้อยก็สามารถเพิมระบบสืบท่องเนือหาอยู่ด้านบน หรือลา่ง

ได้ และเมือใดทีหน้าเว็บมีความยาวมากกวา่พืนทีหน้าจอเบราเซอร์ก็จะแสดง Scroll Bar ในแนวตงั

เกิดขนึ เป็นสงิทีผู้ใช้สว่นใหญ่เข้าใจ และใช้งานได้ไมมี่ปัญหา 

   6.9.2 โครงสร้างหน้าเว็บในแนวนอน ต้องอาศยัความคิดสร้างสรรค์และความ

พยายามมากกว่าปกติ เพราะผู้ออกแบบจะมีข้อจํากดั และสิงทีต้องระวงัคอ่นข้างมากเพราะเป็น

การใช้ประโยชน์พืนทีในแนวนอนอย่างเต็มที ปัญหาอย่างแรกทีพบก็คือความกว้างของหน้าจอทีไม่

แน่นอน เนืองจากความละเอียดของจอภาพทีตา่งกนั ถ้าข้อมลูเป็นตวัอกัษรทงัหมด และมีความ

กว้างของบรรทดัเต็มหน้าจอ จะสร้างความลําบากตอ่ผู้ท่องเว็บทีต้องสา่ยศีรษะไปมา และถ้าหน้า

นนัมีข้อมลูจํานวนมาก ผู้ออกแบบไมค่วรทําให้ผู้ท่องเว็บต้องเลือนหน้าจอทางด้านข้าง เพือดขู้อมลู

สว่นทีเหลือ เพราะเป็นสงิทีผู้ท่องเว็บไมคุ่้นเคย และยงัไมส่ะดวดตอ่การใช้งานอีกด้วย 

   6.9.3 โครงสร้างหน้าเว็บทีพอดีกบัหน้าจอ โดยมกัจดัอยู่ตรงกลางของหน้าจอ 

ซงึจะออกแบบให้มีขนาดพอดีกบัหน้าจอโดยไม่มี Scroll Bar ปรากฏขนึเหมาะกบัการนําเสนอ

ข้อมูลทีมีปริมาณไม่มากนกั ข้อดีของรูปแบบนีคือการนําเสนอทีไม่ซบัซ้อน และสะดวกต่อ 

การนําไปใช้งานเพราะผู้ใช้จะมองเห็นข้อมลูทกุสว่นของหน้าได้พร้อมกนัตลอดเวลา 

   6.9.4 โครงสร้างหน้าเว็บแบบสร้างสรรค์รูปแบบจะอยู่นอกเหนือกฏเกณฑ์ใด 

ๆมกัมีรูปแบบและการจดัวางองค์ประกอบเฉพาะตวัทีคาดไม่ถึง ซงึเป็นทีนิยมในเว็บไซต์ของศิลปิน 

นกัออกแบบ บริษัทโฆษณา หรือผู้ ทีทํางานเกียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ เพราะสามารถใช้

เว็บไซต์ของตวัเองเป็นสือในการแสดงฝีมือ และสร้างสรรค์ได้เตม็ที 

  6.10 การจดัสว่นประกอบหน้าเว็บโดยทวัไป แบง่ออกเป็น 3 สว่นดงันีคือ 

   6.10.1 สว่นหวัของหน้า ถือเป็นบริเวณทีสําคญัทีสดุในหน้าเพราะเป็นสว่นที

จะดึงดูดผู้ท่องเว็บให้ติดตามเนือหาทีเหลือภายในหน้านัน โดยปกติแล้วส่วนหัวของหน้ามัก

ประกอบด้วยชือเว็บ ระบบสืบท่องเนือหา และหวัข้อหลกั หรือชือของเนือหาในหน้านนัก็ได้พยายาม
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หลีกเลียงการใช้ภาพกราฟิกขนาดใหญ่ทีต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดนานๆเพราะอาจทําให้ผู้ท่อง

เว็บเกิดความเบือหน่าย และไมต้่องการรอคอย จนกระทงัหนัไปท่องเว็บไซต์อืนๆได้ 

   6.10.2 สว่นเนือหาควรมีขนาดกะทดัรัด และเป็นระเบียบเพือให้มองข้อมลูได้

อย่างรวดเร็ว โดยแสดงใจความสําคญัไว้ส่วนต้นๆของหน้า จดัรูปแบบตวัอกัษรอย่างเหมาะสม  

เพือทําให้เนือหาดนู่าสนใจ และอ่านได้อย่างสะดวก เช่น การใช้ขนาดและประเภทของตวัอกัษร 

ทีเหมาะสม การกําหนดความยาวของบรรทดัไมย่าวเกินไปจนยากตอ่การอา่น การจดัตวัหนงัสือ 

   6.10.3 ส่วนท้ายหน้า เป็นบริเวณทีจะให้ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับเนือหา  

และเว็บไซต์ โดยอาจเป็นระบบสืบท่องเนือหาแบบโกลบอลทีเป็นตวัอกัษรซงึทําหน้าทีเหมือนกบั

ระบบสืบท่องเนือหาหลกัแบบกราฟิก หรืออาจเป็นทีรวมของลิงค์ทีเกียวกบันโยบายทางกฎหมาย

ลิขสิทธิ ความเป็นสว่นตวั ข้อแนะนําทีสําคญัๆ และวิธีการติดตอ่กบัผู้ดแูลเว็บไซต์ถ้าข้อมลูทีนํามา

แสดงมีเนือหามากเกินไป จนเว็บเพจทีสร้างขึนไม่สามารถนําข้อมลูทังหมดมาแสดงได้ อนั

เนืองมาจากสาเหตใุดๆก็ตาม และหากมีแหลง่ข้อมลูอืนๆทีสามารถให้ความกระจ่างแก่ผู้ท่องเว็บได้ 

ควรนํามาสร้างเป็นจุดเชือมโยงเพือทีผู้ท่องเว็บจะได้ค้นหาข้อมลูได้อย่างถูกต้องและกว้างขวาง

ยิงขนึ 

  6.11 แต่ละเว็บเพจทีสร้างขึนมา ควรมีจดุเชือมโยงกลบัมายงัหน้าแรกของเว็บไซต์ 

ทีกําลงัใช้งานอยูด้่วย ทงันีเผือวา่ผู้ท่องเว็บทีเกิดหลงทาง และไมท่ราบวา่จะทําอย่างไรตอ่ไปจะได้มี

หนทางกลบัมาจดุเริมต้นใหม่ หรือจดัทําเป็นแผนทีของเว็บไซต์ เพือทําให้ผู้ท่องเว็บทราบว่าตอนนี

