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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานอินเทอรเน็ตเร่ืองการสรางเว็บเพจดวย
ภาษา HTML5วิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี4ผูศึกษาคนควาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.1  ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.2  หลักการและทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.3  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.4  โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.5  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.6  ข้ันการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.7  หลักการและทฤษฏีทางจิตวิทยาท่ีใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 
  1.8  ประโยชนของคอมพิวเตอรตอการเรียนการสอน 
  1.9  การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.10  การหาประสิทธิภาพตัวส่ือมัลติมีเดีย 
 2. เอกสารและหลักการที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
  2.1  ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
  2.2  ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง 
  2.3  ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
  2.4  ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 
  2.5  ข้ันตอนการเรียนรูดวยตนเอง 
  2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 3. เอกสารและหลักการที่เกี่ยวของกับการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  3.1  ความหมายของการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  3.2  องคประกอบของการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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  3.3  ลักษณะการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  3.4  รูปแบบการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  3.5  ลักษณะโครงสรางเว็บเพ่ือการเรียนการสอน 
  3.6  รูปแบบการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  3.7  ประเภทของการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร 
  3.8  ประโยชนของการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร 
  3.9  การออกหนาเว็บเพ่ือการเรียนการสอน 
  3.10  ซอฟตแวรท่ีใชผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 4. การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร
แกนกลางพุทธศักราช 2551 
 5. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  5.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  5.2  ทฤษฎีของความพึงพอใจ 
  5.3  เคร่ืองมือวัดความพึงพอใจ 
 6. แนวคิดหลักการเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  6.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  6.2  การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  6.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 
 1. ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรนําไปสูส่ือการสอนประเภทใหมท่ี
เรียกวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (Computer Multimedia Instruction หรือ Instructional 
Multimedia Computer) ซ่ึงเปนการนําส่ือหลายอยางมาใชรวมกันในลักษณะของส่ือประสม 
(Multimedia) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดเขามาเปนส่ือกลางในการพัฒนาทางการศึกษาท่ีมีการ
ประยุกตมาจากความทันสมัย และการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน และยังสามารถนํามาใช
เปนส่ือการเรียนการสอนเพ่ือสนองความตองการในการเรียนรูอยางไมจํากัดรูปแบบซ่ึงมีผูให
ความหมายไวหลายทานดังนี้ 
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  กฤษมันต วัฒนาณรงค (2536, หนา 181) กลาววา มัลติมีเดีย หมายถึงการนํา
ภาพกราฟกตัวหนังสือและเสียงมารวมกันภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรทําใหขอมูลตางๆ ไดถูก
นํามาใชพรอมๆ กันไดหลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2538, หนา 86) ใหความหมายของมัลติมีเดีย (Multimedia) วา 
หมายถึง ส่ือผสม ส่ือหลายรูปแบบ 
  สุกัญญา ทองรักษ (2539, หนา 31) ใหความหมายวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียหมายถึง 
การนําเอาคอมพิวเตอรมาควบคุมส่ือตางๆ เพื่อใหทํางานรวมกันในลักษณะของการผสมผสานอยาง 
เปนระบบโดยเปนการรวบรวมการทํางานของเสียง (Sound) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพนิ่ง 
(StillImage) ขอความหลายมิติ (Hypertext) และวิดโีอ (Video) 
  ครรชิต มาลัยวงศ (2540, หนา 109) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียไววา มัลติมีเดีย
หรือส่ือประสม (Multimedia) วาเปนตัวกลาง (Media) หลายๆ ชนิดท่ีผานประสาทสัมผัสตางๆ                    
เชน เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน ขอความ เปนตน มาสัมพันธกัน ซ่ึงแตละชนิดมีคุณคา
สงเสริมกันและกัน กอใหเกิดความรูความเขาใจท่ีลึกซ้ึง ปองกันการเขาใจความหมายผิด เปนการให
ผูเรียนใชประสาทสัมผัสผสมผสาน สามารถตอบสนองจุดมุงหมายของการเรียนการสอนไดอยาง
สมบูรณ 
  กิดานันท มลิทอง ( 2543, หนา 267) ไดใหความหมายไววาส่ือประสมหมายถึง 
การนําส่ือหลายๆ ประเภทมาใชรวมกันท้ังวัสดุอุปกรณและวิธีการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอนโดยการใชส่ือแตละอยางตามลําดับข้ันตอนของเนื้อหาและ
ในปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใชรวมดวยเพ่ือการผลิตหรือการควบคุมการทํางานของอุปกรณ
ตางๆ ในการนําเสนอขอมูลท้ังตัวอักษรภาพกราฟกภาพถายภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศนและเสียง 
  วิชาญ ใจเถิง (2543, หนา 31) กลาววาบทเรียนมัลติมีเดียหมายถึงการนําคอมพิวเตอร
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติทําหนาท่ีเสมือนสมองกลมาเปนส่ือชวยครูในการเรียน 
การสอนนักเรียนเรียนรูเนื้อหาบทเรียนซ่ึงประกอบดวยขอความภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหวเสียง
บรรยายเสียงดนตรีประกอบทําแบบทดสอบกอน-หลังเรียนและฝกทักษะจากคอมพิวเตอรการเรียน
การสอนจากคอมพิวเตอรจะถูกดําเนินไปอยางเปนระบบในรูปแบบท่ีเหมาะสมและนักเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเอง 
  สุภาภรณ สุดเอียด (2543, หนา 12) ไดใหความหมายวามัลติมีเดียเปนส่ือท่ีสามารถ
ส่ือสารไดท้ังขอความภาพนิ่งภาพเคล่ือนไหวเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบทําใหการเรียน
การสอนและการเสนองานมีชีวิตชีวาภายใตการทํางานโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรเพียงเคร่ืองเดียว
เทานั้น 
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  Jeffcoate (1995, p. 7) ไดใหความหมายไววามัลติมีเดียคือระบบส่ือสารขอมูล
ขาวสารหลายชนิดโดยผานส่ือทางคอมพิวเตอรซ่ึงประกอบดวยขอความฐานขอมูลตัวเลขกราฟก
ภาพเสียงและวีดิทัศน 
  Paulissen & Frater (1994, p. 3) กลาววามัลติมีเดีย หมายถึง การใชคอมพิวเตอรรวม
ส่ือและควบคุมอิเล็กทรอนิกสหลายชนิดเชนจอคอมพิวเตอรเคร่ืองเลนวีดิโอแบบเลเซอรดิสกเคร่ือง
เลนแผนเสียงจากแผนซีดีเคร่ืองสังเคราะหคําพูดและดนตรีเพื่อส่ือความหมายบางประการ 
  จากความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถสรุปไดวาบทเรียนท่ีสรางข้ึนดวย
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยนําหลักการสรางบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม และ
หลักการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรในการนําเสนอเร่ืองราวท่ีมีท้ังตัวอักษรภาพ (ภาพน่ิง, 
ภาพเคล่ือนไหว, ภาพกราฟก) และเสียง (เสียงบรรยาย, เสียงดนตรี) คอมพิวเตอรเปนตัวกลางใน
การถายทอดความรูและเนื้อหาใหเปนไปตามวัตถุประสงคมากท่ีสุดเพ่ือใชในการเรียนรูโดยท่ี
ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและรูผลสัมฤทธ์ิในการเรียนทันที 
 2. หลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อใหเกิดการถายโยงความรูนั้นเปน 
การประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูรวมกับความรูทางดาน
คอมพิวเตอรและใชเทคโนโลยีกําหนดแนวทางสงเสริมบูรณาการดานเนื้อหาและการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ (อํานวย เดชชัยศรี, 2542, หนา 122; วุฒิชัย ประสานสอย, 2543, หนา 14) ไดเสนอวา
ในการจัดใหเกิดการถายโยงการเรียนรูควรมีองคประกอบ 4 ประการคือ 
   (1) การสรางแรงจูงใจภายในตนเอง (Self-Motivation) เปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนไดสํารวจคนหาความรูและมีความอยากรูอยากเห็นส่ิงท่ีอยูรอบกายดวยตนเอง 
   (2) โครงสรางของบทเรียน (Structure) จะเนนการจัดกิจกรรมในบทเรียนท่ี
เหมาะสมกับผูเรียนและธรรมชาติของบทเรียนแตละหนวยโดยมีสวนแนะนําใหผูเรียนมองเห็น
ความสําคัญของเนื้อหาบทเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการคนพบความรูใหม 
   (3) จัดลําดับความยากงาย (Sequence) เปนการจัดลําดับการถายโยงการเรียนรู
ไปสูผูเรียนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนและวิธีการท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการ
สรางปฏิสัมพันธกับเนื้อหาความรูในบทเรียน 
   (4) แรงเสริมดวยตนเอง (Self–Reinforcement) การใหผูเรียนเสริมแรงดวย
ตนเอง มีความหมายตอตัวผูเรียนมากกวาแรงเสริมภายนอก (Extrinsic Reinforcement) เพราะการ
เสริมแรงดวยตนเองเปนการเปดโอกาสให ผู เ รียนต้ังความคาดหวังท่ีเหมาะสมกับระดับ
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ความสามารถของตนเองและคิดหาทางแกปญหาและมีแรงจูงใจท่ีอยากจะรับรูและไดเรียนรูเนื้อหา
อ่ืน 
  นอกจากนี้ มนตชัย เทียนทอง (2545, หนา 83-85) ไดกลาวไววามัลติมีเดียไมใช
เทคโนโลยีเดี่ยวๆเพียงลําพังแตเปนการรวมเทคโนโลยีหลายอยางเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความ
สมบูรณในการออกแบบและใชงานเทคโนโลยีเหลานี้ไดแกเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีจอภาพเทคโนโลยีอุปกรณนําเขาและแสดงผลขอมูลเทคโนโลยีการเก็บบันทึกขอมูล
เทคโนโลยีการยอขนาดขอมูลเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเครือขายเทคโนโลยีซอฟตแวรและเทคนิค 
วิธีการนําเสนอขอมูลมัลติมีเดียเกี่ยวของกับส่ือและวิธีการจํานวน 5 สวนดังตอไปนี้ 
   (1) ขอความ (text) 
   (2) เสียง (sound)  
   (3) ภาพ (picture)  
   (4) ภาพวีดิทัศน (video)  
   (5) การปฏิสัมพันธ (interaction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 ส่ือท่ีเปนองคประกอบในมัลติมีเดีย 
 
  รายละเอียดของส่ือและวิธีการแตละสวนมีดังนี้ 
   (1) ขอความ (text) จัดวาเปนองคประกอบพื้นฐานของมัลติมีเดียหลักการใช
ขอความมีอยู 2 ประการคือใชเพื่อนําเสนอขอมูลและใชเพ่ือวัตถุประสงคอยางอ่ืนเชนเปนพอยท 
(point) เพื่อเช่ือมไปยังโนด (node) ท่ีเกี่ยวของในไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมีเดียเนื่องจากขอความ
อานงายเขาใจงายแปลความหมายตรงกันและออกแบบงายกวาภาพขอความจึงจัดวาเปนส่ือพ้ืนฐาน
ของมัลติมีเดีย 

ขอความ 

ภาพวิดีทัศน 

ปฏิสัมพันธ เสียง 

ภาพ 

มัลติมีเดีย 
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   (2) เสียง (sound) เปนส่ือมัลติมีเดียรูปแบบหนึ่งท่ีคลายเปนเกณฑมาตรฐานของ
ระบบงานคอมพิวเตอร ท่ีผูใชมักจะตัดสินวาระบบงานเหลานั้นเปนมัลติมีเดียหรือไมเสียง
ประกอบดวยเสียงบรรยายเสียงดนตรีเสียงผลพิเศษตางๆซึ่งเม่ือใชรวมกันอยางเหมาะสมแลวจะทํา
ใหระบบงานมัลติมีเดียมีความสมบูรณสรางความเราใจและชวนใหติดตามการสรางหรือการใช
เสียงในเคร่ืองคอมพิวเตอรจะตองอาศัยแผงวงจรเสียงและโปรแกรมการจัดการท่ีทํางานสอดคลอง
กัน 
   (3) ภาพ (picture) ภาพท่ีใชในงานมัลติมีเดียแบงออกเปน 2 ประเภทไดแก 
    (3.1) ภาพนิ่ง ไดแก ภาพบิตแมพ (bitmap) และภาพเว็กเตอรกราฟก (vector 
graphic) 
    (3.2) ภาพบิตแมพเปนภาพท่ีเกิดจากกลุมของบิตท่ีใชแทนภาพและสีใน 
แตละโปรแกรมจะมีภาพตางๆ เก็บไวนําออกมาใชหรือปรับแตงแกไขโดยเปนภาพท่ีเกิดจาก 
การสแกนจากเคร่ืองแสกนเนอร เชน ภาพถายของจริงภาพสไลด เปนตน 
    (3.3) ภาพเว็กเตอรกราฟกเปนภาพท่ีเก็บองคประกอบของการสรางแบบ
แปลนโดยใชวิธีการแบงขนาดของภาพในการสรางมีสเกลละเอียดและเที่ยงตรงเหมาะสําหรับ 
วาดภาพโครงสรางหรือรายละเอียดของอุปกรณตางๆ 
    (3.4) ภาพเคล่ือนไหวเปนภาพท่ีเกิดจากการนําภาพท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องมา
แสดงติดตอกันดวยความเร็วท่ีสายตาไมสามารถจับภาพไดจึงปรากฏเปนการเคล่ือนไหวตอเนื่อง
โดยท่ัวไปมักจะเรียกภาพเคล่ือนไหววาแอนิเมชัน (animation) ซ่ึงหมายถึงภาพท่ีสรางข้ึนโดยใช
โปรแกรมเชนเดียวกับการถายทําภาพยนตรภาพเคล่ือนไหวท่ีสรางข้ึนจะมีการเคล่ือนไหวในแตละ
เฟรมซ่ึงภาพแตละเฟรมจะแตกตางกันท่ีแสดงถึงลําดับข้ันการเคล่ือนไหวท่ีมีการออกแบบไวกอน
ภาพแอนิเมชันยังรวมถึงภาพแบบมอรฟฟง (morphing) ท่ีเปนการสอดแทรกภาพอ่ืนใหแทรกเขามา
โดยใชเทคนิคตางๆ เขาชวยตัวอยางเชนการเปล่ียนภาพจากหนาผูชายกลายเปนหนาผูหญิง เปนตน 
   (4) ภาพวีดิทัศน (video) เปนภาพท่ีเกิดจากการถายดวยกลองวีดิทัศนและนํามา
แปลงใหเปนระบบดิจิตอลโดยการบีบอัดสัญญาณวีดิทัศนใหมีจํานวนเล็กลงตามมาตรฐานของการ
ลดขนาดขอมูล เชน MPEG วิธีการดังกลาวนี้สามารถบีบอัดขอมูลไดท้ังสัญญาณภาพและ
สัญญาณเสียงโดยใชวิธีการจับสัญญาณความแตกตางระหวางภาพกอนหนานั้นกับภาพถัดไปแลว
นํามาประมวลผลภาพตามขั้นตอนทําไมตองเก็บขอมูลใหมท้ังหมดสวนใดท่ีเหมือนเดิมก็เก็บภาพ
เกามาใชขอมูลภาพใหมจะเปนคาแสดงความแตกตางกับภาพกอนหนานั้นเทานั้นการบีบอัด และ
การขยายบิตใหเทาเดิมนี้ทําดวยความเร็วประมาณ 1.5 MB ตอวินาทีนอกจากน้ียังมีเทคนิคอ่ืนๆ อีก
รูปแบบของส่ือมัลติมีเดียท้ังหมดสามารถสรุปในรูปแบบของไฟลท่ีใชไดดังนี้ 
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    ขอความ : รูปแบบของไฟล : .TXT, .RTF, . DOC 
    เสียง : รูปแบบของไฟล : .WAV, .MID 
    ภาพนิ่ง : รูปแบบของไฟล : .DIB, BMP, .TIF, .GIF, .WMF  
    ภาพแอนิเมชัน : รูปแบบของไฟล : FLC, .FLI, .MMM  
    ภาพวีดิทัศน : รูปแบบของไฟล : .AVI, .DVI  
   (5) การปฏิสัมพันธ (interaction) เปนการโตตอบกับระบบงานมัลติมีเดียแมวาจะ
ไมอยูในรูปแบบของส่ือแตก็ เปนสวนท่ีทําใหมัลติมี เดียสมบูรณข้ึนจนอาจกลาวไดวาการ
ปฏิสัมพันธเปนสวนสําคัญท่ีทําใหผูใชเกิดความประทับใจไดแกการใชแปนพิมพการคลิกเมาสการ
สัมผัสหนาจอการใชปากกาแสงหรือการปฏิสัมพันธลักษณะอ่ืนๆ 
  ดังนั้นในการสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ให
สมบูรณถูกตองตามหลักการเพื่อใหคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดปฏิสัมพันธ
กับผูเรียนไดเปนอยางดี 
 3. ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใชงานตางๆ นั้นตองพิจารณาตาม
วัตถุประสงคของงานนั้นวาตองการนําเสนอรูปแบบใดมีการจัดภาพและเสียงใหกลมกลืนและมี
ความสมบูรณในเน้ือหาและเทคนิคการนําเสนอจึงถือวาเปนศิลปะอีกดานหน่ึงท่ีผูออกแบบตอง
ออกแบบใหความสะดวกชวยใหส่ือมัลติมีเดียนาสนใจผูใชสามารถคนควาหาความรูไดอยาง
สนุกสนานซ่ึง Linda (1995, pp. 6-8) ไดศึกษาเกี่ยวกับมัลติมีเดียประเภทตางๆ และแบงประเภทของ
มัลติมีเดียโดยอาศัยคุณลักษณะสําคัญของมัลติมีเดียที่เปดโอกาสใหผูใชไดมีโอกาสโตตอบ 
(Interactive) กับส่ือหรือขาวสารที่รับอยูตามลักษณะการนําไปใชงาน ดังนี้ 
  Paulissen and Frater (1994, pp. 5-16) Linda (1995, pp.5-8) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
มัลติมีเดียประเภทตางๆ และแบงประเภทของมัลติมีเดียโดยอาศัยคุณลักษณะสําคัญของมัลติมีเดีย ท่ี
เปดโอกาสใหผูใชไดมีโอกาสโตตอบ (Interactive) กับส่ือหรือขาวสารท่ีรับอยูตามลักษณะ 
การนําไปใชงานได ดังนี้ 
   (1) มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (Education Multimedia) เปนโปรแกรมมัลติมีเดียที่
ผลิตข้ึนเพ่ือใชเปนส่ือการเรียนการสอน เ ร่ิมไดรับความนิยมและนํามาใชในการฝกอบรม 
(Computer Based Training) เฉพาะงาน กอนท่ีจะนํามาใชในระบบช้ันเรียนอยางจริงจังเชน 
โปรแกรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน โปรแกรมพัฒนาภาษา โปรแกรมทบทวนสําหรับเด็ก 
(CAI) ฯลฯ มี 3 รูปแบบ 
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    (1.1) การฝกอบรมดวยตนเอง (Self Training) เปนโปรแกรมการศึกษาท่ี
สรางข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตัวเองในดานทักษะตางๆ มีการนําเสนอ (Presentation) 
หลายรูปแบบเชน การฝกหัด (Drill and Practice) แบบสถานการณจําลอง (Simulation) เปนตนเนน
การเรียนการสอนรายบุคคล เปนส่ือท่ีมีท้ังการสอนความรู การฝกปฏิบัติ และการประเมินผลภายใน
โปรแกรมเดียวผูใชสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมตองมีครูผูสอน 
    (1.2) การชวยสอน (Assisted Instruction) โปรแกรมการศึกษาท่ีสรางข้ึนเพื่อ
ชวยการใหขอมูลหรือใชประกอบการสอนเน้ือหาตางๆ เปนตน หรือใชเปนส่ือในการศึกษาเพ่ิมเติม 
เปนการอํานวยความสะดวกแกผูเรียน ในโปรแกรมอาจจะสรางเปนรูปไฮเปอรเท็กซใหสามารถโยง
เขาสูรายละเอียดท่ีนําเสนอไว ชวยใหการคนควางายข้ึน 
    (1.3) การศึกษาเพื่อการบันเทิง  (Edutainment) โปรแกรมการศึกษาท่ี
ประยุกตความบันเทิงเขากับความรูมีรูปแบบในการนําเสนอแบบเกม (Game) หรือการเสนอความรู
ในลักษณะเกมสถานการณจําลอง (Game Simulation) หรือการนําเสนอเปนเร่ืองส้ัน (Mini Series) 
เปนตน 
   (2) มัลติมีเดียเพ่ือการฝกอบรม (Training Multimedia) เปนโปรแกรมมัลติมีเดียท่ี
ผลิตข้ึนเพื่อการฝกอบรมชวยพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลดานทักษะการทํางานเจตคติตอการ
ทํางานในหนวยงาน 
   (3) มัลติมีเดียเพ่ือความบันเทิง (Entertainment Multimedia) เปนโปรแกรม
มัลติมีเดียท่ีผลิตข้ึนเพื่อความบันเทิง เชนภาพยนตร การตูน เพลง เปนตน 
   (4) มัลติมีเดียเพื่องานดานขาวสาร (Information Multimedia) เปนโปรแกรม
มัลติมีเดียท่ีรอบรวมขอมูลใชเฉพาะงาน ขอมูลจะเก็บไวในรูปซีดีรอมหรือมัลติมีเดียเพื่อชวยรับสง
ขาวสาร (Conveying Information) ใชเพิ่มประสิทธิภาพการรับสงขาวสาร การประชาสัมพันธไปยัง
กลุมเปาหมายท่ีตองการ 
   (5) มัลติมีเดียเพื่องานขายและการตลาด (Sale and Marketing Multimedia) เปน
มัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอและสงขาวสาร (Presentation and Information) เปนการนําเสนอและสง
ขาวสารในรูปแบบวิธีการที่นาสนใจ ประกอบดวยส่ือหลายอยางประกอบการนําเสนอ เชน ดาน
การตลาด รวบรวมขอมูลการซ้ือขาย แหลงซ้ือขายสินคาตางๆ นําเสนอขาวสารดานการซื้อขายทุก
ดานผูท่ีเสนอใจยังสามารถส่ังซ้ือสินคาหรือฟงคําอธิบายเพิ่มเติมในเร่ืองนั้นๆ ไดทันที 
   (6) มัลติมีเดียเพื่อการคนควา (Book Adaptation Multimedia) เปนมัลติมีเดียท่ี
รวบรวมความรูตางๆ เชน แผนท่ี แผนภูมิ ภูมิประเทศของประเทศตางๆ ทําใหการคนควาเปนไป
อยางสนุกสนามมีรูปแบบเปนฐานขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Databases) โดยผานโครงสราง
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ไฮเปอรเท็กซ เชนสารานุกรมตางๆ โปรแกรม Microsoft Bookshelf, Computer’s Family  
Encyclopedia, Tourist Information, Medical Databases, Foreign Databases เปนตน 
   (7) มัลติมีเดียเพื่องานการวางแผน (Multimedia as a Planning Aid) เปน
กระบวนการสรางและนําเสนองานแตละชนิดใหมีความเหมือนจริง (Virtual  Reality) มี 3 มิติ เชน
การออกแบบทางดานสถาปตยกรรม และภูมิศาสตร หรือนําไปใชในดานการแพทย ดานการทหาร  
จําลองการเดินทางในสนามรบ เพื่อใหผูใชไดสัมผัสเหมือนอยูในสถานการณจริง ซ่ึงบางคร้ังไม
สามารถจะไปอยูในสถานการณจริงได 
   (8) มัลติมีเดียเพ่ือเปนสถานีขาวสาร (Information Multimedia) จะพบเหน็ในงาน
บริการขอมูลขาวสารในงานธุรกิจจะติดต้ังอยูสวนหนาของหนวยงาน เพื่อบริการลูกคาโดยลูกคา
สามารถเขาสูระบบบริหารของหนวยงานน้ันดวยตนเอง สามารถใชบริการตางๆ ท่ีนําเสนอไวโดย
ผานหนาจอคอมพิวเตอร สะดวกทั้งผูใชบริการและผูใหบริหาร มีลักษณะเปนปายหรือจอ
อิเล็กทรอนิกสขนาดใหญติดกําแพง (Multimedia Wall Systems) เสนอภาพ เสียง ขอความตางๆ ท่ี
นาสนใจ 
   (9) ระบบเครือขายมัลติมีเดีย (Networking with multimedia) 
    รูปแบบการนําเสนอคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    การสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองออกแบบใหนาสนใจผูใชสามารถเขา
สูเนื้อหาไดสะดวกดังนั้นรูปแบบการนําเสนอจึงมีความสําคัญตอมัลติมีเดียเปนอยางมาก 
  มนตชัย เทียนทอง (2545, หนา 90-92) ไดอธิบายถึงรูปแบบของการนําเสนอ
มัลติมีเดียไววา การออกแบบระบบงานมัลติมีเดียท่ัวๆ ไปเพ่ือใชในการเรียนการสอนและใชงาน
ท่ัวไปจําแนกไดเปน 5 รูปแบบ ไดแก 
   (1) แบบเชิงเสน (linear progression) รูปแบบนี้คลายกับการนําเสนอหนา
หนังสือแตละเฟรมจะเรียงลําดับกันไปอยางตอเนื่องต้ังแตตนจนถึงเฟรมสุดทายการเขาถึง
ระบบงานมัลติมีเดียรูปแบบนี้จึงเหมือนกับการนําเสนอไฮเปอรเท็กซแบบ Guided Tour ท่ีใช
ขอความเปนหลักในการดําเนินเร่ืองแตก็สามารถใสเสียงภาพวีดิทัศนหรือภาพแอนิเมชันลงไปได
เรียกรูปแบบนี้อีกอยางหนึ่งวา Electronic Stories 
 

  
 
ภาพท่ี 2.2 รูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดียแบบเชิงเสน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

20 

   (2) แบบอิสระ (perform hyper jumping) รูปแบบนี้ผูใชมีสิทธิในการขามไปมา
ระหวางเฟรมใดเฟรมหนึ่งไดอยางอิสระซ่ึงชวยกระตุนความสนใจจากผูใชใหติดตามงานระบบ
มัลติมีเดียผูออกแบบท่ียึดโครงสรางตามรูปแบบนี้จะตองระมัดระวังไมใหมีการขามไปมาเกิด 
การหลงทางซ่ึงเปนจุดออนประการสําคัญสําหรับรูปแบบนี้เชนเดยีวกับปญหาการหลงทางท่ีเกิดข้ึน
ของการลิงคของไฮเปอรเท็กซ 
    รูปแบบอิสระจึงเหมาะสําหรับขอมูลท่ีสัมพันธกันผูออกแบบจะตอง
วิเคราะหขอมูลท้ังหมดกอนท่ีจะนําเสนอและตองมีแผนการการนําเสนอที่ชัดเจนมิฉะนั้นจะเปน
ระบบงานมัลติมีเดียท่ีซับซอนและยุงยากในการใชงาน 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 รูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดียแบบอิสระ 
 
   (3) แบบวงกลม (circular paths) การนําเสนอมัลติมีเดียรูปแบบวงกลมประกอบ 
ดวยแบบเชิงเสนชุดเล็กๆ หลายๆ ชุดเช่ือมตอกันเปนชุดใหญซ่ึงอาจจัดไวเปนกลุมเดียวกันใน
รายการใหเลือกของโปรแกรมดังนั้นรายการใหเลือกจึงเปนจุดท่ีรวมเฟรมหลายๆ ชุดเขาดวยกัน
รูปแบบนี้เหมาะสําหรับขอมูลท่ีสัมพันธกันในแตละสวนยอยๆ แตจําแนกออกเปนหลายหัวขอ 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 รูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดียแบบวงกลม 
 
   (4) แบบฐานขอมูล (database) รูปแบบการนําเสนอแบบน้ีใชหลักการของ
ฐานขอมูลมาเปนหลักโดยใชดัชนีคําเปนตัวคนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของดัชนีคําเหลานี้จะเช่ือมโยงไปยัง
ขอความภาพนิ่งภาพเคล่ือนไหวหรือเสียงเหมาะสําหรับการนําเสนอพจนานุกรมศัพทในระบบ
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มัลติมีเดียแตก็สามารถประยุกตใชกับขอมูลอยางอ่ืนๆ ไดเชนกันอาจกลาวไดวารูปแบบนี้เหมาะ
สําหรับโปรแกรมมากท่ีสุดเนื่องจากเปนวิธีธรรมชาติของการจัดการฐานขอมูล 
    ปจจุ บันนี้ มีการพัฒนาโปรแกรมหรือเคร่ืองมือท่ีใชคนหาขอมูลจาก
ฐานขอมูลโดยใชดัชนีคําซ่ึงเรียกเคร่ืองมือเหลานี้วา Search Engine 
   (5) แบบผสม (compound) เปนรูปแบบท่ีนําเอาจุดเดนของแตละรูปแบบมา
ผสมผสานกันข้ึนอยูกับผูออกแบบระบบงานมัลติมีเดียวาจะยึดรูปแบบใดเปนโครงสรางหลักและ
รูปแบบใดเปนโครงสรางรองซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนรูปแบบท่ีแพรหลายมากท่ีสุดเนื่องจากสามารถ
ประยุกตใชงานไดหลากหลาย 
 4. โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  มนตชัย เทียนทอง (2545, หนา 41-59) ไดแบงโครงสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ออกเปน ดังนี้ 
   (1) โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบเชิงเสน (Linear Type) เปน
โครงสรางพื้นฐานท่ีงายที่สุดในการจัดการเนื้อหาหรือกิจกรรมในแตละเน้ือหาหรือกิจกรรมจะ
เรียงลําดับต้ังแตตนจนจบในลักษณะเชิงเสนโดยไมมีการกระโดดขามไปยังสวนอ่ืนๆท่ีไมเกี่ยวของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีมีโครงสรางแบบนี้สามารถใชโปรแกรมใดจัดการก็ไดนับต้ังแต
โปรแกรมประเภทนําเสนอขอมูลจนถึงโปรแกรมนิพนธบทเรียนขอเสียของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียรูปแบบนี้ก็คือผูเรียนจะจําเนื้อหาไดงายเม่ือเรียนซํ้าอีกคร้ังจึงทําใหเกิดความเบ่ือหนายและ
ไมตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5 รูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดียแบบฐานขอมูล 
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ภาพท่ี 2.6 โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบเสนตรง (Linear Type) 
 
   (2) โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสาขา (Branching Type) เปน
โครงสรางท่ีผูเรียนมีอิสระในการเลือกทางเดินของบทเรียนการปฏิสัมพันธท่ีผูเรียนมีตอบทเรียนถา
ผูเรียนตอบคําถามถูกหรือทําแบบทดสอบผานเกณฑจะไดรับเนื้อหาท่ีแตกตางจากผูเรียนท่ีไม
ประสบผลสําเร็จในการตอบคําถามหรือไมผานการทดสอบลักษณะของโครงสรางจึงแตกสาขา
ออกเปนสวนยอยๆ ตามความตองการของผูพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโครงสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสาขาจึงสรางไดยากกวาโครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียแบบเสนตรงแตมีขอดีคือความสามารถตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลไดดี 
    โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสาขาแบงออกได 2 ชนิด
ไดแกชนิดแบบสมบูรณและชนิดไมสมบูรณโดยที่ชนิดสมบูรณจะมีเนื้อหาในแตละเฟรมครบ
สมบูรณซ่ึงเฟรมท้ังหมดจะถูกเช่ือมขนานกันเปนบทเรียนตามท่ีออกแบบไวสวนชนิดไมสมบูรณ 
จะแบงเนื้อหาออกเปนเฟรมหลักและเฟรมยอยๆ โดยที่เฟรมหลักจะบรรจุเนื้อหาสวนท่ีสําคัญๆ 
ในขณะท่ีเฟรมยอยๆ จะบรรจุเนื้อหาสวนขยายหรือรายละเอียดท่ีเกี่ยวของเฟรมหลักเฟรมหนึ่งอาจ
ประกอบดวยเฟรมยอยหลายเฟรมก็ไดหลังจากนั้นจึงนํามาเช่ือมโยงกับเฟรมหลักโดยใชวิธีการ
ตางๆ เชนเช่ือมโยงกันดวยขอความหลายมิติ 
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ภาพท่ี 2.7 โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสาขาชนิดสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8 โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสาขาชนิดไมสมบูรณ 
 
   (3) โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบลําดับช้ัน (Hierarchical Type)
โครงสรางแบบนี้มีลักษณะคลายกับรายการเมนูทางเลือกท่ีแบงออกเปนรายการหลักและรายการ
ยอยลักษณะเปนดับช้ันเหมือนรูปทรงปรามิดใชเนื้อหาท่ีแบงเปนหมวดหมูและมีอิสระตอกัน
ความสัมพันธของเนื้อหาแตละสวนมีคอนขางนอยสามารถเลือกเรียนสวนใดสวนหน่ึงกอนไดโดย
ไมมีผลถึงสวนอ่ืนๆ จัดไดวาเปนโครงสรางท่ีงายกวาแบบสาขาสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของผูเรียนไดดีโครงสรางแบบนี้จึงเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีไมมีความสัมพันธกันมากนัก 
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ภาพท่ี 2.9 โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบลําดับช้ัน 
 
