
 
บทที่ 2 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของไดเสนอตามลําดับดังนี้      
1. การเรียนการสอนผานเว็บ 
2. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
3. การสรางสื่อการสอนในรูปแบบเว็บเพ็จ 
4. ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย 
5. การหาประสิทธิภาพของการสอน และส่ือการสอน 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. การเรียนการสอนผานเว็บ 

 
ความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ 

การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) เปนรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีที่
ประยุกตใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตซ่ึงไดรับความสนใจเปนอยางมากเนื่องจากการนําคุณสมบตัิ
ตาง ๆ ของอินเตอรเน็ตมาใชเพื่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีนักการ
ศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บดังนี้  (วรัท  พฤกษากุลนันท, 2546 : 
www.edtechno.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21)

คาน (Khan) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction)
ไววาเปนการเรียนการสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอรมีเดียที่ชวยในการสอน โดยการใชประโยชน
จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเตอรเน็ตมาสราง ใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  
โดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูอยางมากมายและสนับสนุนการเรียนรูในทุกทาง  

คลารก (Clark) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนการสอนผานเว็บวา เปนการเรียน
การสอนรายบุคคลที่นําเสนอโดยการใชเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะหรือสวนบุคคล และ
แสดงผลในรูปของการใชเว็บบราวเซอรสามารถเขาถึงขอมูลที่ติดตั้งไวไดโดยผานเครือขาย  
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รีแลน และกิลลานิ (Relan and Gillani) ไดใหคําจํากัดความของเว็บในการสอนเอาไววา
เปนการกระทําของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุมคอนสตรัคติวิซ่ึมและ
การเรียนรูในสถานการณรวมมือกัน โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรในเวิลดไวดเว็บ 

พารสัน (Parson) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บวา เปนการสอนที่
นําเอาสิ่งที่ตองการสงใหบางสวนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยเว็บสามารถกระทําไดในหลาก หลาย 
รูปแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมตอบทเรียน วัสดุชวยการเรียนรูและการศึกษา
ทางไกล  

ดริสคอล (Driscoll) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บวา เปนการใช
ทักษะหรือความรูตาง ๆ ถายโยงไปสูที่ใดที่หนึ่งโดยการใชเวิลดไวดเว็บเปนชองทางในการเผยแพร
ส่ิงเหลานั้น 

แฮนนัม (Hannum) กลาวถึงการเรียนการสอนผานเว็บวาเปนการจัดสภาพการเรียน 
การสอนผานระบบอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต บนพื้นฐานของหลักและวิธีการออกแบบการเรียน
การสอนอยางมีระบบ  

คารลสันและคณะ (Carlsonetal)  กลาววาการเรียนการสอนผานเว็บเปนภาพที่ชัดเจน
ของการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีในยุคปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 
(Instructional Design) ซ่ึงกอใหเกิดโอกาสที่ชัดเจนในการนําการศึกษาไปสูที่ดอยโอกาส เปนการ
จัดหาเครื่องมือใหม ๆ สําหรับสงเสริมการเรียนรูและเพิ่มเครื่องมืออํานวยความสะดวกที่ชวยขจัด
ปญหา เร่ืองสถานที่และเวลา 

แคมเพลสและแคมเพลส (Camplese and Camplese) ใหความหมายของการเรียนการสอน
ผานเว็บวาเปนการจัดการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือบางสวน โดยใชเวิลดไวดเว็บ เปน ส่ือกลาง
ในการถายทอดความรูแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน เนื่องจากเวิลดไวดเว็บมีความ สามารถ
ในการถายทอดขอมูลไดหลายประเภทไมวาจะเปน ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  
จึงเหมาะแกการเปนสื่อกลาง ในการถายทอดเนื้อหาการเรียนการสอน 

ลานเพียร (Laanpere) ไดใหนิยามของการเรียนการสอนผานเว็บวา เปนการจัดการ
เรียนการสอนผานสภาพแวดลอมของเวิลดไวดเว็บ ซ่ึงอาจเปนเพียงสวนหนึ่งของการเรียนการสอน
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย สวนประกอบการบรรยายในชั้นเรียน การสัมมนาโครงการกลุมหรือการ
ส่ือสารระหวางผูเรียนกับผูสอนหรืออาจเปนลักษณะของหลักสูตรที่เรียนผานเวิลดไวดเว็บโดยตรง
ทั้งกระบวนการเลยก็ได การเรียนการสอนผานเว็บนี้เปนการรวมกันระหวางการศึกษาและการ
ฝกอบรมเขาไวดวยกันโดยใหความสนใจตอการใชในระดับ การเรียนที่สูงกวาระดับมัธยมศึกษา 
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กิดานันท มลิทอง (2543) ใหความหมายวา การเรียนการสอนผานเว็บเปนการใชเว็บ
ในการเรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพื่อนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมด
ตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใชประโยชน
จากคุณลักษณะตาง ๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเตอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบกันทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการพูดคุยสดดวยขอความและเสียงมาใชประกอบดวยเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ใหความหมายวา การสอนบนเว็บ (Web-Based 
Instruction) เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัดทางดานสถานที่และเวลา 
โดยการสอนบนเว็บจะประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ ในการจัดสภาพแวดลอม 
ที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผานเว็บนี้อาจเปนบางสวน
หรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได  

ใจทิพย ณ สงขลา (2542) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บวาหมายถึง  
การผนวกคุณสมบัติไฮเปอรมีเดียเขากับคุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ เพื่อสรางสิ่งแวดลอม
แหงการเรียนในมิติที่ไมมีขอบเขตจํากัดดวยระยะทางและเวลาที่แตกตางกันของผู เ รียน  
(Learning without  Boundary)  

วิชุดา รัตนเพียร (2542) กลาววาการเรียนการสอนผานเว็บเปนการนําเสนอโปรแกรม
บทเรียนบนเว็บเพ็จโดยนําเสนอผานบริการเวิลดไวดเว็บในเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงผูออกแบบและ
สรางโปรแกรมการสอนผานเว็บจะตองคํานึงถึงความสามารถและบริการที่หลากหลายของอินเตอรเน็ต 
และนําคุณสมบัติตาง ๆ เหลานั้นมาใชเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนใหมากที่สุด 

สรุปการเรียนการสอนผานเว็บ หมายถึง การใชโปรแกรมมัลติมีเดียผานอินเตอรเน็ต
และเวิลดวายเว็บ เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนใหผูเรียน เรียนไดทุกที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่
ผูสอนผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน 

ประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บ   
พารสัน (Parson) ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บออกเปน 3 ลักษณะ 

คือ  
1. เว็บชวยสอนแบบรายวิชาอยางเดียว (Stand-Alone Courses) เปนรายวิชาที่มี

เครื่องมือและแหลงที่เขาไปถึงและเขาหาไดโดยผานระบบอินเตอรเน็ตอยางมากที่สุด ถาไมมีการ
ส่ือสารก็สามารถที่จะไปผานระบบคอมพิวเตอรส่ือสารได ลักษณะของเว็บชวยสอนแบบนี้มี
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ลักษณะเปนแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจํานวนมากที่เขามาใชจริงแตจะมีการสงขอมูลจากรายวิชา
ทางไกล  

2. เว็บชวยสอนแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เปนรายวิชา
ที่มีลักษณะเปนรูปธรรมที่มีการพบปะระหวางครูกับนักเรียนและมีแหลงใหมาก เชน การกําหนด
งานที่ใหทําบนเว็บ การกําหนดใหอาน การสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร หรือการมีเว็บที่สามารถ
ช้ีตําแหนงของแหลงบนพื้นที่ของเว็บไซตโดยรวมกิจกรรมตาง ๆ เอาไว 

3. เว็บชวยสอนแบบศูนยการศึกษา (Web Pedagogical Resources) เปนชนิดของ
เว็บไซตที่มีวัตถุดิบเครื่องมือ ซ่ึงสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญเขาไวดวยกันหรือเปนแหลง
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ซ่ึงผูที่ เขามาใชก็จะมีส่ือใหบริการอยางรูปแบบอยางเชน  
เปนขอความ เปนภาพกราฟกการสื่อสารระหวางบุคคล และการทําภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ เปนตน 
(ปรัชญนันท  นิลสุข, 2543 : 55-56) 

การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ   
การจัดการสอนบนเว็บสามารถทําไดใน 3 ลักษณะดวยกัน ไดแก  
1. การจัดการสอนบนเว็บ โดยที่ไมตองมีการเขาชั้นเรียน 
2. การสอนบนเว็บเปน มีการนัดหมายมาเขาชั้นเรียน 
3. การจัดการสอนบนเว็บ เพื่อเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ การจัดการสอน

บนเว็บนั้น ควรมีขั้นตอนดังตอไปนี้  
3.1 ตัดสินใจลักษณะในการสอนบนเว็บ (ตามที่ไดกลาวมาขางตน)  
3.2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรที่จัดการสอนบนเว็บ 
3.3 ศึกษาคุณลักษณะของผูเรียน  
3.4 ออกแบบโครงสรางของเว็บ โดยการกําหนดโครงสรางของเว็บคราว ๆ 

กอนที่จะกําหนดรายละเอียด โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในขอ 2  
3.5 หาความรูและทักษะการใชโปรแกรมตาง ๆ  
3.6 เตรียมเนื้อหาในรูปการสอนบนเว็บ ซ่ึงครอบคลุมเพ็จตาง ๆ  
3.7 การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการสอน ที่เหมาะสมกับการสอนบนเว็บ 

ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมการสอนบนเว็บ  
3.8 ออกแบบการประเมินผลการเรียนของผูเรียน  
3.9 เตรียมความพรอมในดานปญหาเทคนิค เชน การเตรียมการเพื่อสนับสนุน 

สงเสริมและใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคแกผูเรียน  
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3.10 เตรียมความพรอมในดานการเขาถึงเครือขายสําหรับผูเรียน เชน การจัดให
มีคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตอเขากับเครือขายที่สะดวกและทั่วถึง  