กําลงัอยู ่ ณ จดุใดของเว็บไซต์ 

  6.12 กําหนดเนือหาในแต่ละเว็บเพจให้มีความกระชบั สนักะทดัรัด และทนัสมยั

เพือให้ผู้ท่องเว็บสนใจ และเกิดความอยากตดิตามอยูเ่สมอ 

  6.13 ใช้งานง่ายไมยุ่ง่ยากและซบัซ้อนจนเกินไป 

  6.14 ขนาดของเว็บเพจ สําหรับเนือหาในเว็บเพจโดยทวัไปกําหนดให้มีขนาดไม่เกิน 

1หน้า ผู้ท่องเว็บจะได้ไม่ต้องกด Scroll Bar มากเกินไปเวลาทีต้องการอ่านเนือหา เพราะการทีผู้

ท่องเว็บต้องกด Scroll Bar มาก ๆ จะทําให้ผู้ท่องเว็บเกิดความเบือหน่ายได้ ดงันนัผู้ออกแบบควร

คํานึงถึงเป้าหมายของการใช้ประโยชน์ด้วย โดยทวัไปแล้วหน้าเว็บเพจทีมีเนือหามาก ๆ จะใช้หน้า

เพจทีเตรียมไว้สําหรับให้ผู้ท่องเว็บพิมพ์ เพือเก็บข้อมลูตา่ง ๆ ทีผู้ท่องเว็บสนใจเอาไว้ศกึษาข้อมลูใน

ภายหลงั 
 7. ข้อดขีองการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2544) ได้กลา่วถึงการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

มีข้อดีอยูห่ลายประการ กลา่วคือ 
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  7.1 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทีอยูห่่างไกล หรือไม่มีเวลาในการมาเข้าชนัเรียนได้เรียนใน

เวลาและสถานทีทีต้องการ 

  7.2 สง่เสริมให้เกิดความเท่าเทียมกนัทางการศกึษา 

  7.3 ส่งเสริมแนวคิดในเรืองการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถตอบสนองต่อผู้ เรียนทีมี

ความใฝ่รู้รวมทงัมีทกัษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

  7.4 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกและมี

ประสิทธิภาพสนบัสนุนสิงแวดล้อมทางการเรียนทีเชือมโยงสิงทีเรียนกบัปัญหาทีพบในความเป็น

จริง 

  7.5 ช่วยแก้ปัญหาของข้อจํากดัของแหล่งค้นคว้าแบบเดิมจากห้องสมดุ เนืองจาก

เป็นแหลง่ข้อมลูทางวิชาการรูปแบบใหมค่รอบคลมุสารสนเทศทวัโลกโดยไมจํ่ากดัภาษา 

  7.6 สนบัสนนุการเรียนรู้ทีกระตือรือร้น ผู้ เรียนจะถกูกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นได้

อยูต่ลอดเวลา  โดยไมจํ่าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนทีแท้จริง 

  7.7 เอือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์  ทังปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียนด้วยกันและ/หรือผู้ สอน  

และปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนในเนือหาหรือสือการสอน 

  7.8 เปิดโอกาสสําหรับผู้ เรียนในการเข้าถึงผู้ เชียวชาญสาขาต่างๆทงัในสถาบนัใน

ประเทศและตา่งประเทศทวัโลก 

  7.9 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานของตนสูส่ายตาผู้ อืนอย่างง่ายดาย 

และเห็นผลงานของผู้ อืนเพือนํามาพฒันางานของตนเองให้ดียิงขนึ 

  7.10  ผู้ สอนสามารถเนือหาหลักสูตรให้ทันสมัยได้อย่างสะดวกสบาย ผู้ เรียนได้

สือสารและแสดงความคิดเห็นทีเกียวข้องกบัเนือหา ทําให้เนือหาการเรียนมีความยืดหยุ่นมากกว่า

การเรียนการสอนแบบเดมิ และเปลียนแปลงไปตามความต้องการของผู้ เรียนเป็นสําคญั 

  สรุป  ข้อดีของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทกุคน 

ทกุทีและทกุเวลา (anyone anywhere and anytime) ผู้ เรียนได้เพิมทกัษะทางเทคโนโลยี สามารถ

เข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อืน ๆ ได้ สามารถอภิปรายโต้ตอบกบัผู้ เรียนอืนหรือผู้ อืนได้อย่าง

อิสระโดยไม่ถกูควบคมุ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที เกิดแรงจงูใจในการเรียนทํา

ให้เกิดความรู้ความจําได้ดีขนึ เพราะเป็นสงิทีสนใจใฝ่รู้และศกึษาค้นคว้าด้วย 
 8. การประเมินผลบทเรียนคอมพวิเตอร์บนอนิเทอร์เน็ต 
  การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการวิจยั สามารพพิจารณาได้ใน 3 

แนวทางได้แก่ ผลสําเร็จของบทเรียน การวิเคราะห์ผล และเจตคติ โดยทวัไปการประเมินจะมีอยู่ 3 

วิธีได้แก่การหาประสิทธิภาพของบทเรียน (Efficiency) การหาผลสมัฤทธิทางการเรียนของ
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นกัศกึษา (Effectiveness) และการหาความคงทนทางการเรียนของนกัศกึษา (Retention of 

Learning) (มนต์ชยั, 2544, หน้า 323-331)การประเมินผลแต่ละวิธีจะมีขนัตอนการดําเนินการ

แตกต่างกนั และให้ผลสรุปแตกต่างกนัในปัจจุบนัการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ทีพฒันาขนึจะใช้หลาย ๆ วิธี เพือใช้เป็นเกณฑ์ยืนยนัถึงคณุภาพ และบ่งบอกถึงประสิทธิภาพ 

ของบทเรียนว่า สามารถนําไปใช้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  

ซงึมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี 

  8.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียน (Efficiency) หมายถึง ความสามารถของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการสร้างผลสัมฤทธิให้กับนักศึกษามีความสามารถทํา

แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบฝึกหดั หรือแบบทดสอบหลงับทเรียน ได้บรรลวุตัถปุระสงค์ในระดบั

เกณฑ์ขนัตําทีกําหนดไว้ ในการหาประสิทธิภาพบทเรียนจึงต้องกําหนดเกณฑ์มาตรฐานขึนก่อน

โดยทวัไปจะใช้ค่าเฉลียของคะแนนทีเกิดจากแบบฝึกหดั หรือคําถามระหว่างบทเรียนกบัคะแนน

เฉลียจากแบบทดสอบ แล้วนํามาคํานวณเป็นร้อยละเพือเปรียบเทียบกนัในรูปของ Event 1/Event 2 

