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บทคดัย่อ 

 

ช่ือเร่ือง การพฒันาบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการ

ฐานขอ้มูล ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

80/80  

ช่ือผู้เขียน  นายธนาวฒิุ  วชิยั 

ปีการศึกษา  2560 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหาคุณภาพประสิทธิภาพและเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองการพฒันาส่ือการเรียนการสอน วิชา

โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ โดยตั้งสมมุติฐานวา่ บทเรียน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป มีประสิทธิภาพ E1/E2 ไม่ตํ่า

กวา่ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ไดม้าโดยใช้สุ่มห้องเรียน 2 ห้องเรียน จาํนวน 40 คน 

และใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งโดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม 

การพฒันาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการพฒันาส่ือการเรียนการสอนผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ีคือ การเลือกเน้ือหาผูว้ิจยัไดน้าํหวัขอ้

เร่ืองความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการจดัสรรทรัพยากร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชา

โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 มาสร้างเป็นบทเรียนผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตโดยนาํเน้ือหาท่ีได้มาวิเคราะห์เป็นหน่วยย่อยและกาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้

ครอบคลุมตามเน้ือหาท่ีแบ่งไว ้สร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ออกแบบบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนนาํเน้ือหาท่ีวิเคราะห์และออกแบบแลว้

มาสร้างเป็นบทเรียนจากนั้นตรวจสอบหาข้อบกพร่องเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึนหลัง

จากนั้นนาํเสนอผูท้รงคุณวฒิุดา้นเน้ือหาและผูท้รงคุณวฒิุดา้นเทคนิคการผลิตส่ือเพื่อทาํการประเมิน

คุณภาพพร้อมกบัขอ้เสนอแนะผูว้ิจยันาํผลประเมินดงักล่าวมาหาคุณภาพบทเรียน และปรับปรุง

แกไ้ข ตามคาํแนะนาํ หลงัจากนั้นนาํมาทดลองเพื่อหาขอ้บกพร่อง กบักลุ่มทดลองกลุ่ม 2 คนและ

กลุ่ม 20 คน เม่ือแกไ้ขแลว้นาํมาดาํเนินการ ทดลองหาประสิทธิภาพ โดยหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน



 
 

ของกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการ

การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน และแบบประเมินคุณภาพ

บทเรียน ซ่ึงมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.20-0.70   และค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20-0.50 และค่าความ

เช่ือมัน่เป็น 0.89 

ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน มีคุณภาพเน้ือหาใน

ระดบัดีมาก ( = 4.52) และคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิตส่ืออยูใ่นระดบัดี        ( = 4.19) บทเรียน

ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 82.83/80.85 ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนดว้ยบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   

            ในปัจจุบนัเกิดการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นการศึกษา การทาํงาน

ในองคก์ร การรักษาพยาบาล ฯลฯ อีกมากมาย  จึงทาํให้เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทหนา้ท่ีกบัมนุษย์

เพิ่มมากข้ึนรวมทั้งองค์กรส่วนใหญ่หนัมาให้ความสําคญัเก่ียวกบัส่ือเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ทั้ง

การแข่งขนัดา้นการผลิต ดา้นการตลาด รวมไปถึงในการดา้นการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ  

การส่ือสารด้านคอมพิวเตอร์ก็เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญในด้านเทคโนโลยี ซ่ึงมี

ความสามารถในการคาํนวณอตัโนมติัตามคาํสั่ง ส่วนท่ีใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล     

ชุดของคาํสั่งท่ีระบุขั้นตอนการคาํนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมานั้นอาจ

เป็นได้ทั้ ง ตวัเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรืออยู่ในรูปอ่ืน ๆ อีกมากมาย และการส่ือสารบน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดมี้บทบาทสาํคญัในทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพทั้งดา้นการศึกษาและองคก์ร 

และในดา้นการศึกษาไดน้าํเอาเทคโนโลยเีขา้มามีส่วนในการผลิตส่ือการเรียนการสอนมาก

ข้ึน จึงตอ้งทาํให้มีการพฒันาทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

ผลิตการเรียนการสอนในรายดา้นต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ รวมไปถึงการผลิตส่ือการเรียนการสอนผา่น

เครือข่ายท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั เพราะเป็นช่องทางท่ีทาํให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ถึงถึง

เน้ือหาการเรียนการสอนไดง่้าย และสะดวกท่ีสุด 

ทั้งน้ี การจดัทาํวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์พฒันาบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลซ่ึงผลท่ีได้จาก

ศึกษานํามาพฒันาปรับปรุงให้บทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพและมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

 

 

 

 



 
 

1.1 วตัถุประสงค์ของการวจิัย   
1. เพื่อพฒันาบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วทิยพ์ณิชยการ ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของวิชา

โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2 

1.2 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาได้มีความรู้เก่ียวกับการส่ือสารยุคใหม่ ๆ โดยให้สามารถนาํไปใช้ในการ

ปฏิบติัการไดท้ั้งในดา้นการเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึนและในองค์กรท่ีมีการพฒันาชั้นนาํ

ต่าง ๆ  

1.3 ขอบเขตของการวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีประชากรเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 จาํนวนทั้งหมด 

40  คน ท่ีกาํลงัศึกษาวชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. นักศึกษา : หมายถึง ในความหมายโดยรวมผูท่ี้เข้าเรียนในห้องเรียนโดยแบ่งเป็น 

นกัเรียน หมายถึงผูเ้ขา้เรียนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา และคาํวา่ นกัศึกษา หมายถึง ผู ้

เขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษาหรือระดบัท่ีสูงข้ึนไป    

 2. วชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล : หมายถึง กลุ่มของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนันาํมาเก็บ

รวบรวมเข้าไวด้้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลท่ีประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น ซ่ึงทาํให้ผูใ้ช้

คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัได ้

1.5 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี เร่ือง การพฒันาบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    

วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

  

  

 

 

 

การพฒันาบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย     

อิน เทอร์ เ น็ตวิชาโปรแกรมจัดการ

ฐานข้อ มูล  ร ะดับปร ะกาศ นียบัต ร

วิชาชีพปีท่ี 2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

 

 

1.บทเรียนผ่านระบบเครือข่ายวิชาโปรแกรมจดัการ

ฐานข้อมูล   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี  2 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถ

วทิยพ์ณิชยการ ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน 

และหลงัเรียนวชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

 

 



 
 

บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการติดตั้งและใชง้าน

ระบบปฏิบติัการเครือข่าย สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วิทย์พณิชยการ ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างและพฒันา

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยนาํหลกัการทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามหัวขอ้ต่างๆ 

ดงัน้ี 

 1.ขอ้มูลพื้นฐานของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

  1.1 วสิัยทศัน์ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

    1.2 พนัธกิจของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

2. ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพพุทธศกัราช 2557 ประเภท  

    วชิาบริหารธุรกิจ 

  2.1 จุดหมายหลกัของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

  2.2 วตัถุประสงคข์องสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  2.3 หลกัสูตรของรายวชิาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

  2.4 จุดประสงคร์ายวชิา 

  2.5 มาตรฐานรายวชิา 

  2.6 คาํอธิบายรายวชิา 

  2.7 หน่วยการเรียนการสอนวชิาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

3. แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตและเวบ็เพจ 

  3.2 การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  3.3 ความหมายของส่ือการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

  3.4 ประเภทของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

  3.5 รูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

  3.6 การออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  3.7 การประเมินผลการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

  3.8 ประโยชน์ของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

 



 
 

 

 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4.1 ณฐัชนนั เสิรมศรี 

  4.2 กิตติศกัด์ิ สิงห์สูงเนิน 

  4.3 รีรัต ชูพิชยั 

  4.4 นงคนุ์ช เพช็ร์ร่ืน 

5. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

โรงเรียนอรรถวิทยพ์ณิชยการเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2524โดย

บริษทัอรรถวทิยรุ่์งเรือง จาํกดั เป็นผูรั้บใบอนุญาต และมี ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง เป็นผูล้งนามถือกาํเนิด

ข้ึนมาดว้ยปณิธานอนัแน่วแน่ในการสร้างเยาวชนของชาติให้มีศกัยภาพการศึกษาในระดบัสากล 

ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี 280 ถนนสรรพวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 มีเน้ือท่ี 3 

ไร่ 74 ตารางวาประกอบดว้ยอาคารเรียนและปฏิบติัการ จาํนวน 4 หลงัดาํเนินการเปิดการทาํการ

เรียนการสอนมาแลว้เป็นเวลากวา่ 30 ปี และไดมี้การเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนอรรถวิทยพ์ณิชยการมา

เป็นวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการในปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบนั 

วสิัยทศัน์ ( Vision) ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วทิยพ์ณิชยการ เป็นองคก์รการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพเพื่อสร้างคนให้มีศกัยภาพสูงสุด ซ่ึงหมายความวา่ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการจะไดรั้บการพฒันาเป็นองค์กรการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพต่อ

การสร้างความรู้ท่ี เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพท่ีตนศึกษาอยู่ให้มีสมรรถนะสูงสุดเป็นแบบสากล มี

ความรู้คู่คุณธรรม รับผดิชอบต่อสังคม และดาํรงรักษาศิลปวฒันธรรม และความเป็นไทย 

พนัธกิจ ( Mission) ของวทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ตามท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการได้กําหนดวิสัยทศัน์ (Vision) ไวด้ังกล่าวข้างต้นแล้วการท่ีจะให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ (Objective) ได้นั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการได้กาํหนดพนัธกิจ           

(Mission) ไวด้งัต่อไปน้ี  

1. ให้การสนับสนุนการดา้นบุคลากร การเงิน จดัหาอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และการอาํนวย

ความสะดวกในดา้นต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตระหนักถึงความสําคัญด้านภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ  



 
 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษาปฏิบติังานจริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การศึกษาและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 

5. สนบัสนุนและส่งเสริมบุคลากรทุกระดบั ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญทั้งการใชแ้ละการ

สอน เก่ียวกบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ  

6. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านคุณธรรม และ

จริยธรรม 

7. สนับสนุนและส่งเสริม การวิจยัและพฒันา นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์เพื่อการเรียนการ

สอนและสร้างองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่ออาชีพ 

เป้าหมายของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ (Goals) เป็นแผนระยะเวลา 5 ปี 

1. ดา้นวทิยาลยั 

1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ปรับปรุง พฒันาส่ือการเรียนสอนในหอ้งเรียนใหท้นัสมยั 

- จดัซ้ืออุปกรณ์สาํหรับคอมพิวเตอร์ ในทุก 5 ปี 

- จดัอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากรภายนอกเป็นประจาํทุกปี 

- จดัประดบัตกแต่งอาคารสถานท่ีใหส้วยงามและเนน้ความสะอาด 

- จดัอบรมภาษาองักฤษให้กบับุคคลภายนอก จาํนวน 200 คน เป็นประจาํทุก

ปี 

- พฒันาระบบ Internet ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

2. ดา้นบุคลากร (อาจารย)์ 

2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- จะสนบัสนุนให้อาจารยมี์การศึกษาระดบัปริญญาโทอย่างน้อย 40% ของ

อาจารยท์ั้งหมด 

2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- พฒันาและส่งเสริมใหอ้าจารยมี์ความรู้ความสามารถสูงข้ึนและมีคุณธรรม 

- จดัใหอ้าจารยมี์สวสัดิการไดใ้กลเ้คียงหรือเหนือกวา่ขา้ราชการ 

- อาจารยทุ์กคนจะตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดี 

- จดัใหมี้การสัมมนาอาจารยป์ระจาํปี 

- จดั ส่งอาจารยเ์ขา้รับการอบรม 

 

 



 
 

3. ดา้นนกัศึกษา 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นกัศึกษาทุกคนตอ้งพิมพดี์ดไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 35 คาํต่อนาที 

- นกัศึกษาทุกคนตอ้งสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จไดอ้ย่างน้อย 2 โปรแกรม

เช่น Microsoft Office และโปรแกรมระบบปฏิบติัการ    เป็นตน้ 

- นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาจาํนวนไม่น้อยกว่า 50% จะตอ้งไดร้ะดบัคะแนน

เฉล่ียตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นกัศึกษาทุกคนตอ้งส่ือสารภาษาองักฤษไดร้ะดบัเบ้ืองตน้(Basic Level) 

- นกัศึกษาทุกคนตอ้ง ปลอดยาเสพติด ทุกชนิด 

- นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งสามารถใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ Windowsและ

โปรแกรมสาํเร็จรูปไดเ้ฉพาะสาขาได ้

- นกัศึกษาตอ้ง เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น ตามหลกัปรัชญาวทิยาลยั 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ มีหลกัสูตรท่ีเปิดทาํการสอนไดแ้ก่ หลกัสูตร ปวช.

ประกอบดว้ย สาขางานการบญัชี สาขางานการขาย และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลกัสูตร ปวส. 

ประกอบด้วย สาขาวิการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สําหรับการติดตั้งระบบปฎิบติัการเครือข่าย 

เป็นเน้ือหาท่ีอยูใ่นรายวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย ซ่ึงบรรจุอยูใ่นหลกัสูตร ปวส. สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการส่ือสารข้อมูลระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเห็นคุณค่าเร่ืองการส่ือสาร

ขอ้มูลบนระบบเครือข่าย (ศูนยว์ิจยัและพฒันา วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ.2554: 21-

27) 

 

2.1 ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2546 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศกัราช 2557 พฒันาข้ึนให้สอดคล้องกบั

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจ

สังคมส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมเพื่อผลิตและพฒันาแรงงานระดบัผูช้าํนาญการท่ีมีความรู้ความ

ชาํนาญความสามารถในการจดัการการตดัสินใจการแกปั้ญหาการพฒันางานและพฒันาตนเองให้

ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดบัชุมชน



 
 

ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติโดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความถนัดความสนใจศกัยภาพ

และโอกาสของตนสามารถถ่ายโอนผลการเรียนเทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ

สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระเปิดโอกาสให้สถานศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินทั้ง

ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมพฒันาหลกัสูตรและจดัการศึกษา ( กระทรวงศึกษาธิการ.2546 : 2 ) 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพ์ณิชยการ บางนา กรุงเทพมหานคร ไดก้าํหนดระบบปฏิบติัการ เป็นหมวดวิชาชีพ รหัสวิชา 

2201-2401 จาํนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ   พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เรียน 4 คาบต่อสัปดาห์ ตลอด 18 สัปดาห์ รวม 72 ชัว่โมง 

 

จุดหมายของหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

1. เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะพื้นฐานในการดาํรงชีวติสามารถศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม

หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

2. เพื่อใหมี้ทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

3. เพื่อใหส้ามารถบูรณาการความรู้ทกัษะจากศาสตร์ต่างๆประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี

4. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพมีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพรักงานรัก

องคก์รสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวชิาชีพ 

5. เพื่อให้มีปัญญาใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความคิดสร้างสรรคมี์ความสามารถในการจดัการ

การตดัสินใจและการแกปั้ญหารู้จกัแสวงหาแนวทางใหม่ๆมาพฒันาตนเองประยุกต์ใช้ความรู้ใน

การสร้างงานใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพและการพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมซ่ือสัตยมี์วินยัมีสุขภาพสมบูรณ์

แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกบัการปฏิบติัในอาชีพนั้นๆ 

7. เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงามทั้งในการทาํงานการอยู่ร่วมกนัมี

ความรับผิดชอบต่อครอบครัวองค์กรทอ้งถ่ินและประเทศชาติอุทิศตนเพื่อสังคมเข้าใจและเห็น

คุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตระหนกัในปัญหาและความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม 

8. เพื่อให้ตระหนกัและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยเป็นกาํลงัสาํคญัในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 

9. เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าและดาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติศาสนาและพระมหากษตัริยป์ฏิบติั

ตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 



 
 

 

จุดประสงค์ของสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะพื้นฐานเก่ียวกับภาษาสังคมศาสตร์

วทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์และมนุษยศาสตร์นาํไปใชใ้นการคน้ควา้เพื่อพฒันาตนเองและงานวิชาชีพ

ดา้นคอมพิวเตอร์ใหเ้จริญกา้วหนา้ 

2. เพื่อให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการนําไปใช้ในการ

ปฏิบติังานวชิาชีพใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี

3. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการปฏิบติังานด้านคอมพิวเตอร์ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์วางแผนการปฏิบติังานและแกปั้ญหาดว้ยหลกัการและ

เหตุผล 

5. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. เพื่อใหมี้เจตคติและค่านิยมท่ีเหมาะสมตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในงานดา้น

คอมพิวเตอร์ 

  

หลกัสูตรรายวชิาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รหัสวชิา 2204-2208 

วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลเป็นวิชาท่ีจดัอยู่ในวิชาชีพเฉพาะซ่ึงอยู่ในหมวด

วิชาชีพ โดยมีจุดประสงค์รายวิชา คาํอธิบายรายวิชา และเน้ือหาท่ีจะนํามาสร้างบทเรียนผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตดงัน้ี 

จุดประสงค์รายวชิา 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของระบบฐานขอ้มูล ชนิด และลกัษณะ

ของขอ้มูล 

2. สามารถปฏิบติัจดัการฐานขอ้มูลในงานธุรกิจ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

  มาตรฐานรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล ชนิดและลกัษณะของขอ้มูล 

2. สร้างและใชง้านระบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของ

ข้อมู ล  ก า รส ร้า ง ฐา นข้อมู ล แล ะ ตา รา ง ข้อมู ล  ก า รส ร้า ง ค วา ม สั ม พัน ธ์ ระ หว่า ง ตา รา ง 



 
 

(Relationship)การสืบคน้ แกไ้ข และปรับปรุงขอ้มูล การสร้างฟอร์มและรายงานขอ้มูลการใช้งาน

แมโคร (Macro)   

หน่วยการสอนรายวชิาเครือข่ายคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 

   การเรียนการสอนรายวิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลโดยแบ่งเป็นหน่วย

การเรียนทั้งหมดตามแผนการจดัการเรียนรู้ทฤษฎีดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ทฤษฎี วชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนการสอน จํานวนช่ัวโมง 

1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 8 

2 การวเิคราะห์และการออกแบบฐานขอ้มูล 8 

3 แนะนาํโปรแกรม Microsoft Office Access 2016 12 

4 รู้จกักบั Table 10 

5 ทาํงานกบั Table ในมุมมองแผน่ขอ้มูล Datasheet 10 

6 รู้จกักบั Query 8 

7 รู้จกัและใช ้Form 8 

8 การใชง้าน Report 8 

 รวม 84 

เนือ้หาส่วนทีจ่ะนํามาสร้างบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการวิเคราะห์และ

ออกแบบฐานข้อมูล ประกอบด้วยหัวเร่ืองและจุดประสงค์การเรียนรู้ ดังตารางที ่2.2  

 

ตารางที ่2.2  

แสดงหวัขอ้เร่ืองและวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เร่ืองการวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล 

หัวข้อที ่ เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัขอ้มูล/ชนิดขอ้มูล 

1.1 ความหมายของขอ้มูล 

1.2 จุดประสงคข์องการออกแบบฐานขอ้มูล 

1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1.1 ผูเ้รียนสามารถอธิบายการความรู้

พื้นฐานเก่ียวกบัความหมายขอ้มูลได ้

1.2 ผูเ้รียนสามารถบอกวตัถุประสงคข์อง

การออกแบบฐานขอ้มูลได ้

1.3 ผู ้เ รียนสามารถวิเคราะห์ระบบ

ฐานขอ้มูลได ้



 
 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้นําเร่ืองการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล มาสร้างเป็น

บทเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจาํแนกออกเป็น 1 หน่วยและแสดงจาํนวนคาบท่ีใช้

สอนตามปกติดงัตารางท่ี 2.3  

ตารางที ่2.3  

แสดงหัวขอ้เร่ืองและจาํนวนคาบสอน การวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูลจาํแนกตามบทเรียน

ดงัน้ี 

หัวข้อที ่ เร่ือง จํานวนนาท ี

1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัขอ้มูล/ชนิดขอ้มูล 

1.1 ความหมายของขอ้มูล 

1.2 จุดประสงคข์องการออกแบบฐานขอ้มูล 

1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

120 

140 

140 

2.2 แนวความคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  

 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัอนิเทอร์เน็ตและเวบ็เพจ 

  1. อินเทอร์เน็ต 

  เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก       

(วิทยา เรืองพรวิสุทธ์ิ. 2538; พรทิพย ์ โล่ห์เลขา. 2538; จิตเกษม พฒันาศิริ. 2539) ซ่ึงเช่ือมโยง

คอมพิวเตอร์ทัว่โลกเขา้ด้วยกนั ภายใตม้าตรฐานเดียวกนั ทาํให้ทัว่โลกสามารถติดต่อส่ือสาร

แลกเปล่ียนขอ้มูลถึงกนัไดส้ะดวกรวดเร็ว กล่าวไดว้า่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีทาํลายพรมแดน

ท่ีขวางกั้นระหวา่งประเทศ (จิตเกษม พฒันาศิริ. 2539) ดว้ยเหตุน้ีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่ง

รวบรวมสารสนเทศจาก ทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั เสมือนดัง่ขุมทรัพยข์อ้มูลข่าวสารท่ีคนส่วนใหญ่ให้

ความสนใจ อยา่งไรก็ตามประโยชน์ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะในวงธุรกิจเท่านั้น 

ในวงการศึกษา เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ให้ผูเ้รียนได้ทาํการคน้ควา้

ศึกษาวิจยั  (ถนอมพร ตนัติพิพฒัน์. 2539) สามารถตอบสนองความตอ้งการในการคน้ควา้อยา่งไร้

ขอ้จาํกดัในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยา เรืองพรวิสุทธ์ิ. 2538) อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัไปทัว่โลก มีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการมากมาย ดว้ยเหตุน้ี ลกัษณะการให้บริการ

จึงเกิดข้ึนอยา่งหลากหลายรูปแบบเพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้
 

2. เวบ็เพจ 

   2.1 ความหมายของเวบ็เพจ 



 
 

 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2540) ไดใ้ห้ความหมายของเวบ็เพจไวด้งัน้ี เวบ็เพจคือ

หน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ ท่ีเจ้าของเว็บเพจต้องการจะใส่ลงไปในหน้าหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์นั้น เช่น ขอ้มูลแนะนาํตวัเอง ซ่ึงอาจเป็นบุคคลหรือองคก์รท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้นไดท้ราบ

หรือขอ้มูลท่ีน่าสนใจเป็นต้น โดยขอ้มูลท่ีแสดงเป็นได้ทั้งข้อความ เสียง ภาพน่ิง และ

ภาพเคล่ือนไหว ขอ้มูลท่ีนาํเสนอสามารถเช่ือมโยงในรูปของไฮเพอร์เท็กซ์ คือเช่ือมโยงไปยงัเวบ็

เพจอ่ืนท่ีจะให้ขอ้มูลนั้นๆ ในระดบัลึกลงไปไดเ้ร่ือยๆ และเวบ็เพจจะตอ้งมีท่ีอยูอิ่เล็กทรอนิกส์บน

เครือข่ายเฉพาะของตน ซ่ึงแหล่งท่ีอยูน้ี่เรียกวา่ URL (Uniform Resource Locator)  

 NECTEC ไดร้วบรวมความหมายของเวบ็เพจไวด้งัน้ี (http://www.nectec.or.th)  

 “World Wide Web as a Global, Interactive, Cross-Platform, Distributed, Graphical 

Hypertext Information System That Runs Over The Internet.”   ซ่ึงสามารถแปลความหมายไดด้งัน้ี  

 The Web is a Graphical Hypertext Information System. หมายถึง การนาํเสนอขอ้มูลผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการนาํเสนอดว้ยขอ้มูลท่ีสามารถเรียกหรือโยงไปยงัจุดอ่ืนๆ ในระบบ

กราฟิก ซ่ึงทาํใหข้อ้มูลนั้นๆ มีจุดดึงดูดใหน่้าเรียกดู  

 The Web is Interactive. หมายถึง การทาํงานบนเวบ็เป็นการทาํงานแบบโตต้อบกบัผูใ้ชโ้ดย

ธรรมชาติ ดงันั้นเวบ็จึงเป็นระบบ Interactive ในตวัมนัเอง เร่ิมตั้งแต่ผูใ้ชเ้ปิดโปรแกรมดูผลเวบ็ 

(Browser) พิมพช่ื์อเรียกเวบ็ (URL: Uniform Resource Locator) เม่ือเอกสารเวบ็ แสดงผลผา่น เบรา

เซอร์ ผูใ้ชก้็สามารถคลิกเลือกรายการหรือขอ้มูลท่ีสนใจ อนัเป็นการทาํงานแบบโตต้อบไปในตวั 

 The Web is Cross-Platform. หมายถึง ขอ้มูลบนเว็บไม่ยึดติดกบัระบบปฏิบติัการ 

(Operating System: OS) เน่ืองจากเป็นขอ้มูลนั้นๆ ถูกจดัเก็บเป็น Text File ดงันั้นไม่วา่จะถูกเก็บไว้

ในคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้OS เป็น UNIX หรือ Windows NT ก็สามารถเรียกดูจากคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้OS 

ต่างจากคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นเคร่ืองแม่ข่ายได ้

 The Web is distributed. หมายถึง ขอ้มูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปริมาณมากจากทัว่โลก

และผูใ้ชจ้ากทุกแห่งหนท่ีสามารถต่อเขา้ระบบอินเทอร์เน็ตไดก้็สามารถเรียกดูขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 

ดงันั้นขอ้มูลในระบบอินเทอร์เน็ตจึงสามารถเผยแพร่ไดร้วดเร็วและกวา้งไกล 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งต้นจะเห็นได้ว่าความหมายเว็บเพจนั้น มีลักษณะเป็นหน้าเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ โดยอาศยัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเรียกกนัว่า

เวิลด์ไวด์เวบ็เป็นตวักลางเช่ือมโยงระหวา่งผูท้าํเวบ็กบัผูช้ม เวบ็เพจทาํหน้าท่ีอธิบายขยายความใน

แต่ละส่วนและโฮมเพจถือเป็นส่วนท่ีต้อนรับและบอกกล่าวกับผูม้าชมว่าข้อมูลข่าวสารท่ีผูช้ม

ตอ้งการนั้นอยูใ่นส่วนไหนของเวบ็ไซตเ์พื่อให้การนาํเสนอดว้ยเวบ็เป็นไปอยา่งน่าสนใจและดึงดูด

http://www.nectec.or.th/


 
 

ผูค้นให้เขา้มาชม จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งทราบถึงหลกัการและวิธีการในการออกแบบและการ

นาํเสนอ เพราะถา้หากทาํไปโดยปราศจากการออกแบบหรือการนาํเสนอท่ีดีแลว้ ผูช้มอาจจะไม่

สนใจและใส่ใจท่ีจะเขา้มาชม ทาํใหก้ารนาํเสนอในคร้ังนั้นสูญเปล่าได ้

 2.2 ส่วนประกอบของเวบ็เพจ 

  กิตติ ภกัดีวฒันกุล (2540) ไดก้ล่าวถึงส่วนประกอบของเวบ็เพจวา่มีส่วนประกอบ

ต่างๆ ท่ีจาํเป็นดงัน้ี 

  1. Text เป็นขอ้ความปกติ โดยเราสามารถตกแต่งให้สวยงามและมีลูกเล่นต่างๆ

ดงัเช่นโปรแกรมประมวลคาํ 

2. Graphic ประกอบดว้ยรูปภาพ ลายเส้น ลายพื้น ต่างๆ มากมาย 

  3. Multimedia ประกอบดว้ยรูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว และแฟ้มเสียง 

  4. Counter ใชน้บัจาํนวนผูท่ี้เขา้มาเยีย่มชมเวบ็เพจ    

  5. Cool Links ใชเ้ช่ือมโยงไปยงัเวบ็เพจของตนเองหรือเวบ็เพจของคนอ่ืน 

  6. Forms เป็นแบบฟอร์มท่ีใหผู้เ้ขา้เยีย่มชม กรอกรายละเอียด แลว้ส่งกลบัมายงัเวบ็

เพจ 

  7. Frames เป็นการแบ่งจอภาพเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนก็จะแสดงขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั

และเป็นอิสระจากกนั 

  8. Image Maps เป็นรูปภาพขนาดใหญ่ท่ีกาํหนดส่วนต่างๆ บนรูป เพื่อเช่ือมโยงไป

ยงัเวบ็เพจอ่ืนๆ 

  9. Java Applets เป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปเล็กๆ ท่ีใส่ลงในเวบ็เพจ เพื่อให้การใชง้าน

เวบ็เพจมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 2.3 ขั้นตอนในการนาํเสนอเวบ็เพจ 

  การนาํเสนอดว้ยเวบ็เพจมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการนาํเสนอดว้ยส่ือทัว่ไป คือ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อการส่ือสารระหวา่งผูส่้งและผูรั้บโดยมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือและขั้นตอน

ต่างๆ ในการนาํเสนอผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Nielsen. 1996; กิดานนัท ์มลิทอง. 2542) ไดก้ล่าว

ไว ้มีดงัน้ี 

  1. การวางแผนและตั้งวตัถุประสงค ์การวางแผน ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดจุดมุ่งหมาย

และกลุ่มเป้าหมายของการทาํงานดว้ยในการนาํเสนอต่างๆ หรือทาํเวบ็ก็ตามหากมีจุดหมายวา่จะทาํ

เพื่ออะไร เพื่อใคร อย่างไร เม่ือมีจุดมุ่งหมายและกลุ่มเป้าหมายท่ีแน่ชดัแลว้ จะทาํให้มองเห็น

เป้าหมายในการทาํงานได้ชดัเจนข้ึนตวัอย่างเช่นหากตอ้งการจะนาํเสนอเก่ียวกบัเร่ืองช้างโดยมี

จุดหมายเพื่อนาํเสนอความรู้เก่ียวกบัชา้งตั้งแต่ดึกดาํบรรพจ์นถึงปัจจุบนั โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคน



 
 

ท่ีสนใจเร่ืองชา้งและเร่ืองธรรมชาติและตอ้งการนาํเสนอผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เม่ือทราบเช่นน้ี

แลว้ก็จะทาํใหก้ารทาํงานในขั้นตอนต่อไปง่ายยิง่ข้ึน 

  2. รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลเม่ือไดเ้ร่ืองราวท่ีจะนาํเสนอ โดยมีจุดมุ่งหมาย

และกลุ่มเป้าหมายแน่ชดัแลว้ ก็ถึงขั้นตอนในการรวบรวมแหล่งขอ้มูลจากตวัอยา่งเร่ืองชา้งในขอ้ท่ี 

1. ก็คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆทั้งท่ีเป็นเน้ือหา รูปภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคล่ือนไหวและส่ิง

อ่ืนๆ เก่ียวกบัชา้งท่ีคิดวา่เป็นประโยชน์ต่อการนาํเสนอ 

  3. ศึกษาและเรียงลาํดบัขอ้มูลหลงัจากไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้มาแลว้ ควรศึกษาขอ้มูล