3.11 ทดลองใชงาน เพื่อหาขอผิดพลาด และปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปใชจริง 
3.12 หลังจากที่ไดจัดการสอนบนเว็บจริงแลว ควรประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชน ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้นตอไป (ถนอมพร เลาหจรัสแสง : 2544, 87-94)  

การออกแบบเว็บการเรียนการสอน  
การออกแบบเว็บการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ ถือเปนทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร

และเปนทั้งความคิดสรางสรรคและการนําไปใชในสภาพการณจริงตามที่ผูใชตองการและเหมาะสม
โดยทั่วไปมีแนวทางสําหรับการใหผูใชสามารถใชไดอยางสะดวก เชน  

1. การออกแบบใหเหมาะสมกับรูปแบบความคิดของผูใชชวยใหผูใชมองเห็นภาพ
ของระบบ  

2. มีความสม่ําเสมอแตตองไมนาเบื่อ ความสม่ําเสมออยูในลักษณะของคําสั่งที่ใช
กระบวนการที่ผูใชใชในการควบคุมและการเคลื่อนไหว  

3. จัดใหมีขั้นตอนที่ส้ันสําหรับผูที่มีประสบการณและมีรายละเอียดสําหรับผูที่เพิ่ง
เร่ิมใช  

4. ใหขอมูลยอนกลับในสิ่งที่ผูใชทํา ไมใหผูใชมองเห็นภาพที่วางเปลา  
5. ทําหนาจอภาพใหสามารถแสดงสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีความหมายและใชอยาง

คุมคา  
6. ใชขอความที่เปนทางบวก สามารถสื่อหรือนําไปสูการกระทําได โดยหลีกเล่ียง

การใชขอความที่ รูกันเฉพาะคนบางกลุมหรือเครื่องหมายที่ทําใหสับสนหรือคํายอที่ไมส่ือ
ความหมาย  

7. พยายามจัดหนาจอภาพใหเหมาะสม นาอานและใชการตอไปยังเว็บเพ็จหนา
ถัดไป มากกวาที่จะใชการเลื่อนหนาจอภาพไปทางขวามือ  

8. พยายามไมใหมีขอผิดพลาด  
9. ถามีการเชื่อมโดยภาพในเพ็จตองแนใจวาผูใชเขาใจและสามารถทําไดอยาง

สะดวก  
10. ถามีการเชื่อมโยงกับภายนอกจะตองมีขอความบอกไววามีการเชื่อมโยงกับส่ิงใด

และเมื่อเรียกใชจะแสดงสิ่งใดกับผูใชเพื่อใหผูใชสามารถตัดสินใจไดวาจะมีประโยชนในการเรียกดู
หรือไม  
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11. ตองมีเหตุผลที่สมควรในการนําสิ่งภายนอกมาเชื่อมโยงกับเพ็จและจะตอง
ทดสอบการเชื่อมโยงสม่ําเสมอ เพื่อไมใหเกิดกรณีที่ไมสามารถเชื่อมโยงได  

12. หลีกเลี่ยงการทําเว็บเพ็จที่ยาว ตองแบงสาระอยางเหมาะสมหรือมีการจัดทําเปน
กลุมหรือบทยอย ๆ  

13. การจัดทําขอความและภาพจะตองมีวัตถุประสงค มีการจัดเตรียมวางแบบ ขนาด
ของตัวอักษร สี การกําหนดปุมตาง ๆ และการใชเนื้อที่  

14. ภาพที่ใชตองไมใหญเกินไปและตองไมใชเวลานานในการเชื่อมโยงมาสูเว็บเพ็จ  
15. การเชื่อมโยงภาพมาสูเว็บเพ็จนั้นควรบอกขนาดของภาพเพื่อใหผูใชตัดสินใจ

กอนที่จะเลือกใช กําหนดการเชื่อมโยงกับบางแฟมขอมูลเพื่อผูใชสามารถถายขอมูลทั้งแฟมนั้นได
หรือส่ังพิมพไดอยางสะดวก  

16. จัดทําสวนทายของเว็บเพ็จใหมีช่ือผูทํา E-mail ที่จะติดตอได วันที่ที่มีการจัดทํา /
แกไขเปลี่ยนแปลงแนวทางการเลือกตาง ๆ เพื่อใหสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดไดและจํานวน
หนาที่มีการจัดทําและตองไมยากเกินไปหรือส้ันเกินไป  

17. หลักสําคัญ คือ การทําใหเว็บเพ็จนาสนใจโดยการใชการเชื่อมโยงภาพในการที่
จะดึงดูดความสนใจของผูใชการเชื่อมโยงภาพในการที่จะดึงดูดความสนใจของผูใชโดยการใชภาพ
และการวางแบบ การใชงายและใหคุณคาในการเรียนรู  

18. ตองมีการปรับปรุงเว็บเพ็จอยูเสมอ (สรรรัชต หอไพศาล, 2543 : 93-104) 
ประโยชนการเรียนการสอนผานเว็บ  

1. การสอนบนเว็บเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนที่อยูหางไกล หรือไมมีเวลาในการ
มาเขาชั้นเรียนไดเรียนในเวลาและสถานที่ ๆ ตองการ ซ่ึงอาจเปนที่บาน ที่ทํางาน หรือสถานศึกษา
ใกลเคียงที่ผูเรียนสามารถเขาไปใชบริการทางอินเตอรเน็ตได การที่ผูเรียนไมจําเปนตองเดินทาง
มายังสถานศึกษาที่กําหนดไวจึงสามารถชวยแกปญหาในดานของขอจํากัดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่
ศึกษาของผูเรียนเปนอยางดี 

2. การสอนบนเว็บยังเปนการสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันทางการศึกษา ผูเรียน
ที่ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคหรือในประเทศหนึ่งสามารถที่จะศึกษา ถกเถียง อภิปราย 
กับอาจารยครูผูสอนซ่ึงสอนอยูที่สถาบันการศึกษาในนครหลวงหรือในตางประเทศก็ตาม  

3. การสอนบนเว็บนี้ ยังชวยสงเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรูตลอดชีวิต 
เนื่องจากเว็บเปนแหลงความรูที่เปดกวางใหผูที่ตองการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถเขามา
คนควาหาความรูไดอยางตอเนื่องและตลอดเวลาการสอนบนเว็บ สามารถตอบสนองตอผูเรียนที่มี
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ความใฝรูรวมทั้งมีทักษะในการตรวจสอบการเรียนรูดวยตนเอง (Meta-cognitive Skills) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. การสอนบนเว็บ ชวยทลายกําแพงของหองเรียนและเปลี่ยนจากหองเรียน 4 
เหล่ียมไปสูโลกกวางแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ ไดอยาง
สะดวกและมีประสิทธิภาพสนับสนุนสิ่งแวดลอมทางการเรียนที่เช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับปญหาที่พบ
ในความเปนจริง โดยเนนใหเกิดการเรียนรูตามบริบทในโลกแหงความเปนจริง (Contextualization) 
และการเรียนรูจากปญหา (Problem-based_Learning)  

5. การสอนบนเว็บเปนวิธีการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ เนื่องจากที่เว็บไดกลาย 
เปนแหลงคนควาขอมูลทางวิชาการรูปแบบใหมครอบคลุมสารสนเทศทั่วโลกโดยไมจํากัดภาษา 
การสอนบนเว็บชวยแกปญหาของขอจํากัดของแหลงคนควาแบบเดิมจากหองสมุดอันไดแก ปญหา
ทรัพยากรการศึกษาที่มีอยูจํากัดและเวลาที่ใชในการคนหาขอมูล เนื่องจากเว็บมีขอมูลท่ีหลากหลาย
และเปนจํานวนมาก รวมทั้งการที่เว็บใชการเชื่อมโยงในลักษณะของไฮเปอรมิเดีย (ส่ือหลายมิติ)  
ซ่ึงทําใหการคนหาทําไดสะดวกและงายดายกวาการคนหาขอมูลแบบเดิม 

6. การสอนบนเว็บจะชวยสนับสนุนการเรียนรูที่กระตือรือรนทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะ 
ของเว็บที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการศึกษา ในลักษณะที่ผูเรียนถูกกระตุนใหแสดงความคิดเห็นไดอยู
ตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองเปดเผยตัวตนที่แทจริง ตัวอยางเชน การใหผูเรียนรวมมือกันในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ บนเครือขายการใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงไวบนเว็บบอรด
หรือการใหผูเรียนมีโอกาสเขามาพบปะกับผูเรียนคนอื่น ๆ อาจารย หรือผูเชี่ยวชาญในเวลาเดียวกัน
ที่หองสนทนา เปนตน  

7. การสอนบนเว็บเอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธ ซ่ึงการเปดปฏิสัมพันธนี้อาจทําได 2 
รูปแบบ คือ ปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวยกันและ/หรือผูสอน ปฏิสัมพันธกับบทเรียนในเนื้อหาหรือส่ือ
การสอนบนเว็บ ซ่ึงลักษณะแรกนี้จะอยูในรูปของการเขาไปพูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยน ความคดิเหน็กนั 
สวนในลักษณะหลังนั้นจะอยูในรูปแบบของการเรียนการสอน แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบที่ผูสอนได
จัดหาไวใหแกผูเรียน  

8. การสอนบนเว็บยังเปนการเปดโอกาสสําหรับผูเรียนในการเขาถึงผูเชี่ยวชาญ
สาขาตาง ๆ ทั้งในและนอกสถาบันจากในประเทศและตางประเทศทั่วโลก โดยผูเรียนสามารถ
ติดตอสอบถามปญหาขอขอมูลตาง ๆ ที่ตองการศึกษาจากผูเช่ียวชาญจริงโดยตรงซึ่งไมสามารถทํา
ไดในการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมนอกจากนี้ยังประหยัดทั้งเวลาและคาใชจายเมื่อเปรียบเทียบกับ
การติดตอส่ือ สารในลักษณะเดิม ๆ  
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9. การสอนบนเว็บเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานของตน สูสายตา
ผูอ่ืนอยางงายดาย ทั้งนี้ไมไดจํากัดเฉพาะเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนหากแตเปนบุคคลทั่วไปทั่วโลกได 
ดังนั้นจึงถือเปนการสรางแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอยางหนึ่งสําหรับผูเรียน ผูเรียนจะพยายาม
ผลิตผลงานที่ดีเพื่อไมใหเสียชื่อเสียงตนเองนอกจากนี้ผูเรียนยังมีโอกาสไดเห็นผลงานของผูอ่ืนเพื่อ
นํามาพัฒนางานของตนเองใหดียิ่งขึ้น  