   (4) โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบผสม (Composite Type) มี
ลักษณะผสมผสานระหวางโครงทั้ง 3 แบบดังท่ีกลาวมาขางตนบทเรียนบางสวนอาจนําเสนอใน
ลักษณะเชิงเสนกรณีท่ีเปนเนื้อหาเชิงทฤษฎีบางสวนอาจนําเสนอในลักษณะสาขากรณีท่ีตองการ
เสริมโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนและบางสวนอาจนําเสนอในลักษณะลําดับช้ันกรณีท่ี
เปนรายการเลือก 
 5. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  หลักการและทฤษฎีการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีดังนี้ 
  เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528, หนา 292) ไดกลาวถึงหลักการและทฤษฎีการผลิตชุด
การสอนซ่ึงสามารถนํามาใชในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดโดยมีหลักการและทฤษฎี
ท่ีควรคํานึงถึงคือ 
   (1) ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) โดยการนําหลัก
จิตวิทยาดานความแตกตางระหวางบุคคลมาใชเชนความแตกตางดานความสามารถ (Ability) 
สติปญญา (Intelligence) ความตองการ (Need) ความสนใจ (Interest) รางกาย (Physical) อารมณ 
(Emotion) และสังคม (Social) จากความแตกตางดังกลาวผูสรางชุดการสอนจึงพยายามหาวิธีท่ี
เหมาะสมที่สุดในการท่ีจะทําใหผูเรียนไดเรียนอยางบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวในชุดนั้น 
   (2) การนําส่ือประสมมาใช (Multi-Media Approach) คือการนําส่ือการสอน
หลายประเภทมาใชสัมพันธกันอยางมีระบบความพยายามน้ีเพื่อเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน
แบบเดิมท่ียึดหลักผูบรรยายเปนแหลงใหความรูหลักมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนโดย
การใชแหลงความรูจากส่ือประเภทตางๆ 
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    (2.1) ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) เปนหลักจิตวิทยาท่ีเปดโอกาสให
ผูเรียนเรียนไดดวยตนเองประกอบดวย 
     (2.1.1) เขารวมกิจกรรมดวยตนเอง 
     (2.1.2) ตรวจสอบผลการเรียนดวยตนเอง 
     (2.1.3) การมีแรงเสริมคือผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจท่ีตนทําได
ถูกตองถาไมถูกตองก็จะทราบไดวาท่ีถูกตองนั้นคืออะไรเพื่อพิจารณาไตรตรองใหเกิดความเขาใจ
ซ่ึงจะไมทําใหเกิดความทอถอยหรือส้ินหวังในการเรียนเพราะเขามีโอกาสที่จะทําไดสําเร็จเหมือน
คนอ่ืน 
     (2.1.4) เรียนรูไปทีละข้ันตามความสามารถและความสนใจของตน 
    (2.2) การใชวิธีวิเคราะหระบบ (System Analysis) โดยจัดเนื้อหาวิชาให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและวัยของผูเรียนทุกส่ิงทุกอยางท่ีจัดไวในชุดการเรียนการสอนจะ
สรางข้ึนอยางมีระบบมีการตรวจเช็คทุกข้ันตอนและทุกอยางจะตองสัมพันธกันสอดคลองกันเปน
อยางดีมีการทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานเปนท่ีนาเช่ือถือไดจึงจะนํา
ออกมาใช 
  นอกจากนี้ มนตชัย เทียนทอง (2545, หนา 14-16) และโชติชวง พันธุเวช (2535, 
หนา 69-70) ไดกลาววาการพัฒนาบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะตองอาศัยบุคลากรที่เช่ียวชาญใน
ดานตางๆ หลายดานดังนี้ 
   (1) ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและเน้ือหาเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณ
ทางดานการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรรวมไปถึงการกําหนดเปาหมายและทิศทางของ
หลักสูตรวัตถุประสงคระดับการเรียนรูของผูเรียน (Learner) ขอบขายรายละเอียดคําอธิบายของ
เนื้อหาวิชาตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลของหลักสูตรบุคคลกลุมนี้จะเปนผูท่ีสามารถให
คําแนะนําและใหคําปรึกษาไดเปนอยางดีเรียกวา Resource Person ทางดานหลักสูตร 
   (2) ผูเช่ียวชาญดานการสอนเปนผูท่ีทําหนาท่ีในการสอนเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูมีความชํานาญมีประสบการณและมีความสําเร็จในดานการเรียน 
การสอนมาเปนอยางดี เชนมีความรูในเน้ือหาอยางลึกซ้ึงสามารถจัดลําดับความยากงาย
ความสัมพันธและความตอเนื่องของเนื้อหารูเทคนิควิธีการนําเสนอเนื้อหาหรือวิธีการสอนการ
ออกแบบและการสรางบทเรียนตลอดจนมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนมาเปน
อยางดีโดยผูเช่ียวชาญดานการสอนจะเปนผูท่ีชวยทําใหการออกแบบบทเรียนมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
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   (3) ผูเช่ียวชาญดานส่ือและวัสดุการสอนเปนผูท่ีทําหนาท่ีในการออกแบบและให
คําแนะนําปรึกษาทางดานการวางแผนการออกแบบบทเรียนซ่ึงประกอบดวยการออกแบบ และ 
การจัดองคประกอบการจัดวางรูปแบบการออกแบบหนาจอหนาเฟรมตางๆ การเลือก และวิธีการใช
ตัวอักษรกราฟกแผนภาพแผนภูมิรูปภาพสีแสงเสียงการจัดทํารายงานและส่ือการเรียนการสอนอ่ืนๆ
ท่ีจะทําใหบทเรียนมีความสวยงามและนาสนใจ 
   (4) ผูเช่ียวชาญดานโปแกรมคอมพิวเตอรนับวาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง
ท่ีจะทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรออกมาเปนผูชํานาญทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือเปน
โปรแกรมเมอรโดยตรงทําหนาท่ีในการสรางสรรคผลงานในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอรหรือให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเลือกใชโปรแกรม Authoring System การใชอุปกรณประกอบ 
การแกไขโปรแกรมรวมท้ังการทําเอกสารประกอบบทเรียน 
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรจัดทําเปนลําดับข้ันตอนซ่ึงมนตชัย
เทียนทอง (2545, หนา 27–28) ไดกลาวถึงข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวดังนี้ 
   (1) กําหนดเปาหมายในการพัฒนาบทเรียน 
    การกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาบทเรียนเปนส่ิงสําคัญท่ีจะควบคุมให
การสรางบทเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคและการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีตองการ 
การกําหนดเปาหมายและการพัฒนาบทเรียนตองพิจารณาดังนี้ 
    (1.1) หัวขอของงานท่ีจะนํามาพัฒนาโปรแกรม 
    (1.2) วัตถุประสงคท่ีตองการ 
    (1.3) ผูใชกลุมเปาหมาย 
    (1.4) ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชโปรแกรม 
   (2) การวิเคราะหเนื้อหา 
    ข้ันตอนนี้นับวาสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหการส่ือความหมายดวยระบบมัลติมีเดีย
บรรลุตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายกอนท่ีจะนําไปสรางเปน
โปรแกรมนําเสนอตอไปในข้ันตอนนี้จะตองพิจารณาถึงส่ิงตางๆ ดังนี้ 
    (2.1) การนําเสนอเนื้อหา 
    (2.2) ระยะเวลาการนําเสนอตามเน้ือหา 
    (2.3) การเลือกส่ือท่ีสอดคลองตามวัตถุประสงค 
    (2.4) วิธีการโตตอบระหวางโปรแกรมกับผูใชตามหลักการส่ือความหมาย 
    (2.5) วิธีการตรวจปรับเนื้อหา 
    (2.6) การเสริมแรงและสรางสรรคบรรยากาศรวม 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

27 

    (2.7) วิธีการประเมินผล 
   (3) การเขียนสคริปตดําเนินเร่ือง 
    เม่ือไดรายละเอียดเน้ือหาตามข้ันตอนตางๆ ตามวัตถุประสงคและตาม
กลุมเปาหมายท่ีกําหนดไวแลวจําเปนตองเขียนสคริปตเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินเร่ือง (Story 
board) ของเนื้อหาท่ีจะนําเสนอตามเปาหมายการเขียนสคริปตมีข้ันตอน ดังนี้ 
    (3.1) การสรางโฟลวชารตโฟลวชารตมีความจําเปนในการควบคุมหรือ
กําหนดข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมการสรางโฟลวชารตจะมีความสัมพันธกับวิธีการออกแบบ
วาจะใหบทเรียนมีการทํางานแบบใด 
    (3.2) การจัดทําสตอร่ีบอรดเปนการแจกแจงรายละเอียดลงไปวาในสวนนี้
ประกอบดวยภาพขอความภาพเคล่ือนไหวมีเสียงหรือเพลงประกอบหรือไมมีและมีการจัด
เรียงลําดับการทํางานอยางไรรวมท้ังการกําหนดแหลงของขอมูลเชนภาพและเสียงวาไดมาอยางไร
จากแหลงไหน 
   (4) การเตรียมขอมูลสําหรับสตอร่ีบอรด 
    ขอมูลท่ีใสลงในสตอร่ีบอรดอาจมีท้ังภาพเสียงขอความภาพเคล่ือนไหวหรือ
อ่ืนๆ ซ่ึงจะตองมีการจัดเตรียมข้ึนมากอนท่ีจะนําไปใสในโปรแกรมมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
    (4.1) การจัดเตรียมภาพสําหรับโปรแกรมขอมูลตางๆ อาจจะมาจากการวาด
ภาพดวยโปรแกรม Graphic Editor นอกจากนี้อาจจะนําเขามาจากแหลงอ่ืนๆ เชนการสแกนจาก
หนังสือหรือวารสารดวยการใชเคร่ือง Scanner หรืออาจนําเขามาจากกลองถายวีดิโอ 
    (4.2) การจัดเตรียมเสียงการบันทึกเสียงเขามาในเคร่ืองคอมพิวเตอรนั้น
เคร่ืองคอมพิวเตอรจะตองมีการด Sound Generator Card เชน Sound Blaster Card การดนี้มีความ
จําเปนท้ังในการบันทึกเสียงท่ีมีการแปลงสัญญาณเสียงเปนขอมูลคอมพิวเตอรและทํางานใน
ทางตรงขามเม่ือโปรแกรมเรียกใชแฟมเสียงท่ีจะใชใหออกลําโพงโดยสามารถกําหนดเวลาใน 
การเลน Playback เพื่อใหความสัมพันธกับการแสดงภาพ 
   (5) สรางโปรแกรม (Authoring) 
    เปนข้ันตอนท่ีรวบรวมเอาสิ่งตางๆ ท่ีจัดเตรียมไวไมวาจะเปนภาพขอความ
เสียงและAnimation movie มารวมกันใหเกิดโปรแกรมข้ึนมาดวย Authoring system โดยมีการจัด
เรียงลําดับ การทํางานตามโฟลวชารตท่ีออกแบบไวและกําหนดรายละเอียดเชน Special Effect ทํา 
Animation กําหนดไวในสตอร่ีบอรด 
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   (6) ทดสอบโปรแกรม 
    การทดสอบโปรแกรมมีวัตถุประสงคคือทดสอบวาเนื้อหาสมบูรณตาม 
สตอร่ีบอรดหรือไมทดสอบเพื่อหาขอผิดพลาดของโปรแกรม (Bug) ในตอนพัฒนาโปรแกรม
ผูสรางมักจะมีการทดสอบการทํางานของโปรแกรมอยูแลวแตเปนการทดสอบทีละสวนในระหวาง
การพัฒนาซ่ึงจะตองมีการทดสอบทุกสวนอีกคร้ังเพื่อดูการทํางานท่ีสัมพันธกับของแตละหนวย
สวนการทดสอบกับผูใชเปนการทดสอบคร้ังสุดทายเพ่ือดูปญหาท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือกระจายไปยังผูใชท่ี
เปน End User เปนการทดสอบการทํางานของโปรแกรมประสิทธิภาพของโปรแกรมและทดสอบ
ผลของการใชโปรแกรมไดบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไมในการทดสอบแตละข้ันตอนเม่ือ
มีปญหาเกิดข้ึนจะกลับไปแกไขอาจเปนการแกโปรแกรมแกสคริปตแกสตอร่ีบอรดในบางสวนท่ี
พบวามีปญหาเม่ือแกไขเสร็จแลวก็จะมีการทดสอบเชนเดิมจนปญหาหมดไป 
   (7) การทําเอกสารประกอบการเรียน 
    เอกสารประกอบการเรียนเปนส่ิงจําเปนสําหรับการปรับปรุงแกไขโปรแกรม
ในอนาคตเอกสารน้ีจะรวมโฟลวชารตและสตอร่ีบอรดการทําเอกสารท่ีดีชัดเจนจะทําให 
การบํารุงรักษา การแกปญหาโปรแกรมทําไดอยางรวดเร็ว Authoring System บางตัวจะมีระบบ
จัดทําเอกสารประกอบการเรียนใหโดยอัตโนมัติ 
   (8) การจัดเตรียมบทเรียนสําหรับผูใช 
    เม่ือผานการทดสอบแลวจึงมาถึงข้ันตอนท่ีวาจะสงโปรแกรมไปยังผูใช
อยางไรจะใสในแผนบันทึก (Diskette) หรือใชส่ือชนิดใดจะมีการยอขนาดโปรแกรมกอนหรือไม
จะตองมีโปรแกรมสําหรับการติดต้ังซอฟตแวรหรือไมอยางไรก็ตามบทเรียนคอมพิวเตอรแบบ
มัลติมีเดียท่ีดีควรมีการติดต้ังท่ีงายและสะดวก 
   (9) การจัดคูมือการใชโปรแกรม 
    โปรแกรมโดยท่ัวไปจะตองมีคูมือประกอบการใชท่ีผูใชนําไปศึกษาเพ่ือหัด
ใชโปรแกรมถาในการออกแบบโปรแกรมมีการออกแบบระบบใหความชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ
จะชวยลดภาระในการทําคูมือลงมาโปรแกรมท่ีเปนมัลติมีเดียจะมีขอไดเปรียบมากในสวนของการ
แนะนําและฝกใชโปรแกรมท้ังนี้เพราะมีท้ังภาพเสียงและแอนนิเมช่ันอยางไรก็ดีจะเปนตองมีคูมือ
ในการติดต้ังและเรียกใชโปรแกรมเปนอยางนอย 
  จากหลักท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นบุคคลที่เกี่ยวของซ่ึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเสร็จสมบูรณ
อยางมีประสิทธิภาพท่ีตองกลาวถึงซ่ึง มนตชัย เทียนทอง (2545, หนา 14-16) ไดกลาวถึงบุคลากรที่
เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
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   (1) ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
    บุคลากรดานนี้จะเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณทางดานการออกแบบ
หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรรวมไปถึงการกําหนดเปาหมายและทิศทางของหลักสูตรวัตถุประสงค
ระดับการเรียนรูของผูเรียนขอบขายของเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนขอบขายรายละเอียด
คําอธิบายของเนื้อหาวิชาตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลของหลักสูตรบุคคลกลุมนี้จะเปน                           
ผูท่ีสามารถใหคําปรึกษาไดเปนอยางดีเรียกกวาเปน Resource Person ทางดานหลักสูตร 
   (2) ผูเช่ียวชาญดานการสอน 
    บุคลากรกลุมนี้หมายถึงผูท่ีทําหนาท่ีในการเสนอเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะซ่ึงเปนผูมีความรูความชํานาญมีประสบการณและมีความสําเร็จในดานการเรียนการสอน
มาเปนอยางดีเปนตนวามีความรูในเนื้อหาอยางลึกซ้ึงสามารถจัดลําดับความยากงายความสัมพันธ
และความตอเนื่องของเน้ือหารูเทคนิควิธีการนําเสนอเนื้อหาหรือวิธีการสอนการออกแบบและการ
สรางบทเรียนตลอดจนมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดีบุคคลกลุมนี้
จะเปนผูท่ีชวยให การออกแบบบทเรียนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
   (3) ผูเช่ียวชาญดานวัสดุและส่ือการสอน 
    ผูเช่ียวชาญดานวัสดุและส่ือการสอนจะชวยทําหนาท่ีในการออกแบบและให
คําแนะนําปรึกษาทางดานการวางแผนการออกแบบบทเรียนอันประกอบดวยเร่ืองการออกแบบและ
การจัดองคประกอบ (Lay Out) การจัดวางรูปแบบการออกแบบจัดหนาหรือเฟรมตางๆ การเลือก
และวิธีการใชตัวอักษรกราฟกแผนภาพแผนภูมิรูปภาพสีแสงเสียงการทํารายงานและส่ือการเรียน
การสอนอ่ืนๆ ท่ีจะทําใหบทเรียนมีความสวยงามและนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
   (4) ผูเช่ียวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
    บุคลากรในกลุมนี้นับไดว า มีความสํา คัญยิ่ ง ท่ีจะทําใหไดบทเ รียน
คอมพิวเตอรออกมาเปนกลุมบุคคลที่มีความชํานาญทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือเปนผูเขียน
โปรแกรมโดยตรงทําหนาท่ีในการสรางสรรคผลงานในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอรหรือให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเลือกใชโปรแกรม Authoring system การใชอุปกรณประกอบการ
แกไขโปรแกรมรวมท้ังการทําเอกสารประกอบการเรียน 
  อรพันธุ  ประสิทธิรัตน (2531, หนา 144–161) กลาววาในการสรางงานใดๆ หากนํา
วิธีระบบเขาไปใชจะชวยใหงานน้ันดําเนินไปอยางมีระบบระเบียบเปนข้ันตอนสามารถวิเคราะห
ตรวจสอบแตละข้ันตอนตอไปไดและสามารถปรับปรุงแกไขในแตละข้ันตอนไดโดยไมตองไปร้ือ
โครงสรางท้ังหมดดวยเหตุนี้การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงควรยึดวิธีระบบซ่ึงมี
ข้ันตอน ดังนี้ 
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  ข้ันท่ี 1 เลือกเน้ือหาและกําหนดจุดมุงหมายท่ัวไป 
  การพิจารณาเลือกเนื้อหาที่จะนํามาเขียนเปนบทเรียนคอมพิวเตอรจะตองคํานึงวา
เปนเนื้อหาท่ีเหมาะสําหรับใหเรียนเปนรายบุคคลเม่ือพิจารณาเนื้อหาแลวก็ตองกําหนดจุดมุงหมาย
ท่ัวไปของเนื้อหานั้นและเม่ือกําหนดจุดมุงหมายท่ัวไปไดแลวจึงเลือกเนื้อหาที่สอดคลองกับ
จุดมุงหมายน้ันในข้ันนี้ผูสอนจะตองตัดสินใจวาหัวขอเนื้อหาใดตองการจะกลาวอยางละเอียดลึกซ้ึง
หัวขอไหนไมจําเปนตองพูดละเอียดท้ังนี้จะตองคํานึงถึงสวนประกอบอ่ืนๆ ดวย เชน ประสบการณ
เดิมของผูเรียนระยะเวลาในการเรียนและงบประมาณ 
  ข้ันท่ี 2 วิเคราะหผูเรียน 
  การท่ีจะเตรียมบทเรียนหนึ่งๆนั้นจะตองคํานึงถึงผูเรียนวาอยูระดับใดประสบการณ
เดิมเปนอยางไรเปนเด็กท่ีเรียนเกงหรือเรียนออนท้ังนี้จะไดเปนแนวทางในการออกแบบบทเรียน
บทเรียนสําหรับเด็กเกงอาจมีความซับซอนมากกวาบทเรียนของเด็กท่ีเรียนออนนอกจากน้ีตอง
พิจารณาวาผูเรียนนั้นอยูในวัยที่มีระยะเวลาของความสนใจในบทเรียนมากนอยเพียงใดมีความ
สนใจและมีแรงกระตุนในการเรียนอยางไรซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนนี้จะเปนส่ิงท่ีชวยใหผูสอน
ตัดสินใจในการเลือกเน้ือหากําหนดจุดมุงหมายตลอดจนการออกแบบบทเรียนไดเหมาะสม 
  ข้ันท่ี 3 กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
  จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมเปนส่ิงท่ีสําคัญมากในการสรางบทเรียนหรือแมแตใน 
การสอนวิธีอ่ืนๆ เพราะจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมจะเปรียบเสมือนเข็มทิศบอกทิศทางของบทเรียน                             
วาบทเรียนจะดําเนินไปอยางไรและจะเปนเคร่ืองกําหนดรูปแบบของกระบวนการเรียนการสอน
ตลอดจนเปนเกณฑในการประเมินผลดวย 
  ข้ันท่ี 4 วิเคราะหเนื้อหาแยกเปนหนวยยอย 
  จากเนื้อหาที่พิจารณาเลือกไวแลวจําเปนตองนํามาแยกเปนหนวยยอยๆ หรือเปน
ตอนส้ันๆ เรียงจากงายไปหายากหรือถาเนื้อหานั้นจะตองตอเนื่องกันเปนลําดับข้ันก็จะตองจัดลําดับ
ไวโดยอาศัยจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไวแลวดวยหรืออาจจะเร่ิมจากส่ิงท่ีรูไปสูส่ิงท่ีไมรู
ในแตละหนวยยอยควรมีความสมบูรณอยูภายในหนวยเพื่อผูเรียนจะไดไมสับสนหลังจากแยก
เนื้อหาออกเปนหนวยยอยแลวนําแตละหนวยมาพิจารณาวาควรทําเปนบทเรียนแบบใดซ่ึงก็จะ
นําไปสูข้ันตอนตอไปส่ิงท่ีตองพิจารณาเพิ่มเติมในข้ันนี้ก็คือในบทเรียนหนึ่งๆ นั้นควรมีหนวยหรือ
ตอนท่ีเปนการนําเขาสูบทเรียนหนวยท่ีเปนเนื้อหาหลักและหนวยสรุปสําหรับหนวยนําเขาสู
บทเรียนและหนวยสรุปอาจมีเพียงหนวยเดียวหรือสองหนวยก็ไดสวนหนวยเนื้อหาหลักตองมี
จํานวนมากกวาข้ึนอยูกับเนื้อหาหลักสูตรจุดประสงคของหนวยนําเขาสูบทเรียนก็เพื่อเปนการเตรียม
ตัวผูเรียนใหมีความพรอมต่ืนตัวตอบทเรียนท่ีกําลังจะเรียนรวมทั้งเปนการชี้นําใหผูเรียนไดทราบ
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จุดมุงหมายท่ัวไปของบทเรียนนั้นๆ หรืออาจมีขอตกลงเบ้ืองตนระหวางผูเรียนกับกิจกรรมใน 
การเรียนก็จะไดถือโอกาสระบุไวในหนวยนํานี้ 
  ข้ันท่ี 5 ออกแบบบทเรียน 
  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบ
ของบทเรียนโปรแกรมสําเร็จรูปเขามาประยุกตใชดวยโดยท่ัวไปแลวบทเรียนคอมพิวเตอรจะ
ประกอบดวยส่ิงตางๆ ตอไปนี้ 
   (1) คําแนะนําหรือช้ีแจงวาผูเรียนจะตองทําอะไรบางในบทเรียนนี้จะตองโตตอบ
อยางไรคลายๆกับเปนการแนะนําวิธีการเรียนนั่นเอง 
   (2) การทดสอบกอนเรียนในแตละตอนจะตองมีการทดสอบเพื่อจะไดทราบ
ความสามารถหรือความรูเดิมของผูเรียนซ่ึงผลการสอบจะเปนตัวบงช้ีวาผูเรียนจะตองเรียนบทเรียน
นี้ท้ังหมดหรือเรียนเพียงบางสวนหรือขามไปเรียนตอนอ่ืนหรือบทเรียนอ่ืนได 
   (3) จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของแตละตอนจะตองแจงใหผูเรียนไดทราบเพ่ือให
ผูเรียนไดทําความเขาใจกอนเรียนวาหลังจากเรียนบทเรียนนั้นๆแลวผูเรียนจะสามารถเปล่ียน
พฤติกรรมเปนอยางไรบาง 
   (4) ตัวเนื้อหาในแตละตอนตองพยายามใหนาสนใจครอบคลุมเร่ืองท่ีตองการจะ
สอนใหพอเหมาะอธิบายขยายความในส่ิงท่ีควรอธิบายควรทําใหเนื้อหาท่ีผูเรียนเรียนแลวรูสึกเพลิน
เพลิน และอยากเรียนตอไปเร่ือยๆ ไมรูเบ่ือ 
   (5) แบบฝกหัดจะเปนส่ิงท่ีใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาเรียนรู
ในบทเรียนนั้นอยางถูกตองและแมนยําแบบฝกหัดแตละขอควรใหขอมูลยอนกลับทันทีเพื่อ
เสริมแรงของการตอบสนองใหดียิ่งข้ึน 
   (6) ทบทวนหลังเรียนเพื่อเนนหรือย้ําในส่ิงท่ีผูเรียนอาจจะยังจับจุดไมไดหรือให
เกิดความคิดรวบยอดท่ีถูกตอง 
   (7) ทดสอบหลังเรียนเม่ือจบบทเรียนหนึ่งๆควรใหมีการทดสอบการทดสอบควร
เนนใหผูเรียนเขาใจวาไมใชคะแนนตัดสินเร่ืองการสอบไดหรือสอบตกแตเปนขอมูลท่ีจะช้ีแนะ
ผูเรียนวาบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนมากนอยแคไหน 
  ซ่ึงท้ัง 7 ขอท่ีกลาวมานี้ผูออกแบบบทเรียนควรยึดถือเปนแนวทางที่จะสรางบทเรียน
แตละตอน 
  ข้ันท่ี 6 สรางบทเรียนตามแบบ 
  เม่ือออกแบบไดแลวข้ันตอไปคือการสรางบทเรียนวิธีท่ีงายก็คือรางลงกรอบหรือ
เฟรมไวกอนโดยเขียนหมายเลขกํากับไวในแตละกรอบจะมีขอความหรือรูปภาพอะไรก็จะตองเขียน
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ใหครบถวนตามที่ตองการใหปรากฏบนจอบางคร้ังอาจรางเปนแผนภูมิลําดับวิธี (Flow chart) ไว
กอนก็ได 
  ข้ันท่ี 7 เขียนเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  เปนข้ันของการเขียนโปรแกรมซ่ึงอาจชวยกันเขียนหลายๆ คนแลวนํามาตอกันก็ได 
  ข้ันท่ี 8 ปอนเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
  เม่ือไดโปรแกรมเรียบรอยแลวในขั้นนี้เปนข้ันของการนําโปรแกรมปอนเขาเคร่ือง
แลวบันทึกไวในแผนบันทึกหรืออุปกรณสํารองอ่ืนๆ 
  ข้ันท่ี 9 ทดลองหาประสิทธิภาพ 
  ในกรณีท่ีไดบทเรียนท่ีเรียบรอยสมบูรณแลวกอนนําไปใชกับนักเรียนควรจะไดนํา
บทเรียนนั้นไปใหผูเช่ียวชาญประเมินเสียกอนเมื่อไดรับผลการประเมินแลวอาจตองปรับปรุงแกไข
จนเปนท่ีพอใจแลวจึงนําไปทดลองโดยหากลุมตัวอยางเล็กประมาณ 2–3 คนกอนเพื่อจะได
ตรวจสอบในดานการใชถอยคําสํานวนหรือคําส่ังเหมาะสมหรือไมถาไมเหมาะสมจะตองแกไข
ปรับปรุงใหมหลังจากนั้นจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางประมาณอยางนอย 10 คนเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามกระบวนการทดลองหาประสิทธิภาพของส่ือการสอน 
  ข้ันท่ี 10 นําไปใช 
  หลังจากท่ีทําการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนและไดผลวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชุดนี้มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑสูงก็สามารถนําไปใชไดแตถาไมอยูในเกณฑก็จะตอง
ปรับปรุงแกไขและทดลองหาประสิทธิภาพใหมจนกวาจะเขาเกณฑจึงจะนําไปใชไดไมควรนํา
บทเรียนโปรแกรมใดๆ ยังไมผานการทดลองหาประสิทธิภาพไปใชกับนักเรียนเพราะอาจกอใหเกิด
ผลเสียมากวาผลดีโดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอรนี้ใชเวลาสรางนานเม่ือนําไปใชควรใหไดคุมคา
จริงๆ 
  ข้ันท่ี 11 ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข 
  การประเมินในข้ันนี้อาจทําหลังจากท่ีไดนําบทเรียนโปรแกรมไปใชระยะหน่ึงอาจ
ประเมินวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีวางไวหรือไมยากเกินไปหรืองายเกินไปหรือถา
หากผลการเรียนรูของผูเรียนอยูในระดับตํ่าก็จะตองนํามาวิเคราะหระบบดูวาบกพรองตรงไหนเม่ือ
พบจุดบกพรองก็จะไดทําการปรับปรุงแกไขและทําตามกระบวนการใหมตอไป 
  จากแนวคิดเกี่ยวกับข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลาวไดวา
องคประกอบท่ีสําคัญตองมีบุคลากร 3 สาขาคือผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ
การสอนและผูเช่ียวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอรและควรมีการนําวิธีการระบบเขาไปชวย
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ดําเนินงานอยางมีข้ันตอนซ่ึงจะทําใหการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 6. ขั้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  Jonassen and Hannum (1987, pp. 7–14) ไดกลาวถึงการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียวาเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรและศิลปะการออกแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้น
ควรใชวิธีการเชิงระบบ (System Approach) องคประกอบ 4 ประการของการเรียนรูเกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากหลักการเรียนรูเราสามารถนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติได ดังนี้ 
   (1) การออกแบบส่ิงเราหรือเนื้อหาท่ีจะสอนนักเรียนสามารถเห็นขอมูลไดจาก
บนจอภาพโดยหลักการแลวจะไมนําหลักเร่ืองการรับรูเขามาใชมากแตจะเนนวิธีการแสดงขอมูลซ่ึง
ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจและจดจําไดสวนข้ันตอนของการแสดงขอมูลนั้นจะตองทําใหเขาใจได
งายคําถามท่ีใชนั้นควรจะตองแยกออกมาอยูในรูปกิจกรรมเปนสวนท่ีทําใหผูเรียนไดมีการโตตอบ
หรือเราเหมือนกับการท่ีผูเรียนไดฟงหรือไดเห็นซ่ึงมีหลักการตอไปนี้ 
    (1.1) คําส่ังกิจกรรมแตละกิจกรรมและทุกข้ันตอนจะตองชัดเจน 
    (1.2) แสดงตัวอยางของคําส่ังนั้น 
    (1.3) บรรยายเน้ือหาในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ 
    (1.4) แสดงแผนภูมิหรือโครงสรางเพ่ือใหเห็นวาเนื้อหานั้นมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับรายวิชาอยางไร 
    (1.5) บรรยายขอมูลในรูปของการเปรียบเทียบ 
    (1.6) อุปมาอุปมัยเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองท่ีนักเรียนเคยรูจัก 
    (1.7) ตั้งคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
    (1.8) มีคําถามกอนบทเรียนระหวางเรียนในแตละตอนและหลังบทเรียน 
    (1.9) ใชคําถามท่ีจับใจผูอาน 
    (1.10) ควรที่จะมี Pre-Test กอนบทเรียน 
    (1.11) ขณะท่ีตอบคําถามไมควรใหผูเรียนยอนกลับไปดูคําบรรยายหรือ
คําตอบไดแตควรจะใหมีคําอธิบายพรอมท้ังการให Feedback แทน 
    (1.12) เม่ือจบกรอบเนื้อหาควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนเนื้อหากอนท่ี
จะตอบคําถาม 
    (1.13) มีการกระตุนใหผูเรียนตอบคําถาม 
    (1.14) การเสนอเน้ือหาตัวอักษรท่ีใชควรไมใหมีการกระพริบ 
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    (1.15) ควรมีการใชสีการขีดเสนใตการใชลูกศรการเคล่ือนไหวเพื่อท่ีจะเนน
ความสนใจของผูเรียน 
    (1.16) วิธีการเสนอเน้ือหาไมควรใชวิธีการเนนเกินสามอยางใน 1 บทเรียน 
    (1.17) ควรที่จะอธิบายส่ิงท่ีผูเรียนจะตองทําในตอนตนของบทเรียน 
    (1.18) ควรออกแบบบทเรียนใหผู เ รียนเลือกระดับความยาก–งายของ
บทเรียน 
    (1.19) ควรใชคําถามท่ีสอดคลองกับความรูพื้นฐานประสบการณและความ
สนใจของผูเรียน 
   (2) การตอบสนองของผูเรียนผูเรียนจะตองมีความรูในคําส่ังตางๆที่ใชควบคุม
บทเรียนรวมทั้งจะตองมีความรูเกี่ยวกับคําส่ังพื้นฐานของคอมพิวเตอรและท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการ
ปอนขอมูลซ่ึงมีหลักการ ดังนี้ 
    (2.1) ไมจําเปนท่ีจะตองใหผูเรียนตอบสนองอยางเปดเผย 
    (2.2) ควรใชศิลปะในการตั้งคําถามหรือคําส่ังในการทบทวนเพ่ือกระตุนให
ผูเรียนมีการตอบสนองโดยไมตองเปดเผย 
    (2.3) เม่ือตองการประเมินผลหรือใหผลยอนกลับควรใชการตอบสนองแบบ
เปดเผย 
    (2.4) ใหผูเรียนประเมินระดับความเขาใจของตนเองในแตละเนื้อหา 
    (2.5) ผูเรียนในระดับเล็กควรใหการโตตอบโดยการกดปุมเพียง 1–2 ปุม
เทานั้น 
    (2.6) สําหรับผูเรียนท่ีอยูในระดับสูงถาใหผูเรียนเขียนคําตอบเองตองเขียน
ใหโปรแกรมสามารถรับคําตอบได 
    (2.7) นอกจากประเมินผลโดยคอมพิวเตอรแลวอาจจะใหมีการประเมินผล
โดยเพื่อนนักเรียนดวยกันหรือครูดวยการใชคําส่ังตางๆ ท่ีตองใชได 
   (3) การใหขอมูลยอนกลับการท่ีจะใหขอมูลยอนกลับในตอนไหนน้ันข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคถาเปนบทเรียนท่ีเกี่ยวกับความจําควรใหขอมูลยอนกลับทุกคร้ังแตถาเปนการเรียนใน
ระดับสูงหรือเปนนามธรรมก็ควรจะใหขอมูลยอนกลับในตอนทายบทเรียนโดยมีหลักการใหขอมูล
ยอนกลับดังตอไปนี้ 
    (3.1) ตองใหขอมูลยอนกลับทันทีหลังจากผูเรียนตอบคําถาม 
    (3.2) ควรหลีกเล่ียงขอมูลยอนกลับชนิดถูก–ผิดเพราะจะถือวาเปนเพียงการ
ยืนยันคําตอบเทานั้น 
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    (3.3) เม่ือผูเรียนตอบถูกควรจะตองใหขอมูลยอนกลับใหผูเรียนไดทราบวา
คําตอบนั้นถูกทําไมจึงถูกและใหขอมูลยอนกลับเม่ือนักเรียนตอบผิดทําไมจึงผิดและใหคําตอบท่ี
ถูกตองดวยวาคืออะไร 
    (3.4) เม่ือผูเรียนตอบคําถามผิดควรเปดโอกาสใหผูเรียนตอบคําถามเดิมใหม
อีกคร้ังถาผูเรียนยังคงตอบผิดซํ้าก็บอกคําตอบท่ีถูกพรอมการอธิบายวาทําไมจึงถูก 
    (3.5) ควรจัดขอมูลยอนกลับท่ีแตกตางกันออกไปตามระดับการเรียนของ
ผูเรียนผูเรียน เรียนออนควรจะใหขอมูลยอนกลับท่ีมีการอธิบายเพ่ิมเติมมีการชวยเหลือและกระตุน
ผูเรียน 
    (3.6) การใหขอมูลยอนกลับท่ีดีไมควรจะใหซํ้าๆ และเหมือนๆ กันหรือการ
ใหท่ีเปนแผนตายตัวควรจะใหผลยอนกลับท่ีแตกตางกันออกไป 
    (3.7) ควรใหผลยอนกลับท่ีมีลักษณะเปนการเสริมแรงคือมีท้ังขอมูลและ
ความนาสนใจมากกวาท่ีจะเปนขอเสนอหรือติชมอยางงาย 
   (4) การควบคุมบทเรียนถือเปนปจจัยท่ีสําคัญและมีความจําเปนตอการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียหลักการควบคุมบทเรียนมีหลักการ ดังนี้ 
    (4.1) ควรมีการทดสอบกอนเรียนและเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีไดคะแนนสูง
สามารถเลือกวิธีการเรียนและระดับความยากงายของบทเรียนแตถานักเรียนท่ีไดผลคะแนนการ
ทดสอบกอนเรียนตํ่าควรเรียนไปตามลําดับข้ันตอนของบทเรียน 
    (4.2) ควรใหคําแนะนําผูเรียนเก่ียวกับตัวเลือกในการควบคุมบทเรียนกอน
เรียน 
    (4.3) ควรจัดระดับความยากงายของคําถามใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
และผูเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายโดยการเรียงคําถามจากงายๆ ไปหาคําถามท่ียากๆ และควรคํานึงถึง
ชนิดของเนื้อหาและความสัมพันธของเนื้อหาดวย 
    (4.4) ควรมีตัวอยางคําถามและคําตอบและไมควรใหผูเรียนเขากรอบตัวอยาง
ไป 
    (4.5) เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกจํานวนคําถามและความตองการไดและ
หลังจากตอบคําถามแตละขอแลวผูเรียนสามารถเลือกทําแบบฝกหัดขอตอไปหรือสามารถเรียนใน
เร่ืองตอไปได 
    (4.6) ผูเรียนสามารถเลิกเรียนไดทุกขณะเชนในกรณีท่ีกําลังทําแบบฝกหัด
ผูเรียนสามารถหยุดและกลับไปยังบทเรียนได 
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    (4.7) หลังจากท่ีผูเรียนเรียนจบบทเรียนแลวควรแสดงคะแนนความกาวหนา
ของผูเรียน 
 7. หลักการและทฤษฏีทางจิตวิทยาท่ีใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีดีผูสรางจะตองรอบรูในเร่ืองของโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีเปนโปรแกรมหลักและโปรแกรมเสริมรูในเร่ืองของกระบวนการเรียนการสอน
ตลอดจนหลักการและทฤษฏีตางๆ ท่ีใชในการสรางโดยเฉพาะหลักการทางดานจิตวิทยาการศึกษาท่ี
ผูสรางจะตองเขาใจความตองการเขาใจธรรมชาติของผูเรียนจึงจะสามารถสรางบทเรียนท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการและความแตกตางของผูเรียนไดท้ังในเร่ืองของเพศวัยความถนัดและอ่ืนๆ
ไดเปนอยางดีดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีดีจะตองออกแบบใหสนองความตองการ
สนองความคิดสรางสรรคสนองความแตกตางระหวางบุคคลยั่วยุทาทายหรือจูงใจใหผูเรียนรูสึก
อยากเขาไปเรียนและเม่ือเขาไปเรียนแลวยังรูสึกอยากรูอยากเห็นอีกดวยการนําหลักการและทฤษฏี
ทางดานจิตวิทยามาประยุกตใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถทําไดดังนี้ 
(ฤทธิชัย ออนม่ิง, 2547, หนา 20-25) 
   (1) หลักการรับรู (Perception) เกิดจากการกระตุนจากส่ิงเราท่ีเหมาะสมมนุษยจะ
เลือกรับรูในส่ิงท่ีตัวเองสนใจดังนั้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรจะตองใชส่ิงเราใหเหมาะสม
กับเพศวัยสติปญญาความพรอมความสามารถและความสนใจ 
   (2) หลักการจํา (Memory) การที่มนุษยจะสามารถเรียนรูส่ิงใดแลวจะสามารถจํา 
(Memory) และสามารถนําไปปฏิบัติไดผูเรียนจะตองจัดเก็บความรูนั้นไวเปนระบบระเบียบและ 
การที่ผูเรียนไดทําซํ้าๆ ก็จะชวยใหจําและทําได 
   (3) หลักการสรางแรงจูงใจ (Participation) การเรียนรูเกิดจากการทําดังนั้นการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองออกแบบใหสามารถมีการโตตอบกันได 
   (4) หลักการสรางแรงจูงใจ (Motivation) การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรท่ี
สามารถสรางแรงจูงใจคือการมีกิจกรรมท่ีทาทายการใหผูเรียนรูเปาหมายของการเรียนการใหผูเรียน
สามารถควบคุมการเรียนดวยตนเองเปนการเสริมแรงอยางหนึ่งหรือการนําเสนอส่ิงแปลกใหมก็เปน
การสรางแรงจูงใจใหอยากรูอยากเห็น 
   (5) หลักการถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning) บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียท่ีสามารถถายโอนการเรียนรูไดดีนั้นจะตองเปนบทเรียนท่ีมีความใกลเคียงหรือเหมือน
จริงกับสถานการณในชีวิตจริงมากท่ีสุดดังนั้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรผูสรางจะตอง
ศึกษาสภาพความเปนจริง 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