เหล่านั้นวา่ส่วนใดท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถแยกเป็นหมวดเป็นหมู่ไดห้รือไม่ เช่น เม่ือหาขอ้มูลเร่ือง

ชา้งมาไดพ้อสมควรอาจจะแยกแยะเป็นหมวดหมู่ดงัน้ี ประวติัของชา้งตั้งแต่ดึกดาํบรรพว์ิวฒันาการ

ของชา้งประเภทของชา้งไทย ประโยชน์ของชา้งเป็นตน้ เม่ือไดห้วัขอ้หลกัแลว้ส่วนประกอบยอ่ย

ต่างๆก็จะคน้หาไดง่้ายข้ึน 

  4. การออกแบบสารเม่ือไดเ้น้ือหาและหัวขอ้ในการนาํเสนอแลว้ลาํดบัต่อมาก็คือ

การออกแบบเน้ือหาให้น่าสนใจ ซ่ึงตามหลกัของเทคโนโลยีการศึกษาเรียกว่าการออกแบบสาร 

(DesignDesign) การออกแบบสารน้ีนอกจากดา้นเน้ือหาแลว้ยงัรวมไปถึงองคป์ระกอบต่างๆในการ

นาํเสนอดว้ย เช่น สี ของตวัอกัษร ภาพประกอบ เสียง ฯลฯ จะตอ้งส่ือความหมายไปในทิศทาง

เดียวกนักบัเน้ือหาและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

  5. การเขียนแผนผงัของงานการทาํแผนผงัของงาน (Flow Chart) จะทาํให้ลาํดบั

เร่ืองราวไดง่้ายข้ึนและเป็นประโยชน์ในการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงในการออกแบบเวบ็

นั้นนกัออกแบบบางคนจะทาํแผนผงัของงานโดยใชก้ระดาษสติกเกอร์ท่ีสามารถลอกออกไดแ้ปะไว้

บนบอร์ดตามลาํดบัของเน้ือหา เพราะง่ายต่อการเปล่ียนแปลงหรือบางคนอาจจะใชว้ิธีการเขียนบน

ไวทบ์อร์ดดว้ยปากกาท่ีลบไดโ้ดยง่าย 

  6. การเขียนบตัรเร่ือง การเขียนบตัรเร่ือง (Storyboard) ของงานลงในกระดาษก่อน

ลงมือทาํ นอกจากจะทาํให้เรากาํหนดองคป์ระกอบของงานไดอ้ยา่งคร่าวๆ แลว้ ยงัช่วยให้มองเห็น

ภาพของงานชดัเจนยิง่ข้ึนและเม่ือลงมือทาํงานจริงๆ ก็จะทาํไดง่้ายข้ึน 

  7. การจดัทาํเวบ็ เม่ือผา่นขั้นตอนทุกอยา่งจนมาถึงขั้นการจดัทาํแลว้ การลงมือทาํ

ถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดของกระบวนการ เพื่อผลสําเร็จของงานโดยทาํตามแผนภาพของงานจะทาํให้

การทาํงานสะดวกยิง่ข้ึน 

  8. ทดสอบและประเมินผล หลงัจากทาํเสร็จทุกขั้นตอนของการจดัทาํแลว้ ควรจะมี

การทดสอบและประเมินผลจากตวัผูจ้ดัทาํก่อน โดยสมมติวา่เป็นผูช้มคนหน่ึง ดูองคป์ระกอบต่างๆ 

ท่ีไดท้าํข้ึนมา เช่น การเช่ือมโยงตรงตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ สีท่ีใชใ้นการเช่ือมโยงเป็นมาตรฐาน



 
 

เดียวกนัทุกหน้าและใช้การไดห้รือไม่ ภาพหรือกราฟิกตรงตามเน้ือหาหรือวตัถุประสงค์หรือไม่ 

เป็นตน้ จากนั้นเม่ือไดถ่้ายโอนขอ้มูลไปเก็บไวย้งัเคร่ืองบริการเวบ็แลว้ ก็ควรแนะนาํเพื่อน หรือคน

อ่ืนๆ ช่วยตรวจสอบอีกคร้ัง ซ่ึงถา้ถ่ายโอนขอ้มูลไม่ครบและทาํการทดสอบดว้ยเคร่ืองท่ีจดัทาํก็จะ

ไม่พบขอ้บกพร่อง เน่ืองจากแฟ้มขอ้มูลต่างๆถูกบรรจุอยูไ่วใ้นเคร่ืองท่ีจดัทาํอยูแ่ลว้โปรแกรมก็จะ

นาํแฟ้มขอ้มูลท่ีอยูใ่นเคร่ืองมาแสดงผล แต่ถา้เป็นเคร่ืองอ่ืนหากเราถ่ายโอนขอ้มูลไม่ครบ ก็จะพบ

ขอ้ผดิพลาดในการแสดงผล 

  9. การประชาสัมพนัธ์ หลงัจากทาํการทดสอบและประเมินผลจนเป็นท่ีน่าพอใจ

แล้วจะสามารถประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ช้อ่ืนได้รับรู้ โดยผ่านทางผูท่ี้รู้จกัหรือผ่านทางเว็บอ่ืนๆท่ี

ใหบ้ริการประชาสัมพนัธ์ 

การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต (Web-Based Instruction) 

  การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Web-Based Instruction เป็น

รูปแบบหน่ึงของการประยุกต ์ ใชบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีนกัการศึกษาให้ความสนใจเป็น

อย่างมากในปัจจุบนั เป็นความ พยายามในการใช้คุณสมบติัต่างๆของอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อ

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีนกัวิชาการและนกัการศึกษา

หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดงัน้ี 

  1. ความหมายของการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  คอลลีน (Colleen, 1996) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของโปรแกรมการเรียนการสอนผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตวา่เปน็ ส่ือใหม่ซ่ึงรวมคุณประโยชน์ของไฮเปอรม ์ ◌เีดียซ่ึงประกอบไปดว้ย

ขอ้ความ เสียง วิดีโอ ภาพกราฟิกและภาพเคล่ือนไหว เป็นการสอนรายบุคคลโดยผา่นเครือข่ายการ

ออกแบบการสอน ตอ้งใชห้ลกัทฤษฎีเพื่อการออกแบบเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผูเ้รียน 

  ลานเพียร์ (Laanpere, 1997) ไดใ้ห้นิยามของการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตวา่เป็นการจดั การเรียนการสอน ผา่นสภาพแวดลอ้มของเวิลด์ไวด์เวบ็ ซ่ึงอาจเป็นเพียง

ส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยั ส่วนประกอบการบรรยายในชั้นเรียน 

การสัมมนา โครงการกลุ่ม หรือการส่ือสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน หรืออาจเป็นลกัษณะของ

หลกัสูตรท่ีเรียนผา่นเวิลด์ไวด์เวบ็ โดยตรงทั้งกระบวนการเลยก็ได ้การเรียนการสอนผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตน้ีเป็นการรวมกนัระหวา่งการศึกษาและ การฝึกอบรมเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยให้ความสนใจ

ต่อการใชใ้นระดบั การเรียนท่ีสูงกวา่ระดบัมธัยมศึกษา 

  คาร์ลสันและคณะ (Carlson et al., 1998) กล่าววา่การเรียนการสอนผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเป็นภาพท่ีชดัเจนของการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนักบักระบวนการ

ออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) ซ่ึงก่อให้เกิดโอกาสท่ีชดัเจนในการนาํการศึกษา



 
 

ไปสู่ท่ีดอ้ยโอกาส เป็นการจดัหา เคร่ืองมือใหม่ๆ สําหรับส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มเคร่ืองมือ

อาํนวยความสะดวกท่ีช่วยขจดัปัญหา เร่ืองสถานท่ีและเวลาแคมเพลส (Camplese, 1998) ให้

ความหมายของการเรียน การสอนผ่านเวบ็ว่าเป็นการจดัการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือ

บางส่วน โดยใชเ้วลิดไ์วดเ์วบ็ เป็น ส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้แลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูลระหวา่ง

กนั เน่ืองจากเวิลด์ไวด์เวบ็มีความ สามารถในการถ่ายทอดขอ้มูลไดห้ลายประเภทไม่ว่าจะเป็น 

ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง จึงเหมาะแก่การเป็นส่ือกลาง ในการถ่ายทอดเน้ือหาการ

เรียนการสอน 

  แฮนนมั (Hannum, 1998) กล่าวถึงการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวา่

เป็นการจดัสภาพการเรียน การสอนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต บนพื้นฐานของหลกั

และวิธีการออกแบบการเรียน การสอนอย่างมีระบบภายในประเทศไทย การเรียนการสอนผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอน ท่ีเร่ิมนาํเขา้มาใช ้ นกัการศึกษา

หลายท่านใหค้วามหมายของการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไวด้งัน้ี 

  ใจทิพย ์ ณ สงขลา (2542) ไดใ้ห้ความหมายการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตว่าหมายถึง การผนวก คุณสมบติั ไฮเปอร์มีเดียเข้ากบัคุณสมบติัของเครือข่าย

เวลิดไ์วดเ์วบ็ เพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มแห่งการ เรียนในมิติท่ีไม่มีขอบเขต จาํกดัดว้ยระยะทางและเวลา

ท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน (Learning without Boundary) 

  วิชุดา รัตนเพียร (2542) กล่าววา่การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็น

การนาํเสนอโปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจ โดยนําเสนอผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูอ้อกแบบและ สร้างโปรแกรมการสอนผา่นเวบ็จะ ตอ้งคาํนึงถึงความสามารถและ

บริการท่ีหลากหลายของอินเทอร์เน็ต และนาํคุณสมบติัต่างๆ เหล่านั้นมาใชเ้พื่อ ประโยชน์ในการ

เรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด 

  กิดานนัท์ มลิทอง (2543) ให้ความหมายว่า การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเป็นการใชเ้วบ็ ในการเรียนการสอน โดยอาจใชเ้วบ็เพื่อนาํเสนอบทเรียนในลกัษณะส่ือ

หลายมิติของวิชาทั้งหมด ตามหลกัสูตร หรือใชเ้พียงการเสนอ ขอ้มูลบางอย่างเพื่อประกอบการ

สอนก็ไดร้วมทั้งใชป้ระโยชน์ จากคุณลกัษณะต่างๆ ของการส่ือสารท่ีมีอยูใ่นระบบ อินเทอร์เน็ต 

เช่น การเขียนโตต้อบกนั ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์และการพดูคุยสดดว้ยขอ้ความและเสียง มาใช้

ประกอบดว้ยเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดจากนิยามต่าง ๆ สรุปไดว้่า การเรียนการสอนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ เวบ็ช่วยสอนก็คือ การเรียนการสอนท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลาง

ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนในรูปแบบบทเรียนท่ีเป็นลกัษณะมลัติมีเดีย โดยไม่จาํกดัเวลา ไม่จาํกดั

สถานท่ีภายใตร้ะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 



 
 

   

  2. โครงสร้างของเวบ็ (Web Structure) 

  นกัออกแบบเวบ็ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการสร้างท่ีแตกต่างกนั โดยทัว่ไปจะข้ึนอยู่

กบัความถนดั และความพอใจของตนเป็นหลกั (Arvanistis, 1997) โดยไม่ไดค้าํนึงถึงหลกัในการ

ออกแบบท่ีถูกตอ้ง เท่าท่ีควร ลินช์และฮอร์ตนั (Lynch and Horton, 1999) จึงไดเ้สนอแนวคิด

สําหรับการออกแบบเวบ็ไซด์ ว่า การออกแบบเวบ็ไซด์ท่ีดีควรจะตอ้งวางโครงสร้างให้มีความ

สมดุล มีการเช่ือมต่อสัมพนัธ์กนั ระหวา่งรายการ (Menu)หรือโฮมเพจ กบัหนา้เน้ือหาอ่ืนๆรวมถึง

การเช่ือมโยงไปสู่ภาพและขอ้ความต่างๆ โดยตอ้งวางแผนโครงสร้างให้ดี เพื่อป้องกนัอุปสรรคท่ีจะ

เกิดต่อผูใ้ช ้ เช่น การหลงทางของผูใ้ช ้ ในขณะ เขา้สู่เน้ือหาในจุดร่วม (Node) ต่างๆเป็นตน้ จาก

หลกัการน้ีแสดงว่าโครงสร้างของเวบ็ไซด์เป็นส่วนท่ี ควรให้ความสําคญั โครงสร้างท่ีดีจะช่วย

ส่งผลท่ีดีต่อผูใ้ช ้เพราะขอ้มูลท่ีมีอยูม่ากมายนั้นตอ้งอาศยั การเช่ือมโยงเน้ือหา หรือการจดัระเบียบ

ของเน้ือหาให้กบัการสืบคน้ภายในบทเรียน การจดัระเบียบท่ีดี จะช่วยใหผูเ้รียนมีความรู้และเกิด

ประสบการณ์ท่ีดีในการเรียนดว้ยเวบ็ ในขณะเดียวกนัโครงสร้างท่ีไม่ เหมาะสมก็ยอ่มส่งผลเสียต่อ

ผูใ้ชเ้ช่นกนั   (ณัฐกร สงคราม, 2542) แยงก์และมอร์ (Yang and More, 1995 อา้งถึงใน ณัฐกร 

สงคราม, 2542) ไดแ้บ่งลกัษณะโครงสร้างของส่ือหลายมิติ (Hypermedia) ออกเป็น 3 แบบ เพื่อการ

จดัเก็บและเรียกเอาขอ้มูลท่ีตอ้งการข้ึนมา ดงัน้ี 

   1. ส่ือหลายมิติแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) เป็นแบบท่ีไม่มี

โครงสร้างความรู้ผูเ้รียน ตอ้งเปิดเขา้ไปโดยมีการเช่ือมโยงระหว่างหน้าจอแต่ละเร่ือง มีความ

ยืดหยุ่นสูงสุดของการจดัรวบรวม เป็นการให้ผูเ้รียนไดก้าํหนดความก้าวหน้า และตอบสนอง

ความสาํเร็จดว้ยตนเอง 

   2. ส่ือหลายมิติแบบเป็นลาํดบัขั้น (Hierarchical) เป็นการกาํหนดการ

จดัเก็บความรู้เป็นลาํดบัขั้น มีโครงสร้างเป็นลาํดบัขั้นแบบตน้ไม ้ โดยให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้ไปทีละ

ขั้นโดยสาํรวจไดท้ั้งจาก บนลงล่างและจากล่างข้ึนบน โดยมีระบบขอ้มูลและรายการคอยบอก 

   3. ส่ือหลายมิติแบบเครือข่าย (Network) เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งจุดร่วม

ของฐานความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ความซับซ้อนของเครือข่ายพึ่งพาความสัมพนัธ์

ระหวา่งจุดร่วมต่างๆ ท่ีมีอยู ่

ในขณะท่ีโจนาเซน (Jonassen, 1989 อา้งถึงใน ณัฐกร สงคราม, 2542) ไดแ้บ่งบทเรียนท่ีมี

การเช่ือมโยงโดยลกัษณะของ ขอ้ความหลายมิติ (Hypertext) ออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ 

    1. แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Hypertext) เป็นบทเรียนท่ี

มีการเช่ือมโยงจุดร่วมในลกัษณะสุ่ม (Random) โดยจะมีการเขา้ถึงขอ้มูลโดยตรงจากจุดร่วมหน่ึงไป



 
 

ยงัจุดร่วมอ่ืนๆ ท่ีไดเ้ช่ือมโยงเอาไวใ้นรูปแบบของการเขา้ถึงแบบสุ่ม จุดร่วม 2 จุดจะถูกเช่ือมโยงถึง

กนั เพราะจุดร่วมหน่ึง จะใชอ้า้งอิงเน้ือหาสาระของอีกจุดร่วมหน่ึง ผูอ่้านสามารถจะกระโดดไป

หวัขอ้ใดๆ ไดท้นัทีโดยการกด แป้น หรือการกดเมาส์ในขอ้ความท่ีปรากฏเป็นดชันี โปรแกรมจะจาํ

ไวว้า่ ผูอ่้านกระโดดมาจากจุดใด เม่ือมีการกดแป้นอ่ืนใด ผูอ่้านก็จะสามารถกลบัสู่จุดเดิมไดโ้ดย

ทนัทีลักษณะเช่นน้ีจะเป็นรูปแบบท่ี ช่วยในเร่ืองการเปรียบเทียบแนวความคิดต่างๆ หรือ

เปรียบเทียบเน้ือหาต่างๆ ไดอ้ยา่งดี ตวัเช่ือมโยง อาจจะทาํให้ปรากฏในตาํแหน่งต่างๆ บนหนา้จอ 

ซ่ึงอาจทาํให้เป็นท่ีสังเกตไดโ้ดยทาํเป็นตวัทึบ ขีดเส้นใต ้ หรือทาํให้สีแตกต่างกนัออกไปการ

ออกแบบลกัษณะเช่นน้ี ส่ิงสําคญัคือการจาํแนกมโนทศัน์ต่างๆ หรือการแตกกระจาย เน้ือหา

ออกเป็นเน้ือหายอ่ยวา่จะประกอบดว้ยแต่ละจุดร่วมอะไรบา้ง การจะทาํเช่นน้ีไดก้็โดยการ วิเคราะห์

วา่ ในเอกสารตน้ฉบบัมีขอ้ความหรือมโนทศัน์ท่ีสําคญัอะไรบา้ง จากนั้นจึงนาํจุดร่วมท่ีมีมโนทศัน์

ร่วมกนัหรือมีส่วนท่ีเก่ียวโยงกนัมาสัมพนัธ์กนั เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดการเก่ียวพนั แนวความคิดเกิดข้ึน 

ก็จะมีการสร้างความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ข้ึนมาเพื่อเช่ือมโยงมโนทศัน์เหล่านั้น ไฮเปอร์เทกซ์รูปแบบน้ี

ไม่จาํเป็นตอ้งมีการสร้างโครงสร้างของแนวความคิดทั้งหมดเอาไวล่้วงหนา้ 

    2. แบบมีโครงสร้าง จะมีการจดัรูปแบบของจุดร่วมและการ

เช่ือมโยงสัมพนัธ์ท่ีชดัเจน ในการออกแบบบทเรียนชนิดน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งรู้วา่มีเน้ือหาใดท่ีควรจะ

นาํมาเช่ือมโยงกนัเป็นจุดร่วม เน่ืองจากบทเรียนแบบน้ี จะประกอบดว้ยชุดของจุดร่วม โดยท่ีจุดร่วม

แต่ละชุดสามารถท่ีจะเขา้ถึงกนัได ้แต่ละชุดจะมีรูปแบบของตวัเอง เพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างเน้ือหา

สาระไวอ้ย่างเด่นชัดโครงสร้างของ บทเรียนจะเป็นตวัช้ีให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิดใน

รูปแบบต่างๆ กนั 

    3. แบบเน้ือหาสัมพนัธ์กนั เป็นการออกแบบโครงสร้างระดบัสูง 

การจดัเน้ือหาภายในบทเรียน จะเป็นแบบข้ึนตรงต่อกนัตามลาํดบัชั้น (Hierarchy) จากการท่ีมี

เน้ือหากระจดักระจายอยูม่ากมาย จึงตอ้งมีการจดัหมวดหมู่ให้เป็นมโนทศัน์กวา้งๆ จากมโนทศัน์

กวา่งน้ี จะแตกออกไปเป็นรายละเอียด ปลีกยอ่ย เน้ือหาท่ีมีความคงท่ีแน่นอนสามารถท่ีจะให้เห็นถึง

ความเก่ียวพนัธ์กนัของเน้ือหาท่ีข้ึนต่อกนั เป็นลาํดบัชั้นไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัหลกัการออกแบบ

เวบ็ (ณัฐกร สงคราม , 2543) พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญหลายกลุ่มไดแ้บ่งแยก โครงสร้างของเวบ็ออกมาใน

ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั โดยรูปแบบของลินช์และฮอร์ตนั (Lynch and Horton, 1999) แห่งศูนยส่ื์อ

การเรียนการสอนระดบัสูงมหาวทิยาลยัเยล (Yale University) ซ่ึงมีช่ือเสียง ในดา้นการออกแบบเวบ็ 

มีความชดัเจนและครอบคลุมมากท่ีสุด จึงไดน้าํเสนอรูปแบบโครงสร้าง ของเวบ็โดยใชแ้นวคิดของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ท่านน้ีเป็นหลกั และนาํแนวคิดจากผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนๆ มาประกอบ ซ่ึงสามารถสรุป

โครงสร้างของเวบ็ออกเป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี 



 
 

     1. เว็บท่ีมีโครงสร้างแบบเรียงลําดับ (Sequential 

Structure) เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาท่ีใชก้นัมากท่ีสุดเน่ืองจากง่ายต่อการจดัระบบขอ้มูล ขอ้มูลท่ี 

นิยมจดัดว้ยโครงสร้างแบบน้ีมกัเป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นเร่ืองราวตามลาํดบัของเวลา หรือใน

ลกัษณะ การดาํเนินเร่ืองจากเร่ืองทัว่ๆ ไป ไปสู่การเฉพาะเจาะจงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือแมก้ระทัง่

ลกัษณะ การเรียงลาํดบัตามตวัอกัษร อาทิ ดรรชนี สารานุกรม หรืออภิธานศพัท ์ อยา่งไรก็ตาม

โครงสร้างแบบน้ี เหมาะกบัเวบ็ท่ีมีขนาดเล็ก เน้ือหาไมซับ่ซ้อน แต่ในกรณีท่ีตอ้งใชโ้ครงสร้างแบบ

น้ีกบัเวบ็ท่ีมีเน้ือหา ซบัซ้อน ส่ิงท่ีจาํเป็นคือตอ้งมีการเพิ่มเติมหนา้เน้ือหายอ่ยเขา้ไปในแต่ละส่วน

หรืออาจจะทาํการเช่ือมโยง ไปยงัขอ้มูลในเวบ็อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการรองรับเน้ือหาท่ีมีความ

ซบัซ้อนเหล่านั้นเวบ็ท่ีมีโครงสร้างประเภทน้ี มีการจดัเรียงของเน้ือหาในลกัษณะท่ีชดัเจนตายตวั

ตามความคิด ของผูส้ร้าง พื้นฐานแนวคิดเหมือนกบักระบวนการของหนงัสือเล่มหน่ึงๆ นัน่คือตอ้ง

อ่านผา่นไปทีละหนา้ ทิศทางของการเขา้สู่เน้ือหา (Navigation) ภายในเวบ็จะเป็นการดาํเนินเร่ืองใน

ลกัษณะเส้นตรง โดยมีปุ่มเดินหน้า-ถอยหลงัเป็นเคร่ืองมือหลกัในการกาํหนดทิศทาง เร่ิมจาก

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างแบบเรียงลาํดบั (Sequential Structure) หนา้เร่ิมตน้ (Start Page) ซ่ึงโดย 

ปกติเป็นหน้าตอ้นรับหรือแนะนาํให้ผูใ้ช้ทราบถึงรายละเอียดของเวบ็ รวมทั้งอธิบายให้ทราบถึง

วิธีการ เขา้สู่เน้ือหาและการใชง้านของปุ่มต่างๆ เม่ือผูใ้ชผ้า่นจากหนา้เร่ิมตน้เขา้ไปสู่ภายในจะพบ

กบัหน้าเน้ือหา (Topic Page) ต่างๆ โดยในแต่ละหน้าหากมีเน้ือหาท่ีซบัซ้อนเกินกว่าหน่ึงหนา้ก็

สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดเน้ือหาโดยจดัทาํเป็นหน้าเน้ือหาย่อย(Sub Topic/Detour) และทาํการ

เช่ือมโยงกบัหนา้เน้ือหาหลกันั้นๆ ซ่ึงหน้าเน้ือหาย่อยเหล่าน้ีมีลกัษณะเป็นหนา้เด่ียวท่ีเม่ือเขา้ไปดู

รายละเอียดของเน้ือหาแลว้ตอ้งกลบัมายงัหนา้หลกัหนา้เดิมเท่านั้น ไม่สามารถขา้มไปยงัเน้ือหาอ่ืนๆ 

ได ้ และเม่ือผูใ้ชผ้า่นไปจนจบเน้ือหาทั้งหมดแลว้ก็จะมาถึงหนา้สุดทา้ย (End Page) ซ่ึงอาจจะเป็น

หน้าท่ีใช้สรุปเน้ือหาทั้งหมดการเช่ือมโยงระหว่างหน้าแต่ละหน้าใช้ลกัษณะของการใช้ปุ่มหน้า

ต่อไป            (Next Topic) เพื่อเดินหนา้ไปสู่หนา้ต่อไป ปุ่มหนา้ท่ีแลว้ (Previous Topic) เพื่อ

ต้องการกลับไปสู่หน้าท่ีผ่านมาในส่วนของการเข้าไปสู่หน้าเน้ือหาย่อยอาจใช้ลักษณะของ

ไฮเปอร์เท็กหรือไฮเปอร์มีเดีย ท่ีทาํไวใ้นหนา้เน้ือหาหลกัเช่ือมโยงไปสู่หนา้เน้ือหายอ่ย และใชปุ่้ม

กลบัมายงัหนา้หลกั (Main Topic)ในกรณีท่ีอยูใ่นหนา้เน้ือหายอ่ย และตอ้งการกลบัไปยงัหนา้เน้ือหา

หลกัขอ้ดีของโครงสร้างประเภทน้ีคือ ง่ายต่อผูอ้อกแบบในการจดัระบบโครงสร้าง และง่ายต่อการ

ปรับปรุงแกไ้ข เน่ืองจากมีโครงสร้างท่ีไม่ซบัซอ้น การเพิ่มเติมเน้ือหาเขา้ไปสามารถทาํไดง่้ายเพราะ

มีผลกระทบต่อบางส่วนของโครงสร้างเท่านั้น แต่ขอ้เสียของโครงสร้างระบบน้ีคือ ผูใ้ชไ้ม่สามารถ

กาํหนดทิศทางการเขา้สู่เน้ือหาของตนเองได ้ในกรณีท่ีตอ้งการเขา้ไปสู่เน้ือหาเพียงหนา้ใดหนา้หน่ึง

นั้นจาํเป็นตอ้งผา่นหน้าท่ีไม่ตอ้งการหลายหน้าเพื่อไปสู่หนา้ท่ีตอ้งการ ทาํให้เสียเวลาซ่ึงปัญหาน้ี



 
 

อาจแกไ้ขโดยการเพิ่มส่วนท่ีเป็นหนา้สารบญั (Index Page) ซ่ึงประกอบดว้ย รายช่ือของหนา้เน้ือหา

ทุกหน้าท่ีมีในเวบ็และสามารถเช่ือมโยงไปสู่หน้านั้นๆ โดยการคลิกเมาส์ท่ีช่ือ ของหน้าท่ีผูใ้ช้

ตอ้งการ เขา้ไปไวใ้นหนา้เน้ือหาแต่ละหนา้ เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ในการ

เขา้สู่เน้ือหาแก่ผูใ้ช ้ 

     2. เว็บท่ีมีโครงสร้างแบบลําดับขั้น (Hierarchical 

Structure) เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงในการจดัระบบโครงสร้างท่ีมีความซบัซ้อนของขอ้มูล โดยแบ่ง

เน้ือหา ออกเป็นส่วนต่างๆ และมีรายละเอียดยอ่ยๆ ในแต่ละส่วนลดหลัน่กนัมาในลกัษณะแนวคิด

เดียวกบัแผนภูมิองค์กร เน่ืองจากผูใ้ช้ส่วนใหญ่จะคุน้เคยกบัลักษณะของแผนภูมิแบบองค์กร      

ทัว่ๆ ไปอยู่แลว้ จึงเป็นการง่ายต่อการทาํความเขา้ใจกบัโครงสร้างของเน้ือหาในเวบ็ลกัษณะน้ี

ลักษณะเด่นเฉพาะของเว็บประเภทน้ีคือการมีจุดเร่ิมต้นท่ีจุดร่วมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพจ

(Homepage) และเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหา ในลกัษณะเป็นลาํดบัจากบนลงล่างเว็บท่ีมีโครงสร้าง

ประเภทน้ี จดัเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีง่ายต่อการใชง้าน ซ่ึงรูปแบบโครงสร้าง คลา้ยกบัตน้ไมต้น้หน่ึง

ท่ีมีการแตกก่ิงออกไปเป็น ก่ิงใหญ่ ก่ิงเล็ก ใบไม ้ ดอก และผลเป็นตน้ หลกัการออกแบบคือแบ่ง

เน้ือหาทั้งหมดออกเป็นหมวดหมู่ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยท่ีเน้ือหาทั้งหมดจะถูกเช่ือมโยงร่วมกนั

ภายใตโ้ฮมเพจ ซ่ึงมกัจะเป็นหนา้ท่ีใช้ตอ้นรับและแนะนาํผูใ้ช้ถึงวิธีการท่ีจะเขา้ไปสู่หัวขอ้ต่างๆ 

โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกท่ีจะเขา้ไปสู่เน้ือหาส่วนใดก่อนก็ไดต้ามความสนใจ เม่ือเขา้ไปสู่เน้ือหาส่วน

ต่างๆ แลว้ หนา้แรก (Topic Overview) ของแต่ละส่วนมกัจะเป็นหนา้ท่ีใชอ้ธิบายหวัขอ้นั้นๆ เพื่อ

เป็นการนาํเขา้ไปสู่เน้ือหายอ่ย (Topic Detail) ดา้นล่างโดยหนา้เน้ือหาดา้นล่างท่ีเป็นรายละเอียดยอ่ย

สามารถจดัใหมี้การเช่ือมโยงโดยโครงสร้างทั้งแบบเรียงลาํดบั หรือแมก้ระทัง่แบบลาํดบัขั้นเองก็ได ้

ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของเน้ือหา เม่ือผูใ้ช้ดูเน้ือหาในส่วนนั้นๆ หมดแลว้ตอ้งกลบัไปท่ีหน้า

โฮมเพจ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาส่วนต่อไปการเช่ือมโยงภายในเวบ็เร่ิมท่ีหน้าโฮมเพจซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางหรือจุดเร่ิมตน้ โดยภายในจะมีการสร้างไฮเปอร์เท็กหรือไฮเปอร์มีเดียในลกัษณะท่ีเป็น

รายการ (Menu) เพื่อให้ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะเขา้ไปสู่เน้ือหา ส่วนต่างๆ เม่ือผูใ้ชเ้ขา้ไปสู่หนา้แรก (Topic 

Overview) ของเน้ือหาส่วนใดส่วนหน่ึงแล้วนั้น ถ้าเน้ือหาส่วนนั้นเป็นลักษณะท่ีควรจดัด้วย

โครงสร้างแบบเรียงลาํดบั หนา้แรก(Topic Overview) ก็จะทาํหนา้ท่ีเป็นหนา้เร่ิมตน้ (Start Page) 

เขา้ไปสู่เน้ือหายอ่ยโดยใชปุ่้มหนา้ต่อไปหรือหนา้ท่ีแลว้ (Next/Previous Topic) ในการดูเน้ือหายอ่ย