10. การสอนบนเว็บเปดโอกาสใหผูสอนสามารถปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหทันสมัย
ไดอยางสะดวกสบายเนื่องจากขอมูลบนเว็บมีลักษณะเปนพลวัตร (Dynamic) ดังนั้นผูสอนสามารถ
ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยแกผูเรียนไดตลอดเวลา นอกจากนี้การใหผูเรียนไดส่ือสารและ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหา ทําใหเนื้อหาการเรียนมีความยืดหยุนมากกวาการเรียนการ
สอนแบบเดิมและเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ การสอนบนเว็บสามารถ
นําเสนอเนื้อหาในรูปของมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหววีดีทัศน ภาพ 3 มิติ
โดยผูสอนและผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบของการนําเสนอเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการ
เรียน(ถนอมพร  เลาหจรัสแสง : 2544, 87-94) 

สรุปการวิจัยคร้ังนี้ไดจัดทําเว็บชวยสอนแบบเว็บสนับสนุนรายวิชาโดยการจัดการเรียน
การสอนผานเว็บ เปนแบบมีการนัดหมายมาเขาชั้นเรียนการออกแบบเว็บการเรียนการสอนได
ออกแบบเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อผูเรียนเกิดประโยชนสูงสุด 
 
2. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 
คอมพิวเตอรในสมัยแรกมีจุดประสงค เพื่อจะใหคอมพิวเตอรทํางานบางอยางแทนมนุษย 

เชน การคํานวณเลข เพราะคอมพิวเตอรสามารถคํานวณไดเร็วกวา อีกทั้งยังมีความแมนยําและมี
ความผิดพลาดนอยกวามนุษย การทํางานนั้นถาจะใหมีประสิทธิภาพสูงจะตองทําเปนหมูคณะ หรือ
ทีมเวิรค (Teamwork) คอมพิวเตอรก็เชนกันหากทําการเชื่อมตอกันเปนเครือขาย ก็ยอมมีประสิทธิภาพ
มากกวาการทํางานแบบเดี่ยว ๆ การทํางานเปนกลุมของคอมพิวเตอรนี้จะเรียกวา “เครือขาย” 
(Network) 

ความหมายของเครือขายคอมพิวเตอร 
เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) คือระบบที่มีคอมพิวเตอรอยางนอยสอง

เครื่องเชื่อมตอกันโดยใชส่ือกลาง และสามารถสื่อสารขอมูลกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทําให
ผูใชคอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกันได นอกจากนี้ยังสามารถใช
ทรัพยากรที่มีอยูในเครือขายรวมกันได เชน เครื่องพิมพ ซีดีรอม สแกนเนอร ฮารดดิสก เปนตน  
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การใชทรัพยากรเหลานี้รวมกันทําใหประหยัดคาใชจายไดมาก เมื่อมีการเชื่อมตอกับเครือขายอื่น ๆ 
ที่อยูหางไกล เชน ระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนเครือขายที่เช่ือมตอคอมพิวเตอรทั่วโลก ทําใหสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลไดกับคนทั่วโลก 

ประเภทของเครือขาย 
ในปจจุบัน เรานิยมจัดประเภทของเครือขายตามขนาดทางภูมิศาสตรที่ระบบเครือขาย

นั้นครอบคลุมอยูซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3’ระบบดังนี้ 
1. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรระยะใกล (LAN : Local Area Network) เปนระบบ

เครือขายระดับทองถ่ิน มีขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่จํากัด เชื่อมโยงกันในรัศมีใกล ๆ ในเขตพื้นที่
เดียวกัน เชน ในอาคารเดียวกัน หองเดียวกัน ภายในตึกเดียวกันหรือหลาย ๆ ตึกใกลกัน เปนตน 
โดยไมตองเชื่อมการติดตอกับองคการโทรศัพทหรือการสื่อสารแหงประเทศไทย ระบบแลนมี
ประโยชนคือ สามารถทําใหเครื่องคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องที่เชื่อมตอกัน สามารถสงขอมูล
แลกเปลี่ยนกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว และยังสามารถใชทรัพยากรรวมกันไดอีกดวย ระบบเครือขาย
LANdจะเปนระบบเครือขายที่มีการใชงานในองคกรตาง ๆ มากที่สุด 

2. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรระดับเมือง (MAN : Metropolitan Area Network)
เปนระบบเครือขายระดับเมือง คือมีการเชื่อมโยงกันในพื้นที่ ที่กวางไกลกวาในระบบ LAN อาจจะ
เชื่อมโยงกันภายในจังหวัด โดยมีลักษณะการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรที่มีระยะหางไกลกันในชวง  
5-40 กิโลเมตร ผานสายสื่อสารประเภทตาง ๆ เชน เสนใยแกวนําแสง สายเคเบิลหรือสายโคแอกเชียล  

3. ระบบเครือขายระยะไกล (WAN : Wide Area Network) เปนระบบเครือขาย
ระดับไกล คือ จะเปนเครือขายที่เช่ือมคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่อยูหางไกลกันเขาดวยกัน อาจจะ
ตองเปนการติดตอส่ือสารกันในระดับประเทศ ขามทวีปหรือทั่วโลกก็ได ตัวอยางเชน อินเตอรเน็ต
ถือวาเปนเครือขาย WAN ประเภทหนึ่ง แตเปนเครือขายสาธารณะ ที่ไมมีใครเปนเจาของทั้งหมด 

สถาปตยกรรมของระบบเครือขาย (Network Architecture) หรือโทโปโลยี (Topology) 
คือลักษณะทางกายภาพ (ภายนอก) ของเครือขาย เปนลักษณะของการเชื่อมโยงสาย

ส่ือสารเขากับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆงภายในเครือขายดวยกันนั่นเอง 
1. โทโปโลยีแบบดาว (Star) มีหลักการสงและรับขอมูล เหมือนกับระบบโทรศัพท 

การควบคุมจะทําโดยสถานีศูนยกลาง ทําหนาที่เปนตัวปดเปด ขอมูลทั้งหมดในระบบเครือขาย
จะตองผานเครื่องคอมพิวเตอรศูนยกลาง (Center Computer) ลักษณะการเชื่อมโยงการติดตอส่ือสาร
ที่มีลักษณะคลายกับรูปดาว(Star)หลายแฉกโดยมีศูนยกลางของดาวหรือฮับเปนจุดผานการติดตอ 
กันระหวางทุกโหนดในเครือขาย ศูนยกลางจึงมีหนาที่เปนศูนยควบคุมเสนทางการสื่อสาร ทั้งหมด
ทั้งภายใน นอกจากนี้ศูนยกลางยังทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูลอีกดวย การสื่อสารภายในเครือขาย
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แบบดาว (Star) จะเปนแบบ 2 ทิศทางโดยจะอนุญาตใหมีเพียงโหนดเดียวเทานั้นที่สามารถสงขอมูล
เขาสูเครือขายได จึงไมมีโอกาสที่หลาย ๆ โหนดจะสงขอมูลเขาสูเครือขายในเวลาเดียวกนั เพือ่ปองกนั
การชนกันของสัญญาณขอมูล 

2. โทโปโลยีแบบบัส (Bus) ในระบบเครือขาย LAN โทโปโลยีแบบ (Bus) นับวา
เปนแบบโทโปโลยีที่ไดรับความนิยมใชกันมากที่สุดมา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เหตุผลอยางหนึ่งก็
คือสามารถติดตั้งระบบ ดูแลรักษา และติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมไดงาย ไมตองใชเทคนิคที่ยุงยาก
ซับซอน ลักษณะการทํางานของเครือขายโทโปโลยีแบบ บัส(BUS) คืออุปกรณทุกชิ้นหรือโหนดทุก
โหนด ในเครือขายจะตองเชื่อมโยงเขากับสายสื่อสารหลักที่เรียกวา "บัส" (Bus) เมื่อโหนดหนึ่ง
ตองการจะสงขอมูลไปใหยังอีกโหนดหนึ่งภายในเครือขาย ขอมูลจากโหนดผูสงจะถูกสงเขาสูสาย
บัสในรูปของแพ็กเกจ ซ่ึงแตละแพ็กเกจจะประกอบดวยตําแหนงของ ผูสงและผูรับ และขอมูล การ
ส่ือสารภายในสายบัสจะเปนแบบ 2 ทิศทางแยกไปยังปลายทั้ง 2 ดานของบัส โดยตรงปลายทั้ง 2 
ดานของบัสจะมีเตอรมิเนเตอร (Terminator) ทําหนาที่ดูดกลืนสัญญาณ เพื่อปองกันไมใหสัญญาณ
ขอมูลนั้นสะทอนกลับ เขามายังบัสอีก เปนการปองกันการชนกันของสัญญาณขอมูลอ่ืน ๆ ที่
เดินทางอยูบนบัส สัญญาณขอมูลจากโหนดผูสงเมื่อเขาสูบัสจะไหลผานไปยังปลายทั้ง 2 ขางของ
บัส แตละโหนดที่เช่ือมตอเขากับ บัสจะคอยตรวจดูวาตําแหนงปลายทางที่มากับแพ็กเกจขอมูลนั้น
ตรงกับตําแหนงของตนหรือไม ถาใชก็จะรับขอมูลนั้นเขามาสูโหนดตน แตถาไมใชก็จะปลอยให
สัญญาณขอมูลนั้นผานไป จะเห็นวาทุก ๆ โหนดภายในเครือขายแบบ บัส นั้นสามารถรับรูสัญญาณ
ขอมูลได แตจะมีเพียงโหนดปลายทางเพียงโหนดเดียวเทานั้นที่จะรับขอมูลนั้นไปได 