37 

   (6) ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) มนุษยทุกคนมีความ
แตกตางกันท้ังความเชื่อความสนใจความถนัดความสามารถอารมณสติปญญาผูเรียนแตละคนจึง
สามารถเรียนรูแตกตางกันวิธีการเรียนรูของแตละคนก็แตกตางกันดังนั้นการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตองมีความยืดหยุนมีระดับของความยากงายเพื่อตอบสนองความตองการ
ของบุคคลซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีลักษณะท่ีสามารถตอบสนองความแตกตางของ
ผูเรียนไดเปนอยางดี 
   (7) ทฤษฎีแผนภูมิมโนทัศน (Concept Mapping) การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียควรจัดใหเปนระบบระเบียบนอกจากน้ันบทเรียนตองออกแบบใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
และปฏิบัติยอยๆ เพื่อใหเกิดทักษะและจําไดตามทฤษฎีการฝกและการทําซํ้า (Low of Practice and 
Repetition) 
   (8) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเปนทฤษฎีท่ีเกิดจากความเช่ือวา
พฤติกรรมมนุษยเกิดข้ึนจากการเรียนรูและการเสริมแรงจะชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมไดตาม
ตองการนักจิตวิทยาท่ีไดรับการยอมรับในทฤษฎีนี้คือวัตสัน (Watson) ซ่ึงถือวาบิดาของทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมและสกินเนอร (Skinner) ท่ีนําทฤษฎีนี้ไปประยุกตใชเพื่อการเรียนการสอน
โดยเฉพาะทฤษฎีการเสริมแรง 
  การเสริมแรงเปนการทําใหผูถูกเสริมแรงมีความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากความสําเร็จใน
การเรียนหรือทํากิจกรรมเชนการใหรางวัลท้ังในรูปแบบของส่ิงของการพูดชมหรืออยางอ่ืนท่ีผูถูก
เสริมแรงพึงพอใจซ่ึงสกินเนอร (Skinner) เช่ือวาเสริมแรงเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการเรียนอันนําไปสูการเรียนรูและเกิดความคิดสรางสรรคหลักการ
ดังกลาวไดมีผูนําไปใชพัฒนาการสอนแบบโปรแกรมซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
   (1) แบงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแตละบทออกเปนสวนยอย ท่ีเรียกวา
เฟรมในแตละเฟรมประกอบไปดวยเนื้อหาหรือมีภาพประกอบ 
   (2) เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก 
   (3) ผูเรียนตองเขาใจและสามารถตอบคําถามในแตละเฟรมไดอยางถูกตองกอน
ศึกษาเนื้อหาตอๆ ไป 
   (4) การเสริมแรงจะทําทุกคร้ังท่ีผูเรียนตอบคําถาม 
   (5) ไมมีการกําหนดเวลาในการศึกษาท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูเรียนเปนสําคัญ 
  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงนาท่ีจะนําทฤษฎีการเสริมแรงมาใชใน
การอกแบบเพื่อใหการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรไมนาเบ่ือแตสนุกและไดความรู ความอยากรู
อยากเห็นเปนปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูการเรียนรูของผูเรียนซ่ึงความอยากรูอยากเห็นนั้นมี 2 ประเภท
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คือความอยากรูอยากเห็นทางดานประสาทสัมผัสและความอยากรูอยากเห็นในดานความคิดและ
ความเขาใจการจัดส่ิงเราเพื่อกระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นจึงนําไปสูการคนควาหาคําตอบ
องคประกอบ ของส่ิงเรา มีอยู 4 อยางคือความแปลกใหมความซับซอนความประหลาดใจและความ
ไมสอดคลองดังนั้นการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงควรสรางส่ิงเรากระตุนใหผูเรียน
อยากรูอยากเห็นเชน การตั้งคําถามการบอกประโยชนหรือคุณคาของการเรียนการสอนในเนื้อหา
นั้นๆ เปนตน 
  จากทฤษฎีพฤติกรรมดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรได ดังนี้ 
   (1) การออกแบบบทเรียนควรแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยๆ และบอก
เปาหมายและวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเรียนรูอะไร 
   (2) การออกแบบควรมีการนําเสนอเนื้อหาเปนข้ันตอนจากเนื้อหาท่ีงายไปสู
เนื้อหาท่ียากโดยผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความเหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของ
ตนเอง 
   (3) บทเรียนคอมพิวเตอรตองมีเกณฑการวัดผลที่ชัดเจนและตรวจสอบไดวา
ผูเรียนมีความสามารถอยูในระดับใด 
   (4) บทเรียนตองสามารถโตตอบกับผูเรียนและแสดงผลทันทีทันใดเม่ือผูเรียนสง
งานหรือใชบทเรียน 
   (5) บทเรียนตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกสบายในการใชงานตลอดจนสามารถ
สนองความคิดจินตนาการและความอยากรูอยากเห็นของผูเรียนได 
   (6) บทเรียนตองมีการออกแบบที่นําภาพเสียงตัวอักษรสถานการณและวิธีการ
อ่ืนๆ มากระตุนใหผู เ รียนเกิดความอยากรูอยากเห็นและมีสาวนรวมในกิจกรรมนั้นและมี 
การเสริมแรงทันทีเม่ือมีการคนพบเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนเนื้อหาตอๆ ไปจนจบ
บทเรียน 
   (7) ควรมีการแทรกคําถามในบทเรียนเปนระยะๆเพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียน
คิดอยากรูอยากเห็นและคนหาคําตอบอยางตอเนื่อง 
   (8) ไมควรมีกฎระเบียบหรือขอบังคับในการใชบทเรียนมากจนทําใหผูเรียนเกิด
ความอึดอัดและไมสะดวกในการใช 
   (9) ทฤษฎีปญญานิยมเกิดจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky) ท่ีเช่ือวาพฤติกรรม
มนุษยเกิดข้ึนจากจิตใจความคิดและความรูสึกท่ีมีความแตกตางกันพฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นมี
ความเชื่อโยงกันความเขาใจการรับรูการระลึกประสบการณการคิดอยางมีเหตุผลการตัดสินใจ 
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การแกปญหาการสรางจินตนาการการจัดกลุมส่ิงของและการตีความซ่ึงแนวคิดตามทฤษฎีปญญา
นิยมนี้ตางจากทฤษฎีพฤติกรรมท่ีเช่ือวาพฤติกรรมมนุษยเกิดจากการเรียนรูและการเสริมแรงชวย
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมไดตามตองการ 
  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรตามทฤษฎีปญญานิยมตองคํานึงถึงความแตกตาง
ดานความคิดความรูสึกและโครงสรางการรับรูการเรียนจึงเปนการผสมผสานขอมูลเดิมกับขอมูล
ใหมเขาดวยกันผูเรียนท่ีมีขอมูลเดิมอยูแลวจะสามารถเช่ือมโยงกับขอมูลใหมทําใหการรับรู 
การเรียนรูเปนไปอยางรวดเร็วกวาผูเรียนท่ีไมมีขอมูลเดิมอยูเลยดังนั้นผูเรียนจึงมีรูปแบบวิธีการ
เรียนและความตองการวิธีการสอนท่ีมีรูปแบบแตกตางกัน 
 8. ประโยชนของคอมพิวเตอรตอการเรียนการสอน 
  การนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเขามาชวยในการเรียนการสอนนั้นนับวามี
ประโยชน และคุณคาตอวงการศึกษายิ่งดังท่ี มนตชัย เทียนทอง (2545, หนา 92-93) กลาวถึง
ประโยชนของมัลติมีเดียไวหลายประการ ไดแก 
   (1) การเรียนการสอนดวยระบบมัลติมีเดียสรางความสนใจไดสูงผูเรียนเกิดความ
เบ่ือหนายไดยากเนื่องจากส่ือตางๆ อันหลากหลายของมัลติมีเดียชวยสรางบรรยากาศในการเรียนได
ดี และชวนใหติดตามตลอดบทเรียน 
   (2) ทําใหผูเรียนฟนคืนความรูเดิมไดเร็วข้ึนและเร็วกวาการใชส่ือชนิดอ่ืนๆ 
   (3) การส่ือความหมายชัดเจนเนื่องจากเปนการผสมผสานส่ือหลายๆประเภทเขา
ดวยกันจึงมีประสิทธิภาพในการส่ือความหมาย 
   (4) การเรียนรูของผู เ รียนประสบผลสําเ ร็จสูงเนื่องจากการได มีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับบทเรียนท่ีนําเสนอผานจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
   (5) เกิดความคงทนทางการเรียนในการจดจําเนื้อหาไดดีกวาการใชส่ือชนิดอ่ืนๆ 
   (6) ใหความรูแกผูเรียนเหมือนกันทุกคร้ังนอกจากนี้ผูเรียนยังจะไดรับความรูเทา
เทียมกันท้ังผูเรียนเกงผูเรียนปานกลางและผูเรียนออน 
   (7) สนับสนุนการเรียนรูแบบรายบุคคลทําใหผูเรียนสามารถจัดการดานเวลา
เรียนของตนเองไดตามความตองการโดยไมถูกบังคับดานเวลาซ่ึงผูเรียนบางคนอาจไมมีความพรอม 
   (8) กระตุนเรียกรองความสนใจไดดีเนื่องจากเปนการเรียนรูผานโสตประสาท
หลายทางท้ังทางตาทางหูและลงมือปฏิบัติตามคําส่ังสามารถทําผิดซํ้าแลวซํ้าอีกโดยไมใหถูก ตําหนิ 
   (9) ใชเปนเคร่ืองมือสาธิตเนื้อหาท่ียากหรือซับซอนเชนการจําลองสถานการณ                       
การอธิบายส่ิงของเล็กๆ ท่ีมองดวยตาเปลาไมเห็นของจริงท่ีไมสามารถนํามาใหดูไดหรือมีความ
เส่ียงเกินไปท่ีจะลงมือปฏิบัติกับของจริง 
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   (10) ลดคาใชจายแมวาจะเปนการลงทุนสูงในระยะแรกก็ตามแตในระยะยาวแลว
สามารถลดคาใชจายโดยเฉล่ียไดถึง 40% ในการใชมัลติมีเดียโดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกอบรม 
   (11) แกไขปรับปรุงใหทันสมัยไดงายเนื่องจากระบบงานมัลติมีเดียเปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรจึงสามารถปรับเปล่ียนแกไขใหทันสมัยไดงาย 
   (12) เหมาะสําหรับการใชงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตในรูปของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและระบบงานนําเสนอ 
  นอกจากนี้ กิดานันท มลิทอง (2543, หนา 275) ยังไดกลาวไววาการใชส่ือประสมใน
การศึกษาจะมีประโยชนมากมายหลายดานอาทิเชน 
   (1) ดึงดูดความสนใจบทเรียนคอมพิวเตอรส่ือประสมในลักษณะส่ือหลายมิติท่ี
ประกอบดวยภาพกราฟกภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศนและเสียงนอกเหนือไปจากเน้ือหาตวัอักษร จะ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดีและชวยในการส่ือสารระหวางผูสอนและผูเรียนดวย 
   (2) การสืบคนขอมูลฉับไวดวยสรรถนะของการเช่ือมโยงหลายมิติทําใหผูเรียน
สามารถเรียนรูในส่ิงตางๆ ไดกวางขวางและหลากหลายอยางรวดเร็วโดยไมจําเปนตองเรียนไป
ตามลําดับเนื้อหา 
   (3) การโตตอบระหวางส่ือและผูเรียนบทเรียนส่ือประสมจะมีจุดเช่ือมโยงหลาย
มิติเพื่อใหผูเรียนและส่ือมีปฏิสัมพันธกันไดในลักษณะส่ือประสมเชิงโตตอบ 
   (4) ใหสารสนเทศหลากหลายดวยการใชซีดีและดีวีดีในการใหขอมูลและ
สารสนเทศในปริมาณท่ีมากมายและหลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนท่ีสอน 
   (5) ทดสอบความเขาใจผูเรียนบางคนอาจไมกลาถามขอสงสัยหรือตอบคําถาม                       
ในหองเรียนการใชส่ือประสมจะชวยแกปญหาในส่ิงนี้ไดโดยการใชในลักษณะการศึกษารายบุคคล 
   (6) สนับสนุนความคิดรวบยอดส่ือประสมสามารถแสดงสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนความคิดรวบยอดของผูเรียนโดยการเสนอส่ิงท่ีใหตรวจสอบยอนหลังและแกไขจุดออน
ในการเรียน 
  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสรางความนาสนใจโดยใชเทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาตางๆ
ดวยภาพนิ่งภาพเคล่ือนไหวภาพจากวิดีโอและเสียงประกอบท่ีตื่นเตนเราใจทําใหคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียท่ีใชในการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคในเวลาอันส้ันเนื่องจากสามารถอํานวยความ
สะดวกใหเรียนและผูสอนและสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนใหแกนักเรียนนักวิชาการและนักวิจัย
หลายทาน (ขนิษฐา ชานนท, 2532, หนา 8) สรุปประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีนํามาใชใน
การสอนวา 
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   (1) มีการนําเสนอเนื้อหาฉับไวแทนท่ีผูเรียนจะเปดหนังสือบทเรียนทีละหนาก็
กดแปนพิมพคอมพิวเตอรเพื่อเลือกบทเรียนแทน 
   (2) คอมพิวเตอรสามารถเสนอรูปภาพเคล่ือนไหวซ่ึงมีประโยชนมากตอบทเรียน
ท่ีมีความสลับซับซอนหรือเหตุการณท่ีควรเนน 
   (3) มีเสียงประกอบทําใหเกิดความสนใจและเพ่ิมศักยภาพทางการเรียน 
   (4) สามารถเรียกเก็บขอมูลเนื้อหาไดมากกวาหนังสือหลายเทาเชนแผนซีดีรอม 1 
แผนเก็บขอมูลได 6800 ลานตัวอักษรสวนหนังสือ 300 หนามีตัวหนังสือประมาณสามแสนถึง 
ส่ีแสนตัวดังนั้นซีดีรอม 1 แผนจะเก็บหนังสือไดประมาณ 200 เลม 
   (5) ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนไดอยางแทจริงบทเรียนสามารถควบคุม                     
และชวยเหลือผูเรียนไดมากในขณะท่ีหนังสือไมสามารถทําได 
   (6) บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถบันทึกผลการเรียนประเมินผลการเรียนซํ้าๆ
หลายครั้งโดยไมจํากัด 
   (7) สามารถนําติดตัวไปเรียนในสถานท่ีตางๆท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยไมมี
ขอจํากัดดานเวลาทําใหเกิดการเรียนรูท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 
  Dekker (1994, p. 1) กลาววาการเรียนดวยมัลติมีเดียรูปแบบใหมจะชวย ใน
กระบวนการเรียนชวยแกปญหาในขณะเรียนทําใหเกิดการเรียนรูท่ีดีมัลติมีเดียมีความสามารถใน
การรวมสารแตละชนิดท่ีมีคุณภาพเชนเสียงและภาพจากวิดีโอชวยใหการรับรูของนักเรียนดีข้ึน
มัลติมีเดียสามารถควบคุมขบวนการเรียนของผูเรียนส่ิงแวดลอมใหมๆ และนาต่ืนเตนทําใหผูเรียน
สนใจท่ีจะเรียนเรียนไดอยางสนุกสนานประโยชนของการใชมัลติมีเดียในระบบตางๆ สามารถสรุป
ได ดังนี้ 
   (1) ดานการส่ือความหมายสามารถส่ือความหมายไดอยางรวดเร็วเขาใจงาย 
   (2) ดานการควบคุมการนําเสนอสามารถจัดลําดับใหผูใชติดตามความตองการ
ของผูเขียนโปรแกรมไดอยางสะดวก 
   (3) ดานการควบคุมลําดับการปฏิบัติสามารถสรางเง่ือนไขของการวิ่งไปสูลําดับ
เหตุการณไดอยางซับซอน 
   (4) ดานการพัฒนาประสิทธิภาพของงานสามารถนําไปประยุกตใชงานได
มากมายเชนงานบันเทิงงานดานการศึกษาชวยผลิตส่ือชวยการสอน (CAI) ส่ือการฝกอบรม (CBT) 
งานการนําเสนอ (Presentation) โครงการแนวความคิดขาวสารทางธุรกิจและโฆษณาชวยในงาน
ออกแบบทางวิศวกรรมทําใหงานตางๆ มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว
ในระยะเวลาอันส้ันชวยลดเวลาในการส่ือสาร ฯลฯ 
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 9. การหาประสิทธิบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ในการประเมินคุณภาพตัวส่ือมัลติมีเดีย ตองกําหนด ตัวบงช้ี เกณฑ และมาตรฐานท่ี
เหมาะสมกับส่ือมัลติมีเดีย และการกําหนดประเด็น องคประกอบ หรือหัวขอการประเมินจะตอง
พิจารณาจากสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก คุณภาพดานการออกแบบการสอนการออกแบบหนาจอ และ
การใชงาน (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ, 2544, หนา 7) 
   (1) การออกแบบการสอน 
    การออกแบบบทเรียนท่ีดีจะจูงใจผู เรียน หรือใหความรูแกผู เ รียนตาม
วัตถุประสงคของการเรียน ซ่ึงจะตองประกอบดวยสวนสําคัญดังตอไปนี้ 
    (1.1) วัตถุประสงคการเรียน  บทเรียนท่ีดีจะตองแสดงวัตถุประสงค 
การเรียนรูอยางชัดเจนวัตถุประสงคจะเปนตัวบอกใหทราบวาเม่ือผูเรียนศึกษาบทเรียนจนจบ ผูเรียน
จะไดความรูอะไรบางนอกจากน้ียังชวยใหผูสรางบทเรียน ออกแบบกิจกรรม และเลือกหัวขอท่ี
เหมาะสม เลือกวิธีการนําเสนอและยังชวยใหผูสอนตัดสินใจไดวาบทเรียนลักษณะใดเหมาะสมกับ
ผูเรียน 
    (1.2) เนื้อหา ส่ือเพื่อการศึกษาจะตองมีเนื้อหาท่ีถูกตองตามหลักวิชาและ
หลักการใชภาษา 
    (1.3) ความเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูเรียน ผูสอนจะตอง
พิจารณาส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาวามีความเหมาะสมกับระดับความรู อายุ ทักษะความสามารถ
ของผูเรียน มีความเหมาะสมในดานภาษาและชวงเวลาท่ีใชในการศึกษาหรือไมในกรณีบทเรียน
แบบสอนเน้ือหา (Tutorial) ความยาวในแตละบทเรียน CAI ควรมีความเหมาะสมกับอายุ 
ความสามารถ และลักษณะของผูเรียนดวย 
    (1.4) ปฏิสัมพันธส่ือมัลติมีเดียท่ีดีจะตองมีปฏิสัมพันธท่ีเหมาะสม เชน ยอม
ใหผูเรียนแกไขความผิดพลาดท่ีมาจากการพิมพได ใหผูเรียนไดโตตอบและรับขอมูลปอนกลับได มี
การเสริมแรงท่ีเหมาะสมเพื่อใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข ผูเรียนสามารถแขงขันกับคะแนน
ของตนเองหรือกับคะแนนของเพ่ือนได บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเปนโปรแกรมฝกหัดท่ีดีจะ
ชวยใหผูเรียนไดใชบทเรียนนั้นหลายๆ คร้ังจนเกิดเปนทักษะมีผลสรุปความสามารถของผูเรียนใน
รูปคะแนน รอยละ ตาราง หรืออัตราสวนปฏิสัมพันธ ลักษณะดังกลาวนี้เปนแรงจูงใจแกผูเรียน 
ใหผลปอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพทั้งคําตอบท่ีถูกตองและคําตอบท่ีไมถูกตอง มีการใหแรงจูงใจ
ทางบวกตลอดจนมีการประเมินการเรียนรูของผูเรียนใหเห็น 
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    (1.5) ปรับใชตามความตองการของผูเรียน บทเรียนบางบทเรียนจะใหผูเรียน
เลือกระดับความยากงายของบทเรียนไดตามตองการ มีสวนสอน และอาจมีสวนท่ีผูสรางบทเรียน
สรางใหมีการเก็บบันทึกและเก็บขอคิดเห็นของผูเรียนเม่ือเรียนซอมเสริมนั้นจบแลว 
    (1.6) การนําเสนอเนื้อหา การนําเสนอเนื้อหาที่นาสนใจจะชวยใหผูเรียนไม
เกิดความเบ่ือหนาย การจัดวางตําแหนงของขอความ ขนาดของตัวอักษร ความกะทัดรัด มีภาพ มี
เสียงประกอบอยางเหมาะสม จะชวยใหบทเรียนนาสนใจอยูตลอดเวลา 
    (1.7) การประเมินความสามารถผูเรียน คําถามท่ีเหมาะสมจะชวยใหมีการ
ประเมินท่ีเหมาะสม ลักษณะคําถามท่ีมีในบทเรียนควรเปนคําถามท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีจะ
ประเมินไมวกวนและกํากวม ประเมินคําตอบไดทุกแบบ ไมทําใหผูเรียนเกิดความพะวงกับข้ันตอน
หรือกับการหาคํา ตอบท่ีถูกตองในการประเมินคุณภาพการออกแบบการสอน ใชเคร่ืองมือ เชน
แบบสอบถาม แบบทดสอบ ขอเขียนปรนัย อัตนัย แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
   (2) การออกแบบหนาจอ 
    การประเมินคุณภาพการออกแบบหนาจอ จะประเมินองคประกอบดาน
ขอความ ภาพและกราฟก เสียง และการควบคุมหนาจอวาไดคุณภาพอยูในระดับใด 
    (2.1) การประเมินขอความ เปนสวนสําคัญของการออกแบบส่ือมัลติมีเดียให
ดูนาสนใจองคประกอบดานขอความประกอบดวยสวนยอยๆ หลายสวน ไดแก รูปแบบตองอานงาย 
ขนาดตัวอักษรตองเหมาะสมกับระดับผูเรียน ความหนาแนนของตัวอักษรและองคประกอบอ่ืนบน
หนาจอมีขนาดปานกลางหรือเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา สีของพื้นหลังและสีของขอความ
จะตองเขาคูอยางเหมาะสม ใหผูเรียนอานงายและสบายตา เปนตน การประเมินตัวส่ือมัลติมีเดีย
จะตองประเมินวา ส่ือมัลติมีเดียนั้นมีองคประกอบดานขอความเหมาะสมและเปนไปตามลักษณะ
สําคัญขององคประกอบดานขอความหรือไม 
    (2.2) การประเมินภาพและกราฟก ภาพท่ีใชประกอบมีตั้งแตภาพนิ่งไปจนถึง
ภาพเคล่ือนไหว ส่ือมัลติมีเดียจะตองไดรับการประเมินวา การใชภาพและกราฟกเปนไปตาม
หลักการใชตอไปน้ีหรือไม กลาวคือภาพมีความชัดเจน ดูงาย นาสนใจ มีความหมายและมีขนาด
พอเหมาะกับหนาจอ สอดคลองกับจุดมุงหมาย เนื้อหา และวัยของผูเรียน การเสนอภาพจะตองเปน
ระเบียบ มีลําดับข้ันและดูงาย ไมควรใชภาพจํานวนมากหรือภาพท่ีมีรายละเอียดมากหรือนอย
เกินไป ภาพๆ หนึ่งควรใชเพื่อเสนอแนวคิดหลักแนวเดียว และรูปแบบท่ีแสดงผานจอภาพจะตองมี
ความชัดเจนและสวยงาม 
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    (2.3) การประเมินเสียง เสียงท่ีใชประกอบบทเรียนท่ัวไปจะเปนเสียงพูด
บรรยายและเสียงประกอบซ่ึงรวมถึงเสียงดนตรีดวย หลักเกณฑการพิจารณาการใชเสียงท่ีเหมาะสม
ควรพิจารณาจากคุณภาพเสียงและการออกแบบเสียง ซ่ึงไดแก 
     (2.3.1) คุณภาพของเสียง เสียงท่ีใชประกอบไมวาจะเปนเสียงพูด เสียง
บรรยาย หรือเสียงดนตรีจะตองมีความชัดเจนและถูกตอง 
     (2.3.2) การออกแบบเสียง การประเมินการออกแบบเสียงประกอบท่ี
เหมาะสมจะประเมินในเร่ือง ความเหมาะสมกับเนื้อเร่ืองและระดับผูเรียน ความเหมาะสมกับเวลา
และโอกาส ความยาวของเสียงสอดคลองกับระยะการแสดงภาพ การเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
เลือกท่ีจะฟงหรือไมฟง และปรับระดับความดังของเสียงได การใชเสียงประกอบหรือเสียงดนตรี มี
ความสม่ําเสมอ ไมมากเกินไป 
    (2.4) การประเมินการควบคุมหนาจอ เก่ียวของกับการประเมินในสวนท่ีเปน
เมนูหรือหนาโฮมเพจในเว็บวา 
     (2.4.1) มีการกําหนดเสนทางเดินและการใชงานท่ีงาย สะดวก และคง
เสนคงวาไมสรางความยุงยากและสับสนใหกับผูเรียน มีความเปนมิตรกับผูเรียนแมผูเรียนจะเลือก
คําส่ังท่ีไมถูกตองก็ไมทําใหโปรแกรมหยุดทํางาน 
     (2.4.2) ผู เ รี ยน มีคว ามสะดวกในการ ใช เ มนู  คี ย บอร ด  ห รือ
สวนประกอบอ่ืนๆ หรือมีคําส่ังท่ีใหผูเรียนสามารถขามบางข้ันตอนไดหากผูเรียนเขาใจเนื้อหานั้น ๆ 
แลว 
     (2.4.3) ผูเรียนสามารถควบคุมอัตราการแสดงผลทางหนาจอ จัดลําดับ
ของบทเรียนเลือกบทเรียนท่ีตองการเรียน เลือกท่ีจะยอนไปดูหนาท่ีผานมา เลือกแบบการแสดงผล
ได 
     (2.4.4) การออกแบบเสนทางเดินของบทเรียน และปุมควบคุมหนาจอ
มีความสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน และหลักการออกแบบส่ือการสอนท่ีทําใหเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง 
     (2.4.5) เคร่ืองมือท่ีใชประเมินคุณภาพการออกแบบหนาจอ เชน แบบ
สังเกตท้ังแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา แบบสอบถามความคิดเห็น ความ 
พึงพอใจ 
   (3) การประเมินการใชงาน 
    การประเมินการใชงานเปนการพิจารณาวาส่ือมัลติมีเดียมีลักษณะสําคัญท่ีดี
ดังตอไปนี้หรือไม 
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    (3.1) การนําไปใชงาน 
     (3.1.1) บทเรียนงายและสะดวกตอการนําไปใช 
     (3.1.2) บทเรียนไมมีขอผิดพลาด (Bug) และสามารถทํางานไดโดยไม
มีการสะดุด หรือหยุด 
     (3.1.3) ในการทํางานตองไมมีการหยุดเปนระยะ ๆ เนื่องจากการ
ทํางานของเคร่ือง 
     (3.1.4) คําส่ังหรือรายละเอียดตางๆ ในโปรแกรม ผูใชสามารถอาน
หรือทําความเขาใจไดงาย และมีความเหมาะสมกับผูใชงาน 
     (3.1.5) บทเ รียนคอมพิว เตอรช วยสอนที่ เหมาะสม  ผู เ รียนไม
จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมากนัก 
     (3.1.6) ผูเรียนไมจําเปนตองใชคูมืออยูตลอดเวลา 
     (3.1.7) ไมมีการแบงแยกเพศ เช้ือชาติในการใช 
     (3.1.8) ไมตองใหผูสอนชวยเหลืออยูตลอดเวลาในการใชบทเรียน 
    (3.2) คูมือครู 
     (3.2.1) มีคูมือครู และมีเคร่ืองมือท่ีจําเปนหรืออุปกรณประกอบ 
     (3.2.2) มีคําแนะนําการทําแผนการสอน 
     (3.2.3) มีการแนะนําและจัดเคร่ืองมือทางการศึกษาอ่ืนๆ 
     (3.2.4) มีการแนะนําการจัดกลุมผูเรียน 
     ในกรณีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสรางสถานการณ คูมือครู
อาจจะมีการระบุไวดวยวาผูเรียนจะตองมีทักษะใดมากอน เพื่อใหผูสอนไดเตรียมทักษะท่ีจําเปนนั้น
ใหแกผูเรียนกอนการใชบทเรียน 
    (3.3) เอกสารประกอบการใชงาน 
     (3.3.1) มีเอกสารใหอานประกอบและเขียนไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการ
ใชงาน 
     (3.3.2) มีการสรุปการใชบทเรียนไวอยางชัดเจนและเปนประโยชน ตอ
ผูใช 
  เคร่ืองมือท่ีใชประเมินคุณภาพการใชงาน เชน แบบสอบถามความคิดเห็น แบบ
สังเกต แบบสัมภาษณ 
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 10. การหาประสิทธิภาพตัวส่ือมัลติมีเดีย 
  การหาประสิทธิภาพตัวส่ือมัลติมีเดีย เปนการหาประสิทธิภาพและการนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ ในท่ีนี้การหาประสิทธิภาพตัวส่ือมัลติมีเดียจะเปนการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงจะชวยใหผูใชส่ือมีความม่ันใจวาจะเกิดประโยชนตอผูเรียนจริง
เม่ือใชส่ือนั้นแลว การหาประสิทธิภาพของส่ือประสมสามารถหาไดจากคา E1 / E2 โดยท่ี E1 คือรอย
ละของคาเฉล่ียของคะแนนแบบฝกหัด และ E2 คือรอยละของคาเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลังเรียน
แลว นําคา E1 และ E2 ไปเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีตั้งไว คือ 80/80 (เผชิญ กิจระการ, 2544, หนา 30-
36) 
  E1  หมายถึง  การประเมินพฤติกรรมตอเนื่องของการทํากิจกรรมหรือความรูท่ี
เกิดข้ึนระหวางการเรียนท่ีไดรับมอบหมาย 
  E2  หมายถึง  การประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทายโดยพิจารณาจากคะแนนสอบหลัง
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชสูตร ดังนี้ 