ทีละหนา้ เม่ือถึงหนา้สุดทา้ยก็ใชปุ่้มกลบัข้ึนไปสู่หนา้เน้ือหาหลกั (Up to Topic Overview) ในกรณี

ท่ีมีการแบ่งเน้ือหายอ่ยเป็นส่วนต่างๆ ควรจดัระบบเน้ือหาของส่วนนั้นๆ ในลกัษณะโครงสร้างแบบ

ลาํดบัขั้นอีกชั้นหน่ึง โดยท่ีหนา้แรก (Topic Overview) ของเน้ือหาส่วนนั้นจดัทาํในลกัษณะเดียวกบั

หนา้โฮมเพจนัน่คือเป็นหนา้รายการ (Menu Page) ท่ีแสดงหน้าเน้ือหาย่อย ส่วนต่างๆ จากนั้นก็



 
 

กาํหนดลกัษณะการเขา้สู่เน้ือหาในลกัษณะเดียวกบัท่ีกล่าวมาแลว้ และสุดทา้ย เม่ือกลบัจากดูเน้ือหา

ยอ่ยมาท่ีหนา้แรกของเน้ือหาหลกัแลว้ ก็จะมีปุ่มกลบัไปหนา้โฮมเพจ (Home Page) เม่ือตอ้งการ

กลบัไปท่ีหนา้โฮมเพจเพื่อเลือกเน้ือหาหลกัส่วนต่อไปขอ้ดีของโครงสร้างรูปแบบน้ีก็คือ ง่ายต่อการ

แยกแยะเน้ือหาของผูใ้ชแ้ละจดัระบบขอ้มูลของผูอ้อกแบบ นอกจากน้ีสามารถดูแลและปรับปรุง

แกไ้ขไดง่้ายเน่ืองจากมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ท่ีชดัเจน ส่วนขอ้เสียคือในส่วนของการออกแบบ

โครงสร้างตอ้งระวงัอยา่ให้โครงสร้างท่ีไม่สมดุลนัน่คือ มีลกัษณะท่ีลึกเกินไป (Too Deep) หรือต้ืน

เกินไป        (Too Shallow) โครงสร้างท่ีลึกเกินไปเป็นลกัษณะของโครงสร้างท่ีเน้ือหาในแต่ละ

ส่วนมากเกินไปทาํให้ผูใ้ช้ตอ้งเสียเวลานานในการเขา้สู่เน้ือหาท่ีตอ้งการ เพราะตอ้งคลิกปุ่มหน้า

ต่อไป (Next) หลายคร้ัง วิธีการแกไ้ขคือการสร้างวิธีเช่ือมโยงจากหนา้เน้ือหาหลกั ไปสู่หนา้เน้ือหา

ยอ่ยแต่ละหน้า โดยทาํเป็นรายการ (Menu) ย่อยๆหรืออาจเป็นลกัษณะการสร้างเป็นหนา้สารบญั 

(Index Page) เช่นเดียวกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาของโครงสร้างแบบเรียงลาํดบั ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ส่วน

โครงสร้างท่ีต้ืนเกินไปเป็นลกัษณะของโครงสร้างท่ีเน้ือหาในแต่ละส่วนนอ้ยเกินไป ทาํให้เกิดหนา้

รายการ      (Menu Page) มากเกินความจาํเป็นหลายๆ คร้ังท่ีผูใ้ชต้อ้งผา่นหนา้รายการเขา้ไปเพื่อ 

ไปสู่เน้ือหาเพียงหน้าเดียว วิธีการแกปั้ญหาคือควรตดัหน้ารายการท่ีไม่จาํเป็นออกไปหรือเพิ่ม

เน้ือหาในส่วนนั้นใหม้ากข้ึน 

     3. เว็บท่ีมีโครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure)

โครงสร้างรูปแบบน้ีมีความซบัซอ้นมากกวา่รูปแบบท่ีผา่นมา การออกแบบเพิ่มความยืดหยุน่ ให้แก่

การเขา้สู่เน้ือหาของผูใ้ช ้โดยเพิ่มการเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัระหวา่งเน้ือหาแต่ละส่วน เหมาะแก่การ

แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์กนัของเน้ือหา การเขา้สู่เน้ือหาของผูใ้ช้จะไม่เป็นลกัษณะเชิงเส้นตรง 

เน่ืองจากผูใ้ช้สามารถเปล่ียนทิศทางการเขา้สู่เน้ือหาของตนเองได้ เช่น ในการศึกษาข้อมูล

ประวติัศาสตร์ สมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ โดยในแต่ละสมยัแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย

เหมือนกนัคือ การปกครอง ศาสนา วฒันธรรม และภาษา ในขณะท่ีผูใ้ช้กาํลงัศึกษาขอ้มูลทาง

ประวติัศาสตร์เก่ียวกบั การปกครองในสมยัอยธุยา ผูใ้ชอ้าจศึกษาหวัขอ้ศาสนาเป็นหวัขอ้ต่อไปก็ได ้

หรือจะขา้มไปดูหวัขอ้การปกครองในสมยัรัตนโกสินทร์ก่อนก็ไดเ้พื่อเปรียบเทียบลกัษณะขอ้มูลท่ี

เกิดข้ึนคนละสมยักนั ในการจดัระบบโครงสร้างแบบน้ี เน้ือหาท่ีนาํมาใชแ้ต่ละส่วนควรมีลกัษณะท่ี

เหมือนกนัและสามารถใชรู้ปแบบร่วมกนั หลกัการออกแบบคือนาํหัวขอ้ทั้งหมดมาบรรจุลงในท่ี

เดียวกนัซ่ึงโดยทัว่ไป จะเป็นหนา้แผนภาพ (Map Page) ท่ีแสดงในลกัษณะเดียวกบัโครงสร้างของ

เวบ็ เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกหวัขอ้ใด ก็จะเขา้ไปสู่หนา้เน้ือหา (Topic Page) ท่ีแสดงรายละเอียดของหวัขอ้

นั้นๆ และภายในหนา้นั้น ก็จะมีการเช่ือมโยงไปยงัหนา้รายละเอียดของหวัขอ้อ่ืนท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนั 

นอกจากน้ียงัสามารถนาํ โครงสร้างแบบเรียงลาํดบัและแบบลาํดบัขั้นมาใชร่้วมกนัไดอี้กดว้ยถึงแม้



 
 

โครงสร้างแบบน้ี อาจจะสร้างความยุง่ยากในการเขา้ใจได ้และอาจเกิดปัญหาการคงคา้งของหวัขอ้ 

(Cognitive Overhead) ได ้ แต่จะเป็นประโยชน์ท่ีสุดเม่ือผูใ้ช้ไดเ้ขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

เน้ือหาในส่วนของการออกแบบจาํเป็นจะตอ้งมีการวางแผนท่ีดี เน่ืองจากมีการเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนได้

หลายทิศทาง นอกจากน้ีการปรับปรุงแกไ้ขอาจเกิดความยุง่ยากเม่ือตอ้งเพิ่มเน้ือหาในภายหลงั 

     4. เวบ็ท่ีมีโครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Structure) 

โครงสร้างประเภทน้ีจะมีความยืดหยุน่มากท่ีสุด ทุกหนา้ในเวบ็สามารถจะเช่ือมโยงไปถึงกนั ได้

หมด เป็นการสร้างรูปแบบการเขา้สู่เน้ือหาท่ีเป็นอิสระ ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดวิธีการเขา้สู่เน้ือหาได้

ด้วยตนเอง การเช่ือมโยงเน้ือหาแต่ละหน้าอาศัยการโยงใยข้อความท่ีมีมโนทัศน์(Concept) 

เหมือนกนัของแต่ละหน้าในลกัษณะของไฮเปอร์เท็กซ์หรือไฮเปอร์มีเดีย โครงสร้างลกัษณะน้ี

จดัเป็นรูปแบบท่ีไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นนอนตายตวั (Unstructured) นอกจากน้ีการเช่ือมโยงไม่ได้

จาํกดัเฉพาะเน้ือหาภายในเวบ็นั้นๆ แต่สามารถเช่ือมโยงออกไปสู่เน้ือหาจากเวบ็ภายนอกไดล้กัษณะ

การเช่ือมโยงในเวบ็นั้น นอกเหนือจากการใชไ้ฮเปอร์เท็กซ์หรือไฮเปอร์มีเดีย กบัขอ้ความท่ีมีมโน

ทศัน์ (Concept) เหมือนกนัของแต่ละหน้าแลว้ ยงัสามารถใชล้กัษณะการเช่ือมโยงจากรายการท่ี

รวบรวมช่ือหรือหวัขอ้ของเน้ือหาแต่ละหนา้ไว ้ ซ่ึงรายการน้ีจะปรากฏอยูบ่ริเวณใดบริเวณหน่ึงใน

หนา้จอ ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงในรายการเพื่อเลือกท่ีจะเขา้ไปสู่หนา้ใดๆ ก็ไดต้าม

ความตอ้งการขอ้ดีของรูปแบบน้ีคือง่ายต่อผูใ้ช้ในการท่องเท่ียวบนเวบ็โดยผูใ้ชส้ามารถกาํหนดทิศ

ทางการเขา้สู่เน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง แต่ขอ้เสียคือถา้มีการเพิ่มเน้ือหาใหม่ๆ อยูเ่สมอจะเป็นการยากใน

การ ปรับปรุง นอกจากน้ีการเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลท่ีมีมากมายนั้นอาจทาํให้ผูใ้ช้เกิดการสับสน

และเกิดปัญหาการคงคา้งของหวัขอ้ (Cognitive Overhead) ได ้

  3. ประเภทของการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายต่อการนาํไป

ประยุกต์ใช้ในการศึกษา ดงันั้นการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงสามารถทาํไดใ้น

หลายลกัษณะ แต่ละสถาบนัและแต่ละเน้ือหาของหลกัสูตร ก็จะมีวิธีการจดัการเรียนการสอนผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงในประเด็นน้ี มีนักการศึกษาหลายท่าน ไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเภทของการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดงัต่อไปน้ี 

การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวคิดของ พาร์สัน (Parson, 1997) ไดแ้บ่ง

ประเภทของการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

   1. การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบรายวิชาเดียว (Stand – 

Alone Courses) เป็นรายวิชาท่ีมีเคร่ืองมือและแหล่งท่ีเข้าไปถึงและเขา้หาได้โดยผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตอยา่งมากท่ีสุด ถา้ไม่มีการส่ือสาร ก็สามารถท่ีจะไปผา่นระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารได ้



 
 

(Computer Mediated Communication: CMC) ลกัษณะของการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตแบบน้ีมีลกัษณะเป็นแบบวทิยาเขตมีนกัศึกษาจาํนวนมาก ท่ีเขา้มาใชจ้ริง แต่จะมีการส่ง

ขอ้มูลจากรายวชิาทางไกล 

   2. การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเวบ็สนบัสนุนรายวิชา 

(Web Supported Courses) เป็นรายวิชาท่ีมี ลกัษณะเป็นรูปธรรมท่ีมีการพบปะระหว่างครูกบั

นกัเรียนและมีแหล่งให้มากเช่น การกาํหนดงานท่ีให้ทาํบนเวบ็ การกาํหนดให้อ่าน การส่ือสารผา่น

ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการมีเวบ็ท่ีสามารถช้ีตาํแหน่งของแหล่งบนพื้นท่ี ของเวบ็ไซต์โดยรวม

กิจกรรมต่างๆ เอาไว ้

   3. การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบศูนยก์ารศึกษา (Web 

Pedagogical Resources) เป็นชนิดของเวบ็ไซต ์ ท่ีมีวตัถุดิบ เคร่ืองมือ ซ่ึงสามารถรวบรวมรายวิชา

ขนาดใหญ่เขา้ไวด้ว้ยกนั หรือเป็นแหล่งสนบัสนุนกิจกรรม ทางการศึกษาซ่ึงผูท่ี้เขา้มาใชก้็จะมีส่ือ

ให้บริการหลายรูปแบบเช่น ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และการส่ือสารระหวา่งบุคคล เป็น

ตน้ 

แฮนนมั (Hannum, 1998) ไดแ้บ่งประเภทของการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกเป็น 

4 ลกัษณะ ใหญ่ๆ คือ 

 

   1. รูปแบบการเผยแพร่รูปแบบน้ีสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ชนิดคือ 

     1.1 รูปแบบห้องสมุด (Library Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้

ประโยชน์จากความสามารถ ในการเขา้ไปยงัแหล่งทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยูห่ลากหลาย โดย

วิธีการจดัหาเน้ือหาให้ผูเ้รียนผา่น การเช่ือมโยงไปยงัแหล่ง เสริมต่างๆ เช่น สารานุกรม วารสาร 

หรือ หนงัสือออนไลน์ทั้งหลาย ซ่ึงถือไดว้่า เป็นการนาํเอาลกัษณะทางกายภาพของห้องสมุดท่ีมี

ทรัพยากรจาํนวนมหาศาลมาประยุกตใ์ช ้ส่วน ประกอบของรูปแบบน้ี ไดแ้ก่ สารานุกรมออนไลน์ 

วารสารออนไลน์ หนงัสือออนไลน์ สารบญัการอ่าน ออนไลน์ (Online Reading List) เวบ็ห้องสมุด 

เวบ็งานวจิยั รวมทั้งการรวบรวมรายช่ือเวบ็ท่ีสัมพนัธ์กบัวชิาต่างๆ 

     1.2 รูปแบบหนงัสือเรียน (Textbook Model) การเรียน

การสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรูปแบบน้ีเป็นการจดัเน้ือหาของหลกัสูตรในลกัษณะออนไลน์

ให้แก่ผูเ้รียน เช่นคาํบรรยาย สไลด์ นิยาม คาํศพัท ์ และส่วนเสริม ผูส้อนสามารถเตรียมเน้ือหา

ออนไลน์ท่ีใช้เหมือนกบัท่ีใช้ในการเรียนในชั้นเรียนปกติและ สามารถทาํสําเนาเอกสารให้กบั

ผูเ้รียนได ้ รูปแบบน้ีต่างจากรูปแบบห้องสมุดคือ รูปแบบน้ีจะเตรียมเน้ือหาสําหรับการเรียนการ

สอนโดยเฉพาะขณะท่ีรูปแบบห้องสมุดช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหาท่ีตอ้งการจากการเช่ือมโยงท่ีได้



 
 

เตรียมเอาไวส่้วนประกอบของรูปแบบหนงัสือเรียนน้ีประกอบดว้ย บนัทึกของหลกัสูตร บนัทึกคาํ

บรรยาย 

ขอ้แนะนาํของห้องเรียน สไลด์ท่ีนาํเสนอ วิดีโอและภาพ ท่ีใช้ในชั้นเรียน เอกสารอ่ืนท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัชั้นเรียน เช่น ประมวลรายวิชา รายช่ือในชั้น กฏเกณฑ์ขอ้ตกลงต่างๆ ตารางการ

สอบ และตวัอยา่งการสอบคร้ังท่ีแลว้ ความคาดหวงัของชั้นเรียน งานท่ีมอบหมาย เป็นตน้ 

     1.3 รูปแบบการสอนท่ีมีปฎิสัมพนัธ์ (Interactive 

Instruction Model) รูปแบบน้ีจดัให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีปฎิสัมพนัธ์กบั

เน้ือหาท่ีไดรั้บ โดยนาํลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาประยุกตใ์ช้ เป็นการ

สอนแบบออนไลน์ท่ีเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ มีการให้ คาํแนะนาํ การปฏิบติั การให้ผลยอ้นกลบั 

รวมทั้งการใหส้ถานการณ์จาํลอง 

   2. รูปแบบการส่ือสาร (Communication Model) การเรียนการสอนผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีอาศัยคอมพิวเตอร์มาเป็นส่ือเพื่อการส่ือสาร 

(Computer - Mediated Communications Model) ผูเ้รียนสามารถท่ีจะส่ือสารกบัผูเ้รียนคนอ่ืนๆ 

ผูส้อนหรือกบัผูเ้ช่ียวชาญได ้โดยรูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลายในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงไดแ้ก่ จดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอภิปราย การสนทนาและการอภิปรายและการประชุมผา่นคอมพิวเตอร์ เหมาะ 

สําหรับการเรียนการสอนท่ีตอ้งการส่งเสริมการส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้มีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

   3. รูปแบบผสม (Hybrid Model) รูปแบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตรูปแบบน้ีเป็นการนาํเอารูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบการเผยแพร่ กบัรูปแบบการส่ือสาร

มารวมเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น เวบ็ไซต์ท่ีรวมเอารูปแบบห้องสมุดกบัรูปแบบหนงัสือเรียน ไวด้ว้ยกนั 

เวบ็ไซตท่ี์รวบรวมเอาบนัทึกของหลกัสูตรรวมทั้งคาํบรรยายไวก้บักลุ่มอภิปราย หรือเวบ็ไซตท่ี์ รวม

เอารายการแหล่ง เสริมความรู้ต่างๆและความสามารถของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไวด้ว้ยกนั เป็นตน้ 

รูปแบบน้ีมีประโยชน์เป็นอยา่งมากกบัผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของทรัพยากรท่ีมีใน 

อินเทอร์เน็ต ในลกัษณะท่ีหลากหลาย 

   4. รูปแบบหอ้งเรียนเสมือน (Virtual Classroom Model) รูปแบบห้องเรียน

เสมือนเป็นการนาํเอาลกัษณะเด่นหลายๆ ประการของแต่ละรูปแบบท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้มาใช ้

ฮิลทซ์(Hiltz, 1993) ไดนิ้ยามวา่ห้องเรียนเสมือนเป็นสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอน ท่ีนาํแหล่ง

ทรัพยากรออนไลน์มาใชใ้นลกัษณะการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยการร่วมมือระหวา่งนกัเรียน

ดว้ยกนั นกัเรียนกบัผูส้อน ชั้นเรียนกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน และกบัชุมชนท่ีไม่เป็นเชิงวิชาการ 

(Khan, 1997) ส่วนเทอรอฟฟ์ (Turoff, 1995) กล่าวถึงห้องเรียนเสมือนวา่ เป็นสภาพแวดลอ้มการ



 
 

เรียน การสอนท่ีตั้งข้ึนภายใตร้ะบบการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ในลกัษณะของการเรียนแบบ

ร่วมมือ ซ่ึงเป็น กระบวนการท่ีเนน้ความสําคญัของกลุ่มท่ีจะร่วมมือทาํกิจกรรมร่วมกนั นกัเรียน 

และผูส้อนจะไดรั้บ ความรู้ใหม่ ๆ จากกิจกรรม การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้มูล 

ลกัษณะเด่นของการเรียน การสอนรูปแบบน้ีก็คือ ความสามารถในการลอกเลียนลกัษณะของ

ห้องเรียนปกติมา ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาศยั

ความสามารถต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต โดยมีส่วน ประกอบคือ ประมวลรายวิชา เน้ือหาในหลกัสูตร 

รายช่ือแหล่งเน้ือหาเสริม กิจกรรมระหวา่ง ผูเ้รียนผูส้อน คาํแนะนาํและการให้ผลป้อนกลบั การ

นาํเสนอในลกัษณะมลัติมีเดีย การเรียนแบบร่วมมือ รวมทั้ง การส่ือสารระหวา่งกนั รูปแบบน้ีจะ

ช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์จากการเรียน โดยไม่มีขอ้จาํกดั ในเร่ืองของเวลาและสถานท่ีเน่ืองจาก

การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวบรวมความสามารถของส่ือหลายชนิดเขา้ดว้ยกนั ทาํ

ใหมี้ ลกัษณะการนาํไปใชท่ี้หลากหลาย  

บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ (2541) ไดส้รุปลกัษณะการใชก้ารเรียนการสอน ผา่นเวบ็เป็นหวัขอ้ ต่างๆ ดงัน้ี 

    1. การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบหน่ึง

ของการศึกษาทางไกล (Distance Education) เน่ืองจากมีระบบเครือข่ายเช่ือมโยงในระยะไกล 

ครอบคลุมทัว่โลก 

    2. การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการศึกษาต่าง

เวลาและวาระ (Asynchronous Learning) การใชเ้วบ็ในการสอนสามารถกระทาํไดต้ลอดทุกท่ีทุก

เวลา (Anywhere Anytime) 

    3. การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการศึกษาแบบ

โครงการ (Project-Based Learning) โดยการ ให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ไปเรียนในเวบ็ในรูปแบบท่ีจดัให้

ผูเ้รียนดจ้ดัทาํโครงการข้ึนบนเวบ็ก็ได ้

    4. การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการศึกษาแบบ

การกระจายศูนย ์ (Distributed Education) นัน่คือ การศึกษาไม่ได้จาํกดัอยู่ในท่ีใดท่ีหน่ึง ไม่

จาํเป็นตอ้งเขา้ชั้นเรียนแต่ผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กท่ี ดว้ยขอ้มูลท่ีเหมือนกนัทุกแห่ง 

    5. การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการศึกษาแบบ

ร่วมมือ (Collaborative Learning) นัน่คือ เป็นความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนโดยการศึกษา

ผา่นเวบ็ 

    6. การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการศึกษาแบบ

เครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) เพราะเวบ็มีการเช่ือมโยงไปยงัท่ีต่างๆ ไดท้ัว่โลก สามารถ



 
 

เขา้ถึงขอ้มูลของท่ีต่างๆ มากมาย ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงในท่ีใดท่ีหน่ึงเท่านั้น การต่อเช่ือมระหวา่ง

หน่วยงานต่างๆและโครงการจดัการศึกษาท่ีเนน้ ระบบเครือข่ายทาํใหเ้วบ็เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ 

    7. การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการศึกษาตาม

ความตอ้งการของผูเ้รียน (Education on Demand) เน่ืองจากขอ้มูลภายในระบบเวิลด์ไวด์เวบ็มีอยู่

มหาศาลนบัเป็นลา้นๆ เวบ็ ดงันั้นผูเ้รียนจึงสามารถเลือกเรียนไดต้ามความตอ้งการของตนเอง 

    8. การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการศึกษาแบบ

หอ้งเรียนเสมือน (Virtual Classroom) อนัเน่ือง มาจากการจดัระบบของเวบ็เหมือนกบัการจดัระบบ

ของห้องเรียนเพียงแต่เป็นการเรียนท่ีหน้าจอภาพ ไม่ไดจ้ดัเป็นห้องเรียนจริง แต่ผูเ้รียนก็สามารถ

เรียนรู้ดว้ยกระบวนการท่ีเท่าเทียมกบัหอ้งเรียนจริง 

  4. การจดัการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

   การจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูส้อนและผูเ้รียน

จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ของผูเ้รียนเขา้

ไวก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ห้บริการเครือข่าย(File Server) อาจเป็นการเช่ือมโยงระยะใกลห้รือ

เช่ือมโยงระยะไกลผ่านทางระบบการส่ือสารและอินเทอร์เน็ต การจดัการเรียนการสอนทาง

อินเทอร์เน็ตท่ีเป็นเวบ็นั้น ผูส้อนจะตอ้งมีขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 

2544) 

   1. กาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 

   2. การวเิคราะห์ผูเ้รียน 

   3. การออกแบบเน้ือหารายวิชาเน้ือหาตามหลกัสูตรและสอดคล้องกบั

ความตอ้งการของผูเ้รียน จดัลาํดบัเน้ือหา จาํแนกหวัขอ้ตามหลกัการเรียนรู้และลกัษณะเฉพาะในแต่

ละหวัขอ้กาํหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ กาํหนดวิธีการศึกษา กาํหนดส่ือท่ีใช้

ประกอบการศึกษาในแต่ละหัวขอ้ กาํหนดวิธีการประเมินผล กาํหนดความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ี

จาํเป็นต่อการเรียน สร้างประมวลรายวชิา 

   4. การกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้

คุณสมบติัของอินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสมกบักิจกรรม การเรียนการสอนนั้นๆ 

   5. การเตรียมความพร้อมส่ิงแวดลอ้มการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต 

ไดแ้ก่สํารวจแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงได้ กาํหนด

สถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีให้บริการและท่ีตอ้งใช้ในการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต สร้างเวบ็เพจเน้ือหา

ความรู้ตามหวัขอ้ของการเรียนการสอนรายสัปดาห์ สร้างแฟ้มขอ้มูลเน้ือหาวิชาเสริมการเรียนการ

สอนสาํหรับการถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล 



 
 

   6. การปฐมนิเทศผูเ้รียน ไดแ้ก่ การแจง้วตัถุประสงค ์ เน้ือหาและวิธีการ

เรียนการเรียนการสอน สาํรวจความพร้อมของผูเ้รียน และเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ในขั้นตอน

น้ีผูส้อนอาจจะตอ้งมีการทดสอบ หรือสร้างเวบ็เพจเพิ่มข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียน ท่ีมีความรู้พื้นฐานไม่

เพียงพอไดศึ้กษาเพิ่มเติมในเวบ็เพจเรียนเสริม หรือใหผู้เ้รียนถ่ายโอนขอ้มูลจากแหล่งต่างๆไปศึกษา

เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

   7. จดัการเรียนการสอนตามแบบท่ีกาํหนดไวโ้ดยในเวบ็เพจจะมีเทคนิค

และกิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถสร้างข้ึนไดแ้ก่ การใชข้อ้ความเร้าความสนใจ แจง้วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรมของรายวิชา หรือหัวขอ้ในแต่ละสัปดาห์ สรุปทบทวนความรู้เดิม หรือโยงไปหัวขอ้ท่ี

ศึกษาแลว้ เสนอสาระของหวัขอ้ต่อไป เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมสนทนาระหวา่ง

ผูส้อนกบัผูเ้รียนและระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการคน้ควา้หา

ความรู้เพิ่มเติมเสนอกิจกรรมดงักล่าวมาแลว้ แบบฝึกหดั หนงัสือหรือบทความ การบา้น การทาํ

รายงานเด่ียวการทาํรายงานกลุ่ม ในแต่ละสัปดาห์ และแนวทางในการประเมินผลในรายวิชาน้ี 

ผูเ้รียนทาํกิจกรรม ศึกษาทาํแบบฝึกหดั และการบา้น ส่งผูส้อนทั้งทางเอกสารทางเวบ็เพจผลงาน 

ของผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนคนอ่ืนๆ ไดรั้บทราบดว้ย และผูเ้รียนส่งผา่นไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ผูส้อน

ตรวจผลงานของผูเ้รียนส่งคะแนนและขอ้มูลยอ้นกลบัเขา้สู่เวบ็เพจประวติัของผูเ้รียน รวมทั้งการให้

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆไปสู่เวบ็เพจของผูเ้รียนดว้ย 

   8. การประเมินผล ผูส้อนสามารถใชก้ารประเมินผลระหวา่งเรียน และการ

ประเมินเม่ือส้ินสุดการเรียน รวมทั้งการท่ีผูเ้รียนประเมินผลผูส้อน และการประเมินการจดัการเรียน

การสอนทั้งรายวิชา เพื่อให้ผูส้อนนาํไปปรับปรุงแกไ้ข ระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต 

สาํหรับการประเมินผลการเรียนท่ีมีการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นการประเมิน

ระหวา่งเรียน(Formative Evaluation)กบัการประเมินรวมหลงัเรียน(Summative Evaluation) โดย

การประเมินระหวา่งเรียนทาํไดต้ลอดเวลาระหวา่งมีการเรียนการสอน เพื่อดูผลสะทอ้นของผูเ้รียน 

อนั 

จะนาํไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีการประเมินหลงัเรียนมกัใชก้ารตดัสินในตอนทา้ยของการ

เรียน โดยการใชแ้บบทดสอบเพื่อวดัผลตามจุดประสงคข์องรายวชิาเองเจลโล (Angelo, 1993 อา้งถึง

ใน วิชุดา รัตนเพียร, 2542) ไดส้รุปหลกัการพื้นฐานของ การจดัการเรียนการสอนกบัการเรียนการ

สอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5 ประการดงัน้ีคือ 

   1. ในการจดัการเรียนการสอนโดยทัว่ไปแลว้ ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนและ

ผูส้อนสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา การติดต่อระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนมีส่วนสําคญัใน



 
 

การสร้างความกระตือรือลน้กบัการเรียนการสอน โดยผูส้อนสามารถให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนได้

ตลอดเวลาในขณะกาํลงัศึกษา ทั้งยงัช่วยเสริมสร้างความคิดและความเขา้ใจ 

   2. การจดัการเรียนการสอน ควรสนบัสนุนให้มีการพฒันาความร่วมมือ

ระหว่างผูเ้รียนความร่วมมือระหว่างกลุ่มผูเ้รียนจะช่วยพฒันาความคิดความเข้าใจได้ดีกว่าการ

ทาํงานคนเดียว ทั้งยงัสร้างความสัมพนัธ์เป็นทีมโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนัเพื่อหา

แนวทางท่ีดีท่ีสุดผูเ้รียนท่ีเรียนผ่านเว็บแมว้่าจะเรียนจากคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่กนัคนละท่ี แต่ด้วย

ความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่โลกไวด้ว้ยกนั ทาํให้

ผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดท้นัทีทนัใด เช่น การใชบ้ริการสนทนาแบบออนไลน์ท่ีสนบัสนุน

ใหผู้เ้รียนติดต่อส่ือสารกนั ไดต้ั้งแต่ 2 คนข้ึนไปจนถึงผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มใหญ่ 

   3. ควรสนับสนุนให้ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active 

Learners) หลีกเล่ียงการกาํกบัให้ผูส้อนเป็นผูป้้อนขอ้มูลหรือคาํตอบ ผูเ้รียนควรเป็นผูข้วนขวาย

ใฝ่หาขอ้มูลองคค์วามรู้ต่างๆ เองโดยการแนะนาํของผูส้อน 

   4. การให้ผลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนโดยทนัทีทนัใดช่วยให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึง

ความสามารถของตน อีกทั้งยงัช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปรับแนวทาง วิธีการหรือพฤติกรรมให้ถูกตอ้ง

ได ้ผูเ้รียนท่ีเรียนผา่นเวบ็ สามารถไดรั้บผลยอ้นกลบัจากทั้งผูส้อนเองหรือแมก้ระทัง่จากผูเ้รียนคน

อ่ืนๆ ไดท้นัทีทนัใด แมว้า่ผูเ้รียนแต่ละคนจะไม่ไดน้ัง่เรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหนา้กนัก็ตาม 

   5. ควรสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่มีขีดจาํกดั สําหรับบุคคลท่ี

ใฝ่หาความรู้การเรียน การสอนผา่นเวบ็เป็นการขยายโอกาสให้กบัทุกๆคนท่ีสนใจศึกษา เน่ืองจาก

ผูเ้รียนไม่จาํเป็นจะตอ้งเดินทางไปเรียน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง ผูท่ี้สนใจสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองในเวลาท่ี

สะดวกจะเห็นไดว้่า การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ีมีคุณลกัษณะท่ีช่วยสนบัสนุน

หลกั 

พื้นฐานการจดั การเรียนการสอนทั้ง 5 ประการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (วชุิดา รัตนเพียร, 2542) 

  

ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเวบ็ (Web - Based Instruction: WBI) 