3. โทโปโลยีแบบวงแหวน (Ring) เครือขายแบบวงแหวนเปนการสงขอมูลขาวสาร
ผานไปในเครือขาย โดยที่ขอมูลขาวสารจะไหลวนอยูในเครือขายในทิศทางเดียวเหมือนวงแหวน 
หรือ RING นั่นเอง โดยไมมีจุดปลายหรือเตอรมิเนเตอรเชนเดียวกับเครือขายแบบ บัส ในแตละ
โหนดหรือสเตชั่นจะมีรีพีตเตอรประจําโหนด 1 เครื่อง ซ่ึงจะทําหนาที่เพิ่มเติมขาวสารที่จําเปนตอ
การสื่อสาร ในสวนหัวของแพ็กเกจ ขอมูลสําหรับการสงขอมูลออกจากโหนด และมีหนาที่รับ
แพ็กเกจขอมูลที่ไหลผานมาจากสายสื่อสาร เพื่อตรวจสอบวาเปนขอมูลท่ีสงมาใหโหนดของตน
หรือไม ถาใชก็จะคัดลอกขอมูลทั้งหมดนั้นสงตอไปใหกับโหนดของตน แตถาไมใชก็จะปลอย
ขอมูลนั้นไปยังรีพีตเตอรของโหนดถัดไป   
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ฮารดแวรระบบเครือขาย  
การที่จะนําเอาคอมพิวเตอรมาเชื่อมตอกันเปนเครือขายนั้น จะตองมีอุปกรณตาง ๆ

ดังนี้   
1. คอมพิวเตอร ในระบบเครือขายจะตองมีคอมพิวเตอรเปนองคประกอบพื้นฐาน

คอมพิวเตอรที่ตอเชื่อมนั้นไมจําเปนตองเปน หรือประเภทเดียวกันสามารถที่จะนําคอมพิวเตอร
หลากรุนมาเชื่อมตอกันได ไมวาจะเปนเครื่องพีซี แมคอินทอช หรือยูนิกซเวิรกสเตชัน 

2. ทรัพยากรอื่น ๆ ในเครือขาย ซ่ึงหมายถึงอุปกรณคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ที่สามารถ
เชื่อมตอเขากับเครือขายได เชน เครื่องพิมพ แฟกซหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืน ๆ เปนตน 

3. สายเคเบิล คือสายสัญญาณที่นํามาใชเชื่อมตอคอมพิวเตอรและทรัพยากรอื่น ๆ
ในเครือขาย สายเคเบิลที่ใชในปจจุบันมีหลายแบบดวยกัน แตละแบบก็มีความเร็วในการรับสง
ขอมูล และราคาแตกตางกันไป สวนการเลือกใชสายเคเบิลอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับขนาดและประเภท
ของเครือขายที่ใช 

4. โมเด็ม (Modem) ยอมาจากคําวา "Modulator/Demodulator" กระบวนการที่โมเด็ม
แปลงสัญญาณดิจิทัลใหเปนสัญญาณอนาล็อก เรียกวา มอดูเลชั่น (Modulation) โมเด็มที่ทําหนาที่นี้
เรียกวา โมดูเลเตอร (Modulator) กระบวนการที่โมเด็มแปลงสัญญาณอนาล็อกใหเปนสัญญาณ ดิจิทัล 
เรียกวา ดีมอดูเลชั่น (Demodulation) โมเด็มที่ทําหนาที่นี้เรียกวา ดีโมดูเลเตอร (Demodulator) 

5. การดเชื่อมตอเครือขายหรือแลนการด (Network Interface Card : NIC) อุปกรณ
ที่ใชเชื่อมระหวางคอมพิวเตอรกับสายเคเบิลคือการดเชื่อมเครือขาย การดนี้สวนใหญจะติดตั้ง
ภายในเครื่องคอมพิวเตอร โดยเสียบลงบนเมนบอรดของคอมพิวเตอร สวนพอรตในการเชื่อมตอกบั
สายเคเบิลจะอยูทางดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอร ชวยในการควบคุม การรับสงขอมูล และตรวจสอบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

6. ฮับ (Hub) เปนอุปกรณที่ใชในการเชื่อมตอสายเคเบิลในเครือขายมีลักษณะเปน
ชองเสียบสายเคเบิลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรกับเครื่องพีซีอ่ืน ๆ ที่ทําหนาที่เปนเครื่อง
ไคลเอนต 

7. รีพีตเตอร (Repeater) เปนอุปกรณที่ใชในการเปลี่ยนตัวกลางนําสัญญาณจาก
ตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง เชน จากไฟเบอรออฟติกมายังโคแอกเชียล หรือการเชื่อม
ระหวางตัวกลางเดียวกันก็ได การใชรีพีตเตอรจะทําใหเครือขายทั้งสอง เสมือนเชื่อมกัน โดยท่ี
สัญญาณจะวิ่งทะลุถึงกันไดหมด รีพีตเตอรจึงไมมีการกันขอมูล แตจะมีประโยชนในการเชื่อมตอ
ความยาวใหยาวขึ้น 
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8. บริดจ (Bridge) เปนอุปกรณที่มักจะใชในการเชื่อมตอวงแลนเขาดวยกัน ทําให
สามารถขยายขอบเขตของ LAN ออกไปไดเร่ือย ๆ โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบ ไมลดลงมากนัก 
มักจะถูกใชในการเชื่อมเครือขายยอย ๆ ในองคกรเขาดวยกันเปนเครือขายใหญ เพียงเครือขายเดียว 
เพื่อใหเครือขายยอย ๆ เหลานั้นสามารถติดตอกับเครือขายยอยอ่ืน ๆ ได 

9. เราเตอร (Router) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่เชื่อมตอระบบเครือขายหลายระบบเขา
ดวยกัน คลายกับบริดจ แตมีสวนการทํางานที่ซับซอนมากกวาบริดจมาก โดยเราเตอรจะมีเสนทาง
การเชื่อมโยงระหวางแตละเครือขายเก็บไวเปนตารางเสนทาง เรียกวา Routing Table ทําใหเราเตอร
สามารถทําหนาที่จัดหาเสนทางและเลือกเสนทางที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทาง เพื่อการติดตอ
ระหวางเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10. เกตเวย (Gateway) เปนอุปกรณที่มีความสามารถสูงสุด ในการเชื่อมตอเครือขาย
ตาง ๆ เขาดวยกัน โดยไมมีขีดจํากัด ทั้งระหวางเครือขายตางระบบ หรือแมกระท่ังโปรโตคอล  
จะแตกตางกันออกไป เกตเวยจะแปลงโปรโตคอล ใหเหมาะสมกับอุปกรณที่ตางชนิดกัน จัดเปน
อุปกรณที่มีราคาแพง และติดตั้งใชงานยุงยาก เกตเวยบางตัว จะรวมคุณสมบัติในการเปนเราเตอร
ดวยในตัว หรือแมกระทั่ง อาจรวมเอาฟงกช่ันการทํางาน ดานการรักษาความปลอดภัยที่เรียกวา 
ไฟรวอลล (Firewall) เขาไวดวย   

ประเภทเครือขายในองคกร 
1. ระบบอินเตอรเน็ต (Internet) เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครือขาย 

ที่มีการเชื่อมโยงเขาดวยกันโดยที่คอมพิวเตอรทุกเครื่องจะสามารถเชื่อมตอถึงกันไดทั่วโลก   
2. ระบบอินทราเน็ต (Intranet) เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใชส่ือสารภายใน

กลุมขององคกรนั้น ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีของอินเตอรเน็ต (Inernet) เปนพื้นฐาน 
3. ระบบเอ็กซทราเน็ต (Extranet) เปนการเชื่อมโยงระหวางองคกรตาง ๆ ที่มีอินทราเน็ต

เขาดวยกัน การใชเอ็กซทราเน็ตนั้น องคกรที่เช่ือมกันอยูจะสามารถแบงขอมูลภายในไดตลอดเวลา
ระหวางเครือขายอินทราเน็ตของตนกับองคกรอ่ืน ๆ หรือผูใชบริการไดอยางปลอดภัย 

การคุกคามตอขอมูลในเครือขาย 
1. เกิดจากคอมพิวเตอรเสียหาย สาเหตุหลักที่ทําใหขอมูลสูญหายสวนใหญเกิดจาก

อุปกรณ (Hardware) ในการเก็บขอมูลนั่นเอง   
2. ไมไดรับการอบรมในการใช เพราะผูใชไมทราบถึงระบบการใชงานจริงกอนมี

การใช เมื่อใชจึงปฏิบัติไมถูกตอง จึงเกิดความเสียหายกับขอมูลได   
3. อุบัติเหตุ เพราะเมื่อเครื่องมีปญหา ผูใชมักจะลบบางไฟลทิ้ง ทั้งที่ตั้งใจและไม

ตั้งใจ ทําใหขอมูลนั้นเกิดสูญหายไป 
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4. ไฟไหม เปนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแลวทุกสิ่งทุกอยางจะสูญหายหมด รวมทั้งขอมูล
ในคอมพิวเตอรดวย 

5. ภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติก็นับวาเปนภัยรายแรงอีกประเภทหนึ่งที่สามารถ
ทําลายคอมพิวเตอรและขอมูลในเครือขายทั้งหมดในทันที 

การปองกันขอมูลในเครือขาย 
1. กําแพงไฟ (Firewall ) กําแพงไฟเปนซอฟตแวรหรือฮารดแวรพิเศษที่ถูกออกแบบ

มาสําหรับทําหนาที่ปองกันผูอ่ืนที่ไมมีสิทธิบุกรุกเขามาในเครือขายได 
2. รหัสผาน (Password) คือ ตองปอนบัญชีสมาชิกของผูใชและรหัสผานเสียกอน 

ซ่ึงส่ิงนี้จะเปนตัวกําหนดวาผูใชคนนั้นสามารถเขาถึงขอมูลไดแคไหนแตระบบปองกันโดยใชบัญชี
สมาชิกและรหัสผานนั้นอาจจะหละหลวมได เพราะผูใชที่เปนผูไมไดรับอนุญาตใชเทคนิคการเดา
รหัสผานโดยสุมจากเรื่องใกลตัวดังนั้นผูตั้งรหัสควรที่ตั้งใหยากและเรื่องไกลตัวดวย 

