บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง รูปแบบการสนทนาโดยใชหอง
สนทนาของบทเรียนบนเว็บที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ดังนั้น
เพื่อความสมบูรณในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถสรุป
เปนประเด็นหัวขอตางๆ ไดดังตอไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับบทเรียนบนเว็บ
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
1.2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บ
1.3 การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
1.3.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
1.3.2 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
1.3.3 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
1.3.4 กลยุทธในการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
1.3.5 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
1.3.6 การประเมินผลการเรียนของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
1.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบทเรียนบนเว็บ
1.4.1 องคประกอบของบทเรียนบนเว็บ
1.4.2 การประเมินบทเรียนบนเว็บ
1.5 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสนทนาในบทเรียนบนเว็บ
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
2.1 หลักการสอนโดยใชคําถาม
2.2 การเรียนแบบรวมมือ
2.3 รูปแบบการสอนของเกอรลาชและอีไล
2.4 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
3.งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนผานเว็บและบทเรียนบนเว็บ

9

10
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับบทเรียนบนเว็บ
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
1.1.1 ความหมายของอินเทอรเน็ต
ในสังคมยุคขาวสารขอมูลดังเชนทุกวันนี้ การสื่อสารรูปแบบตางๆ ถูกพัฒนาขึ้นใหคนเรา
สื่อสารกันงายที่สุดและสะดวกที่สุด ซึ่งทําไดมากกวาการพูดสื่อสารกันทางโทรศัพท อินเทอรเน็ต
เริ่มเขามามีบทบาทในวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนไทยมากขึ้น อินเทอรเน็ตตอบสนองความ
ตองการในการสื่อสารไดมากขึ้น เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือขอความที่เปนตัวอักษร
เปนตน คําวา “อินเทอรเน็ต” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Internet” ซึ่งมีนักวิชาการใหความหมาย ดังนี้
อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดยักษที่เชื่อมตอกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐาน
การรับสงขอมูลระหวางกันเปนหนึ่งเดียว ซึ่งคอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถรับสงขอมูลในรูปแบบ
ตางๆ เชน ตัวอักษร ภาพและเสียงได รวมทั้งสามารถคนหาขอมูลจากที่ตางๆไดรวดเร็ว กอใหเกิด
การติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันอยางอิสระทั่วโลก เปนเครื่องมือการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอรเน็ตสามารถอํานวยความสะดวกในการให
บริการสื่อสารขอมูล เชน การถายโอนแฟม ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และกลุมอภิปราย เปนตน
(Heinich, 1999 : 257-266 ; กิดานันท มลิทอง , 2540 : 321 ; กรภัทร สุทธิดารา, 2544 :3)
โลกในปจจุบันกําลังตื่นตัวและใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมากเพื่อ
การจัดเก็บ ประมวล และสืบคนสารสนเทศดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เครื่องมือสําคัญอยางหนึ่ง
ที่ใชในเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ คอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมที่ทันสมัย เชน ดาวเทียมและ
เสนใยนําแสง เพื่อการติดตอในขายงานที่ครอบคลุมทั่วโลกใหไดสารสนเทศในชั่วพริบตา
ดวยเหตุนี้เอง จึงทําใหอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทสําคัญในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้
เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่ครอบคลุมเครือขายทั้งหมดทั่วโลกเขาไวเปนเครือขายเดียวกัน
ภายในอินเทอรเน็ตจะประกอบดวยเครือขายยอยจํานวนมากที่กระจายอยูทั่วโลกทั้งในทวีปอเมริกา
เหนือ อเมริกาใต ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา และแอนตารกติกา โดยที่เครือขายยอยเหลานี้
จะเชื่อมเขาดวยกันภายใตเกณฑวิธีในการติดตอที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
1.1.2 การใชงานอินเทอรเน็ต
ดวยความสามารถและศักยภาพของอินเทอรเน็ตทําใหสามารถใชงานอินเทอรเน็ตในการ
ทํางานไดมากมาย ซึ่งรวบรวมได 11 ลักษณะการใชงาน (กิดานันท มลิทอง ,2540 : 326-328 ; บุญเรือง
เนียมหอม, 2540 : 72-81) ดังนี้
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1.1.2.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronics Mail : E-mail) หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา
“อี-เมล” เปนการรับสงขอความผานเครือขายคอมพิวเตอร ผูใชสามารถสงขอความจากเครือขายที่ตน
ใชอยูไปยังผูรับอื่นๆ ในเครือขายเดียวกันหรือขามเครือขายอื่นในอินเทอรเน็ตไดทั่วโลกในทันที
นอกจากขอความที่เปนตัวอักษรแลว ยังสามารถสงแฟมภาพและเสียงรวมไปดวยไดเพื่อใหผูรับไดอาน
ทั้งตัวอักษร ดูภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งเสียงพูดหรือเสียงเพลงประกอบ
1.1.2.2 การถายโอนแฟม (File Transfer Protocal: FTP) เปนการถายโอนแฟมขอมูล
ประเภทตางๆ เชน แฟมขาว แฟมภาพ แฟมเสียงเพลง ฯลฯ จากคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบรรจุลง
(Download) ไวในคอมพิวเตอรของเรา หรือจะเปนการบรรจุขึ้น (Upload) ขอมูลจากคอมพิวเตอร
ของเราสงไปที่เครื่องบริการแฟมเพื่อใหผูอื่นนําไปใชไดเชนกัน
1.1.2.3 การขอเขาใชระบบจากระยะไกล (Remote Login Through Telnet)
โปรแกรมที่ใชในอินเทอรเน็ต เพื่อการขอเขาใชระบบจากระยะไกลโปรแกรมหนึ่งที่รูจักกันดี คือ
เทลเน็ต (Telnet) การใชเทลเน็ตจะเปนการใหผูใชสามารถเขาไปใชทรัพยากรหรือขอใชบริการจาก
คอมพิวเตอรเครื่องอื่น และใหคอมพิวเตอรเครื่องนั้นทําหนาที่ประมวลผลโดยผูใชปอนคําสั่งผาน
คอมพิวเตอรของตน แลวจึงสงผลลัพธกลับมาแสดงบนหนาจอภาพ
1.1.2.4 การคนหาแฟม เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนระบบขนาดใหญที่ครอบคลุม
กวางขวางทั่วโลก โดยมีแฟมขอมูลตางๆมากมายหลายลานแฟมบรรจุอยูในระบบเพื่อใหผูใชสามารถ
สืบคนใชงาน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีระบบหรือโปรแกรมเพื่อชวยในการคนหาแฟมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรแกรมที่นิยมใชกันโปรแกรมหนึ่ง ไดแก อารคี (Archie) ที่ชวยในการคนหาแฟมที่เรา
ทราบชื่อแตไมทราบวาแฟมนั้นอยูในเครื่องบริการใดในอินเทอรเน็ต โปรแกรมจะสรางบัตรรายการ
แฟมไวในฐานขอมูล เมื่อตองการคนวาแฟมนั้นอยูในเครื่องบริการใดก็เพียงแตเรียกใชอารคีแลวพิมพ
ชื่อแฟมขอมูลที่ตองการลงไป อารคีจะตรวจคนฐานขอมูลและแสดงชื่อแฟมพรอมรายชื่อเครื่องบริการ
ที่เก็บแฟมนั้นใหทราบ เมื่อทราบชื่อเครื่องบริการแลวก็สามารถใชเอฟทีพีเพื่อถายโอนแฟมขอมูลมา
บรรจุลงในคอมพิวเตอรของเรา
1.1.2.5 การคนหาขอมูลดวยระบบเมนู (Gopher) เปนการใชในระบบยูนิกซโดยใช
โปรแกรมโกเฟอร (Gopher) เพื่อเปดคนหาขอมูลและขอใชบริการดวยระบบเมนู โกเฟอรเปน
โปรแกรมที่มีรายการเลือกเพื่อชวยเหลือผูใชในการคนหาแฟมขอมูล ความหมาย และทรัพยากรอื่นๆ
เกี่ยวกับหัวขอที่ระบุไว การใชโกเฟอรผูใชเพียงแตเลือกอานในรายการเลือกและกดแปน Enter เทานั้น
เมื่อพบสิ่งที่นาสนใจ
1.1.2.6 กลุมอภิปรายหรือกลุมขาว (Newsgroup) เปนการรวมกลุมของผูใช
อินเทอรเน็ตที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สนใจนั้น
ผูที่รวมกลุมอภิปรายจะสงขอความไปยังกลุมและผูอานภายในกลุมจะมีการอภิปรายสงขอความ
กลับมายังผูสงโดยตรง กลุมอภิปรายนี้จะอยูในกระดานขาว หรือในยูสเน็ตก็ได
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1.1.2.7 บริการสารสนเทศบริเวณกวาง (Wide Area Information Server : WAIS)
เนื่องจากอินเทอรเน็ตมีฐานขอมูลกระจัดกระจายอยูหลายแหงทั่วโลกจึงทําใหไมสะดวกในการคนหา
แยกตามฐานขอมูล จึงตองมีการใชเวส จึงตองมีการใชเวสเพื่อเชื่อมโยงศูนยขอมูลที่อยูในเครือขาย
อินเทอรเน็ตเขาดวยกัน เมื่อมีการใชเวสในการคนหาขอมูลจะทําใหผูใชเห็นเสมือนวามีฐานขอมูล
อยูเพียงฐานเดียวจึงทําใหสะดวกในการคนหา
1.1.2.8 การสนทนาในเครือขาย (Internet Relay Chat : IRC) เปนการที่ผูใชฝายหนึ่ง
สนทนากับผูใชอีกฝายหนึ่งโดยมีการโตตอบกันทันทีโดยการพิมพขอความหรือใชเสียง
โดยอาจสนทนาเปนกลุมหรือระหวางบุคคลเพียง 2 คนก็ได การสนทนาในรูปแบบนี้เปนที่นิยมใช
กันมากเนื่องจากสามารถเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันไดทันทีในเวลาจริงทําใหไมตองรอ
คําตอบเหมือนกับการสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
1.1.2.9 สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส (Electronic Publisher) หนังสือพิมพ วารสารและ
นิตยสาร เชน TIME, ELLE จะมีการบรรจุเนื้อหาและภาพที่ลงพิมพในสิ่งพิมพเหลานั้นลงในเว็บไซต
ของตนเพื่อใหผูใชอินเทอรเน็ตไดอานเรื่องราวตางๆ เชนเดียวกับการอานสิ่งพิมพที่เปนเลม นอกจาก
สิ่งพิมพในเชิงการคาแลว ยังมีเอกสารและตําราวิชาการที่พิมพเปนเลมไวแลวบรรจุลงในอินเทอรเน็ต
เพื่อใหคนควาหาความรูไดดวย สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสเหลานี้จะเรียกสั้นๆ วา “E-magazine”,
“E-journal”, และ “E-text” เปนตน
1.1.2.10 สมุดรายชื่อ เปนการตรวจหาชื่อและที่อยูของผูที่เราตองการจะติดตอดวยใน
อินเทอรเน็ต โปรแกรมในการคนหาที่นิยมใชกัน ไดแก Finger และ Whois การใช Finger จะชวย
ในการคนหาชื่อบัญชีผูใชหรือชื่อจริง รวมถึงขอมูลเบื้องตนหรือสถานะของผูนั้น และยังใชในการ
ตรวจสอบวาผูนั้นกําลังใชงานอยูในระบบหรือไม สวน Whois เปนสมุดรายชื่อผูใชเพื่อใชในการหา
ที่ตั้งของเลขที่อยูในไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและหมายเลขโทรศัพท รวมถึงสารสนเทศอื่นๆ ของบุคคล
ผูนั้นดวย
1.1.2.11 เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web : WWW) หรือที่เรียกสั้นๆ วา “เว็บ” เปน
การสืบคนสารสนเทศที่อยูในอินเทอรเน็ตในระบบขอความหลายมิติ (Hypertext) โดยคลิกที่จุด
เชื่อมโยง เพื่อเสนอหนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกัน สารสนเทศที่เสนอจะมีทุกรูปแบบทั้งในลักษณะ
ของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง นอกจากนี้ เวิลดไวดเว็บ ยังรวมการใชงานอื่นๆ
ที่กลาวมาแลวขางตนเอาไวดวย เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การถายโอนแฟม กลุมอภิปราย
การคนหาแฟม ฯลฯ การเขาสูระบบเวิลดไวดเว็บ จะตองใชโปรแกรมการทํางานซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช
กันมากในปจจุบัน ไดแก เน็ตสเคป นาวิเกเตอร (Netscape Navigator), อินเทอรเน็ต เอ็กซพรอเลอร
(Microsoft Internet Explorer) และ มอเซอิก (Mosaic) โปรแกรมเหลานี้ชวยใหการใชเวิลดไวดเว็บ
ในอินเทอรเน็ตเปนไปไดอยางสะดวกสบายยิ่ง และสามารถใชในการคนหาขอมูลไดหลากหลายรูป
แบบในลักษณะสื่อหลายมิติ
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1.1.3 การใชอินเทอรเน็ตในการศึกษา
ดวยศักยภาพและคุณลักษณะของอินเทอรเน็ต ปจจุบันไดมีการนําอินเทอรเน็ตมาประยุกตใช
ทางการศึกษาใน 3 รูปแบบ (ถนอมพร เลาหจัสแสง ,2541 : 11 ; กิดานันท มลิทอง, 2540 : 330-331)
ดังนี้
1.1.3.1 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการติดตอสื่อสาร คือ การใชอินเทอรเน็ตในการ
อภิปราย ถกเถียง แลกเปลี่ยน และสอบถามขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นทั้งผูสนใจศึกษาในเรื่อง
เดียวกันหรือกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ โดยใชบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือกลุมสนทนาและ
ขาวสาร
1.1.3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการคนควาวิจัย เปนการใชอินเทอรเน็ต ในการคนหา
ขอมูลเพื่อนํามาใชในการวิจัย ซึ่งผูใชสามารถที่จะคนหาขอมูลขาวสารความรูจากฐานขอมูลตางๆ
บนอินเทอรเน็ตไดโดยใชบริการเวิลดไวดเว็บ โกเฟอร อารคี และเวส
1.1.3.3 การใชอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา แบงได
3 ลักษณะ คือ
ก. การประยุกตใชอินเทอรเน็ตในกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีอยู
โดยบูรณาการหลักสูตรใหนักเรียนไดมีโอกาสคนควา แลกเปลี่ยนขอมูลกับนักวิชาการ หรือ
ทําโครงการรวมกับนักเรียนตางสถาบัน ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งจะเปนการเปดโลกทัศนของ
นักเรียน
ข. การศึกษาทางไกลผานอินเทอรเน็ต เปนการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช
อินเทอรเน็ตชวยลดปญหาการขาดแคลนผูเชี่ยวชาญและขอจํากัดในดานเวลา ซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะ
คือ
(1) ในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนนัดหมายเวลากันแนชัด ในการเรียน
การสอนลักษณะนี้ แมผูเรียนและผูสอนจะหางไกลกันก็สามารถเห็นภาพ และโตตอบกันได โดยผาน
อุปกรณสงสัญญาณภาพและเสียง
(2) ในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนไมจําเปนตองมีการนัดหมายเวลาที่แนชัด
แตผูสอนตองเตรียมเอกสารการสอนไวลวงหนา และเก็บขอมูลไวบนเครือขาย เมื่อผูเรียนตองการ
จะเรียนก็เขาเครือขายที่ผูสอนไดเตรียมการสอนไว เอกสารการสอนที่เปนที่นิยมคือ บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ
ค. การเรียนการสอนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตเปนการเรียนการสอน การอบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใชอินเทอรเน็ตใหแกนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
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1.2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บ
1.2.1 ความหมายของเว็บ
บริการหนึ่งของอินเทอรเน็ตที่ไดรับความนิยม และเปนสิ่งที่ทําใหอินเทอรเน็ตนาใชงาน
มากขึ้น งายและสะดวก ซึ่งรวมถึงความสามารถทางดานสื่อประสมจึงทําใหเวิลดไวดเว็บเปนที่นิยม
ใชกันอยางแพรหลาย เวิลดไวดเว็บ (WWW : World Wide Web)หรือเรียกวา “เว็บ” มีความหมายดังนี้
เว็บ หมายถึง เครือขายโยงใยขอมูลขาวสารถึงกัน และครอบคลุมทั่วโลก โดยมีผูสรางฐาน
ขอมูลไวบนเครือขายจํานวนมาก มีระบบการสืบคนขอมูลขาวสารแบบใยแมงมุม (Web) โดยการ
เชื่อมโยงและโอนยายขอมูลจากแหลงขอมูลเว็บ ซึ่งเรียกวา “เวิลดไวดเว็บเซิรฟเวอร” (WWW server)
ขอมูลนี้เปนไดทั้งขอมูลชนิดขอความ รูปภาพ และเสียง ขอมูลขาวสารเหลานี้เปนของสาธารณะที่เปด
ใหใครก็ไดเขามาเรียกคน (ยืน ภูวรวรรณ, 2538 : 176 ;วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์, 2539 : 41 ; ชไมพร
สุธรรม และ วาสนา วีระผาสุก , 2539 : 234)
1.2.2 เหตุที่ไดรับความนิยม
กิดานันท มลิทอง (กิดานันท มลิทอง, 2543 : 334-335) เวิลดไวดเว็บ หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา
“เว็บ” เปนการบรรจบกันของแนวคิดทางดานคอมพิวเตอรสําหรับการนําเสนอและเชื่อมโยง
สารสนเทศที่กระจัดกระจายอยูในอินเทอรเน็ตเพื่อใหสามารถคนหาและเขาถึงสารสนเทศเหลานั้นได
โดยงาย ซึ่งนักการศึกษาและนักวิทยาศาสตรใหความสนใจกับเว็บอยางจริงจัง เพราะเว็บทําให
สามารถคนหาและแบงปนขอมูลซึ่งกันและกันไดอยางทั่วถึง สารสนเทศจากสวนตางๆ ของโลก
สามารถนํามาเชื่อมตอกันและขจัดการทดลองที่ซ้ําในเรื่องเดียวกัน สามารถอภิปรายถกเถียงกันได
กอนที่จะพิมพเปนสิ่งพิมพ ในขณะที่อินเทอรเน็ตใหความสามารถในการติดประกาศผลงานวิจัยและ
การทดลองในทันที เว็บใหโอกาสในการเชื่อมสัมพันธสิ่งที่คนพบนั้นกับรายงานที่เกี่ยวของอื่นๆดวย
ผูใชคอมพิวเตอรทั่วไปที่มิใชนักวิชาการมีความสนใจใชเว็บเชนกัน ดวยความสามารถในการ
กาวกระโดดจากสารสนเทศในเว็บไซตอื่นๆ ทั่วโลกทําใหผูใชมีประสบการณในดานเชิงโตตอบได
อยางนาทึ่งทีเดียว ทั้งนี้เนื่องจากการใชงานในเว็บจะไมเปนไปอยางเฉื่อยชาดังเชนการอานหนังสือ
ฟงการบรรยาย หรือดูภาพยนตรอยางที่เคยเปนมา แตเว็บจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชใหมีความ
กระฉับกระเฉงและมีการสํารวจขอมูลสารสนเทศในหัวขอตางๆ ที่ตนสนใจในลักษณะที่ไมใชเรียง
ลําดับเชิงเสนตรงอีกตอไป
นอกจากนี้ ความสามารถดานสื่อประสมยังทําใหสิ่งที่อยูบนจอมอนิเตอรมิใชเปนหนาของ
ขอความที่นาเบื่อหนายดังที่เคยเปนมา ทั้งนี้โดยการเพิ่มสีสันของขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และเสียง ใหกับขอมูลที่อยูบนจอมอนิเตอรนั้นเพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มคุณคาใหกับขอมูลที่เสนอ
ไดอยางมาก จากศักยภาพและความนาสนใจเหลานี้จึงทําใหมีผูใชเว็บในวงการตางๆ มากมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงธุรกิจในลักษณะของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือที่เราเรียกกันสั้นๆ วา
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“อี-คอมเมิรซ” (e-Commerce) นอกจากนี้ การเพิ่มสิ่งที่เปนกราฟกในลักษณะสื่อประสมนี้ทําใหเว็บ
สามารถเพิ่มภาพถาย ภาพวาด แผนภูมิ และสิ่งตางๆที่เกี่ยวของเพื่อความตื่นเตนในการเรียนและ
เพิ่มพูนความรูและประสบการณแกผูเรียนได สิ่งเหลานี้จึงนํามาสูการสอนรูปแบบใหมในลักษณะของ
“การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ” (Web – Based Instruction) ซึ่งใชเว็บเปนแหลงบรรจุขอมูลความรู
เพื่อใชในการเรียนการสอนนั่นเอง
1.2.3 องคประกอบของเว็บ
เว็บประกอบดวยองคประกอบ 4 สวนหลักๆ ดวยกัน (สมใจ บุญศิริ , 2538 : 84-86) ดังนี้
1.2.3.1 เว็บเซิรฟเวอร (Web SERVER) คือ โปรแกรมที่ทําหนาที่ใหบริการดานเว็บ
นั่นเอง ดังนั้น คอมพิวเตอรเครื่องใดก็ตามที่จะใหบริการเว็บไดจะตองมีการติดตั้งโปรแกรม Web
SERVER เสียกอนซึ่งเรียกวา HTTP (Hypertext Transfer Protocal) ซึ่งจะเปนหนาที่ของผูจัดการระบบ
ในการติดตั้งโปรแกรม HTTP
1.2.3.2 เว็บเบราเซอร (Web BROWSER) คือ โปรแกรมที่ใชสําหรับดูขอมูลในเว็บ
ซึ่งเปรียบเทียบไดกับโปรแกรม Pine ที่ใชสําหรับอานหรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรืออีกนัยหนึ่ง
เบราเซอร คือ โปรแกรมกราฟกในเว็บนั่นเอง ปจจุบันเราสามารถแบงเบราเซอรไดเปน 2 ประเภท
ใหญๆ คือ
ก. Text mode browser เปนเบราเซอรที่ใชสําหรับดูขอมูลในเว็บที่เปนลักษณะ
ตัวอักษรเทานั้น เบราเซอรประเภทนี้สามารถทํางานไดทั้งในระบบปฏิบัติการดอสและยูนิกซ
ข. Graphics mode browser นอกจากสามารถดูขอความไดแลว ยังสามารถใช
ดูขอมูลที่เปนภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือฟงเสียงถาไดติดตั้งอุปกรณหรือโปรแกรมเสริมซึ่งเปน
ลักษณะของ Hypermedia ปจจุบันโปรแกรมเบราเซอรที่ไดรับความนิยม เชน Netscape Navigator และ
Internet Explorer นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการรุนใหมๆ เชน Windows 95, 98 ก็มีเบราเซอรเปนของ
ตนเองติดตั้งรวมกับระบบปฏิบัติการมาดวยเชนกัน
1.2.3.3 HTML (Hypertext Markup Language) เนื่องจากเว็บมองขอมูลในรูปแบบ
เอกสารที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันโดยอาศัยหลักการของไฮเปอรเท็กซ ดังนั้น ขอมูลหรือเอกสาร
จะตองเขียนในรูปที่เรียกวา HTML เพื่อทําใหโปรแกรมเซิฟเวอรและเบราเซอรสามารถทํางานได
ตามความตองการ
HTML เปนภาษาที่เรียกวา Markup Language คือ เอกสารที่เขียนในรูปแบบของ
HTML นั้นจะประกอบดวยชุดคําสั่ง HTML (เรียกวา tag) และตัวเนื้อความเอกสาร ตัวภาษา HTML
นั้นคอนขางงายตอการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจาก HTML ไมใชภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร แตเปนภาษา
ที่ใชสําหรับระบุขอความ (เปรียบเทียบเหมือนกับการใชตีเสนขอความที่สําคัญหรือใสดอกจันขางหนา
เปนตน) ปจจุบันมีโปรแกรมประเภท HTML Authoring tool ที่ใชสําหรับสรางเอกสาร HTML
โดยเฉพาะ โดยทั่วไปแฟมเอกสาร HTML มักจะมีนามสกุลเปน .htm หรือ .html
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1.2.3.4 รหัสสืบคนยูอารแอล (URL: Uniform Resource Locator) เนื่องจากจุดเดน
ของเว็บอยูที่ความสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงตางๆ เขาดวยกัน ดังนั้นจึงมีรูปแบบที่เรียกวา URL
ซึ่งเปนวิธีการในระบุตําแหนงของขอมูลในอินเทอรเน็ต แตเดิม URL ถูกพัฒนาใหใชกับเว็บอยางเดียว
แตปจจุบัน URL สามารถนําไปใชกับโปรโตคอลอื่นๆ บนอินเทอรเน็ตไดเชนกัน URL มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อโปรโตคอล ://ชื่อเครื่อง/ชื่อไดเร็คทอรี/ชื่อแฟม
ภาพประกอบ 1 รูปแบบรหัสสืบคนยูอารแอล
ที่มา : สมใจ บุญศิริ , 2538 : 85
ชื่อโปรโตคอล เปนการบอกวาเราตองการเขาถึงขอมูลโดยใชโปรโตคอลใด
ชื่อเครื่อง
เปนการระบุเครื่องซึ่งอาจระบุเปน ชื่อโดเมน หรือที่อยูไอพีก็ได
ตัวอยางที่ 1 : http://www.yahoo.com
คําอธิบาย
ในที่นี้ชื่อโปรโตคอลคือ http ซึ่งหมายถึงโปรโตคอลที่ใชในเว็บ สวนชื่อเครื่องคือ
www.yahoo.com นั่นคือสามารถใชโปรแกรมเบราเซอรในการดูขอมูลในเว็บไดที่
เครื่อง www.yahoo.com
ตัวอยางที่ 2 : http://www.thnic.net/~thong/home.html
คําอธิบาย
ในที่นี้ชื่อโปรโตคอลคือ http และชื่อเครื่องคือ www.thnic.net และแฟมที่ตองการดู
ชื่อ home.html ซึ่งอยูภายใตไดเร็กทอรีของผูใชชื่อ thong
ที่ยกตัวอยางนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของ URL ที่มักพบกันบอยและจะมีการใชกันคอนขางมาก
ในเอกสาร HTML ทั้งหลาย
1.2.4 ขอดีของเว็บ
ขอดีของเว็บ (กิดานันท มลิทอง, 2543 : 336) มีดังนี้ คือ
1.2.4.1 สืบคนสารสนเทศไดในลักษณะสื่อหลายมิติที่เปนทั้งตัวอักษร ภาพและเสียง
ทําใหเกิดความเพลิดเพลินมากกวาการอานแตเพียงขอมูลตัวอักษรเพียงอยางเดียว
1.2.4.2 ความสามารถของการเชื่อมโยงหลายมิติทําใหการสืบคนเปนไปไดอยาง
กวางขวางทั่วถึง ไมจํากัดเฉพาะแตเพียงเอกสารในขายงานที่ทํางานอยูเทานั้น แตสามารถเชื่อมโยง
ไปยังเอกสารในขายงานอื่นๆ ทั่วโลกไดดวยความสะดวกรวดเร็ว
1.2.4.3 ผูใชสามารถทองอินเทอรเน็ตไดอยางอิสระเพื่อสามารถสืบคนสารสนเทศ
ในหัวขอตางๆ ที่สนใจไดทุกเรื่อง
1.2.4.4 ผูใชซึ่งเปนสถาบันหรือบุคคลธรรมดาสามารถสรางเว็บเพจของตนเพื่อให
ผูอื่นเขามาอานสารสนเทศในเว็บไซตได
1.2.4.5 ไมตองจําคําสั่งตางๆในการใชงาน เนื่องจากสามารถใชคําสั่งจากรายการ
เลือกของโปรแกรมคนดูไดอยางสะดวก
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1.2.4.6 ไดรับสารสนเทศดานตางๆ นับตั้งแตการเสริมสรางประสบการณการเรียนรู
เชิงวิชาการ ดูภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อความบันเทิง อานขาวและความเคลื่อนไหวตางๆ ทั่วโลก
สั่งซื้อสินคา พูดคุยกับผูที่สนใจในเรื่องเดียวกัน เปนตน
1.2.5 ขอจํากัดของเว็บ
ขอจํากัดของเว็บ (กิดานันท มลิทอง. 2543 : 337) มีดังนี้ คือ
1.2.5.1 เนื่องจากทุกคนสามารถสรางเว็บเพจของตนเองได จึงทําใหมีเว็บเพจตางๆ
ขึ้นมากมายทั้งที่มีประโยชนและไรสาระ
1.2.5.2 เว็บเพจบางประเภทอาจไมเหมาะสําหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งไมสามารถ
ปองกันได เนื่องจากผูใชทุกคนมีอิสระในการทองไปในอินเทอรเน็ต ทําใหการคนหาเว็บเพจที่หมิ่น
เหมตอศีลธรรมได
1.2.5.3 สารสนเทศที่เสนอในบางครั้งอาจจะไมถูกตองและเชื่อถือไดเสมอไป จึงตอง
อาศัยวิจารณญาณของผูอานดวยวาสมควรจะเชื่อไดหรือไม
1.2.5.4 ยังขาดการจัดระเบียบเว็บไซตตางๆ จึงทําใหในบางครั้งทําใหการคนหา
เปนไปไดชาหรือบางครั้งอาจไดเว็บไซตที่ไมนาสนใจปรากฏขึ้นมาดวย
1.3 การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction)
1.3.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ หรือ การเรียนการสอนบนเว็บ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา
Web-Based Instruction การใชเว็บเพื่อการเรียนการสอนเปนการนําเอาระบบอินเทอรเน็ตมา
ออกแบบเพื่อใชในการศึกษา การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) มีชื่อเรียก
หลายลักษณะ เชน การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) เว็บการเรียน (WebBased Learning) เว็บฝกอบรม (Web-Based Training) เวิลดไวดเว็บฝกอบรม (WWW-Based
Training) และเวิลดไวดเว็บชวยสอน (WWW-Based Instruction) เปนตน แตในที่นี้ไดเรียกวาการจัด
การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) และเมื่อเปนบทเรียน เรียกวา บทเรียนบนเว็บ
(Web-Based Course) ซึ่งไดมีนักวิชาการและนักเทคโนโลยีการศึกษา ใหความหมายของการเรียน
การสอนผานเว็บ ดังนี้
การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) หมายถึง การใชโปรแกรมสื่อหลายมิติ
ที่อาศัยประโยชนจากคุณลักษณะ และทรัพยากรของอินเทอรเน็ตและเว็บมาออกแบบเปนเว็บเพื่อ
การเรียนการสอน สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายเชื่อมโยงเปนเครือขาย
ที่สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันโดยบนเว็บที่
เชื่อมโยงกัน (Relan and Gillami,1997:1 ;Khan,1997: 1; Parson, 1997 :1 ; กิดานันท มลิทอง, 2543
:334-335 ; สรรรัชต หอไพศาล,2544 : 1)
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1.3.2 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
ประเภทของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ มี 3 รูปแบบ (สรรรัชต หอไพศาล,2544 : 4) คือ
1.3.2.1 เว็บรายวิชา (Stand-alone Courses) เปนเว็บที่มีการบรรจุเนื้อหา (Content)
หรือเอกสารในรายวิชา เพื่อการสอนเพียงอยางเดียว เปนเว็บรายวิชาที่มีเครื่องมือ และแหลงที่เขาถึง
และเขาหาไดโดยผานอินเทอรเน็ต ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บนี้มีลักษณะเปนแบบ