 การใช้เว็บเพื่อการเรียนการสอนเป็นการนําเอาคุณสมบติัของอินเทอร์เน็ต มา

ออกแบบเพื่อใชใ้นการศึกษา การจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web-Based Instruction) มีช่ือเรียก

หลายลกัษณะ Learning) เวบ็ฝึกอบรม (Web-Based Training) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Internet-

Based Training) อินเทอร์เน็ตช่วยสอน (Internet-Based Instruction) เวิลด์ไวด์เว็บฝึกอบรม 

(WWW-Based Training) และเวิลด์ไวด์เวบ็ช่วยสอน (WWW-Based Instruction) (สรรรัชต ์ห่อ



 
 

ไพศาล. 2544:94) ทั้งน้ีมีผูนิ้ยามและให้ความหมายของการเรียนการสอนผา่นเวบ็เอาไวห้ลายนิยาม 

ไดแ้ก่ 

Clark(1996:24)ไ ด้ ใ ห้ ค ํ า จ ํ า กัด ค ว า ม ข อ ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ เ ว็ บ (Web-

BasedInstruction)ไวว้า่เป็นการเรียนการสอนรายบุคคลท่ีนาํเสนอโดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์

สาธารณะหรือส่วนบุคคลและแสดงผลในรูปของการใชเ้วบ็บราวเซอร์สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีติดตั้ง

ไวไ้ดโ้ดยผา่นเครือข่าย 

 Khan(1997:19)ได้ให้ค ําจ ํากัดความของการเ รียนการสอนโดยใช้เว็บ (Web-Based 

Instruction)ไวว้า่เป็นการเรียนการสอนท่ีอาศยัโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียท่ีช่วยในการสอนโดยการใช้

ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตมาสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมายโดยส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้อยา่งมากมายและสนบัสนุนการเรียนรู้ในทุกทาง 

Relan and Gillani (1997: 43) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของเวบ็ในการสอนเอาไวว้่าเป็นการ

กระทาํของคณะหน่ึงในการ เตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุ่มคอนสตรัคติวิซ่ึมและการ

เรียนรู้ใน สถานการณ์ร่วมมือกนั โดยใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะและทรัพยากรในเวลิดไ์วดเ์วบ็ 

Carlson (1998:83) กล่าวว่าการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นภาพท่ีชัดเจนของการ

ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 

(Instructional Design) ซ่ึงก่อให้เกิดโอกาสท่ีชดัเจนในการนาํการศึกษาไปสู่ท่ีดอ้ยโอกาสเป็นการ

จดัหาเคร่ืองมือใหม่ๆสําหรับส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกท่ีช่วยขจดั

ปัญหาเร่ืองสถานท่ีและเวลา 

 สําหรับการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ถือเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนท่ีเร่ิมนาํเขา้

มาใช้ในประเทศไทยทั้งน้ีนกัการศึกษาของไทยไดใ้ห้ความหมายของการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็

ไวด้งัน้ี 

ใจทิพย ์ณ สงขลา (2542: 18 - 28) ไดใ้ห้ความหมายการเรียนการสอนผ่านเวบ็วา่หมายถึง 

การผนวก คุณสมบติัไฮเปอร์มีเดียเขา้กบัคุณสมบติัของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เวบ็ เพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้ม

แห่งการเรียนในมิติท่ีไม่มีขอบเขตจาํกดัดว้ยระยะทางและ เวลาท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน (Learning 

without Boundary) 

วิชุดา รัตนเพียร (2542 : 29- 35) กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการนาํเสนอ

โปรแกรมบทเรียนบนเวบ็เพจโดยนาํ เสนอผ่านบริการเวิลด์ไวด์เวบ็ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึง

ผูอ้อกแบบและสร้างโปรแกรมการสอนผ่านเว็บจะต้องคาํนึงถึงความสามารถและ บริการท่ี

หลากหลายของอินเทอร์เน็ต และนาํคุณสมบติัต่างๆเหล่านั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการ

สอนใหม้ากท่ีสุด 



 
 

ถนอมพร เลาจรัสแสง (2543: 87) ให้ความหมายว่า การสอนบนเว็บ (Web-Based 

Instruction) เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งเทคโนโลยีปัจจุบนักบักระบวนการออกแบบการเรียน

การ สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแกปั้ญหาในเร่ืองขอ้จาํกดัทางดา้น สถานท่ีและ

เวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบติัและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจดั

สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนผา่นเวบ็น้ี

อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ของกระบวนการเรียนการสอนก็ได ้

 กิดานันท์ มลิทอง (2543:26)ให้ความหมายวา่การเรียนการสอนโดยใช้เวบ็เป็นการใช้เวบ็

ในการเรียนการสอนโดยอาจใช้เวบ็เพื่อนาํเสนอบทเรียนในลกัษณะส่ือหลายมิติของวิชาทั้งหมด

ตามหลกัสูตรหรือใชเ้พียงการเสนอขอ้มูลบางอย่างเพื่อประกอบการสอนก็ไดร้วมทั้งใชป้ระโยชน์

จากคุณลักษณะต่างๆของการส่ือสารท่ีมีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเช่นการเขียนโต้ตอบกันทาง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการพูดคุยสดด้วยข้อความและเสียงมาใช้ประกอบด้วยเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ภาสกร  เรืองรอง (2544: 93) ได้ให้ความหมาย WBI  (Web-based Instruction) คือ การ

เรียนการสอนผ่านเว็บ หรือการดําเนินการจัดสภาวะการณ์การเรียนการสอน ผ่านทางระบบ

เครือข่ายโดยมีการกาํหนดเง่ือนไขและกิจกรรม 

มนต์ชัย เทียนทอง (2545:355) ให้ความหมายของการสอนผ่านเว็บ (Web-Based 

Instruction) ไวว้่าการสอนผ่านเวบ็ (Web-Based Instruction) หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนท่ีนําเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บเบราเซอร์เป็นตวัจดัการ ดังนั้นจึงมีความ

แตกต่างกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนธรรมดาอยูบ่า้งในส่วนของการใชง้าน ไดแ้ก่ ส่วนของระบบการ

ติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interfacing System) ระบบการนาํเสนอบทเรียน (Delivery System) ระบบการ

สืบท่องขอ้มูล (Navigation System) และระบบการจดัการบทเรียน (Computer Managed System)  

ฤทธิชยั อ่อนม่ิง (2546:66) ให้ความหมายการสอนผา่นเวบ็ (Web-Based Instruction) ไวว้า่

การสอนผา่นเวบ็ (Web-Based Instruction) หมายถึง การจดัการเรียนการสอนโดยใชศ้กัยภาพของ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาํให้การเรียนการสอนสามารถเช่ือมโยงไปยงัแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน

เครือข่ายไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ีตามความตอ้งการของผูเ้รียนและผูส้อน นอกจากน้ีผูเ้รียนและ

ผูส้อนยงัสามารถปฏิสัมพนัธ์กนัไดโ้ดยผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

จากนิยามและความคิดเห็นของนกัวิชาการและนกัการศึกษา ทั้งในต่างประเทศและภายใน 

ประเทศไทยดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้นสามารถสรุปไดว้า่ การเรียนการสอนผา่นเวบ็เป็นการจดัสภาพการ

เรียนการสอนท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งมีระบบโดยอาศยัคุณสมบติัและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เวบ็ 

มาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดย



 
 

จดัเป็นการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ หรือนาํมาใชเ้ป็นเพียงส่วนหน่ึงของกระบวนการทั้งหมด

และช่วยขจดัปัญหาอุปสรรคของการเรียนการสอนทางดา้นสถานท่ีและเวลา 

 

  ส่วนประกอบของการเรียนการสอนผ่านเวบ็ (Web - Based Instruction: WBI) 

  เม่ือพิจารณาถึงการใช้เทคโนโลยีของเว็บและใช้เว็บเบราเซอร์ในการนําเสนอ 

ภายใตก้รอบของระบบการเรียนการสอนบทเรียน WBI จะประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

  1. ส่ือสําหรับนาํเสนอ (Presentation Media) หมายถึง ตวับทเรียนท่ีนาํเสนอผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยงัผูเ้รียนในลกัษณะของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ขอ้ความ (Text) ภาพน่ิง 

(Still Image) กราฟิก (Graphic) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) วดีีทศัน์ (Video) เสียง (Sound) 

  2. การปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity) หมายถึง การโตต้อบท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้รียนกบั

บทเรียน 

  3. การจดัการฐานขอ้มูล (Database Management) การจดัการเก่ียวกบับทเรียนเร่ิม

ตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึงการประเมินผลการเรียน 

  4. ส่วนสนบัสนุนการเรียนการสอน (Course Support) หมายถึง การบริการต่าง ๆ 

ท่ีมีอยูใ่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน จาํแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 

ไดแ้ก่ 

ก) ซิงโครนสั (Synchronous) ผูเ้รียนและผูส้อนอยู่ในเวลาเดียวกนั เป็นการเรียนแบบ

เรียลไทม ์(Real time) เนน้ผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง เช่น การเรียนแบบถ่ายทอดสดในห้องเรียน ในห้อง

ประเทศไทยร่วมกบัผูเ้รียนในสิงคโปร์ เป็นการกระจายภาพ เสียง และขอ้มูลไปยงัอินเทอร์เน็ต หรือ

อุปกรณ์รับสัญญาณผา่นดาวเทียม หรืออาจเป็นหอ้งเรียนท่ีอาจมีอาจารยส์อนนกัศึกษาอยูแ่ลว้ แต่นาํ

ไอทีเขา้มาเสริมการสอน 

ข) อะซิงโครนสั (Asynchronous) ผูเ้รียนผูส้อนไม่ไดอ้ยูใ่นเวลาเดียวกนั ไม่มีปฏิสัมพนัธ์

แบบเรียลไทม์ เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นการเรียนดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเรียนจากท่ีใดก็ไดท่ี้มี

อินเทอร์เน็ต โดยสามารถเขา้ไปยงัโฮมเพจเพื่อเรียน ทาํแบบฝึกหดั และสอบมีห้องสนทนากบัเพื่อน

ร่วมชั้น มีเวบ็บอร์ดและมีอีเมลใ์หถ้ามคาํถามผูส้อนนอกจากน้ียงัมีส่วนสนบัสนุนการเรียนการสอน 

ซ่ึงเป็นการใช้เคร่ืองมือหรือการบริการท่ีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาํนวยความสะดวกใน

การศึกษาบทเรียน WBI/WBT ไดแ้ก่ เคร่ืองมือสําหรับคน้หาขอ้มูล ไดแ้ก่ Search Engine Tool 

ต่างๆ และเคร่ืองมือสําหรับเขา้สู่ระบบเครือข่ายไดแ้ก่ Telnet, FTP ส่วนประกอบ 3 ส่วนแรก เป็น

ส่ือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการนาํเสนอโดยใชห้ลกัการของไฮเปอร์เท็กซ์โดยเนน้การปฏิสัมพนัธ์ พร้อมทั้งมี

ระบบการจดัการฐานขอ้มูลเพื่อใชค้วบคุมและจดัการบทเรียน อนัไดแ้ก่ ระบบการลงทะเบียน การ



 
 

ตรวจเช็คขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียน และการตรวจสอบความกา้วหนา้ทางการเรียนเป็นตน้ ในขณะท่ี

ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นส่วนท่ีอาํนวยความสะดวกต่อกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้

ผูเ้รียนสามารถติดต่อกบัผูดู้แลบทเรียนหรือใช้สนบัสนุนการทาํกิจกรรมของบทเรียน เช่น การ

อภิปรายปัญหาร่วมกนัผ่านบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Board) รวมทั้งการซักถามปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในระหวา่งการเรียนการสอนโดยใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงในส่วนน้ีจะไม่มีในบทเรียน 

CAI/CBT 

 

  ประเภทของการเรียนการสอนผ่านเวบ็ 

การเรียนการสอนผ่านเวบ็สามารถทาํไดใ้นหลายลกัษณะ โดยแต่ละเน้ือหาของ

หลกัสูตรก็จะมีวิธีการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ท่ีแตก ต่างกนัออกไป ซ่ึงในประเด็นน้ีมีนกัการ

ศึกษาหลายท่านไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเภทของ การเรียนการสอนผา่นเวบ็ ดงัต่อไปน้ี 

  Parsons (1997: 76) ไดแ้บ่งประเภทของการเรียนการสอนโดยใช้เวบ็ออกเป็น        

3 ลกัษณะคือ 

1. WBI แบบรายวิชาอย่างเดียว (Stand - Alone Courses) เป็นเวบ็รายวิชาท่ีมี

เคร่ืองมือและแหล่งเขา้ไปถึงและเขา้หาไดโ้ดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมากท่ีสุด ถา้ไม่มีการ

ส่ือสารก็สามารถท่ีจะผา่นระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารได ้ลกัษณะของเวบ็ช่วยสอนแบบน้ีมีลกัษณะ

เป็นแบบวทิยาเขตมีนกัศึกษาจาํนวนมากท่ีเขา้มาใชจ้ริง เป็นเวบ็ท่ีมีการบรรจุ เน้ือหา (Content) หรือ

เอกสารในรายวิชาเพื่อการสอนเพียงอย่างเดียว มีลกัษณะการส่ือสารส่งขอ้มูลระยะไกลและมกัจะ

เป็นการส่ือสารทางเดียว 

2. WBI แบบสนบัสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เป็นเวบ็รายวิชาท่ีมี

ลกัษณะเป็นรูปธรรมท่ีมีการพบปะระหวา่งครูกบันกัเรียน การส่ือสารผา่นระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 

การมีเวบ็ท่ีสามารถช้ีตาํแหน่งของแหล่งบนพื้นท่ีของเวบ็ไซตท่ี์ร่วมกิจกรรมเอาไว ้เป็นการส่ือสาร

สองทางท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน และมีแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาให้มาก มีการ

กาํหนดงานใหท้าํบนเวบ็ การกาํหนดให้อ่านมีการร่วมกนัอภิปราย การตอบคาํถามมีการส่ือสารอ่ืน 

ๆ ผา่นคอมพิวเตอร์มีกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีใหท้าํในรายวชิา มีการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งทรัพยากรอ่ืน ๆ  

3. WBI แบบศูนย์การศึกษา หรือเว็บทรัพยากรการศึกษา (Web Pedagogical 

Resources) เป็นเวบ็ท่ีมีรายละเอียดทางการศึกษา การเช่ือมโยงไปยงัเว็บอ่ืน ๆ เคร่ืองมือ วตัถุดิบ 

และรวมรายวิชาต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสถาบันการศึกษาไว้ด้วยกัน และยงัรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับ

สถาบนัการศึกษาไวบ้ริการทั้งหมดและเป็นแหล่งสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษา ทั้ง

ทางดา้นวชิาการและไม่ใช่วชิาการโดยการใชส่ื้อท่ีหลากหลายรวมถึงการส่ือสารระหวา่งบุคคลดว้ย 



 
 

ภาสกร เรืองรอง (Online) แบ่งส่ือและกิจกรรมการส่ือสารสามารถแบ่งตามการใช้

งานไดด้งัน้ี 

1. ส่ือเพื่อการนาํเสนอ 

Web Text เป็นการนาํเสนอเน้ือหาท่ีมุงเนน้เฉพาะตวัอกัษรหรือตวัหนงัสือนาํเสนอ

ได้อย่างรวดเร็วเสียเวลาดาว์นโหลดข้อมูลไม่นานเหมาะสมการนําเสนอแผนการสอนท่ีช้ีแจง

วตัถุประสงคล์าํดบัขั้นการเรียนการนาํเสนอเน้ือหาและการประเมินรวมถึงเน้ือหาเชิงบรรยายหรือ

พรรณนาท่ีอยูข่อบข่ายวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอนพุทธพิสัยและจิตพิสัย 

Web Graphic เป็นการนาํเสนอเน้ือหาท่ีมุงเนน้กราฟิกรูปภาพนาํเสนอค่อนขา้งชา้

เพราะตอ้งเสียเวลาดาวน์โหลดขอ้มูลนานเหมาะกบัการนาํเสนอเน้ือหาท่ีตอ้งการอธิบายให้เห็นภาพ

ขั้นตอนต่างๆอย่างชัดเจนเช่นการผ่าตัดการว่ายนํ้ าเป็นต้นเป็นเน้ือหาท่ีอยู่ภายในขอบข่าย

วตัถุประสงคก์ารเรียนการสอนเชิงทกัษะพิสัย 

Flash Animation เป็นการนาํเสนอเน้ือหาท่ีมุงเนน้กราฟิกอนิเมชนัภาพเคล่ือนไหว

เชิงกราฟิกนําเสนอค่อนข้างช้าเพราะต้องรอให้ดาว์นโหลดข้อมูลจนครบอย่างไรก็ตามเม่ือ

ดาวน์โหลดขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยก็สามารถนาํเสนอบนจอภาพไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมาะกบัการนาํเสนอ

เน้ือหาท่ีตอ้งการอธิบายให้เห็นภาพขั้นตอนต่างๆอยา่งชดัเจนเช่นการผ่าตดัการวา่ยนํ้ าเป็นตน้เป็น

เน้ือหาท่ีอยูภ่ายในขอบข่ายวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอนเชิงทกัษะพิสัยเช่นเดียวกบัWebGraphic 

Streaming Video เป็นการนาํเสนอเน้ือหาท่ีมุงเนน้ภาพเคล่ือนไหวการนาํเสนอใช้

หลกัการเดียวกนักบั FlashAnimation เหมาะกบัการนาํเสนอเน้ือหาท่ีตอ้งการอธิบายให้เห็นภาพ

ขั้นตอนต่างๆอย่างชดัเจนและเป็นเน้ือหาท่ีอยู่ภายในขอบข่ายวตัถุประสงค์การเรียนการสอนเชิง

ทกัษะพิสัยเช่นเดียวกบั Flash animation และ Web Graphic 

2. กิจกรรมการส่ือการ 

Chat เป็นกิจกรรมการการสนทนาท่ีสามารถโตต้อบไดเ้ป็นการส่ือสารสองทางใน

รูปแบบตวัหนงัสือเหมาะสําหรับผูส้อนและผูเ้รียนท่ีมีเวลาวา่งตรงกนั (Synchronous) โดยนดัหมาย

กนัว่าจะมาสนทนาณเวลาใดเหมาะสําหรับการให้คาํปรึกษาตอบคาํถามท่ีผูเ้รียนสงสัยอธิบาย

เพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่เขา้ใจในเน้ือหา 

Video Conference/Web Cam เป็นกิจกรรมการการสนทนาท่ีเหมือนกบั Chat 

แตกต่างท่ีสามารถมองเห็นภาพซ่ึงกนัและกนัได้ดว้ยเหมาะสําหรับผูส้อนและผูเ้รียนท่ีมีเวลาว่าง

ตรงกนั (Synchronous) โดยตอ้งนดัหมายเวลากนัการนาํไปใช้ใน WBI สามารถนาํไปใช้ให้

คาํปรึกษาตอบคาํถามท่ีผูเ้รียนสงสัยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่เข้าใจในเน้ือหาได้อย่างดี

เน่ืองจากมองเห็นภาพซ่ึงกนัและกนัความรู้สึกจึงไม่ต่างจากอยูใ่นชั้นเรียนเลยทีเดียว 



 
 

Mail เป็นกิจกรรมการส่ือสารท่ีผูส้อนผูเ้รียนและผูเ้รียนดว้ยกนัสามารถส่งเอกสาร

ถึงกนัและกนัไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีเวลาตรงกนั (Asynchronous) นอกจากน้ีแลว้ผูส้อนยงัสามารถ

ส่งเอกสารขอ้ความต่างๆถึงผูเ้รียนพร้อมๆกนัในเวลาเดียวกนัดว้ยและเม่ือผูเ้รียนมีเวลาวา่งสามารถ

เปิดอ่านและตอบไดท้นัทีเหมาะสําหรับการตอบขอ้ซักถามหรือขอ้สงสัยในบทเรียนแจง้ข่าวสาร

การเรียนการสอนรวมทั้งการส่งการบา้นโดยการแนบมากบัเอกสารจดหมายไดด้ว้ยอยา่งไรก็ตาม

การติดต่อส่ือสารลกัษณะน้ียงัเป็นความลบัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนดว้ย 

Webboard หรือกระดานข่าวเป็นกิจกรรมการส่ือสารท่ีผูส้อนและผูเ้รียนสามารถ

ติดต่อถึงกนัโดยการฝากขอ้ความไวบ้น webboard ไดผู้ส้อนสามารถตั้งหัวขอ้เป็นกระทูเ้พื่อเป็น

การบา้นโดยใหผู้เ้รียนเขา้มาตอบเพื่อส่งการบา้นไดส่้วนโอกาสการส่ือสารเช่นเดียวกบั Mail คือไม่

จาํเป็นตอ้งมีเวลาวา่งตรงกนั (Asynchronous) 

Online Testing เป็นกิจกรรมการส่ือสารท่ีผูเ้รียนเขา้มาตอบคาํถามในขอ้สอบแลว้

ระบบฐานขอ้มูลใน WBI จะจดัเก็บขอ้มูลไวเ้พื่อให้ผูส้อนไดเ้ปิดดูและนาํไปเขา้สู่ระบบประเมินผล

ผูเ้รียนต่อไปได ้ Online Testing น้ีเป็นระบบการส่ือสารท่ีจาํเป็นมากสําหรับ WBI หากขาดซ่ึง 

Online Testing แลว้จะไม่ถือวา่เป็นระบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายเลยจะจดัไดเ้ป็นเพียงการ

นาํเสนอเน้ือหาบทเรียนเท่านั้น 

Hannum. 1998 (อา้งใน ณัฐภณ สุเมธอธิคม.2554: 22) ไดแ้บ่งประเภทของการ

เรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ออกเป็น 4 ลกัษณะใหญ่ๆคือ 

1. รูปแบบการเผยแพร่รูปแบบน้ีสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ชนิดคือ 

1.1 รูปแบบห้องสมุด (Library Model) เป็นรูปแบบท่ีใชป้ระโยชน์จาก

ความสามารถในการเขา้ไปยงัแหล่งทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่หลากหลาย โดยวิธีการจดัหา

เน้ือหาให้ผูเ้รียนผ่านการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งเสริมต่าง ๆ เช่นสารานุกรม วารสาร หรือหนังสือ

ออนไลน์ทั้งหลาย ซ่ึงถือได้ว่า เป็นการนําเอาลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดท่ีมีทรัพยากร

จาํนวนมหาศาลมาประยุกต์ใช้ ส่วนประกอบของรูปแบบน้ี ไดแ้ก่ สารานุกรมออนไลน์ วารสาร

ออนไลน์ หนงัสือออนไลน์ สารบญัการอ่าน ออนไลน์ (Online Reading List) เวบ็ห้องสมุด เวบ็

งานวจิยั รวมทั้งการรวบรวมรายช่ือเวบ็ท่ีสัมพนัธ์กบัวชิาต่าง ๆ  

1.2 รูปแบบหนงัสือเรียน (Textbook Model) การเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็

รูปแบบน้ี เป็นการจดัเน้ือหาของหลกัสูตรในลกัษณะออนไลน์ให้แก่ผูเ้รียน เช่น คาํบรรยาย สไลด ์

นิยาม คาํศพัทแ์ละส่วนเสริมผูส้อนสามารถเตรียมเน้ือหาออนไลน์ท่ีใชเ้หมือนกบัท่ีใช้ในการเรียน

ในชั้นเรียนปกติและสามารถทาํสําเนาเอกสารให้กบัผูเ้รียนได ้รูปแบบน้ีต่างจากรูปแบบห้องสมุด

คือรูปแบบน้ีจะเตรียมเน้ือหาสําหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ขณะท่ีรูปแบบห้องสมุดช่วยให้



 
 

ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหาท่ีตอ้งการจากการเช่ือมโยงท่ีไดเ้ตรียมเอาไว ้ส่วนประกอบของรูปแบบหนงัสือ

เรียนน้ีประกอบด้วยบันทึกของหลักสูตร บันทึกคาํบรรยาย ข้อแนะนําของห้องเรียนสไลด์ท่ี

นาํเสนอ  วิดีโอและภาพ ท่ีใช้ในชั้นเรียน เอกสารอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัชั้นเรียน เช่น ประมวล

รายวชิา รายช่ือในชั้น กฏเกณฑข์อ้ตกลงต่าง ๆ ตารางการสอบและตวัอยา่งการสอบคร้ังท่ีแลว้ ความ

คาดหวงัของชั้นเรียน งานท่ีมอบหมาย เป็นตน้  

1.3 รูปแบบการสอนท่ีมีปฎิสัมพนัธ์ (Interactive Instruction Model) 

รูปแบบน้ีจดัใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีปฎิสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีไดรั้บ โดยนาํ

ลกัษณะของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาประยุกตใ์ชเ้ป็นการสอนแบบออนไลน์ท่ีเนน้

การมีปฏิสัมพนัธ์ มีการให้คาํแนะนาํ  การปฏิบติั การให้ผลยอ้นกลบัรวมทั้งการให้สถานการณ์

จาํลอง  

  2.  รูปแบบการส่ือสาร (Communication Model) การเรียนการสอนโดยใช้เวบ็

รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีอาศยัการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีอาศยัคอมพิวเตอร์

มาเป็นส่ือเพื่อการส่ือสาร (Computer Mediated Communications Model) ผูเ้รียนสามารถท่ีจะ

ส่ือสารกบัผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ผูส้อนหรือกบัผูเ้ช่ียวชาญได ้   โดยรูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลายใน

อินเทอร์เน็ตซ่ึงไดแ้ก่   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มอภิปราย     การสนทนาและการอภิปรายและ

การประชุมผา่นคอมพิวเตอร์ซ่ึงเหมาะสําหรับการเรียนการสอนท่ีตอ้งการส่งเสริมการส่ือสารและ

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  

  3.รูปแบบผสม (Hybrid Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็รูปแบบน้ีเป็น

การนาํเอารูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบการเผยแพร่กบัรูปแบบการส่ือสารมารวมเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น 

เวบ็ไซต์ท่ีรวมเอารูปแบบห้องสมุดกบัรูปแบบหนงัสือเรียนไวด้ว้ยกนั รูปแบบน้ีมีประโยชน์เป็น

อย่างมากกบัผูเ้รียนเพราะผูเ้รียนจะไดใ้ช้ประโยชน์ของทรัพยากรท่ีมีในอินเทอร์เน็ตในลกัษณะท่ี

หลากหลาย 

  4. รูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual classroom model) รูปแบบห้องเรียนเสมือน

เป็นการนาํเอาลกัษณะเด่นหลาย ๆ ประการของแต่ละรูปแบบท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้มาใช้ ฮิลทซ์ 

(Hiltz.1998:5) ได้นิยามว่าห้องเรียนเสมือนเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนท่ีนําแหล่ง

ทรัพยากรออนไลน์มาใชใ้นลกัษณะการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยการร่วมมือระหวา่งนกัเรียน

ด้วยกนั นักเรียนกบัผูส้อน ชั้นเรียนกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน และกบัชุมชนท่ีไม่เป็นเชิงวิชาการ  

(Khan.1997:31) ส่วน (Turoff.1995:42) กล่าวถึงห้องเรียนเสมือนวา่เป็นสภาพแวดลอ้มการเรียน 

การสอนท่ีตั้งข้ึนภายใตร้ะบบการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ในลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือ ซ่ึง

เป็นกระบวนการท่ีเนน้ความสําคญัของกลุ่มท่ีจะร่วมมือทาํกิจกรรมร่วมกนั นกัเรียนและผูส้อนจะ



 
 

ไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ จากกิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้มูล ลกัษณะเด่นของ

การเรียนการสอนรูปแบบน้ีก็คือความสามารถในการลอกเลียนลกัษณะของห้องเรียนปกติมาใชใ้น

การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาศยัความสามารถต่าง ๆ ของ

อินเทอร์เน็ต โดยมีส่วนประกอบคือ ประมวลรายวิชา เน้ือหาในหลกัสูตร รายช่ือแหล่งเน้ือหาเสริม 

กิจกรรมระหวา่งผูเ้รียนผูส้อน คาํแนะนาํและการให้ผลป้อนกลบั การนาํเสนอในลกัษณะมลัติมีเดีย 

การเรียนแบบร่วมมือรวมทั้งการส่ือสารระหวา่งกนั รูปแบบน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์จาก

การเรียน  โดยไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี 

จากส่ือและกิจกรรมการส่ือสารท่ีกล่าวไปแลว้นั้นเราสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัทฤษฏีวิธี

สอนและรูปแบบการเรียนต่างๆไดโ้ดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของส่ือและกิจกรรมการ

ส่ือสารนั้นๆอย่างไรก็ตามเม่ือยุคสมยัเปล่ียนไปส่ือและกิจกรรมการส่ือสารก็มีการพฒันาตามไป

ด้วยดังนั้นในอนาคตจะต้องมีส่ือและกิจกรรมการส่ือสารท่ีมีศกัยภาพมากกว่าปัจจุบนัก็จะได้

พิจารณานาํไปประยกุตใ์ชใ้นการสอนต่อไป 

 

  รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ (Web - Based Instruction: WBI) 

  การจดัการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นการอาศยัรูปแบบการเรียนการสอนใน

ลกัษณะท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียน  (Learner  Centred)  และการเรียนดว้ยการปฏิสัมพนัธ์

กบัผูอ่ื้น  (Learner  Interaction)การจดัการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นการพฒันาบทเรียน 

(Courseware) ในลกัษณะส่ือหลายมิติ ทั้งท่ีเป็นรายวิชา และหรือโมดุลตามหลกัสูตรข้ึนไวใ้ช้เป็น

ส่ือการเรียนการสอนบนเครือข่าย รวมทั้งการใชส้มรรถนะของเวลิดไ์วดเ์วบ็ สนบัสนุนกิจกรรมการ

เรียนการสอน เรียกวา่ การเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็เป็นฐาน  (Web-based Instruction : WBI)  ซ่ึง

สามารถจดัทาํไดท้ั้งในลกัษณะของการเรียนการสอนรายวชิา ( Web-based Course) การใชเ้สริมการ

เรียนการสอน (Web-supported Course) หรือเป็นแหล่งการเรียน (Web-based Learning Resource)  

การเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็จะตอ้งอาศยัคุณลกัษณะของอินเทอร์เน็ต 3 ประการ (ถนอมพร  เลาห

จรัสแสง. 2544: 87-94)คือ 

 1.  การนาํเสนอ (Presentation) แบ่งเป็นการนาํเสนอแบบส่ือทางเดียวการนาํเสนอแบบส่ือคู่

และการนาํเสนอแบบมลัติมีเดีย 

 2.  การส่ือสาร (Communication) การส่ือสารผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหลายแบบเช่น 

  2.1 การส่ือสารทางเดียว (One way Communication) 

  2.2 การส่ือสารสองทาง (Two-way Communication)  

  2.3 การส่ือสารแบบหน่ึงแหล่งไปหลายท่ี (One to many Communication) 



 
 

  2.4 การส่ือสารหลายแหล่งไปสู่หลายแหล่ง (Many to many Communication) 