โดยเขียนอย่างย่อเป็น E1/E2 เช่น 90/90 หรือ 85/85 และจะต้องกําหนด E1 และ E2 เท่านนั

เนืองจากง่ายต่อการเปรียบเทียบและการแปลความหมาย ความหมายของประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีดงันี 

   ร้อยละ 95-100 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพดีเยียม (Excellent) 

   ร้อยละ 90-94 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพดี (Good) 

   ร้อยละ 85-89 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพดีพอใช้ (Fair Good) 

   ร้อยละ 80-84 หมายถึง บทเรียนมีประสทิธิภาพพอใช้ (Fair) 

   ตํากวา่ร้อยละ 80 หมายถึง บทเรียนต้องปรับปรุงแก้ไข (Poor) 

   8.1.1 ข้อพิจารณาสําหรับเกณฑ์กําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของบทเรียน 

คือถ้ากําหนดเกณฑ์ยิงสงูจะทําให้บทเรียนมีคณุคา่ตอ่การเรียนการสอนมากขนึ แตก็่ไม่ใช่เรืองง่าย

นกัทีจะพฒันาบทเรียนให้ผลสมัฤทธิของนกัศึกษาถึงเกณฑ์ในระดบันนั อย่างไรก็ตามไม่ควร

กําหนดตํากวา่ร้อยละ 80 เนืองจากจะทําให้บทเรียนมีความสําคญัลดลงสง่ผลให้นกัศกึษาไม่สนใจ

บทเรียนและเกิดความล้มเหลวทางการเรียนในทีสดุ ซงึเกณฑ์มาตรฐาน สามารถกําหนดไว้ดงันี 

    1) บทเรียนสําหรับเดก็เลก็ ควรกําหนดไว้ระหวา่งร้อยละ 95-100 

    2) บทเรียนทีเป็นเนือหาวิชาทฤษฎี หลกัการมโนมติ และเนือหา

พืนฐานสําหรับวิชาอืน ๆ ทีกําหนดไว้ระหวา่งร้อยละ 90-95 
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    3) บทเรียนทีเป็นเนือหาวิชายากและซบัซ้อน ต้องใช้ระยะเวลาใน

การศกึษามากกวา่ปกตคิวรกําหนดไว้ระหวา่งร้อยละ 85-90 

    4) บทเรียนวิชาปฏิบตัิ วิชาประลอง หรือวิชาทฤษฎีกึงปฏิบตัิ ควร

กําหนดไว้ระหวา่งร้อยละ 80-85 

    5) บทเรียนสําหรับบคุคลทวัไป ควรกําหนดไว้ระหวา่งร้อยละ 80-85 

   8.1.2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2  

เป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีได้รับความนิยมแพร่หลายทีสุด 

เนืองจากเป็นเกณฑ์ทีผ่านการวิจัยมาแล้วหลายครัง และได้รับการยอมรับสามารถใช้เกณฑ์

ดงักลา่ววดัประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ตรงทีสดุ โดยที E1 และ E2 ได้จาก

คา่ระดบัคะแนนดงัตอ่ไปนี 

    1) E1 ได้จากคะแนนเฉลียของนกัศกึษาทงัหมดจากการทําแบบฝึกหดั

(Exercise) หรือแบบทดสอบ (Test) ของบทเรียนแตล่ะชดุ หรือคะแนนเฉลียของนกัศกึษาทงัหมด

จากการตอบคําถามระหวา่งบทเรียนของบทเรียนแตล่ะชดุ 

    2) E2 ได้จากคะแนนเฉลียของนักศึกษาทังหมดจากการทํา

แบบทดสอบหลงับทเรียน (Posttest)โดยปกตแิล้วคา่ทีได้จากการวิจยั คา่ของ E2 จะมีคา่ตํากวา่คา่ 

E1 เนืองจาก E1 เกิดจากการวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัศกึษาจากการทําแบบทดสอบ 

แบบฝึกหดั หรือคําถามระหวา่งเรียนซงึเป็นการวดัผลในระหวา่งการนําเสนอเนือหา หรือวดัผลทนัที

ทีศึกษาเนือหาจบในแต่ละเรืองระดบัคะแนนจึงมีค่าเฉลียสงูกว่าค่าของ E2 ซึงเป็นการวดัผล

สมัฤทธิของการเรียนจากการทําแบบทดสอบหลงับทเรียนทีศกึษาเนือหาผ่านมานานแล้ว จึงอาจ

เกิดความสบัสน หรือลืมเลือนได้ 

  8.2 การหาผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัศกึษา (Effectiveness) หมายถึง ความรู้

ของนกัศกึษาทีแสดงออกในรูปแบบของคะแนน หรือ ระดบัความสามารถในการทําแบบทดสอบ 

หรือแบบฝึกหดัได้ถกูต้อง หลงัจากทีศกึษาเนือหาบทเรียนแล้ว ผลสมัฤทธิทางการเรียนจึงสามารถ

แสดงผลได้ทงัเชิงปริมาณและคณุภาพ แต่ไม่นิยมนําเสนอเป็นค่าโดด ๆ มกัจะเปรียบเทียบกบั

เหตกุารณ์เงือนไขตา่ง ๆ หรือเปรียบเทียบระหว่างกลุม่นกัศกึษาด้วยกนั เช่น มีคา่สงูขนึ หรือคา่ไม่

เปลียนเมือเทียบกบันกัศกึษา 2 กลุม่ เป็นต้นการหาผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัศกึษาตามแบบ

แผนการทดลองทีใช้ในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงต้องใช้หลกัสถิติเพือสรุป

ความหมายในเชิงของการเปรียบเทียบแตล่ะแนวทาง สถิติทีใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ ทีเทส (t-test) 

เอฟเทส (F-test) อะโนวา (ANOVA) แอนโควา (ANCOVA) และสถิติอืน ๆ โดยแปลความหมายใน
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เชิงคณุภาพหรือเปรียบเทียบการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับการวิจยันนั เพือ

ยืนยันด้านคุณภาพบทเรียนนอกจากจะต้องหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

E1/E2 เพือการประเมินผลบทเรียน แล้วยงัต้องเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัศกึษา 

เมือเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองดงักล่าวด้วย ถ้าผลสมัฤทธิทางการเรียนของ

นกัศึกษาสูงขึนหลงัจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพฒันาขึนเมือเปรียบเทียบกับ