   E1   =   
A
N
X1∑

x 100 

 
  เม่ือ E1  แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

   ∑X1  แทน   คะแนนรวมของแบบฝกทักษะ หรือแบบทดสอบยอย 
               ทุกชุดของผูเรียนท้ังหมด 
   A แทน   คะแนนเต็มของแบบฝกทักษะทุกชุดรวมกัน 
   N  แทน   จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
 

   E2   =   
A
N
X 2∑

x 100 

 
  เม่ือ E2 แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

   ∑X2  แทน   คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียน 
               ท้ังหมด 
   A แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
   N แทน   จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
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  ระดับประสิทธิภาพจะชวยใหผูเรียนไดรับความรูจากการใชส่ือมัลติมีเดียที่มี
ประสิทธิภาพถึงระดับท่ีผูสรางต้ังใจ หรือเรียกวา มีเกณฑประสิทธิภาพ การกําหนด E1/E2 ใหมีคา
เทาใดน้ันผูสรางเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติวิชาประเภทเนื้อหามักจะกําหนดเปน 
80/80 ถึง 90/90 สวนวิชาประเภททักษะ จะกําหนดเปน 75/75 แตไมควรตั้งเกณฑไวต่ํา เพราะต้ังไว
เทาใดมักจะไดผลเทานั้น 
  การหาคาดัชนีประสิทธิผลของส่ือมัลติมีเดีย (เผชิญ กิจระการ, 2544, หนา 30-36) 
โดยใชสูตร ดังนี้ 

   E. I.   =   
)etestScore(Pr)sibleScoreMaximumPos(

)etestScore(Pr)orePosttestSc(
−

−
 

 
  เม่ือ E. I.  แทน   คาดัชนีประสิทธิผลของส่ือมัลติมีเดีย 
   Pretest Score  แทน   คะแนนทดสอบกอนเรียน 
   Posttest Score  แทน   คะแนนทดสอบหลังเรียน 
   Maximum Possible Score  แทน   คะแนนสูงสุดท่ีนักเรียนจะสามารถทําได 
  สําหรับเกณฑท่ียอมรับวา ส่ือหรือนวัตกรรมการเรียนรูมีประสิทธิผล ชวยใหผูเรียน
เกิดประสบการณการเรียนรูไดจริง มีคาต้ังแต .50 ข้ึนไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
 

เอกสารและหลักการท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 
 1. ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
  จากการศึกษาคนควาไดมีนักการศึกษา ใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไว
ตางกันดังนี้ เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528, หนา 3) ไดใหความหมายของการเรียนการสอน
รายบุคคลหรือการเรียนรูดวยตนเองไววา เปนการจัดการศึกษาท่ีผูเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนได
ดวยตนเองและกาวไปตามความสามารถ ความสนใจและความพรอม โดยจัดส่ิงแวดลอมสําหรับ
การเรียนใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระ สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2524, หนา 6) กลาววา การเรียนรูดวย
ตนเองเปนกระบวนการเรียนรูดวยตนเองเปนหลัก โดยไดรับการชวยเหลือและการสนับสนุนจาก
ผูอ่ืน เชน เพื่อน ครู การเรียนรูดวยตนเองในท่ีนี้ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 
   (1) การวิเคราะหและกําหนดความตองการของตนเอง 
   (2) การกําหนดจุดประสงคในการเรียน 
   (3) การหาแหลงวิทยาการท้ังท่ีเปนวัสดุและบุคคล 
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   (4) การเลือกวิธีการและกิจกรรมการเรียน 
   (5) การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน 
  สมบูรณ ศาลายาชีวิน (2526, หนา 26) กลาวาการเรียนรูดวยตนเองคือการขวนขวาย                    
และศึกษาตอดวยตนเอง โดยไมมีผูใดมาบังคับ เปนการเรียนท่ีเกิดจากใจชอบ ใจรัก เพื่อความพึง
พอใจท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียน เกิดจากแรงจูงใจในบุคคล 
  กิดานนัท มลิทอง (2543, หนา 164) ไดใหความหมายของการเรียนแบบรายบุคคลไว
วา เปนการจัดการศึกษาท่ีพิจารณาถึงลักษณะความแตกตาง ความตองการ และความสามารถ 
เพื่อใหผูเรียนแตละคนเรียนรูในส่ิงท่ีตนสนใจไดตามกําลังและความสามารถของตนตามวิธีการ
ส่ือสารการเรียนท่ีเหมาะสม เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคการเรียนท่ีกําหนดไว 
  Skager (1993, p. 13) ไดอธิบายวาการเรียนรูดวยตนเอง เปนการพัฒนา การเรียนรู
และประสบการณตนเองตลอดจนความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลของ
กิจกรรมการเรียนท้ังในลักษณะท่ีเปนเฉพาะบุคคล และในฐานะท่ีเปนสมาชิกของกลุมการเรียนท่ี
รวมมือกัน 
  Tough (1979, p. 114) ผูท่ีทําการศึกษาเร่ืองนี้อยางจริงจัง ไดกําหนดหนวย ในการจัด
ปริมาณการเรียนรูดวยตนเองออกเปนโครงการเรียน (Learning Project) โดยกําหนดคาเปรียบเทียบ
วาการเรียนดวยตนเองเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีใชเวลารวมกันต้ังแต 7 ช่ัวโมง ข้ึนไป ถือวาเปนหนึ่ง
โครงการเรียนและเม่ือผูเรียนไดใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเองแลว ผูเรียนควรจะไดรับความรู 
เกิดเจตคติ ไดรับทักษะ หรือสามารถท่ีกอใหเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงตางๆ อันเปนผลมาจาก
การเรียนรูนั้นๆ ดังนั้น การเรียนรูดวยตนเองอาจจะเกิดไดจากการใชบทเรียนสําเร็จรูป การศึกษา
ดวยตนเอง เชน การอานเอง คิดเอง ทดลองหรือปฏิบัติหรือคนควาดวยตนเอง เปนตน 
  Griffin (1983, p. 153) อธิบายวาการเรียนรูดวยตนเองเปนการจัดประสบการณการ
เรียนรูเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยมีเปาหมายไปสูการพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนและ
ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติหรือคนควาดวยตนเอง เปนตน 
  สรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองหรือการเรียนรูเปนรายบุคคลเปนรูปแบบหน่ึงของ
การจัดการศึกษาที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยคํานึงถึงลักษณะความแตกตางถึงความ
ตองการ และความสามารถของผูเรียนแตละคนไดเรียนรูในส่ิงท่ีตนสนใจไดตามกําลัง และ
ความสามารถของตน โดยมุงใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของการเรียนท่ีไดกําหนดเอาไว 
องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง 
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  การเรียนรูดวยตนเองมีองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้  
  Knowles (1975, pp. 40-47) ไดกลาวถึงองคประกอบในการเรียนรูดวยตนเองไวดังนี้ 
   (1) การวิเคราะหความตองการของตนเอง เร่ิมจากการใหผูเรียนแตละคนบอก
ความตองการและความสนใจพิเศษของตนเองในการเรียน ใหเพื่อนอีคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนผูให
คําปรึกษาแนะนํา และเพื่อนอีกคนหนึ่งทําหนาท่ีจดบันทึก กระทําเชนนี้หมุนเวียนกันไปจนครบท้ัง 
3 คน ไดแสดงบทบาทครบ 3 ดาน คือ ผู เสนอความตองการ ผูใหคําปรึกษาและผูจดบันทึก
สังเกตการณ การเรียนรูบทบาทดังกลาวใหประโยชนอยางยิ่งในการเรียนรวมกันและชวยเหลือซ่ึง
กันและกันในทุกๆ ดาน 
   (2) การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน โดยเร่ิมตนจากบทบาทของผูเรียนเปน
สําคัญ ดังนี้ 
    (2.1) ผูเรียนควรศึกษาจุดมุงหมายของวิชา แลวจึงริเร่ิมเขียนจุดมุงหมายใน
การเรียน 
    (2.2) ผูเรียนควรเขียนจุดมุงหมายใหชัดเจน เขาใจได ไมคลุมเครือ คนอ่ืน
อานแลวเขาใจ 
    (2.3) ผูเรียนควรเนนถึงพฤติกรรมที่ผูเรียนคาดหวัง 
    (2.4) ผูเรียนควรกําหนดจุดมุงหมายท่ีสามารถวัดได 
    (2.5) การกําหนดจุดมุงหมายของผูเรียนในแตละระดับ มีความแตกตางอยาง
ชัดเจน 
   (3) การวางแผนการเรียน โดยใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคของวิชา ผูเรียนควร
วางแผนจัดกิจกรรมตามลําดับดังนี้ 
    (3.1) ผูเรียนจะตองเปนผูกําหนดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนดวยตนเอง  
    (3.2) การวางแผนการเรียนของผูเรียน ควรเร่ิมตนจากการกําหนดจุดมุงหมาย
ในการเรียนดวยตนเอง 
    (3.3) ผูเรียนเปนผูจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและความ
สนใจของผูเรียน 
    (3.4) ผูเรียนเปนผูระบุวิธีการเรียน เพื่อใหเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 
   (4) การแสวงหาแหลงวิทยาการ เปนกระบวนการศึกษาคนควาท่ีมีความสําคัญตอ
การศึกษาในปจจุบันอยางมาก ดังนี้ 
    (4.1) ประสบการณการเรียนแตละดาน ท่ีจัดใหผูเรียนแสดงใหเห็นถึงความ
มุงหมาย ความหมายและความสําเร็จของประสบการณนั้น 
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    (4.2) แหลงวิทยาการ เชน หองสมุด วัด สถานีอนามัย ถูกกกนํามาใชอยาง
เหมาะสม  
    (4.3) เลือกแหลงวิทยาการใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 
    (4.4) มีการจัดสรรอยางดี เหมาะสมท่ีกิจกรรมบางสวนผูจะตองเปนผูจัดเอง
ตามลําพังและบางสวนเปนกิจกรรมท่ีจัดรวมกันระหวางครูกับผูเรียน 
   (5) การประเมินผล เปนข้ันตอนสําคัญในการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหผูเรียน
ทราบถึงความกาวหนาในการเรียนของตนเปนอยางดี การประเมินผลจะตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติและคานิยม ซ่ึงข้ันตอนใน
การประเมินผลมีดังนี้ 
    (5.1) กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคใหแนชัด  
    (5.2) ดําเนินการทุกอยางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ข้ันตอนนี้สําคัญ
ในการใชประเมินผลการเรียนการสอน 
    (5.3) รวบรวมหลักฐาน การตัดสินใจจากการประเมินจะตองอยูบนพื้นฐาน
ของขอมูลท่ีสมบูรณและเช่ือถือได  
    (5.4) รวบรวมขอมูลกอนเรียน เพื่อเปรียบเทียบกับหลังเรียนวาผู เรียน
กาวหนาเพียงใด  
    (5.5) แหลงขอมูล จะหาแหลงขอมูลจากครูและผูเรียนเปนหลักในการ
ประเมินผล 
 2. ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง 
  การจัดการเรียนรูดวยตนเอง  มุงสอนผู เ รียนตามความแตกตางโดยคํานึงถึง
ความสามารถความสนใจ ความพรอม และความถนัด ทฤษฎีท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนรูดวย
ตนเอง คือทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต, 2525, หนา 2-3) 
   (1) ความแตกตางในดานความสามารถ (ability difference) 
   (2) ความแตกตางในดานสติปญญา (intelligent difference) 
   (3) ความแตกตางในดานความตองการ (need difference) 
   (4) ความแตกตางในดานความสนใจ (interest difference) 
   (5) ความแตกตางในดานรางกาย (physical difference) 
   (6) ความแตกตางในดานอารมณ (emotional difference) 
   (7) ความแตกตางในดานสังคม (social difference) 
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  การเรียนรูดวยตนเอง ยึดหลักปรัชญาทางการศึกษาและอาศัยพื้นฐานทฤษฎีจิตวิทยา
พัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู วัตถุประสงคในการจัดการเรียนรูดวยตนเองจึงมุงเนน (เสาวนีย  
สิกขาบัณฑิต, 2528, หนา 9-12) 
   (1) การเรียนรูดวยตนเอง มุงสนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบในการเรียนรูรูจัก
แกปญหาและตัดสินใจเองการเรียนรูดวยตนเองสอดคลองและสงเสริมแนวทางการศึกษา ตลอด
ชีวิตและการศึกษานอกโรงเรียนครูและผูเรียนเชื่อวาการศึกษาไมใชมีหรือส้ินสุดอยูเพียงภายใน
โรงเรียนเทานั้นการเรียนรูดวยตนเองสนับสนุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาและเรียนรูในส่ิงท่ีเปน
ประโยชนตอสังคมและตัวเองใหรูจักแกปญหารูจักตัดสินใจมีความรับผิดชอบและพัฒนาความคิด
ในทางสรางสรรคมากกวาทําลาย 
   (2) การเรียนรูดวยตนเองสนับสนุนความจริงท่ีวา คนยอมมีความแตกตางกันทุก
คน ไมวาจะเปนดานบุคลิกภาพ สติปญญา หรือความสนใจ โดยเฉพาะความแตกตางท่ีมีผลตอการ
เรียนรูท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 
    (2.1) ความแตกตางในเร่ืองอัตราความเร็วของการเรียนรู (rate of learning) 
ผูเรียนแตละคนจะใชเวลาในการเรียนรูและทําความเขาใจในส่ิงเดียวกัน ในเวลาท่ีแตกตางกัน 
    (2.2) ความแตกตางในเร่ืองความสามารถ (ability) เชน ความฉลาด ไหวพริบ
ความสามารถในแงของความสําเร็จ ความสามารถพิเศษตางๆ 
    (2.3) ความแตกตางในเร่ืองวิธีการเรียน (style of learning) ผูเรียนมีการ
เรียนรู ในแนวทางที่แตกตางกัน และมีวิธีเรียนท่ีแตกตางกันดวย 
    (2.4) ความแตกตางกันในเร่ืองความสนใจและส่ิงท่ีชอบ (interests and 
preference) เม่ือผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในหลายดานเชนนี้ ครูจึงตองจัดบทเรียนและ
อุปกรณการเรียนในระดับและลักษณะตางๆ ใหผูเรียนไดเลือกดวยตนเอง (self-selection) เพือ่สนอง
ความแตกตางดังกลาว 
   (3) การเรียนรูดวยตนเองเนนเสรีภาพในการเรียนรู เช่ือวาถาผูเรียนเรียนดวย
ความอยากเรียนท่ีไดเกิดข้ึนเอง ผูเรียนจะเกิดแรงจูงใจและการกระตุนพัฒนาการเรียนรู โดยท่ีครูไม
จําเปนตองทําโทษหรือใหรางวัล และผูเรียนก็จะรูจักตนเอง มีความม่ันใจในการกาวไปขางหนาตาม
ความพรอมและขีดความสามารถ (self-pacing) 
   (4) การเรียนรูดวยตนเองข้ึนอยูกับกระบวนการและวิธีการท่ีเสนอความรูนั้น
ใหแกผูเรียนการเรียนรูรายบุคคลเช่ือวาการเรียนรูเปนปรากฏการณสวนตัวท่ีเกิดข้ึนในแตละบุคคล 
การเรียนรูเกิดข้ึนเร็วหรือชาและจะเกิดข้ึนอยูกับผูเรียนไดนานหรือไม นอกจากจะข้ึนอยูกับ
ความสามารถ ความสนใจของผูเรียนแลว ยังข้ึนอยูกับกระบวนการและวิธีการที่เสนอความรูนั้น
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ใหแกผูเรียน การกําหนดใหเรียนรูเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดในระยะเวลาหน่ึง และเรียนรูเร่ืองหน่ึงดวย
วิธีการเดียวไมเปนการยุติธรรมตอผูเรียน ผูเรียนควรจะไดเปนผูกําหนดเวลาดวยตนเองและควรจะมี
โอกาสเรียนรูหรือมีประสบการณในการเรียนรูดวยขบวนการและวิธีการตางๆ 
   (5) การเรียนรูดวยตนเอง มุงแกปญหาความยากงายของบทเรียนเปนการ
ตอบสนองท่ีวาการศึกษาควรมีระดับความแตกตางกันไปตามความยากงาย ถาบทเรียนนั้นงายก็ทํา
ใหบทเรียนส้ันข้ึนถาบทเรียนนั้นยากมาก ผูสอนก็สามารถที่จะจัดยอยเนื้อหาที่ยากนั้นออกเปน
สวนๆ และปรับปรุงใหเขาใจไดงายข้ึน อาจจะเพ่ิมเวลาท่ีเรียนใหไดสัดสวนกับความยากโดย
เรียงลําดับจากเร่ืองท่ีงายไปสูเร่ืองราวท่ียากข้ึนตามลําดับ 
 3. ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
  ความสําคัญของการเรียนรูมีรายละเอียดดังนี้ 
  Tough (1979, pp. 116-117) กลาวถึงความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเองไววา 
กิจกรรมการเรียนรู หรือโครงการท่ีผูเรียนเกี่ยวของ (Learning Project) มาจากการวางแผนดวยตน 
ทัฟเนนวา กิจกรรมการเรียนเปนแรงผลักดันท่ีทําใหเกิดความสนใจเกี่ยวกับการเปนตัวของตังเอง
และแนะนําตนเองในการเรียนรู 
  นอกจากน้ี Knowles (1975, pp. 15-17) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูดวย
ตนเองไวดังนี้ 
   (1) คนท่ีเรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดมากกวาดีกวาคนท่ีเปนเพียง
ผูรับหรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น คนที่เรียนดวยตนเองจะเรียนอยางต้ังใจ มี
จุดมุงหมายและมีแรงจูงใจ สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวาบุคคลท่ีรอ
รับคําสอนแตเพียงอยางเดียว 
   (2) การเรียนดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการ
ทางธรรมชาติมากกวา คือ เม่ือตอนเปนเด็กธรรมชาติท่ีตองพึ่งพิงผูอ่ืน ตองการผูปกครองปกปอง
เล้ียงดูและตัดสินใจแทนให เม่ือเติบโตข้ึนก็คอยๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระ ไมตองพึ่งพิง
ครู ผูปกครองและผูอ่ืน การพัฒนานําไปสูความเปนตัวของตัวเองมากข้ึน 
   (3) พัฒนาการใหมๆ  ทางการศึกษา  มีหลักสูตรใหม  หองเ รียนแบบปด 
ศูนยบริการทางวิชาการ การศึกษาอยางอิสระ  โปรแกรมการเรียนท่ีจัดแกบุคคลภายนอก 
มหาวิทยาลัยเปด ฯลฯ รูปแบบการศึกษาเหลานี้ลวนผลักภาระรับผิดชอบไปท่ีผูเรียนใหเรียนรูดวย
ตนเอง 
   (4) การเรียนรูดวยตนเองเปนความอยูรอดของชีวิตในฐานะท่ีเปนบุคคลและ
เผาพันธุมนุษย เนื่องจากโลกปจจุบันเปนโลกใหมท่ีแปลกไปกวาเดิน ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลง ใหมๆ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