 3.  การก่อเกิดปฏิสัมพนัธ์ (Dynamic Interaction) คุณลกัษณะสําคญัของอินเทอร์เน็ตมี 3 

ลกัษณะคือ 

  3.1 การสืบคน้ขอ้มูล 

  3.2การหาวธีิการเขา้สู่เวบ็  

  3.3การตอบสนองของมนุษยใ์นการใชเ้วบ็ 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนการสอนโดยใช้เวบ็มีรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้มากมายหลายอย่างซ่ึงการเลือกรูปแบบท่ีจะนาํมาใช้นั้นควรจะพิจารณาถึงเน้ือหาตวัผูเ้รียน

ความพร้อมของผูส้อนและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมซ่ึงในการจดัการเรียนรู้นั้นควรมีการวาง

แผนการจดัการล่วงหน้าและทดลองหารูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนต่อไปความ

เหมือนระหวา่งการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติกบัการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ 

  1. มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  2. สอนเน้ือหาตามหลกัสูตร 

  3. มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 

  4. มีความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียน 

  5. มีการใหผ้ลป้อนกลบั 

  6. มีประสบการณ์จากการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น 

ความแตกต่างระหวา่งการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติกบัการเรียนการสอนโดยใช้เวบ็การเรียน

การสอนในชั้นเรียน 

  1. มีการเรียนการสอนตามเวลาและสถานท่ีท่ีกาํหนดไว ้

  2. มีการส่ือสารทางตรงระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

  3. มีผูส้อนควบคุมเวลาการเรียน 

  4. เป็นการเรียนโดยการฟังการบรรยายและอ่านหนงัสือ 

  5. จดักลุ่มกิจกรรมยากเพราะจาํกดัดว้ยจาํนวนผูเ้รียนเวลาและสถานท่ี 

 ขอ้ดีของการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ 

  1. ผูเ้รียนเลือกเรียนตามเวลาและสถานท่ีท่ีสะดวก 

  2. มีการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

  3. ผูเ้รียนควบคุมการเรียนและความกา้วหนา้ของการเรียนดว้ยตวัเอง 

  4. เป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนสามารถคน้ควา้ความรู้ไดก้วา้งขวางโดยไม่จาํกดั 



 
 

  5. จดักลุ่มกิจกรรมได้หลายรูปแบบไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองจาํนวนผูเ้รียนเวลาและ

สถานท่ี 

 

  การออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 แนวคิดวิธีการระบบ (System Appoadch Idea) เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ท่ีใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบใหม่ ๆ หรือวธีิคิดใหม่ ๆ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะส่งผลถึงกนัและ

กนั อีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนได ้ โดยปกติแลว้วิธีการระบบเป็นศาสตร์ท่ีนาํมา

ออกแบบบนวตักรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา แต่ก็สามารถประยุกต์ใช้กบัการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้ เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจดัไดว้า่เป็นนวตักรรม

ทางการศึกษาสมยัใหม่เช่นกันสําหรับขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึง

ประยุกต์มาจากวิธีการระบบท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด โดยมีการดัดแปลงและเพิ่มเติม

รายละเอียด เพื่อนาํไปพฒันาเป็นขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิด

ของแต่ละบุคคลมากท่ีสุดประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การวเิคราะห์ (Analysis) 

2. การออกแบบ (Design) 

3. การพฒันา (Development) 

4. การทดลองใช ้(Implementation) 

5. การประเมินผล (Evaluation) 

ซ่ึงรายละเอียดในแต่ละขั้นมีดงัต่อไปน้ี 

 1. การวิเคราะห์เน้ือหา เป็นขั้นตอนแรกของการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่ง เพราะผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีจะส่งผลขั้นตอนต่อ ๆ ไป ถา้การวิเคราะห์

เน้ือหาไม่สมบูรณ์ จะทาํให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ขั้นตอนน้ีจึงตอ้งกระทาํดว้ยความรอบคอบ และตอ้งใชข้อ้มูลจากแหล่งต่างๆ เขา้ช่วย อีกทั้งตอ้ง

อาศยัผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหา เร่ิมตั้งแต่การพิจารณาหลกัสูตร การกาํหนด

วตัถุประสงค ์การเลือกส่ือ การกาํหนดขอบข่ายเน้ือหา และการกาํหนดวิธีการนาํเสนอ ตามรายการ

กิจกรรมท่ีตอ้งการกระทาํดงัต่อไปน้ี (มนตช์ยั, 2539 : 49) 

   1. การวิเคราะห์หลักสูตรและเน้ือหาได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์

คาํอธิบาย 

รายวิชาเน้ือหาของหลกัสูตรรวมถึงแผนการสอน หนงัสือ ตาํรา และเอกสารประกอบในการสอน

แต่ละวชิาหลงัจากไดร้ายละเอียดของเน้ือหามาแลว้ ใหก้ระทาํการดงัน้ี 



 
 

ก) นาํมากาํหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไป 

ข) จดัลาํดบัเน้ือหาใหมี้ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

ค) เขียนหวัขอ้เร่ืองตามลาํดบัเน้ือหา 

ง) เลือกหวัขอ้เร่ืองและเขียนหวัขอ้ยอ่ย 

จ) นาํเร่ืองท่ีเลือกมาแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย แลว้จดัลาํดบัความต่อเน่ืองและ 

ความสัมพนัธ์ในหวัขอ้ยอ่ยของเน้ือหา 

  2. การกาํหนดวตัถุประสงคข์องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อบ่ง

บอกถึงส่ิงท่ีคาดหวงัวา่ผูเ้รียนจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมาหลงับจากส้ินสุดการเรียนรู้ โดยท่ี

พฤติกรรมนั้นจะตอ้งวดัได ้ หรือสังเกตได ้ คาํท่ีระบุในวตัถุประสงค์ประเภทจึงเป็นคาํกริยาท่ีช้ี

เฉพาะ เช่นการอธิบาย แยกแยะ เปรียบเทียบ วเิคราะห์ เป็นตน้ 

  3. การวเิคราะห์ส่ือและกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนน้ี จะยดึตาม 

วตัถุประสงคข์องบทเรียนหลกั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   ก) กาํหนดเน้ือหา กิจกรรมการเรียน และสังกปัของเน้ือหา ท่ีคาดหวงัวา่

จะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 

   ข) เขียนเน้ือหาสั้ น ๆ ทุกหัวขอ้ย่อยให้สอดคล้องวตัถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

   ค) เขียนลาํดบัเน้ือหาทุกหวัขอ้ย่อยจากนั้นจึงทาํ การจดัลาํ ดบัเน้ือหา

ตามลาํดบัขั้น โดยเร่ิมจากบทนาํ ระดบัของเน้ือหาและกิจกรรมความต่อเน่ืองของเน้ือหาแต่ละ

บล็อก (Block) หรือเฟรม (Frame) ความยากง่ายของเน้ือหา และเลือกส่ือท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ 

   4. การกาํหนดขอบข่ายของบทเรียน หมายถึง การกาํหนดความสัมพนัธ์

ของเน้ือหาแต่ละหัวขอ้ยอ่ย ในกรณีท่ีเน้ือหาเร่ืองดงักล่าวแยกเป็นหัวขอ้เร่ืองย่อยหลายๆ หวัขอ้

จาํเป็นตอ้งกาํหนดขอบข่ายของบทเรียนท่ีผูเ้รียนจะเรียนต่อไป 

   5. การกาํหนดวิธีการนาํเสนอ อนัไดแ้ก่ การเลือกรูปกแบบการนาํเสนอ

เน้ือหาในแต่ละเฟรมวา่จะใชว้ิธีการแบบใด โดยสรุปผลจากขั้นตอนท่ี 3 และ 4 นาํมากาํหนดเป็น

รูปแบบการนาํเสนอเป็นตน้วา่ การจดัวางตาํแหน่ง ขนาดของเน้ือหา การออกแบบภาพกราฟิกบน

จอภาพ และการออกแบบเฟรมต่าง ๆ ของบทเรียน 

 2. การออกแบบบทเรียน ในขั้นตอนน้ีหมายถึงการเขียนบทดําเนินเร่ือง 

(Storyboard)และผงังาน (Flowchart) บทดาํเนินเร่ือง หมายถึงเร่ืองราวของบทเรียนท่ีประกอบดว้ย

เน้ือหาแบ่งออกเป็นเฟรมตามวตัถุประสงค ์และรูปแบบการนาํเสนอ โดยร่างเป็นเฟรมยอ่ย ๆ เรียง

ตามลาํดบัตั้งแต่เฟรมท่ี 1 จนถึงเฟรมสุดทา้ยของบทเรียน บทดาํเนินเร่ืองจะประกอบดว้ยภาพ 



 
 

ขอ้ความลกัษณะของภาพ และเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบับทสคริปตข์องการถ่าย

ทาํสไลดห์รือภาพยนตร์และเขียนบทดาํเนินเร่ืองจะยดึหลกัของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหาท่ี

ผา่นมาเป็นหลกั บทดาํเนินเร่ืองจะใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนในขั้นต่อไป ดงันั้นการสร้าง

บทดาํเนินเร่ืองจึงตอ้งมีความละเอียด รอบคอบ และสมบูรณ์ เพื่อให้การสร้างบทเรียนในขั้นต่อไป

ทาํไดง่้ายและเป็นระบบ อีกทั้งยงัสะดวกต่อการแกไ้ขบทเรียนในภายหลงั จากนั้นทาํการเขียน

แผนผงัเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของบทดาํเนินเร่ืองซ่ึงเป็นการจดัลาํดบัความสัมพนัธ์ของเน้ือหาแต่

ละเฟรมหรือแต่ละส่วน ดงันั้นการเขียนบทดาํเนินเร่ืองและผงังานควรกระทาํควบคู่กนัไป 

 3. การสร้างบทเรียน ในขั้นน้ีจะยึดตามขั้นตอนท่ีดาํเนินการมาแลว้ทั้งหมด เพื่อ

สร้างบทเรียน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงทาํได ้ 2 ลกัษณะตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้คือ การใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับบทเรียน โดยเฉพาะในลกัษณะของระบบนิพนธ์บทเรียน ซ่ึงการใช้

โปรแกรมประเภทน้ีเหมาะสําหรับผูส้อน ทัว่ๆ ไป ไม่จาํเป็นตอ้งมีทกัษะทางด้านการเขียน

โปรแกรมมาก่อน ส่วนอีกลกัษณะหน่ึงก็คือ การใชโ้ปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ซ่ึงวิธีน้ีจะเป็นการ

ใชภ้าษาคอมพิวเตอร์สร้างบทเรียน โดยท่ีผูส้ร้างจะตอ้งอาศยัความชาํนาญ และมีประสบการณ์ใน

ดา้นการเขียนโปรแกรมต่างๆ มาแลว้เป็นอยา่งดี ขั้นตอนการสร้างบทเรียนประกอบดว้ยขั้นตอนน้ี 

   1. การเตรียมการ ไดแ้ก่ 

    ก) การเตรียมภาพ เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟิก 

    ข) การเตรียมเสียง 

    ค) การเตรียมส่ิงอ่ืนๆ ประกอบการสร้างบทเรียน 

   2. การใส่เน้ือหาและกิจกรรม 

ก) ป้อนขอ้มูลท่ีแสดงบนจอภาพ 

ข) ส่ิงคาดหวงั และการตอบสนอง 

ค) ขอ้มูลสาํหรับการควบคุมการตอบสนอง 

3. การใส่ขอ้มูลเพื่อบนัทึกการสอน 

  4. การทดลองใช ้หลงัจากการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จแลว้ ขั้นท่ี

ตอ้งทาํต่อไปก็คือการนาํบทเรียนไปทดลองใช้ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งก่อนท่ีจะ

นาํเอาบทเรียนไปใชใ้นการเรียนการสอน โดยมีขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. การตรวจสอบ การตรวจสอบจะตอ้งกระทาํตลอดเวลาซ่ึงรวมถึงการ 

ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบ และพฒันาบทเรียน 



 
 

   2. การทดลองใช้งานบทเรียน ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จาํเป็นต้องมีการทดลองใช้งานก่อนท่ีจะมีการนําไปใช้งานจริงโดยกระทํากับกลุ่มเป้าหมาย 

ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของบทเรียน 

  5. การประเมินผลบทเรียน การประเมินผลการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนจะคลา้ยกบัการประเมินผลบทเรียนทัว่ไป โดยทัว่ไปจะมีวตัถุประสงค์ 2 ประการคือ เพื่อ

เตรียมการประเมินผลตัวบทเรียนและประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู ้เ รียนเม่ือเรียนกับบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใชส้ถิติเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลดา้นประสิทธิภาพของตวับทเรียน

ในการออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากตอ้งกระทาํตามขั้นตอนดงักล่าว

มาขา้งตน้แลว้ ในการออกแบบผูอ้อกแบบยงัตอ้งคาํนึงถึงส่วนประกอบท่ีสําคญั ๆ ของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดีควรมี โดยยึดหลกัการศึกษาเง่ือนไขการเรียนรู้จากทฤษฎีของนกัศึกษา

และนกัจิตวทิยากลุ่มต่างๆ (มนตช์ยั ,2544:54-59) 

ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยวิธีการเชิงระบบผูว้ิจ ัยได้นํา

ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. วเิคราะห์เน้ือหา 

ก) วเิคราะห์หลกัสูตร และเน้ือหาโดยใชว้ธีิปะการัง Coral-pattern Method) 

เพื่อดูเน้ือหาสาระทั้งหมดรายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ท่ีควรมี การวิเคราะห์เน้ือหา การประเมินผล 

การออกแบบบทเรียน การสร้างบทเรียน การทดลองใช ้

  ข) จดัลาํดบัความสัมพนัธ์ของเน้ือหาทั้งหมด ดว้ยแผนผงัเครือข่าย (Network 

Diagram) ซ่ึงปกติก่อนทาํขั้นตอนน้ีตอ้งทาํการประเมินความสําคญัของหัวขอ้เน้ือหาก่อน แต่

เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีผา่นการวิเคราะห์มาอยูแ่ลว้ จึงเช่ือไดว้า่หวัขอ้ท่ีมีอยูใ่นหลกัสูตรมีความสําคญั

เพียงพอ 

  ค) กาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ตามท่ีมีอยูแ่ลว้ในหลกัสูตร 

  ง) วเิคราะห์ส่ือ และกิจกรรมการเรียนการสอน 

   - กาํหนดเน้ือหา ยทุธวธีิการสอน และมโนมติท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนทราบ 

   - เขียนเน้ือหาสั้น ๆ ทุกหวัขอ้ยอ่ยของเน้ือหาใหส้อดคลอ้งวตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม แลว้เรียงลาํดบัเน้ือหาทั้งหมด 

   - เลือกรูปแบบการนาํเขา้สู่บทเรียนการนาํเสนอเน้ือหา การสรุปผล 

การตรวจสอบ การเสริมแรง และการมีปฏิสัมพนัธ์ เลือกชนิดของขอ้สอบใหเ้หมาะสมกบัคาํถาม 

ระหวา่งบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 



 
 

  2. ออกแบบบทเรียน โดยเร่ิมจากการออกแบบหนา้จอโครงร่าง (Templatc) และ

บทดาํเนินเร่ือง ตั้งแต่หนา้ของการแสดงวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หนา้ของแบบทดสอบหนา้ของ

การนาํเขา้สู่บทเรียน หนา้ของการแสดงเน้ือหาตั้งแต่เฟรมสุดทา้ยและหนา้ของการสรุปผล 

  3. สร้างบทเรียน เร่ิมจากการเตรียมส่ิงต่างๆ ท่ีใช้ในบทเรียน เช่น ภาพน่ิง

ภาพเคล่ือนไหว ไฟล์เสียง แบบทดสอบระหวา่งเรียน แลว้นาํมาจดัสร้างเป็นเน้ือหาบทเรียนตามท่ี

ไดอ้อกแบบไว ้

  4. การทดลองใช ้ หลงัจากสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จส้ินแลว้ขั้นท่ี

ตอ้งทาํต่อไปก็คือการนาํบทเรียนไปทดลองใช้ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งก่อนท่ีจะ

นาํเอาบทเรียนไปใชใ้นการเรียนการสอนโดยมีขอ้ควรปฏิบติัคือ การตรวจสอบและการทดลองใช้

งานบทเรียนซ่ึงจาํเป็นก่อนท่ีจะมีการนาํไปใชง้านจริง โดยกระทาํกบักลุ่มเป้าหมาย ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ

เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของบทเรียน 

 

  การประเมินผลการเรียนการสอนผ่านเวบ็ (Web - Based Instruction: WBI) 

  การประเมินผลการเรียนท่ีมีการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็นั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างอยู่

บา้งแต่ก็อยูบ่นพื้นฐานความตอ้งการใหมี้การเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ต่อการเรียนการสอนสาํหรับการประเมินในแง่ของการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ซ่ึงจดัวา่เป็น

การจดัการเรียนการสอนทางไกลวิธีในการประเมินผลสามารถทาํไดท้ั้งผูส้อนประเมินผูเ้รียนหรือ

ใหผู้เ้รียนประเมินผลผูส้อนซ่ึงองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานจะเป็นคุณภาพของการเรียนการสอน

วิธีประเมินผลท่ีใช้กนัอยู่ในการประเมินผลมีหลายวิธีการแต่ถา้จะประเมินผลมีการเรียนการสอน

โดยใช้เว็บก็ต้องพิจารณาวิธีการท่ีเหมาะสมและทนักับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะกบัเวบ็ซ่ึงเป็นการศึกษาทางไกลวิธีหน่ึงการประเมินผลแบบทัว่ไปท่ีเป็นการประเมิน

ระหวา่งเรียน (Formative Evaluation) กบัการประเมินรวมหลงัเรียน (Summative Evaluation) เป็น

วธีิการประเมินผลสําหรับการเรียนการสอนโดยการประเมินระหวา่งเรียนสามารถทาํไดต้ลอดเวลา

ระหวา่งมีการเรียนการสอนเพื่อดูผลสะทอ้นของผูเ้รียนและดูผลท่ีคาดหวงัไวอ้นัจะนาํไปปรับปรุง

การสอนอยา่งต่อเน่ืองขณะท่ีการประเมินหลงัเรียนมกัจะใชก้ารตดัสินในตอนทา้ยของการเรียนโดย

การใชแ้บบทดสอบเพื่อวดัผลตามจุดประสงคข์องรายวชิา 

  (Potter. 1998:29) ไดเ้สนอวิธีการประเมินการเรียนการสอนผา่นเวบ็ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีใช้

ประเมินสาํหรับการเรียนการสอนทางไกลผา่นเวบ็ของมหาวทิยาลยัจอร์จเมสันโดยแบ่งการประเมิน

ออกเป็น 4 แบบคือ 



 
 

 1. การประเมินดว้ยเกรดในรายวิชา (Course Grades) เป็นการประเมินท่ีผูส้อนให้คะแนน

กบัผูเ้รียนซ่ึงวิธีการน้ีกาํหนดองคป์ระกอบของวิชาชดัเจนเช่นคะแนน 100 % แบ่งเป็นการสอบ 

30% จากการมีส่วนร่วม 10% จากโครงงานกลุ่ม 30% และงานท่ีมอบหมายในแต่ละสัปดาห์อีก 30% 

เป็นตน้ 

2. การประเมินรายคู่ (Peer Evaluation) เป็นการประเมินกนัเองระหวา่งคู่ของผูเ้รียนท่ีเลือก 

จบัคู่กนัในการเรียนทางไกลดว้ยกนัไม่เคยพบกนัหรือทาํงานดว้ยกนัโดยให้ทาํโครงงานร่วมกนัให้

ติดต่อกนัผา่นเวบ็และสร้างโครงงานเป็นเวบ็ท่ีเป็นแฟ้มสะสมงานโดยแสดงเวบ็ให้นกัเรียนคนอ่ืนๆ

ไดเ้ห็นและจะประเมินผลรายคู่จากโครงงาน 

 3. การประเมินต่อเน่ือง (Continuous Evaluation) เป็นการประเมินท่ีผูเ้รียนตอ้งส่งงานทุกๆ

สัปดาห์ให้กับผูส้อนโดยผูส้อนจะให้ข้อเสนอแนะและตอบกลบัในทนัทีถ้ามีส่ิงท่ีผิดพลาดกับ

ผูเ้รียนก็จะแกไ้ขและประเมินตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาของวชิา 

 4. การประเมินทา้ยภาคเรียน (Final Course Evaluation) เป็นการประเมินผลปกติของการ

สอนท่ีผูเ้รียนต้องผ่านการสอบโดยการทาํแบบสอบถามส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

เคร่ืองมืออ่ืนใดบนเวบ็ตามแต่จะกาํหนดเป็นการประเมินตามแบบการสอนปกติท่ีจะตอ้งตรวจสอบ

ความกา้วหนา้และผลสัมฤทธ์ิการเรียนของผูเ้รียน (Soward. 1997:48) ไดก้ล่าวถึงการประเมินการ

เรียนการสอนโดยใชเ้วบ็วา่จะตอ้งอยูบ่นฐานท่ีผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลางโดยให้นึกถึงเสมอวา่เวบ็ไซตค์วร

เน้นให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ใชไ้ดส้ะดวกไม่ประสบปัญหาติดขดัใดๆการประเมินเวบ็ไซต์มีหลกัการท่ี

ตอ้งประเมินคือ 

 1. การประเมินวตัถุประสงค ์(Purpose) จะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคว์า่ เพื่ออะไร เพื่อใคร 

และกลุ่มเป้าหมายคือใคร  

2. การประเมินลกัษณะ (Identification) ควรจะทราบไดท้นัทีเม่ือเปิดเวบ็เขา้ไปวา่เก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองใดซ่ึงในหนา้แรก (Homepage) จะทาํหนา้ท่ีเป็นปกในของหนงัสือ (Title) ท่ีบอกลกัษณะ

และรายละเอียดของเวบ็นั้น 

 3. การประเมินภารกิจ (Authority) ในหน้าแรกของเวบ็จะตอ้งบอกขนาดของเวบ็และ

รายละเอียดของโครงสร้างของเวบ็เช่นแสดงท่ีอยูแ่ละเส้นทางภายในเวบ็และช่ือผูอ้อกแบบเวบ็ 

 4. การประเมินการจดัรูปแบบและการออกแบบ (Layout and Design) ผูอ้อกแบบควรจะ

ประยกุตแ์นวคิดตามมุมมองของผูใ้ชค้วามซบัซอ้นเวลารูปแบบท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูใ้ช ้

 5. การประเมินการเช่ือมโยง (Links) การเช่ือมโยงถือเป็นหวัใจของเวบ็ เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและ

มีผลต่อการใช ้การเพิ่มจาํนวนเช่ือมโยงโดยไม่จาํเป็นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ควรใชเ้คร่ืองมือ

สืบคน้แทนการเช่ือมโยงท่ีไม่จาํเป็น  



 
 

 6. การประเมินเน้ือหา (Content) เน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความภาพหรือเสียงจะตอ้งเหมาะสมกบั

เวบ็และใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบทุกส่วนเท่าเทียมกนั 

 

  ประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเวบ็ (Web - Based Instruction: WBI) 

 ประโยชน์ของการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็มีมากมายหลายประการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

วตัถุประสงค์ของการนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นมิติใหม่ของเคร่ืองมือและ

กระบวนการในการเรียนการสอน โดยมีผูก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนโดยใช้เวบ็ไว้

ดงัน้ี  

  ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2547:87-94 ไดก้ล่าวถึงการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็มี

ขอ้ดีอยูห่ลายประการกล่าวคือ 

1. การเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนท่ีอยูห่่างไกลหรือไม่มี

เวลาในการมาเข้าชั้นเรียนได้เรียนในเวลาและสถานท่ีๆตอ้งการซ่ึงอาจเป็นท่ีบา้นท่ีทาํงานหรือ

สถานศึกษาใกลเ้คียงท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ไปใชบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตไดก้ารท่ีผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้ง

เดินทางมายงัสถานศึกษาท่ีกาํหนดไวจึ้งสามารถช่วยแกปั้ญหาในดา้นของขอ้จาํกดัเก่ียวกบัเวลาและ

สถานท่ีศึกษาของผูเ้รียนเป็นอยา่งดี 

  2. การเรียนการสอนโดยใช้เวบ็ยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกนัทาง

การศึกษาผูเ้รียนท่ีศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาในภูมิภาคหรือในประเทศหน่ึงสามารถท่ีจะศึกษา

สนทนาอภิปรายกับอาจารย์ครูผู ้สอนซ่ึงสอนอยู่ ท่ีสถาบันการศึกษาในนครหลวงหรือใน

ต่างประเทศก็ตาม 

  3. การเรียนการสอนโดยใช้เวบ็น้ียงัช่วยส่งเสริมแนวคิดในเร่ืองของการเรียนรู้

ตลอดชีวติเน่ืองจากเวบ็เป็นแหล่งความรู้ท่ีเปิดกวา้งใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงสามารถ

เข้ามาค้นควา้หาความรู้ได้อย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลาการเรียนการสอนโดยใช้เว็บสามารถ

ตอบสนองต่อผูเ้รียนท่ีมีความใฝ่รู้รวมทั้งมีทกัษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Meta-

Cognitive Skills) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  4. การเรียนการสอนโดยใช้เว็บช่วยทลายกาํแพงของห้องเรียนและเปล่ียนจาก

ห้องเรียน 4 เหล่ียมไปสู่โลกกวา้งแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล

ต่างๆไดอ้ยา่งสะดวกและมีประสิทธิภาพสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนท่ีเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียน

กบัปัญหาท่ีพบในความเป็นจริงโดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทในโลกแห่งความเป็นจริง 

(Contextualization) และการเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning)ตามแนวคิดแบบ 

Constructivism 



 
 

  5. การเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีมีศกัยภาพเน่ืองจากท่ี

เวบ็ไดก้ลายเป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ครอบคลุมสารสนเทศทัว่โลกโดยไม่

จาํกดัภาษาการเรียนการสอนโดยใช้เวบ็ช่วยแกปั้ญหาของขอ้จาํกดัของแหล่งคน้ควา้แบบเดิมจาก

หอ้งสมุดอนัไดแ้ก่ปัญหาทรัพยากรการศึกษาท่ีมีอยูจ่าํกดัและเวลาท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูลเน่ืองจาก

เว็บมีข้อมูลท่ีหลากหลายและเป็นจาํนวนมากรวมทั้งการท่ีเว็บใช้การเช่ือมโยงในลกัษณะของ

ไฮเปอร์มีเดีย (Hyper media) ซ่ึงทาํให้การคน้หาทาํไดส้ะดวกและง่ายดายกว่าการคน้หาขอ้มูล

แบบเดิม 

  6. การเรียนการสอนโดยใช้เวบ็จะช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้นทั้งน้ี

เน่ืองจากคุณลกัษณะของเวบ็ท่ีเอ้ืออาํนวยให้เกิดการศึกษาในลกัษณะท่ีผูเ้รียนถูกกระตุน้ให้แสดง

ความคิดเห็นได้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริงตวัอย่างเช่นการให้ผูเ้รียน

ร่วมมือกนัในการทาํกิจกรรมต่างๆบนเครือข่ายการให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ

แสดงไวบ้นเว็บบอร์ดหรือการให้ผูเ้รียนมีโอกาสเข้ามาพบปะกับผูเ้รียนคนอ่ืนๆอาจารย์หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญในเวลาเดียวกนัท่ีหอ้งสนทนาเป็นตน้ 

7.  การเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็เอ้ือใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงการเปิดปฏิสัมพนัธ์น้ี

อาจทาํได ้ 2 รูปแบบคือปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนดว้ยกนัและ/หรือผูส้อนปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนใน

เน้ือหาหรือส่ือการสอนบนเวบ็ซ่ึงลกัษณะแรกน้ีจะอยูใ่นรูปของการเขา้ไปพูดคุยพบปะแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกนัส่วนในลกัษณะหลงันั้นจะอยู่ในรูปแบบของการเรียนการสอนแบบฝึกหัดหรือ

แบบทดสอบท่ีผูส้อนไดจ้ดัหาไวใ้หแ้ก่ผูเ้รียน 

  8.  การเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ยงัเป็นการเปิดโอกาสสําหรับผูเ้รียนในการเขา้ถึง

ผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่างๆทั้งในและนอกสถาบนัจากในประเทศและต่างประเทศทัว่โลกโดยผูเ้รียน

สามารถติดต่อสอบถามปัญหาขอขอ้มูลต่างๆท่ีตอ้งการศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญจริงโดยตรงซ่ึงไม่

สามารถทาํได้ในการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมนอกจากน้ียงัประหยดัทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเม่ือ

เปรียบเทียบกบัการติดต่อส่ือสารในลกัษณะเดิมๆ 

  9. การเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงผลงานของ

ตนสู่สายตาผูอ่ื้นอย่างง่ายดายทั้งน้ีไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะเพื่อนๆในชั้นเรียนหากแต่เป็นบุคคลทัว่ไปทัว่

โลกได้ดงันั้นจึงถือเป็นการสร้างแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอย่างหน่ึงสําหรับผูเ้รียนผูเ้รียนจะ

พยายามผลิตผลงานท่ีดีเพื่อไม่ให้เสียช่ือเสียงตนเองนอกจากน้ีผูเ้รียนยงัมีโอกาสไดเ้ห็นผลงานของ

ผูอ่ื้นเพื่อนาํมาพฒันางานของตนเองให้ดียิง่ข้ึน 

10. การเรียนการสอนโดยใช้เวบ็เปิดโอกาสให้ผูส้อนสามารถปรับปรุงเน้ือหา

หลกัสูตรให้ทนัสมยัไดอ้ย่างสะดวกสบายเน่ืองจากขอ้มูลบนเวบ็มีลกัษณะเป็นพลวตั (Dynamic) 



 
 

ดงันั้นผูส้อนสามารถปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตรท่ีทนัสมยัแก่ผูเ้รียนไดต้ลอดเวลานอกจากน้ีการให้

ผูเ้รียนไดส่ื้อสารและแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาทาํให้เน้ือหาการเรียนมีความยืดหยุ่น

มากกวา่การเรียนการสอนแบบเดิมและเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสําคญัการ

เรียนการสอนโดยใช้เวบ็สามารถนาํเสนอเน้ือหาในรูปของมลัติมีเดียไดแ้ก่ขอ้ความภาพน่ิงเสียง

ภาพเคล่ือนไหววีดิทศัน์ภาพสามมิติโดยผูส้อนและผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบของการนาํเสนอ

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน 

 การเลือกรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เว็บนั้นข้ึนอยู่กบัครูผูส้อนทั้งน้ีแล้วแต่

ความเหมาะสมของเน้ือหาของแต่ละวิชา อย่างไรก็ดี การสอนโดยใช้เว็บน้ีผูส้อนจะตอ้งมีการ

เตรียมการล่วงหนา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเตรียมความพร้อมของตวัผูส้อนในการฝึกฝนทกัษะทาง