ก่อนการเรียน ก็จะเป็นสิงทียืนยนัได้ถึงความสามารถของนกัศกึษาทีเกิดการเรียนรู้ขนึด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองดงักล่าว ดงันนับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีต้องการหาผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนกัศกึษาจึงต้องประกอบด้วยทงัแบบทดสอบก่อนบทเรียน และแบบทดสอบหลงั

บทเรียน โดยทําการทดสอบก่อนบนเรียน (T1)  และหลงัจากการจบการศกึษาเนือหาบทเรียนจึงทํา

แบบทดสอบหลงับทเรียน (T2) ไปเปรียบเทียบความแตกตา่งตามแบบแผนการทดลอง โดยใช้สถิติ

เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ และสรุปผลทีได้ตามสมมตุฐิานทีตงัไว้ 

  8.3 การหาความคงทนทางการเรียนของนกัศึกษา (Retention of Learning) 

หมายถึง การคงไว้ซงึผลการเรียน หรือ ความสามารถของนกัศกึษาทีจะระลกึถึงองค์ความรู้ทีเคย

ประสบการณ์ผา่นมาหลงัจากทีได้ผา่นไปชวัระยะหนงึ เช่น สปัดาห์หนึง หรือ เดือนหนึง ซงึการทีจะ

จดจําองค์ความรู้ได้มากน้อยเพียงใดนนัสว่นหนงึขนึอยูก่บักระบวนการเรียนรู้ทีเป็นสิงเร้ากระตุ้นให้

นกัศกึษาจดจําได้ระบบการจําของมนษุย์ จําแนกออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

   8.3.1 ระบบความจําความรู้สกึสมัผสั (Sensory Memory) หมายถึง การคง

อยูข่องความรู้สกึ สมัผสั หลงัจากถกูนําเสนอด้วยสงิเร้าตา่ง ๆ 

   8.3.2 ระบบความจําระยะสนั (Short-term Memory) หรือระบบความจํา

ชวัคราว  (Temporary Memory) หมายถึง ความจําชวัคราวทีเกิดขนึภายหลงัจากการเรียนรู้แล้ว

เป็นความจําทีคงอยู่ในระยะสนั ถ้าไม่มีจิตใจจดจ่อกบัสิงนนัความจําระยะสนันีก็จะเลือนหายไป

โดยง่าย 

   8.3.3 ระบบความจําระยะยาว (Long-term Memory) หรือระบบความจําถาวร 

(Permanent Memory) หมายถึง ความจําทีฝังตรึงอยู่ในใจ ซงึคงทนกว่าระบบความจําระยะสนั  

ไม่ว่าจะทิงระยะไว้นานเท่าใด เมือต้องการฟืนคืนความจํานนั ๆ ก็จะระลกึออกมาได้ทนัทีและ

ถกูต้องระบบความจําระยะยาว เป็นสงิทีมนษุย์ทกุคนต้องการเพือจดจําสิงดี ๆ ทีเกิดขนึ โดยเฉพาะ

องค์ความรู้ทีจําเป็นสําหรับการศกึษาตอ่ หรือการประกอบอาชีพนกัการศกึษาเชือว่ามีปัจจยัอย่าง

น้อย 2 ประการทีทําให้มนษุย์เกิดความคงทนในการจําได้  ได้แก่ ความตอ่เนืองหรือความสมัพนัธ์
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ของประสบการณ์ทีจะทําให้เกิดการเรียนรู้ และการทบทวนสิงทีเรียนไปแล้วอยู่เสมอ ๆ จึงสรุปได้ว่า

ถ้ามีการศกึษาทบทวนสงิทีจําได้แล้วซําอีก ก็จะช่วยให้ระบบความจําในเรืองดงักลา่วได้ดีขนึ 

  8.4 วิธีช่วยจํา เพือให้เกิดความคงทนทางการเรียนรู้ มีดงันี 

   8.4.1 นําเสนอสิงทีมีความหมายตอ่นกัศกึษา และพยายามทําสิงทีเรียนให้มี

ความหมาย 

   8.4.2 แยกแยะสิงทีเรียนเพือให้เห็นอย่างชดัแจ้งว่าแต่ละสว่น มีความหมาย

อยา่งไร ถ้าเสนอโดยปราศจากการพิจารณาด้วยเหตผุล จะทําให้ลืมง่าย 

   8.4.3 พยายามให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ตลอดบทเรียน 

เช่นการมีปฏิสมัพนัธ์ การทํากิจกรรมร่วม เป็นต้น 

   8.4.4 จดัการด้านช่วงระยะเวลานําเสนอความรู้ใหม่อย่างเหมาะสม ไม่ควร

นําเสนอเนือหาตอ่เนืองกนัเป็นเวลานาน จะทําให้นกัศกึษาเกิดความสบัสนและจําไมไ่ด้ 

   8.4.5 ใช้ประสบการณ์เดิมของนกัศกึษา เป็นหลกัในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้สมัพนัธ์อยา่งตอ่เนือง โดยเป็นแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

   8.4.6 ทบทวนสงิทีเคยเรียนมาแล้วบอ่ย ๆ จะทําให้นกัศกึษาจดจําได้แมน่ขนึ 

   8.4.7 ใช้ สือหลากหลายประเภทให้นักศึกษาเลือกใช้ตามความถนัด  

เพือสง่เสริมกระบวนการสร้างความจําของสมองให้แก่นกัศกึษา เนืองจากนกัศกึษาบางคนอาจจํา

ภาพได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากกวา่การจําตวัอกัษรหรือข้อความ 

  8.5 วิธีการหาความคงทนทางการเรียนของนกัศกึษา การหาความคงทนทางการเรียน

ของนกัศกึษา โดยการนดัหมายกลุม่นกัศกึษากลุม่เป้าหมายเพือทําการทดสอบด้วยแบบทดสอบซํ

ภายหลงัจากทีจบบทเรียนไปแล้ว 7 วนั และ 30 วนั สําหรับเกณฑ์การประเมินความคงทนทาง 

การเรียนของนกัศกึษาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัตมีิเดียนนั มีข้อพิจารณาดงันี 

   8.5.1 หลงัจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ไม่เกิน 1 สปัดาห์ (7 วนั) ความคงทน  

ทางการเรียนจะลดลงได้ไมเ่กิน 10% 

   8.5.2 หลงัจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ไม่เกิน 1 เดือน (30 วนั) ความคงทน

ทางการเรียนจะลดลงได้ไม่เกิน 30%หากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพฒันาขนึ มีความคงทน

ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้นีจะถือว่าเป็นบทเรียนทีมีคณุภาพดี ซงึในการทําวิจยัในครังนี ผู้วิจยัได้

พิจารณาการประเมิน 2 แนวทาง คือประสิทธิภาพของบทเรียน และผลสมัฤทธิทางการเรียนของ

นกัศกึษาเท่านนั 
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  8.6 ทฤษฎีทีเกียวข้องกบัความพงึพอใจ 

   8.6.1 ความหมายของความพงึพอใจ ได้มีผู้ ให้ความหมายของความพงึพอใจ

ไว้ดงันี 

    กิติมา ปรีดีดิลก (2529, หน้า 321-322) กลา่วไว้ว่า ความพงึพอใจ 

หมายถึง ความรู้สกึชอบหรือพอใจทีมีตอ่องค์ประกอบและสิงจงูใจในด้านตา่ง ๆ และเขาได้รับการ

ตอบสนองความต้องการของเขาได้ 

    ธงชยั สนัติวงษ์ (2530, หน้า 389) กลา่วว่า ความพงึพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกทีเกิดจากการได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองอย่างดีหรือสมบูรณ์ทีสดุ

จากความหมายของความพึงพอใจทีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง

ความรู้สกึทีดีหรือทศันคติในทางทีดีของบคุคล ซงึมกัเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามทีตนเอง

ต้องการก็จะเกิดความรู้สกึทีดีในสิงนนั ตรงกนัข้ามหากความต้องการทีตนไม่ได้รับการสนองตอบ

ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึนซึงการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้วิจยัใช้เกณฑ์การแบง่ช่วงคะแนนเฉลีย (Class Interval) ดงันี 

(มนต์ชยั, 2543, หน้า 345) 

  คา่เฉลีย 1.00 – 1.49 แปลความหมายวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ 

  คา่เฉลีย 1.50 – 2.49 แปลความหมายวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 

  คา่เฉลีย 2.50 – 3.49 แปลความหมายวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  คา่เฉลีย 3.50 – 4.49 แปลความหมายวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

  คา่เฉลีย 4.50 – 5.00 แปลความหมายวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสดุ 

 
แนวคดิและทฤษฎีทเีกียวข้องกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
 ทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม (Behaviorism)  
 พรเทพ เมืองแมน (2544, หน้า 29, อ้างถึงใน สมัฤทธิ ฤทธิภกัดี, 2546, หน้า 22-25)  

ได้กลา่วถึง นกัจิตวิทยาในกลุม่ทีมีความเชือในทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทีมีชือเสียง ได้แก่ สกินเนอร์

(B.F.Skinner) โดยนกัจิตวิทยาในกลุม่นีมีความเชือวา่ การเรียนรู้ของมนษุย์เป็นสงิทีสามารถสงัเกต

ได้จากพฤติกรรมภายนอก และเชือในทฤษฎีเกียวกบัการวางเงือนไข โดยมีแนวคิดเกียวกับ

ความสมัพนัธ์ระหว่างสิงเร้าและการตอบสนอง (S-R Theory) และการให้การเสริมแรง

(Reinforcement) ทฤษฎีนีเชือว่า การเรียนรู้เกิดจากการทีมนษุย์ตอบสนองตอ่สิงเร้า และพฤติกรรม

การตอบสนองจะเข้มข้นขึน หากได้รับการเสริมแรงทางบวกทีเหมาะสม สกินเนอร์ได้สร้าง

เครืองช่วยสอน (Teaching machine) ขนึ และตอ่มาได้พฒันามาเป็น บทเรียนแบบโปรแกรม  
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โดยเป็นบทเรียนในลกัษณะเชิงเส้นตรง (Linear) ซงึผู้ เรียนทกุคนจะได้รับ การเสนอเนือหาเรียง

ตามลําดบัตงัแตต้่นจนจบเหมือนกน นอกจากนนัจะมีคําถามในระหว่างการเรียนเนือหาแตล่ะตอน

อย่างสมําเสมอให้ผู้ เรียนตอบ และเมือผู้ เรียนตอบแล้ว จะมีคําเฉลยพร้อมทงัมี การเสริมแรง 

โดยอาจจะเป็นการเสริมแรงทางบวก เช่น คําชมเชย หรือเสริมแรงทางลบ เช่น การให้กลบัไปศกึษา

บทเรียนอีกครัง หรือคําอธิบายเพิมเตมิ เป็นต้น  
 ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism)  
 ทฤษฎีปัญญานิยม มีแนวคิดทีแตกตา่งไปจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โดยทฤษฎีนีจะเน้น

ในเรืองของความแตกต่างระหว่างบคุคล เชือว่ามนษุย์มีความแตกตา่งกนัทงัในด้านความรู้สกึนึก

คิดอารมณ์ ความสนใจและความถนดั ดงันนัในการเรียนรู้ก็จะมีกระบวนการ หรือขนัตอนแตกตา่ง

กนั นกัจิตวิทยาทีมีชือเสียงในกลุม่นี ได้แก่ คราวเดอร์ (Crowder  อ้างถึงในสมัฤทธิ ฤทธิภกัดี. 

2546, หน้า 23) ได้ออกแบบบทเรียนแบบโปรแกรมในลกัษณะสาขา (Branching) ซงึผู้ เรียนมีอิสระ

ในการควบคมุการเรียนของ ตนเองมากขนึ โดยเฉพาะอย่างยิง การมีอิสระในการเลือกลําดบัของ

การนําเสนอบทเรียนทีเหมาะสมกับตนเอง ผู้ เรียนแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเรียนตามลําดับ 

ทีเหมือนกนั เนือหาของบทเรียนจะได้รับการนําเสนอ โดยขึนอยู่กบัความสนใจ ความถนดั  

และความสามารถของผู้ เรียนเป็นสําคญั  
 ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexible Theory)  
 เป็นทฤษฎีทีเกิดขนึใหม่ ประมาณต้นปี ค.ศ. 1990 โดย สไปโร และคณะ (1992) พฒันา

มาจากทฤษฎีโครงสร้างความรู้ โดยมีความเชือเกียวกบัโครงสร้างความรู้เช่นกนั แต่ได้ศึกษา

เกียวกบัลกัษณะโครงสร้างขององค์ความรู้ของสาขาวิชาตา่ง ๆ และได้ข้อสรุปว่า ความรู้แตล่ะองค์

ความรู้นนัมีโครงสร้างทีแน่ชดั และสลบัซบัซ้อนมากมายแตกตา่งกนัไป โดยองค์ความรู้บางประเภท

สาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพนนั จะมีลกัษณะโครงสร้างทีตายตวั  