วิทยาเขต มีนักศึกษาจํานวนมากที่เขามา ใชงานจริง แตจะมีลักษณะการสื่อสารสงขอมูลระยะไกล
และมักจะเปนการสื่อสารทางเดียว
1.3.2.2 เว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เปนเว็บรายวิชาที่มีลักษณะ
เปนรูปธรรม ที่มีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง ที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน และมีแหลง
ทรัพยากรทางการศึกษาใหมาก มีการกําหนดงานใหทําบนเว็บ การกําหนดใหอาน มีการรวมกัน
อภิปราย การตอบคําถาม มีการสื่อสารอื่นๆ ผานคอมพิวเตอร มีกิจกรรมตางๆที่ใหทําในรายวิชา
มีการเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากรอื่นๆ เปนตน
1.3.2.3 เว็บทรัพยากรการศึกษา (Web Pedagogical Resources) เปนเว็บที่มี
รายละเอียดทางการศึกษา เครื่องมือ วัตถุดิบ และรวมรายวิชาตางๆ ที่มีอยูในสถาบันการศึกษาไว
ดวยกัน และรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาไวบริการทั้งหมด และเปนแหลงสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ทางการศึกษา ทั้งทางดานวิชาการและไมใชวิชาการ โดยการใชสื่อที่หลากหลาย รวมถึง
การสื่อสารระหวางบุคคลดวย
ดังนั้น เว็บรายวิชาและเว็บสนับสนุนรายวิชา เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนผานเว็บที่
สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา แตเว็บทรัพยากรการศึกษาเปนเว็บเพื่อการบริการและการจัดการ
ในการบริหาร และชวยสนับสนุนในกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวมของสถาบันการศึกษา
ซึ่งบทเรียนบนเว็บที่ผูวิจัยไดพัฒนานั้น เปนการดัดแปลงเว็บรายวิชาและเว็บสนับสนุนรายวิชามาใช
รวมกัน เพราะเนื้อหาในบทเรียน เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา เปนเนื้อหาที่สนับสนุนรายวิชา 263-201
เทคโนโลยีการศึกษา นอกจากนี้บทเรียนบนเว็บดังกลาวมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน และ
มีแหลงทรัพยากรทางการศึกษาใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม มีการกําหนดงานใหทําบนเว็บ มีการ
อภิปรายรวมกันในหองสนทนา เปนตน
1.3.3 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
1.3.3.1 คุณลักษณะของอินเทอรเน็ตที่ใชในการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
การจัดการเรียนการสอนผานเว็บนั้น ผูสอนและผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธกัน
บนเครือขายคอมพิวเตอร ที่เชื่อมโยง คอมพิวเตอรของผูเรียนเขาไวกับเครื่องคอมพิวเตอรของผูให
บริการเครือขาย (File Server) และเครื่องคอมพิวเตอรของ ผูใหบริการ เว็บ (Web Server)
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ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนผานเว็บจะตองอาศัยคุณลักษณะของอินเทอรเน็ต
3 ประการในการนําไปใชและประโยชนที่จะได (สรรรัชต หอไพศาล, 2544:3) คือ
ก. การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซตที่ประกอบไปดวย
ขอความ กราฟก ซึ่งสามารถนําเสนอไดอยาง เหมาะสมในลักษณะของสื่อคือ
(1) การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เชน เปนขอความ
(2) การนําเสนอแบบสื่อคู เชน ขอความกับภาพกราฟก
(3) การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบดวย ขอความ ภาพกราฟก
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตร หรือวิดีโอ
ข. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเปนสิ่งจําเปนที่จะตองใชทุกวัน
ในชีวิต ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ เชน
(1) การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ
(2) การสื่อสารสองทาง เชน การสงอีเมลโตตอบกัน การสนทนาโดยใชหอง
สนทนาของเว็บไซตตางๆ
(3) การสื่อสารแบบหนึ่งแหลงไปหลายที่ เปนการสงขอความจากแหลง
เดียวแพรกระจายไปหลายแหง เชน การอภิปรายจากคนเดียวใหคนอื่นๆ ไดรับฟงดวย หรือการประชุม
ทางคอมพิวเตอร
(4) การสื่อสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง เชน การใชกระบวนการกลุม
ในการสื่อสารบนเว็บ โดยมีคนใชหลายคนและคนรับหลายคนเชนกัน
ค. การกอเกิดปฏิสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะสําคัญของ
อินเทอรเน็ต และคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดมี 3 ลักษณะ คือ
(1) การสืบคน
(2) การหาวิธีการเขาสูเว็บ
(3) การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ
นอกจากนี้ คุณลักษณะของอินเทอรเน็ตที่สามารถนํามาประยุกตใชในการจัด
การเรียนการสอนผานเว็บดังกลาว ผูออกแบบบทเรียนบนเว็บอาจเลือกใชเพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือ
ทั้งหมดในการจัดการเรียนการสอนก็ได (กิดานันท มลิทอง, 2543 : 346-347) เชน
ก. ขอความหลายมิติ (Hypertext) เปนการเสนอเนื้อหาตัวอักษร ภาพกราฟก
อยางงายๆ และเสียง ในลักษณะไมเรียงลําดับกันเปนเสนตรง ในสภาพแวดลอมของเว็บนี้ การใช
ขอความหลายมิติจะใหผูใชคลิกสวนที่เปน “จุดพรอมโยง” (Hot spot) ซึ่งก็คือ “จุดเชื่อมโยงหลายมิติ”
(Hyperlink) โดยอาจเปนภาพหรือขอความสีขีดเสนใต เพื่อเขาถึงแฟมที่เชื่อมโยงกับจุดพรอมโยงนั้น
แฟมนี้อาจอยูในเอกสารเดียวกันหรือเชื่อมโยงกับเอกสารอื่นที่อยูในที่หางไกลได การใชเว็บเพจ
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ที่บรรจุขอความหลายมิติจะชวยใหผูเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะปานกลางสามารถบรรจุ
ลงเนื้อหาไดโดยงาย เนื่องจากไมตองใชโปรแกรมชวยอื่นๆ รวมดวย
ข. สื่อหลายมิติ (Hypermedia) ซึ่งเปนพัฒนาการของขอความหลายมิติ
(Hypertext) เปนวิธีการในการรวบรวมและเสนอขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
การใชสื่อหลายมิติในเว็บเพจบางครั้งอาจทําใหผูเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะปานกลาง
ไมสามารถใชงานไดสะดวกเนื่องจากอาจมีภาพกราฟกที่มีขนาดใหญ มีภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่ตอง
ใชโปรแกรมชวย เชน จาวา แอ็พเพล็ต (Java Applet) และเรียลเพลเยอร (Real Player) ซึ่งใชไดกับ
คอมพิวเตอรที่มีหนวยความจําสูงและการประมวลผลเร็วเทานั้น
ค. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer – Assisted Instruction : CAI)
นับเปนรูปแบบพื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งบนเว็บ ทั้งนี้เนื่องจากโดยทั่วไปแลวการสอนใชคอมพิวเตอร
ชวยจะมีกิจกรรมที่เสนอในเวลาจริงเพื่อใหผูเรียนสามารถมีการโตตอบกับโปรแกรมบทเรียนได
กิจกรรมนี้อาจอยูในลักษณะของคําถาม การทดสอบ เกม การทบทวน ฯลฯ
ง. การสื่อสารผานคอมพิวเตอร การสื่อสารผานคอมพิวเตอร (ComputerMediated Communication : CMC) เปนวิธีการที่ขอมูลหรือขอความถูกสงหรือไดรับทางคอมพิวเตอร
ผานอินเทอรเน็ตทําใหสามารถใชสมรรถนะทางดานนี้ไดอยางหลากหลายเพื่อจุดประสงคดาน
การเรียนการสอน เชน การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และการประชุมทางไกลที่ผูเรียนและผูสอน
สามารถสื่อสารกันไดในทันที รวมถึงการสื่อสารกันระหวางผูเรียนกันเองดวย
1.3.3.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
การจัดการเรียนการสอนผานเว็บนั้น ผูสอนจะตองมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้ (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2540 : 20)
ก. กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
ข. การวิเคราะหผูเรียน
ค. การออกแบบเนื้อหารายวิชา เนื้อหาตามหลักสูตรและสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน จัดลําดับเนื้อหา จําแนกหัวขอตามหลักการเรียนรูและลักษณะเฉพาะในแตละ
หัวขอ กําหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแตละหัวขอ กําหนดวิธีการศึกษา กําหนดสื่อที่ใช
ประกอบ การศึกษาในแตละหัวขอ กําหนดวิธีการประเมินผล กําหนดความรูและทักษะพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการเรียน
ง. การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต โดยใชคุณสมบัติของ
อินเทอรเน็ตที่เหมาะสมกับ กิจกรรม การเรียนการสอนนั้นๆ
จ. การเตรียมความพรอมสิ่งแวดลอมการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต ไดแก
สํารวจแหลงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงได กําหนดสถานที่และ
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อุปกรณที่ใหบริการและที่ตองใชในการติดตอทางอินเทอรเน็ต สรางเว็บเพจเนื้อหาความรูตามหัวขอ
ของการเรียนการสอนรายสัปดาห สรางแฟมขอมูลเนื้อหาวิชาเสริมการเรียนการสอนสําหรับ
การถายโอนแฟมขอมูล
ฉ. การปฐมนิเทศผูเรียน ไดแก แจงวัตถุประสงค เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน
สํารวจความพรอมของผูเรียน และเตรียมความพรอมของผูเรียน ในขั้นตอนนี้จะตองมีการทดสอบ
หรือสรางเว็บเพจเพิ่มขึ้นเพื่อใหผูเรียน ที่มีความรูพื้นฐานไมเพียงพอไดศึกษา เพิ่มเติม ในเว็บเพจ
เรียนเสริม หรือใหผูเรียนถายโอนขอมูลจากแหลงตางๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง
ช. จัดการเรียนการสอนตามแบบที่กําหนดไวโดยในเว็บเพจจะมีเทคนิคและ
กิจกรรมตางๆ ที่สามารถสรางขึ้น ไดแก การใชขอความเราความสนใจที่อาจเปนภาพกราฟก ภาพ
การเคลื่อนไหว แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของรายวิชา หรือหัวขอในแตละสัปดาห สรุปทบทวน
ความรูเดิม หรือโยงไปหัวขอที่ศึกษาแลว เสนอสาระของหัวขอตอไป เสนอแนะแนวทางการเรียนรู
เชน กิจกรรมสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุม
กิจกรรมการคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม กิจกรรมการตอบคําถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง
กิจกรรมการถายโอนขอมูล แบบฝกหัด หนังสือหรือบทความ การบาน การทํารายงานเดี่ยว รายงาน
กลุม ในแตละสัปดาห และแนวทางในการประเมินผลในรายวิชา ผูเรียนทํากิจกรรม ศึกษา
ทําแบบฝกหัด และการบาน สงผูสอนทั้งทางเอกสารทางเว็บเพจผลงานของผูเรียนเพื่อใหผูเรียน
คนอื่นๆ ไดรับทราบดวย และผูเรียนสงผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ผูสอนตรวจผลงานของ
ผูเรียน สงคะแนนและขอมูลยอนกลับเขาสูเว็บเพจประวัติของผูเรียน รวมทั้งการใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ ไปสูเว็บเพจผลงานของผูเรียนดวย เปนตน
ซ. การประเมินผล ผูสอนสามารถใชการประเมินผลระหวางเรียนและการประเมิน
ผลเมื่อสิ้นสุดการเรียน รวมทั้งการที่ผูเรียน ประเมินผลผูสอนและการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนทั้งรายวิชา เพื่อใหผูสอนนําไปปรับปรุงแกไข ระบบการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต
1.3.4 กลยุทธในการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
กลยุทธการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Relan and Gillami, 1997: 1-3) มี 10 รูปแบบ ดังนี้
1.3.4.1 การสนทนาหรือการอภิปราย (Conversing, Discussing) โดยใหผูเรียน
มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนอานหนังสือหรือ
บทความแลวมาอภิปรายกันดวยไปรษณียอิเลคทรอนิกส (E-mail) กระดานอภิปราย (Discussion
Boards) และการสนทนาบนเครือขาย (Chat)
1.3.4.2 การตั้งคําถามและถกปญหากับที่ปรึกษาและเพื่อนรวมชั้นเรียน (Mentoring,
Questioning and Supporting a Partner) โดยที่ปรึกษา (Mentors) อาจจะตรวจงานและวิจารณงานของ
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ผูเรียนหรือนําเสนองานของผูเรียนแตละคนใหผูเรียนในกลุมไดอาน ผูเรียนสามารถถามและสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญบนเครือขายได ผูเรียนอาจจะมีคูหูคอยชวยเหลือเรื่องการเรียนซึ่งกันและกัน สามารถสื่อ
สารไดหลายทิศทาง เชน จากผูเชี่ยวชาญไปยังผูเชี่ยวชาญ จากผูเรียนไปยังผูเรียนดวยกัน หรือจาก
ผูเชี่ยวชาญไปยังผูเรียนโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) กลองวีดิโอซิงโครนัส (Synchronous
Cameras) สําหรับถายทอดการอภิปรายของผูเชี่ยวชาญ ใชการสนทนาบนเครือขาย (Chat) หรือใช
กลองใสขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digital Drop Boxes) เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน
1.3.4.3 การถกประเด็นปญหา (Debating) ผูเรียนจะตองนําเสนอขอมูลที่อานมาแลว
ไมวาจะเปนงานวิจัยที่คนควาจากหองสมุดหรือจากอินเทอรเน็ต โดยรวบรวมเอกสารอางอิงเพื่อนํามา
สนับสนุนทัศนะวิสัยของผูเรียนเอง ผูสอนอาจจะพัฒนาเว็บไซตใหมีการถกประเด็นปญหาหรือมีการ
แสดงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ และทฤษฎีที่ใชในการอภิปราย การอภิปรายลักษณะนี้สามารถ
จัดขึ้นในชั้นเรียนหรือบนระบบเครือขายโดยใชเครื่องมือ เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และ
กระดานอภิปราย (Discussion boards) เปนตน