คอมพิวเตอร์และสร้างความคุน้เคยกบัเคร่ืองมือต่าง ๆ บนเครือข่ายเพื่อให้การจดัการเรียนการสอน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสํารวจ  หรือสร้างโฮมเพจสําหรับรายวิชาของตน การจดัหา

แหล่งความรู้ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สาํหรับผูเ้รียนในการเขา้ศึกษาคน้ควา้เป็นตน้ นอกจากน้ี 

เพื่อให้การสอนโดยใช้เว็บเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็น โดยการออกแบบเน้ือหาควรเป็นไปตามหลกัการการออกแบบการสอน (ISD Model) ซ่ึง

สนบัสนุนการสอนในลกัษณะออนไลน์ รวมทั้งหลกัการออกแบบการสอนทางคอมพิวเตอร์ (CAI) 

รวมทั้ง ควรมีการใชค้วามสามารถของเวบ็ในการนาํเสนอเน้ือหา ในลกัษณะมลัติมีเดีย เพื่อถ่ายทอด

การสอนท่ีใกลเ้คียงกบัการสอนจริงมากท่ีสุด เช่น การใช้ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ แสดงเน้ือหาท่ีให้

ความสมจริง เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาไดดี้ข้ึน นอกจากน้ี การออกแบบหนา้จอท่ี

จูงใจผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีสาํคญัและควรเป็นไปตามหลกัการการออกแบบพื้นท่ีใชง้าน (Functional Area) 

ควรมีการใช้สีและกราฟิกท่ีเหมาะสม มีการแบ่งหนา้จอออกเป็นสัดส่วน โดยยึดหลกัความชดัเจน

และความคงตวั (Clarity and Consistency) 

 

2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ณัฐชนญั  เสริมศรี ( 2553 : บทคดัย่อ ) ทาํวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนแบบทบทวนผา่นระบบเครือข่ายวชิาเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบติัการ GUI กล่าววา่การวิจยั

คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวน

ผา่นระบบเครือข่าย รายวชิาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบติัการ GUI หลกัสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพ 2545 (ปรับปรุง 2546) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนหลงัจากได้รับการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่าน

ระบบเครือข่ายท่ีพฒันาข้ึนและศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์



 
 

ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนหลกัสูตรพณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์

ธุรกิจโรงเรียนอรรถวิทยพ์ณิชยการ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2553 โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง

จาํนวน 46 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผา่นระบบ

เครือข่าย แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจมี

ผลการวจิยั พบวา่ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากบั1.50  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 

1.00 ถือวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพไดต้าม

เกณฑม์าตรฐานเมกุยแกนส์ (Meguigans) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผา่นระบบเครือข่ายท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดย

มีนัยทางสถิติอยู่ท่ีระดับ .05 นอกจากน้ีความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผา่นระบบเครือข่ายอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก 

กิตติศกัด์ิ สิงห์สูงเนิน (2549 :บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองการส่งสัญญาณแบบแอนาล็อกและดิจิตอล มี

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา หาคุณภาพ ประสิทธิภาพและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ก่อนและหลงัเรียน 

ของบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนเร่ือง การส่งสัญญาณแบบแอนาล็อก

และดิจิตอลโดยตั้งสมมุติฐานไวว้า่ บทเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี

ข้ึนไป และมีประสิทธิภาพไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนด 80/80 ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างคือ 

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

ชั้นปีท่ี 2 กาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทย

อนุสรณ์ คดัเลือกโดยสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มจาํนวน 1 หอ้งไดน้กัศึกษา 20 คน มีผลการวิจยัสรุปไดว้า่

การพฒันาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนเร่ืองการส่งสัญญาณแบบแอนาล็อก

และดิจิตอล มีคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดบัดีมาก บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ

ทบทวนเร่ืองการส่งสัญญาณแบบแอนาล็อกและดิจิตอลท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.33/84 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองการส่งสัญญาณแบบแอนาล็อกและดิจิตอลพบว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 วชัรารัสม์ิ ตรังคสันต ์(2549 : 58) ทาํวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เพื่อการทบทวน เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 การวิจัยโดยมี

วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

บทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ บทเรียนผ่าน



 
 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนเร่ือง ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ และ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน จาํนวน 20 ขอ้ ซ่ึงมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.37- 0.77 และค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.27 

– 0.67 และค่าความเช่ือมัน่เป็น 0.99 มีผลสรุปคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนดว้ยบทเรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ไดค้ะแนนเฉล่ีย 14.73 คะแนน และผลการ

ทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนเฉล่ีย 17.13 นาํมาหาค่าสถิติ โดยใช้ t-test ไดเ้ท่ากบั 

10.09 เม่ือนําค่ามาเปรียบเทียบกบัค่า t-test จากตาราง (1.699) ผลการเปรียบเทียบแสดงว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวผ้ลการวิจยัพบวา่ การพฒันาบทเรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เร่ือง ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ มีคุณภาพดา้นเน้ือหาอยู่ใน

ระดบัดีมาก ( X = 4.81) และดา้นเทคนิคการผลิตส่ืออยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.83) มีประสิทธิภาพ 

82.67 / 85.67 และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงกวา่

การเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

รีรัต ชูพิชยั (2551 : 36) ทาํการวจิยัเร่ือง การวจิยัเพื่อพฒันาบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เพื่อการทบทวนเร่ืองแบบจาํลองความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล วิชาระบบฐานขอ้มูล ไดเ้ก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง 2 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมกลา้ลาดกระบงั แลว้วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 

และไดน้าํเสนอผลการวิจยัคือการพฒันาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการทบทวนเร่ือง

แบบจาํลอง ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล วิชาฐานขอ้มูลดว้ยการทาํแบบทดสอบจาํนวน 30 ขอ้การ

วเิคราะห์คุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบวา่ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนมีคุณภาพตามความ

คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและเป็นท่ียอมรับได ้ดงันั้นจึงสามารถนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน

ได้การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีค่าเท่ากับ 

80.00/80.43 เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่ตํ่ากวา่ 80/80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานตามท่ีกาํหนดไว้

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบวา่นกัศึกษามี

ผลการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

นงค์นุช  เพ็ชร์ร่ืน (2543 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน

อินเทอร์เน็ต เร่ืองความปลอดภยัของโปรแกรม ได้นาํไปทดลองใช้กบันกัศึกษาสาขา วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ชั้ นปีท่ี 4 ท่ีกําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2542 คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย มหิดล จํานวน 39 คน พบว่า คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน



 
 

อินเทอร์เน็ต ด้านเน้ือหาอยู่ในระดบัดีมาก ได้ค่าเฉล่ีย 4.62 และด้านการผลิตส่ืออยู่ในระดบัดี มี

ค่าเฉล่ีย 4.33 และมีประสิทธิภาพ 82.22/88 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไวแ้ละเป็นไปตามสมมุติฐาน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ควรนาํบทเรียนผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเขา้มาใช้ในการเรียนการสอน เพราะเป็นวิธีการสอนท่ีดีและ ถือว่าเป็นส่ือท่ีใช้ในการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพกว่าในหลาย ๆ วิธี ท่ีช่วยทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน

สูงข้ึน ทาํใหผู้เ้รียนหรือนกัเรียนสามารถเรียนเขา้ใจไดดี้ เขา้ใจกวา่การสอนปกติ โดยเฉพาะบทเรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แสดงคาํอธิบายท่ีช่วยทาํให้ผูเ้รียนสนใจในบทเรียน โดยมีการ

เช่ือมโยง และการติดต่อส่ือสารระหว่างนกัศึกษากบัครู ทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาไดม้าก และ

ชดัเจนยิง่ข้ึน 

บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจิัย 

 

ในการดํา เนินการวิจัย เ ร่ือง การพัฒนาบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                

วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ รายละเอียดดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร                   

ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 80 

คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร ท่ี



 
 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 40 

คน   โดยคละกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน จาํนวนเท่าๆ กนั ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย Sample 

Random Sampling) โดยจบัสลากแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 20 คน 

 

 

 

 

 

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

 ลกัษณะเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนีป้ระกอบด้วย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาโปรแกรมจดัการ

ฐานขอ้มูล ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการประกอบดว้ย 2 หน่วยการเรียนดงัน้ี 

หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

                                          1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

                                          2. จุดประสงคข์องการใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

หน่วยท่ี 2 การวเิคราะห์และการออกแบบฐานขอ้มูล 

 1. การวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบฐานขอ้มูล 

     2. การออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

  2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ โดยสร้างแบบประเมิน

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีความสอดคล้องและ

ครอบคลุม 2 ฉบบั คือ กาํหนดหัวขอ้ด้านเน้ือหา และด้านเทคนิคการผลิตส่ือ และโดยใช้แบบ

ประเมินท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน กาํหนดระดบัความคิดเห็นเป็นมาตรฐานประมาณค่าคุณภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี 5 ระดบั (พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2553:362) ดงัน้ี 
 

ระดบัคะแนน ระดบัคุณภาพ 

5 ดีมาก 

4 ดี 



 
 

3 ปานกลาง 

2 พอใช ้

1 ควรปรับปรุง 

เม่ือผา่นการประเมินคุณจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้นาํมาทาํการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย  (X) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีเกณฑ์ความหมายของ

ค่าเฉล่ียแสดงในตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 

 

 

 

ตารางที ่ 3.1 แสดงระดบัเกณฑก์ารตีความหมายของการแสดงความคิดเห็น 

เกณฑ ์(X) ระดบัคุณภาพ 

4.50 – 5.00 ดีมาก 

3.50 – 4.49 ดี 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

1.50 – 2.49 พอใช ้

1.00 – 1.49 ควรปรับปรุง 
 

 การประเมินในแต่ละด้านของเน้ือหา และทางด้านเทคนิคการผลิตส่ือ คะแนน

เฉล่ียท่ีไดจ้ะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 3.5 ข้ึนไป จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ (ลว้น สาย

ยศ. 2543: 168) 

  3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล

สําหรับระบบงานฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ ใชแ้บบทดสอบชนิดเลือกตอบ ปรนยั 4 ตวัเลือก 40 ขอ้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนซ่ึง 

แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพควรมีลกัษณะสําคญั คือ มีความตรง ความยาก อาํนาจจาํแนกและความ

เท่ียงท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

   1. การหาค่าความตรง วิธีการวิเคราะห์จะดาํเนินการหลงัจากได้สร้าง

เคร่ืองมือวดัแลว้ โดยมีวธีิการดงัน้ี 

    1.1 ให้ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์ในรายวิชานั้นอยา่งนอ้ย 

3 คน ช่วยประเมินเป็นรายบุคคลวา่ขอ้คาํถามแต่ละขอ้สามารถวดัไดต้รงกบัจุดประสงคท่ี์กาํหนด

หรือไม่ โดยใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 



 
 

 +1 คะแนนสําหรับขอ้สอบท่ีแน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้คะแนน 

สาํหรับขอ้สอบท่ีไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  -1 คะแนนสําหรับขอ้สอบท่ีแน่ใจว่าไม่สอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้

คดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป นาํไปใช้เป็นแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

    1.2 นาํคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทุกคนท่ีประเมินมากรอกลงใน

แบบวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงคเ์พื่อหาค่าเฉล่ีย สําหรับขอ้คาํถามแต่ละ

ขอ้    ใชสู้ตร ดงัน้ี (พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2553: 197) 

 

 

IOC = 
N
RΣ

 

เม่ือ  IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

  R แทน  ค่าคะแนนรายขอ้ตามดุลยพินิจของผูท้รงคุณวฒิุ 

  Σ แทน  ผลรวม 

  N แทน  จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เกณฑก์ารคดัเลือกขอ้คาํถามคือขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 – 1.00 คดัเลือกไวใ้ชไ้ดห้าก

ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 

  2. ความยากง่ายโดยใชเ้ทคนิค 50 % ใชก้บัขอ้สอบท่ีมีการให้คะแนนแบบ 

0,1 คือ ผิดให้ 0 ถูกให ้1 ตวัเลข 50% หมายถึง ค่าร้อยละของผูต้อบกลุ่มสูง 50 %และกลุ่มตํ่า 50 % 

นัน่คือมีการแบ่งผูต้อบออกเป็น 2 กลุ่ม เท่า ๆ กนัตามลาํดบัคะแนนมาวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) 

อาํนาจจาํแนก (r) โดยใชเ้ทคนิค 50 % และค่าความเช่ือมัน่ (พรรณี  ลีกิจวฒันะ. 2553 : 207)      ดงั

สูตร 

 

P = 
R

H+
R

L 

       2N 

 

  เม่ือ P คือ ค่าความยากง่าย 

   R H คือ จาํนวนผูต้อบถูกของขอ้นั้นในกลุ่มสูง 

   R L คือ จาํนวนผูต้อบถูกของขอ้นั้นในกลุ่มตํ่า 



 
 

   n คือ จาํนวนผูต้อบในแต่ละกลุ่ม(ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากนั) 
  



 
 

ตารางที ่3.2 ตารางเกณฑ ์การพิจารณาค่าความยากง่ายของขอ้สอบ 

เกณฑ ์ ความหมาย 

0.80 – 1.00 แบบทดสอบท่ีง่ายมาก 

0.60 – 0.79 แบบทดสอบท่ีง่าย 

0.40 – 0.59 แบบทดสอบท่ีปานกลาง 

0.20 – 0.39 แบบทดสอบท่ียาก 

0.00 – 0.19 แบบทดสอบท่ียากมาก 

 3. อาํนาจจาํแนก (discrimination) การหาอาํนาจจาํแนกโดยใชเ้ทคนิค 50 % ใช้กบั

ขอ้สอบท่ีมีการให้คะแนนแบบ 0,1 คือ ผิดให้ 0 ถูกให้ 1 หลกัการคิดคาํนวณหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

คือ การหาค่าสัดส่วนของผลต่างระหวา่งจาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูงกบักลุ่มตํ่าของแต่ละขอ้ เป็น

การนาํจาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูงตั้ง ลบดว้ยจาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มตํ่าแลว้นาํผลต่างท่ีไดรั้บมา

หารดว้ยจาํนวนผูต้อบ 1 กลุ่ม ใชสู้ตรใน การหาอาํนาจจาํแนกโดยใช้เทคนิค 50%   (พรรณี  ลีกิจ

วฒันะ. 2553 : 211) ดงัน้ี 

r =  RH – RL 

    n 

  เม่ือ r     คือ ค่าอาํนาจจาํแนก 

   RH  คือ   จาํนวนผูต้อบถูกขอ้นั้นในกลุ่มสูง 

   RL คือ   จาํนวนผูต้อบถูกขอ้นั้นในกลุ่มตํ่า 

N คือ    จาํนวนผูต้อบในแต่ละกลุ่ม (ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากนั) 

 เกณฑใ์นการพิจารณาต่ออาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ 

  ค่า r  ตีความหมาย  ผลการพิจารณา 

         0.40 – 1.00  อาํนาจจาํแนกสูง  เป็นขอ้สอบท่ีมีคุณภาพดีมาก 

         0.30 – 0.39  อาํนาจจาํแนกปานกลาง เป็นขอ้สอบท่ีมีคุณภาพดีพอสมควร 

         0.20 – 0.29  อาํนาจจาํแนกค่อนขา้งตํ่า เป็นขอ้สอบท่ีมีคุณภาพพอใช ้

         0.00 – 0.19  อาํนาจจาํแนกตํ่า  เป็นขอ้สอบท่ีใชไ้ม่ได ้
    

   4. ความเช่ือถือได ้(reliability) การหาความเช่ือถือไดแ้บบความสอดคลอ้ง

ภายใน โดยใชว้ิธีของ Kuder-Richardson เป็นวิธีท่ีทาํการวดัเพียงคร้ังเดียว ใชก้บัเคร่ืองมือวดัท่ีมี

การใหค้ะแนนแบบ 0,1 คือ ผดิให ้0 ถูกให ้1 ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี (พรรณี  ลีกิจวฒันะ.2553 : 203)  



 
 

=
2

∑
1

1 S

pq
K

Krtt  

  เม่ือ rtt   แทน  ค่าความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือวดั 

   K   แทน   จาํนวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 

   ∑ แทน    ผลรวม 

   P    แทน   สัดส่วนของผูต้อบถูกในแต่ละขอ้  

q    แทน   สัดส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละขอ้ 

    S2แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

  

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  1. การสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองการติดตั้ง

และใช้งานระบบปฏิบติัการเครือข่าย สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัมีการดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี  1 การวางแผน 

  1.1 การวิเคราะห์หลกัสูตร ศึกษาหลกัสูตร วิเคราะห์เน้ือหา และกาํหนดขอบข่าย

บทเรียน เร่ืองคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เพื่อนํามาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  

  1.2 กําหนดวตัถุประสงค์ของบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ สําหรับนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ เม่ือนกัศึกษาเรียนจบแลว้ 

นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

(1)  สามารถบอกความหมายของการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายได ้

(2)  สามารถประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้ 

(3)  สามารถออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้

 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบบทเรียน 

 การจดัแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ และจดัลาํดบัของเน้ือหา โดยการออกแบบ

ผงังาน (Flow Chart) และสร้างจากแบบร่าง(Story Board) ของบทเรียนซ่ึงไดมี้การจดัลาํดบัเน้ือหาท่ี 



 
 

เคราะห์ออกมาเป็นหน่วยย่อย โดยคาํนึงถึงการจดักิจกรรมระหว่างบทเรียนและแบบทดสอบ

ระหวา่งเรียน มีภาพประกอบพอสมควร และมีเสียงเพื่อเร้าความสนใจของนกัศึกษาเป็นช่วง ๆ ตาม

วตัถุประสงค์และรูปแบบการนาํเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ

ออกแบบหนา้จอ มีการทบทวนเน้ือหาก่อนเขา้บทเรียน และการทดสอบยอ่ย 

  ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างบทเรียน 

 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม

สาํหรับสร้างเวบ็ไซต ์ และโปรแกรมดา้นกราฟิกแอนิเมชัน่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการ

นาํสคริปตข์องบทเรียนไปสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูว้ิจยัได้

นาํกรอบท่ีเขียนไวแ้ลว้ในสคริปตบ์ทเรียนมาบรรจุไวเ้ป็นกรอบยอ่ย ๆ  โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น  2 

หน่วยดงัน้ี 

หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

                                          1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

                                          2. จุดประสงคข์องการใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

หน่วยท่ี 2 การวเิคราะห์และการออกแบบฐานขอ้มูล 

 1. การวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบฐานขอ้มูล 

     2. การออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและแกไ้ขบทเรียน 

 นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสนอต่อฝ่ายบริหารและ

หัวหน้าศูนยว์ิจยัวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

เหมาะสมของบทเรียน เพื่อหาขอ้บกพร่องของบทเรียนและองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ผูว้ิจยัได้

นํามาปรับปรุงและแก้ไขให้สมบูรณ์ จากนั้ นนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตท่ีสร้างเสร็จ เสนอต่อหัวหน้าศูนยว์ิจยัวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการเพื่อ

ตรวจสอบอีกคร้ัง พร้อมปรับปรุงแกไ้ข ก่อนส่งให้ผูท้รงคุณวุฒิ ทาํการประเมินคุณภาพทางดา้น

เน้ือหา และทางดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีผูท้รงคุณวุฒิ ดา้น

เน้ือหา 3 ท่านและผูท้รงคุณวุฒิทางด้านเทคนิคการผลิตส่ือท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญาโท 

ทางดา้นเทคนิคการผลิตส่ือดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

ผูท้รงคุณวฒิุ ทางดา้นเน้ือหา  2 ท่านมีรายนามดงัน้ี 

 1) นางสาวณฐัชนญั  เสริมศรี อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 



 
 

 2) นายภทัรพล พรหมมญั อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 ผูท้รงคุณวฒิุดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ 3 ท่านมีรายนามต่อไปน้ี 

 1) ดร. สมเกียรติ ตนัติวงศว์าณิช  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลย ี

     พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

 2) ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพชรแสงสี อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลย ี

    พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

3) นางสาวกมลฉตัร ศรีเจริญ เวบ็มาสเตอร์ บริษทัไทยสมุทรประกนัชีวติจาํกดัมหาชน 
 

โดยนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดสอบ

กบักลุ่มตวัอยา่ง แบบ 1 ต่อ 1 โดยใชก้บันกัเรียนจาํนวน 3 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่เคยผา่นการ

เรียนในวชิาน้ี ซ่ึงเรียนในกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 1 คน โดยการสังเกตพฤติกรรม และ

สัมภาษณ์ เพื่อนาํมาทาํการปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึง

ผูว้จิยัไดพ้บขอ้บกพร่องดงัน้ีควรเพิ่มคาํแนะนาํหรือคาํช้ีแจงบางขอ้ เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจ

ในโจทย์ได้มากยิ่งข้ึนหลังจากทาํการทดลองแล้วนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนจาํนวน 6 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่เคยผา่น

การเรียนในวิชาน้ี โดยสังเกตพฤติกรรม และสัมภาษณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัได้พบขอ้บกพร่องดงัน้ี ควรเพิ่ม

ขนาดของตวัอกัษรใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึนควรใส่สีของตวัอกัษรใหเ้ขม้กวา่เดิม เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ

ศึกษาบทเรียนไดดี้และมีความน่าอ่านมากยิง่ข้ึน 

  

ขั้นตอนท่ี 5 หาประสิทธิภาพของบทเรียน 

 นาํผลท่ีไดจ้ากการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งมาทาํการวิเคราะห์ เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 80/80 

นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง 

  



 
 

ขั้นตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 แสดงผงังาน การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ตรวจสอบ 

 

 

จบการทาํงาน 

ศึกษาทฤษฎีหลกัการสร้างบทเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ศึกษาหลกัสูตรและเน้ือหาบทเรียน 

วิเคราะห์เน้ือหาและกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ออกแบบหนา้จอและร่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

เสนอผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือทาํการประเมินคุณภาพ 

นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปทดลองใชก้บันกัศึกษา 3 คน และปรับปรุง

 

หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ข 

นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปทดลองใชก้บันกัศึกษา 6 คน และปรับปรุง

 
นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปทดลองใชก้บันกัศึกษา 30 คน และปรับปรุง

 

ประเมิน ปรับปรุง

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ผา่น 

เร่ิมตน้ 



 
 

 

     2. การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีขัน้ตอนดงันี ้

       1. วิเคราะห์เน้ือหาและคุณสมบติัของบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างแบบประเมินให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมคุณสมบติัท่ีต้องการ

ประเมิน 

   2. ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินคุณภาพจากเอกสารและวจิยัต่าง ๆ  

   3. สร้างแบบประเมินคุณภาพให้มีความสอดคล้องและครอบคลุม

คุณสมบติัท่ีตอ้งการประเมินโดยใช้แบบประเมินท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนซ่ึงกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็น

ออกเป็น 5 ระดบั 

คุณภาพดีมาก   ให ้5  คะแนน 

คุณภาพดี   ให ้4  คะแนน 

คุณภาพปานกลาง  ให ้3  คะแนน 

คุณภาพพอใช ้  ให ้2  คะแนน 

คุณภาพควรปรับปรุง  ให ้1  คะแนน 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาจากค่าเฉล่ียคาํถามแต่ละขอ้ หากขอ้ใดมีค่าเฉล่ีย “ดี” ถึง “ดีมาก” จึงจะ 

ยอมรับ นอกจากนั้นค่าเฉล่ียรวมจะตอ้งไม่ตํ่ากวา่เกณฑ ์“ดี” ซ่ึงกาํหนดค่าเฉล่ียดงัน้ี 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2535:162) 

คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง 

คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพพอใช ้

คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 

คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพดี 

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก 

  4. นาํแบบประเมินคุณภาพท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและ

เทคนิคการผลิตส่ือตรวจสอบแลว้ นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

   5.นาํแบบประเมินคุณภาพท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ นาํไปใชใ้นการ

พฒันาบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

 

 



 
 

 

 

 

ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2 แสดงผงังานการสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

 

ไดแ้บบประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ 

จบ 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

เร่ิมตน้ 

กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละหวัขอ้ของแบบประเมิน 

สร้างแบบประเมินดา้นเน้ือหา 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ศึกษาเอกสารงานวิจยัการสร้างเอกสารแบบประเมินบทเรียนผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

วิเคราะห์เน้ือหาและคุณสมบติัของบทเรียนผา่นระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ตรวจสอบ 



 
 

3. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

       การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการวิเคราะห์และการ

ออกแบบฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการจะทาํการดาํเนินการดงัน้ี 

  1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับวิธีการสร้างข้อสอบและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสร้าง

ขอ้สอบแบบต่าง ๆ 

  2. ศึกษาแผนการสอนเร่ืองการวิเคราะห์และการออกแบบฐานขอ้มูล สําหรับ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

  3. ศึกษาวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และแนวคิดของบลูม ดา้นความรู้ความคิดการ

สร้างแบบทดสอบ และวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  4. วเิคราะห์เน้ือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เร่ืองการวิเคราะห์และการออกแบบ

ฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ 

  5. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือก โดยให้

ครอบคลุมเน้ือหาและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนฉบบัเดียวกนั จาํนวน 40 ขอ้ ซ่ึงคาํนึงถึงเน้ือหารายวิชา กาํหนดคะแนนท่ีตอบถูกเป็น 

1 คะแนน และขอ้ท่ีตอบผดิหรือตอบมากกวา่หน่ึงคาํตอบในขอ้เดียวกนั หรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 

  6. นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัเกณฑ์พิจารณาและนาํไปปรับปรุงแก้ไขตาม

คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านดงัน้ี  

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ 3 ท่านมีรายนามต่อไปน้ี 

 1) ดร. สมเกียรติ ตนัติวงศว์าณิช  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลย ี

     พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

 2) ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพชรแสงสี อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลย ี

    พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

3) กมลฉตัร ศรีเจริญ เวบ็มาสเตอร์ บริษทัไทยสมุทรประกนัชีวติจาํกดัมหาชน 
 

 

 



 
 

 

 

ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

  +1   แน่ใจวา่  ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว ้

 0     ไม่แน่ใจวา่  ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว ้

  -1    แน่ใจวา่  ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว ้

  7. นาํผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง

ขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ดงัน้ี 

  สูตรการหาดชันีความสอดคลอ้งของผูท้รงคุณวฒิุ (พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2553: 197) 

IOC = 
N
RΣ

 

 เม่ือ   IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 

  R แทน  ค่าคะแนนรายขอ้ตามดุลยพินิจของผูท้รงคุณวฒิุ 

   ∑ แทน  ผลรวม 

  N แทน  จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุ 

  8. นาํแบบทดสอบท่ีผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ และมีความเท่ียงตรงดา้น

เน้ือหาและความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 

(พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2553: 197) ไปทดลองใช ้ (Try Out) กบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง ซ่ึงเป็น

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีเคยเรียนเร่ืองการ

วิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2  

จาํนวน 40 คน 

  9. นาํผลการทดสอบของนักศึกษา จาํนวน 40 คน มาวิเคราะห์หาความยาก 

(Difficulty) และอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ของขอ้สอบแต่ละขอ้ โดยตรวจให้คะแนนตอบถูก

ให ้1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบ 0 คะแนน โดยใชเ้ทคนิค 50% ในการคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีความ

ยากง่าย 0.2-0.8 และมีอาํนาจจาํแนก 0.2 ข้ึนไป (พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2553: 207) 
 

 P = 
R

H+
R

L 

       2N 

  เม่ือ P คือ ค่าความยากง่าย 

   R H คือ จาํนวนผูต้อบถูกของขอ้นั้นในกลุ่มสูง 

   R L คือ จาํนวนผูต้อบถูกของขอ้นั้นในกลุ่มตํ่า 

   n คือ จาํนวนผูต้อบในแต่ละกลุ่ม(ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากนั) 



 
 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 ผลการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาหาประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของ

ผูเ้รียน โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เร่ือง การพฒันาบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

แบ่ง 3 ตอนดงัน้ี  

ตอนท่ี1. ผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย วิชาโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มูล  

ตอนท่ี 2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ      

เครือข่าย เร่ืองการวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล 

ตอนท่ี 3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการพฒันาบทเรียนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

 

ตอนที่ 1. ผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย วิชาโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดพ้ฒันาบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดงัน้ี 

1. เน้ือหา มีดงัน้ี 

หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

                1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

                 2. จุดประสงคข์องการใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

หน่วยท่ี 2 การวเิคราะห์และการออกแบบฐานขอ้มูล 

   1. การวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบฐานขอ้มูล 

     2. การออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

 2. บทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีคุณสมบติัของบทเรียน ดงัน้ี 

กกกกกกกก 2.1 การนาํเสนอตามลาํดบัขั้นตอนเน้ือหา ผูเ้รียนทาํตามลาํดบัขั้นตอนได ้

กกกกกกกก 2.2 บทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเน้ือหาออกเป็น 2 เร่ือง 



 
 

2.2.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

2.2.2 จุดประสงคข์องการใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

กกกกกกกก 2.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยหาค่าความเท่ียงตรงจาก

วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

กกกกกกกก  2.4 ผลท่ีไดจ้ากการพฒันาบทเรียนผา่นระบบเครือข่ายมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.4.1 หนา้แรกอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนวชิาโปรแกรมจดัการ   

         ฐานขอ้มูล 

2.4.2 ผูเ้รียนเขา้ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ดงันั้น ผูว้จิยัขอเสนอการใชง้านบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพที ่4.1   เร่ิมตน้เขา้สู่หนา้หลกั 

ภาพท่ี 4.1 เป็นการแสดงหน้าจอเร่ิมตน้เขา้สู่บทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา

โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล แลว้ใหน้กัศึกษาคลิกท่ี “เมนูบทเรียน” เพื่อเขา้สู่เน้ือหารายวชิา 



 
 

 
ภาพที ่4.2   หนา้คาํอธิบายรายวชิา/วตัถุประสงคร์ายวชิา 

ตอนที่ 2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2     สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

กกกกกกกกการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายวิชา

โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2 มีผลการวจิยั ดงัน้ี 

ตารางที ่4.1 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพดา้นเน้ือหาของบทเรียนผา่น 

      

เนือ้หาบทเรียน 

 

 
 

 

S.D. 