ไมส่ลบัซบัซ้อน เนืองจากมีความเป็นตรรกะและเป็นเหตเุป็นผลทีแน่นอน ในขณะทีองค์ความรู้บาง

ประเภทสาขาวิชา เช่น จิตวิทยาหรือสงัคมวิทยาจะมีลกัษณะโครงสร้างทีสลบัซบัซ้อนและไม่

ตายตวัแนวคิดตามทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญานี สง่ผลตอ่การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนแบบสือหลายมิติด้วยเช่นกัน เพราะการนําเสนอเนือหาในบทเรียนแบบสือหลายมิติ

สามารถตอบสนองความแตกต่างของโครงสร้าง องค์ความรู้ทีไม่ชดัเจน หรือสลบัซบัซ้อนได้เป็น

อยา่งดี 
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แนวคดิและทฤษฎีทเีกียวข้องกับความพงึพอใจ  
 ความหมายของความพึงพอใจในการเรียน โดยทัวไปตรงกับคําในภาษาองักฤษว่า 

“Satifaction” ซงึนกัวิชาการตา่ง ๆ ได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดงันี  

 สมุาลี เมธโยดม (2542, หน้า 10) ความพงึพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สกึพอใจ ซงึมีผล

มาจากความสนใจและทศันคติของบคุคล ทีมีตอ่สิงต่าง ๆ อาจเป็นการยอมรับ หรือไม่ยอมรับ  

ในเชิงประมาณคา่ ประกอบด้วยความรู้สกึทางบวก คือ ชอบ พงึพอใจ และความรู้สกึทางลบ ได้แก่ 

ไมช่อบ ไมพ่งึพอใจ  

 จิตติมา พทุธเจริญ (2543, หน้า 18) ให้ความหมายความพงึพอใจว่าหมายถึง คณุภาพ 

หรือระดบัความชอบ ความพอใจ ซงึเป็นผลิตผลจากความสนใจตา่ง ๆ และทศันคติของบคุคลทีมี

สงินนั ๆ  

 ทศันีย์ สิงห์เจริญ (2543, หน้า 19) ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สกึ หรือทศันคติ

ในทางทีดี ของนกัเรียนทีมีตอ่การเรียนการสอน ความรู้สกึทีเกิดจากการได้รับตอบสนอง ทงัด้าน

ร่างกายและจิตใจ อนัเป็นผลสืบเนืองมาจากปัจจยั หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเรียน เช่น 

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เนือหาวิชาทีได้รับจากการเรียน ซงึทําให้บคุคลเกิดความพงึพอใจใน

การเรียนการสอนจนประสบ ผลสําเร็จในการเรียนได้  

 ทวิดา พลสิทธิ (2546, หน้า 31) ให้ความหมายของความพึงพอใจ ว่าเป็นความคิด 

ทศันคตหิรือรู้สกึทางบวกของบคุคลทีมีตอ่สงิใดสงิหนงึความรู้สกึพงึพอใจจะเกิดขนึเมือบคุคลได้รับ

ในสิงที ต้องการหรือบรรลจุดุหมายในระดบัหนึง ซงึความรู้สกึดงักลา่วจะลดลงหรือไม่นนั เกิดขนึ

จากความต้องการหรือจดุหมายนนัได้รับการตอบสนองหรือไม ่ 

 ศรีสกลุ คณีุพงษ์ (2546, หน้า 31) กลา่ววา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สกึของบคุคล

ทีมีต่อ สิงใดสิงหนึง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึน เมือบุคคลได้รับในสิงทีต้องการ หรือบรรลุ

จดุมุ่งหมายใดระดบัหนึง ซงึความรู้สกึดงักล่าวจะลดลงหรือไม่นนั เกิดขนึจากความต้องการหรือ

จดุหมายนนัได้รับ การตอบสนองหรือไม ่ 

 จากความหมายของความพึงพอใจดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง 

ความชอบ ความสนใจ ความยินดี การให้ความร่วมมือของผู้ เรียนทีมีต่อการเรียนการสอน 

ความรู้สึกทีเกิดทีเกิดจากการตอบสนองทําให้เกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนจนประสบ

ผลสําเร็จใน การเรียน  
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ทฤษฎีทเีกียวข้องกับความพงึพอใจในการเรียน  
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดน์ ในเรืองกฎแห่งความพร้อม (ทิศนา แขมมณี, 2542, 

หน้า 7) กฎนีกล่าวถึงสภาพความพร้อมของผู้ เรียน ทงัทางร่างกายและจิตใจ ความพร้อมทาง

ร่างกาย หมายถึง ความพร้อมทางวฒุิภาวะ และอวยัวะตา่ง ๆ ของร่างกาย ทางด้านจิตใจ หมายถงึ

ความพร้อมทีเกิดจากความพงึพอใจเป็นสําคญั ถ้าเกิดความพงึพอใจย่อมนําไปสูก่ารเรียนรู้ ถ้าเกิด

ความไมพ่งึพอใจ จะทําให้เกิดการเรียนรู้ หรือทําให้เกิดการเรียนรู้หยดุชะงกัไป  

 2. ทฤษฎีพืนฐานความต้องการของมาสโลว์ อบัราฮมั เอช มาสโลว์ (Abraham H. 

Moslow.1954, หน้า 35-47, อ้างถึงใน ทศันีย์ สิงห์เจริญ, 2543, หน้า 20-21) ได้กลา่วว่า มาสโลว์ 

ได้ตงัสมมติฐานเกียวกบั พฤติกรรมของมนษุย์ไว้ว่า มนษุย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีทีสินสดุ  

ถ้าความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็น สิงจงูใจความต้องการทียงัไม่ได้รับการ

ตอบสนอง ก็จะเป็นสิงจงูใจ มาสโลว์ ได้ลําดบัขนัความต้องการของมนษุย์จากระดบัตําถึงระดบัสู

เป็น 5 ขนั ดงันี  

  2.1 ความต้องการด้านร่างกาย เป็นความต้องการพืนฐานเพือความอยู่รอดของชีวิต 

เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ ทีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ  

  2.2 ความต้องการความปลอดภยัหรือความมนัคง ได้แก่ ความต้องการความ

ปลอดภยัทงัทางร่างกาย เช่น ปลอดภยัจากอบุตัิเหต ุอนัตรายตา่ง ๆ ความปลอดภยัทางจิตใจ เช่น 