1.3.4.4 การเลียนแบบและการใชบทบาทสมมติ (Impersonating and Role Playing)
การเลียนแบบเปนคนบางคนแลวมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นจะตองเตรียมเอกสาร บทบาท และขอมูล
ที่ผูเรียนไดแสดงทัศนะวิสัย เชน เลนเปนประธานกลุม เปนตน การใชบทบาทสมมติสามารถจัดขึ้น
ในชั้นเรียนหรือบนเว็บโดยใชเครื่องมือสื่อสารที่ตองนัดเวลากัน (Synchronous Communication) เชน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และกระดานอภิปราย (Discussion boards) หรือใชเครื่องมือสื่อสาร
ที่ตองนัดเวลากัน เชน การประชุมทางไกลแบบคอนเฟอเรนซ การใชโปรแกรม CU-SeeMe และ
การใช Live net-cams เปนตน
1.3.4.5 การแบงปนและการวิเคราะหขอมูล (Sharing Data and Analyzing) การรวบ
รวมขอมูลที่ผูเรียนหามาไดและนํามาแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลกัน อาจจะเปนขอมูลจากที่อื่นที่อยู
หางไกล อาจจะใชขอมูลจากทั่วโลกมาวิเคราะหแนวโนมและขาวสารตางๆ ซึ่งเหมาะสําหรับการเรียน
การสอนเกี่ยวกับการตลาด ธุรกิจ คณิตศาสตร และรายวิชาอื่นๆ โดยใชเครื่องมือในการสื่อสาร เชน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) กระดาษทําการ (Spreadsheets) และโปรแกรมวิเคราะหขอมูล
เปนตน
1.3.4.6 พัฒนาเครื่องมือหรือสิ่งประดิษฐใหม (Developing a New Product or
Artifact) คือ การทําโครงการรวมกับบุคคลอื่นในพื้นที่เดียวกันหรือในดินแดนที่หางไกลดวย
จุดมุงหมายเดียวกัน โดยใชเครื่องมือ เชน เว็บเพจ (Web Page) บทความ (Article) จะตองมีการแบงปน
แหลงขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน ในการสรางเว็บเพจเพื่อการเรียนการสอนจะตองใช
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนเครื่องมือสื่อสาร ใชกลองใสขอมูลอิเลคทรอนิกส (Digital Drop
Boxes) เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูล ใชเซิฟเวอร (Server) เพื่อทําการเผยแพรโครงการบนเครือขาย
เปนตน
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1.3.4.7 การเดินทางเสมือน (Traveling Virtually, Situation Curriculum in the
Context of Expedition) เปนการเดินทางหรือการทองเที่ยวบนเว็บ อาจจะกําหนดบทบาทสมมติผูเรียน
ใหเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นในฐานะนักทองเที่ยว ผูเรียนจะตองศึกษาขอมูลในทองถิ่นที่แตกตางกัน
ผูสอนอาจจะนําวัฒนธรรมเหลานั้นที่ทําการแพรภาพออกอากาศหรือเผยแพรบนเว็บนํามาเก็บไวใน
เซิฟเวอร หรือผูสอนอาจจะมีการคนควาวิดีโอเทปเพิ่มเติม แลวนํามาใสในบทเรียนเพื่อใหผูเรียน
ไดคนควา
1.3.4.8 การคนควา, การรวบรวม, การจัดการและการสังเคราะหขอมูลงานวิจัย
บนเว็บ (Seeking, Collecting, Organizing and Synthesizing Online Information Research) เปนการจัด
การเรียนการสอนที่ใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลบนอินเทอรเน็ต แลวนําขอมูลมาเรียบเรียง
แยกประเภท ตอบประเด็นคําถามหรือแกปญหาที่ผูสอนกําหนดไว โดยเริ่มจากผูเรียนทําการสืบคน
ขอมูลที่ผูสอนเตรียมไวให สอนเทคนิคการสืบคนขอมูลจากนั้นจึงจะขยายการสืบคนโดยใหผูเรียน
หาแหลงเอกสารอางอิงดวยตนเอง
1.3.4.9 สํารวจปญหาหรือกรณีศึกษาที่เปนเรื่องจริง (Exploring Real-World Cases
or Problems) ผูเรียนทําการสืบคนกรณีศึกษาที่เปนจริงหรือสืบคนจากอินเทอรเน็ต เชน ภูมิอากาศ หรือ
การตลาด อาจจะเปนสถานการณจําลองเพื่อใหผูเรียนทดสอบสมมติฐานที่ผูเรียนทํานายไว ผูสอนตอง
พัฒนาบทเรียนแบบเว็บเพจ อาจจะใชโปรแกรม ดรีมวีฟเวอร (Dreamweaver) ในการตัดแตงภาพก็ใช
โปรแกรมโฟโตช็อป (Photoshop) ในการตัดตอวีดิโอก็ใชพรีเมียร (Premiere) เปนตน
1.3.4.10 การฝกอบรมบนเว็บดวยการทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ และการฝกปฏิบัติ
(Accessing Tutorials with Exercises, Quizzes, Questions and Online Drill-and-Practice) ผูสอน
กําหนดกิจกรรมใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนบนเว็บ แลวมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนดวยการทํา
แบบฝกหัด หรือการตอบคําถาม ซึ่งตองใชซอฟตแวรในการสรางแบบฝกหัดเสมือนจริง (Virtual
Exercises) ประกอบกับโปรแกรมที่มีความสามารถทางดานมัลติมีเดียสูง เชน ไดเร็กเตอร (Director)
และแฟลช (Flash) หรือโปรแกรมที่ใชในการตกแตงเว็บ เชน ช็อคเว็บ (Shockwave) จาวา (Java)
เปนตน
1.3.5 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
การจัดการเรียนการสอนผานเว็บมีขอดีสรุปไดดังนี้ (กิดานันท มลิทอง, 2543 : 350 - 351)
1. ขยายขอบเขตของการเรียนรูของผูเรียนในทุกหนทุกแหง จากหองเรียนปกติ
ไปยังบาน และที่ทํางาน ทําใหไมเสียเวลาในการเดินทาง
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหผูเรียนรอบโลกในสถานศึกษาตางๆ ทีรวมมือ
กัน ไดมีโอกาสไดเรียนรูพรอมกัน
3. ผูเรียนควบคุมการเรียนตามความตองการและความสามารถของตนเอง
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4. การสื่อสารโดยใชอีเมล กระดานขาว การพูดคุยสด ฯลฯ ทําใหการเรียนรูมี
ชีวิตชีวามากกวาเดิม สงเสริมใหผูเรียนมีสวนชวยเหลือกันในการเรียน
5. กระตุนใหผูเรียนรูจักการสื่อสารในสังคม และกอใหเกิดการเรียนแบบ
รวมมือ สามารถขยายขอบเขตจากหองเรียนหนึ่งไปยังหองเรียนอื่นๆ ไดโดยการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
6. การเรียนดวยสื่อหลายมิติทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาไดตามความ
สะดวกโดยไมตองเรียงลําดับกัน
7. การจัดการเรียนการสอนผานเว็บเปนวิธีการที่ดีเยี่ยมเพื่อใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณของสถานการณจําลอง ทั้งนี้เพราะสามารถใชกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพ
สามมิติ ในลักษณะที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงได
8. ขอมูลของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาสามารถหาไดโดยงาย
9. การเรียนการสอนมีใหเลือกทั้งแบบประสานเวลา คือเรียนและพบกับผูสอน
เพื่อปรึกษาหรือถามปญหาไดในเวลาเดียวกัน และแบบไมประสานเวลา คือ เรียนจากเนื้อหาในเว็บเพจ
และติดตอผูสอนทางอีเมล
การจัดการเรียนการสอนผานเว็บมีขอจํากัด (กิดานันท มลิทอง, 2543 : 351)
สรุปไดดังนี้
1. ในการศึกษาทางไกล ผูสอนและผูเรียนอาจไมไดพบหนากันเลย รวมทั้งการ
พบกันระหวางผูเรียนคนอื่นๆ ดวย วิธีการนี้อาจทําใหผูเรียนบางคนรูสึกอึดอัดและไมสะดวกในการ
เรียน
2. เพื่อใหไดประโยชนในการสอนมากที่สุด ผูสอนจําเปนตองใชเวลามากในการ
เตรียมการสอนทั้งในดานเนื้อหา การใชโปรแกรมและคอมพิวเตอร และในสวนของผูเรียนจําเปนตอง
เรียนรูการใชโปรแกรมและคอมพิวเตอรเชนกัน
3. การถามและตอบคําถาม บางครั้งไมเกิดขึ้นในทันที อาจทําใหเกิดความไมเขาใจ
อยางถองแทได
4. ผูสอนไมสามารถควบคุมการเรียนไดเหมือนชั้นเรียนปกติ
5. ผูเรียนตองรูจักควบคุมตัวเองในการเรียนจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียนได
1.3.6 การประเมินผลการเรียนของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
การประเมินผลการเรียนของการจัดการเรียนการสอนผานเว็บนั้น สามารถประเมินผล
แบบทั่วไป ที่เปนการประเมินระหวางเรียน (Formative Evaluation) กับการประเมินรวมหลังเรียน
(Summative Evaluation) เปนวิธีการประเมินผลสําหรับการเรียนการสอน โดยการประเมินระหวาง
เรียนสามารถทําไดตลอดเวลาระหวางมีการเรียนการสอน เพื่อดูผลสะทอนของผูเรียน และดูผลที่คาด
หวังไว นําไปปรับปรุงการสอนอยางตอเนื่อง ขณะที่การประเมินหลังเรียนมักใชการตัดสินในตอนทาย
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ของการเรียน โดยการใชแบบทดสอบ เพื่อวัดผลตามจุดประสงคของรายวิชา พอตเตอร (Potter, 1998 :
1-2) ไดเสนอวิธีการประเมินการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ ซึ่งเปนวิธีการที่ใชประเมินสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผานเว็บของมหาวิทยาลัยจอรจ เมสัน โดยแบงการประเมินออกเปน
คือ
1.3.6.1 การประเมินดวยเกรดในรายวิชา (Course Grades) เปนการประเมินที่
ผูสอนใหคะแนนกับผูเรียน ซึ่งวิธีการนี้ กําหนดองคประกอบของวิชาชัดเจน เชน คะแนน 100 % แบง
เปนการสอบ 30% จากการมีสวนรวม 10% จาก โครงงานกลุม 30% และงานที่มอบหมายในแตละ
สัปดาหอีก30% เปนตน
1.3.6.2 การประเมินรายคู (Peer Evaluation) เปนการประเมินกันเองระหวาง
คูของผูเรียนที่ เลือกจับคูกันในการเรียน ทางไกลดวยกัน ไมเคยพบกันหรือทํางานดวยกัน โดยใหทํา
โครงงานรวมกันใหติดตอกันผานเว็บ และสรางโครงงานเปนเว็บเพจที่เปนแฟมสะสมงาน โดยแสดง
เว็บเพจใหนักเรียนคนอื่นๆ ไดเห็น และจะประเมินผลรายคูจากโครงงาน
1.3.6.3 การประเมินตอเนื่อง (Continuous Evaluation) เปนการประเมินที่
ผูเรียนตองสงงานทุกๆ สัปดาหใหกับผูสอน โดยผูสอนจะใหขอเสนอแนะและตอบกลับในทันที ถามี
สิ่งที่ผิดพลาดกับผูเรียนซึ่งจะแกไข และประเมินตลอดเวลาในชวงระยะเวลาของวิชา
1.3.6.4 การประเมินทายภาคเรียน (Final Course Evaluation) เปนการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่ผูเรียนนําสงผูสอน โดยการทําแบบสอบถาม สงผานไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมืออื่นใดบนเว็บตามแตจะกําหนด เปนการประเมินตามแบบการสอนปกติที่
จะตองตรวจสอบความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์การเรียนของผูเรียน
1.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบทเรียนบนเว็บ
1.4.1 องคประกอบของบทเรียนบนเว็บ
เว็บไซตหรือบทเรียนบนเว็บสําหรับรายวิชาควรมีองคประกอบที่เปนเว็บเพจ (Mcgreal , 1997
อางถึงในสรรรัชต หอไพศาล, 2544: 5-6) ดังนี้
1.4.1.1 โฮมเพจ (Home Page) เปนเว็บเพจแรกของเว็บไซต โฮมเพจควรมีเนื้อหา
สั้นๆ เฉพาะที่จําเปนเกี่ยวกับรายวิชา ซึ่งประกอบดวย ชื่อรายวิชา ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบรายวิชา
สถานที่โฮมเพจควรจะจบในหนาจอเดียว ควรหลีกเลี่ยงที่จะใสภาพกราฟกขนาดใหญ ซึ่งจะทําให
ตองใชเวลาในการเรียนโฮมเพจมากขึ้น
1.4.1.2 เว็บเพจแนะนํา (Introduction) แสดงขอบเขตของรายวิชา มีการเชื่อมโยง
ไปยังรายละเอียดของหนาที่เกี่ยวของ ควรจะใสขอความทักทาย ตอนรับ รายชื่อผูที่เกี่ยวกับการสอน
วิชานี้ พรอมทั้งการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่อยูของผูเกี่ยวของแตละคน และเชื่อมโยงไปยังรายละเอียด
ของวิชา
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1.4.1.3 เว็บเพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Course Overview) แสดงภาพรวม
โครงสรางของรายวิชา มีคําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับหนวยการเรียน วิธีการเรียน วัตถุประสงค และ
เปาหมายของวิชา
1.4.1.4 เว็บเพจแสดงสิ่งจําเปนในการเรียนรายวิชา (Course Requirements) เชน
หนังสืออานประกอบ บทเรียนคอมพิวเตอร ทรัพยากรการศึกษาในระบบเครือขาย (Online Resources)
เครื่องมือตางๆ ทั้ง ฮารดแวร และซอฟตแวร โปรแกรมอานเว็บที่จําเปนตองใชในการเรียนผาน
อินเทอรเน็ตโดยโชเว็บเพจ
1.4.1.5 เว็บเพจแสดงขอมูลสําคัญ (Vital lnformation) ไดแก การติดตอผูสอนหรือ
ผูชวยสอนที่อยูหมายเลขโทรศัพท เวลาที่จะ ติดตอแบบออนไลนได การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ
การลงทะเบียนใบรับรองการเรียน การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจคําแนะนํา การเชื่อมโยงไปใชหองสมุด
เสมือน และการเชื่อมโยงไปยังนโยบายของสถาบันการศึกษา
1.4.1.6 เว็บเพจแสดงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ
(Responsibilities) ไดแก สิ่งที่คาดหวังจากผูเรียนในการเรียนตามรายวิชา กําหนดการสั่งงานที่ไดรับ
มอบหมาย วิธีการประเมินผลรายวิชา บทบาทหนาที่ของผูสอน ผูชวยสอน และผูสนับสนุน เปนตน
1.4.1.7 เว็บเพจกิจกรรมที่มอบหมายใหทําการบาน (Assignment) ประกอบดวยงาน
ที่จะมอบหมายหรือ งานที่ผูเรียนจะตองการกระทําในรายวิชาทั้งหมด กําหนดสงงาน การเชื่อมโยง
ไปยังกิจกรรมสําหรับเสริมการเรียน
1.4.1.8 เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedule) กําหนดวันสงงาน
วันทดสอบยอย วันสอบ เปนการกําหนดเวลา ที่ชัดเจนจะชวยใหผูเรียนควบคุมตัวเองไดดีขึ้น
1.4.1.9 เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน (Resources) แสดงรายชื่อแหลง
ทรัพยากร สื่อ พรอมการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่มีขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับรายวิชา
1.4.1.10 เว็บเพจแสดงตัวอยางแบบทดสอบ (Sample Tests) แสดงคําถาม
แบบทดสอบ ในการสอบยอย หรือตัวอยางของงานสําหรับทดสอบ
1.4.1.11 เว็บเพจแสดงประวัติ (Biography) แสดงขอมูลสวนตัวของผูสอน ผูชวยสอน
และทุกคนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน พรอมภาพถาย ขอมูลการศึกษา ผลงาน สิ่งที่สนใจ
1.4.1.12 เว็บเพจแบบประเมิน (Evaluation) แสดงแบบประเมินเพื่อใหผูเรียนใชใน