 

  

ระดับคุณภาพ 

1.  เน้ือหาบทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 4.33 0.58 ดี 

2.   ความถูกตอ้งและความชดัเจนของเน้ือหา 4.33 0.58 ดี 

3.  การจดัลาํดบัของเน้ือหามีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

4.  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน 4.67 0.58 ดีมาก 

5.  รูปภาพประกอบมีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

6.  ความถูกตอ้งของรูปภาพและคาํอธิบาย 4.33 0.58 ดี 

7.  ความชดัเจนของแบบทดสอบ 4.67 0.58 ดีมาก 

8.  การสรุปเน้ือหาและเวลาท่ีใชเ้หมาะสมกบัเน้ือหา 4.67 0.58 ดีมาก 

9.  การนาํบทเรียนไปใชใ้นการเรียนและทบทวนได ้ 5.00 0.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.52 0.51  ดีมาก 



 
 

  

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 

X = 4.52 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยพบวา่มี

รายการท่ีมีคุณภาพดีมากมี 4 รายการมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.50 ข้ึนไปและมี 5 รายการมีคุณภาพดีมี

ค่าเฉล่ีย X = 4.33 

 

ตารางที ่4.2   ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ 

คุณลกัษณะเทคนิคการผลติส่ือ X  S.D ระดับคุณภาพ 

1. การนาํเขา้สู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 4.67 0.58 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบของตัวอักษรและขนาด

ตวัอกัษร ท่ีใชใ้นการนาํเสนอ 

4.33 0.58 ดี 

3. ความเหมาะสมของการใชสี้ของตวัอกัษร 3.67 0.58 ดี 

4. การจดัวางเน้ือหา และมีภาพประกอบเหมาะสม 3.67 0.58 ดี 

5. ความเหมาะสมของการจดัวางรูปแบบในบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมของสีและรูปภาพ 4.67 0.58 ดีมาก 

7. บทเรียนมีลกัษณะการจูงใจ และน่าสนใจ 3.67 0.58 ดี 

8. บทเรียนมีลกัษณะการเช่ือมโยง 4.00 1.00 ดี 

9.บทเรียนทาํความเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น 4.33 0.58 ดี 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.19 0.68 ดี 

  

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ มีคุณภาพอยูใ่น

ระดบัดี มีค่าเฉล่ีย โดยรวมกนัเท่ากบั X = 4.19 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพบวา่มีรายการท่ีมีคุณภาพดีมาก มี 3 รายการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 โดย

พบวา่มีรายการท่ีมีคุณภาพดี  มี 6 รายการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50-4.49  



 
 

 

ตารางที ่4.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

ผลการทดลอง 

คะแนนสอบ ค่าเฉลีย่ร้อยละ 

(ประสิทธิภาพของ

บทเรียน) 
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 20 16.57 82.85 (E ) 1

แบบทดสอบหลงัเรียน 20 16.17 80.85 (E ) 2

  

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 

2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

E1/ E2 เท่ากบั 82.85/80.85 ซ่ึงไม่ตํ่ากวา่ 80/80    เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 

  



 
 

กกกก ตอนที่ 3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การพฒันาบทเรียนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

กกกกกกกกผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และค่า

คะแนนความกา้วหน้า ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

 ตารางที ่4.4  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คน
ท่ี 

คะแนนกอน
เรียน (20) 

คะแนนหลัง
เรียน (20) 

คา
ความกาวหนา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

8 
8 
8 
7 
7 
10 
11 
11 
10 
9 
9 
8 
8 
11 
11 
9 
9 

14 
15 
15 
15 
16 
16 
18 
17 
18 
17 
18 
15 
14 
16 
18 
17 
15 

6 
7 
7 
8 
9 
6 
7 
6 
8 
8 
9 
7 
6 
5 
7 
8 
6 



 
 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
 
 
 
 

คน
ท่ี 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

7 
8 
10 
9 
10 
11 
9 
 
 
 
 

คะแนนกอน
เรียน (20) 

10 
8 
11 
10 
10 
11 
8 
9 
11 
11 

17 
15 
14 
14 
15 
18 
18 
 
 
 
 

คะแนนหลัง
เรียน (20) 

17 
17 
15 
16 
14 
17 
16 
17 
19 
18 

10 
7 
4 
5 
5 
7 
9 
 
 
 
 

คา
ความกาวหนา 

7 
9 
4 
6 
4 
6 
8 
8 
8 
7 
8 



 
 

36 
37 
38 
39 
40 

10 
10 
9 
9 
7 
8 

18 
17 
16 
16 
15 
15 

7 
7 
7 
8 
7 

𝐱� 9.25 16.20 6.95 

S.D 1.32 1.42  
 

จากตารางท่ี 7 พบวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพปีท่ี 2 มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยมีคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 9.25 คะแนน ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.32 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 16.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.42 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักศึกษาได้คะแนนเพิ่มข้ึนทุกคนโดยมีค่าความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนท่ี

ระหวา่ง 4-10 คะแนน แสดงวา่นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มูล มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน 

 

ตารางค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนนัยสําคญัหลงัเรียน และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คะแนน N 𝑥 SD T-test Sig. 

ก่อนเรียน 40 9.25 1.32 
-30.710 .000 

หลงัเรียน 40 16.20 1.42 

 

มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 จากตารางพบวา่คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.25 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.32 ( 𝑥 = 9.25, SD= 1.32) คะแนนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.20 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.42 ( 𝑥 = 16.20, SD= 1.42) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียของคะแนนแบบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีค่า T-test เท่ากบั -30.710 และ Sig. เท่ากบั .000 

พบวา่คะแนนหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํ 

ตารางที ่3.4 ตารางเกณฑ ์การพิจารณาค่าความยากง่ายของขอ้สอบ 



 
 

เกณฑ ์ ความหมาย 

0.80 – 1.00 แบบทดสอบท่ีง่ายมาก 

0.60 – 0.79 แบบทดสอบท่ีง่าย 

0.40 – 0.59 แบบทดสอบท่ีปานกลาง 

0.20 – 0.39 แบบทดสอบท่ียาก 

0.00 – 0.19 แบบทดสอบท่ียากมาก 

 การหาอาํนาจจาํแนกโดยใชเ้ทคนิค 50% (พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2553: 211)  

r =  RH – RL 

    n 

  เม่ือ r     คือ ค่าอาํนาจจาํแนก 

   RH  คือ จาํนวนผูต้อบถูกขอ้นั้นในกลุ่มสูง 

   RL คือ จาํนวนผูต้อบถูกขอ้นั้นในกลุ่มตํ่า 

n คือ  จาํนวนผูต้อบในแต่ละกลุ่ม(ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากนั) 

 

 เกณฑ์ในการพจิารณาต่ออาํนาจจําแนกของข้อสอบ 

ค่า r ตีความหมาย  ผลการพิจารณา 

         0.40 – 1.00 อาํนาจจาํแนกสูง  เป็นขอ้สอบท่ีมีคุณภาพดีมาก 

         0.30 – 0.39 อาํนาจจาํแนกปานกลาง เป็นขอ้สอบท่ีมีคุณภาพดีพอสมควร 

         0.20 – 0.29 อาํนาจจาํแนกค่อนขา้งตํ่า เป็นขอ้สอบท่ีมีคุณภาพพอใช ้

         0.00 – 0.19 อาํนาจจาํแนกตํ่า  เป็นขอ้สอบท่ีใชไ้ม่ได ้

  10. นาํขอ้สอบท่ีผา่นการหาค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกตามท่ีเกณฑ์กาํหนด

ไวไ้ปทดสอบกบันกัศึกษาท่ีเรียนเร่ืองการวิเคราะห์และการออกแบบฐานขอ้มูลจาํนวน 40 คน และ

นาํผลท่ีไดจ้ากการทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR-20 

ของคูเดอร์-รีชาร์ดสันและค่าความเช่ือมัน่ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 0.7 (พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2553: 205) จึงจะ

เป็นแบบทดสอบท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เป็นเกณฑ์ท่ียอมรับได ้ การหาค่าความเช่ือมัน่ในแบบทดสอบ 

โดยใชสู้ตร KR -20 Kuder Richardson (พรรณี  ลีกิจวฒันะ.2553 : 203)  
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  เม่ือ rtt   แทน  ค่าความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือวดั 

   K    แทน   จาํนวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 

   ∑    แทน    ผลรวม 

   P    แทน   สัดส่วนของผูต้อบถูกในแต่ละขอ้  

q    แทน   สัดส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละขอ้ 

    S2     แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั  

  



 
 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คดัเลือกแบบทดสอบท่ีผา่นเกณฑ ์IOC 

 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

เร่ิมตน้ 

ศึกษาวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และแนวคิดของบลูม 

สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ศึกษาแผนการสอนเร่ืองการใชง้านระบบปฏิบติัการเครือข่าย  สาํหรับนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัวธีิการสร้างขอ้สอบและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสร้าง

ขอ้สอบแบบต่าง ๆ 

 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

ทดลองกบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 40 คน 

วิเคราะห์ความยากง่ายและอาํนาจจาํแนก 

คดัเลือกขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑ ์หาความเช่ือมัน่ 

ไดแ้บบทดสอบท่ีมีคุณภาพ 

จบ 

ลงภาคสนาม 



 
 

ภาพที ่3.3 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทาํการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในภาคเรียนท่ี 2 ปี 

การศึกษา 2560 สําหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ โดยมีวธีิดาํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมการผูว้จิยัไดมี้การจดัเตรียมตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1.1 วางแผนการปฏิบติัการ (Plan) 

  1.2 ศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนวิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล เร่ืองการ

วเิคราะห์และออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

  1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  

  1.4 กาํหนดระยะเวลาในการทดลอง คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
  1.5 เตรียมกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลอง โดยไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

(Cluster Sampling) ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย Sample Random Sampling) ดว้ยวิธีจบั

สลากมา 40 คนแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 20 คน 

1.6 เตรียมห้องทดลองและเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยให้ศึกษา 1 คนต่อเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง โดยจะทาํการทดลอง ณ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

1.7 นาํบทเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้ทดลองใช ้

2. ขั้นทดลอง ผูว้จิยัจดัลาํดบัการทดลองดงัน้ี 

2.1 แนะนาํวธีิการเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงขอ้ตกลงต่าง ๆ 

  2.2 ทาํการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน เร่ืองการติดตั้งและใช้งานผา่นระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีผ่านการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือ ความยากง่าย อาํนาจจาํแนก 

ให้กบันกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้ิจยักาํหนดเวลาในการทาํแบบทดสอบ เม่ือนกัศึกษาทาํ

เสร็จแลว้เก็บแบบทดสอบและกระดาษคาตอบเพื่อนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

  2.3 นกัศึกษาการศึกษาบทเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามลาดบัขั้นตอน

ของบทเรียนผา่น เร่ืองการติดตั้งและใชง้านผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามเวลาท่ีกาํหนด 

  2.4 นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทาํกิจกรรมระหวา่งเรียนตามลาํดบัเม่ือเรียนจบแต่

ละหน่วยจนครบเน้ือหาทั้งหมดของบทเรียนในแต่ละหน่วย 

2.5 ทาํการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 



 
 

  2.6 ผูว้ิจยันําผลท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนไป

วิเคราะห์ขอ้มูลและหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานซ่ึงกาํหนดไวไ้ม่น้อยกว่า 

80/80  

3. ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาดบัขั้นต่อไปน้ี

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 

  3.1 การเก็บขอ้มูลจากการประเมินคุณภาพของบทเรียนจากแบบประเมินคุณภาพ

โดยผูเ้ช่ียวชาญ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย 

  3.2 การเก็บคะแนนจากการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ย

บทเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการวเิคราะห์และการออกแบบฐานขอ้มูล 

  3.3 การเก็บคะแนนจากการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างเรียนในแต่ละ

หน่วยการเรียนรู้หลงัจากท่ีเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียน โดยใหน้กัศึกษาทาํกิจกรรมระหวา่งการ

เรียนในแต่ละหน่วยส่งผ่านบทเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองการติดตั้งและใช้งานบน

ระบบปฏิบติัการเครือข่าย 

  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจ ัยทาํการวิเคราะห์ข้อมูลและเก็บรวมรวมข้อมูล บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามลาํดบัดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  1. 1 การประเมินบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เบ้ืองตน้สําหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ จากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ ในรูปแบบของมาตราประเมินค่า    5 ระดบั โดยใช้

เกณฑแ์ปลความหมายของค่าเฉล่ียแต่ละขอ้ ดงัน้ี 

คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง 

คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพพอใช ้

คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 

คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพดี 

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก 

   1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทาํแบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E1/E2) ดงัน้ี 



 
 

   1.2.1 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) โดยการนาํคะแนนจาก

การทาํกิจกรรมระหวา่งเรียนของผูเ้รียนทีละคนมารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียและเทียบส่วนเป็นร้อยละ 

   1.2.2 การหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) โดยการนาํคะแนนจากการทาํ

แบบทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทีละคนมารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียและเทียบส่วนเป็นร้อยละ 100 
 

 1.การคาํนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

   100x
NxA

X
E 1

1
∑=  

   เม่ือ 1E  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

             1X∑  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมในบทเรียน 

   A  คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมในบทเรียน 

   N  คือ จาํนวนผูเ้รียน 

 2.  การคาํนวณหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 

   100x
NxB

X
E 2

2
∑=  

 

  เม่ือ 2E  คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

            2X∑  คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 

   B  คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 

   N  คือ จาํนวนผูเ้รียน 

 

  1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนาํผลต่างระหวา่งคะแนนจากการ

ทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยบทเรียนผา่นระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เร่ืองการวิเคราะห์และการออกแบบฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้

สถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) 

 

2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการ

วิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ 80/80 



 
 

  2.2 การหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการ

วิเคราะห์และการออกแบบฐานขอ้มูล สําหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ท่ีไดจ้ากการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิดา้นเน้ือหาและดา้น

เทคนิคการผลิตส่ือ โดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) 

ดงัน้ี (พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2553: 245) 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ใชสู้ตรดงัน้ี 

     X =  
n
X∑

 

 

เม่ือ X    =  ค่าเฉล่ีย 

      ∑ X  =  ผลรวมของคะแนนในชุดขอ้มูล 

 n   =  จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) มีสูตรดงัน้ี (พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2553: 248) 

 

  S     = 
( )

1
Χ-Χ∑ 2

n  
 

           เม่ือ S =    ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

           ∑ = ผลรวมของคะแนน  

X = คะแนนแต่ละค่าในชุดขอ้มูล 

          X  =     ค่าเฉล่ียของคะแนนในชุดขอ้มูล 

             n-1= จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุในแต่ละดา้น 

 

  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนดว้ย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองการวิเคราะห์และการออกแบบ

ฐานขอ้มูล สาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชย

การโดยการทดสอบค่า (t – test) ชนิด Dependent Samples (พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2550: 147)  

 

           



 
 

 

  สูตรท่ีใช ้

    

1
)(∑ ∑

∑
22

n
DDn

D
t =     ;df = n-1  

 

 เม่ือ D =   ผลต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

  ∑D =   ผลรวมของผลต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

∑D2 =   ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนยกกาํลงั

สอง 

   n     =   จาํนวนนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 ผลการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาหาประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของ

ผูเ้รียน โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เร่ือง การพฒันาบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

แบ่ง 3 ตอนดงัน้ี  

ตอนท่ี1. ผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย วิชาโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มูล  

ตอนท่ี 2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ      

เครือข่าย เร่ืองการวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล 

ตอนท่ี 3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการพฒันาบทเรียนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

 

ตอนที่ 1. ผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย วิชาโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดพ้ฒันาบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดงัน้ี 

1. เน้ือหา มีดงัน้ี 

หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

                1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

                 2. จุดประสงคข์องการใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

หน่วยท่ี 2 การวเิคราะห์และการออกแบบฐานขอ้มูล 

   1. การวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบฐานขอ้มูล 

     2. การออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

 2. บทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีคุณสมบติัของบทเรียน ดงัน้ี 



 
 

กกกกกกกก 2.1 การนาํเสนอตามลาํดบัขั้นตอนเน้ือหา ผูเ้รียนทาํตามลาํดบัขั้นตอนได ้

กกกกกกกก 2.2 บทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเน้ือหาออกเป็น 2 เร่ือง 

2.2.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

2.2.2 จุดประสงคข์องการใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

กกกกกกกก 2.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยหาค่าความเท่ียงตรงจาก

วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

กกกกกกกก  2.4 ผลท่ีไดจ้ากการพฒันาบทเรียนผา่นระบบเครือข่ายมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.4.1 หนา้แรกอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนวชิาโปรแกรมจดัการ   

         ฐานขอ้มูล 

2.4.2 ผูเ้รียนเขา้ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ดงันั้น ผูว้จิยัขอเสนอการใชง้านบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพที ่4.1   เร่ิมตน้เขา้สู่หนา้หลกั 

ภาพท่ี 4.1 เป็นการแสดงหน้าจอเร่ิมตน้เขา้สู่บทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา

โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล แลว้ใหน้กัศึกษาคลิกท่ี “เมนูบทเรียน” เพื่อเขา้สู่เน้ือหารายวชิา 



 
 

 
ภาพที ่4.2   หนา้คาํอธิบายรายวชิา/วตัถุประสงคร์ายวชิา 

ตอนที่ 2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2     สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

กกกกกกกกการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายวิชา

โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2 มีผลการวจิยั ดงัน้ี 

ตารางที ่4.1 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพดา้นเน้ือหาของบทเรียนผา่น 

      

เนือ้หาบทเรียน 

 

 
 

 

S.D. 

 

  

ระดับคุณภาพ 

1.  เน้ือหาบทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 4.33 0.58 ดี 

2.   ความถูกตอ้งและความชดัเจนของเน้ือหา 4.33 0.58 ดี 

3.  การจดัลาํดบัของเน้ือหามีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

4.  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน 4.67 0.58 ดีมาก 

5.  รูปภาพประกอบมีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

6.  ความถูกตอ้งของรูปภาพและคาํอธิบาย 4.33 0.58 ดี 

7.  ความชดัเจนของแบบทดสอบ 4.67 0.58 ดีมาก 

8.  การสรุปเน้ือหาและเวลาท่ีใชเ้หมาะสมกบัเน้ือหา 4.67 0.58 ดีมาก 

9.  การนาํบทเรียนไปใชใ้นการเรียนและทบทวนได ้ 5.00 0.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.52 0.51  ดีมาก 



 
 

  

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 

X = 4.52 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยพบวา่มี

รายการท่ีมีคุณภาพดีมากมี 4 รายการมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.50 ข้ึนไปและมี 5 รายการมีคุณภาพดีมี

ค่าเฉล่ีย X = 4.33 

 

ตารางที ่4.2   ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ 

คุณลกัษณะเทคนิคการผลติส่ือ X  S.D ระดับคุณภาพ 

1. การนาํเขา้สู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 4.67 0.58 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบของตัวอักษรและขนาด

ตวัอกัษร ท่ีใชใ้นการนาํเสนอ 

4.33 0.58 ดี 

3. ความเหมาะสมของการใชสี้ของตวัอกัษร 3.67 0.58 ดี 

4. การจดัวางเน้ือหา และมีภาพประกอบเหมาะสม 3.67 0.58 ดี 

5. ความเหมาะสมของการจดัวางรูปแบบในบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมของสีและรูปภาพ 4.67 0.58 ดีมาก 

7. บทเรียนมีลกัษณะการจูงใจ และน่าสนใจ 3.67 0.58 ดี 

8. บทเรียนมีลกัษณะการเช่ือมโยง 4.00 1.00 ดี 

9.บทเรียนทาํความเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น 4.33 0.58 ดี 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.19 0.68 ดี 

  

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ มีคุณภาพอยูใ่น

ระดบัดี มีค่าเฉล่ีย โดยรวมกนัเท่ากบั X = 4.19 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพบวา่มีรายการท่ีมีคุณภาพดีมาก มี 3 รายการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 โดย

พบวา่มีรายการท่ีมีคุณภาพดี  มี 6 รายการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50-4.49  



 
 

 

ตารางที ่4.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ผลการทดลอง 
คะแนนสอบ ค่าเฉลีย่ร้อยละ 

(ประสิทธิภาพของ

บทเรียน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 20 16.57 82.85 (E ) 1

แบบทดสอบหลงัเรียน 20 16.17 80.85 (E ) 2

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 

2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

E1/ E2 เท่ากบั 82.85/80.85 ซ่ึงไม่ตํ่ากวา่ 80/80    เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 

  



 
 

กกกก ตอนที่ 3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การพฒันาบทเรียนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

กกกกกกกกผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และค่าคะแนน

ความกา้วหนา้ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ตารางที ่4.4  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน (20) คะแนนหลงัเรียน (20) ค่าความกา้วหนา้ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

8 

8 

8 

7 

7 

10 

11 

11 

10 

9 

9 

8 

8 

11 

11 

9 

9 

7 

8 

10 

9 

10 

11 

9 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

18 

17 

18 

17 

18 

15 

14 

16 

18 

17 

15 

17 

15 

14 

14 

15 

18 

18 

6 

7 

7 

8 

9 

6 

7 

6 

8 

8 

9 

7 

6 

5 

7 

8 

6 

10 

7 

4 

5 

5 

7 

9 



 
 

 
คนท่ี คะแนนก่อนเรียน (20) คะแนนหลงัเรียน (20) ค่าความกา้วหนา้ 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

10 

8 

11 

10 

10 

11 

8 

9 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

7 

8 

17 

17 

15 

16 

14 

17 

16 

17 

19 

18 

18 

17 

16 

16 

15 

15 

7 

9 

4 

6 

4 

6 

8 

8 

8 

7 

8 

7 

7 

7 

8 

7 

𝐱� 9.25 16.20 6.95 

S.D 1.32 1.42  

จากตารางท่ี 7 พบวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพปีท่ี 2 มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยมีคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 9.25 คะแนน ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.32 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 16.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.42 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักศึกษาได้คะแนนเพิ่มข้ึนทุกคนโดยมีค่าความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนท่ี

ระหวา่ง 4-10 คะแนน แสดงวา่นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มูล มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน 

ตารางค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนนัยสําคญัหลงัเรียน และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คะแนน N 𝑥 SD T-test Sig. 

ก่อนเรียน 40 9.25 1.32 -30.710 .000 



 
 

หลงัเรียน 40 16.20 1.42 

มีนยัสําคญัทางสถิติระดบั .05 จากตารางพบว่าคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.25 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.32 ( 𝑥 = 9.25, SD= 1.32) คะแนนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.20 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.42 ( 𝑥 = 16.20, SD= 1.42) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียของคะแนนแบบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีค่า T-test เท่ากบั -30.710 และ Sig. เท่ากบั .000 

พบวา่คะแนนหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติตามระดบั .05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่5 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

กกกกการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ซ่ึงไดศึ้กษาคน้ควา้โดยมีขั้นตอนการ

สรุปไดด้งัน้ี 

กกกกวตัถุประสงค์ของการวจัิย 

กกกก1. เพื่อพฒันาบทเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวทิยาลยั  เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ

ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

กกกก2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนวิชาโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มูล 

กกกกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปี

ท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีกาํลงัศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 นกัศึกษาทั้งหมด 80 

คน จํานวน 2 ห้อง ห้องละ 20 คน ท่ีศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพพุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

กกกกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้วจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น

ปีท่ี 2 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีกาํลงัศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 นกัศึกษาทั้งหมด 40 

คน จาํนวน 2 หอ้ง หอ้งละ 20 คน โดยเป็นหอ้งท่ีมีศึกษา กลุ่มอ่อน กลุ่มปานกลาง และกลุ่มเก่ง คละ

กนั ซ่ึงเลือกใชว้ธีิการสุ่มแบบง่าย ท่ีใชใ้นการทดลองการวจิยั 

กกกกเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกก 1.บทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

กกกก2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจัดการ

ฐานขอ้มูล สาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 



 
 

กกกก3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยนาํไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 40 คน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ ซ่ึงมีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.70 และค่าอาํนาจจาํแนกอยู่

ระหว่าง 0.20-0.50 โดยมีค่าความเช่ือมัน่ 0.89 ซ่ึงมีแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนเป็น

ขอ้สอบชุดเดียวกนั 

กกกกสถิติทีใ่นการวเิคราะห์ข้อมูลสําหรับการวจัิยคร้ังนี ้

กกกก1. การวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา

โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล โดยใช้ค่าเฉล่ีย และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการประเมินของ

ผูท้รงคุณวฒิุ ดา้นเน้ือหา และดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ 

กกกก2. การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  โดยวิเคราะห์จากคะแนนทําแบบทดสอบก่อนเรียน และ

แบบทดสอบหลงัเรียน ดว้ยบทเรียนโดยใชสู้ตร E1/E2 

กกกก3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยการ

วิเคราะห์จากคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สรุปผลการวจิัย 

กกกก1. ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการ

ฐานข้อมูล สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ดา้นเน้ือหามีคุณภาพระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย X =4.52 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 และดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ มีมีคุณภาพระดบัดี มีค่าเฉล่ีย X =4.19 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 เป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้

กกกก2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากบั 82.85/80.85 ซ่ึงไม่

ตํ่ากวา่ 80/80 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้



 
 

กกกก3. ผลการเปรียบเทียบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมุติฐานท่ีตั้งไว ้

การอภิปรายผล 

1. คุณภาพของบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล สําหรับ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วิทย์พณิชยการ จากการอภิปรายผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์บทเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตทางดา้นเน้ือหาคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั X =4.52 ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้

สร้างแบบทดสอบท่ีตรงตามหลกัสูตร ท่ีมีเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย และได้ใจความ เน้ือหาถูกตอ้ง ซ่ึง

เน้ือหานั้ นได้นําไปตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาด จากผูท้รงคุณวุฒิ ได้เป็นอย่างดีข้ึน สามารถ

นาํไปใชเ้ป็นเอกสารประกอบการสอนได ้จึงทาํให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบั

ดีมาก ส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดบัดี  โดยมี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั X =4.19 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้จิยัไดส้ร้างบทเรียนเป็นบทเรียนท่ีมีรูปแบบการนาํเสนอ

เน้ือหาท่ีชัดเจน ตามขั้นตอนการออกแบบมีเน้ือหาท่ีเข้าใจง่ายก่อนนําไปให้ผูท้รงคุณวุฒิได้

ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้ไดน้าํไปแกไ้ขขอ้ท่ีบกพร่อง ก่อนท่ีจะนาํไปใชก้บันกัศึกษา จาํนวน 3 

คน (เก่ง ปานกลาง และอ่อน) และ  6 คนตามลาํดบัขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้นจึงทาํให้ผล

การวเิคราะห์คุณภาพดา้นเทคนิคการผลิตส่ืออยูใ่นคุณภาพระดบัดี 

กกกกการหาคุณภาพบทเรียนในการทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 คน จากการทดสอบ

พบว่าคุณภาพของบทเรียนซ่ึงผลการวิจยัท่ีได้สอดคล้องกบังานวิจยัของ วรรณิดา ผาคาํ (2549: 

บทคดัยอ่) การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองความน่าจะเป็น ช่วง

ชั้นท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มกลา้ มีคุณภาพดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัดีมาก 

( X = 4.50) และดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ อยูใ่นระดบัดี ( X  = 4.27)    

กกกก2. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล สําหรับนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ

ผลจากการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพ E1/E2 

เท่ากบั 82.85/80.85 ซ่ึงไม่น้อยกวา่เกณฑ์ 80/80 และพบวา่ บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ี

ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนนั้นได้ผ่านขั้นตอนการทดลองการใช้กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองมาแล้วเพื่อหา

ขอ้บกพร่องของบทเรียนก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มทดลองมาแลว้  ดงันั้นบทเรียนจึงมีคุณภาพ โดยผูว้ิจยั



 
 

ได้ใช้กรอบแนวคิดของ Robert Gagne’ (อา้งใน กิตติศกัด์ิ สิงห์สูงเนิน.2549 :45 )  ซ่ึงนํามา

ประยกุตใ์ช ้9  เหตุการณ์มีดงัน้ี1) เร่งเร้าความสนใจ (Gain attention) เพื่อกระตุน้และแรงจูงใจให้แก่

ผูเ้รียน ให้สนใจเน้ือหา และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนในการท่ีจะศึกษาเน้ือหาต่อไป 2) 

บอกวตัถุประสงค์ (Specify Objectives) เพื่อให้ผูเ้รียนทราบถึงความคาดหวงัของบทเรียนต่อ

พฤติกรรมของผูเ้รียน และเป็นการแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ถึงประเด็นสําคญัของเน้ือหา 3) ทบทวน

ความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้บทวนบทเรียนท่ีเคยเรียนท่ีผา่นมาแลว้ 4)

นาํเสนอเน้ือหาใหม่ (Present New Information) 5) ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide  Learning) 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และประสบการณ์เดิมรวมกันเป็นความรู้ใหม่ทาํให้ผูเ้รียนวิเคราะห์และ

ตีความในเน้ือหาใหม่บนพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์เดิม6) กระตุน้การตอบสนอง (Elicit 

Response) โดยให้ผูเ้รียนไดร่้วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดร่้วมคิด ร่วมตอบปัญหา

ใหม่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัเน้ือหา ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนจดจาํเน้ือหาไดดี้ยิ่งข้ึน 7) ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 

(Provide  Feedback) เพื่อเป็นการกระตุน้ความสนใจจากผูเ้รียนโดยการบอกเป้าหมายท่ีชดัเจนและ

แจง้ให้ผูเ้รียนทราบตาํแหน่งท่ีกาํลงัศึกษาวา่ห่างจากเป้าหมายเท่าใด 8)ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess 

Performance) 9) สรุปและนาํไปใช ้(Review and Transfer) 

กกกกจากการพิจารณาค่า E1/E2 เท่ากับ 82.85/80.85 พบว่า ผลการวิจยั น้ีได้สอดคล้องกับ       

งานวิจยัของ นริสรา ลอยฟ้า (2552: 58) ได้พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เร่ืองการสร้างโมเดลความสัมพนัธ์

ระหวา่งขอ้มูล สาํหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี บทเรียนมี

คุณภาพดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัดีมาก (X=4.50) และคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิตส่ืออยูใ่นระดบัดี 

(X=4.16) จากผลการวจิยัประสิทธิภาพของบทเรียน 87.97/87.28 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

กกกก3. ดา้นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จากการอภิปรายผลการวิจยั พบว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เพราะ

บทเรียนท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน เป็นบทเรียนท่ีมีความน่าสนใจมีการจูงใจและเร่งเร้าความน่าสนใจให้

นกัศึกษาอยากเรียน ด้วยการใช้ภาพ หรือใช้ส่ือประกอบกนัหลาย ๆ อย่าง โดยส่ือท่ีสร้างข้ึนนั้น

เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาและความน่าสนใจ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อความสนใจของนักศึกษา เช่น การ

เลือกใชรู้ปภาพคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของบทเรียน เพื่อเร่งความสนใจของบทนาํความรู้

เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ใช้เทคนิคการนําเร่ืองท่ีปรากฏภาพต่าง ๆ ประกอบ เพื่อไม่ให้



 
 

นกัศึกษาเบ่ือใช้ภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา ระดบัความรู้เหมาะสมกบัวยัของนกัศึกษาใชเ้ทคนิคการ

นาํเสนอเขา้ช่วย เลือกใช้สีตดักบัฉากหลงัอย่างชัดเจน บอกวตัถุประสงค์ โดยแยกวตัถุประสงค์

ออกเป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ วตัถุประสงคท์ัว่ไป และวตัถุประสงคเ์ฉพาะ โดยบอกวตัถุประสงคเ์ลือกใช้

ประโยคสั้น ๆ หลีกเล่ียงการใชค้าํท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกั การทบทวนความรู้เดิมก่อนท่ีจะนาํความรู้ใหม่

แก่นักศึกษาจะตอ้งมีการประเมินความรู้โดยต้องพิจารณาความรู้เดิมดงัน้ีมีการทดสอบความรู้

พื้นฐานก่อนนาํเสนอเน้ือหาเดิมแบบทดสอบมีคุณภาพแปลผลไดช้ี้แนะแนวทางการเรียนรู้เพื่อให้

ผูเ้รียนมีการเรียนรู้และประสบการณ์เดิม ทาํใหผู้เ้รียนวเิคราะห์และตีความในเน้ือหาใหม่บนพื้นฐาน

ของความรู้ และประสบการณ์เดิม และการช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ทาํให้นกัศึกษาวิเคราะห์และ

ตีความในเน้ือหาใหม่บนพื้นฐาน ประสบการณ์เดิม เช่น การเลือกภาพประกอบนาํเสนอเน้ือหาให้

มากท่ีสุด พร้อมกบัใหข้อ้มูลการยอ้นกลบัเพื่อใหเ้ป็นการกระตุน้ความสนใจจากผูเ้รียนโดยการบอก

เป้าหมายท่ีชดัเจน 

กกกกจากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต         

วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล สําหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติศกัด์ิ สิงห์สูงเนิน (2549: 46) ซ่ึงไดท้าํงานวิจยัการ

พฒันาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เร่ืองการส่งสัญญาณแบบอนาล็อก และ

ดิจิตอล พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ              

ท่ีระดบั .05  

ข้อเสนอแนะ 

กกกกข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

กกกกกกกก1. การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

ผูเ้รียนควรศึกษาบทเรียนให้เขา้ใจก่อนทาํตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้ให้ถูกต้อง และมีคาํแนะนํา

เก่ียวกบัขั้นตอนการใชบ้ทเรียนใหช้ดัเจน 

กกกกกกกก2. การใช้ภาพส่ือความหมาย มีทั้งภาพเคล่ือนไหว และภาพน่ิงเพื่อเร้าความสนใจต่อ

ผูเ้รียน โดยผูว้จิยัไดใ้ชท้ั้งภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิง พร้องทั้งสีของภาพเพื่อใหมี้ความน่าสนใจ 

กกกกกกกก3. การเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ควร

ใหอิ้สระในเร่ืองของเวลาไม่ควรจาํกดัเร่ืองเวลา และสถานท่ีในการเรียน ของนกัศึกษาและเพื่อให้ผู ้

เรียนมีโอกาสศึกษาบทเรียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และจะเป็นผลดีต่อผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 



 
 

กกกกกกกก4. การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

ครูผูส้อนจดัเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายให้มีความพร้อม เพื่อป้องกนัการ

ล่าชา้ของอุปกรณ์ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นขณะทาํการเรียนการสอน 

กกกกกกกก5. มีการเรียนทบทวนไดต้ลอดเพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจ มีใจรักใน

การเรียน และมีความสนุกสนานในการเรียน 

กกกกข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยต่อไป 

กกกกกกกก1. ควรมีการพฒันาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

ใหมี้การเรียน และการวจิยักบัทบทวนเน้ือหากบับทเรียนอ่ืน ๆ ไดอี้ก 

กกกกกกกก2. ควรมีการนาํบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล         

มีการนําเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ในรูปแบบของดีวีดี หรือในส่ืออ่ืน เพื่อให้บทเรียนมีความ

น่าสนใจ และเรียนไดต้ลอด 

กกกกกกกก3. ควรมีการนาํบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล       

ไดน้าํไปทดลองใช้กบัสถานศึกษาอ่ืน ไดท้ดลองใช้เพื่อให้ผูเ้รียนในสถาบนัอ่ืนไดศึ้กษาบทเรียน 

พร้อมจะไดป้รับปรุง และพฒันาบทเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนในคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก4. ควรส่งเสริมให้มีการวิจยัและพฒันาบทเรียนผ่านเครือข่ายบทเรียนอ่ืน ๆไปใช ้         

ในการเรียนการสอน จะไดมี้การพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บญัชา  ปะสีละเตสงั.2550. คู่มอืการพฒันาเวบ็ด้วย PHP5 และ MySql 5.  พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพซี์

เอด็ยเูคชัน่.ประไพ พงษจิ์วานิช.2541. การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ ช่วยสอน. 