ความมนัคงในอาชีพ  

  2.3 ความต้องการทางด้านสงัคม ได้แก่ ความต้องการทีจะเข้าร่วม และได้รับ 

การยอมรับในสงัคมจากเพือน 

  2.4 ความต้องการทีจะได้รับการยกย่องในสงัคม ได้แก่ ความต้องการอยากเด่น 

ในสงัคมเป็นทียกยอ่งสรรเสริญของบคุคลอืน  

  2.5 ความต้องการทีจะได้รับความสําเร็จตามความนึกคิดของตนเองเป็นความ

ต้องการขนึสงู  

 3. การวดัความพงึพอใจ  

  บงัอร ผงผา่น (2538, หน้า 27) ได้กลา่วถึงการวดัระดบัความพงึพอใจ ดงัตอ่ไปนี  

  3.1 การวัดความพึงพอใจด้านความรู้สึกเป็นลกัษณะทางความรู้สึกเป็นลกัษณะ

ทางความรู้สกึ หรืออารมณ์ของบคุคล องค์ประกอบทางความรู้สกึนีแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ

ความรู้สกึทางบวก ได้แก่ ชอบ พอใจ เห็นใจ และความรู้สกึทางลบได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลวั 

รังเกียจ  
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  3.2 การวดัความพงึพอใจด้านความคิด เป็นการทีสมองของบคุคลรับรู้และวินิจฉยั

ข้อมลูตา่ง ๆ ทีได้รับเกิดเป็นความรู้ ความคดิเกียวข้องกบัการพิจารณา ทีมาของทศันคติ ออกมาว่า

ถกูหรือผิด ดี หรือไมด่ี  

  3.3 การวดัความพงึพอใจด้านพฤตกิรรม เป็นความพร้อมทีจะกระทําหรือพร้อมทีจะ

ตอบสนองทีมาของทศันคต ิ 

  ดงันนั ความพงึพอใจจึงเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สกึของเจตคติ ซงึไม่จําเป็นต้อง

แสดง หรืออธิบายเชิงเหตผุลเสมอไป สรุปได้ว่า ความพงึพอใจจึงเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สกึ

ต่อสิงเร้าหรือสิงกระตุ้นทีแสดงออกมาในลกัษณะผลลพัธ์สดุท้ายของกระบวนการประเมินโดยบ่ง

บอกถึงทิศทางของผลการประเมิน ว่าเป็นไปในลกัษณะทิศทางบวก หรือ ทิศทางลบ หรือไม่มี

ปฏิกิริยาคือเฉย ๆ ตอ่ สงิเร้า หรือสงิกระตุ้น  

 
งานวิจัยทเีกียวข้อง 
 สิริสมุาลย์  ชนะมา (2548) ได้ศกึษาวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต วิชาสังคมศึกษา สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 พบว่าผลการศึกษา

เปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัช่วงชนัที 2 ทีเรียนจากรูปแบบการเรียนผ่าน

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตสงูกวา่การเรียนแบบปกต ิอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีระดบั .01   

 นฤมล ศิระวงษ์ (2548) ได้ศึกษาวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาการ

เขียนหนังสือ เพือการพิมพ์ในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัย ข้อ1. การพัฒนารูปแบบบทเรียน

ออนไลน์ในระดบัอดุมศกึษา ได้ขนัตอนรูปแบบบทเรียนจํานวน 12 ขนัตอนประกอบด้วย กําหนด

เป้าหมายในการเรียนการสอน วิเคราะห์ผู้ เรียน ออกแบบเนือหาบทเรียน กําหนดกิจกรรมการเรียน

การสอน เตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน กําหนดบทบาทผู้สอน สร้างแรงจงูใจ

ในการเรียน ดําเนินการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทกัษะ กําหนดช่วงเวลาการทดสอบ ประเมินผล

การเรียนการสอน และข้อมลูป้อนกลบั ซึงผ่านการประเมินจากผู้ เชียวชาญอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม

มาก และผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชาการเขียนหนงัสือเพือการพิมพ์ ทีพฒันาขึน 

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 94.3/93.5 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ข้อ 2. ผลของการศึกษา

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาทีเรียนจากบทเรียน

ออนไลน์ พบวา่มีผลการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01 ข้อ 3. 

นกัศกึษาทีเรียนผา่นบทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนหนงัสือเพือการพิมพ์ ทีผู้วิจยัพฒันาขนึ มีความ

คดิเห็นตอ่การเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์อยูใ่นระดบัดี 
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 จนัทิมา บทุเสน (2544, หน้า 65-66) ทําการศกึษาพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรืองมาตรฐานการเชือมตอ่ระบบเครือข่าย กบันกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู (ปวส.) 

ชนัปีที 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอาชีวศกึษานครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา ผลการศกึษาพบว่า 1) การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองมาตรฐาน

เชือมต่อระบบเครือข่าย มีการนําเสนอเนือหาบทเรียนเรืองการแบ่งระบบเครือข่ายท้องถิน

ความสามารถของระบบเครือขา่ย ท้องถินชนิดของสายสง่ข้อมลู วิธีการเชือมตอ่ระบบเครือขา่ยและ

แบบทดสอบ รวมทงัหมด 194 กรอบ 2) การหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรืองมาตรฐานการเชือมต่อระบบเครือข่ายทีพฒันาขึน มีประสิทธิภาพ 86.13/87.67 ซงึสงูกว่า

เกณฑ์ 85/85 ทีกําหนด สว่นผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองมาตรฐาน การเชือมตอ่ระบบเครือข่าย พบว่านกัศกึษา 

มีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01 

 เสกสรร สายสีสด (2542, หน้า 50-56) ได้ศกึษาเรืองการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของ 

นกัศกึษาอาจารย์ และผู้บริหารสถาบนัราชภฎัอดุรธานี ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษาใช้ประโยชน์

จาก อินเทอร์เน็ตในด้านสนบัสนนุการเรียนรู้ด้วยตนเองและประหยดัเวลาในการค้นคว้ามากทีสดุ 

อาจารย์ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้านการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานข้อมูลทางการศึกษา 

ทีกว้างขวางและหลากหลายมากทีสุด ส่วนผู้บริหารใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้านการใช้

อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ และศกึษาด้วยตนเองมากทีสดุ สว่นปัญหาและอปุสรรคในการใช้พบว่า 

นักศึกษามีปัญหาด้านจํานวนเครืองคอมพิวเตอร์ทีติดตงัอินเทอร์เน็ตมีใช้ไม่เพียงพอมากทีสุด 

สําหรับอาจารย์เห็นว่าสภาพปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตคือไม่สามารถเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้

ตลอดเวลามากทีสุด ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัญหาด้านไม่สามารถเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้