53 

เกิดข้ึนเสมอ และขอเท็จจริงเชนนี้เปนเหตุผลไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู 
การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต 
 4. ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 
  ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเองนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 
  สมคิด อิสระวัฒน (2532, หนา 76) กลาววา ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง คือ 
   (1) สมัครใจท่ีจะเรียนดวยตนเอง (Voluntarily to Learn) มิไดเกิดจากการบังคับ                        
แตมีเจตนาท่ีจะเรียนดวยความอยากรู 
   (2) ตนเองเปนแหลงขอมูลของตนเอง (Self Resourceful) นั้นคือ ผูเรียนสามารถ
บอกไดวาส่ิงท่ีตนเรียนคืออะไร รูวาทักษะและขอมูลท่ีตองการหรือจําเปนท่ีตองใชมีอะไรบาง 
สามารถกําหนดเปาหมาย วิธีรวบรวมขอมูลท่ีตองการและวิธีประเมินผลการเรียนรูผูเรียนตองเปน
ผูจัดการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงตางๆ ดวยตนเอง (Manager of Change) ผูเรียนตองมีความ
ตระหนักในความสามารถของตนเองวาสามารถตัดสินใจได มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและ
บทบาทในการเปนผูเรียนท่ีดี 
   (3) ผูเรียนตองรู “วิธีการจะเรียน” (Know How to Learn) นั่นคือ ผูเรียนควรทราบ
ข้ันตอนการเรียนรูดวยตนเอง รูวาเขาไปสูจุดท่ีทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร 
  Skager (1993, pp. 24-25) ไดอธิบายคุณลักษณะของผูเรียนท่ีมีการเรียนรูดวยตนเอง 
ควรมีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 
   (1) เปนผูยอมรับตนเอง (Self Acceptance) หมายถึง มีทัศนคติตอตนเองในดาน
การเปนผูเรียน 
   (2) มีความสามารถในดานการวางแผนการเรียน (Planfulness) ซ่ึงมีลักษณะท่ี
สําคัญคือ 
    (2.1) สามารถวนิิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตนเอง 
    (2.2) วางจุดมุงหมายที่เหมาะสมกับตนเองใหสอดคลองกับความตองการ
ท่ีตั้งไว 
    (2.3) มีความสามารถในการใชกลยุทธเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ 
การเรียน 
   (3) มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เปนผูเรียนท่ีมีแรงจูงใจในการเรียน
อยูในตนเองจะสามารถเรียนรูโดยปราศจากส่ิงท่ีควบคุมภายนอก เชน รางวัล การถูกตําหนิ การถูก
ลงโทษหรือเรียน เพื่อตองการวุฒิบัตรหรือตําแหนง 
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   (4) มีการประเมินตนเอง (Internalized Evaluation) สามารถมีการประเมินตนเอง
ไดวาจะเรียนไดดีแคไหน ซ่ึงอาจจะขอใหผูอ่ืนประเมินการเรียนรูของตนเองได โดยผูเรียนจะตอง
ยอมรับการประเมินผลภายนอกวาถูกตอง ก็ตอเม่ือผูประเมินมีความคิดอยางอิสระและการประเมิน
ตองสอดคลองกับส่ิงตางๆ ท่ีปรากฏเปนจริงอยูในขณะน้ัน 
   (5) การเปดกวางตอประสบการณ (Openness to Experience) ผูท่ีนําประสบการณ
เขามาใชในกิจกรรมชนิดใหมๆ อาจจะสะทอนการเรียนรูหรือการจัดวางเปาหมาย โดยจะมีเหตุผล
หรือไมก็ไดในการที่จะเขาไปทํากิจกรรมใหมๆ ความใครรู ความอดทนตอปญหาท่ียังสงสัย 
การชอบในส่ิงท่ียุงยากสับสนและการเรียนอยางสนุกจะทําใหเกิดแรงจงูใจในการทํากิจกรรมใหมๆ 
และทําใหเกิดประสบการณใหมๆ อีกดวย 
   (6) มีความยืดหยุน (Flexibility) มีความยืดหยุนในการเรียน มีความเต็มใจท่ีจะ
เปล่ียนแปลงเปาหมายหรือวิธีการเรียนและใชระบบการเขาถึงปญหา โดยใชทักษะการสํารวจ 
การลองผิดลองถูก ซ่ึงไมไดแสดงถึงการขาดความต้ังใจท่ีจะเรียนรู ความลมเหลวจะไดรับการนํามา
ปรับปรุงแกไขมากกวาท่ีจะยอมแพหรือยกเลิก 
   (7) การเปนตัวของตัวเอง (Autonomy) ผูเรียนท่ีดูแลตนเองได เลือกท่ีจะผูกพัน
กับรูปแบบของการเรียนรูแบบใดแบบหนึ่ง ผูเรียนสามารถจัดการกับปญหาตามเวลาที่กําหนด โดย
พิจารณาถึงส่ิงท่ีตองการวาลักษณะการเรียนแบบใดท่ีมีคุณคาและเปนท่ียอมรับได 
  นอกจากนี้ Knowles (1975, p. 61) ยังไดสรุปลักษณะของผูเรียนท่ีเรียนรูดวยตนเอง
โดยใชสรุปของ “สัญญาการเรียน” ท่ีจะทําใหเกิดผลดี 9 ประการ คือ 
   (1) มีความเขาใจในความแตกตางดานความคิดเกี่ยวกับผูเรียนและทักษะท่ีจําเปน
ในการเรียนรู นั่นคือ รูความแตกตางระหวางการสอนท่ีครูเปนผูชี้นํากับการเรียนรูดวยตนเอง 
   (2) มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ในฐานะท่ีเปนบุคคลท่ีเปนตัวของตัวเอง มีความเปน
อิสระและความสามารถท่ีนําตนเองได 
   (3) มีความสามารถท่ีจะสัมพันธกับเพ่ือนๆ ไดดี เพื่อท่ีจะใชบุคคลเหลานี้เปน
เหมือนส่ิงสะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูของตนเอง การวางแผนการเรียนรูของ
ตนเอง การเรียนรูและการชวยเหลือบุคคลอ่ืน และการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเหลานั้น 
   (4) มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเยนรูอยางสมจริง โดย
ความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
   (5) มีความสามารถในการแปลความตองการในการเรียนออกมาเปนจุดมุงหมาย
ของการเรียนรูในรูปแบบท่ีอาจจะทําใหการประเมินผลสําเร็จนั้นเปนไปได 
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   (6) มีความสามารถในการโยงความสัมพันธกับผูสอนใชประโยชนจากผูสอนใน
การทําเร่ืองยากใหงายข้ึนและเปนผูใหความชวยเหลือเปนท่ีปรึกษา 
   (7) มีความสามารถในการหาบุคคลและแหลงเอกสารวิทยาการที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงคการเรียนรูท่ีแตกตางกัน  
   (8) มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชน
จากแหลงวิทยาการและมีความคิดริเร่ิมในการวางแผนนโยบายอยางมีทักษะความชํานาญ  
   (9) มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําผลของขอคนพบตาง ๆไป
ใชอยางเหมาะสม 
  หลักการเรียนรูดวยตนเองมีรายละเอียดดังนี้ 
  Gibbons (1980, pp. 41-46) ไดศึกษาชีวประวัติของผูเช่ียวชาญที่มีช่ือเสียงทางดาน
การแสดง นักประดิษฐ นักสํารวจ นักอักษรศาสตร และผูบริหารจํานวน 20 คน ซ่ึงไมไดรับ
การศึกษาตามช้ันเรียนปกติสูงกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษาลักษณะของการเรียนรู
ดวยตนเองของบุคคลดังกลาว แลวนํามาประมวลเปนหลักการเรียนรูดวยตนเอง ดังนี้ 
   (1) ในการศึกษาดวยตนเอง ผูศึกษาเปนผูควบคุมตนเอง ในขณะท่ีการศึกษาอยาง
เปนทางการ (Formal Education) จุดควบคุมอยูท่ีสถาบันการศึกษา ตัวแทนเปนส่ิงกํากับการสอน 
เพื่อใหการศึกษาดวยตนเองชวยนักศึกษาใหรูจักควบคุมส่ิงท่ีอยูภายในตนเอง เพื่อการเรียนรูของตน 
   (2) การศึกษาตนเอง มักจะเปนความพยายามท่ีแนวแนในความรูเฉพาะดานอยาง
ใดอยางหนึ่ง มากกวาการศึกษาหลายๆ แขนงวิชา การสอนใหรูจักศึกษาดวยตนเองจะชวยให
นักศึกษาสามารถแยกแยะและมีความชํานาญในกิจกรรมบางอยางหรือหลายอยางท่ีจําเปนตอชีวิต 
   (3) การศึกษาดวยตนเอง มักจะเปนการประยุกตการศึกษาคือการเรียนรูเพ่ือการ
นําไปใชงานการสอนการเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวของกับการศึกษาทางทฤษฎีท่ีสัมพันธกับการฝกฝน
ทางเทคนิคและการนําไปดัดแปลงใชอยางเหมาะสม 
   (4) ผูศึกษาดวยตนเอง เปนคนท่ีเรียนรูดวยแรงจูงใจของตนเอง นั่นคือการผูกพัน
ตนเองกับเนื้อหาวิชาท่ีตนเลือกแมจะพบวามีอุปสรรคก็ตาม การศึกษาดวยตนเองชวยใหผูเรียนรู
ตระหนักถึงความตองการของตนเองและมีเปาหมายของตนเองมากกวาท่ีจะใหผูอ่ืนมาวางเปาหมาย
ให 
   (5) ส่ิงจูงใจสําหรับการศึกษาดวยตนเอง ไดแก ความสําเร็จซ่ึงเปนรางวัลท่ี
ประเมินคุณคาไดโดยตนเองการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองจึงเปนการใหประสบการณ
เพื่อดําเนินไปสูเปาหมายท่ีตองการ รูจักวางแผน และการเลือกใชวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อจะ
ทํางานนั้นสําเร็จ 
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   (6) ผูศึกษาดวยตนเอง มักจะตัดสินใจใชรูปแบบตางๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไม
เปนทางการและวิธีเฉพาะตนซ่ึงสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางดีท่ีสุด ซ่ึงขอสรุปอาจจะใชไดจาก
การศึกษาการสังเกต ประสบการณ การเขาเรียนในบางวิชา การฝกอบรม การสนทนา การฝกหัด
ลองผิดลองถูก การฝกหัดกิจกรรมท่ีใหผลดี การประสานระหวางกลุม เหตุการณและโครงการ 
   (7) การเรียนรูดวยตนเอง เกี่ยวของกับการพัฒนาความเช่ือ โดยปกติจะเกี่ยวของ
สัมพันธกับบุคลิกลักษณะของคน การประสารสัมพันธ ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความบากบ่ัน
ขยันขันแข็ง ไมเห็นแกตัว ความรูสึกเกรงใจผูอ่ืนและมีหลักการอยางแข็งขัน 
   (8) ผูท่ีเรียนรูดวยตนเอง จะมีแรงขับ (Drive) ความคิดอิสระ มีสติปญญาเฉลียว
ฉลาด การสอนการศึกษาดวยตนเองเกี่ยวของกับการเสริมแรงขับ ความกระตือรือรน โดยรวม
ความคิดอิสระไมข้ึนอยูกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ความเปนผูริเร่ิมมากกวาท่ีจะประพฤติตามผูอ่ืนและ
มักจะทําอะไรเปนแบบของตนเองมากกวาทําคลายๆ ผูอ่ืน 
   (9) ผู ท่ีเรียนดวยตนเอง มักจะใชการอานและกระบวนการทักษะอ่ืนๆ ใน 
การเขาถึงขอมูลและคําแนะนําท่ีเขาตองการเพื่อโครงการเหลานั้น การสอนเพ่ือการศึกษาดวยตนเอง
เกี่ยวของกับการฝกฝนทักษะ เชน การอานและจดจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาท่ีนักศึกษามีความ
ตองการอยางเต็มท่ีในการเขาถึงขอสนเทศ 
   (10)  การเรียนรูดวยตนเอง เปนทวงทีท่ีเกิดจากประสบการณสําคัญหลายประการ
ต้ังแตวัยเด็ก ประสบการณและการพัฒนาจนกระท่ังกลายเปนจุดของการเลือกในชีวิตของตนเอง 
การสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเองจึงเปนการชวยเหลือผูเรียนท่ีจะจําแนกทวงทีแนวทางท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิต เพื่อกําหนดวิถีทางท่ีตนเลือกและสรางวิถีทางใหมท่ีตนปรารถนา 
   (11)  การเรียนรูดวยตนเองจะเกิดข้ึนไดดีท่ีสุดในส่ิงแวดลอมของการทํางานท่ี
อบอุนมีลักษณะของการสนับสนุน มีบรรยากาศใกลชิดเปนกันเอง ซ่ึงคนมักจะกระตือรือรนและมี
ความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลอยางนอย 1 คน การสอนใหเกิดการศึกษาดวยตนเองเกี่ยวของ                         
กับการสรางบรรยากาศท่ีกระฉับกระเฉง ซ่ึงกิจกรรมการศึกษาดวยตนเองนี้จะไดรับการสนับสนุน
อยางอบอุนและมีโอกาสหลายดานท่ีจะสรางความสัมพันธในการทํางานอยางใกลชิดใหเกิดข้ึน 
   (12)  ผูท่ีเรียนรูดวยตนเอง จะชอบผูอ่ืนเหมือนกับท่ีจะทําใหผูอ่ืนช่ืนชอบตนเอง 
บุคคลเหลานี้จะมีสุภาพจิตท่ีดี มีเจตคติท่ีดีท้ังกายและใจ การสอนใหศึกษาดวยตนเองจึงสนับสนุน
วธีิการเรียนรูโดยผูเรียนไมเพียงแตจะเรียนรูทักษะเทานั้น แตยังไดพัฒนาจิตใจของตนเองและผูอ่ืน
อีกดวย 
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  การสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองนั้น จําเปนตองอาศัยเคร่ืองมือท่ีชวย
สงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ดังท่ี ชิดชงค ส.นันทนาเนตร (2534, หนา 1) ได
เสนอเกี่ยวกับเคร่ืองมือท่ีจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองดวยวิธีการตอไปนี้ 
   (1) สัญญาการเรียน (Learning Contract) เปนส่ิงท่ีกําหนดข้ึนระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน เปนการสอนแบบรายบุคคลเพ่ือใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง เปนตัว
ของตัวเองใหมาก โดยใหสํารวจและคนหาความสนใจท่ีแทจริงของตนเอง แลวใหผูเรียนเลือกเรียน
ตามความสนใจ (Personal Interest) “สัญญาการเรียน” จะชวยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองได
มากข้ึน เพราะไดเปดเผยและพ่ึงพาตนเองไดมากท่ีสุด 
   (2) การเรียนรูจากกลุมเพื่อน (Peer Learning Group) ส่ิงท่ีจะไดจาการเรียนรูจาก
กลุมเพื่อนคือประสบการณท่ีตางคนตางนํามาแลกเปล่ียนกัน ประสบการณของตนเองอาจชวยช้ีนํา
เพื่อนไดและในทางตรงกันขามประสบการณ ความคิดเห็นระหวางครูผูสอนหรือผูอํานวยความ
สะดวกกับผูเรียนในกลุมดวย 
 5. ขั้นตอนการเรียนรูดวยตนเอง 
  Tough (1979, pp. 95–96) ไดกลาวถึงข้ันตอนของการเรียนรูดวยตนเองไวดังนี้ 
   (1) ในการตัดสินใจวาในกระบวนการเรียนรูนั้น อะไรเปนความรูและเปนทักษะ
ท่ีจะเรียนรูผูเรียนอาจมองหาขอผิดพลาดและจุดออนของความรูท่ีมีอยูในปจจุบันโดยพิจารณาท้ัง
ดานทักษะและรูปแบบการเรียนรูในปจจุบัน 
   (2) การตัดสินใจวาจะเรียนรูกิจกรรมเฉพาะอยางไร วิธีการ แหลงวิชาการหรือ
อุปกรณท่ีใชประกอบการเรียนมีอะไรบางในขอนี้ผูเรียนควรศึกษาวาตนเองมีความตองการเฉพาะ
ดานในเร่ืองอะไรเกณฑท่ีใชในการเลือกแหลงวิทยาการการเรียนรูเฉพาะอยาง การรวบรวมความรู 
ขอเท็จจริงขอไดเปรียบเสียเปรียบ วิธีเรียน ระดับความเหมาะสมกับแหลงวิทยาการ หรือกิจกรรม
เฉพาะดานผูเรียนอาจศึกษาจากหนังสือ บทความในหองสมุดหรือรานขายหนังสือ กอนการเลือกส่ิง
ท่ีเหมาะสมที่สุด ในกรณีท่ีเปนแหลงวิทยาการบุคคล อาจตัดสินแหลงใดหรือบุคคลประเภทใดท่ีจะ
ใหเนื้อหาวิชาการที่ตองการได และพยายามหาบุคคลเหลานั้นซ่ึงเลือกสรรแลววาเหมาะสมท่ีสุด 
   (3) ตัดสินใจวาจะเรียนท่ีใด ผูเรียนอาจเลือกบริเวณท่ีเงียบสงบ สะดวกสบาย 
และไมมีผูใดมารบกวน หรืออาจจะตองการสถานท่ีซ่ึงมีอุปกรณอํานวยความสะดวกหรือแหลง
วิทยาการท่ีใชไดสะดวก 
   (4) วางเปาหมายหรือกําหนดระยะเวลาการทํางานท่ีแนนอน 
   (5) ตัดสินใจวาจะเร่ิมเรียนเร่ืองใด เม่ือใด 
   (6) ตดัสินใจวาชวงระยะเวลาใด เนื้อหาจะกาวไปเทาใด 
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   (7) พยายามหามูลเหตุท่ีเปนอุปสรรคท่ีจะทําใหการเรียนรูไมประสบความสําเร็จ
หรือหาข้ันตอนสวนท่ีทําใหกระบวนการเรียนรูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพ 
   (8) การหาเวลาสําหรับการเรียนรู ข้ันตอนนี้เกี่ยวของกับการลดเวลาหรือการจัด
เวลาใหเหมาะสมกับงาน กิจกรรมในครอบครัวหรือการพักผอน โดยอาจขอรองไมใหบุคคลอ่ืนมา
รบกวนในเวลาท่ีกําลังศึกษาหรือขอรองใหผูอ่ืนทํางานแทนเปนคร้ังคราว 
   (9) คํานวณระดับความรูและทักษะหรือความกาวหนาของตนในความรูหรือ
ทักษะท่ีตองการ 
   (10)  การศึกษาแหลงวิทยาการท่ีเหมาะสมหรืออุปกรณท่ีเหมาะสม ในข้ันตอนนี้
ผูเรียนอาจหาเวลาวางไปศึกษาคนควาในท่ีตางๆ พยายามหาหนังสือท่ีเหมาะสมในหองสมุด
ตลอดจนการเขาพบบุคคลท่ีเอ้ือตอการเรียน 
   (11)  การสะสมหรือหาเงินท่ีจําเปนสําหรับประโยชนในการหาแหลงวิทยาการ 
การซ้ือหนังสือ การเชาอุปกรณบางอยาง ตลอดจนคาใชจายในการศึกษา 
   (12) เตรียมสถานท่ีหรือดัดแปลงหองเรียนท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนโดย
คํานึงถึงระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อากาศถายเทไดดีและแสงสวางเพียงพอ 
   (13)  เพ่ิมข้ันตอนท่ีจะเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนอาจหาวิธีเพ่ิมแรงจูงใจ
เพื่อท่ีจะเพ่ิมความกาวหนาในการเรียนหรือการเพ่ิมความพึงพอใจ พยายามเนนความสําคัญของ 
การเรียนซ่ึงสามารถทําไดดังนี้ 
    (13.1)  หาสาเหตุของการขาดแรงจูงใจ 
    (13.2)  พยายามเพ่ิมความสุขและความยินดีในการเรียนรู หรือเพิ่มความสนใจ
กิจกรรมการเรียนรู 
    (13.3)  จัดการกับการขาดความเช่ือมั่นในความสามารถของตนท่ีจะเรียนรู
หรือจัดการกับความสงสัยในความสําเร็จของโครงการท่ีจะเรียนรู 
    (13.4)  การเอาชนะความรูสึกผิดหวัง ทอแท ท่ีมีสาเหตุจากความยากลําบาก
ตางๆ 
   (14)  บอกกลาวผูอ่ืนถึงความสําเร็จของตน 
 6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
  สุวรรณา ยหะกร (2533, บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรียนดวยการนําตนเองของครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผูใหญในโรงเรียนผูใหญสายสามัญ
กรุงเทพมหานครในประเด็นตางๆ 5 ดานคือการวิเคราะหความตองการการกําหนดจุดมุงหมายใน
การเรียนรูการวางแผนการเรียนการแสวงหาแหลงวิทยาการและการประเมินผลการแสวงหา
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วิทยาการดานการวิเคราะหความตองการดานการวางแผนการเรียนและดานการประเมินผล
ผลการวิจัยพบอีกวาครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผูใหญเห็นดวยอยางมากเกี่ยวกับการเรียนดวยการ
นําตนเองท้ัง5 ดานเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและนักเรียนศึกษาผูใหญเกี่ยวกับ
การเรียนดวยการนําตนเองท้ัง 5 ดานผลการวิจัยพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เพียงดานเดียวคือการวางแผนการเรียนสวนอีก 4 ดานไมพบความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  สมคิด อิสระวัฒน (2538, บทคัดยอ) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของคน
ไทยซ่ึงกลุมตัวอยางในการวิจัยคือบุคคลซ่ึงประสบความสําเร็จในวิชาชีพของตนโดยมิไดรับ
การศึกษาหรือเรียนจากสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้นๆเปนบุคคลซ่ึงไดรับการยอมรับจาก
ทองถ่ินหรือสถาบันเปนบุคคลที่รูจักกันโดยท่ัวไปวาเปนคนซ่ึงมีความรูความชํานาญในสาขา
วิชาชีพนั้นจํานวน 30 คนจากภูมิภาคตางๆ ของประเทศเคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณผลการวิจัย
คุณสมบัติของคนท่ีเรียนรูดวยตนเองตองเปนคนชางสังเกตชางคิด/ชางวิเคราะหเปนนักปฏิบัติและ
นักประเมินผลรวมท้ังเปนคนท่ีมีความเพียรพยายามมีความต้ังใจจริงเม่ือมีปญหาในการเรียนสวน
ใหญใชวิธีคิดและลองทําดวยตนเองกอนหากทําไมไดจะสอบถามผูรูแหลงขอมูลในการเรียนรูคือ
การทดลองทําดวยตนเองผูรูหนังสือเพื่อนและการดูงานสําหรับปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองคือบุคลิกภาพของพอแมหรือบุคคลท่ีอยูใกลชิดวิธีการสรางส่ิงแวดลอมเม่ือเล้ียงดูลูกของ
พอแมและวิธีการสอน 
  พิทักษ อักษร (2540, บทคัดยอ) ศึกษาลักษณะการเรียนรูโดยการนําตนเองของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยใชแนวคิดของ Gulielmino เพื่อศึกษาลักษณะ 
การเรียนรูโดยการนําตนเองของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามผลการวิจัยพบวา
เพศชายมีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวาเพศหญิงท่ีระดับนัยสําคัญ .05 นิสิตท่ีเรียน
ระบบปกติและระบบพิเศษมีการเรียนรูโดยการนําตนเองไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
  เสง่ียมจิตร เรืองมณีชัชวาล (2543, หนา 82–83) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของนักศึกษาผูใหญสายสามัญวิธีการเรียนการสอนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกรุงเทพมหานครเคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบทดสอบซ่ึงดัดแปลงมาจากแบบวัดความพรอมในการ
เรียนรูของตนเองของกูกลิแอลมิโนผลการวิจัยพบวาลักษณะการเรียนดวยตนเองมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับ 5องคประกอบคือการเปดใจรับโอกาสท่ีจะเรียนมองอนาคตในแงดีความรับผิดชอบตอการ
เรียนของตนเองมีความรักท่ีจะเรียนและมีทักษะท่ีจะเปนในการเรียนและแกปญหาองคประกอบท่ีมี
คาเฉล่ียระดับกลางมี3 องคประกอบคือเช่ือม่ันวาตนเองเปนผูเรียนท่ีดีมีความคิดสรางสรรคและมี
ความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียน 
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  Witkin (1977, pp. 1–64) ไดศึกษาผลการเรียนแบบเรียนดวยตนเองเกี่ยวกับการฝก
ตั้งคําถามปากเปลาวิชาสังคมศาสตรของนักศึกษาครูเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนในหองปฏิบัติการ
ดวยตนเองและฝกท่ีจะไมใชหองปฏิบัติการดวยตนเองแบงกลุมทดลอง 2 กลุมและกลุมควบคุม 1
กลุมกลุมแรกเรียนฝกต้ังคําถามดวยชุดการเรียนดวยตนเองกลุมทดลองท่ี 2 ฝกตั้งคําถามโดยไมใช
ชุดการเรียนดวยตนเองกลุมควบคุมเรียนโดยไมตองฝกต้ังคําถามผลการวิจัยพบวากลุมทดลองกลุม
แรกมีผลการเรียนแตกตางจากกลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และกลุมทดลอง
แรกมีผลการเรียนแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนกลุมทดลองท่ี 
2 กับกลุมควบคุมมีผลการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  Gad (1986, p. 1993–A) ไดศึกษาเร่ืองการเรียนรูดวยการนําตนเองในฐานะท่ีเปน
องคประกอบของการฝกอบรมในอนาคตกลุมตัวอยางเปนลูกจาง 132 คนจากหนวยงานตางๆ
ผลการวิจัยไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในดานความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของลูกจางแผนกตางๆบรรยากาศขององคการไมเกี่ยวของกับความพรอมของลูกจางแตตัวแปรบาง
ตัวเชนระดับการศึกษาระดับอาวุโสมีผลกระทบโดยตรงตอความพรอมขอสรุปท่ีสําคัญคือ 
การเรียนรูโดยการนําตนเองเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการฝกอบรมในอนาคต 
  Grey (1986, p. 1218–A) ไดศึกษาความสัมพันธของคะแนนความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของผูจัดการบริษัทท่ีดําเนินกิจการโทรศัพทในฮองกงกับระดับของการ
จัดการอัตราการปฏิบัติงานในดานการจัดการและความสามารถในการรับรูปญหาการสรางสรรค
และระดับของการเปล่ียนแปลงตามสภาพงานท่ีควรจะเปนผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธระหวาง
คะแนนความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองกับการจัดการในดานตางๆแตไมมีความสัมพันธกับเพศ
อายุและเช้ือชาติจากลักษณะของการเรียนรูดวยตนเองที่กลาวไวขางตนจะเห็นไดวามีจุดเนนท่ี
ผูเรียนเปนสําคัญโดยผูเรียนจะเปนผูกําหนดแนวทางการเรียนเร่ิมตั้งแตการวิเคราะหความตองการ
ของตนเองการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนการวางแผนการเรียนการแสวงหาแหลงวิทยาการ
การประเมินผลโดยอาศัยความชวยเหลือจากครูหรือเพื่อนตามสมควร 
 

เอกสารและหลักการท่ีเกี่ยวของกับการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
 1. ความหมายของการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  ความหมายของการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตการเรียนการสอนผานเว็บมาจาก
คําในภาษาอังกฤษวา Web-Based Instruction ชื่อยอวา WBI ราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ.2543, หนา 
256) ใหความหมายวาเปนการสอนโดยใชเว็บเปนพื้นฐาน หรือ การสอนบนเว็บ 
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  ใจทิพย ณ สงขลา (2542, หนา 18) ไดใหความหมายการเรียนการสอนผานเว็บวา
หมายถึงการผนวกคุณสมบัติไฮเปอรมีเดียเขากับคุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ เพื่อสราง
ส่ิงแวดลอมแหงการเรียน ในมิติท่ีไมมีขอบเขตจํากัดดวยระยะทางและเวลาท่ีแตกตางกันของผูเรียน 
(Learning without Boundary) 
  วิชุดา รัตนเพียร (2542, หนา 45) กลาววา การเรียนการสอนผานเว็บ เปน 
การนําเสนอโปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจ โดยนําเสนอผานบริการเวิลดไวดเว็บในเครือขาย
อินเทอรเน็ต ซ่ึงผูออกแบบและสรางโปรแกรมการสอนผานเว็บ จะตองคํานึงถึงความสามารถ และ
บริการท่ีหลากหลายของอินเทอรเน็ต และนําคุณสมบัติตาง ๆ เหลานั้นมาใช เพื่อประโยชนใน 
การเรียนการสอนใหมากท่ีสุด 
  Khan (1997, pp. 93–96) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-
Based Instruction) ไววา เปนการเรียนการสอนท่ีอาศัยโปรแกรมไฮเปอรมีเดียที่ชวยในการสอน 
โดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ต (WWW) มาสรางใหเกิดการ
เรียนรูอยางมีความหมาย โดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีอยูมากมายในทุกๆ ทาง 
  โดยสรุป การเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต หมายถึง การเรียนการสอนท่ีใชระบบ
เครือขายเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน โดยผูสอนทําการออกแบบบทเรียนและนําเสนอ
ผานบริการเวิลดไวดเว็บในเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหผูเรียนสามารถท่ีจะศึกษาคนควาไดดวย
ตนเองผานเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอกับระบบเครือขายนักเรียนสามารถเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา
ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545, หนา 28-41) 
 2. องคประกอบของการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  Mcgreal (1997, pp.67-76) ไดกลาวถึงการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือท่ีเรียก
กันโดยทั่วไปวา e – Learning และการเรียนแบบออนไลน มีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 สวน คือ 
เนื้อหา ระบบบริหารจัดการรายวิชา โหมดการติดตอส่ือสาร และแบบฝกหัด/แบบทดสอบ โดยแต
ละสวนจะตองไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี เพราะเม่ือนํามาประกอบเขาดวยกันแลวระบบ
ท้ังหมดจะตองทํางานประสานกันไดอยางลงตัว 
   (1) เนื้อหา เนื้อหาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับ e-Learning คุณภาพของ
การเรียนการสอนของ e-Learning และการท่ีผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคการเรียนในลักษณะนี้
หรือไมอยางไร ส่ิงสําคัญท่ีสุดก็คือ เนื้อหาการเรียนซ่ึงผูสอนไดจัดหาใหแกผูเรียน ผูเรียนมีหนาท่ี
ในการใชเวลาสวนใหญศึกษาเนื้อหาดวยตัวเอง เพื่อทําการปรับเปล่ียน (convert) เนื้อหาสารสนเทศ
ท่ีผูสอนเตรียมไวใหเกิดเปนความรูโดยผานการคิดคน วิเคราะหอยางมีหลักการและเหตุผลดวยตัว
ของผูเรียนเอง 
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   (2) ระบบบริหารจัดการรายวิชา องคประกอบท่ีสําคัญมากเชนกันสําหรับการ
จัดการรายวิชา ซ่ึงเปนเสมือนระบบที่รวบรวมเคร่ืองมือซ่ึงออกแบบไวเพ่ือใหความสะดวกแกผูใช
ในการจัดการกับการเรียนการสอนออนไลนนั่นเอง ซ่ึงผูใชในท่ีนี้ อาจแบงไดเปน 3 กลุมไดแก 
ผูสอน (instructors) ผูเรียน (students) และ ผูบริหารระบบเครือขาย (network administrator) 
   (3) โหมดการติดตอส่ือสาร องคประกอบสําคัญของการเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต หรือ e-Learning ท่ีขาดไมไดอีกประการหน่ึงก็คือ การจัดใหผูเรียนสามารถ
ติดตอส่ือสารกับผูสอน วิทยากร ผูเช่ียวชาญอ่ืน ๆ รวมท้ังผูเรียนดวยกัน ในลักษณะท่ีหลากหลาย
และสะดวกตอผูใช กลาวคือ มีเคร่ืองมือท่ีจัดหาไวใหผูเรียนใชไดมากกวา 1 รูปแบบ รวมท้ัง
เคร่ืองมือนั้นจะตองมีความสะดวกใช (user-friendly) ดวยซ่ึงเครื่องมือท่ี e-Learning ควรจัดหาให
ผูเรียนไดแก Chat (message, voice), White board/Text slide, Real-time Annotations, Interactive 
poll, Conferencing, Web-board, E-mail และอ่ืนๆ 
   (4) แบบฝกหัด/แบบทดสอบ องคประกอบสุดทายของการเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตหรือ e-Learning เปนการจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสในการโตตอบกับเนื้อหาในรูปแบบ
ของการทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบความรู ซ่ึงการจัดใหมีแบบฝกหัดสําหรับผูเรียน เพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจไวดวยเสมอ ท้ังนี้เพราะ e-Learning เปนระบบการเรียนการสอนซ่ึงเนนการ
เรียนรูดวยตนเองของผูเรียนเปนสําคัญ 
  โดยสรุป องคประกอบที่สําคัญสําหรับการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ                  
e-Learning ไดแก เนื้อหาของบทเรียน ระบบบริหารจัดการรายวิชา โหมดการติดตอส่ือสาร และ
แบบฝกหัด/แบบทดสอบ ท้ัง 4 องคประกอบถือวาเปนองคประกอบหลักท่ีมีความสําคัญในการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 3. ลักษณะการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2544, หนา 50-51) ไดสรุปลักษณะของการเรียนรูในการเรียน
การสอนผานเว็บ ท่ีสําคัญไดดังนี้ 
   (1) เปนรูปแบบหน่ึงของการศึกษาทางไกล (Distance Education) เนื่องจากมี
ระบบเครือขายเช่ือมโยงในระยะไกลครอบคลุมท่ัวโลก 
   (2) เปนการศึกษาตางเวลา และวาระ (Asynchronous Learning) การใชเว็บใน 
การสอนสามารถกระทําไดตลอดทุกท่ีทุกเวลา (Anywhere Anytime)  
   (3) เปนการศึกษาแบบโครงการ (Project-Based Learning) โดยการใหผูเรียนได
เขาไปเรียนในเว็บในรูปแบบท่ีจัดใหผูเรียนไดจัดทําโครงการข้ึนบนเว็บได 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