3. การสํารองขอมูลในเครือขาย (Back up) คือการเก็บขอมูลไวในอุปกรณอ่ืน ๆ  
ที่นอกเหนือจากเซิรฟเวอรของเครือขายนั้น ๆ 

การประยุกตใชงานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail : e-mail) เปนการใชเครื่องคอมพิวเตอร

สงขอความในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังบุคคลอื่นโดยการสื่อสารนี้บุคคลที่ทําการ
ส่ือสารจะตองมีช่ือและที่อยูในรูป e-mail address 

2. ไปรษณียเสียง (Voice mail) เปนการสงขอความในรูปแบบของเสียงผานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องคอมพิวเตอร เสียงจะถูกสงผานสื่อและนําไปเก็บไวในอุปกรณบันทึกเสียง
จนกวาจะมีการเปดฟง 

3. โทรสาร (Facsimile or Fax) เปนการสงขอความที่เปนหนากระดาษ จากเครื่อง
สงไปยังเครื่องรับโทรสาร สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรในการสงขอมูลไดเชนเดียวกับเครื่องโทรสาร 
โดยจะตองมีโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะงาน 

4. Video conferencing เปนการสื่อสารขอมูลโดยการสงภาพและเสียง จากฝายหนึ่ง
ไปสูอีกฝายหนึ่ง ในการใช Video conferencing จะตองมีอุปกรณสําหรับการบันทึกภาพและ
อุปกรณบันทึกเสียง โดยที่ภาพและเสียงที่สงไปนั้นอาจเปนภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบได 

5. Global Positioning System (GPS) เปนระบบที่ใชวิเคราะหและระบุตําแหนงของคน 
สัตว หรือส่ิงของที่เปนเปาหมายของระบบโดยใชดาวเทียม ปจจุบันมีการนําไปใชในระบบการเดินเรือ 
เครื่องบิน และเริ่มพัฒนามาใชเพื่อระบุตําแหนงของรถยนตดวย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : 
http://dusithost.dusit.ac.th/~librarian/it107/C5.html )              
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สรุประบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในโรงเรียนที่ใชในการวิจัยเปนแบบระยะใกล
(LAN) แตการเชื่อมตอกับ web page ไดเปนแบบ ระบบเครือขายระยะไกล (WAN) การตอภายใน
ระบบ LAN ตอแบบ โทโปโลยีแบบดาว (Star) โดยมีการดเชื่อมตอเครือขาย โดยไดจัดทําระบบ
ปองกัน มีรหัสผาน มีการประยุกตนําเอาการติดตอส่ือสารแบบตาง ๆ เชน Chat, E-Mail 

 
3.   การสรางสื่อการสอนในรูปแบบเว็บเพ็จ 
 

หลักการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน 
โจนสและฟารเควอร (Jones and Farquar) ไดแนะนําหลักการออกแบบเบื้องตนที่จะ

เปนจุดเริ่มในการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอนดังนี้ 
1. ควรมีการจัดโครงสรางหรือจัดระเบียบขอมูลที่ชัดเจน การที่เนื้อหามีความ

ตอเนื่องไปไมส้ินสุดหรือกระจายมากเกินไปอาจทําใหเกิดความสับสนตอผูใชได ฉะนั้นจึงควร
ออกแบบใหมีลักษณะที่ชัดเจนแยกยอยออกเปนสวนตาง ๆ จัดหมวดหมูในเรื่องที่สัมพันธกัน 
รวมทั้งอาจมีการแสดงใหผูใชเห็นแผนที่โครงสรางเพื่อปองกันความสับสนได 

2. กําหนดพื้นที่สําหรับการเลือก (Selectable Areas) ใหชัดเจนซึ่งโดยทั่วไปจะมี
มาตรฐานที่ชัดเจนอยูแลวเชน ลักษณะของไฮเปอรเท็กซที่เปนคําสีฟาและขีดเสนใต พยายาม
หลีกเลี่ยงการออกแบบที่ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไปที่คนสวนใหญใชยกเวนจะมีความจําเปนที่ตอง
ใช นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการทําใหตัวเลือกเกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงปกติเมื่อมีการคลิกคําหรือ
ขอความใด ๆ เมื่อกลับมาที่หนาเดิมคําหรือขอความนั้น ๆ ก็จะเปลี่ยนจากสีฟาเปนสีแดงเขมเพื่อ
บอกใหทราบวาผูใชไดเลือกสวน นั้นไปแลว ในการออกแบบจึงควรใชมาตรฐานเดิมแบบนี้เชนกัน 

3. กําหนดใหแตหนาจอภาพสั้น ๆ ทั้งนี้จากการวิจัยพบวาผูใชไมชอบการเลื่อน 
ขึ้นลง (Scroll) อีกทั้งยังเสียเวลาในการโหลดนานและยุงยาก ตอการพิมพที่ผูใชตองการเนื้อหาเพียง
บางสวน แตถามีความจําเปนตองใชหนายาวก็ควรกําหนดเปนพื้นที่แตละสวนของหนา โดยให
ผูเรียนสามารถเลือกไปยังจุดตาง ๆ ไดในหนาเดียวในลักษณะของบุคมารค (Bookmark) 

4. ลักษณะการเชื่อมโยงที่ปรากฏในแตละหนา หากมีทั้งการเชื่อมโยงในหนา
เดียวกันและการเชื่อมโยงไปยังหนาอื่น ๆ หรือออกจากหนาจอไปยังหนาจอใหมจะกอใหเกิดการ
สับสนได โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูเรียนใชปุมมาตรฐานที่มีอยูในโปรแกรมคนผาน (Web Browser) 
อาจทําใหผูเรียนหลงทางไดฉะนั้นจึงตองออกแบบใหมีความแตกตางและชัดเจน 

5. ตองระวังเรื่องของตําแหนงในการเชื่อมโยงการที่จํานวนการเชื่อมโยงมากและ
กระจัด กระจายอยูทั่วไปในหนาอาจกอใหเกิดความสับสน การออกแบบที่ดีควรจัดการเชื่อมโยงไป
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ยังหนาอื่น ๆ อยูรวมกันเปนสัดสวนมีลําดับกอนหลังหรือมีหมายเหตุประกอบ เชน จัดรวมไว
สวนลางของหนาจอเปนตน 

6. ความเหมาะสมของคําที่ใชเชื่อมโยง คําที่ใชสําหรับการเชื่อมโยงจะตองเขาใจ
งายมีความชัดเจนและไมส้ันจนเกินไป 

7. ความสําคัญของขอมูลควรอยูสวนบนของหนาจอภาพหลีกเลี่ยงการใชกราฟก
ดานบนของหนาจอเพราะถึงแมจะดูดีแตผูเรียนจะเสียเวลาในการไดรับขอมูลที่ตองการ 

สําหรับนักวิชาการศึกษาในประเทศไทยไดกลาวถึง การออกแบบการเรียนการสอนผาน
เว็บไวหลายทานดังนี้ 

ปทีป   เมธาคุณวุฒิ กลาววาการออกแบบโครงสรางของการเรียนการสอนผานเว็บควรจะ
ประกอบดวย  

1. ขอมูลเกี่ยวกับรายวิชา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดงวัตถุประสงค
ของรายวิชาสังเขปรายวิชาคําอธิบายเกี่ยวกับหัวขอการเรียนหรือหนวยการเรียน 

2. การเตรียมตัวของผูเรียนหรือการปรับพื้นฐานผูเรียน เพื่อที่จะเตรียมตัวเรียน  
3. เนื้อหาบทเรียน พรอมทั้งการเชื่อมโยงไปยังสื่อสนับสนุนตาง ๆ ในเนื้อหา

บทเรียน  
4. กิจกรรมที่มอบหมายใหทําพรอมทั้งการประเมินผล การกําหนดเวลาเรียนการ 

สงงาน  
5. แบบฝกหัดที่ผูเรียนตองการฝกฝนตนเอง  
6. การเชื่อมโยงไปแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาคนควา  
7. ตัวอยางแบบทดสอบ ตัวอยางรายงาน  
8. ขอมูลทั่วไป (Vital Information) แสดงขอความที่จะติดตอผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของ

การลงทะเบียนคาใชจาย การไดรับหนวยกิตและการเชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาหรือหนวยงานและ
มีการเชื่อมโยงไปสูรายละเอียดของหนาที่เกี่ยวของ 

9. สวนแสดงประวัติของผูสอนและผูที่เกี่ยวของ  
10. สวนของการประกาศขาว (Bulletin Board)  
11. หองสนทนา (Chat Room) ที่เปนการสนทนาในกลุมผูเรียนและผูสอน (เครือขาย

สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและสังคม, http://www.edtechno.com 
/modules. php?name=Content&pa= showpage&pid=24) 
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โครงสรางของเว็บ(WebStructure) 
รูปแบบโครงสรางของเว็บไซตตามแนวคิดของ_Lynch_and_Horton_ดังนี้ 
1. โครงสรางแบบเรียงลําดับ (Sequential Structure) เปนโครงสรางที่ใชเก็บขอมูล

ที่เปนเรื่องราวตามลําดับเวลา หรือดําเนินเนื้อหาไปตามลําดับ หรือจากเรื่องทั่วๆไป กวางๆ ไปสู
เรื่องที่จําเพาะเจาะจงมากขึ้น หรือ มีรายละเอียดมากขึ้น หรือการเรียงลําดับตามตัวอักษร อาทิ 
ดรรชนี สารานุกรม หรืออภิธานศัพท อยางไรก็ตามโครงสรางแบบนี้ เหมาะกับเว็บที่มีขนาดเล็ก 
เนื้อหาไมซับซอนเหมือนการอานหนังสือเรียงลําดับไปทีละหนา 