การประเมินผลรายวิชา
1.4.1.13 เว็บเพจแสดงคําศัพท (Glossary) แสดงคําศัพทและดัชนีคําศัพท และ
ความหมายที่ใชในการเรียนรายวิชา
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1.4.1.14 เว็บเพ็จการอภิปราย (Discussion) สําหรับการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิด
เห็นสอบถามปญหาการเรียนระหวางผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอน ซึ่งเปนไดทั้งแบบสื่อสารใน
เวลาเดียวกัน (Synchronous Communication) คือติดตอสื่อสาร พรอมกันตามเวลาจริง และสื่อสารตาง
เวลา (Asynchronous Communication) ซึ่งผูเรียนสงคําถามไปในเว็บเพจ และผูที่จะตอบคําถาม หรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะมาพิมพขอความเมื่อมีเวลาวาง
1.4.1.15 เว็บเพจประกาศขาว (Bulletin Board) สําหรับใหผูเรียนและผูสอนใชในการ
ประกาศขอความตางๆ ซึ่งอาจจะเกี่ยวของ หรือไมเกี่ยวของกับการเรียนก็ได
1.4.1.16 เว็บเพจคําถามคําตอบที่พบบอย (FAQ Pages) แสดงคําถามและคําตอบ
เกี่ยวกับรายวิชา โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษา และเรื่องที่เกี่ยวของ
1.4.1.17 เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา คําแนะนําในการออกแบบ
เว็บไซตของรายวิชา
ผูออกแบบบทเรียนบนเว็บอาจจะเลือกองคประกอบที่เปนเว็บเพจบางเว็บเพจหรือ
ทั้งหมด แลวนํามาดัดแปลงใหเหมาะสมกับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนผานเว็บดังไดกลาวมาแลว
1.4.2 การประเมินบทเรียนบนเว็บ
การประเมินบทเรียนบนเว็บใชเกณฑในการประเมินเว็บไซตโดยทั่วไป โดยมีองคประกอบใน
การประเมิน (University of Maryland Libraries, 2000: 1) ดังนี้ คือ
1.4.2.1 จุดมุงหมายและกลุมผูใช ประเด็นในการประเมิน ไดแก วัตถุประสงคของ
เว็บไซตนั้นคืออะไร มีความชัดเจนหรือไม เชน เพื่อขาวสารขอมูล เพื่อการศึกษา เพื่อความบันเทิง
เพื่อการชักจูง เพื่อสถาบัน เพื่อการคา หรือเพื่อสวนบุคคล เปนตน สารสนเทศที่นําเสนอสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือไม จุดมุงหมายสอดคลองกับกลุมผูใชหรือไม กลุมเปาหมายของเว็บไซตคือใคร และ
เอกสารนั้นนําเสนอไวที่ใด (ผูจัดทําใช URL อะไร เชน gov, edu, net และ อื่นๆ เปนตน) และ
สารสนเทศที่นําเสนอเปนที่พึงพอใจกับความตองการของผูใชหรือไม เปนตน
1.4.2.2 ขอบขาย ประเด็นในการประเมิน ไดแก
ก. ความกวาง (Breadth) เชน ครอบคลุมเนื้อหาอะไรบาง จุดเนนของการนํา
เสนอสารสนเทศคืออะไร ขอบเขตของเนื้อหาเนนเฉพาะเนื้อหาของเรื่องนั้นหรือรวมถึงเนื้อหาอื่นที่
เกี่ยวของดวย เปนตน
ข. ความลุมลึก (Depth) เชน เนื้อหามีความลุมลึกเพียงใด ระดับของรายละเอียด
ของเนื้อหาที่นําเสนอเปนอยางไร มีความสัมพันธกับระดับของผูใชหรือไม
ค. ชวงเวลา (Time) เชน สารสนเทศที่นําเสนอไดจํากัดชวงเวลาไวแนนอน
หรือไม เปนตน
ง. รูปแบบ (Format) เชน ถามีการเชื่อมโยงไปยังแหลงสารสนเทศอื่นๆ ได
กําหนดขอบเขตการเชื่อมโยงไวอยางไร และมีรูปแบบใดบาง เชน มี Telnet, FTP หรือ WWW เปนตน
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1.4.2.3 เนื้อหา องคประกอบสําคัญที่เกี่ยวกับเนื้อหา ไดแก
. ความถูกตอง (Accuracy) สารสนเทศมีความถูกตองเพียงใดหรือมีขอผิดพลาด
หรือไม จุดมุงหมายของการเขียนเอกสารนั้นคืออะไร ระบุแหลงสารสนเทศไวหรือไม ผูเขียนมีแรง
จูงใจอะไรในการนําเสนอสารสนเทศ มีบรรณาธิการหรือผูรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตอง
หรือไม เปนตน
ข. หลักฐานในการเขียน (Authority) เนื่องจากผูสรางเว็บเปนใครก็ได ดังนั้นการรู
ขอมูลเกี่ยวกับผูสรางเว็บจึงเปนสิ่งสําคัญ ประเด็นในการประเมิน ไดแก มีชื่อเขียนหรือไม ถามี ใคร
เปนผูเขียน เปนบุคคลหรือสถาบัน ผูเขียนมีคุณสมบัติอยางไร มีความเชี่ยวชาญหรือเปนที่ยอมรับใน
สาขานั้นหรือไม สามารถติดตอกับผูเขียนไดหรือไม ระบุที่อยู เบอรโทร หรือ E-mail Address ไวหรือ
ไม ใครเปนผูสนับสนุน ผูสนับสนุนมีชื่อเสียงหรือไม ผูเขียนมีความเกี่ยวของกับสถาบันหรือองคกร
หรือไม ขอมูลที่นําเสนอไดมาจากไหน ขอมูลที่นําเสนอผานกระบวนการกลั่นกรองหรือไม มีแนวทาง
ในการตรวจสอบแหลงที่มาหรือไม เปนตน
ค.ความเปนปจจุบัน (Currency) ประเด็นในการประเมิน ไดแก ระบุวัน เดือน ป
แจงไวที่หนาโฮมเพจหรือไม เอกสารนั้นผลิตขึ้นเมื่อใด ขอมูลมีความเปนปจจุบันหรือไม มีการ
ปรับปรุงขอมูลครั้งสุดทายเมื่อใด เปนตน
ง. ความเปนปรนัย ประเด็นในการประเมิน ไดแก มีโฆษณาที่หนาโฮมเพจหรือไม
ผูเขียนมีความลําเอียงในเชิงการเมืองหรือเชิงความคิดหรือไม ถาขอมูลที่นําเสนอเปนการแสดง
ความคิดเห็น ผูเขียนแสดงความคิดเห็นอะไร สารสนเทศที่นําเสนอมีความลําเอียงหรือไม เปนตน
จ. ลักษณะเฉพาะ (Uniqueness) ประเด็นในการประเมิน ไดแก จุดเดนของ
เว็บไซตนั้นคืออะไร เปนเว็บไซตที่สงเสริมและสนับสนุนแหลงขอมูลอื่นดวยหรือไม เปนตน
ฉ. การเชื่อมโยงไปยังแหลงสารสนเทศอื่นๆ (Links made to Other Resources)
ประเด็นในการประเมิน ไดแก มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นๆหรือไม การเชื่อมโยงนั้นมีความเปน
ปจจุบันเพียงใดและมีความเหมาะสมหรือไม เปนตน
ช. คุณภาพในการเขียน (Quality of Writing) ประเด็นในการประเมิน ไดแก ขอมูล
ที่นําเสนอมีความชัดเจนหรือไม เนื้อหามีความสมบูรณหรือไม และเหมาะสมกับระดับของผูอาน
หรือไม มีการสะกดผิดพลาดหรือไม รูปแบบการเขียนและวิธีการนําเสนอเหมาะกับกลุมของผูใช
หรือไม เปนตน
1.4.2.4 กราฟกและการออกแบบดานมัลติมีเดีย ประเด็นในการประเมิน ไดแก
การนําเสนอบทเรียนมีจุดสนใจหรือไม สารสนเทศที่นําเสนอเปนไปตามหลักการออกแบบดานกราฟก
ที่ดีเพียงใด มีองค-ประกอบดานความคิดสรางสรรคหรือไม กราฟกที่นําเสนอมีสวนชวยใหเนื้อหาดูดี
ขึ้นหรือทําใหดอยลงหรือไมและเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการนําเสนอเนื้อหานั้นหรือไม หรือ
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เปนเพียงการตกแตงเว็บใหสวยงามเทานั้น ไอคอน (Icon) ตางๆ เปนตัวแทนของสิ่งที่ตองการนําเสนอ
หรือไม เปนตน
1.4.2.5 ความสามารถในการทํางาน ประเด็นในการประเมิน ไดแก
ก. ดานความสะดวกในการใชงาน เชน สามารถใชไดงายและใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพหรือไม การออกแบบหนาจอเปนอยางไร มีการเชื่อมโยงที่เพียงพอหรือไม ในการ
ไดรับขอมูลที่ตองการผูใชจะตองคลิกผานการเชื่อมโยง (Link) กี่ครั้ง เปนตน
ข. ดานสภาพแวดลอมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่ตองการ เชน สามารถเขาถึงแหลง
สารสนเทศโดยการใชฮารดแวรและซอฟตแวรที่เปนมาตรฐานหรือไม เปนตน
ค. ดานการสืบคน เชน การสืบคนขอมูลมีประสิทธิภาพเพียงใด มีความสามารถ
ในการจัดเรียงสารสนเทศที่สืบคนไดหรือไม เปนตน
ง. ดานความสามารถในการเรียกดูขอมูล เชน มีการจัดระบบเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการคนหาสารสนเทศหรือไม รูปแบบการจัดระบบเหมาะสมหรือไม เปนตน
จ. ดานการทํางานเชิงโตตอบ เชน ลักษณะของการโตตอบจัดไวที่ไหน สามารถ
ทํางานไดดีหรือไม ผูใชสามารถติดตอสื่อสารกับผูเขียนสารสนเทศหรือกับผูอื่นไดหรือไม ปฏิสัมพันธ
มีความเหมาะสมเพียงใด เปนตน
1.4.2.5 ความสามารถในการเขาถึง ประเด็นในการประเมิน ไดแก สามารถเขาถึงเว็บ
นั้นไดหรือไม การเขาถึงเว็บไซตมีความเชื่อมั่นไดเพียงใด ความเร็วในการเขาถึงเว็บเปนอยางไร เว็บ
ยังคงมีอยูและสามารถเขาถึงในครั้งตอไปไดหรือไม เปนตน
1.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสนทนาในบทเรียนบนเว็บ
การสื่อสารภายในบทเรียนบนเว็บนั้น สามารถทําการสื่อสารภายใตระบบ Multiuser ไดอยาง
ไรพรมแดน โดยผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผูเรียนดวยกัน สื่อสารกับผูสอนหรือกับผูเชี่ยวชาญ
ฐานขอมูลความรู และยังสามารถรับสงขอมูลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Education Data)
อยางไมจํากัดเวลา ไมจํากัดสถานที่ ไมมีพรมแดน ซึ่งสามารถนํามาดัดแปลงใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนบนเว็บ การสื่อสารภายในบทเรียนบนเว็บ มี 5 รูปแบบ ดังนี้
1. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mails) ใชติดตอสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ใชสงการบาน
หรืองานที่ไดรับมอบหมาย หรือใชสื่อสารกับเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่ออภิปราย
2. กระดานสนทนา (Web boards) ใชกําหนดประเด็นหรือกระทู ตามที่ผูสอนกําหนด หรือ
ผูเรียนกําหนดเพื่อชวยกันอภิปรายตอบประเด็น หรือกระทูนั้นๆ
3. การสนทนาบนเว็บ (Chat) ใชสนทนาระหวางผูเรียนและผูสอน หรือระหวางผูเรียนดวยกัน
ผานหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ ในเวลาที่กําหนดใหเสมือนวากําลังคุยกันอยูในหองเรียนจริงๆ
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4. การประชุมทางไกล (Conference) ใชในการบรรยายของผูสอนสงไปยังผูเรียนที่อยูหนา
เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตเสมือนวากําลังนั่งเรียนอยูในหองเรียนจริง
5. สมุดการบานอิเล็กทรอนิกส (Electronic Homework) ใชสงงานตามที่ผูสอนกําหนด เชน
ใหเขียนรายงานโดยผูสอนสามารถเปดดูสมุดการบานอิเล็กทรอนิกสของผูเรียนเพื่อตรวจงานและให
คะแนนได แตผูเรียนดวยกันจะเปดดูไมได
การสื่อสารภายในบทเรียนบนเว็บทั้ง 5 รูปแบบนั้นมีคุณลักษณะแตกตางกันไป ดังนั้นผูออก
แบบบทเรียนบนเว็บสามารถเลือกใชการสื่อสารอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมดเพื่อใหเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนผานเว็บ ในที่นี้ผูวิจัยเลือกการสนทนาบนเว็บ (Chat) นํามาใชสื่อสารในบทเรียน
บนเว็บที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น และไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสนทนาบนเว็บ ดังนี้
1.4.1 ความหมายของการสนทนาในบทเรียนบนเว็บ
การสนทนาในบทเรียนบนเว็บ ตรงกับภาษาอังกฤษคําวา Chat แปลวา สนทนา เปนการสื่อ
สารรูปแบบหนึ่งบนอินเทอรเน็ตและเว็บ ในที่นี้ใชคําวา “การสนทนา” ซึ่งมีผูใหความหมายของการ
สนทนาในบทเรียนบนเว็บไว ดังนี้
การสนทนา หรือการสนทนาโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บ หมายถึง ชองทางการ
สื่อสารแบบโตตอบฉับพลัน (Real – time) บนอินเทอรเน็ต หลักในการสนทนาก็คือผูรวมสนทนาที่
กําลังสื่อสารกันทําการพิมพขอความ แลวขอความนั้นจะปรากฏบนจอคอมพิวเตอรของผูรวมสนทนา
ทุกคน โดยทุกคนตองทําการ Log in เพื่อเขาสูระบบคอมพิวเตอรเดียวกัน หรือเขาหองสนทนาที่อยู
บนเว็บที่เชื่อมตอกัน มี 2 รูปแบบ คือ การสงตัวอักษรโดยใชวิธีพิมพขอความ (Text Chat) และการ
สนทนาพูดคุยโดยใชเสียง (Voice Chat) (Patrick and David ,1998 : 38 ; กรภัทร สุทธิดารา ,2542 :
1-17 ; วงศประชา จันทรสมวงศ, 2542 : 47-62)
ดังนั้น การสนทนาในบทเรียนบนเว็บ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้น
หมายถึง การสนทนาหรือการพูดคุยระหวางผูเรียนกับผูเรียนโดยใชหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บที่
ผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม และการสนทนาหรือการพูดคุยระหวางผูสอนกับผูเรียนโดยใชหองสนทนาของ
บทเรียนบนเว็บที่ผูสอนเปนผูตั้งคําถาม โดยการพิมพขอความ (Text Chat) เพื่อโตตอบและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันบนหองสนทนา (Chat room) ตามเวลาที่กําหนดไวในบทเรียน
1.4.2 รูปแบบของการสนทนาในบทเรียนบนเว็บ
รูปแบบการสนทนาในบทเรียนบนเว็บในปจจุบันมีลูกเลนเพื่อสรางความสนใจและตื่นเตน
มากมาย ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการสนทนาในบทเรียนบนเว็บอยางกวางๆ ไดเปน 3 รูปแบบดวยกัน
(กรภัทร สุทธิดารา, 2542 : 1-17) คือ
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1.4.2.1 Web Chat หรือบางคนก็เรียกวา Chat room เปนการเขาไปคุยกันในเว็บที่
จัดใหบริการ เปนการคุยโตตอบระหวางกันผานเว็บเซิรฟเวอร โดยใชเว็บบราวเซอรปกติเหมือน
ทองอินเทอรเน็ตทั่วไป รูปแบบ หนาตา ความสามารถและบรรยากาศของหองคุยก็จะขึ้นอยูกับ
ผูสรางสรรคเว็บบริการนั้นๆ วาใหความสนุกสนานแปลกใหม นาสนใจมากนอยอยางไร
1.4.2.2 Web board หรือ Message board เปนการฝากขอความหรือคําถามไวบน
เว็บเซิรฟเวอร ซึ่งมักจะเปนคําถามที่ตองการขอมูลที่ลึกกวาการคุยโตตอบกันในทันที เชน สอบถาม
เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโปรแกรม วิธีการแกปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร วิเคราะหหรือวิจารณตางๆ
ทั้งนี้เพราะการสนทนาแบบนี้มีเวลาในการคิด การกลั่นกรองขอความที่จะโตตอบ นอกจากนี้ยังเปน
เวทีระดมความรู ความคิดเห็นและแจงหรือประกาศสาระประโยชนตางๆ ไดอีกดวย เมื่อมีผูเขามาพบ
มาอานและอยากใสขอความโตตอบก็สามารถพิมพลงไปได โดยจะมีการเก็บเอาไวภายใตหัวขอ
เดียวกันบนเซิรฟเวอรในระยะเวลาหนึ่ง
1.4.2.3 โปรแกรม Chat โดยเฉพาะ เปนการสนทนากันโดยใชโปรแกรมที่ถูกสราง
ขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการคุยโดยเฉพาะ ซึ่งมีความสามารถในการคุยสูงกวา 2 แบบที่ผานมา
ตัวอยางโปรแกรม เชน PIRCH, mIRC, ICQ เปนตน และการสนทนาในบทเรียนบนเว็บแบบ 3 มิติ
โดยใชโปรแกรม Comic Chat ซึ่งผูสนทนาสามารถเลือกตัวการตูนที่ตนเองชอบและใชเปนสัญลักษณ
แทนตนเองในการสนทนา
นอกจากนี้ แพททริค (Patrick ,1998 : 38) กลาววา รูปแบบการสนทนาในบทเรียน
บนเว็บมี 2 รูปแบบ คือ การสนทนาโดยใชหองสนทนาทั่วไป (Public Chats) และการสนทนาผานหอง
สนทนาเฉพาะ (Private Chats) ซึ่งการสนทนามีทั้งลักษณะการพิมพขอความ และการสื่อสารดวยเสียง
(Voice Communication) ซึ่งเปนแบบ Audio-Conference Line แตในปจจุบันขอจํากัดทางดาน
เทคโนโลยีของอินเทอรเน็ต คือ ยอมใหการสนทนาแบบพิมพขอความเทานั้น ในอนาคตอันใกล
คงจะมีการใชการสนทนาดวยเสียง (Voice Chat) ในรูปแบบ Internet Audio-Conference
1.4.3 ขอดีของการสนทนาในบทเรียนบนเว็บ
กรภัทร สุทธิดารา (2542 : 1-17) ไดสรุปขอดีของการสนทนาในบทเรียนบนเว็บ ดังนี้
1.4.3.1 ทําใหผูสนทนาไดรูจักผูคนมากขึ้น
1.4.3.2 ผูสนทนาไดแนวคิดหลากหลาย มองโลกไดกวางขึ้นโดยไมตองเดินทางไป
ที่ใด ๆ เพียงนั่งอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้น
1.4.3.3 ผูสนทนาไดประสบการณที่เปนประโยชน ไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน
และกัน และสามารถนําประสบการณของตนเองที่เปนประโยชนมาเผยแพร แลกเปลี่ยนความรู ขอมูล
ขาวสารซึ่งกันและกัน
1.4.3.4 ผูสนทนาไมจําเปนตองลงโปรแกรมเพิ่ม ใชเพียงบราวเซอรก็ทําการสนทนา
ในบทเรียนบนเว็บได
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1.4.3.5 ผูสนทนาสามารถเรียนรูการใชงานโปรแกรมที่เกี่ยวกับการสนทนาในบท
เรียนบนเว็บไดงาย
1.4.3.6 สามารถคุยไดหลายๆ คนพรอมกันเปนหมูคณะ
1.4.3.7 ขอความจะแสดงบนหนาจอซึ่งทุกคนสามารถรับรูขอความไดเหมือนๆ กัน
1.4.4 ขอจํากัดของการสนทนาในบทเรียนบนเว็บ
คัสเตอร (Custer, 1999 อางถึงใน Sapone, 2001 : 12-13 ; กรภัทร สุทธิดารา ,2542 :
1-17) สรุปการสนทนาในบทเรียนบนเว็บมีขอจํากัด ดังนี้
1.4.4.1 ผูเรียนมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับการสนทนาในบทเรียนบนเว็บแตกตางกัน
1.4.4.2 ผูสอนและผูเรียนอาจมีปญหาเรื่องความเร็วในการพิมพขอความ ทําใหระยะ
เวลาในการโตตอบของผูสนทนาแตละคนไมเทากัน
14.4.3 ความหลากหลายทางความคิดอาจทําใหเกิดขอขัดแยงกันได
1.4.4.4 จํานวนผูเรียนที่ใชหองสนทนามีมากเกินไปตองจํากัดจํานวนสมาชิกของผูใช
หองสนทนา
1.4.4.5 การสงงานหรืองานที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนตองอยูในรูปแบบของการ
อภิปรายเทานั้น
1.4.4.6 ผูสอนตองใชกลยุทธและรูปแบบในการสอนแตกตางกัน เนื่องจากขอจํากัด
ในการใชสื่อประสม กราฟกและการนําเสนอ
1.4.4.7 ความแตกตางของเทคโนโลยีที่จัดหามาได รวมทั้งผูเรียนและผูสอนขาด
ความรู ความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยีใหมๆ
1.4.4.8 ความผิดพลาดหรือความขัดของของเซิรฟเวอร (Down time)
1.4.4.9 ระบบการสนทนาโดยใชเสียงมีขอจํากัด
1.4.4.10 ผูสนทนาแตละคนไมสามารถมองเห็นหนาซึ่งกันและกันและผูสนทนา
บางคนขาดทักษะทางดานการสื่อสาร
1.4.4.11 การสนทนาในบทเรียนบนเว็บจะตองคุยโตตอบกันในทันทีทันใด ดังนั้น
ผูตอบคําถามจึงมีเวลาจํากัดในการคิดหรือหาเหตุผลมาตอบคําถาม
1.4.4.12 การแสดงผลบนหนาจออาจจะชา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเร็วของเซิรฟเวอร
กลาง ถาหากมีคนเขามาคุยกันมากๆ ทําใหชาลงไปเรื่อยๆ กวาจะเปลี่ยนหนาจออาจทําใหขอความ
ที่ตองการหายไปได
1.4.4.13 ภาษาที่ใชในการสนทนาเปนภาษายอหรือภาษาเฉพาะ ซึ่งในทางวิชาการ
อาจทําใหไดขอมูลที่ไมถูกตองหรือแปลความหมายผิดเพี้ยนไปได
1.4.4.14 บางครั้งอาจจะไดขอมูลที่ไมจําเปน หรือขอมูลที่นอกเหนือจากประเด็นที่
ผูสนทนาตองการ
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บทเรียนบนเว็บที่เนนการปฏิสัมพันธของผูเรียนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับผูสอนนั้น
ปเตอร (Peter, 1996 อางถึงใน Khan, 1997 : 407-410) ไดนําเสนอการสื่อสาร 2 รูปแบบ คือ
การอภิปรายผานกระดานสนทนา และการสนทนาผานหองสนทนาบนเว็บ ซึ่งกิจกรรมการเรียน
การสอนจะมีการนําเสนอหัวขอใหมทุกๆสัปดาห โดยผูสอนกําหนดใหผูเรียนสํารวจขอมูลผานเว็บเพจ
อานและรวบรวมขอมูลเหลานั้น จากนั้นก็มาอภิปรายกันทุกสัปดาหและสรุปกอนที่จะขึ้นหัวขอใหม
ในสัปดาหตอไป โดยมีองคประกอบของบทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบ 2 องคประกอบของบทเรียนบนเว็บที่มีการสื่อสารโดยการสนทนา
ที่มา : Peter, 1996 (Khan, 1997 : 409)
การสนทนาผานเว็บมีทั้งขอดีและขอจํากัด ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําขอดีและสามารถแกปญหา
ขอจํากัดบางประการเพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามองคประกอบของบทเรียน
บนเว็บดังภาพประกอบ 2 ซึ่งจะตองสอดคลองกับทฤษฎีและรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัย ดังรายละเอียดตอไป
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
2.1 หลักการสอนโดยใชคําถาม
2.1.1 ความหมายของการสอนโดยใชคําถาม
การสอนโดยใชคําถาม หมายถึง การสอนที่ผูสอนปอนคําถามใหผูเรียนตอบ อาจตอบเปนราย
บุคคลหรือเปนกลุมยอย หรือตอบทั้งชั้น การตอบโดยใชวิธีพูดตอบ ผูสอนจะพิจารณาคําตอบแลวให
ขอมูลสะทอนกลับ หรือถามคนอื่นหรือกลุมอื่นจนกวาจะไดคําตอบที่ถูกตอง เหมาะสม และจุด
มุงหมายของการศึกษาตองการใหผูเรียนใชความคิดทั้งในดานเหตุผล สรางสรรค วิเคราะหปญหา และ
ตองการใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดของตนเอง รวมทั้ง
มีความเชื่อมั่นที่ถูกตองอีกดวย ในการที่จะใหบรรลุจุดประสงค (บุญชม ศรีสะอาด ,2537 :74-75 ;
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ชาญชัย ศรีไสยเพชร , 2525: 23-28)
2.1.2 ประเภทของคําถาม
นักการศึกษาไดจําแนกประเภทของคําถามหลากหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการ
จําแนกประเภท (พิมพพันธ เดชะคุปต, 2544 : 82-83) เชน
2.1.2.1 ถาใชความงายความยากเปนเกณฑ ก็สามารถจําแนกเปนคําถามงายและคําถามยาก
หรือคําถามระดับต่ําและคําถามระดับสูง
2.1.2.2 ถาใชประเภทคําตอบของคําถามเปนเกณฑ คือ คําตอบแนนอนกับคําตอบ
ไมแนนอนก็สามารถจําแนกเปนคําถามแคบและคําถามกวาง
2.1.2.3 ถาใชแนวคิดของ เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) กําหนดระดับการคิดใน
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ก็สามารถแบงประเภทคําถามตามระดับขั้นของการใชความคิดใน
พุทธิพิสัย
2.1.2.4 การใชแนวการสืบสอบดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ก็แบงประเภทคํา
ถามตามแนวการสืบสอบดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละทักษะ
การใชคําถามในการเรียนการสอนนั้น มีลักษณะ ดังนี้คือ
ก. ผูสอนเปนผูถามคําถามใหผูเรียนตอบ
ข. ผูสอนและผูเรียนรวมกันถามคําถาม รวมกันอภิปรายเพื่อหาคําตอบ
ค. ผูเรียนเปนผูถามคําถาม
ดังนั้น ในบทเรียนบนเว็บที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้น ผูวิจัยใชแนวคิดของ เบนจามิน บลูม กําหนด
ระดับการคิดในพุทธิพิสัย และมีรูปแบบการใชคําถาม 2 รูปแบบ คือ ผูสอนเปนผูตั้งคําถาม และผูเรียน
เปนผูตั้งคําถาม เพื่อใหผูเรียนรวมกันอภิปรายผานหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บเพื่อหาคําตอบและ
สรุปประเด็นปญหา
2.1.3 ขอดีของการสอนโดยใชคําถาม
ขอดีของการสอนโดยใชคําถาม (บุญชม ศรีสะอาด, 2537 :74-75 ; ชาญชัย ศรีไสยเพชร,
2525: 23-28) มีดังนี้
2.1.3.1 ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น
2.1.3.2 ผูเรียนไดมีโอกาสฝกคิดคนหาคําตอบ เปนการฝกกระบวนการในการคิด
2.1.3.3 ผูเรียนเกิดมโนทัศนที่แจมชัดและกวางขวางยิ่งขึ้น
2.1.3.4 เปนการเนนสิ่งที่สําคัญของเรื่องที่เรียน
2.1.3.5 เปนการตรวจสอบความรูความเขาใจและความสามารถในลักษณะตางๆ ในเรื่อง
ที่สอนไปแลว วามีใครที่ยังไมเกิดการเรียนรู หรือมีความจําความเขาใจที่ผิดๆ จะไดดําเนินการแกไข
ไดถูกตอง

35
2.1.3.6 ชวยใหผูเรียนไดทบทวนความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนไปแลว และสรุป
เนื้อหาสาระที่ไดเรียนไปแลวทั้งหมด
2.1.3.7 ทําใหทราบแนวความคิด เจตคติของผูเรียน
2.1.3.8 เพื่อเสริมสรางความสามารถทางความคิดใหแกผูเรียน การสอนที่ปราศจาก
คําถามจะไมสามารถเพาะนิสัยการคิดที่ดีใหแกผูเรียนได
2.1.3.9 ใชเปนสวนเราความสนใจ ทั้งนี้ครูอาจใชคําถามเพื่อกระตุนความสนใจของ
ผูเรียนไดในทุกขั้นตอนที่สอน เชน การถามใหสังเกต อาจใชเปนการเริ่มตนที่ดี การซักถามระหวาง
การเสนอความรูกอใหเกิดความเขาใจ
2.1.3.10 คําถามที่ดีทําใหเกิดการอภิปรายตอเนื่อง เปนการขยายความคิดและแนวทาง
ในการเรียนรู
2.1.3.11 ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้มิไดหมายถึงเฉพาะ
แตการตอบคําถามอยางเดียว แตยังหมายถึงการมีสวนรวมเชิงพฤติกรรมอีกดวย
2.1.3.12 ใชเปนสื่อกลางเชื่อมโยงระหวางความรูเดิมกับความรูใหมหรือทบทวนหรือสรุป
เรื่องราวที่สอนใหกระทัดรัดขึ้น ใชวัดผลความเขาใจและความสามารถของผูเรียน รวมทั้งวัดผล
การสอนวาไปตามจุดมุงหมายเพียงใด
2.1.3.13 กอใหเกิดการคนควาและสํารวจความรูใหม การใชคําถามทีดีในบางครั้งจะเปน
ตนเหตุใหผูเรียนตองคิดคนควาเพิ่มเติม ซึ่งเปนการปลูกฝงนิสัยรักการคนควาใหเกิดขึ้นใชคําถาม
2.1.4 ขอจํากัดของการสอนโดยใชคําถาม
ขอจํากัดของการสอนโดยใชคําถาม (บุญชม ศรีสะอาด ,2537 :74-75) มีดังนี้
2.1.4.1 ถาผูเรียนมีจํานวนมาก ยากตอการถามใหตอบอยางทั่วถึง
2.1.4.2 ไมควรใชวิธีนี้วิธีเดียว ติดตอกันหลายครั้ง เพราะผูเรียนจะเบื่อ
2.1.4.3 ผูสอนมักถามแตความจําพื้นๆ ทําใหผูเรียนไมไดพัฒนากระบวนการคิด
เทาที่ควร
2.1.5 ขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนโดยใชคําถาม
บุญชม ศรีสะอาด (2537 :74-75) ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมของการสอนโดยใชคําถาม ดังนี้
2.1.5.1 ถามใหตอบอยางทั่วถึง พยายามใหทุกคนมีสวนรวมในการตอบคําถามให
มากที่สุด
2.1.5.2 กระตุนใหผูเรียนคิดคนหาคําตอบดวยตัวเอง
2.1.5.3 เตรียมคําถามตางๆ ไวลวงหนา โดยใชคําถามหลายประเภท อาจใชกรอบ
แนวคิดการตั้งคําถามพื้นฐาน อันไดแก ใคร ทําอะไร เมื่อใด ที่ไหน อยางไร และทําไม หรือใชกรอบ
แนวคิดของบลูม (Benjamin S. Bloom) และคณะที่จําแนกพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยเปน 6 ประเภท เชน
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ความรูความเขาใจ (ถามความรูเกี่ยวกับศัพท นิยาม กฎเกณฑ ขอเท็จจริง ระเบียบแบบแผน ลําดับขั้น
และแนวโนม การจัดประเภท วิธีดําเนินการ มโนทัศน ทฤษฎี โครงสราง) ความเขาใจ(การแปลความ
การตีความ การขยายความ) การนําไปใช การวิเคราะห(วิเคราะหความสําคัญ วิเคราะหความสัมพันธ)
การสังเคราะหและการประเมินคา (โดยใชขอความจริงที่ไดเรียนไปแลวหรือ โดยใชเกณฑใดเกณฑ
หนึ่งเปนหลัก) หรืออาจใชกรอบแนวคิดของคนอื่นๆ โดยเนนคําถามที่เปนสมรรถภาพขั้นสูง เชน
ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา ฯลฯ มากกวาสมรรถภาพขั้นต่ํา
2.1.5.4 ใหเวลาในการคิด ไมเรงรัดหรือคาดคั้นเอาคําตอบมากเกินไป
2.1.5.5 ถาผูเรียนไมเขาใจคําถาม หรือเปนเรื่องที่คิดซับซอนควรตั้งคําถามใหม
ที่จะทําใหเขาใจไดดีขึ้น หรือชวยใหแนวทางที่สามารถตอบคําถามเดิมได
2.1.6 เทคนิคการใชคําถาม
การใชคําถามเปนทั้งศาสตรและศิลป ฉะนั้นถาจะใชคําถามอยางมีประสิทธิภาพยอมหมายถึง
การศึกษาลักษณะของคําถาม การฝกหัดตั้งคําถาม นอกจากนั้นผูสอนยังควรรูจักใชศิลปะในการถาม
บางประการ เพราะการรูจักใชคําถามเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่จะชวยดึงดูดความสนใจในคําถาม
ซึ่งจะนําผูเรียนไปสูเปาหมายที่ตั้งไวในบทเรียน เทคนิคการใชคําถามมี (ชาญชัย ศรีไสยเพชร ,2525:
23-28) ดังนี้
2.1.6.1 ถามดวยความมั่นใจ
2.1.6.2 มีความกลมกลืนในการถาม
2.1.6.3 ถามใหเปนภาษาพูดงายๆ
2.1.6.4 เวนระยะใหผูเรียนคิดคําตอบ
2.1.6.5 ใหผูเรียนไดมีโอกาสตอบหลายคน
2.1.6.6 ใชคําถามหลายประเภทในการสอนแตละครั้ง
2.1.6.7 มีการใชทาทาง เสียง เปนสวนประกอบในการถาม
2.1.6.8 มีการใชคําถามรุก
2.2 การเรียนแบบรวมมือ
2.2.1 ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ
การเรียนแบบรวมมือ (Collaborative Learning) เปนวิธีการเรียนที่มุงใหผูเรียนรวมมือกันใน
งานการเรียนการสอน (Slavin, 1995 อางถึงใน บุญเรือง เนียมหอม ,2540 : 56-57) เหมาะสม
อยางยิ่งกับการเรียนการสอนบนอินเทอรเน็ต ซึ่งเกี่ยวของกับการกระทําที่รวมมือกัน การใชแหลง
ขอมูลรวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน การเรียนแบบชวยเหลือกันในการเรียนรู โดยใช
คอมพิวเตอรเปนสื่อ การเรียนแบบรวมมือสวนใหญจะเปนกลุมขนาด 4 หรือ 6 คน กิจกรรมมีทั้ง