63 

   (4) เปนการศึกษาแบบการกระจายศูนย (Distributed Education) นั่นคือการศึกษา
ไมไดจํากัดอยูในท่ีใดท่ีหนึ่ง ไมจําเปนตองเขาช้ันเรียน แตผูเรียนสามารถเรียนไดทุกท่ี ดวยขอมูลท่ี
เหมือนกันทุกแหง 
   (5) เปนการศึกษาแบบรวมมือ (Collaborative Learning) นั่นคือ เปนความรวมมือ
ระหวางผูเรียนกับผูสอนโดยการศึกษาผานเว็บ 
   (6) เปนการศึกษาแบบเครือขายการเรียนรู (Learning Network) เพราะเว็บมีการ
เช่ือมโยงไปยังท่ีตางๆ ไดท่ัวโลกสามารถเขาถึงขอมูลของท่ีตางๆ มากมาย การตอเช่ือมระหวาง
หนวยงานตางๆ และโครงการจัดการศึกษาท่ีเนนระบบเครือขายทําใหเว็บเปนเครือขายการเรียนรู 
   (7) เปนการศึกษาตามความตองการของผูเรียน (Education on Demand) 
เนื่องจากขอมูลภายในระบบเวิลดไวดเว็บมีอยูมากมาย ดังนั้นผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความ
ตองการของ 
   (8) เปนการศึกษาแบบหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) อันเนื่องมาจากการ
จัดระบบของเว็บเหมือนกับการจัดระบบของหองเรียน เพียงแตเปนการเรียนท่ีหนาจอภาพไมได
จัดเปนหองเรียนจริงแตผูเรียนก็สามารถเรียนรูดวยกระบวนการที่เทาเทียมกับหองเรียนจริง 
  โดยสรุป ลักษณะการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร เปนการเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดเรียนผานทางเครือขายคอมพิวเตอรโดยขอไมจํากัดในเร่ืองเวลา และสถานท่ี ผูเรียนสามารถ
ติดตอกับผูสอน หรือระหวางผูเรียนดวยกันไดตลอดเวลา โดยผานทางชองทางส่ือสารภายในระบบ
เครือขายท่ีผูสอนไดจัดเตรียมไวให 
 4. รูปแบบการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  Maddox (1965, p. 16) ไดแบงรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บออกเปน 4 รูปแบบ 
คือรูปแบบการเผยแพร รูปแบบการส่ือสาร รูปแบบผสม และรูปแบบหองเรียนเสมือน ดังนี้ 
   (1) รูปแบบการเผยแพร รูปแบบนี้สามารถแบงออกเปน 3 ชนิด คือ 
    (1.1) รูปแบบหองสมุด (Library Model) เปนรูปแบบท่ีใชประโยชนจาก
ความสามารถในการเขาไปยังแหลงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีอยูหลากหลาย โดยวิธีการจัดหา
เนื้อหาใหผูเรียนผานการเช่ือมโยงไปยังแหลงเสริมตาง ๆ เชน สารานุกรม วารสาร หรือ หนังสือ
ออนไลนท้ังหลาย ซ่ึงถือไดวา เปนการนําเอาลักษณะทางกายภาพของหองสมุด ท่ีมีทรัพยากร
จํานวนมหาศาลมาประยุกตใช สวนประกอบของรูปแบบนี้ ไดแก สารานุกรมออนไลน วารสาร
ออนไลน หนังสือออนไลน สารบัญการอานออนไลน (Online Reading List) เว็บหองสมุด เว็บ
งานวิจัย รวมทั้งการรวบรวมรายช่ือเว็บท่ีสัมพันธกับวิชาตางๆ 
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    (1.2) รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) การเรียนการสอนผานเว็บ
รูปแบบนี้เปนการจัดเนื้อหาของหลักสูตร ในลักษณะออนไลนใหแกผูเรียน เชน คําบรรยาย สไลด 
นิยามคําศัพท และสวนเสริม ผูสอนสามารถเตรียมเน้ือหาออนไลนท่ีใชเหมือนกับท่ีใชในการเรียน
ในช้ันเรียนปกติ และสามารถทําสําเนาเอกสารใหกับผูเรียนได รูปแบบนี้ตางจากรูปแบบหองสมุด 
คือรูปแบบนี้จะเตรียมเนื้อหา สําหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ขณะท่ีรูปแบบหองสมุด ชวยให
ผูเรียนเขาถึงเนื้อหาท่ีตองการจากการเช่ือมโยงท่ีไดเตรียมเอาไว สวนประกอบของรูปแบบหนังสือ
เรียนนี้ประกอบดวย บันทึกของหลักสูตร บันทึกคําบรรยาย ขอแนะนําของหองเรียน สไลดท่ี
นําเสนอวิดีโอ และภาพที่ใชในช้ันเรียน เอกสารอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับช้ันเรียน เชน ประมวล
รายวิชารายช่ือในช้ัน กฎเกณฑขอตกลงตางๆ ตารางการสอบ และตัวอยางการสอบคร้ังท่ีแลว ความ
คาดหวังของช้ันเรียน งานท่ีมอบหมาย เปนตน 
    (1.3) รูปแบบการสอนท่ีมีปฏิสัมพันธ (Interactive Instruction Model) 
รูปแบบนี้จัดใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาท่ีไดรับ โดยนํา
ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มาประยุกตใช เปนการสอนแบบออนไลนท่ีเนน
การมีปฏิสัมพันธ มีการใหคําแนะนํา การปฏิบัติ การใหผลยอนกลับ รวมท้ังการใหสถานการณ
จําลอง 
   (2) รูปแบบการส่ือสาร 
    รูปแบบการส่ือสาร (Communication Model) เปนรูปแบบท่ีอาศัย
คอมพิวเตอรมาเปนส่ือเพื่อการส่ือสาร (Computer-Mediated Communications Model) ผูเรียน
สามารถที่จะส่ือสารกับผูเรียนคนอ่ืน ๆ ผูสอนหรือกับผูเช่ียวชาญได โดยรูปแบบการส่ือสารท่ี
หลากหลายในอินเทอรเน็ต ซ่ึงไดแก  ไปรษณีย อิ เล็กทรอนิกส กลุมอภิปราย  การสนทนา 
การอภิปราย และการประชุมผานคอมพิวเตอร เหมาะสําหรับการเรียนการสอนท่ีตองการสงเสริม
การส่ือสาร และปฏิสัมพันธระหวางผูที่มีสวนรวมในการเรียนการสอน 
   (3) รูปแบบผสม 
    รูปแบบผสม (Hybrid Model) เปนการนําเอารูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบ 
การเผยแพรกับรูปแบบการส่ือสารรวมเขาไวดวยกัน เชน เว็บไซตท่ีรวมเอารูปแบบหองสมุดกับ
รูปแบบหนังสือเรียนไวดวยกันเว็บไซตท่ีรวบรวมเอาบันทึกของหลักสูตรรวมท้ังคําบรรยายไวกับ
กลุมอภิปรายหรือเว็บไซตท่ีรวมเอารายการแหลงเสริมความรูตางๆ และความสามารถของไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสไวดวยกัน เปนตน รูปแบบนี้มีประโยชนเปนอยางมากกับผูเรียน เพราะผูเรียนจะได
ใชประโยชนของทรัพยากรที่มีในอินเทอรเน็ตในลักษณะท่ีหลากหลาย 
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   (4) รูปแบบหองเรียนเสมือน 
    รูปแบบหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom Model) เปนการนําเอาลักษณะ
เดนหลายๆ ประการของแตละรูปแบบ  ท่ีกลาวมาแลวขางตนมาใช หองเรียนเสมือน  เปน
สภาพแวดลอมการเรียนการสอน ท่ีนําแหลงทรัพยากรออนไลนมาใชในลักษณะการเรียนการสอน
แบบรวมมือ  โดยการรวมมือระหวางนัก เ รียนดวยกัน  นักเ รียนกับผูสอน  ช้ัน เ รียนกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน และกับชุมชนท่ีไมเปนเชิงวิชาการ (Khan, 1997) 
  โดยสรุป รูปแบบการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร แบงออกได 4 รูปแบบ คือ
รูปแบบการเผยแพร เปนการเผยแพรส่ือการเรียนการสอนท่ีเปนไปในลักษณะส่ือสารทางเดียว
รูปแบบการส่ือสาร เปนรูปแบบท่ีเหมาะสําหรับการเรียนการสอนท่ีตองการสงเสริมการส่ือสาร 
และปฏิสัมพันธระหวางผูท่ีมีสวนรวมในการเรียนการสอน รูปแบบผสม เปนการนํารูปแบบ 
การ เผยแพรและรูปแบบการส่ือสารเขามารวมไวดวยกัน และ รูปแบบหองเรียนเสมือน เปนการ
นําเอาลักษณะเดนหลายๆ ประการของแตละรูปแบบมารวมไวดวยกัน 
 5. ลักษณะโครงสรางเว็บเพื่อการเรียนการสอน 
  ในการออกแบบการเรียนการสอนผานเว็บนั้น ผูออกแบบตองมีความรูความเขาใจ
ในเร่ืองโครงสรางของเว็บไซตอยางถองแท  แมจะมีการนําระบบจัดการรายวิชาท่ีได รับ 
การออกแบบไวเพื่อใหงายตอการใชงานก็ตามโดยผูออกแบบสามารถออกแบบโครงสรางเว็บไซต
เพื่อปรับแตง (Customize) ใหเขากับธรรมชาติของความสัมพันธของเนื้อหาไดอยางอิสระ เชน 
เนื้อหาท่ีมีความสัมพันธภายใน (Crisscrossing relationship) ซ่ึงลักษณะการเขาถึงเนื้อหานั้น
สามารถทําไดหลายทาง ผูออกแบบสามารถจะออกแบบใหมีการเช่ือมโยง (Links) ภายในเว็บเพจ 
เพื่อนําเสนอเขาสูเนื้อหาตามท่ีผูออกแบบคิดวาเหมาะสม 
  ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545, หนา 127-139) ไดแบงโครงสรางเว็บ
ออกเปน 7 ลักษณะ ไดแก ลักษณะเรียงลําดับ ลักษณะกริด ลักษณะลําดับช้ันสูง/ต่ํา ลักษณะเว็บ 
ลักษณะเชิงเสนตรง ลักษณะเปด และลักษณะผสมผสาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   (1) โครงสรางลักษณะเรียงลําดับ (Sequences) วิธีการที่ธรรมดาท่ีสุดใน 
การจัดระบบเนื้อหา คือ การวางเนื้อหาในลักษณะเรียงลําดับ ซ่ึงการเรียงลําดับนี้อาจเรียงตามเวลา 
หรือปจจัยอ่ืนๆ เชน จากท่ัวไปถึงเจาะจง เรียงตามลําดับตัวอักษร เรียงตามหัวขอของเน้ือหา เปนตน
การเรียงลําดับในลักษณะเปดไปเร่ือยๆ นี้ เหมาะสมสําหรับการสอนท่ีมีเนื้อหาไมมากนัก เพื่อบังคับ
ใหผูเรียนเปดหนาเพื่อศึกษาเนื้อหาไปตามลําดับท่ีตายตัว 
   (2) โครงสรางลักษณะกริด (Grid) การออกแบบในลักษณะกริด เปนวิธีการ ท่ี
เหมาะสมสําหรับเนื้อหาที่สามารถออกแบบใหคูขนานกันได ตัวอยางเชน การสอนเน้ือหาวิชา
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ประวัติศาสตรไทย ซ่ึงแบงเนื้อหาไดตามเวลาหรือยุค เชน สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และ
กรุงรัตนโกสินทร เปนตน นอกจากนี้สามารถแบงเนื้อหาไดตามหัวขอทางประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของ
เชนดานวัฒนธรรม ดานการปกครอง ดานสังคม ดานการเมือง เปนตน ในขณะเดียวกัน ในเนื้อหา
เดียวกันนี้อาจแบงออกตามหัวขอท่ีเกี่ยวของ เชน ความหมาย ประวัติ ความเปนมา ประโยชน
คุณลักษณะสําคัญโดยสวนมากเนื้อหาที่เหมาะสําหรับการออกแบบโครงสรางในลักษณะกริด
จะตองมีโครงสรางของหัวขอยอยรวมกัน ผูเรียนสามารถเลือกท่ีจะเขาถึงเนื้อหาในมุมใดก็ได ไมวา
จะเปนจากบนลงลาง หรือจากซายไปขวา 
    การออกแบบโครงสรางในลักษณะกริดนี้ อาจทําใหผูเรียนเกิดการสับสนใน
การเขาถึงเนื้อหาได หากผูเรียนไมทราบถึงความสําคัญในโครงสรางหัวขอยอยท่ีใชรวมกันอยู 
ดังนั้นโครงสรางลักษณะกริดนี้ จึงเหมาะกับผูเรียนท่ีมีประสบการณในหัวขอนั้นๆ พอสมควรหรือ
อาจตองออกแบบใหมีแผนท่ีเว็บไซต เพื่อใหเกิดภาพของโครงสรางเว็บไซตท่ีชัดเจนแกผูเรียน 
   (3) โครงสรางลักษณะลําดับช้ัน (Hierarchies) การออกแบบโครงสรางใน
ลักษณะลําดับช้ัน เปนวิธีการที่เหมาะสมท่ีสุด สําหรับเนื้อหาท่ีสลับสับซอน ทําใหการเขาถึงเนื้อหา
ท่ีมีโครงสรางซับซอน เปนไปดวยความงายและรวดเร็วยิ่งข้ึน เพราะโครงสรางลักษณะลําดับช้ันจะ
มีการแบงหมวดหมูเนื้อหาท่ีชัดเจน ซ่ึงผูใชเว็บสวนใหญจะมีความคุนเคยกับโครงสรางเว็บไซตใน
ลักษณะลําดับช้ันอยูแลว เนื่องจากการออกแบบลักษณะนี้สามารถพบไดในทุกๆ เว็บ โดยเร่ิมตนท่ี
หนาโฮมเพจกอนเสมอ จากนั้นจึงแบงเปนสวนยอยๆ ตอไปจากบนลงลาง ทําใหผูเรียนมีความ
สะดวกในการเขาถึงเนื้อหาท่ีตองการ 
    การออกแบบโครงสรางลักษณะลําดับช้ันนี้ ควรหลีกเล่ียงการออกแบบ
โครงสรางในลักษณะท่ีตื้นเกินไป หมายถึง โครงสรางท่ีประกอบไปดวยการลิงคจากหนาหลักไปยงั
เนื้อหาที่ไมมีความสัมพันธกันจํานวนมาก 
    โครงสรางท่ีลึกเกินไป หมายถึง โครงสรางซ่ึงทําใหผูเรียนจําเปนตองคลิก
ผานเมนูยอยท่ีซอนอยูหลายตอหลายคร้ังจนกวาจะพบ 
    เนื้อหาท่ีตองการเนื้อหาท่ีมีความซับซอนตองการโครงสรางท่ีมีความลึกมาก
เปนธรรมดาอยางไรก็ดีผูออกแบบไมควรบังคับใหผูเรียนตองคลิกผานหนาแลวหนาเลาเพื่อท่ีจะเขา
สูเนื้อหาท่ีตองการ 
   (4) โครงสรางลักษณะเว็บ (Web) การออกแบบโครงสรางในลักษณะเว็บเปน
การออกแบบที่ไมมีกฎเกณฑใดๆ ในดานของรูปแบบโครงสราง จะเหมือนกับ การจําลองความคิด
ของคนท่ีมีความตอเนื่องกัน (Flow) ไปเร่ือยๆ เปนการอนุญาตใหผูใชเลือกเนื้อหาท่ีตองการ
เช่ือมโยงตามความถนัด ความตองการ ความสนใจของตนเอง โครงสรางในลักษณะเว็บจะมีลิงค
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จํานวนมากทั้งท่ีมีอยูในเน้ือหาภายในเว็บและภายนอกเว็บไซต เพื่อเปนการใชประโยชนจาก
ศักยภาพการเช่ือมโยงของเว็บอยางคุมคา ท่ีอาจกอใหเกิดความสับสนตอผูเรียนไดมากเชนกัน 
    นอกจากนี้ ยังเปนวิธีท่ียากท่ีสุดในการนํามาใชจริง เพราะหากมีการเช่ือมโยง
มากก็อาจทําใหผูเรียนเกิดความสับสนและหลงทางไดงาย โครงสรางลักษณะน้ี จึงเหมาะสมท่ีสุด
สําหรับเว็บไซตเล็กๆ ซ่ึงเต็มไปดวยลิงค เหมาะสําหรับผูเรียนท่ีมีประสบการณในดานเนื้อหา
มาแลว และตองการเพิ่มเติมความรูในหัวขอนั้น ๆ ไมใชเพื่อการทําความเขาใจพื้นฐานของเนื้อหา
ใดเนื้อหาหนึ่ง 
    การออกแบบโครงสรางเว็บไซตนั้น สามารถใชโครงสรางในการนําเสนอ
เนื้อหามากกวาหนึ่งโครงสรางได แตพบวา ผูเรียนสวนใหญ มักจะเขาถึงเนื้อหาในลักษณะไมเปน
เชิงเสนตรง (Non-Linear) ดังนั้นผูออกแบบเว็บไซตอาจไมจําเปนตองจัดระบบการเรียงลําดับเว็บ
เพจใหตายตัวเสมอไป แบงลักษณะโครงสรางเว็บไซตท่ีไดกลาวมา ออกเปน 2 มิติ มิติท่ีหนึ่งคือ
ลักษณะเสนตรงของเนื้อหา และมิติท่ีสองแบงออกตามความซับซอนของเนื้อหาและประสบการณ
ของผูเรียนในเนื้อหานั้นๆ 
   (5) โครงสรางลักษณะเชิงเสนตรง เปนการใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาบทเรียนทีละ
หนาไปเร่ือยๆ ในลักษณะเสนตรง แตอาจจัดใหมีลิงคไปยังหนาอ่ืน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนขาม
หนาไดในบางคร้ัง โครงสรางลักษณะเชิงเสนตรงนี้ เหมาะสมสําหรับเว็บไซตเล็กๆ ซ่ึงมี
วัตถุประสงคท่ีชัดเจน เชน มีเนื้อหาในการสอนการใชเว็บ ออกแบบสําหรับการเรียนประมาณ 1-2 
ช่ัวโมง และสําหรับการศึกษาดวยตนเองเพ่ือการทบทวนภายหลังการออกแบบในลักษณะเชิง
เสนตรงมีประโยชนสําหรับผูเรียน ซ่ึงยังไมมีประสบการณในการทองเว็บ หรือผูเรียนซ่ึงขาดความ
ม่ันใจในการตัดสินใจเลือกทางเดินในการเขาถึงเนื้อหา เพื่อการเรียนรูของตน โครงสรางในลักษณะ
ตายตัวเชนนี้จะทําหนาท่ีนําทางผูเรียนและทําใหผูเรียนรูสึกพอใจท่ีไดเรียนทุกเนื้อหาอยางครบถวน
สมบูรณเหมาะสําหรับผูเรียนท่ีชอบรูปแบบการเรียนในลักษณะมีผูชี้นํา (Directed Learning) 
มากกวาผูเรียนท่ีชอบรูปแบบการเรียนในลักษณะการเลือกเรียนดวยตนเอง (Autonomous Learning) 
ขอพึงระวังจากการใชโครงสรางเว็บไซตในลักษณะนี้ก็คือ ผูเรียนท่ีมีประสบการณและมีความ
ม่ันใจตนเองจะรูสึกอึดอัดและถาใชมากเกินไป จะทําใหเกิดจํากัดการเรียนในลักษณะผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 
   (6) โครงสรางลักษณะเปด เปนลักษณะการจัดหาทางเลือกในการเขาสูเนื้อหา
ของผูเรียนไดหลายทาง หมายความวาเว็บเพจจํานวนมากในโครงสรางแบบเปดจะมีการเช่ือมโยง 
(Links) ใหผูเรียนสามารถเขาถึงไดอยางอิสระ เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเขาสูเนื้อหาที่
ตองการเรียนไดตามความสนใจและเปนผูควบคุมการเรียนของตน โครงสรางลักษณะนี้เหมาะสม
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สําหรับผูเรียนท่ีมีประสบการณและมีความมั่นใจท่ีจะควบคุมการเรียนของตน รวมท้ังมีทักษะใน
การใชเว็บเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ขอพึงระวังจากการใชโครงสรางเว็บไซตในลักษณะน้ีก็คือ 
ผูเรียนอาจเกิดความสับสนและทอแทกับการเรียนได นอกจากนี้โครงสรางในลักษณะเปดจะไม
เหมาะกับผูเรียนท่ีชอบเรียนเนื้อหาใหครบถวนสมบูรณ 
   (7) โครงสรางลักษณะผสมผสาน จะเปนการผสมคุณลักษณะของลักษณะเชิง
เสนตรงและลักษณะเปดเขาดวยกัน โดยโครงสรางลักษณะผสมผสานจะจัดหาทางเลือกซ่ึงใน
ลักษณะเชิงเสนตรงไมมี รวมท้ังเพิ่มความชัดเจนของโครงสราง ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีขาดหายไปจาก
โครงสรางลักษณะเปด ผูเรียนจะไดรับการเลือกในการทํากิจกรรมการเรียน หรือ การเลือกเนื้อหาท่ี
ตองการจะศึกษา แตจะเรียนรูเนื้อหาแตละสวนในลักษณะเชิงเสนตรงโครงสรางลักษณะผสมผสาน
เหมาะสําหรับกลุมผูเรียนท่ีมีประสบการณในการใชเว็บในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถนําไป
ประยุกตใชไดกวางขวางท่ีสุด ขอพึงระวังจากการใชโครงสรางเว็บไซตในลักษณะน้ีก็คือ ความไม
สมํ่าเสมอของโครงสราง อาจทําใหเกิดความเบ่ือหนายจากผูเรียนและทําใหผูเรียนขาดความ
กระตือรือรนในการเรียนรูได ซ่ึงโครงสรางแตละแบบก็จะเหมาะกับเนื้อหาแตละวิชาท่ีแตกตางกัน
ออกไป 
  โดยสรุป การออกแบบโครงสรางของการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรแบงออก
ได 7 ลักษณะ คือ โครงสรางลักษณะเรียงลําดับ โครงสรางลักษณะกริด โครงสรางลักษณะลําดับช้ัน
โครงสรางลักษณะเว็บ โครงสรางลักษณะเชิงเสนตรง โครงสรางลักษณะเปด และโครงสราง
ลักษณะผสมผสาน ซ่ึงโครงสรางแตละแบบก็จะเหมาะสมกับเนื้อหาแตละวิชาท่ีมีความแตกตางกัน
ออกไป 
 6. รูปแบบการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  ในการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ถนอมพร (ตันติพิพัฒน) เลาหจรัสแสง 
(2545,หนา 49-65) ไดแบงรูปแบบการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ออกไดเปน 4 รูปแบบ ไดแก 
รูปแบบเรียงลําดับการนําเสนอ แบบฝกหัด แล็บเสมือนจริง และเกม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   (1) รูปแบบเรียงลําดับการนําเสนอ (Presentation Sequence) หมายถึง การ
ออกแบบในลักษณะท่ีผูเรียนศึกษาเนื้อหา โดยการอาน ฟง สังเกต การบรรยายหรือการสาธิตตางๆ
ตามเวลาและจังหวะการเรียน ซ่ึงการออกแบบในลักษณะนี้จะมีการนําเสนอเนื้อหาเปนลําดับเหมาะ
สําหรับการถายทอดเนื้อหาสารสนเทศท่ีไมสลับซับซอนมากนักรูปแบบของการเรียงลําดับ 
การนําเสนอ จะใชส่ือนําเสนอใน 3 ระดับ คือ 
    (1.1) เนนตัวอักษรเปนหลัก 
    (1.2) เนนมัลติมีเดียอยางงายๆ เชน ภาพ กราฟก 
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    (1.3) เนนการนําเสนอดวยมัลติมีเดียเปนหลัก เชน เสียง ภาพเคล่ือนไหว 
และวิดีทัศนในการนําเสนอเนื้อหา ในบางคร้ังอาจมีการใชส่ือโตตอบ (Interactive Media) อ่ืนๆ 
รวมดวย เชนความจริงเสมือน (Virtual Reality) การจําลอง (Simulations) 
    เนื้อหาท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการเรียงลําดับการนําเสนอ ไดแก การจัดการ
บรรยาย (Lecture) ในลักษณะคุณภาพสูงท่ีมีความคงท่ีสําหรับผูเรียนทุกคน เหมาะสําหรับสอน
เนื้อหาสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีไดรับการยอมรับแลวไปยังผูเรียนจํานวนมากอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
การออกแบบการเรียงลําดับการนําเสนอนั้น นักออกแบบจะตองทํางานรวมกับผูเช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณในการถายทอดเนื้อหาไดดี จึงจะสามารถออกแบบลักษณะการเรียงลําดับการนําเสนอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    สําหรับการจัดรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสม ไดแก ใหผูเรียนโตตอบกับ
บทเรียนเปนรายบุคคล เพื่อศึกษาเนื้อหาในแตละหัวขอของการเรียน โดยผูเรียนจะไดรับการช้ีแจง
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการเรียน คําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีจะเรียน ศึกษาเนื้อหาและบทสรุป 
หลังจากนั้นใหผูเรียนทดสอบความรูของตนจากท่ีไดศึกษามา 
   (2) รูปแบบแบบฝกหัด (Drill and Practice) หมายถึง การออกแบบในลักษณะท่ี
อนุญาตใหผูเรียนฝกฝนซํ้าแลวซํ้าอีก เพื่อประยุกตใชความรูใดความรูหนึ่ง ทักษะใดทักษะหนึ่งโดย
เปนความรูและทักษะข้ันพื้นฐาน ตัวอยางการออกแบบเพื่อการฝกท่ีนิยม ไดแก ฝกการคํานวณอยาง
งาย สอนคําศัพทภาษาอังกฤษ โครงสรางการออกแบบจะคลายกับวงจรแบบทดสอบ (Testing 
Cycle) กลาวคือจะเร่ิมดวยการนําเสนอปญหา หรือ คําถาม ใหผูเรียนตอบ หลังจากท่ีผูเรียนตอบ
คําถามแลวจะมีการนําเสนอผลปอนกลับกอนท่ีจะมีการนําเสนอคําถามในขอตอไป 
    เนื้อหาท่ีเหมาะสมกับรูปแบบแบบฝกหัด ไดแก เนื้อหาประเภทความจํา หรือ 
เนื้อหาประเภทที่เปนความจริง (Facts) ท่ีตองการใหผูเรียนจดจําเพื่อการเรียกใชภายหลังไดอยาง
รวดเร็วตัวอยางเชน ศัพทภาษาตางประเทศ ภาษามือ สัญลักษณตางๆ การสะกดคํา ไวยากรณ กฎ
การวรรคตอน ไวยากรณของภาษาโปรแกรม เปนตน 
    รูปแบบการเรียนแบบฝกหัดนี้ เร่ิมจากการนําเขาสูบทเรียน ซ่ึงรวมถึงการ
ตอนรับผูเรียนเขาสูเนื้อหาและอธิบายวิธีการเรียนท่ีผูเรียนตองปฏิบัติ วัตถุประสงคของการเรียน 
หลังจากนั้นจะมีการนําเสนอคําถาม ผูเรียนจะคอยตอบคําถาม และไดรับผลปอนกลับ หลังจาก
ไดรับผลปอนกลับแลว จะมีขอคําถามนําเสนอตอไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งครบทุกขอ ผูเรียนก็จะสรุป
เนื้อหาที่ไดเรียนมาและพยายามประยุกตส่ิงท่ีไดศึกษามากับตัวอยางอ่ืน ๆ ในสถานการณท่ีใกลเคียง
กับชีวิตจริงมากข้ึน 
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   (3) รูปแบบแล็บเสมือนจริง (Virtual Lab) เปนการนําเสนอการจําลองบนหนาจอ 
(On-Screen Simulator) ซ่ึงผูเรียนสามารถใชแล็บเสมือนจริงในการทดสอบสมมติฐานที่ไดตั้งไว
รวมทั้งสังเกตผลท่ีไดจากการทดสอบตัวอยางของเน้ือหาท่ีสามารถออกแบบในลักษณะแล็บเสมือน
จริง ไดแก การสอนวิธีการใชกลอง การมองของสัตวประเภทตางๆ ความยาวของคล่ืนแสง กลอง
สองทางไกลขนาดตางๆ เปนตน 
    เนื้อหาท่ีเหมาะสมกับรูปแบบแล็บเสมือนจริงเหมาะสําหรับใหผู เรียน
สามารถทําการทดลองตางๆ โดยไมตองเส่ียงอันตรายตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทดลองจริง 
สามารถทําการทดลองท่ีในความเปนจริงไมสามารถทําได เนื่องจากมีคาใชจายท่ีสูงมาก ดังนั้นจึง
เหมาะสําหรับเตรียมตัวผูเรียนกอนท่ีจะทําแล็บจริง เปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนใน 
การทํา แล็บอยางมีประสิทธิภาพ อาจเปนการจําลองแล็บจริงลงบนหนาจออยางงายๆ เม่ือผูเรียนทํา
การทดลองอยางหน่ึงอยางใด จะอนุญาตใหผูเรียนควบคุมการทดลองและเปล่ียนตัวแปรตางๆ ได 
ทําใหแล็บเสมือนจริงคลายคลึงกับแล็บจริงมากข้ึน และการลงทุนออกแบบพัฒนาเพียงครั้งเดียวก็
สามารถใชใหคุมทุนไดนาน นอกจากนี้ยังไมจํากัดเฉพาะการจําลองแล็บจริงเทานั้น สามารถ
ออกแบบเนื้อหาที่เปนนามธรรมไดดวย เชน การสลับกลุมดาว การปรับตัวแปรตางๆ ท่ีสงผลตอ
เศรษฐกิจของโลก เปนตน เปนการชวยช้ีแนะผูเรียนใหคนพบหลักการ และความสัมพันธตางๆ ซ่ึง
สงผลตอความคงทนในการเรียนรูของผูเรียน 
    รูปแบบการเรียนแบบแล็บเสมือนจริงนี้ มีลักษณะการเรียนการสอนโดย
ผูเรียนไดรับมอบหมายงานใหทํา หลังจากนั้นผูเรียนจะตองเรียนรูวิธีการใชเคร่ืองมือทางแล็บ 
กอนที่จะลงมือทําการทดลองตางๆ ผูเรียนจะตองบันทึกผลอยางละเอียด หลังทําการทดลองเสร็จ
แลว ผูเรียนสรุปส่ิงท่ีไดทําการทดลองโดยพยายามหาหลักการและความสัมพันธตางๆ ซ่ึงอธิบายถึง
ผลท่ีไดรับจากการทดลองนั้น ผูสอนประเมินผูเรียนตามผลงาน 
   (4) รูปแบบเกม (Game) ในที่นี้หมายถึง การนําเสนอท่ีมุงเนนใหผูเรียนเรียนรูใน
บรรยากาศท่ีทาทาย สนุกสนาน และเพลิดเพลิน โดยเกมอาจอยูในรูปของการจําลอง ซ่ึงก็จะเรียกวา
เกมการจําลอง รูปแบบเกมอนุญาตใหผูเรียนฝกฝนในลักษณะโตตอบอยางสมํ่าเสมอ โดยคาดหวัง
วาเม่ือผูเรียนเลนเกมหลายๆ คร้ังแลว จะสามารถเรียนรูและสามารถประยุกตการเรียนรูนั้นได 
    เนื้อหาท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการนําเสนอรูปแบบเกม ไดแก เนื้อหาท่ี
ปกติตองการเวลามาก เนื้อหาท่ีอาจสงผลใหเกิดอันตราย มีคาใชจายสูง หรือเนื้อหาท่ีมีความนาเบ่ือ 
อยางไรก็ดีการออกแบบเกมเปนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีใชเวลานานและคาใชจายสูง ดังนั้นการท่ีจะ
ตัดสินใจออกแบบพัฒนาเกม ควรพิจารณาอยางรอบคอบกอนลงมือสราง 
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    ในการเรียนการสอนรูปแบบเกมนี้ มีการจัดรูปแบบใหผูเรียนเลนเกมเพื่อให
บรรลุเปาหมายที่เกมไดกําหนดไว เกมจะเร่ิมจากการนําเสนอเปาหมายของเกม และกฎกติกาตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ ผูเรียนก็จะศึกษาสถานการณทําความเขาใจกับบทบาทท่ีจะตองเลนใหพิชิตเปาหมาย 
โดยการศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหา ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน (Active) 
อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักท่ีเกมกําหนดไว 
    โดยสรุป การจัดแบงรูปแบบการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร เปน 
การจัดแบงตามลักษณะของรูปแบบการเรียนท่ีผูสอนตองการถายทอดสารสนเทศไปสูผูเรียนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามลักษณะของเนื้อหาแตละวิชา แบงออกไดเปน 4 รูปแบบ คือ รูปแบบ
เรียงลําดับการนําเสนอ รูปแบบแบบฝกหัด รูปแบบแล็บเสมือนจริง และรูปแบบเกม การนําเสนอ
สารสนเทศไปสูผูเรียนข้ึนอยูกับธรรมชาติของเนื้อหาแตละวิชาวาจะใชรูปแบบการนําเสนอรูปแบบ
ใดจึงจะเหมาะสม 
 7. ประเภทของการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร 
  ในการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรมีผูเช่ียวชาญไดแบงประเภทของการเรียนไว
ดังตอไปนี้ 
  Doherty (1998, pp.61-63) ไดจําแนกประเภทการเรียนการสอนผานเว็บ ตามลักษณะ
การนําไปใชบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ คือ 
   (1) การนําเสนอ (Presentation) โดยท่ัวไปสามารถจําแนกรูปแบบการนําเสนอใน
การเรียนการสอนผานเว็บไดดังนี้ 
    (1.1) การนําเสนอแบบส่ือทางเดียว เชน ลักษณะขอความ หรือ ภาพกราฟก 
    (1.2) การนําเสนอแบบส่ือคู เชน ลักษณะขอความกับภาพกราฟก 
    (1.3) การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ลักษณะท่ีประกอบดวยขอความ 
ภาพกราฟกภาพเคล่ือนไหว เสียง ภาพยนตร และเทปภาพ 
   (2) การส่ือสาร (Communication) จําแนกลักษณะการสื่อสารในการเรียนการ
สอนผานเว็บโดยคํานึงถึงลักษณะการใชงานเปนสําคัญ สามารถแบงไดดังนี้ 
    (2.1) การส่ือสารทางเดียว เชน เปนลักษณะการดขูอมูลจากเว็บเพจ 
    (2.2) การส่ือสารสองทาง เชน เปนลักษณะการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
โตตอบกันการสนทนาผานอินเทอรเน็ต 
    (2.3) การส่ือสารแบบหนึ่งแหลงไปหลายท่ี มีลักษณะเปนการสงขอความ
จากแหลงเดียวแพรกระจายไปหลายแหง เชน การอภิปรายจากคนๆ เดียวใหคนอ่ืนไดรับฟงพรอมๆ 
กันหรือการประชุมผานคอมพิวเตอร (Computer Conferencing) 
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    (2.4) การส่ือสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง เชน เปนลักษณะการใช
กระบวนการกลุมในการส่ือสารบนเว็บ โดยมีคนใชหลายคนและคนรับหลายคนเชนกัน 
   (3) การกอเกิดปฏิสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนจําแนกตามลักษณะการใช
งานไดดังนี้ คือ ลักษณะการสืบคนขอมูล ลักษณะการหาวิธีการเขาสู เว็บ และลักษณะการ
ตอบสนองของมนุษยตอการใชเว็บ 
  Parson (1997 อางถึงใน วลีรัตน เกิดวิชัย, 2552, หนา 46) ไดแบงประเภทการจัดการ
เรียนการสอนผานเว็บตามลักษณะการใชงานออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
   (1) การเรียนการสอนผานเว็บแบบรายวิชา (Stand-alone Courses) เว็บรายวิชา
เปนเว็บท่ีมีการบรรจุเนื้อหา (Content) หรือเอกสารในรายวิชาเพ่ือการสอนเพียงอยางเดียว เปนเว็บ
รายวิชาท่ีมีเคร่ืองมือและแหลงท่ีเขาไปถึงและเขาหาได โดยผานระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึงลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนผานเว็บนี้ อาจอยูในรูปแบบของวิทยาเขต ท่ีใหนักศึกษาจํานวนมากเขามาใช
งานจริงซ่ึงสวนใหญจะเปนการส่ือสารแบบทางเดียว 
   (2) การเรียนการสอนผานเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เปน
เว็บสนับสนุนรายวิชาท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรมท่ีมีลักษณะเปนการส่ือสารสองทางท่ีมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสอนและผูเรียน และมีแหลงทรัพยากรทางการศึกษาใหมาก มีการกําหนดงานใหทําบน
เว็บ การกําหนดใหอาน มีการรวมกันอภิปราย การตอบคําถาม มีการสื่อสารอ่ืนๆ ผานคอมพิวเตอร 
มีกิจกรรมตางๆ ท่ีใหทําในรายวิชามีการเช่ือมโยงไปยังแหลงทรัพยากรอื่นๆ เปนตน 
   (3) การเรียนการสอนผานเว็บแบบทรัพยากรการศึกษา (Web Pedagogical 
Resources) เปนเว็บท่ีมีรายละเอียดทางการศึกษา เคร่ืองมือ วัตถุดิบ และรวมรายวิชาตางๆ ท่ีมีอยูใน
สถาบันการศึกษาไวดวยกัน รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาไวบริการท้ังหมด เปนแหลง
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ทางการศึกษา ซ่ึงจะมีส่ือใหบริการหลายรูปแบบ เชน ขอความ ภาพนิ่ง
ภาพเคล่ือนไหว รวมถึงการส่ือสารระหวางบุคคล เปนตน 
  ท้ังนี้ในกระบวนการเรียนการสอนจะถือเปนลักษณะท่ี 1 และ 2 เปน การเรียนการ
สอนผานเว็บท่ีมีแนวคิดท่ีชวยในการเรียนการสอนในรายวิชา แตในขณะท่ีลักษณะท่ี 3 จะเปนใน
รูปของการใหบริการจัดการในการบริหาร และชวยสนับสนุนในกิจกรรมการเรียนของสถาบัน โดย
มองภาพรวมของการจัดการท้ังสถาบัน 
  โดยสรุป การจัดแบงประเภทของการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร โดยท่ัวไปการ
แบงประเภทการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร นิยมแบงตามลักษณะการใชงาน วา
ผูสอนมีวัตถุประสงคนําไปใชสอนในลักษณะใด แตละประเภทจะมีลักษณะการนําเสนอเนื้อหา
สาระแตกตางกันออกไป 
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 8. ประโยชนของการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร 
  ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีดานเครือขายเขามาใชในวงการการศึกษามากมาย
เนื่องจากการเผยแพรขอมูลขาวสารสามารถทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา การเรียน
ผานทางเครือขายคอมพิวเตอรไมมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลา และสถานท่ี การนําเสนอเนื้อหา
สามารถนําเสนอไดหลากหลาย ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545, หนา 18-20) กลาวถึง
ประโยชนของการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร ดังนี้ 
   (1) ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะการถายทอด
เนื้อหาผานทางมัลติมีเดียสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนจากส่ือขอความเพียง
อยางเดียว หรือจากการสอนภายในหองเรียนของผูสอนซ่ึงเนนการบรรยายในลักษณะChalk and 
Talk โดยเม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนผานเว็บท่ีไดรับการออกแบบและผลิตอยางมีระบบจะชวยทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ในเวลาท่ีเร็วกวา 
   (2) ชวยทําใหผูสอนสามารถตรวจสอบความกาวหนาพฤติกรรมการเรียนของ
ผูเรียนไดอยางละเอียดและตลอดเวลา เนื่องจากการเรียนผานเว็บมีการจัดหาเครื่องมือ (Course 
Management Tool) ท่ีสามารถทําใหผูสอนติดตามการเรียนของผูเรียนได 
   (3) ชวยทําใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได เนื่องจากการนําเอา
เทคโนโลยี Hypermedia มาประยุกตใช ซ่ึงมีลักษณะการเช่ือมโยงขอมูลไมวาจะเปนในรูปขอความ 
ภาพนิ่ง เสียง กราฟก เทปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ท่ีเกี่ยวเน่ืองกันเขาไวดวยกันในลักษณะท่ีไมเปนเชิง
เสน (Non-Linear) ทําให Hypermedia สามารถนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบใยแมงมุมไดดังนั้นผูเรียน
จึงสามารถเขาถึงขอมูลใดกอนหรือหลังก็ได โดยไมตองเรียงลําดับและเกิดความสะดวกใน 
การเขาถึงของผูเรียนอีกดวย 
   (4) ชวยทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามจังหวะของตน (Self-paced Learning) 
เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ Hypermedia เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถควบคุมการ
เรียนรูของตนเอง ในดานของลําดับการเรียนได (Sequence) ตามพ้ืนฐานความรู ความถนัดและ
ความสนใจของตน นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเลือกเรียนเน้ือหาเฉพาะบางสวนท่ีตองการทบทวน
ไดโดยไมตองเรียนในสวนท่ีเขาใจแลว ซ่ึงถือวาผูเรียนไดรับอิสระในการควบคุมการเรียนของ
ตนเอง จึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามจังหวะของตนเอง 
   (5) ชวยทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผู เ รียนกับครูผูสอน และเพื่อนๆ ได
เนื่องจากการเรียนผานเว็บ มีเคร่ืองมือตางๆ มากมาย เชน Chat Room, Web Board, E-mail เปนตน 
ท่ีเอ้ือตอการโตตอบ (Interactive) ท่ีหลากหลาย นอกจากน้ันการเรียนผานเว็บท่ีออกแบบมาเปน
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อยางดีจะเอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การ
ออกแบบเนื้อหาในลักษณะเกม หรือการจําลอง เปนตน 
   (6) ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆ รวมท้ังเนื้อหาท่ีมีความทันสมัย