ภายในเว็บไซต จะดําเนินเรื่องไปในลักษณะเสนตรง โดยมีปุมเดินหนา ถอยหลังเปน
เครื่องมือหลักที่เร่ิมจากหนาเริ่มตน (Start Page) ซ่ึงโดยปกติเปนหนาตอนรับหรือแนะนําใหผูใช
ทราบถึงรายละเอียดของเว็บ รวมทั้งอธิบายใหทราบถึงวิธีการเขาสูเนื้อหาและการใชงานของปุมตางๆ 
เมื่อผูใชผานจากหนาเริ่มตนเขาไปสูภายในจะพบกับหนาเนื้อหา (Topic Page) ตาง ๆ โดยในแตละหนา    
หากมีเนื้อหาที่ซับซอนเกินกวาหนึ่งหนาก็สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหา  โดยจัดทําเปนหนา
เนื้อหายอย (SubTopic) และทําการเชื่อมโยงกับหนาเนื้อหาหลักนั้น ๆ ซ่ึงหนาเนื้อหายอยเหลานี้มี
ลักษณะเปนหนาเดี่ยว  ที่เมื่อเขาไปดูรายละเอียดของเนื้อหาแลว ตองกลับมายังหนาหลักหนาเดิม
เทานั้น ไมสามารถขามไปยังเนื้อหาอ่ืน ๆ ได และเมื่อผูใชผานไปจนจบเนื้อหาทั้งหมดแลวก็จะ
มาถึงหนาสุดทาย (End Page) ซ่ึงอาจจะเปนหนาที่ใชสรุปเนื้อหาทั้งหมด การเชื่อมโยงระหวางหนา
แตละหนาใชลักษณะของการใชปุมหนาตอไป (Next Topic) เพื่อเดินหนาไปสูหนาตอไป ปุมหนาที่
แลว (Previous Topic) เพื่อตองการกลับไปสูหนาที่ผานมา  ในสวนของการเขาไปสูหนาเนื้อหายอย
อาจใชลักษณะของไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมีเดีย ที่ทําไวในหนาเนื้อหา หลักเชื่อมโยงไปสูหนาเนื้อหา
ยอย และใชปุมกลับมายังหนาหลัก (Main Topic) ในกรณีที่อยูในหนา เนื้อหายอย และตองการ
กลับไปยังหนาเนื้อหาหลักดังรูป 

ขอดีของโครงสรางประเภทนี้คือ งายตอผูออกแบบในการจัดระบบโครงสราง และ
งายตอการปรับปรุงแกไข  เนื่องจากมีโครงสรางที่ไมซับซอน การเพิ่มเติมเนื้อหาเขาไปสามารถทําได
งาย เพราะมีผลกระทบตอบางสวนของโครงสรางเทานั้น แตขอเสียของโครงสรางระบบนี้คือ ผูใช
ไมสามารถกําหนดทิศทางการเขาสูเนื้อหาของตนเองได ในกรณีที่ตองการเขาไปสูเนื้อหาเพียงหนา
ใดหนาหนึ่งนั้นจําเปนตองผานหนาที่ไมตองการหลายหนาเพื่อไปสูหนาที่ตองการ ทําใหเสียเวลา  
ซ่ึงปญหานี้อาจแกไขโดยการเพิ่มสวนที่เปนหนาสารบัญ (Index Page) ซ่ึงประกอบดวย รายช่ือของ
หนาเนื้อหาทุกหนา  ที่มีในเว็บและสามารถเชื่อมโยงไปสูหนานั้น ๆ โดยการคลิกเมาสที่ช่ือของ
หนาที่ผูใชตองการ เขาไปไวในหนาเนื้อหาแตละหนา เพื่อทําหนาที่เปนเครื่องมือชวยเพิ่มความ
ยืดหยุนในการเขาสูเนื้อหาแกผูใช 
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2. มีโครงสรางแบบลําดับขั้น (Hierarchical Structure) เปนโครงสรางที่มีแนวคิด
เดียวกับ แผนภูมิองคกร เนื่องจากผูใชสวนใหญจะคุนเคยกับลักษณะของแผนภูมิแบบองคกรทั่ว ๆ 
ไปอยูแลว จึงเปนการงายตอการทําความเขาใจกับโครงสรางของเนื้อหาในเว็บไซตลักษณะนี้ 
เว็บไซตประเภทนี้คือการมีจุดเริ่มตนที่จุดรวมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพ็จ (Homepage) และเชื่อมโยง
ไปสูเนื้อหาในลักษณะเปนลําดับจากบนลงลาง 

Home page จะแบงเนื้อหาออกเปน 5 กลุมเนื้อหายอย โดยหนาแรกของกลุมเนื้อหายอย
นั้น เรียกวา Start page ในหนา Start page นี้ จะเปนคําอธิบาย ช้ีแจง บอกหัวขอหรือรายละเอียดของ
เนื้อหาในกลุมเนื้อหายอย เมื่อผูชมเขาไปสูเนื้อหายอยโดยใชปุมหนาตอไป หรือหนาที่แลว 
(Next/Previous Topic) ในการดูเนื้อหายอยทีละหนา เมื่อถึงหนาสุดทายก็ใชปุมกลับขึ้นไปสูหนา
เนื้อหาหลัก (Up to Start page) ในกรณีที่มีการแบงเนื้อหายอยเปนสวนตาง ๆ ควรจัดระบบเนื้อหา
ของสวนนั้น ๆ ในลักษณะโครงสรางแบบลําดับขั้นอีกชั้นหนึ่ง เชน หนา Topic Page 5.2 อาจแยก
ยอยเนื้อหาในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก็สามารถทําหนา Sub Topic Page 5.2.1 และ Sub Topic Page 
5.2.2 ได จากนั้นก็กําหนดลักษณะการเขาสูเนื้อหาในลักษณะเดียวกับที่กลาวมาแลว และสุดทาย  
เมื่อกลับจากดูเนื้อหายอยมาที่หนาแรกของเนื้อหาหลักแลว ก็จะมีปุมกลับไปหนาโฮมเพ็จ (Home Page) 
เมื่อตองการกลับไปที่หนาโฮมเพ็จเพื่อเลือกเนื้อหาหลักสวนตอไป ขอดีของโครงสรางรูปแบบนี้ก็
คือ งายตอการแยกแยะเนื้อหาของผูใชและจัดระบบขอมูลของผูออกแบบ นอกจากนี้สามารถดูแล
และปรับปรุงแกไขไดงายเนื่องจากมีการแบงเปนหมวดหมูที่ชัดเจน  สวนขอเสียคือในสวนของการ
ออกแบบโครงสรางตองระวังอยาใหโครงสรางที่ไมสมดุล นั่นคือ มีลักษณะที่ลึกเกินไป (Too Deep) 
หรือตื้นเกินไป (Too Shallow) ทําใหโครงสรางของเว็บไมสมดุล ตองปรับหนาใหเหมาะเชนเนื้อหา  
ที่ลึกไปอาจตองจัดทําหนาเมนูเพิ่ม หรือเพิ่มการเชื่อมโยงกลับหนาหลักไดงายถาเนื้อหาตื้นเกินไป
อาจยุบรวมเนื้อหาบาง 

3. โครงสรางแบบตาราง (Grid Structure) เปนโครงสรางที่มีความยืดหยุนสําหรับ
ผูใช ทุก ๆ เนื้อหามีความสําคัญเทา ๆ กัน หรือเปนเนื้อหายอย ๆ เหมือนกันและมีลักษณะรวมกัน 
ดังนั้น ทุก ๆ เนื้อหาจึงเชื่อมโยงถึงกันไดตามที่ผูใชตองการ 

4. โครงสรางแบบใยแมงมุม (Web Structure) โครงสรางประเภทนี้จะมีความ
ยืดหยุนมากที่สุด ทุกหนาในเว็บสามารถจะเชื่อมโยงไปถึงกันไดหมด ผูใชสามารถกําหนดวิธีการ
เขาสูเนื้อหาไดดวยตนเอง การเชื่อมโยงเนื้อหาแตละหนาอาศัยการโยงใยขอความที่มีความคิดรวบ
ยอด (Concept)เหมือนกันของแตละหนาในลักษณะของไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมีเดีย 

นอกจากการเชื่อมโยงภายในเว็บนั้น ๆ แลว ยังสามารถเชื่อมโยงออกไปสูเนื้อหาจาก
เว็บภายนอกไดในหนาเว็บเพ็จ (Web Page) แตละหนาจะรวบรวมคําสําคัญของเนื้อหา วางไวในสวน
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ใดสวนหนึ่งของหนานั้น  เพื่อทําเปนไฮเปอรลิงค (Hyperlink) ไปยังหนาที่บรรจุรายละเอียดของ
เร่ืองดังกลาว  ขอดีของรูปแบบนี้คืองายตอผูใชในการทองเที่ยวบนเว็บโดยผูใชสามารถกําหนดทิศทาง 
การเขาสูเนื้อหาไดดวยตนเอง แตขอเสียคือถามีการเพิ่มเนื้อหาใหม ๆ อยูเสมอจะเปนการยากในการ 
ปรับปรุงนอกจากนี้การเชื่อมโยงระหวางขอมูลที่มีมากมายนั้นอาจทําใหผูใชเกิดการสับสนได 
(ไพฑูรย ปลอดออน, 2549 : http://nites.esanpt1.org/academy/web% 20design.htm) 

สรุปการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน ไดออกแบบโครงสรางแบบใยแมงมุม  
(Web Structure) ทุกหนาในเว็บสามารถจะเชื่อมโยงไปถึงกันไดหมด ผูใชสามารถกําหนดวิธีการเขา
สูเนื้อหาไดดวยตนเอง และมีการเชื่อโยงไปยัง URL อ่ืนเพื่อประกอบการเรียน 
 
4.  ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย  
 

ประเภทของการเรียนรู 
                           กาเยและคณะ ไดแยกประเภทของการเรียนรูออกเปน 8 ประเภท สรุปไดตามลาํดบั
ขั้นดังนี้(หนูมวน  รมแกว, 2548 : http://www.dr-noomuan.com/Lesson/no_2.htm)    

1. การเรียนรูจากสัญญาณ (Signal Learning) เปนการเรียนรูโดยผูเรียนมีปฏิกิริยา
ตอส่ิงเราที่เปนเงื่อนไข ผูเรียนจะตอบสนองตอสัญญาณหรือเงื่อนไขที่ใหโดยการกระทําซํ้า ๆ กัน 

2. การเรียนรูจากความสัมพนัธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง (Stimulus-Response 
Learning) เปนการเรียนรูที่เกดิจากการตอบสนองอยางตั้งใจหรือจําเพาะเจาะจงโดยใหกระทําซ้ําบอย ๆ 
ตอบสนองไดถูกตองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การควบคุมสิ่งเราจะเพิ่มความถูกตองของการตอบสนองไดมากขึน้
และการเสริมแรงมีความจําเปน 

3. การเรียนรูแบบกลไกตอเนื่อง (Motor Chain) การเรียนรูจะตองมีการกระทํา
ตอเนื่องอยางเหมาะสม ในสถานการณที่จะเราใหผูเรียนตอบสนองโดยผูเรียนทราบจุดมุงหมายของ
การเรียน 

4. การเรียนรูความสัมพันธเชื่อมโยงทางภาษา (Verbal Chaining or Verbal Association)
การเรียนรูจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธของถอยคําหรือภาษาที่ใช 

5. การเรียนรูโดยสามารถจําแนกความแตกตางได (Discrimnation Learning) เปน
การเรียนรูที่ตองมีความเขาใจอยางกวางขวางลึกซึ้งตามลําดับขั้นตาง ๆ ที่จะเรียนรูจนสามารถ
จําแนกแยกแยะความซับซอนได เชน สามารถแยกชื่อตาง ๆ ของพืชและสัตวได และเรียกไดอยาง
ถูกตอง 
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6. การเรียนรูมโนทัศน (Concept Learning) มโนทัศนโดยทั่วไปจะมีอยู 2 แบบ คือ 
มโนทัศนแบบรูปธรรมและมโนทัศนแบบนามธรรม มโนทัศนแบบรูปธรรมเกิดจากการสังเกตและ
รวมกิจกรรมจากสภาพการณที่จัดใหแบบรูปธรรม สวนมโนทัศนแบบนามธรรมนั้น เปนมโนทัศน
ที่เกี่ยวกับสัญลักษณหรือส่ิงแทนของจริงตาง ๆ เชนส่ีเหล่ียม สามเหลี่ยม ความรอน ความเย็น เปนตน 
ดังนั้นการเรียนรูมโนทัศนจึงเกิดขึ้นไดตามจุดมุงหมายที่เราตั้งไวโดยเรียนรูผานทางสภาพการณ 
การเรียนรูเพื่อใหเกิดการตอบสนองสามารถสรุปหลักการและจุดมุงหมายจากสิ่งแวดลอมได 

7. การเรียนรูกฎเกณฑหรือหลักการ (Rule Using or Principle Learning) การเรียนรู
จะเกิดขึ้นอยางมีลําดับตอเนื่องและชัดเจน สามารถนํามโนทัศนตาง ๆ มาใชไดอยางสัมพันธกัน  
จนสามารถกําหนดเปนหลักการหรือกฎเกณฑตาง ๆ ได 

8. การแกปญหา (Problem Solving) การเรียนรูตองอาศัยกฎเกณฑหรือหลักการเบื้องตน
ตาง ๆ ที่สรางขึ้นมา จากหลักการก็จะนําไปสูกระบวนการคิดใหม ๆ เกิดการคิดและขยายแนวคิด
สามารถนําหลักการนั้นไปใชไดอยางสรางสรรคและสามารถแกปญหาได 

จากลักษณะการเรียนรูดังกลาว กาเยไดสรุปวาผูเรียนจะเกิดความสามารถซึ่งเปนผล
ของการเรียนรู (Learning Outcomes) และผลการเรียนรูนี้ถามองในมุมหนึ่งก็คือ จุดมุงหมายของการศึกษา
และการเรียนการสอนนั่นเอง 

ทฤษฎีการเรียนรูของกาเยกับเทคโนโลยีการศึกษา 
จากทฤษฎีการเรียนรูของกาเย จะเห็นวาเปนทฤษฎีการเรียนรูที่ประยุกตทฤษฎีการ

เรียนรูตาง ๆ เขามาสูเหตุการณการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการออกแบบ
และพัฒนาระบบการสอน 

กาเยและคณะ ไดใหขอเสนอแนะวาการเรียนรูของ แตละบุคคลจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัย  2  ประการคือ 

1. สภาพการเรียนรู (Conditions of Learning) เปนความพรอมภายในตัวผูเรียนดาน
ความสามารถที่มีอยูกอนเรียนและสภาพภายนอกที่จัดใหแกผูเรียน 

2. เหตุการณในการเรียนรู (Events of Learning) หมายถึงกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในระหวางการเรียนรู กาเยไดเสนอรูปแบบของกระบวนการเรียนรูและการจํา ซ่ึงเปนรูปแบบที่
ตั้งอยูบนทฤษฎีการเรียนรูกลุมความรูความเขาใจยุคใหม 

กระบวนการเรียนรูและการจําของกาเยเมื่อมีส่ิงเราจากสภาพแวดลอมมากระตุน
หนวยรับ ประสาทสัมผัสจะรับสิ่งเราสงไปทําการบันทึกความรูสึกและจะไดรับการกลั่นกรองจาก
กระบวนความตั้งใจและการเลือกการรับรูเลือกเฉพาะขอมูลที่ตองการแลวสงตอไปยังหนวยความจาํ
ระยะสั้น โดยอาศัยส่ือ (ภาพและเสียง) และบางสวนถูกสงไปยังหนวยความจําระยะยาว และเรียกมา
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ใชงานไดดวยกระบวนการเสาะหา และการระลึก ผลจากกระบวนการนี้ทําใหมีการปฏิบัติโดยอาศัย
หนวยแสดงเปนการตอบสนอง เมื่อไดทราบผลการปฏิบัติก็จะเกิดการเรียนรู การทราบผลการ
ปฏิบัติเปนกระบวนการขอมูลยอนกลับ  

ดังนั้นกระบวนการเรียนรูและการจําของกาเยนี้จึงเปนทฤษฎีการเรียนรูที่เนนในเรื่องของ
กระบวนการความรู (Information Processing)จากกระบวนการเรียนรูและการจําของกาเย สามารถ
นํามาประยุกตเปนกระบวนการเรียนรูทางเทคโนโลยีการศึกษา ไดดังนี้ 

1. การรับรู (Receiving)  
2. การรวบรวม (Organization)  
3. การวิเคราะห (Analysis)  
4. การเสนอสื่อ (Presenting the Stimulus Material)  
5. การนํามาใช (Application)  
6. การตอบสนอง (Reponse) 
7. การประเมินผล (Evaluation)  
8. ขอมูลยอนกลับ (Feed Back) 

(หนูมวน  รมแกว, 2548 : http://www.dr-noomuan.com/Lesson/no_2.htm)    
สรุปการเรียนการสอนบนเว็บเพ็จ (Web Page) ชวยใหผูเรียนไดเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับ

ทฤษฎีการเรียนรู ของกาเยและคณะ โดยไดนําทฤษฎีการเรียนรูที่ประยุกตทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ 
เขามาสูเหตุการณการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบการสอน 

 
5.  การหาประสิทธิภาพของการสอน และสื่อการสอน 
 

ในปจจุบัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ ครูอาศัยส่ือ 
นวัตกรรมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  การวัดและการประเมินผลอาศัยวิธีวัดจากสภาพจริง   
ซ่ึงเปนการวัดและประเมินผลกระบวนการ การทํางานดานสมอง หรือการคิดและจิตใจของผูเรียน
อยางตรงไปตรงมาตามที่ผูเรียนกระทํา  ศึกษาในแนวลึก ถึงการระทําที่ปรากฏ  

5.1  การประเมินเว็บไซต 
โชวารด(Soward)ไดกลาววา เว็บไซตจะตองอยูบน ฐานที่ผูใชเปนศูนยกลางโดยให

นึกถึงเสมอวา เว็บไซตควรเนนใหผูใชสามารถเขาใชไดสะดวก ไมประสบปญหาติดขัดใด ๆ  
การประเมินเว็บไซต มีหลักการที่ตองประเมินคือ  
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1. การประเมินวัตถุประสงค (Purpose) เว็บไซตที่ดีตองมีวัตถุประสงควาเพื่ออะไร 
เพื่อใคร และกลุมเปาหมายคือใคร  

2. การประเมินลักษณะ (Identification) เว็บไซต ควรจะทราบไดทันทีเมื่อเปด
เขาไปวาเกี่ยว ของกับเรื่องใด ซ่ึงในหนาแรก (Homepage) จะทําหนาที่เปนปกในของหนังสือ(Title) 
ที่บอกลักษณะและรายละเอียดของเว็บนั้น  

3. การประเมินภารกิจ (Authority) ในหนาแรกของเว็บ จะตองบอกขนาดของ
เว็บและรายละเอียดของโครงสรางของเว็บ เชน แสดงที่อยูและเสนทางภายในเว็บ และชื่อ
ผูออกแบบเว็บ  

4. การประเมินการจัดรูปแบบและการออกแบบ (Layout and Design) ผูออกแบบ
ควรจะประยุกตแนวคิดตามมุมมองของผูใช ความซับซอน เวลา รูปแบบที่เปนที่ตองการของผูใช  

5. การประเมินการเชื่อมโยง (Links) การเชื่อมโยงถือเปนหัวใจของเว็บเปนสิ่ง 
จําเปนและมีผลตอการใช การเพิ่มจํานวนเชื่อมโยงโดยไมจําเปนจําไมเปนประโยชนตอผูใช ควรใช
เครื่องมือสืบคนแทนการเชื่อมโยงที่ไมจําเปน  

6. การประเมินเนื้อหา (Content) เนื้อหาทีเปนขอความ ภาพ หรือเสียง จะตอง
เหมาะสมกับเว็บและใหความสําคัญกับองคประกอบทุกสวนเทาเทียมกัน  

พอตเตอร (Potter) ไดเสนอวิธีการประเมินการเรียนการสอนผานเว็บ ซ่ึงเปนวิธีการ
ที่ใชประเมิน สําหรับการเรียนการสอนทางไกลผานเว็บของมหาวิทยาลัยจอรจ เมสัน โดยแบงการ
ประเมินออกเปน 4  แบบ คือ 