ตลอดเวลามากทีสดุอาจารย์มีข้อเสนอแนะและ ความต้องการในระดบัมากทีสดุเกียวกับเรือง 

การจดัเจ้าหน้าทีดําเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบบริการใช้งานได้ตลอดเวลา ผู้บริหารมีข้อเสนอแนะ

และความต้องการในระดบัมาก ได้แก่ การขยายช่องกว้างสญัญาณให้สามารถทํางานได้คลอ่งตวั

ยิงขนึ สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า นกัศกึษา อาจารย์และ ผู้บริหารมีการใช้ประโยชน์จาก

อินเทอร์เน็ตไม่แตกตา่งกนั กลุม่ทีใช้อินเทอร์เน็ตในระดบัสงูคือกลุ่มอาจารย์ ส่วนนกัศกึษาคณะ

มนุษยศาสตร์มีการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตแตกต่างกับคณะ วิทยาการจดัการและคณะ

วิทยาศาสตร์มีการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกบัคณะวิทยาการ จดัการ 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
 สเปียร์แมน (Spearman, 2003) ได้ศกึษาเรืองการใช้อินเทอร์เน็ตของครูผู้สอนระดบั 

ชนัประถมศึกษา และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัเรียนเกียวกบั ความสามารถในการแยกแยะ

วิเคราะห์ข้อมลูว่าถกูต้องหรือเป็นความจริงในการใช้ World Wide Web งานวิจยันีศกึษาการใช้

อินเทอร์เน็ตกบันกัเรียนโดยครูผู้สอนชนัประถมศกึษา 49 คน และศกึษาวา่ครูเหลา่นีนําอินเทอร์เน็ต

มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร เป็นวิจยัเชิงคณุภาพ มีการศกึษาสภาพการณ์ทีเป็นอยู่ โดยใช้

การสมัภาษณ์และตอบคําถามปลายเปิด พบว่า ครูผู้สอนเห็นว่าWorld Wide Web เป็นแหลง่ข้อมลู 

ทีสําคญัสําหรับครูและนกัเรียน และมกัจะให้นกัเรียนใช้สําหรับทํางานหรือทํากิจกรรมทีจดัขึนครู

เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความรู้ทีมีเกียวกบัความสามารถในการแยกแยะวิเคราะห์ข้อมลูว่า

ถกูต้องหรือเป็นความจริงในระหวา่งทีมีการทํากิจกรรมบน World Wide Web 

 โทรีสกี (Toriskie, 2003) ได้ศึกษาเรืองผลของการใช้อินเทอร์เน็ตทีมีต่อผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนและเจตคติของนกัเรียนประถมศกึษาปีที 4 วิชาสงัคมศกึษา งานวิจยันีศกึษาเกียวกบั

การใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนวิชาสงัคมศกึษาโดยทดลองกบันกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 

ระยะเวลา 8 สปัดาห์ วา่สง่ผลตอ่ผลการเรียนและเจตคตติอ่การเรียน การอา่น การเขียน ภมูิศาสตร์ 

ประวตัิศาสตร์ แผนที คอมพิวเตอร์ โดยใช้ Pretest และPosttest และมีการวดัเจตคติของนกัเรียน 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ t-test (Multiple Regression)และ ANOVA เพือศกึษาถึงปัจจยัเรืองเพศ  

เชือชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจ และสงัคม ตลอดจนการใช้อินเทอร์เน็ตทีบ้าน พบว่า การใช้

อินเทอร์เน็ตมีผลในทางบวก (positive) กบัผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนในวิชาสงัคมศกึษา

และนกัเรียนมีเจตคตทีิดีตอ่วิชาสงัคมศกึษาในเรืองภมูิศาสตร์ประวตัศิาสตร์ และแผนที 

 เกรย์ (Gray, 2004) ได้ศกึษาเรืองกระบวนการสือสารผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบ

อินเทอร์เน็ต กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียน เกรด 6 ทําการทดลอง 20 สปัดาห์ โดยใช้รูปแบบการสือสาร

ผา่นโฮมเพจมีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัพบวา่กลุม่ผู้ใช้จะคํานงึถึงรูปแบบความน่าสนใจการเข้าถึง

ทีง่ายและสะดวก ความสนใจในกลุม่ของตนเอง และประโยชน์ในการใช้เป็นสําคญั 

 เจอรัลด์ (Jerald, 2004) ได้ทําการวิจยัเพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนระหว่าง

วิธีการสอนตามปกติกบัวิธีการสอนผ่านเครือข่าย WWW โดยการนําคะแนนของการทดสอบก่อน

เรียนระหวา่ง 2 กลุม่ พิจารณาถึงอาย ุเพศ เชือชาต ิจํานวนปีทีศกึษา และผลการเรียนเฉลีย กบัการ

เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยการสุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California State University) ทีเรียนวิชาสถิติทางสงัคมศาสตร์ จํานวน 33 คน  

แล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซงึทงัหมดจะใช้ตําราเรียน เนือหาในการสอนและข้อสอบทีได้มาตรฐาน 

ตามระดบัทีกําหนดไว้ ตวัแปรต้นคือ การสอนแบบปกติและการสอนผ่านเครือข่าย World Wide 
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Web ตวัแปรตามคือผลการเรียนรู้ คะแนนทีได้นํามาวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการวิเคราะห์ผลโดยใช้

สถิติ ANOVA ผลการทดลองพบว่าในการสอบทงั 2 ครัง คะแนนเฉลียของการสอนผ่านเครือข่าย 

World Wide Web สงูกว่าการสอนปกติ 20% ผลของคะแนนจากการทดสอบหลงัการเรียนมีความ

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิอีกทงัการสอนผ่านเครือข่าย World Wide Web ใช้เวลาน้อย

กว่าและนกัศกึษามีผลการเรียนรู้ดีกว่าในช่วงสดุท้ายของภาคการเรียน นกัศกึษามีความเข้าใจใน

เนือหาและเข้าใจในสตูรทางคณิตศาสตร์มากกวา่การเรียนปกต ิ

 กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาค้นคว้ารายงานการวิจัยทีเกียวกับการเรียนการสอนผ่าน

ระบบเครือข่าย สรุปได้ว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในการเรียนในระบบเครือข่ายมีผลสมัฤทธิการ

เรียนสงูขนึ ผู้ เรียนสามารถพฒันาระบบการเรียนรู้ได้อยา่งอิสระ ซงึสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้ที

เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัตามนโยบายการศกึษาในปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