และตอบสนองตอเร่ืองราวตางๆ ในปจจุบันไดอยางทันที เพราะเนื้อหาท่ีเรียนอยูในรูปของขอความ
อิเล็กทรอนิกส (E-text) ซ่ึงไดแก ขอความท่ีไดรับการจัดเก็บ ประมวลผล นําเสนอ และเผยแพรทาง
คอมพิวเตอร ทําใหมีขอไดเปรียบส่ืออ่ืนๆ หลายประการ โดยเฉพาะ อยางยิ่งในดานของความ 
สามารถในการปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศใหทันสมัยไดตลอดเวลา การเขาถึงขอมูลท่ีตองการดวย
ความสะดวกรวดเร็ว และความคงทนของขอมูล 
   (7) ทําใหเกิดรูปแบบการเรียนท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนใน 
วงกวางข้ึน เพราะผูเรียนใชการเรียนลักษณะเว็บจะไมขอจํากัดในดานการเดินทางมาศึกษาในเวลา
ใดเวลาหนึ่งและสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ดังนั้นการเรียนผานเว็บจึงสามารถนําไปใชเพื่อสนับสนุน
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ได และยิ่งไปกวานั้นยังสามารถนําชุดการเรียนผานเว็บ
ไปใชเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดเปนอยางดี 
   (8) ทําใหสามารถลดตนทุนในการจัดการศึกษา ในกรณีท่ีมีการจัดการเรียน 
การสอนสําหรับผูเรียนท่ีมีจํานวนมาก และเปดกวางในสถาบันอ่ืนๆ หรือบุคคลท่ัวไปเขามาใชชุด
การเรียนผานเว็บได ซ่ึงจะพบวาเม่ือตนทุนการผลิตชุดการเรียนผานเว็บเทาเดิม แตปริมาณผูเรียน
เพิ่มมากข้ึนหรือขยายวงกวางการใชออกไปก็เทากับเปนการลดตนทุนทางการศึกษานั่นเอง 
  โดยสรุป ประโยชนการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรเปนการสนับสนุนในเร่ือง
ของความทัดเทียมทางการศึกษา เนื่องจากการเรียนจะเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเขาศึกษาไดตาม
ความสะดวกของแตละบุคคล จะเรียนท่ีไหน เรียนเม่ือไรก็ได เรียนซํ้ากี่คร้ังก็ไดจนกวาจะเขาใจ
เนื้อหา และนอกจากน้ันผูเรียนสามารถศึกษาคนควาหาขอมูลตางๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็วผาน
ทางเครือขายคอมพิวเตอรซ่ึงนับไดวาเปนแหลงท่ีมีความรูมหาศาล ผูเรียนสามารถติดตอส่ือสาร
ผานทางชองทางส่ือสารตางๆ ไดสะดวก ไมวาจะเปนทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
กระดานขาว (Web-board) หองสนทนา (Chat room) 
 9. การออกหนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน 
  การผลิตชุดการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร นอกจากเนื้อหาที่สรางข้ึนไดผาน 
การวิเคราะหมาแลวก็ตาม ถาหากจะใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จตองมีปจจัยในเร่ืองของ
การออกแบบหนาเว็บ และการออกแบบในสวนตอประสานกับผูใช ท้ังนี้เนื่องจากการเรียนผาน
เครือขายคอมพิวเตอรเปนการเรียนท่ีผูเรียนจะตองศึกษารายละเอียดตางๆ ตลอดจนการทํากิจกรรม
ตองกระทําผานทางหนาจอคอมพิวเตอร ถาหากการสรางหนาเว็บไมสวยงาม การเขาไปเรียนไม
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สะดวกก็จะมีผลทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายได ถนอมพร (ตันติพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545, 
หนา 160-166) ไดกลาวถึงหลักการออกแบบหนาเว็บและการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช 
ดังนี้ 
   (1) หลักการออกแบบหนาเว็บ การออกแบบหนาเว็บนับวามีสวนสําคัญเปนอยาง
ยิ่งท่ีจะทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตประผลสําเร็จ ถาหากบทเรียน
คอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรมีการออกแบบที่สวยงามจะมีผลทําใหผูเรียนมีความสนใจท่ีจะมี   
การปฏิสัมพันธกับเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ภายในชุดการเรียนท่ีปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร 
ในการออกแบบเว็บเพจ ตองคํานึงถึงความสมดุลระหวางการใชภาพกราฟก และขอความ เพื่อให
ผูใชสามารถเปดเว็บเพจไดรวดเร็ว นอกจากน้ี พื้นท่ีบนหนาจอคอมพิวเตอรนั้นเล็กกวาหนาท่ีพิมพ
ออกมา ผูออกแบบควรคํานึงวาผูเรียนสามารถเปดดูเว็บเพจไดพอดีใน 1 หนาจอหรือไม โดยต้ัง
ความละเอียดของจอคอมพิวเตอรท่ี 800x600 pixels ดังนั้นในการออกแบบควรอยูในพื้นท่ี 760x420 
pixels แตหนาจอท่ีตองการพิมพออกมาจะใชพื้นท่ี 595x842 pixels ตามขนาดกระดาษ A4 และ
ภาพกราฟกควรมีขนาดไมเกิน 535x320 pixels เพ่ือใหการแสดงผลพอดีกับหนาจอคอมพิวเตอร 
(อางอิงมาตรฐานกําหนดโดยบริษัท Macromedia) 
    การออกแบบเพ่ือการอานท่ีชัดเจน (Readability) ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
ท่ีสุดในการออกแบบ การพัฒนาสวนตอประสาน และการออกแบบทางทัศนะ ไดแก ความสามารถ
ในการอานเนื้อหาของผูเรียน (Readability) ท่ีจะตองออกแบบใหอยูในรูปท่ีอานไดงาย และชัดเจน
ท่ีสุด 
    เคร่ืองมือสําหรับการออกแบบเลยเอาท ไดแก ตารางเพราะตารางจะชวยให
ผูออกแบบสามารถควบคุมการจัดขอความใหเปนระเบียบและความยาวของตัวอักษรแตละบรรทัด
ไดนอกจากนี้ผูออกแบบยังสามารถใชตารางในการจัดขอบเขตของหนา จัดคอลัมนและชองวาง
ระหวางคอลัมน ท่ีเรียกวา Gutters การจัดขอความใหเปนระเบียบ รวมท้ังการใชตารางเพ่ือชวยใน
การจัดตําแหนงภาพ 
   (2) หลักการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การออกแบบในสวนของ 
การประสานงานกับผูใชเปนการออกแบบวิธีการเขาสูเนื้อหาภายในเว็บใหผูเรียนมีความสะดวก 
การออกแบบการเช่ือมโยง ท้ังในลักษณะภายในและภายนอก การออกแบบเคร่ืองชวยนําทางตางๆ
รวมไปถึงการออกแบบส่ือท่ีนําเสนอเนื้อหาภายในชุดการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร ไมวาจะ
เปนขอความ ภาพ เสียง ถนอมพร (ตันติพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545, หนา149-153) ไดกลาวถึง
หลักการออกแบบในสวนตอประสานงานกับผูใชดังตอไปนี้ 
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    (2.1) ออกแบบใหเรียบงาย เว็บเพจท่ีมีประสิทธิภาพมักจะถูกออกแบบใหมี
ความเรียบงาย และหลีกเล่ียงการออกแบบท่ีรก หรือ เต็มไปดวยเน้ือหาท่ีมากเกินไป โดยมี
ขอแนะนําคือเนื้อหาบางอยางท่ีไมมีความสําคัญก็ไมจําเปนตองใสลงในเว็บเพจ 
    (2.2) ออกแบบใหยืดหยุน การออกแบบใหผูเรียนมีอิสระในการเขาถึงเนื้อหา
ท่ีหลากหลาย จะชวยใหผูเรียนรูสึกวาไดควบคุมการเรียน รวมท้ังทําใหเว็บไซตไมนาเบ่ือ เว็บเพจ
แตละหนาจะตองมีลิงคกลับไปยังหนาหลัก ไมควรออกแบบเว็บเพจท่ีไมมีทางไป เพราะทําให
ผูเรียนเกิดความรูสึกสับสน และหลงทาง 
    (2.3) ควรออกแบบใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยาง
รวดเร็ว โดยไมตองผานการคลิกมากเกินไป การออกแบบโครงสรางสารสนเทศลวงหนาจะชวยลด
ข้ันตอนในการเขาถึงสารสนเทศของผูเรียน นอกจากน้ีควรมีการออกแบบการใชปุมตางๆ ให
เหมาะสมในกรณีท่ีตองการใหผูใชสืบไปในเว็บกอนหลัง ตามลําดับท่ีตายตัว (Fixed Order) 
การจัดหาปุมหนาถัดไป (Next) และหนาท่ีแลว (Previous) เปนส่ิงท่ีจําเปน 
    (2.4) ออกแบบสวนสําคัญใหครบ สวนสําคัญท่ีขาดไมไดในหนาแรกของ
เว็บ คือ วันท่ีซ่ึงเว็บไซตไดรับการแกไขเปนคร้ังสุดทาย ลิงคไปยังหนาหลัก ท่ีอยู E-mail หรือ วิธีท่ี
ผูเรียนจะติดตอกับผูสอนได นอกจากน้ีควรมีการจัดใหมีการเช่ือมโยงในลักษณะขอความไวดวย 
ในกรณีท่ีใชการนําทางในลักษณะกราฟก กรณีท่ีเนื้อหาคอนขางมาก ผูเรียนอาจทําการดาวนโหลด
เนื้อหาและส่ังพิมพได และควรมีขอมูลเพื่อการอางอิงไวบนเว็บเพจเสมอ เชน ชื่อ URL ชื่อเร่ือง 
(Title) รวมทั้งเลขหนา ซ่ึงขอมูลท่ีสําคัญๆ ท่ีกลาวมานี้ มักจะถูกนําเสนอไวในสวนทายหนา 
    (2.5) กําหนดช่ือเร่ือง (Title) ของหนาใหมีความหมาย การกําหนดช่ือเร่ือง
เปนส่ิงท่ีมีประโยชนมากสําหรับผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือผูเรียนทําการค่ันหนา (Bookmark) 
เพราะช่ือเร่ืองท่ีมีความหมาย ซ่ึงปรากฏอยูบนแถบบนของหนาตางของ Browser จะทําใหผูเรียน
สามารถกลับไปสูเนื้อหาท่ีตองการไดอยางสะดวก และรวดเร็ว 
    (2.6) วางสวนประกอบสําคัญๆ ไวสวนบนของหนา หากเว็บคอนขางยาว
และไมสามารถนําเสนอไดในหนาจอเดียว ผูออกแบบจําเปนตองวางสวนประกอบหรือเนื้อหา
สําคัญๆ ไวสวนบนของหนาเสมอ ควรหลีกเล่ียงการวางเน้ือหา ลิงค หรือขอมูลสําคัญๆ ไวใน
สวนลางท่ีผูเรียนจําเปนตองเล่ือนหนาจอลงไป 
    (2.7) ควรมีการสรางเคร่ืองชวยนําทาง (Navigation Aids) ท่ีชัดเจนโดยมี 
การใชไอคอน กราฟก หรือขอความ สําหรับเช่ือมโยงท่ีคงท่ี (Consistent) และชัดเจน เพื่อใหผูเรียน
เกิดความม่ันใจวาจะสามารถนําทางไปในท่ีๆ ตองการ โดยไมเสียเวลามากเกินไป 
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    (2.8) ใชวิธีการนําทาง (Navigation) ภายในหนาเดียวกัน ในหนาท่ียาวมากๆ
ผูออกแบบควรนําเคร่ืองมือชวยในการนําทางมาใชในหนานั้น ตัวอยางเชน การจัดใหมีสารบัญลิงค
ไวในสวนบนของหนา เพื่อเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีตองการซ่ึงอยูดานลางๆ ของหนาตอไป ในการใชการ
นําทางในหนาเดียวกันนี้ เม่ือผูเรียนกดปุม “Back” หรือ ขอความ “Return to Top” ผูเรียนก็จะ
สามารถกลับไปยังจุดเช่ือมโยงในหนาเดียวกันไดทันที การออกแบบหนาในลักษณะนี้ มีความ
สะดวกตอผูออกแบบ เพราะชวยประหยัดเวลาในการยอยเนื้อหาออกเปนหลายๆ หนาแลว และยังมี
ความสะดวกตอผูเรียน เพราะประหยัดเวลาในการเล่ือนหนาจอกลับไปยงัสวนบนของหนาอีกดวย 
    (2.9) ใชหัวกระดาษ (Header) สวนบนของหนา และทายกระดาษ (Footer) 
ทายหนาท่ีสมํ่าเสมอ เพราะการออกแบบหัวกระดาษและทายกระดาษท่ีสมํ่าเสมอ จะทําใหผูใช
สามารถคนหาสิ่งท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งการหาเคร่ืองมือชวยนําทาง เชน เมนู 
ลิงคเปนตน 
    (2.10) ออกแบบในลักษณะใหผูใชเปนศูนยกลาง ควรออกแบบใหผูใช
สามารถควบคุมการใชไดอยางงายและสะดวกท่ีสุด โดยมีการใชสวนตอประสานในลักษณะของ
กราฟกเขาชวยหลีกเล่ียงการออกแบบท่ีหวือหวา แตไรประโยชน ในการออกแบบเว็บนั้น ลูกเลนท่ี
ไดรับความนิยมมากๆ มักจะกลายเปนส่ิงลาสมัยไดอยางรวดเร็ว เชน กราฟกเตนระบํา ขอความ
กระพริบได เปนตน ดังนั้น การออกแบบเว็บสําหรับผูเรียนท่ีดี ไมควรใชเทคนิคท่ีมากจนเกินไป
หากตองการใชจริงๆ ใหใชเพื่อการดึงความสนใจของผูเรียน เขาสูเนื้อหาที่สําคัญจริงๆ หรือเพ่ือ
แสดงขอควรระวังท่ีสําคัญมากๆ นอกจากนี้ ควรออกแบบการเชื่อมโยงโดยการใชคําท่ีส่ือ
ความหมาย เชน ใชคําวา “คําแนะนําในการเรียน” แทนคําวา “คลิกท่ีนี่” 
    (2.11) ควรออกแบบโดยคํานึงถึงความคงที่ (Consistency) และความเรียบ
งาย (Simplicity) ดังนั้น สวนตอประสานควรใชภาพ หรือขอความที่ส่ือความหมายชัดเจนและเปน
เหตุเปนผลสําหรับผูใช การออกแบบธีมท่ีใชภาพเปรียบเทียบจะตองเปนการเปรียบเทียบท่ีผูใชรูสึก
คุนเคยจนไมรูสึกวาเปนการเปรียบเทียบ เชน การเปรียบเทียบการออกแบบสารสนเทศกับหนังสือ
หรือหองสมุด ไมใชกับยานอวกาศหรือเคร่ืองรับโทรทัศน เปนตน การออกแบบใหคงท่ีดวยวิธีใช
เคร่ืองชวยนําทาง เพื่อใหผูใชรูสึกสะดวกและงายตอการใช 
    (2.12) ควรออกแบบใหดูนาเช่ือถือ การออกแบบอยางประณีต จะทําใหผูใช
เช่ือถือในสารสนเทศท่ีนําเสนอบนเว็บไซต ในขณะเดียวกันเว็บไซตท่ีออกแบบอยางไมพิถีพิถัน 
เชน เว็บเพจท่ีเต็มไปดวยการพิมพท่ีผิดพลาด เปนตน จะทําใหผูใชหมดความเช่ือถือไดเชนกัน 
นอกจากน้ียังควรทดสอบการทํางานใหมีความนาเช่ือถือดวย ท้ังในขณะท่ีออกแบบและเมื่อนําออก
ใชงานแลว เชนการทดสอบการทํางานของลิงคตางๆ ท้ังภายในและภายนอกวาไมมีลิงคเสีย เปนท่ี
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ยอมรับวาการเปล่ียนแปลงบนเว็บเกิดข้ึนอยางรวดเร็วมาก จึงควรมีการทดสอบการเช่ือมโยงไปยัง
เนื้อหาภายนอกวามีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร ซ่ึงนับเปนส่ิงจําเปนมาก 
    (2.13) ควรออกแบบโดยคํานึงอุปกรณในการเขาถึงเว็บไซตของผูใช 
กลาวคือ หากผูใชสวนใหญเปนผูใชท่ีมีอุปกรณการเขาถึงขอมูลท่ีจํากัด เชน โมเด็มความเร็วตํ่า 
การออกแบบโดยใชขอความสวนใหญเปนส่ิงท่ีเหมาะสมแตหากผูใชสวนใหญเปนผูใชท่ีมีการ
เขาถึงขอมูลจากมหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอมดานอุปกรณ การออกแบบโดยใชกราฟก เปนส่ิงท่ี
เหมาะสม 
    (2.14) ควรมีการใหผลปอนกลับ ผูออกแบบตองมีชองทางในการติดตอ 
ส่ือสารกับผูเรียน และตองเตรียมตัวในการใหผลปอนกลับในกรณีผูเรียนมีขอสงสัย ขอแนะนํา
ตางๆ การออกแบบเว็บไซตท่ีดีจะตองมีลิงคซ่ึงเปดโอกาสใหผูเรียนติดตอไปยังเว็บมาสเตอร หรือ
ผูดูแลระบบไดโดยตรง 
    (2. 15) ควรออกแบบใหมีทางเลือกในการเขาถึงขอมูลหลายๆ ลักษณะ เชน 
กรณีท่ีผูเรียนสวนใหญเปนผูใชท่ีติดตอผานทางโมเด็มเปนประจํา การออกแบบเคร่ืองมือนําทาง 
หรือเนื้อหาในลักษณะของตัวอักษร เปนส่ิงจําเปนควบคูไปกับในลักษณะของกราฟก 
  บุญเรือง เนียมหอม (2540, หนา 103-104) แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเว็บไซต 
สําหรับรายวิชา ซ่ึงควรจะมีองคประกอบท่ีเปนเว็บเพจ ดังตอไปนี้ 
   (1) โฮมเพจ (Home Page) เปนเว็บเพจแรกของเว็บไซต โฮมเพจควรมีเนื้อหา
ส้ันๆเฉพาะท่ีจําเปนเกี่ยวกับรายวิชา ซ่ึงประกอบดวย ชื่อรายวิชา ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบรายวิชา
สถานท่ีโฮมเพจควรจะจบในหนาจอเดียว ควรหลีกเล่ียงท่ีจะใสภาพ กราฟก ขนาดใหญ ซ่ึงจะทําให
ตองใชเวลาในการเรียกโฮมเพจ ข้ึนมาดู 
   (2) เว็บเพจแนะนํา (Introduction) แสดงสังเขปรายวิชา ควรจะมีการเช่ือมโยง ไป
ยังรายละเอียดของหนาท่ีเกี่ยวของ ควรจะใสขอความทักทาย ตอนรับ รายช่ือผูท่ีเกี่ยวกับการสอน
รายวิชานี้ พรอมท้ังการเช่ือมโยงไปยังเว็บเพจท่ีอยูของผูเกี่ยวของแตละคน และเช่ือมโยงไปยัง
รายละเอียดของวิชา 
   (3) เว็บเพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Courseware) แสดงภาพรวมโครงสราง
ของรายวิชา มีคําอธิบายส้ันๆ เกี่ยวกับหนวยการเรียน วิธีเรียน วัตถุประสงค และเปาหมายของวิชา 
   (4) เว็บเพจแสดงส่ิงจําเปนในการเรียนรายวิชา (Course Requirements) เชน 
หนังสือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร ทรัพยากรการศึกษาในระบบเครือขาย (On-Line Resourses) 
เคร่ืองมือตางๆ ท้ัง ฮารดแวร และซอฟตแวร โปรแกรมอานเว็บท่ีจําเปนตองใชในการเรียนทาง
อินเทอรเน็ตโดยใชเว็บเพจ 
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   (5) เว็บเพจแสดงขอมูลสําคัญ (Vital Information) ไดแก การติดตอผูสอนหรือ
ผูชวยสอนท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท เวลาท่ีจะติดตอแบบออนไลท การเช่ือมโยงไปยังเว็บเพจการ
ลงทะเบียนใบรับรองการเรียน การเช่ือมโยงไปยังเว็บเพจ คําแนะนํา การเช่ือมโยงไปใชหองสมุด
เสมือน และการเช่ือมโยงไปยังนโยบายของสถาบันการศึกษา 
   (6) เว็บ เพจแสดงบทบาทหนา ท่ีและความรับผิดชอบของผู ท่ี เกี่ ยวของ 
(Responsibilities) ไดแก ส่ิงท่ีคาดหวังจากผูเรียนในการเรียนตามรายวิชา กําหนดการส่ังงานท่ีไดรับ
มอบหมาย วิธีการประเมินผลรายวิชา บทบาทหนาท่ีของผูสอน ผูชวยสอน และผูสนับสนุน เปนตน 
   (7) เว็บเพจกิจกรรมท่ีมอบหมายใหทําการบาน (Assignment) ประกอบดวยงานที่
จะมอบหมายหรืองานท่ีผูเรียนจะตองกระทํา ในรายวิชาท้ังหมด กําหนดสงงาน การเชื่อมโยงไปยัง
กิจกรรมสําหรับกิจกรรม 
   (8) เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedule) กําหนดวันสงงาน วัน
ทดสอบยอย วันสอบ เปนการกําหนดเวลาท่ีชัดเจนจะชวยใหผูเรียนควบคุมตัวเองไดดียิ่งข้ึน 
   (9) เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน (Resource) แสดงรายช่ือแหลง
ทรัพยากร ส่ือพรอมการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตท่ีมีขอมูลความรูท่ีเกี่ยวกับรายวิชา 
   (10) เว็บเพจแสดงตัวอยางแบบทดสอบ (Sample Tests) แสดงคําถาม 
แบบทดสอบ ในการสอบยอย หรือตัวอยางของงานสําหรับทดสอบ 
   (11) เว็บเพจแสดงประวัติ (Biography) แสดงขอมูลสวนตัว ของผูสอน ผูชวย
สอนและทุกคนท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน พรอมภาพถาย ขอมูลการศึกษา ผลงาน ส่ิงท่ีสนใจ 
   (12) เว็บเพจแบบประเมิน (Evaluation) แสดงแบบประเมินเพื่อใหผูเรียนใชใน
การประเมินผลรายวิชา 
   (13) เว็บเพจแสดงคําศัพท (Glossary) แสดงคําศัพทและดัชนีคําศัพท และ
ความหมายท่ีใชในการเรียนรายวิชา 
   (14) เว็บเพจการอภิปราย (Discussion) สําหรับการสนทนา แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นสอบถามปญหาการเรียนระหวางผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอน ซ่ึงเปนไดท้ังแบบ
ส่ือสารในเวลาเดียวกัน (Synchronous Communication) คือติดตอส่ือสารพรอมกันตามเวลาจริง 
และส่ือสารตางเวลา (Asynchronous Communication) ซ่ึงผูเรียนสงคําถามไปในเว็บเพจนี้ และผูท่ี
ตองการจะตอบคําถามหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็น จะมาพิมพขอความเม่ือมีเวลาวาง 
   (15) เว็บเพจประกาศขาว (Bulletin Board) สําหรับใหผูเรียนและผูสอนใชในการ
ประกาศขอความตางๆ ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการเรียนก็ได 
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   (16) เว็บเพจคําถามคําตอบท่ีพบบอย (FAQ Page) แสดงคําถามและคําตอบ
เกี่ยวกับรายวิชา โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษา และเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 
   (17) เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา คําแนะนําในการออกแบบ
เว็บไซตของรายวิชา 
  โดยสรุป การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จมีขอท่ีควร
คํานึงประกอบดวย 2 สวน คือ (1) การออกแบบหนาเว็บตองเร่ิมจากการสรางสตอร่ีบอรด เพื่อให
เห็นการสรางท่ีเปนข้ันตอน (2) การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ควรออกแบบใหมีความเรียบ
งาย มีความยืดหยุน ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว ความมีการสราง
เคร่ืองชวยนําทาง มีชองทางการส่ือสารท่ีสะดวก สําหรับในสวนองคประกอบของเว็บเพจควรมี
องคประกอบท่ีสําคัญ เชน โฮมเพจ เว็บเพจแนะนํารายวิชา เว็บเพจกําหนดการเรียน เว็บเพจแสดง
ภาพรวมของรายวิชา เปนตน 
 10. ซอฟตแวรท่ีใชผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  การท่ีคอมพิวเตอรทํางานไดมากมาย เนื่องจากมีโปรแกรมคอมพิวเตอรคอยทํา
หนาท่ีส่ังงานใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอร การที่คอมพิวเตอรดําเนินการใหประโยชนไดมากมาย
มหาศาลจะอยูท่ีซอฟตแวร ซอฟตแวรจึงเปนสวนสําคัญของระบบคอมพิวเตอร หากขาดซอฟตแวร
คอมพิวเตอรก็ไมสามารถทํางานได ซอฟตแวรจึงมีความสําคัญมาก เปนสวนประกอบหน่ึงท่ีทําให
ระบบสารสนเทศเปนไปไดตามท่ีตองการ และในปจจุบันมีซอฟตแวรท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ
เว็บมากท้ังนี้ เพื่อใหการออกแบบออกมาดี และเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว สามารถแบงชนิด
ของซอฟตแวร ตามสภาพการทํางานออกไดเปน 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรระบบ และซอฟตแวร
ประยุกต 
   (1) ซอฟตแวรระบบ หนาท่ีการทํางานของซอฟตแวรระบบ คือ ดําเนินงาน
พื้นฐานตางๆ ของระบบคอมพิวเตอร เชน รับขอมูลจากแผงแปนอักขระ แลวแปลความหมายให
คอมพิวเตอรเขาใจ นําขอมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนําออกไปยังเคร่ืองพิมพ จัดการขอมูลใน
ระบบแฟมขอมูลบนหนวยความจําสํารอง ทันทีท่ีมีการจายกระแสไฟฟาใหกับคอมพิวเตอร เม่ือเปด
เคร่ือง คอมพิวเตอรจะทํางานตามโปรแกรมทันที โปรแกรมแรกที่ส่ังคอมพิวเตอรทํางานนี้เปน
ซอฟตแวรระบบ ซอฟตแวรระบบอาจเก็บไวในรอม หรือในแผนจานแมเหล็ก หากไมมีซอฟตแวร
ระบบ คอมพิวเตอรจะทํางานไมได นอกจากนี้ ซอฟตแวรระบบยังใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
ซอฟตแวรอ่ืนๆ รวมไปถึงซอฟตแวรท่ีใชในการแปลภาษาตางๆ 
    ซอฟตแวรระบบมีหนาท่ีหลักท่ีสําคัญ ดังนี้คือ 
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    1) ใชในการจัดการหนวยรับเขาและหนวยสงออก เชน รับการกดแปน
ตางๆ บนแผงแปนอักขระ สงรหัสตัวอักษรออกทางจอภาพ หรือเครื่องพิมพ ติดตอกับอุปกรณ
รับเขา และสงออกอ่ืนๆ เชน เมาส อุปกรณสังเคราะหเสียง 
    2) ใชในการจัดการหนวยความจําเพื่อนําขอมูลจากแผนบันทึกมาบรรจุยัง
หนวยความจําหลักหรือในทํานองกลับกัน คือ นําขอมูลจากหนวยความจําหลักมาเก็บไวในแผน
บันทึก 
    3) ใชเปนตัวเช่ือมตอระหวางผูใชงานกับคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดงาย
ข้ึน เชน การขอดูรายการสารระบบในแผนบันทึก การทําสําเนาแฟมขอมูล (วาสนา สุขกระสานติ, 
2540, หนา 3-4) 
   (2) ซอฟตแวรประยุกตเปนโปรแกรมที่ทําใหคอมพิวเตอรสามารถทํางานตางๆ
ตามความตองการของผูใชท่ีสามารถนํา มาใชประโยชนไดโดยตรง ปจจุบันมีผูพัฒนาซอฟตแวรใช
งานทางดานตางๆ ออกจําหนายมาก การประยุกตงานคอมพิวเตอร จึงกวางขวางและแพรหลาย 
ซอฟตแวรประยุกตแบงออกได 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรสําหรับงานเฉพาะดาน และซอฟตแวร
สําหรับงานท่ัวไป 
    (2.1) ซอฟตแวรสําหรับงานเฉพาะดาน (Special Purpose Software)  
การประยุกตใชงานดวยซอฟตแวรสําเร็จ มักจะเนนการใชงานท่ัวไป แตอาจจะนํามาประยุกต
โดยตรงกับงานทางธุรกิจบางอยางไมไดเชนในกิจการธนาคาร มีการฝากถอนเงินงานทางดานบัญชี 
หรือ ในหางสรรพสินคา ก็มีงานการขายสินคา การออกใบเสร็จรับเงิน การควบคุมสินคาคงคลัง 
ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาซอฟตแวรใชงานเฉพาะสําหรับงานแตละประเภท ใหตรงกับความ
ตองการของผูใชแตละราย 
    (2.2) ซอฟตแวรสําหรับงานท่ัวไป (General Purpose Software) บางคร้ัง
เรียกวาโปรแกรมสําเร็จรูป (Package Software) เปนซอฟตแวรท่ีออกแบบมาสําหรับงานท่ัวๆ ไป 
สามารถนํามาประยุกตใชกับงานขององคกร งานสวนตัวไดอยางหลากหลาย ไดแก 
    (2.3) ซอฟตแวรประมวลคํา (Word Processing Software) เปนซอฟตแวร
ประยุกตใชสําหรับการพิมพเอกสาร สามารถแกไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารไดอยางดี 
ไดแกโปรแกรม Microsoft Word, WordPerfect และLotus Word Pro เปนตน 
    (2.4) ซอฟตแวรตารางทํางาน (Spread Sheet Software) เปนซอฟตแวรท่ีมี
ลักษณะตารางทําการ (Worksheet) เหมาะสําหรับงานการคิดคํานวณ ตัวอยางซอฟตแวรตาราง
ทํางานท่ีนิยมใช ไดแก Excel, Lotus 1-2-3 และ Quattro Pro เปนตน 
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    (2.5) ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล (Data Base Management Software) 
หมายถึงซอฟตแวรท่ีชวยในการเก็บ การเรียกคนมาใชงาน การทํารายงาน การสรุปผลจากขอมูล 
นอกจากนี้ผูใชยังสามารถประยุกตซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลกับงานดานตางๆ เชน การจัดเก็บ
ขอมูลลูกคาสินคาคงคลัง ขอมูลบุคลากร เปนตน ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลท่ีนิยมใช ไดแก 
MicrosoftAccess, Microsoft Excel และ FoxPro เปนตน 
    (2.6) ซอฟตแวรนําเสนอ (Presentation Software) เปนซอฟตแวรท่ีใช
สําหรับนําเสนอขอมูล การแสดงผลตองสามารถดึงดูดความสนใจ เพื่อนําเสนอขอมูลใหกับผูฟงท่ีมี
จํานวนมากไดดวย ซอฟตแวรนําเสนอท่ีนิยมใช ไดแก Microsoft PowerPoint และ Freelance 
Graphic เปนตน 
    (2.7) ซอฟตแวรดานงานพิมพ (Desktop Publishing) เปนซอฟตแวรท่ีใชจัด
หนาส่ิงพิมพตางๆ เชน แผนพับ หนังสือ นามบัตร ใบประชาสัมพันธ การออกแบบแผนพับ 
(Brochure) ซ่ึงซอฟตแวรท่ีใชสําหรับงานพิมพในปจจุบัน ไดแก Adobe PageMaker เปนตน 
    (2.8) ซอฟตแวรกราฟก (Graphics) เปนซอฟตแวรท่ีชวยในการตกแตง
กราฟกตางๆ ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 
     (2.8.1) ซอฟตแวรสําหรับตกแตงภาพ เปนซอฟตแวรในการวาดภาพ
และตกแตงภาพใหสวยงาม ซอฟตแวรดานกราฟกท่ีนิยมใชตกแตงภาพในปจจุบัน ไดแก Adobe 
Photo Shop, Microsoft Paint, Corell Draw เปนตน 
     (2.8.2) ซอฟตแวรสําหรับชวยออกแบบ เปนซอฟตแวรท่ีใชชวยใน
การออกแบบงานดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม (Computer-Aided Design หรือ CAD) 
ซอฟตแวรชวยออกแบบท่ีนิยมใช เชน Audto CAD ซ่ึงสามารถใชออกแบบงานตาง ๆ เชน บาน 
รถยนต ระบบไฟฟา แผงวงจร นอกจากนี้ ยังมีซอฟตแวรออกแบบขนาดเล็กกวา เชน Generic Cadd
และDesign Your Own Home เปนตน 
    (2.9) ซอฟตแวรคนหาขอมูล (Resource Discovering Software) เปนซอฟตแวร 
ท่ีชวยในการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ต เชน เวิลด ไวด เว็บ World 
Wide Web หรือ WWW) อารชี (Archie) โกเฟอร (Gopher) เปนตน เคร่ืองมือนี้เรียกวา เคร่ืองคนหา 
(Search Engine) ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีเก็บท่ีอยูของเว็บไซตตางๆ ในอินเทอรเน็ต และเปนฐานขอมูล
ขนาดใหญ เม่ือตองการคนหาขอมูลอะไรก็ไปยังเว็บไซตของเครื่องคนหาเหลานี้ ตัวอยางเว็บไซต
เค ร่ืองคนหา  ได แก  http://www.yahoo.com,http://www.infoseek.comhttp://www.thaiseek.com  
เปนตน 
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    (2.10) ซอฟตแวรดานติดตอส่ือสาร (Communication Software) เปน
ซอฟตแวรท่ีใชในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางสะดวก รวดเร็ว ชวยประหยัดเวลา คาใชจาย 
การส่ือสารอาจอยูในรูปของไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E-mail) 
     ซอฟตแวร ในกลุ มด านการสื่ อสาร  ไดแก  ซอฟตแวร ท่ี ใช 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขาวสารผานกระดานขาวในนิวสกรุป (Newsgroup) ซอฟตแวรท่ี
ชวยในการโอนยายโปรแกรมหรือแฟมขอมูลจากแหลงขอมูลในเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชงานท่ี
เคร่ืองของตนเอง เชน FTP (File Transfer Protocol) ซอฟตแวรท่ีใชสนทนาพูดคุยโตตอบกัน เชน 
ICQ, IRC, MS Chat เปนตน เปนการสนทนากันโดยผานแปนพิมพ หรือส่ือประสมอ่ืนๆ โดย
สามารถโตตอบกันแบบคําตอคําไดทันทีซ่ึงเปนท่ีนิยมแพรหลายในปจจุบัน 
    (2.11) ซอฟตแวรอรรถประโยชน (Utility) เปนซอฟตแวรท่ีเรียกใชงาน 
เพื่อชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
เสถียรภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร เชน ซอฟตแวรสําหรับสํารองขอมูล (Backup) ท่ีสําคัญใน
ฮารดดิสก ซอฟตแวรตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Scandisk) ในฮารดดิสก ซอฟตแวรท่ีชวย
ในการจัดระเบียบขอมูลในฮารดดิสก (Disk Defragmenter) เปนตน 
    (2.12) ซอฟตแวรดานสาระและบันเทิง (Edutainment Software) ปจจุบัน
แผนซีดีรอมมีใชกันแพรหลายมาก ดังนั้นทําใหมีการพัฒนาซอฟตแวรตางๆ บรรจุลงในแผน
ซีดีรอมกันอยางแพรหลาย  สวนใหญมักเปนซอฟตแวรท่ีเปนแหลงความรู ท่ีนาสนใจ เชน 
ซอฟตแวรสารานุกรมท่ีมีขอมูลท้ังขอความ ภาพและเสียง ซอฟตแวรชวยในการเรียนการสอน 
ซอฟตแวรแผนท่ีการเดินทางซอฟตแวรพจนานุกรม เปนตน นอกจากนี้มีโปรแกรมดานบันเทิง เชน 
ซอฟตแวรตอสูจําลอง (Fight Simulator) ซอฟตแวรสรางเมือง ซอฟตแวรเสริมสรางพัฒนาการและ
ทักษะของเด็กวัยตางๆ เปนตน 
  นอกจากซอฟตแวรท่ีกลาวมาแลวในขางตนในการพัฒนาชุดการเรียนผานเครือขาย
คอมพิวเตอรยังมีซอฟตแวรอ่ืนๆ ท่ีชวยพัฒนาลูกเลนเพื่อใหชุดการเรียนมีความนาสนใจและ
นํามาใชในเร่ืองของการเก็บฐานขอมูล โดยมีซอฟตแวรท่ีนิยมใชในปจจุบัน ไดแก โปรแกรม ASP 
โปรแกรมPHP และภาษา HTML 
   (1) โปรแกรม ASP ยอมาจาก Active Server Pages ใชสําหรับสรางงาน 
(Application) ข้ันสูง ในอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เสริมการทํางานท่ีไฟล html ธรรมดาทําไมได หรือ
ตองการใหงานตางๆ เปนไปอยางอัตโนมัติ โดยผูใชไมตองทําการปรับปรุงขอมูลเอง เหมาะหรับ
ผูใชมืออาชีพหรือผูท่ีสนใจอยางจริงจัง ทําเปนอาชีพ สําหรับผูใชท่ีไมตองการเว็บไซตท่ีมีลักษณะ
ดังกลาวขางตนหรือมีขอมูลนอยเพียงไมกี่หนา นานๆ จะปรับปรุงขอมูลสักคร้ัง แตสําหรับงานท่ี
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ตองการใหเปนอัตโนมัติเชน Guest Book, Counter, สถิติ, หองสนทนา ก็สามารถสมัครใชบริการ
หรือใช cgi สําเร็จรูปไดซ่ึงมีหลายเว็บไซตใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย 
   (2) โปรแกรม PHP แตเดิม PHP คือ Professional Home Page แตในปจจุบัน 
PHPหมายถึง PHP Preprocessor ซ่ึงเปนภาษา Script แบบหนึ่งเรียกวา Server Side Script ท่ี
ประมวลผลฝง Server แลวสงผลลัพธไปฝง Client ผาน Web Browser ปจจุบันไดรับความนิยมเปน
อยางมากในการนําไปชวยพัฒนางานบนเว็บ ท่ีเรียกวา Web Development หรือ Web Programming
เนื่องจากมีจุดเดนหลายประการ รูปแบบของภาษา PHP มีเคาโครงมาจากภาษา Cและ Perl ท่ีนํามา
ปรับปรุงทําใหมีประสิทธิภาพสูง และทํางานไดเร็วข้ึน (ไพศาล โมลิสกุลมงคล, 2538, หนา 152-
154) 
   (3) โปรแกรม HTML (Hypertext Markup Language) เปน Script ท่ีใชสราง 
Home Page บน WebเปนScript ท่ีมีความสามารถในการเช่ือมโยงขอมูลใน computer ระหวาง 
Computer ในเครือขาย และระหวางเครือขายใน Internet โดยอางอิงจาก URL (Uniform Resource 
Locators) ดวยโปรโตคอล HTTP ซ่ึงเปนโปรโตคอลของ WWW 
  การสราง HTML Document ประกอบไปดวยโปรแกรมText editor เชน Notepad 
เพื่อพิมพคําส่ัง (Tag) ของ HTML ซ่ึงเปน Text File แลวจึง Save ให Extention เปน .htm หรือ.html 
(สําหรับ os ตัวอ่ืน ๆ ท่ีไมใช Dos หรือ Window) 
  Browserท่ีนิยมก็คือ Netscape หรือจะเปนตัวอ่ืนก็ไดเพื่อไวอานHTML Document 
แลวแปลออกมาเปนหนาตาของ Home Page (Browser คนละบริษัทอาจใหผลลัพธแตกตางกัน
เล็กนอย) 
  Server ท่ีใชเก็บ Home Page ซ่ึงตอง Support โปรโตคอล HTTP หรือ Runhttp แลว
นั่นเอง (ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล, 2544, หนา 77)  
  โดยสรุป จะเห็นไดวาปจจุบันซอฟตแวรตางๆไดพัฒนาข้ึนมาเพ่ือ สําหรับอํานวย
ความสะดวกในการใชสรางเว็บมากมายท่ีสามารถนําไปประยุกตสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอร
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดแตท้ังนี้ผูสรางตองมีการเตรียมความพรอมโดยตองเรียนรูถึงคุณสมบัติ
ของแตละโปรแกรมวามีคุณสมบัติอยางไรบาง เพื่อท่ีจะไดนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
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การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร
แกนกลาง พุทธศักราช 2551 
 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียน
มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง
สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางาน
อยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
รักการทํางาน และมีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมี
ความสุข 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพื่อให
มีความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. มาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู 
  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
  มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 
  สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสราง
ส่ิงของเคร่ืองใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใช
เทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ี
ยั่งยืน 
  สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การสืบคนขอมูล การเรียนรู การส่ือสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
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  สาระท่ี 4 การอาชีพ 
  มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ     
ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
  สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การสืบคนขอมูล การเรียนรู การส่ือสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
1. อธิบายองคประกอบของระบบสารสนเทศ 
 