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การสํารวจขอมูล การอภิปราย การนําเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ซึ่งนํามาสูการยอมรับรวมกัน
ในงานที่รับมอบหมายจากผูสอน หรือจากการตกลงกันภายในกลุม
คําวา “การเรียนแบบรวมมือ” อาจหมายถึง การจับคูทบทวน การทํางานเปนกลุม เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคสวนบุคคลหรือกลุม หรือความสําเร็จของโครงการ ในการทํางานเปนกลุมเมื่อมีการใช
อินเทอรเน็ตกลุมก็จะขยายขอบเขตกวางขวางขามประเทศหรือขามทวีปได
เปาหมายของการเรียนแบบรวมมือ คือ ความเกี่ยวโยงของผูเรียนที่มีกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ตื่นตัว (Active) ซึ่งทําไดโดยใชขอมูลเปนจํานวนมากที่เปดกวางจากอินเทอรเน็ตแทนที่จะเลือกเพียง
ขอเท็จจริงตางๆ เชน การเรียนแบบบรรยายโดยปกติ ผูเรียนจะตองคนหา และประมวลขอมูลเชนเดียว
กับสภาพความเปนจริงของชีวิต เมื่อมิไดอยูภายใตการควบคุมจากสิ่งแวดลอมของสถาบันการศึกษา
ผูเรียนจะตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง การเรียนแบบรวมมือนี้ ผูเรียนจําเปนตองมีทักษะในการ
เรียนรูแบบตลอดชีวิต ผูเรียนจะไดเรียนรูที่จะยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินของผูอื่น
ในการเรียนแบบรวมมือถือวาผูสอนคือ ผูอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนในการขยายฐาน
ความรู ชวยเหลือผูเรียนในการตั้งคําถามที่สมควรและถูกตอง และชี้แนะแนวทางในการหาคําตอบ
อยางเหมาะสม ซึ่งผูสอนมีโอกาสใชกระบวนการกลุมในการประเมินสติปญญาของผูเรียนและเตรียม
ผูเรียนใหอยูในโลกแหงความเปนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของการใหคําปรึกษาและการพึ่งพา
กัน และที่สําคัญผูสอนจะตองสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนแบบรวมมือ
สวนบทบาทของผูเรียนในการเรียนแบบรวมมือ ก็เปลี่ยนจากการเปนผูฟงที่นิ่งเฉย มาเปน
ผูสังเกตการณ จากการเปนผูจดบันทึกไปสูการเปนผูแกปญหา สรางสรรค อภิปราย ปรึกษาหารือ
ภายในกลุม เปลี่ยนบทบาทจากการเรียนรูอิสระคนเดียว ไปสูการเรียนรูแบบพึ่งพาอาศัยกัน
ในการเรียนการสอนผานทางอินเทอรเน็ตหรือเว็บนั้น ผูเรียนแมจะใชคอมพิวเตอรอยาง
อิสระคนเดียว แตในการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู สนทนา อภิปราย ผูเรียนจะตองพึ่งพาอาศัยกัน
ใหความรวมมือกันโดยผานทางอินเทอรเน็ต ดังนั้นวิธีการเรียนแบบรวมมือจึงเปนวิธีเรียนที่เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ตหรือเว็บ
นอกจากนี้ จูดี้ ฮารริส (Judi Harris, 1998 : 17,133) กลาววา การเรียนแบบรวมมือสามารถ
นํามาประยุกตเพื่อการศึกษาทางไกล (Telecollaboration) โดยผูเรียนและผูสอนใชเครื่องมือตางๆ ของ
อินเทอรเน็ตในการติดตอสื่อสารกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน รวมทั้งคนควาขอมูล
ซึ่งอยูบนเว็บ เครื่องมือที่ใชอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
กระดานขาว (Electronic Bulletin Boards) การสนทนาโตตอบบนเว็บ (Chat) วิดีโอคอนเฟอเรนซ
(Videoconferences) ระบบสืบคนของเว็บเบราเซอร (Web browsers) หองเรียนเสมือน (Virtual
Classroom) เปนตน
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2.2.2 คุณคาของการเรียนแบบรวมมือ
การเรียนแบบรวมมือของผูเรียนกอใหเกิดประโยชนหลายดาน (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2541:
44-45) ดังนี้
2.2.2.1 ทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางผูที่ทํางานหรือเรียนรวมกัน
2.2.2.2 สรางกระบวนการภายในกลุมและจัดระบบภายในกลุมเอง โดยรวมกันวาง
แผนในการพบกัน การปรึกษากัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรางขอตกลงรวมกัน การแบงงาน
กันทําและการรับผิดชอบงานในสวนของตน เปนการสงเสริมการสรางระเบียบวินัยภายในกลุม
2.2.2.3 เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดคนเดียวจากกงานที่ตนเองรับผิดชอบ คิดเปนกลุม
จากการที่แตละคนเสนองานที่เปนผลจากการคิดของตนเองเพื่อขอความคิดเห็นจากกลุม
2.2.2.4 สงเสริมความเปนประชาธิปไตยโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกศึกษาในสิ่ง
ที่ตนเองสนใจ
2.2.2.5 สรางสมรรถภาพของความรวมมือรวมใจกัน พัฒนาทักษะการรวมมือกัน
ระหวางบุคคล
2.2.2.6 สงเสริมใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง โดยที่ผูเรียนจะตองตัดสิน
ใจในการแบงความรับผิดชอบหนาที่และวิธีการทุกอยางที่จะนําไปสูความสําเร็จของการสรางความรู
และชิ้นงาน
2.2.2.7 สงเสริมใหนักเรียนไดใชพหุปญญาของตนเอง จากการแบงงานกันทําตาม
ความถนัดและความสามารถของผูเรียนแตละคน
2.2.2.8 มีการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล
2.2.2.9 ทําใหเกิดทักษะตางๆ ไดแก ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะการสื่อความ
หมาย (ฟง พูด อาน เขียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสะทอนความคิด) ทักษะทางสังคม (มีความเปน
ผูนํา รูจักตัดสินใจ สรางความไววางใจ สามารถแกไขปญหาขอขัดแยงในการทํางานรวมกัน
การชวยเหลือและการพึ่งพากัน รูจักติดตอสื่อสาร) ทักษะในการสรางวินัยในตนเอง ทักษะในการ
ปกครองตนเอง ทักษะในการบริหารเวลา และทักษะความรวมมือในการทํางาน
2.2.2.10 มีการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
2.2.2.11 มีการพัฒนาความคิดสรางสรรค
2.2.2.12 มีการพัฒนาความเปนผูนํา
2.2.2.13 สรางทางเลือกในการจัดการกับชั้นเรียนและนําเสนอสิ่งที่เรียนรูโดยมีทาง
เลือกหลายทาง
2.2.2.14 สงเสริมบรรยากาศในทางบวกทําใหเกิดความสนุกและทําใหความสนใจใน
การเรียนของผูเรียนอยูในชวงที่ยาวนานขึ้น
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2.3 รูปแบบการสอนของเกอรลาชและอีไล
รูปแบบการเรียนการสอนของเกอรลาช และอีไล (กิดานันท มลิทอง , 2540 : 75-78 ) เปน
ระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบโดยคํานึงถึงเปาหมายและผลลัพทเปนหลัก ปจจัยนําเขาจะเนนวัตถุ
ประสงค เนื้อหา และหลักสูตรเปนหลัก โดยมีการประเมินผลกอนเรียนเพื่อวัดประสบการณเดิมของ
ผูเรียนกอนการดําเนินการสอน กําหนดเวลาสถานที่ กลุมผูเรียน และสื่อการเรียนการสอนอยางกวาง ๆ
วามีอิทธิพลตอการดําเนินยุทธศาสตรการสอนซึ่งอาจจะเปนวิธีการสอนวิธีเดียวหรือผสมผสานวิธีการ
สอน เพื่อพัฒนาการดําเนินการสอนใหเหมาะสมได และเมื่อดําเนินการเรียนการสอนเสร็จสิ้น จะมีการ
วัดผลลัพธหลังการเรียนเพื่อเปนการควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลลัพทของระบบการเรียนการ
สอน เพื่อสงผลยอนกลับของปริมาณของผลลัพทในสวนที่มีคุณภาพไมผานเกณฑมาตรฐาน
เปนขอมูลยอนกลับสูกระบวนการหรือปจจัยนําเขาระบบตอไป

ภาพประกอบ 3 ระบบการเรียนการสอนของเกอรลาชและอีไล
ที่มา : กิดานันท มลิทอง, 2540: 76
จากองคประกอบของระบบการเรียนการสอนของเกอรลาชและอีไล แบงขั้นตอนออกไดเปน
10 ขั้นตอน ดังนี้
2.3.1 การกําหนดเนี้อหาสาระ (Specification of Content) ผูวิจัยเลือกเนื้อหาจากรายวิชา
263-201 เทคโนโลยีการศึกษา ในหนวยที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเปนรายวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรทุกคนตองเรียน และเนื้อหาในหนวยนี้มีมากมาย ซึ่งผูเรียนสามารถเรียน
ดวยบทเรียนบนเว็บเพื่อหาความรูเพิ่มเติม ไมจํากัดเฉพาะในเวลาเรียนเทานั้น
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2.3.2 การกําหนดวัตถุประสงค (Specification of Objectives) เปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
หรือวัตถุประสงคเฉพาะที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติได และผูสอนสามารถวัดได
2.3.3 การประเมินพฤติกรรมเบื้องตน (Assessment of Entering Behaviors) การศึกษาขอมูล
ของผูเรียนวามีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนเนื้อหาสาระที่กําหนดไวไดหรือไม ทั้งนี้จะไดเริ่มตน
สอนใหเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน ซึ่งผูวิจัยใชการทดสอบกอนเรียน
2.3.4 การกําหนดยุทธศาสตรการสอน (Determination of Strategy) ยุทธศาสตรการสอนที่
ผูวิจัยใชในการจัดการเรียนการสอน คือ การสอนโดยใชคําถามการเรียนแบบรวมมือ ทฤษฎีโครงสราง
ทางปญญา และการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.3.5 การจัดกลุมผูเรียน (Organization of Groups) เปนการจัดกลุมเพื่อใหไดเรียนรูรวมกัน
เนื่องจากเปนการเรียนแบบรวมมือ ดังนั้น ผูวิจัยแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละ 6 คน
2.3.6 การกําหนดเวลาเรียน (Allocation of Time) การกําหนดเวลาเรียน ภายในระยะเวลา 4
สัปดาห การเรียนเนื้อหาในบทเรียนผูเรียนสามารถเรียนไดทุกเวลา ทุกสถานที่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร
เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต และผูเรียนเขาหองสนทนาตามเวลาที่ผูสอนกําหนด
2.3.7 การกําหนดขนาดของสถานที่เรียน (Allocation of Space) เนื่องจากผูเรียนสามารถเรียน
เนื้อหาไดทุกเวลา ทุกสถานที่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต เชน หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ และตามราน
บริการอินเทอรเน็ตทั่วไป
2.3.8 การเลือกทรัพยากรหรือแหลงวิทยาการ (Selection of Resources) ผูวิจัยพัฒนาบทเรียน
บนเว็บ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา เพื่อใหผูเรียนใชเปนสื่อในการเขาถึงแหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควา
และเรียนรูเนื้อหาในบทเรียน
2.3.9 การประเมินผลการเรียน (Evaluation of Performance) ผูวิจัยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
2.3.10 การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ (Analysis of Feedback) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
มาวิเคราะหและประเมินผลเพื่อสรุปผลและหาขอบกพรองเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
2.4 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.4.1 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางตามโมเดลซิปปา(CIPPA MODEL)
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางแบบซิปปา (CIPPA) มาจากตัวยอ
ของคําสําคัญซึ่งใชเปนแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งเปนที่มาของชื่อ “CIPPA”
(ทิศนา แขมณี, 2542: 1-27) ดังนี้
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C มาจากคําวา Construct ซึ่งหมายถึง การสรางความรูตามแนวคิดของ Constructivism
กลาวคือกิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรเปนกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งจะทําให
ผูเรียนมีความเขาใจและเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง การที่ผูเรียนมีโอกาสไดสรางความรู
ดวยตนเองนี้ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา
I มาจากคําวา Interactive ซึ่งหมายถึง การปฏิสัมพันธกับผูอื่นหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว
กิจกรรมการเรียนรูที่ดี จะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล และแหลง
ความรูที่หลากหลาย ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม
P มาจากคําวา Physical Participation ซึ่งหมายถึง การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย
โดยการทํากิจกรรมในลักษณะตางๆ ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางกาย
P มาจากคําวา Process Learning หมายถึง การเรียนรูกระบวนการตางๆ กิจกรรมการเรียนรูที่ดี
ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน
กระบวนการแสวงความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม กระบวนการ
พัฒนาตนเอง เปนตน การเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางดานสติ
ปญญาอีกทางดวย
A มาจากคําวา Application หมายถึง การนําความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใช ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมการ
เรียนรูที่มีแตเพียงการสอนเนื้อหาสาระใหผูเรียนเขาใจ โดยขาดกิจกรรมการนําความรูไปประยุกตใช
จะทําใหผูเรียนขาดการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหการเรียนรูไมเกิดประโยชน
เทาที่ควร การจัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชนี้ เทากับเปนการชวยใหผู
เรียนมีสวนรวมในกิจกรรม การเรียนรูในดานหนึ่งดานใดหรือหลายๆ ดาน แลวแตลักษณะของสาระ
และกิจกรรมที่จัด
CIPPA MODEL ใชชื่อภาษาไทยวา “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
แบบประสาน 5 แนวคิดหลัก” ซึ่งแบบประสาน 5 แนวคิดหลักคือ
ก. แนวคิดการสรรคสรางความรู (Constructivism)