1. การประเมินดวยเกรดในรายวิชา (Course Grades) เปนการประเมินที่ผูสอน
ใหคะแนนกับผู เรียนซึ่งวิธีการนี้กําหนดองคประกอบของวิชาชัดเจน เชน คะแนน 100 % แบงเปน 
การสอบ 30 % จากการมีสวนรวม 10 % จากโครงงานกลุม 30 % และงานที่มอบหมายในแตละสัปดาห
อีก 30% เปนตน  

2. การประเมินรายคู (Peer Evaluation) เปนการประเมินกันเองระหวางคูของ
ผูเรียนที่เลือกจับคูกันในการเรียนทางไกลดวยกัน ไมเคยพบกันหรือทํางานดวยกัน โดยใหทําโครงงาน
รวมกันใหติดตอกันผานเว็บและโครงงานเปนเว็บที่เปนแฟมสะสมงานโดยแสดงเว็บใหนักเรียน 
คนอื่น ๆ ไดเห็นและจะประเมินผลรายคูจากโครงงาน  

3. การประเมินตอเนื่อง (Continuous Evaluation) เปนการประเมินที่ผูเรียนตอง
สงงานทุก ๆ สัปดาหใหกับผูสอน โดยผูสอนจะใหขอเสนอแนะและตอบกลับในทันที ถามีส่ิงที่
ผิดพลาดกับผูเรียนก็จะแกไขและประเมินตลอดเวลาในชวงระยะเวลาของวิชา 
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4. การประเมินทายภาคเรียน (Final Course Evaluation) เปนการประเมินผล
ปกติของการ สอนที่ผูเรียนนําสงผูสอนโดยการทําแบบสอบถาม สงผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
หรือเครื่องมืออ่ืนใดบนเว็บตามแตจะกําหนด เปนการประเมินตามแบบการสอนปกติที่จะตอง
ตรวจสอบความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์การเรียนของผูเรียน (สรรรัชต  หอไพศาล, 2543 : 93-104) 

5.2  การหาประสิทธิภาพของการสอน และประสิทธิภาพสื่อการสอน 
การจัดกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการเรียนรู หรือแผนการสอน วิธีการและสื่อตาง ๆ 

เหลานี้เรียกวานวัตกรรม  เมื่อใชกับนักเรียนแลวเปนหนาที่ของผูสอนที่จะประเมินการสอนของ
ตนเองเพื่อนําไปพัฒนา และหาทางเลือกอื่น ๆ ในการพัฒนาการสอนของตนเอง การประเมินการสอน 
หรือที่เรียกวาการหาประสิทธิภาพของการสอน มี 2 แนวทาง   ดังนี้ 

5.2.1 การทดสอบคะแนนระหวางเรียน และหลังเรียน 
5.2.2 การใชเกณฑมาตรฐาน  E1 / E2 

การทดสอบคะแนนกอนเรียน และหลังเรียน 
สูตรที่ใชมีหลายสูตร  แตที่นิยมใช คือ  t – test 

 

t    =   

1n
D)(Dn

D
22

−

−∑ ∑
∑   ;  df  =  n-1 

 
D  คือ  คะแนนหลังเรียน – คะแนนระหวางเรียน 

หากปรากฏวาผลการทดสอบ  t-test  แตกตางกันจริงอยางมีนัยสําคัญถือไดวาการสอน 
หรือส่ือนวัตกรรม ที่ใชมีประสิทธิภาพสูง 

การใชเกณฑมาตรฐาน  E1 / E2

เกณฑมาตรฐาน  E1 / E2  เปนเกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินในกระบวนการเรียนการสอน  กับคะแนนที่ไดจากการสอบครั้งสุดทาย (Final) หลังจาก
เรียนจบเรื่อง หรือผลการเรียนรูที่คาดหวังแตละขอ  ถาเปนนักเรียนกลุมที่เรียนเกงควรตั้งเกณฑที่ 
90/90  สวนนักเรียนที่คอนขางออน ควรใชเกณฑ   70/70  หรือ 80/80  แลวแตความยากงายของ
สาระ 

E1   เปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดในหอง ที่เก็บจากกิจกรรม 
เชนใบงาน แบบฝกหัด แบบทดสอบยอย ในระหวางเรียนเรื่องนั้น ๆ หรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
หรือจุดประสงคนั้น ๆ  
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E2    เปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังเรียน หรือสอบครั้งสุดทาย
ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรือจุดประสงคนั้น ๆ  

การหาประสิทธิภาพ จะชวยใหผูเรียนไดวัดความรูจากการใชส่ือที่มีประสิทธิภาพ
ถึงระดับที่ผูสรางตั้งใจ หรือเรียกวา มีเกณฑประสิทธิภาพ การกําหนด E1 : E2 ใหมีคาเทาใดนั้น 
ผูสรางเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติวิชาประเภทเนื้อหามักจะกําหนดเปน 80 : 80 ถึง 
90 : 90 สวนวิชาประเภททักษะ จะกําหนดเปน 75 : 75 แตไมควรตั้งเกณฑไวต่ํา (ปรีชา  เหลาพนันา, 
http://tummath.com/topics1/testing/main.htm) 

สรุปการประเมินเว็บไซตมีการประเมินวัตถุประสงค, ประเมินการเชื่อมโยง,ประเมิน
เนื้อหา และการประเมินการเรียนการสอนผานเว็บเปนการประเมินแบบทายภาคเรียน (Final Course 
Evaluation) จากนําหาประสิทธิภาพของการสอน โดยการทดสอบคะแนนระหวางเรียน และหลัง
เรียนหาคา E1 / E2 และทดสอบกอนเรียน-หลังเรียนหาคา t–test 

 
6.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

อภินันทน  จิตรเจริญ (2543) ไดศึกษาการผลิตสื่อการสอนประกอบรายวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อผลิตสื่อการสอนโดยคอมพิวเตอรประกอบรายวิชา 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน  เพื่อใชกับคอมพิวเตอรระบบเครือขายภายใน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน 
สันปาตองวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหมจํานวน 10 คน โดยใหเรียนบทเรียนจาก
ส่ือการสอนที่สรางในรูปแบบเว็บเพ็จ (Web Page) จากนั้นจึงนําผลการทดสอบมาวิเคราะหตาม 
วัตถุประสงค(ltem – by – Objective analysis) 

ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนมีความพึ่งพอใจและชอบสื่อการสอนที่สามารถคนหาไดเอง
ผานอินเตอรเน็ต และกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์การเรียน จากวัตถุประสงคโดยเฉลี่ยรอยละ 81 

ธิดาทิพย  จันคนา (2543) ไดศึกษาเรื่องการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองสัตว
นารักในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

การศึกษามีวัตถุประสงค เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองสัตวนารัก สําหรบั
ใชในการเรียนการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 25 คนโดยใหผูเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร 
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ชวยสอนที่ผูศึกษาสรางขึ้น หลังจากนั้นใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ผลการเรียนใชการ
วิเคราะหการบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนแตละขอของผูเรียนเปนหลัก 

ผลการศึกษาปรากฏวาผูเรียนทุกคนสามารถผานเกณฑการประเมิน 80% ของทุกวัตถุประสงค 
ยุพเรศ  หอมยา (2542) ไดศึกษาเรื่องการผลิตส่ือการสอนวิชา คอมพิวเตอรพื้นฐานระดับ

ประถมศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและทดสอบคุณภาพของสื่อการสอนประกอบการเรียน 
วิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานระดับประถมศึกษาในเนื้อหาที่เปนปญหากับการสอน กลุมตัวอยางนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542โรงเรียน อนุบาลเชียงใหม สํานักงานการ
ประถมศึกษา อําเภอเมือง สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม ไดมาโดยการสุมอยางงาย 
จํานวน 20 คน โดยใหนักเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น จากนั้นนําผลการทดสอบมา
วิเคราะหตามวัตถุประสงค  (ltem–by–Objective analysis)  

ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑรอบรูตาม
จุดประสงคโดยเฉลี่ยรอยละ 81.5 ผูเรียนมีความพอใจและชอบบทเรียนคอมพิวเตอรจุดประสงค 

คชากฤษ  เหล่ียมไธสง (2546) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูจากบทเรียน
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ ที่มีโครงสรางตางกัน  ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการเรียน
การสอนผานเว็บเรื่องหลักการและแนวโนมการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา และการวิจัยเพื่อสราง
และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน วิชาการวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อหาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู และความพึงพอใจของนิสิตหลังการเรียนระหวางกลุมที่เรียน
ดวยบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บที่มีโครงสรางแบบลําดับขั้นและโครงสรางแบบใย
แมงมุม  การวิจัยครั้งนี้ทําใหไดบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บที่มีโครงสรางแบบ
ลําดับขั้นกับโครงสรางแบบใยแมงมุม วิชาการวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผูเรียนมีความคงทนในการเรียนรูและมีความพึงพอใจหลังการเรียนจากบทเรียนนี้
ในระดับมาก กลาวไดวา ผูสอนสามารถออกแบบบทเรียนโดยการนําเสนอเนื้อหาดวยโครงสราง
แบบใดก็ไดโดยไมลืมที่จะคํานึงถึงหลักการออกแบบที่ถูกตอง และนําไปใชสอนใหผูเรียนบรรลุผล
ตามจุดมุงหมาย 
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ศักดิ์ศรี แสงศรี (2546) ไดศึกษาคนควาเรื่อง พัฒนาชุดการสอนวิชากลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตเรื่อง จังหวัดพังงา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 85/85 กลุมการทดลองเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 6 หองเรียน และครูผูสอนจํานวน 6 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา คือ ชุดการสอน
วิชากลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เร่ืองจังหวัดพังงา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบประเมินชุดการสอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือรอยละ และคาเฉลี่ย ผลการศึกษา
คนควาพบวา ชุดการสอนวิชากลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เร่ือง จังหวัดพังงา สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 4 มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดี ถึงดีมาก และมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด คือ 85/85  

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของไดมีผูวิจัยหลายทานไดใหความสําคัญกับสื่อการเรียนการสอนซึ่ง 
จากตัวอยางงานวิจัยจะเห็นวาการใชส่ือการสอนในการเรียนการสอนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนเพิ่มขึ้นหรือผูเรียนมีความกาวหนามากขึ้น 
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