• องคประกอบของระบบสารสนเทศ ไดแก  
 ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล บุคลากร และ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ม. 4-6 
 
 

2. อธิบายองคประกอบและหลักการทํางาน 
 ของคอมพิวเตอร 
 

• การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบดวยหนวย 
 สําคัญ 5 หนวยไดแก หนวยรับเขา หนวย 
 ประมวลผลกลาง หนวยความจําหลัก หนวย 
 ความจํารอง และหนวยสงออก 
 - หนวยประมวลผลกลาง ประกอบดวยหนวย 
  ควบคุม และหนวยคํานวณและตรรกะ 
 - การรับสงขอมูลระหวางหนวยตางๆ จะผาน 
  ระบบทางขนสงขอมูลหรือบัส 

 3. อธิบายระบบสื่อสารขอมูลสําหรับ 
 เครือขายคอมพิวเตอร 
 

• ระบบสื่อสารขอมูล ประกอบดวยขาวสาร ผูสง  
 ผูรับ สื่อกลาง โพรโทคอล 

• เครือขายคอมพิวเตอรจะสื่อสารและรับสง 
 ขอมูลกันไดตองใชโพรโทคอลชนิดเดียวกัน 

• วิธีการถายโอนขอมูลแบบขนาน และแบบ 
 อนุกรม 

ม. 4-6 
 

4. อธิบายระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขาย 
 คอมพิวเตอร 
 

• ระบบสื่อสารขอมูล ประกอบดวยขาวสาร ผูสง 
 ผูรับ สื่อกลาง โพรโทคอล 

• เครือขายคอมพิวเตอรจะสื่อสารและรับสง 
 ขอมูลกันไดตองใชโพรโทคอลชนิดเดียวกัน 

• วิธีการถายโอนขอมูลแบบขนาน และแบบ 
 อนุกรม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 5. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร และ 

 อุปกรณตอพวง 
• คุณลักษณะ (specification) ของอุปกรณ 
 คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง เชน ความเร็ว 
 และความจุของฮารดดิสก 

 6. แกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
 สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

• แกปญหาโดยใชขั้นตอนดังน้ี 
 - การวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของ 
    ปญหา 
 - การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี 
 - การดําเนินการแกปญหา 
 - การตรวจสอบ และการปรับปรุง 

• การถายทอดความคิดในการแกปญหาอยางมี 
 ขั้นตอน 

 7. แกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
 สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
 

• แกปญหาโดยใชขั้นตอนดังน้ี 
 - การวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของ 
   ปญหา  
 - การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี 
 - การดําเนินการแกปญหา 
 - การตรวจสอบ และการปรับปรุง 

• การถายทอดความคิดในการแกปญหาอยางมี 
 ขั้นตอน 

 8. เขียนโปรแกรมภาษา • ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี 5 ขั้นตอน 
 ไดแก การวิเคราะหปญหา การออกแบบ 
 โปรแกรมการเขียนโปรแกรม การทดสอบ 
 โปรแกรม และการจัดทําเอกสารประกอบ 

• การเขียนโปรแกรม เชน ซี จาวา ปาสคาล 
 วิชวลเบสิก ซีชารป 

• การเขียนโปรแกรมในงานดานตางๆ เชน 
 การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
 การแกปญหาในวิชาคณิตศาสตร และ 
 วิทยาศาสตร การสรางช้ินงาน 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
 1.  ความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีมีผลตอการเรียนรูและความสําเร็จ
ของการศึกษา ซ่ึงจะทําใหบุคคลบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลเนื่องมาจาก
การไดรับการตอบสอนตอความตองการของแตละบุคคลเปนอยางดี นักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายของ “ความพึงพอใจ” ไวดังนี้ 
  ประภาส  เกตุแกว (2546, หนา 15) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกของ
มนุษยท่ีเกิดจากการสัมผัส การรับรู ทําใหเกิดการเรียนรู ยอมรับ เปนไปตามท่ีคาดหวังท่ีทําใหเกิด
ความสามารถในการเรียนรูไดดียิ่งข้ึน 
  กาญจนา  อรุณสุขรุจี (2546, หนา 5) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษย เปน 
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวา 
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน และตองมี
ส่ิงท่ีตรงตอความตองการของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสรางส่ิงเราจึง
เปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
  Wallerstein (1995 อางถึงใน วิไล  รัตนพลที, 2548, หนา 33) กลาววา ความพึงพอใจ
เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความพึงพอใจเปนจิตวิทยาไมสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมี จากการสังเกตพฤติกรรมของคนเทานั้น  
การที่จะทําใหคนเกิดความพึงพอใจมีปจจัยและองคประกอบท่ีเปนสาเหตุแหงความพึงพอใจ 
  จากความหมายของความพึงพอใจท่ีมีผูใหความหมายขางตน พอจะสรุปไดวา ความ
พึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด หรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง อันเกิดจากพ้ืนฐาน
การรับรู คานิยม และประสบการณท่ีแตละบุคคลไดรับ และจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อส่ิงนั้นสามารถ
ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได ซ่ึงระดับความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความ
แตกตางกันไป 
 2. ทฤษฎีของความพึงพอใจ 
  บุคคลทุกคนมีความตองการหลายระดับ ซ่ึงหากไดรับการตอบสนองท่ีดีก็จะกอให 
เกิดความพึงพอใจ การจัดการเรียนรูใดๆ ควรศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานความตองการของมนุษย  
เพื่อจะไดจัดกาเรียนรูใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน สนองตอบความพึงพอใจ เกิด
ประสิทธิผลท้ังตอผูเรียนและผูจัดกาเรียนรูทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ Maslow (need-
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herarchy theory) เปนทฤษฎีหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยต้ังอยูบนสมมติฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ดังนี้ Maslow (1970 อางถึงใน วิไล รัตนพลที, 2548, หนา 34-35) 
   (1) ลักษณะความตองการของมนุษย ไดแก 
    (1.1) ความตองการของมนุษยเปนไปตามลําดับข้ันความสําคัญ โดยเร่ิม
ระดับความตองการข้ันสูงสุด 
    (1.2) มนุษยมีความตองการอยู เสมอ เม่ือตองการอยางหน่ึง ไดรับการ
ตอบสนองแลวก็มีความตองการส่ิงใหมเขามาแทนท่ี 
    (1.3) เม่ือความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวจะไมจูงใจให
เกิดพฤติกรรมตอส่ิงนั้น แตจะมีความตองการในระดับสูงเขามาแทน และเปนแรงจูงใจใหเกิด
พฤติกรรมตอส่ิงนั้น 
    (1.4) ความตองการท่ีเกิดข้ึนอาศัยซ่ึงกันและกัน มีลักษณะควบคู คือ เม่ือ
ความตองการอยางหนึ่งยังไมหมดส้ินไป ก็จะมีความตองการอีกอยางหนึ่งเกิดข้ึนมา 
   (2) ลําดับข้ันความตองการของมนุษยมี 5 ระดับ ไดแก 
    (2.1) ความตองการพ้ืนฐานทางดานรางกาย (physiological needs) เปนความ
ตองการเบ้ืองตน เพื่อความอยูรอดของชีวิต เชนความตองการ อาหาร น้ํา อากาศ เคร่ืองนุงหม ยา
รักษาโรค ท่ีอยูอาศัย และความตองการทางเพศ ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของคนก็ตอเม่ือความตองการทั้งหมดของคนยังไมไดรับการตอบสนอง 
    (2.2) ความตองการความม่ังคง ปลอดภัย (Secrity needs) เปนความรูสึกท่ี
ตองการความม่ันคง ปลอดภัย ในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความกาวหนาและความอบอุนใจ 
    (2.3) ความตองการทางสังคม (social or belonging needs) ไดแก ความ
ตองการที่จะเขารวมและไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพ่ือน 
    (2.4) ความตองการท่ีจะไดรับการยกยองหรือมีช่ือเสียง (esteem needs) เปน
ความตองการระดับสูง ไดแก ความตองการอยากเดนในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพ่ือน 
    (2.5) ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จในชีวิต (self actualization needs) 
เปนความตองการระดับสูงของมนุษย สวนมากเปนการนึกอยากจะเปน อยากจะได ตามความคิด
ของตัวเองแตไมสามารถแสดงหาได 
  Thorndike (อางถึงใน อุบลรัตน เพ็งสถิตย, 2545, หนา 163-164) ไดสรุปกฎเบ้ืองตน
ในการเรียนรูได ดังนี้ 
   (1) กฎแหงความพรอม (law or readiness) ความพรอม คือลักษณะท่ีเปนแนวโนม 
ท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมในลักษณะตางๆ ความพรอมนั้นประกอบดวยความพรอมท่ีเกิดจาก 
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วุฒิภาวะ เชน ความเจริญงอกงามทางดานรางกาย เปนตน และความพรอมอีกลักษณะหนึ่งนั้นคือ 
ความพรอมท่ีเกิดจากการฝกหัด เชน มีความในใจและอยากทํางานบางอยาง เพราะเคยประสบกับ
ความสําเร็จ เปนตน 
    (1.1) เม่ือผูเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียน และมีการลงมือเรียนแลว จะทําให
ผูเรียนเกิดความพึงพอใจ และมักจะไมเปล่ียนการกระทํานั้น 
    (1.2) เม่ือผูเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียน แตไมมีโอกาสไดเรียน ยอมทําให
เกิดความไมพึงพอใจได 
    (1.3) เ ม่ือผู เ รียนมีความไมพรอมท่ีจะเรียน  แตถูกบังคับใหเรียน  ยอม
กอใหเกิดความไมพึงพอใจเชนกนั 
   (2) กฎแหงผล (law of effect) ประกอบดวย 
    (2.1) ผูเรียนจะเรียนรูไดดี ถาผลการเรียนนั้นทําใหผูเรียนมีความพอใจ 
เพราะผูเรียนมีการตอบสนองตอส่ิงท่ีตนมีความพึงพอใจ 
    (2.2) ผูเรียนจะเรียนเลวลง ถาผลกาเรียนนั้นทําใหผูเรียนไมพอใจ เพราะ
ผูเรียนมักจะไมยอมเรียนรูในส่ิงท่ีตน ไมพอใจ หรือผูเรียนจะพยายามหลีกหนีตอส่ิงท่ีทําใหเกิด
ความไมพอใจ 
    (2.3) เม่ือตองการเผชิญกับเหตุการณท่ีทําใหผูเรียนเกิดความพอใจ หรือกลาว
ไดอีกลักษณะหนึ่งวาไดรับรางวัล  จะทําใหผูเรียนอยูในสภาพพอใจจะไมมีการหลีกเล่ียง แตเม่ือ
ตองการเผชิญกับสภาพการณท่ีทําใหตนไมพอใจหรือไดรับการลงโทษ มีความรําคาญใจ จะทําให
ผูเรียนไมปรารถนาท่ีจะคงสภาพการณนั้นไว อาจจะพยายามกระทําใหสภาพดังกลาวส้ินสุดโดยเร็ว
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
  จากกฎแหงผลท่ีวา “สภาพการณท่ีผูเรียนเกิดความพึงพอใจ ถือวาไดรับรางวัลจะ
กอใหเกิดความจําไดนาน และสภาพการณท่ีผูเรียนเกิดความไมพึงพอใจ ถือวาไดรับการลงโทษจะ
ทําใหพยายามหลีกเล่ียงจากพฤติกรรมนั้น” ไดมีผูคัดคานอยางมากมาย โดยมีผูคัดคานวาการลงโทษ
หรือการทําใหไดรับความไมพอใจหรือการทําใหเกิดความเจ็บปวดนั้น อาจจะกอใหเกิดการจดจําได
นานเชนกัน จึงสรุปไดวา “ขอดีระหวางส่ิงเรากับการตอบสนองนั้น ไมจําเปนตองเปนขอตอท่ี
กอใหเกิดความรูสึกพึงพอใจแตเพียงอยางเดียว แตอาจเปนขอตอท่ีทําใหเกิดความรูสึกไมพึงพอใจก็
ได จะเห็นไดวา ความพึงพอใจมีพื้นฐานมากจากความตองการและความพรอมท้ังทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและมีสวนสําคัญในการเรียนรูของผูเรียนอยางยิ่ง 
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 3. เคร่ืองมือวัดความพึงพอใจ 
  3.1 การใชแบบสอบถาม โดยผูสอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตองการทราบ
ความคิดเห็น ซ่ึงสามารถทําไดในลักษณะท่ีกําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระคําถาม
ดังกลาวอาจถามความพึงพอใจในดานตางๆ เชน การบริหาร การควบคุมงาน และเง่ือนไขตางๆ เปน
ตน 
  3.2 การสัมภาษณ เปนวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตองอาศัยเทคนิค
และวิธีการที่ดีจึงจะทําใหไดขอมูลท่ีเปนจริงได 
  3.3 การสังเกต เปนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เปาหมาย ไมวาจะแสดงออกจากการพูด กิริยาทาทาง วิธีนี้จะตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และ
การสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผนสรุปไดวา การวดัความพึงพอใจสามารถใชเคร่ืองมือวัดไดหลาย
แบบ เชน วิธีการสังเกต การสัมภาษณ การแบบสอบถาม เปนตน 
  ไพบูลย ชางเรียน (2516, หนา 146-147 อางถึงใน นริษา นราศรี, 2544, หนา 28) ได
กลาวถึงความหมายของความพึงพอใจสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความตองการทางรางกาย มี
ความรุนแรงในตัวบุคคล ในการรวมกิจกรรมเพื่อสนองความตองการทางรางกายเปนผลทําใหเกิด
ความพึงพอใจแลวจะรูสึกตองการความม่ันคง ปลอดภัยเม่ือบุคคลไดรับการตอบสนองความ
ตองการทางรางกายและความตองการความมั่นคง แลวบุคคลจะเกิดความผูกพันมากข้ึนเพื่อใหเปน
ท่ียอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุม 
  อุทัย หิรัญโต (2523, หนา 272 อางถึงใน นริษา นราศรี, 2544, หนา 28) ไดให
ความหมายของความพึงพอใจไววา “ความพึงพอใจเปนส่ิงท่ีทําใหทุกคนเกิดความสบายใจ 
เนื่องจากสามารถตองสนองความตองการของเขา ทําใหเขาเกิดความสุข” 
  กิติมา ปรีดีดิลก (2524, หนา 278-279 อางถึงใน นริษา นราศรี, 2544, หนา 28) ได
รวบรวมความหมายของความพึงพอใจในการทํางานดังนี้ 
   (1) ความพึงพอใจในการทํางานตามแนวคิดของ คารเตอร (Carter) หมายถึง 
คุณภาพสภาพ หรือระดับความพึงพอใจของบุคคล ซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจ และทัศนคติของ
บุคคลท่ีมีตอคุณภาพและสภาพของงานนั้นๆ 
   (2) ความพึงพอใจในการทํางานตามแนวคิดของ เบนจามิน (Benjamin) หมายถึง 
ความรูสึกท่ีมีความสุข เม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความตองการ หรือแรงจูงใจ 
   (3) ความพึงพอใจในการทํางานตามแนวคิดของ เอรเนสท (Ernest) และโจเซพ 
(Joseph) หมายถึง สภาพความตองการตางๆ ท่ี เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีการงานแลวไดรับ 
การตอบสนอง 
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   (4) ความพึงพอใจตามแนวคิดของ จอรจ (George) และเลโอนารด (Leonard) 
หมายถึงความรูสึกพอใจในงานท่ีทําและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานน้ันใหบรรลุวัตถุประสงคหรือตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525, หนา 577-578) ความหมายจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายวา 
    พอใจ หมายถึง สมใจ ชอบใจ เหมาะ 
    พึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
  สมศักดิ์ คงเท่ียง และอัญชลี โพธ์ิทอง (2542, หนา 278-279 อางถึงใน นริษา นราศรี, 
2544) กลาววา 
   (1) ความพึงพอใจเปนผลรวมของความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับ ความชอบ
หรือไมชอบตอสภาพตางๆ 
   (2) ความพึงพอใจเปนผลของทัศนคติท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบตางๆ 
   (3) ความพึงพอใจในการทํางานเปนผลมาจากการปฏิบัติงานท่ีดี และสําเร็จจน
เกิดเปนความภูมิใจ และไดผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ตามท่ีหวังไว 
  Gilmer (1966, p. 80) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจในการทํางานเปน ทัศนคติ
ของบุคคล ท่ีมีตอปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตโดยท่ัวไปท่ีไดรับมา 
 

แนวคิดหลักการเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 1. ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ปริยทิพย  บุญคง ( 2546, หนา 7) ใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ขนาด
ของความสําเร็จท่ีไดจากการทํางานท่ีตองอาศัยความพยายามอยางมาก ซ่ึงเปนผลมาจากการกระทํา
ท่ีตองอาศัยท้ังความสามารถท้ังทางรางกายและทางสติปญญา ดังนั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเปน
ขนาดของความสําเร็จท่ีไดจากการเรียนโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอาจไดจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เชนการสังเกต หรือการตรวจการบาน หรือ
อาจไดในรูปของเกรดจากโรงเรียน ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการท่ีซับซอน และระยะเวลานาน
พอสมควร หรืออาจไดจากการวัดแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ัวไป 
  สมพร เช้ือพันธ (2547, หนา 53) สรุปวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
หมายถึงความสามารถ ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตางๆ ของผูเรียนท่ีไดจากการเรียนรูอันเปน
ผลมาจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณของแตละบุคคลซ่ึงสามารถวัดไดจากการ
ทดสอบดวยวิธีการตางๆ 
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  พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข (2548, หนา 125) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหมายถึงขนาดของความสําเร็จท่ีไดจากกระบวนการเรียนการสอน 
  ปราณี กองจินดา (2549, หนา 42) กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
ความสามารถหรือผลสําเร็จท่ีไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนท่ีแตกตางกัน 
  ดังนั้นจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียน
การสอนท่ีจะทําใหนักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมา
ท้ัง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย 
 2. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  สุรชัย ขวัญเมือง (2542, หนา 232) กลาววา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
การตรวจสอบวาผูเรียนไดบรรลุถึงจุดมุงหมายทางการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวแลวเพียงใด 
ท้ังนี้ยกเวนในทางดานอารมณสังคมและการปรับตัว  นอกจากนี้แลวยังหมายรวมไปถึง 
การประเมินผลความสําเร็จตางๆ ท้ังท่ีเปนการวัดโดยใชแบบทดสอบ แบบใหปฏิบัติการ และแบบท่ี
ไมใชแบบทดสอบดวย 
  ไพศาล หวังพานิช (2546, หนา 89) กลาววา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูท่ีเกิดจากการฝกฝน อบรม หรือจากการสอน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือถามสัมฤทธ์ิผลของบุคคลวาเรียนแลวรู
เทาใด 
  สรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง กระบวนการวัดผลการศึกษาเลา
เรียนวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใดหลังจากเรียนในเร่ืองนั้นๆ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนไว ดังนี้ 
  พวงรัตน  ทวีรัตน (2543, หนา 96) ไดกลาวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนในทํานองเดียวกันวา หมายถึง แบบทดสอบท่ีวัดความรูของนักเรียนท่ีไดเรียนไปแลว ซ่ึง
มักจะเปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอกับใหนักเรียนปฏิบัติจริง 
  สมนึก ภัททิยธนี (2546, หนา 78-82) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองตางๆ ท่ีนักเรียนไดรับการ
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เรียนรูผานมาแลว ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
แตเนื่องจากครูตองทําหนาท่ีวัดผลนักเรียน คือเขียนขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีตนไดสอน ซ่ึงเกี่ยวของ
โดยตรงกับแบบทดสอบท่ีครูสรางและมีหลายแบบแตท่ีนิยมใชมี 6 แบบ ดังนี้ 
   (1) ขอสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง ลักษณะท่ัวไปเปนขอสอบท่ีมีเฉพาะ
คําถาม แลวใหนักเรียนเขียนตอบอยางเสรี เขียนบรรยายตามความรู และขอคิดเห็นแตละคน 
   (2) ขอสอบแบบกาถูก-ผิด ลักษณะท่ัวไป ถือไดวาขอสอบแบบกาถูก-ผิด คือ 
ขอสอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตัวเลือก แตตัวเลือกดังกลาวเปนแบบคงท่ีและมีความหมายตรงกันขาม 
เชน ถูก-ผิด ใช-ไมใช จริง-ไมจริง เหมือนกัน-ตางกัน เปนตน 
   (3) ขอสอบแบบเติมคํา ลักษณะท่ัวไปเปนขอสอบท่ีประกอบดวยประโยคหรือ
ขอความที่ยังไมสมบูรณใหผูตอบเติมคํา หรือประโยค หรือขอความลงในชองวางท่ีเวนไวนั้น 
เพื่อใหมีใจความสมบูรณและถูกตอง 
   (4) ขอสอบแบบตอบส้ันๆ ลักษณะท่ัวไป ขอสอบประเภทนี้คลายกับขอสอบ
แบบเติมคํา แตแตกตางกันท่ีขอสอบแบบตอบส้ันๆ เขียนเปนประโยคคําถามสมบูรณ (ขอสอบเติม
คําเปนประโยคท่ียังไมสมบูรณ) แลวใหผูตอบเปนคนเขียนตอบ คําตอบท่ีตองการจะส้ันและ
กะทัดรัดไดใจความสมบูรณไมใชเปนการบรรยายแบบขอสอบอัตนัยหรือความเรียง 
   (5) ขอสอบแบบจับคู ลักษณะท่ัวไป เปนขอสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีคํา
หรือขอความแยกจากกันเปน 2 ชุด แลวใหผูตอบเลือกจับคูวา แตละขอความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จะ
คู กับคํา หรือขอความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซ่ึงมีความสัมพันธกันอยางใดอยางหน่ึงตามท่ี 
ผูออกขอสอบกําหนดไว 
   (6) ขอสอบแบบเลือกตอบ  ลักษณะท่ัวไป  ขอสอบแบบเลือกตอบนี้จะ
ประกอบดวย 2 ตอน ตอนนําหรือคําถามกับตอนเลือก ในตอนเลือกนี้จะประกอบดวยตัวเลือกท่ีเปน
คําตอบถูกและตัวเลือกท่ีเปนตัวลวง ปกติจะมีคําถามท่ีกําหนดใหนักเรียนพิจารณาแลวหาตัวเลือกท่ี
ถูกตองมากท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอ่ืนๆ และคําถามแบบเลือกตอบท่ีดีนิยมใชตัวเลือกท่ี
ใกลเคียงกัน ดูเผินๆ จะเห็นวาทุกตัวเลือกถูกหมด แตความจริงมีน้ําหนักถูกมากนอยตางกัน 
  สมพร เช้ือพันธ (2547, หนา 59) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึงแบบทดสอบหรือชุดของขอสอบท่ีใชวัดความสําเร็จหรือความสามารถในการทํากิจกรรม
การเรียนรูของนักเรียนท่ีเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนวาผาน
จุดประสงคการเรียนรูท่ีตั้งไวเพียงใด 
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  จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกลาวมาแลว สรุปได
วาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีวัดความรูความสามารถทาง 
การเรียนดานเน้ือหา ดานวิชาการและทักษะตางๆ ของวิชาตาง 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Learning Achievement) เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยตางๆ ใน
การจัดการศึกษา นักศึกษาไดใหความสําคัญกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเปนดัชนีประการหน่ึงท่ีสามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังท่ี ปริยทิพย บุญคง (2546, 
หนา 7) กลาวไวพอสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธกับองคประกอบดาน
สติปญญา และองคประกอบดานท่ีไมใชสติปญญา ไดแก องคประกอบดานเศรษฐกิจ สังคม 
แรงจูงใจ และองคประกอบท่ีไมใชสติปญญาดานอ่ืน 
  ปริยทิพย  บุญคง (2546, หนา 7) ใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ขนาด
ของความสําเร็จท่ีไดจากการทํางานท่ีตองอาศัยความพยายามอยางมาก ซ่ึงเปนผลมาจากการกระทํา
ท่ีตองอาศัยท้ังความสามารถท้ังทางรางกายและทางสติปญญา ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเปน
ขนาดของความสําเร็จท่ีไดจากการเรียนโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนอาจไดจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เชนการสังเกต หรือการตรวจการบาน 
หรืออาจไดในรูปของเกรดจากโรงเรียน ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการท่ีซับซอน และระยะเวลานาน
พอสมควร หรืออาจไดจากการวัดแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ัวไป ซ่ึงสอดคลองกับ ไพศาล  
หวังพานิช (2546, หนา 89) ท่ีใหความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง คุณลักษณะและ
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณการเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการฝกอบรมหรือการสอบ จึงเปนการตรวจสอบระดับ
ความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบตางๆ 
เชน ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ สามารถวัดได 2 รูปแบบ ดังนี้ 
   (1) การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติโดย
ทักษะของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนแสดงความสามารถดังกลาว ในรูปของการกระทําจริงให
ออกเปนผลงาน การวัดตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ 
   (2) การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา ซ่ึงเปน
ประสบการณเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดไดโดยใชแบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 
  จากความหมายขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการวัด 
การเปล่ียนแปลงและประสบการณการเรียนรู ในเนื้อหาสาระท่ีเรียนมาแลววาเกิดการเรียนรูเทาใดมี
ความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิในลักษณะตางๆ และ 
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การวัดผลตามสภาพจริง เพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษาความหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
  สําหรับงานวิจัย ท่ี เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดียมี                             
ผูทําการศึกษาคนควาวิจัยไวหลายทานในเร่ืองตางๆ กัน ดังนี้ 
  ธัญญา ตันติชวลิต (2541, บทคัดยอ) วิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียสําหรับ
การสอนวิชาภาษาไทยเร่ืองกาพยยานี 11 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช
บทเรียนมัลติมีเดียสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยกอนใชบทเรียนมัลติมีเดียอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  จิระวรรณ สุวรรณเนตร (2543, หนา 52-55) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเร่ืองจังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือใชสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 1โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 38 
คน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย ผลการศึกษาคนควาพบวาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเร่ืองจังหวัดสมุทรสงครามสําหรับสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 
94.33/92.00 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ 85/85 
  สหัส จวอรรถ (2549, หนา 67) ไดศึกษาบทเรียนออนไลนบนระบบอินเตอรเน็ตเร่ือง
การเซตคอนฟกูเรช่ันเราเตอรซิสโก ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของการเรียนบทเรียนออนไลน
บนระบบอินเตอรเน็ตเร่ืองการเซตคอนฟกูเรชันเราเตอรซิสโก การทดสอบกอนเรียนมีคาเทากับ 
48.78 และประสิทธิภาพของการเรียนบทเรียนออนไลนบนระบบอินเตอรเน็ตเร่ืองการเซตคอน 
ฟกูเรชันเราเตอรซิสโก การทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 90.12 วิเคราะหไดวาประสิทธิภาพของ 
การเรียนสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวท่ี 80.00 
  รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย (2544, บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เร่ืองปาชายเลน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ซ่ึงผลการศึกษา
คนควาปรากฏวา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองปาชายเลนท่ีมีคุณภาพระดับดีและมี
ประสิทธิภาพ 86.2/85.6 
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  สุกรี ยีดิน (2544, บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยทดสอบประสิทธิภาพของ
บทเรียนดวยเกณฑมาตรฐาน 85/85 และจากผลการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมี ประสิทธิภาพ 86.11/85.66 ซ่ึงสูงกวาเกณฑเล็กนอยและสามารถนําไปใชเปนบทเรียน
ได 
  สําอางค มั่งค่ัง (2545, หนา 41–44) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง
จํานวนสําหรับเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 
จํานวน 29 คนไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาเฉล่ียและรอยละ
ผลการศึกษาคนควาพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเปน 85.50/91.00 เปนไป
ตามเกณฑท่ีตั้งไวคือ 85/85 
  อาชิรญาณ  เกษสุวรรณ (2554, หนา 89-90) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน
ผานระบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในรายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล ผลการวิจัย 
พบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 82.62/76.00 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียน
ออนไลน ในระดับมาก 
  อุมาพร ตอยแกว (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใช
เทคนิคการเรียนรูปญหาเปนฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัย พบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนโดยใช
เทคนิคการเรียนรูปญหาเปนฐานมีประสิทธิภาพเทากับ 82.53/81.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 2) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอบทเรียนออนไลน ในระดับมาก 
 2. งานวิจัยตางประเทศ 
  Darrell (2005, Abstract) ไดทําการวิจัย เร่ือง อธิบายผลการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
มาใชเปนส่ือในการเรียนของนักเรียน จากผลการวิจัยสามารถอธิบายไดวาตัวแปร ดานเทคโนโลยี มี
ผลตอการเรียนท่ีดีข้ึนของนักเรียน 4-7 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีภูมิหลังของนักเรียน มีผลตอการเรียน
เพียง 0.03-2 เปอรเซ็นต เทานั้น การคนควาวิจัยคร้ังนี้ชี้ใหเห็นวาการใชเทคโนโลยีสามารถชวยให
ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู แมวาผลที่เกิดข้ึนนั้นจะไมมากนักก็ตามแตก็ควรนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมาใชรวมกับการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติเพื่อใหเกิดผลที่ดีท่ีสุดจากงานวิจัยใน
ประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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  Liu (2001, pp. 411-412) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมทดลอง
ซ่ึงเปนการเรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอน กับกลุมควบคุม ซ่ึงเปนการเรียนตามวิธีปกติ 
จากการวิจัยพบวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยผูเรียน ใหมีความสามารถทบทวนบทเรียนใหเกิด
ความแมนยําในวิชาท่ีเรียนออนนอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน สวนคะแนน
เฉล่ียของกลุมทดลอง ซ่ึงเรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอนสูงกวา กลุมควบคุม ซ่ึงเรียนตาม
วิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  Baxter (1996, p. 8) วจิัยเร่ืองปฏิสัมพันธกอนการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมี
สวนในการใชมัลติมีเดีย พบวา มัลติมีเดียในปจจุบันจะประกอบดวยตัวอักษรภาพวีดีทัศน 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยาย โดยการวิจัยคร้ังนี้เขาใชมัลติมีเดียนําเขาสูบทเรียนกอนการเรียน
การสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอด โดยใชโปรแกรมเสนอ หัวขอตางๆ 
ใหนักเรียนไดศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนไดศึกษามีความเขาใจในเนื้อหาและทักษะเบื้องตน
เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอรไดดี 
 