ข. แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุมและการเรียนแบบรวมมือ (Group Process and Cooperative
Learning)
ค. แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู (Learning Readiness)
ง. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูกระบวนการ (Process Learning)
จ. แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning)
การใชแนวคิดหลักทั้ง 5 ดังกลาวขางตน ใชบนพื้นฐานของทฤษฎีสําคัญ 2 ทฤษฎี คือ
ก. ทฤษฎีพัฒนาการมนุษย (Human Development)
ข. ทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)
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2.4.2 บทบาทของผูสอนในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
บทบาทของผูสอนในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (ทิศนา แขมมณี , 2542 :
23-25) มีดังนี้
2.4.2.1 การเตรียมการสอน ผูสอนตองศึกษาและวิเคราะหเรื่องที่จะสอนใหเขาใจ
ศึกษาหาแหลงความรูที่หลากหลาย วางแผนการสอน กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน วิเคราะหเนื้อหา
และความคิดรวบยอดและกําหนดรายละเอียดใหชัดเจน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู แบบผูเรียนเปน
ศูนยกลาง กําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู จัดเตรียมสื่อ วัสดุการเรียนการสอนใหเพียงพอสําหรับ
ผูเรียนเอกสาร หนังสือ หรือขอมูลตางๆ ที่จําเปนสําหรับผูเรียน ติดตอแหลงความรูตางๆ ซึ่งอาจจะเปน
บุคคล สถานที่ หรือโสตทัศนวัสดุตางๆ และศึกษาหาความรูเพิ่มเติม จัดตรียมเครื่องมือการประเมินผล
การเรียนรู และเตรียมหองเรียน หรือสถานที่เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน อาจจําเปนตอง
จัดโตะ เกาอี้ในลักษณะใหม
2.4.2.2 การสอน ผูสอนตองสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี กระตุนใหผูเรียนสนใจใน
การเขารวมกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่ไดเตรียมไว โดยอาจมีการปรับแผนให
เหมาะสมกับผูเรียนและสถานการณจริง ดูแลใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมตางๆ แกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
อํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู กระตุนผูเรียนใหมีสวนรวมในกิจกรรม
อยางเต็มที่ สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งเหตุการณที่จะสงผล
ตอการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดขึ้นขณะทํากิจกรรม ใหคําแนะนํา และขอมูลตางๆ แกผูเรียนตามความ
จําเปน บันทึกปญหาและขอขัดของตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมไดดีขึ้น
ใหการเสริมแรงผูเรียนตามความเหมาะสม ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน การเรียนรูของผูเรียน และ
อาจใหขอมูลเนื้อหา ความรูเพิ่มเติมแกผูเรียนตามความเหมาะสม ใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และใหขอเสนอแนะตามความเหมาะสม
2.4.2.3 การประเมิน ผูสอนเก็บรวบรวมผลงาน และประเมินผลงานของผูเรียน
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามที่กําหนดไวในแผนการสอน
2.4.3 บทบาทของผูเรียนในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
บทบาทของผูเรียนในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (ทิศนา แขมมณี , 2542 :
26-27) มีดังนี้
2.4.3.1 บทบาทการมีสวนรวมในการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น หรือ
ประสบการณตางๆ จากแหลงความรูที่หลากหลาย เพื่อนํามาใชในการเรียนรู
2.4.3.2 บทบาทในการศึกษาหรือลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ เพื่อทําความเขาใจ
ใชความคิดในการกลั่นกรอง แยกแยะ วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความรูสึก
หรือประสบการณตางๆ ที่หามาได และสรางความหมายใหแกตนเอง
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2.4.3.3 บทบาทในการจัดระบบระเบียบ ความรูที่ไดสรรคสรางขึ้นเพื่อชวยใหเกิด
การเรียนรู เกิดความคงทน และสามารถนําความรูนั้นไปใชไดสะดวกขึ้น
2.4.3.4 บทบาทในการนําความรูไปประยุกตใชเพื่อชวยใหการเรียนรูนั้นเกิด
ประโยชนตอชีวิต นอกจากนั้น การประยุกตใชจะชวยตอกย้ําความเขาใจ และสรางความมั่นใจใหแก
ผูเรียนในความรูนั้นๆ และการนําความรูไปใชยังกอใหเกิดการเรียนรูอื่นๆ เพิ่มเติมไดดวย
ในการดําเนินตามบทบาททั้ง 4 ขางตนผูเรียนจําเปนตองแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่จําเปน
ในการเรียนรูรวมกับผูอื่นดังนี้
ก. เขารวมกิจกรรมตางๆ อยางกระตือรือรน
ข. ใหความรวมมือและรับผิดชอบในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆรวมกับกลุม
เชน การแสวงหาขอมูล การศึกษาขอมูลและการสรุป เปนตน
ค. รับฟง พิจารณา และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
ง. ใชความคิดอยางเต็มที่ ปฏิสัมพันธ โตตอบ คัดคาน สนับสนุน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และความรูสึกของตนกับผูอื่น
จ. แสดงความสามารถของตนและยอมรับความสามารถของผูอื่น
ฉ. ตัดสินใจและแกปญหาตางๆ
ช. เรียนรูจากกลุมและชวยใหกลุมเกิดการเรียนรู
บทบาทผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมีความเหมาะ
สมและนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนของบทเรียนบนเว็บไดเปนอยางดี เชน การรวม
กันอภิปรายเพื่อตอบคําถามในหองสนทนาของบทเรียนบนเว็บนั้น ผูเรียนตองแสวงหาขอมูล เพื่อถก
ประเด็นปญหากับผูรวมสนทนา ในขณะเดียวกันก็ตองรับฟงความคิดเห็นของผูรวมสนทนาดวย
เปนตน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนผานเว็บและบทเรียนบนเว็บ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งที่เปนงานวิจัยในประเทศไทย
และงานวิจัยตางประเทศ ดังนี้
3.1 งานวิจัยในประเทศ
สําหรับในประเทศไทยการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการจัดการศึกษาขั้นสูง ที่มุงเนน
ใหผูเรียนรูจักการคนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกเหนือจากการฟงบรรยายจากอาจารยผูสอน
ในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนผานเว็บเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาที่นาสนใจ ซึ่งมี
ผูวิจัยไดทําการศึกษาในเรื่องนี้ เชน
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บุญเรือง เนียมหอม (2540 : 124-163) ไดศึกษาสภาพการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต
ในปจจุบัน พบวาการเรียนการสอนเนนกิจกรรมและการบริการอินเทอรเน็ต ผูสอนเปนผูควบคุม
ตรวจสอบ ติดตามการเรียนของผูเรียนและเตรียมความพรอมทรัพยากรสนับสนุนการเรียนทาง
อินเทอรเน็ตมีการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและเครือขายใยแมงมุมมากที่สุด ใชรูปแบบการเรียนแบบ
รวมมือและเรียนรูดวยตนเอง
ทิพยเกสร บุญอําไพ (2540 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลผาน
อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยพบวา ระบบการสอนเสริมทางไกลผาน
อินเทอรเน็ตผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวาอยูในเกณฑ
“เหมาะสมมาก” ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนปกติแบบ
เผชิญหนาก็ไมแตกตางกัน และนักศึกษาที่เรียนจากการสอนเสริมทางไกลผาน อินเทอรเน็ตมีความคิด
เห็นอยูในเกณฑ “เห็นดวยมาก”
ยุมัยลา หลําสุบ (2542: บทคัดยอ) ไดสํารวจสภาพการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
วัตถุประสงคในการติดตอสื่อสารการศึกษาจากแหลงขอมูลภายในประเทศ ใชบริการสืบคนขอมูล
เวิลดไวดเว็บ และบริการสนทนาผานอินเทอรเน็ต นอกจากนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
แสดงความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา
ใหแพรหลายมากขึ้น แสดงวาผูเรียนในระดับอุดมศึกษามีความสนใจและกระตือรือรนกับการเรียน
ดวยบทเรียนบนเว็บ
จุฑารัตน ศราวณะวงศ (2543 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใชเครื่องมือ
ชวยคนสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลการวิจัยสรุปวาการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเรียนรูของ
นักศึกษาดีขึ้น เนื่องจากการเรียนผานเว็บ นักศึกษาสามารถเรียนไดโดยอิสระ และเปนวิธีการเรียนรูที่
สามารถสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดี นักศึกษาสามารถติดตอและสอบถามเปนการสวนตัว
กับผูสอนไดทางอีเมล จากการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ
พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะเปนการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
กนกวรรณ อินทรัตน (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการศึกษาดวยตนเอง
สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไมเคยเรียนรายวิชา 263-201
เทคโนโลยีการศึกษา มากอน เรื่องการจัดระบบการเรียนการสอน แลวทําการหาประสิทธิภาพเว็บไซต
เพื่อการศึกษาดวยตนเอง และศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากที่เรียนดวยเว็บไซต
เพื่อการศึกษาดวยตนเองสูงกวากอนเรียน
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3.2 งานวิจัยตางประเทศ
จากประโยชนของการเรียนการสอนบนเว็บและใชเครื่องมือตางๆในการสื่อสารบนเว็บ
ดังกลาว ทําใหมีผูวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนผานเว็บ ซึ่งประสบความสําเร็จในตางประเทศมาแลว
อาทิ
ริชชี่และฮอฟแมน (Ritchi and Hoffman,1997 : Abstract) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนการ
สอนบนเว็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน พบวาผูสอนสวนใหญเขาไปใชเว็บและสราง
โฮมเพจรายวิชาของตนเองเพื่อใหนักศึกษาเขาไปคนควา ผูเรียนสามารถเรียนรูตามความสามารถของ
แตละคน สามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา มีความกระตือรือรนตลอดเวลา เพราะเปนวิธีการ
เรียนที่งายและนาสนใจ มีภาพประกอบ มีการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหา และยังเปนการจุดประกาย
การสอนแบบใหมที่ผูสอนพยายามนํามาประยุกตใชกับการสอนของแตละคน
ลีโลปและเพนเทอเรีย (LeLoup and Penterio, 2000 : Abstract) ไดทําการวิจัยการใช
อินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลในการจัดการเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ โดยการ
ถายโอนแฟมขอมูล (FTP : File Transfer Protocal) ผลการวิจัยสรุปวา การถายโอนแฟมขอมูล (FTP)
ทําใหไดขอมูลหลายรูปแบบ เชน ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และสื่อประสมตางๆ ซึ่งเปนขอมูล
จากทั่วโลกมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษให
กับผูเรียน
สโปน (Sapone, 2001 : Abstract) ไดศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลบนเว็บ
ตามแนวทฤษฎีโครงสรางทางปญญา (Constructivism) โดยใชกลยุทธการแชทในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งผูเรียนและผูสอนสามารถสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
แครอล (Carol , 1999 : Abstract) ไดศึกษาและสรุปขอดีของการสนทนาของบทเรียนบนเว็บ
วาเปนเครื่องมือที่ครูผูสอนสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนผานเว็บไดเปนอยางดี
เพราะการสนทนาทําใหผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธกันเหมือนกับการพูดคุยกันจริงๆ และนอกจาก
จะสนทนากันระหวางผูเรียนและผูสอนแลว ผูเรียนสามารถสนทนากับที่ปรึกษาพิเศษหรือผูเชี่ยวชาญ
ไดอีกดวย สําหรับผูเรียนที่มีปญหาเรื่องการพิมพขอความก็สามารถขอความชวยเหลือจากผูอื่น เชน
เพื่อน ผูปกครอง ชวยพิมพขอความเพื่อถามและตอบคําถามในระหวางการสนทนาบนเว็บได
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา สถาบันทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศกําลังใหความสนใจกับการนําคุณสมบัติพิเศษของอินเทอรเน็ตและเว็บมาใชประโยชนกับ
การศึกษาเปนอยางมาก งานวิจัยในตางประเทศที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากและแพรหลาย
แตสําหรับในประเทศไทยนั้นยังศึกษาไมกวางขวางพอ และกําลังอยูในระยะเริ่มตนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยสวนใหญไดมีการใชประโยชนและนําคุณสมบัติพิเศษของ
อินเทอรเน็ตและเว็บมาใชในการศึกษามากขึ้น ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว
และไดมีการสํารวจสภาพการใชบริการอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
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สงขลานครินทร ตลอดจนปญหาและความตองการในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษา
ผูวิจัยจึงทําการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
และสงเสริมการใชคุณสมบัติพิเศษของอินเทอรเน็ตและเว็บเพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