วารสารสกัทอง. 

พรรณี  ลีกิจวฒันะ. 2553.  วธีิการวจิยัทางการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี  6 กรุงเทพฯ:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอยีดของแบบทดสอบ “ก่อนเรียน” แบบปรนัย 4 ตัวเลอืก 

รายวชิาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 

ระดับ ปวช.2 รหัสวชิา 2204-2208 

คําช้ีแจง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน “ก่อนเรียน” ของบทเรียนผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต วชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล แบบปรนยั 4 ขอ้  

1. ในการสร้างความสาํพนัธ์ระหวา่งตาราง ตารางทั้งสองจะตอ้งมีอะไรท่ีเหมือนกนั 

1) Record 2) Cell 

3) Table 4) Field 

2. ขอ้ใดเป็นคาํศพัทท่ี์ใชใ้นการสร้างความสัมพนัธ์ 

1) Database Key 2) Record  

3) Query 4) Field 

3. เมนูใดใชส้าํหรับสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง 

1) Tools 2) Data Relation 

3) Create Tools 4) Database Tools  

4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางมีก่ีแบบ 

1) 2 แบบ 2) 3 แบบ 

3) 4 แบบ 4) 5 แบบ 

5. One to Many เป็นความสัมพนัธ์แบบใด 

1) หน่ึง ต่อ หน่ึง 2) ไม่มีขอ้ถูก 

3) กลุ่ม ต่อ กลุ่ม 4) หน่ึง ต่อ กลุ่ม 

6. Primary Key หมายถึงขอ้ใด 

1) ขอ้มูลท่ีนาํไปคาํนวณ 2) ขอ้มูลท่ีซํ้ ากนัได ้

3) ขอ้มูลท่ีไม่สามารถซํ้ ากนัได ้ 4) ขอ้มูลท่ีแสดงผลแบบทางเลือก 

7. ในหน่ึงตารางควรมี Primary Key ก่ีฟิลด ์

1) 1 ฟิลด ์ 2) 2 ฟิลด ์

3) 3 ฟิลด ์ 4) ขอ้ 2 กบัขอ้ 3 ถูก 

8. ชนิดขอ้มูลใดใชส้าํหรับการคาํนวณ 

1) Date/Time 2) Calculate 

3) Lookup wizard  4) Short Text 

 



 
 

9. โปรแกรม Microsoft Access 2010 เหมาะกบังานลกัษณะใด 

1) งานจดหมาย 2) งานนาํเสนอ 

3) งานกราฟิก 4) งานฐานขอ้มูล 

10. ชนิดขอ้มูล Short Text สามารถกาํหนดขอ้มูลในฟิลดไ์ดก่ี้ตวัอกัษร 

1) 115 ตวัอกัษร 2) 155 ตวัอกัษร 

3) 255 ตวัอกัษร 4) 355 ตวัอกัษร 

11. “ขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปคาํนวณได”้ คือชนิดขอ้มูลในขอ้ใด 

1) Date/Time 2) Lookup wizard 

3) Text 4) Currency 

12. ไฟลฐ์านขอ้มูลใน Access 2010 นั้นมีส่วนขยายหรือนามสกุลของไฟลเ์ป็น 

1) .doc 2) .xls 

3) .accdb 4) .ppt 

13. หากตอ้งการกาํหนดขนาดของขอ้มูลรหสับตัรประชาชน ควรกาํหนด Field size เท่าไหร่ 

1) 10 ตวัอกัษร 2) 12 ตวัอกัษร 

3) 13 ตวัอกัษร 4) 14 ตวัอกัษร 

14. มุมมอง “Design View” หมายถึงการทาํงานใด 

1) มุมมองตาราง 2) มุมมองคิวร่ี 

3) มุมมองแกไ้ข 

จากขอ้มูลต่อไปน้ีใชต้อบคาํถามขอ้ 15-20 

ข้อมูลดังนี ้1, 2, 5, 13, 24, 36 

4) มุมมองออกแบบและแกไ้ข 

 

15. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ >=5 ขอ้มูลท่ีไดคื้อขอ้ใด 

1) 5 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

16. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ < 5 ขอ้มูลท่ีไดคื้อขอ้ใด 

1) 5 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

17. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ <= 5 ขอ้มูลท่ีไดคื้อขอ้ใด 

1) 5 2) 1, 2,5 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

 



 
 

18. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ <= 2 ขอ้มูลท่ีไดคื้อขอ้ใด 

1) 2 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

19. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ <= 36 ขอ้มูลท่ีไดคื้อขอ้ใด 

1) 2 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24,  4) 13, 24, 36 

20. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ < 36 ขอ้มูลท่ีไดคื้อขอ้ใด 

1) 2 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24,  4) ถูกทุกขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอยีดของแบบทดสอบ “หลงัเรียน” แบบปรนัย 4 ตัวเลอืก 

รายวชิาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 

ระดับ ปวช.2 รหัสวชิา 2204-2208 

 

คําช้ีแจง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน “ก่อนเรียน” ของบทเรียนผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต วชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล แบบปรนยั 4 ขอ้  

 

1. ในการสร้างความสาํพนัธ์ระหวา่งตาราง ตารางทั้งสองจะตอ้งมีอะไรท่ีเหมือนกนั 

1) Record 2) Cell 

3) Table 4) Field 

2. ขอ้ใดเป็นคาํศพัทท่ี์ใชใ้นการสร้างความสัมพนัธ์ 

1) Database Key 2) Record  

3) Query 4) Field 

3. เมนูใดใชส้าํหรับสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง 

1) Tools 2) Data Relation 

3) Create Tools 4) Database Tools  

4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางมีก่ีแบบ 

1) 2 แบบ 2) 3 แบบ 

3) 4 แบบ 4) 5 แบบ 

5. One to Many เป็นความสัมพนัธ์แบบใด 

1) หน่ึง ต่อ หน่ึง 2) ไม่มีขอ้ถูก 

3) กลุ่ม ต่อ กลุ่ม 4) หน่ึง ต่อ กลุ่ม 

6. Primary Key หมายถึงขอ้ใด 

1) ขอ้มูลท่ีนาํไปคาํนวณ 2) ขอ้มูลท่ีซํ้ ากนัได ้

3) ขอ้มูลท่ีไม่สามารถซํ้ ากนัได ้ 4) ขอ้มูลท่ีแสดงผลแบบทางเลือก 

7. ในหน่ึงตารางควรมี Primary Key ก่ีฟิลด ์

1) 1 ฟิลด ์ 2) 2 ฟิลด ์

3) 3 ฟิลด ์ 4) ขอ้ 2 กบัขอ้ 3 ถูก 

8. ชนิดขอ้มูลใดใชส้าํหรับการคาํนวณ 

1) Date/Time 2) Calculate 



 
 

3) Lookup wizard  4) Short Text 

9. โปรแกรม Microsoft Access 2010 เหมาะกบังานลกัษณะใด 

1) งานจดหมาย 2) งานนาํเสนอ 

3) งานกราฟิก 4) งานฐานขอ้มูล 

10. ชนิดขอ้มูล Short Text สามารถกาํหนดขอ้มูลในฟิลดไ์ดก่ี้ตวัอกัษร 

1) 115 ตวัอกัษร 2) 155 ตวัอกัษร 

3) 255 ตวัอกัษร 4) 355 ตวัอกัษร 



 
 

11. “ขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปคาํนวณได”้ คือชนิดขอ้มูลในขอ้ใด 

1) Date/Time 2) Lookup wizard 

3) Text 4) Currency 

12. ไฟลฐ์านขอ้มูลใน Access 2010 นั้นมีส่วนขยายหรือนามสกุลของไฟลเ์ป็น 

1) .doc 2) .xls 

3) .accdb 4) .ppt 

13. หากตอ้งการกาํหนดขนาดของขอ้มูลรหสับตัรประชาชน ควรกาํหนด Field size เท่าไหร่ 

1) 10 ตวัอกัษร 2) 12 ตวัอกัษร 

3) 13 ตวัอกัษร 4) 14 ตวัอกัษร 

14. มุมมอง “Design View” หมายถึงการทาํงานใด 

1) มุมมองตาราง 2) มุมมองคิวร่ี 

3) มุมมองแกไ้ข 

จากขอ้มูลต่อไปน้ีใชต้อบคาํถามขอ้ 15-20 

ข้อมูลดังนี ้1, 2, 5, 13, 24, 36 

4) มุมมองออกแบบและแกไ้ข 

 

15. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ >=5 ขอ้มูลท่ีไดคื้อขอ้ใด 

1) 5 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

16. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ < 5 ขอ้มูลท่ีไดคื้อขอ้ใด 

1) 5 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

17. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ <= 5 ขอ้มูลท่ีไดคื้อขอ้ใด 

1) 5 2) 1, 2,5 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

18. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ <= 2 ขอ้มูลท่ีไดคื้อขอ้ใด 

1) 2 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

19. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ <= 36 ขอ้มูลท่ีไดคื้อขอ้ใด 

1) 2 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24,  4) 13, 24, 36 

20. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ < 36 ขอ้มูลท่ีไดคื้อขอ้ใด 

1) 2 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24,  4) ถูกทุกขอ้ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบประเมนิส่ือการสอน (ด้านเนือ้หา) 

บทเรียนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ วชิาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล 

ระดบั ปวช.2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณิชยการ 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

ข้อความ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1 เนือ้หาการนําเสนอ      

 1.1 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม.. ........ ...... ......... ...... ..... 

 1.2 ความถูกตอ้งของเน้ือหา...................................... ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.3 ความถูกตอ้งในการลาํดบัเน้ือหาตามขั้นตอน....... ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.4 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาแต่ละตอน................. ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.5 ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา........................ ......... ...... .......... .......... ...... 



 
 

 1.6 ความชดัเจนในการสรุปเน้ือหา............................ ......... ...... .......... .......... ...... 

2 ภาพและภาษา      

 2.1 ความถูกตอ้งของภาพท่ีนาํมาใช.้.......................... ........ ...... ......... ...... ..... 

 2.2 ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช.้................................ ........ ...... ......... ......... ...... 

 2.3 ความสอดคลอ้งระหวา่งภาพกบัคาํบรรยาย.......... ........ ...... ......... ......... ...... 

3 เวลา      

 3.1 ความเหมาะสมของเวลากบัเน้ือหา....................... ........ ........ ........ ........ ...... 

 3.2 ความเหมาะสมของเวลากบัคาํบรรยาย................ ........ ........ ........ ........ ...... 

 3.3 ความเหมาะสมกบัเวลาในการนาํเสนอบทเรียน..... ........ ........ ........ ........ ...... 

4 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน      

 4.1 การตั้งคาํถามของแบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหา... ........ ........ ........ ........ ...... 

 4.2 คาํถามมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย........................... ........ ........ ........ ........ ...... 

 4.3 แบบทดสอบมีความสามารถวดัความรู้ ความเขา้ใจ... ........ ........ ........ ........ ...... 
 

ลงช่ือ  
 

วนัท่ี...........เดือน...............พ.ศ..................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมนิส่ือการสอน (ด้านเทคนิค) 

บทเรียนผ่านเครือข่ายวชิาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล 

ระดบั ปวช.2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณิชยการ 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

 
 

ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

  มา
ก 

  ปา
นก

ลา
ง 

  น้
อย

 

  น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

  

1 การสร้างแรงจูงใจให้กบัผู้เรียน      

 1.1 บทเรียนมีลกัษณะจูงใจ น่าสนใจในการเรียน........ ........ ...... ......... ...... ..... 



 
 

 1.2 การวางรูปแบบของหนา้จอ.................................. ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.3 การออกแบบขอ้ความไดส้วยงาม......................... ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.4 ความเหมาะสมของกราฟิก………………………. ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.5 ระยะเวลาในการนาํเสนอ.................................... ......... ...... ........ ........ ...... 

2 บอกวตัถุประสงค์ของการเรียน      

 2.1 ลกัษณะตรงตามเน้ือหา………………………….. ........ ...... ......... ...... ..... 

 2.2 ขอ้ความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเขียนวตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม......................... 

 

........ 

 

...... 

 

......... 

 

......... 

 

...... 

 2.3 มีการบอกวตัถุประสงคทุ์กหวัเร่ือง……………… ......... ......... ......... ......... ...... 

3 ทบทวนความรู้เดมิ      

 3.1 มีลกัษณะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใหม่...................... ........ ........ ........ ........ ...... 

 3.2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนกลบัไปศึกษาเน้ือหาท่ีผา่นมาแลว้ได.้ ........ ........ ........ ........ ...... 

4 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิความรู้      

 4.1 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้วบคุมทิศทาง 

และความชา้-เร็วในการเรียน............................... 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

...... 

 4.2 มีการนาํเขา้สู่บทเรียนโดยการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั

ความรู้ใหม่.................................................... 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

...... 

 4.3 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในบทเรียนตลอดการเรียน

............................................................................................... 

........ ........ ........ ........ ...... 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด (ต่อ) 

 
 

ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

  มา
ก 

  ปา
นก

ลา
ง 

  น้
อย

 

  น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

  

 4.4 ความหลากหลายและความเหมาะสม ของรูปแบบการมี

ปฏิสมัพนัธ์................................................ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

...... 

 4.5 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนตอบสนองในบทเรียน............ ........ ........ ........ ........ ...... 
 

 
ข้อเสนอแนะ 



 
 

  
  
 
                                                                                                 ลงช่ือ  
 

 

วนัท่ี...........เดือน...............พ.ศ..................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

รายนามผู้ เช่ียวชาญ 

แบบประเมินส่ือการสอนจากผู้ เช่ียวชาญ 



 
 

ผลการประเมินส่ือการสอนจากผู้ เช่ียวชาญ 

  



 
 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

วชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
1. อาจารยณ์ฐัชนญั เสริมศรี 

 วฒิุการศึกษา : คอ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 ตาํแหน่งงาน : อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 

 สถานท่ีทาํงาน : มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี สมุทรปราการ 
 
2.อาจารยสุ์ประวณ์ี  เวยีงสุข 
 วฒิุการศึกษา : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ตาํแหน่งงาน : อาจารยป์ระจาํหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 สถานท่ีทาํงาน : โรงเรียนวดับางพลีใหญ่ใน 
 
2.อาจารยสิ์ริพร สงบภยั 
 วฒิุการศึกษา : คอ.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 ตาํแหน่งงาน : อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 สถานท่ีทาํงาน : วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

  



 
 

แบบประเมนิส่ือการสอน (ด้านเนือ้หา) 

บทเรียนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ วชิาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล 

ระดบั ปวช.2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณิชยการ 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

ข้อความ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1 เนือ้หาการนําเสนอ      

 1.1 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม.. ........ ...... ......... ...... ..... 

 1.2 ความถูกตอ้งของเน้ือหา...................................... ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.3 ความถูกตอ้งในการลาํดบัเน้ือหาตามขั้นตอน....... ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.4 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาแต่ละตอน................. ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.5 ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา........................ ......... ...... .......... .......... ...... 

 1.6 ความชดัเจนในการสรุปเน้ือหา............................ ......... ...... .......... .......... ...... 

2 ภาพและภาษา      

 2.1 ความถูกตอ้งของภาพท่ีนาํมาใช.้.......................... ........ ...... ......... ...... ..... 

 2.2 ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช.้................................ ........ ...... ......... ......... ...... 

 2.3 ความสอดคลอ้งระหวา่งภาพกบัคาํบรรยาย.......... ........ ...... ......... ......... ...... 

3 เวลา      

 3.1 ความเหมาะสมของเวลากบัเน้ือหา....................... ........ ........ ........ ........ ...... 

 3.2 ความเหมาะสมของเวลากบัคาํบรรยาย................ ........ ........ ........ ........ ...... 

 3.3 ความเหมาะสมกบัเวลาในการนาํเสนอบทเรียน..... ........ ........ ........ ........ ...... 

4 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน      

 4.1 การตั้งคาํถามของแบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหา... ........ ........ ........ ........ ...... 

 4.2 คาํถามมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย........................... ........ ........ ........ ........ ...... 

 4.3 แบบทดสอบมีความสามารถวดัความรู้ ความเขา้ใจ... ........ ........ ........ ........ ...... 
 

ลงช่ือ  
 

วนัท่ี...........เดือน...............พ.ศ..................... 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

แบบประเมนิส่ือการสอน (ด้านเทคนิค) 

บทเรียนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ วชิาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล 

ระดบั ปวช.2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณิชยการ 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

 
 

ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

  มา
ก 

  ปา
นก

ลา
ง 

  น้
อย

 

  น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

  

1 การสร้างแรงจูงใจให้กบัผู้เรียน      

 1.1 บทเรียนมีลกัษณะจูงใจ น่าสนใจในการเรียน........ ........ ...... ......... ...... ..... 

 1.2 การวางรูปแบบของหนา้จอ.................................. ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.3 การออกแบบขอ้ความไดส้วยงาม......................... ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.4 ความเหมาะสมของกราฟิก………………………. ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.5 ระยะเวลาในการนาํเสนอ.................................... ......... ...... ........ ........ ...... 

2 บอกวตัถุประสงค์ของการเรียน      

 2.1 ลกัษณะตรงตามเน้ือหา………………………….. ........ ...... ......... ...... ..... 

 2.2 ขอ้ความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเขียนวตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม......................... 

 

........ 

 

...... 

 

......... 

 

......... 

 

...... 

 2.3 มีการบอกวตัถุประสงคทุ์กหวัเร่ือง……………… ......... ......... ......... ......... ...... 

3 ทบทวนความรู้เดมิ      

 3.1 มีลกัษณะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใหม่...................... ........ ........ ........ ........ ...... 

 3.2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนกลบัไปศึกษาเน้ือหาท่ีผา่นมาแลว้ได.้ ........ ........ ........ ........ ...... 

4 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิความรู้      

 4.1 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้วบคุมทิศทาง 

และความชา้-เร็วในการเรียน............................... 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

...... 

 4.2 มีการนาํเขา้สู่บทเรียนโดยการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั

ความรู้ใหม่.................................................... 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

...... 

 4.3 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในบทเรียนตลอดการเรียน

............................................................................................... 

........ ........ ........ ........ ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด (ต่อ) 

 
 

ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

  มา
ก 

  ปา
นก

ลา
ง 

  น้
อย

 

  น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

  

 4.4 ความหลากหลายและความเหมาะสม ของรูปแบบการมี

ปฏิสมัพนัธ์................................................ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

...... 

 4.5 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนตอบสนองในบทเรียน............ ........ ........ ........ ........ ...... 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
  
  
 
                                                                                                 ลงช่ือ  
 

 

วนัท่ี...........เดือน...............พ.ศ..................... 
  



 
 

ตารางที ่ก-1    ผลการประเมินความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมนิ 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 เฉลีย่ S.D. 
1. เนือ้หาการนําเสนอ           

1.1  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายเชิง       
พฤติกรรม 5 5 4 4.67 0.58 

1.2  ความถูกตอ้งของเน้ือหา 
5 5 4 4.67 0.58 

1.3  ความถูกตอ้งในการลาํดบัเน้ือหาตาม    
ขั้นตอน 5 5 4 4.67 0.58 

1.4  ความสอดคลอ้งของเน้ือหาแต่ละตอน 
5 5 4 4.67 0.58 

1.5  ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 
5 5 4 4.67 0.58 

1.6  ความชดัเจนในการสรุปเน้ือหา 
5 4 4 4.33 0.58 

รวมเฉลีย่ 5.00 4.83 4.00 4.61 0.58 
2.1  ความถูกตอ้งของภาพท่ีนาํมาใช ้ 5 5 4 4.67 0.58 

2.2  ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้ 5 5 4 4.67 0.58 

2.3  ความสอดคลอ้งระหวา่งภาพกบัคาํบรรยาย 5 5 4 4.67 0.58 

รวมเฉลีย่ 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 

3.  การใช้ภาษา      
3.1  ความเหมาะสมของเวลากบัเน้ือหา 5 4 4 4.33 0.58 

3.2  ความเหมาะสมของเวลากบัคาํบรรยาย 5 5 4 4.67 0.58 

3.3  ความเหมาะสมกบัเวลาในการนาํเสนอบทเรียน 5 5 4 4.67 0.58 

รวมเฉลีย่ 5.00 4.67 4.00 4.56 0.51 

4.  แบบทดสอบ      
4.1  การตั้งคาํถามของแบบทดสอบครอบคลุม 

เน้ือหา 
5 4 5 4.67 0.58 

4.2  คาํถามมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 5 4 4.67 0.58 

4.3  แบบทดสอบมีความสามารถวดัความรู้ ความ 
เขา้ใจ  

5 5 4 4.67 0.58 

รวมเฉลีย่ 5.00 4.67 4.33 4.67 0.33 
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่ก-2    ผลการประเมินความสอดคลอ้งดา้นเทคนิคของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมนิ 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
เฉลีย่ S.D. 

1. การสร้างแรงจูงใจให้กบัผู้เรียน     
 

    
1.1  บทเรียนมีลกัษณะจูงใจ น่าสนใจในการเรียน 3 5 4 4.00 1.00 

1.2  การวางรูปแบบของหนา้จอ 3 5 3 3.67 1.15 

1.3  การออกแบบขอ้ความไดส้วยงาม 3 4 3 3.33 0.58 

1.4  ความเหมาะสมของกราฟิก 3 4 3 3.33 0.58 

1.5  ความเหมาะสมของเสียงและจงัหวะ 3 4 4 3.67 0.58 

1.6  ระยะเวลาในการนาํเสนอ 3 4 4 3.67 0.58 

รวมเฉลีย่ 3.00 4.33 3.50 3.61 0.67 

2.  บอกวตัถุประสงค์ของการเรียน   
 

  
2.1  ลกัษณะตรงตามเน้ือหา 3 5 3.00 3.67 1.15 

2.2  ขอ้ความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเขียน   
       วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

3 5 3.00 3.67 1.15 

2.3  มีการบอกวตัถุประสงคทุ์กหวัเร่ือง 3 5 4.00 4.00 1.00 

รวมเฉลีย่ 3.00 5.00 3.33 3.78 1.07 

3.   ทบทวนความรู้เดมิ   
 

  
3.1  มีลกัษณะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใหม่ 3 5 4.00 4.00 1.00 

3.2  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนกลบัไปศึกษาเน้ือหาท่ีผา่น 
       มาแลว้ได ้

3 5 3.00 3.67 1.15 

รวมเฉลีย่ 3.00 5.00 3.50 3.83 1.04 

4.  การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิความรู้   
 

  
4.2  และความชา้-เร็วในการเรียน 3 5 3 3.67 1.15 

4.3  มีการนาํเขา้สู่บทเรียนโดยการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั

ความรู้ใหม่ 
3 4 4 3.67 0.58 

4.4  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในบทเรียนตลอดการ 

เรียน 
3 5 4 4.00 1.00 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่ก-2    (ต่อ) 

รายการประเมนิ 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
เฉลีย่ S.D. 

4.5  ความหลากหลายและความเหมาะสม ของ 
       รูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์ 

3 5 4 4.00 1.00 

รวมเฉลีย่ 3.00 4.80 3.75 3.85 0.90 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

รายนามผู้ เช่ียวชาญ 

แบบประเมินส่ือการสอนจากผู้ เช่ียวชาญ 

ผลการประเมินส่ือการสอนจากผู้ เช่ียวชาญ 

  



 
 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

วชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
1. อาจารยณ์ฐัชนญั เสริมศรี 

 วฒิุการศึกษา : คอ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 ตาํแหน่งงาน : อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 

 สถานท่ีทาํงาน : มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี สมุทรปราการ 
 
2.อาจารยสุ์ประวณ์ี  เวยีงสุข 
 วฒิุการศึกษา : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ตาํแหน่งงาน : อาจารยป์ระจาํหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 สถานท่ีทาํงาน : โรงเรียนวดับางพลีใหญ่ใน 
 
2.อาจารยสิ์ริพร สงบภยั 
 วฒิุการศึกษา : คอ.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 ตาํแหน่งงาน : อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 สถานท่ีทาํงาน : วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

  



 
 

แบบประเมนิส่ือการสอน (ด้านเนือ้หา) 

บทเรียนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ วชิาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล 

ระดบั ปวช.2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณิชยการ 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

ข้อความ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1 เนือ้หาการนําเสนอ      

 1.1 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม.. ........ ...... ......... ...... ..... 

 1.2 ความถูกตอ้งของเน้ือหา...................................... ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.3 ความถูกตอ้งในการลาํดบัเน้ือหาตามขั้นตอน....... ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.4 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาแต่ละตอน................. ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.5 ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา........................ ......... ...... .......... .......... ...... 

 1.6 ความชดัเจนในการสรุปเน้ือหา............................ ......... ...... .......... .......... ...... 

2 ภาพและภาษา      

 2.1 ความถูกตอ้งของภาพท่ีนาํมาใช.้.......................... ........ ...... ......... ...... ..... 

 2.2 ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช.้................................ ........ ...... ......... ......... ...... 

 2.3 ความสอดคลอ้งระหวา่งภาพกบัคาํบรรยาย.......... ........ ...... ......... ......... ...... 

3 เวลา      

 3.1 ความเหมาะสมของเวลากบัเน้ือหา....................... ........ ........ ........ ........ ...... 

 3.2 ความเหมาะสมของเวลากบัคาํบรรยาย................ ........ ........ ........ ........ ...... 

 3.3 ความเหมาะสมกบัเวลาในการนาํเสนอบทเรียน..... ........ ........ ........ ........ ...... 

4 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน      

 4.1 การตั้งคาํถามของแบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหา... ........ ........ ........ ........ ...... 

 4.2 คาํถามมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย........................... ........ ........ ........ ........ ...... 

 4.3 แบบทดสอบมีความสามารถวดัความรู้ ความเขา้ใจ... ........ ........ ........ ........ ...... 
 

ลงช่ือ  
 

วนัท่ี...........เดือน...............พ.ศ..................... 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบประเมนิส่ือการสอน (ด้านเทคนิค) 

บทเรียนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ วชิาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล 

ระดบั ปวช.2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณิชยการ 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

 
 

ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

  มา
ก 

  ปา
นก

ลา
ง 

  น้
อย

 

  น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

  

1 การสร้างแรงจูงใจให้กบัผู้เรียน      

 1.1 บทเรียนมีลกัษณะจูงใจ น่าสนใจในการเรียน........ ........ ...... ......... ...... ..... 

 1.2 การวางรูปแบบของหนา้จอ.................................. ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.3 การออกแบบขอ้ความไดส้วยงาม......................... ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.4 ความเหมาะสมของกราฟิก………………………. ........ ...... ......... ......... ...... 

 1.5 ระยะเวลาในการนาํเสนอ.................................... ......... ...... ........ ........ ...... 

2 บอกวตัถุประสงค์ของการเรียน      

 2.1 ลกัษณะตรงตามเน้ือหา………………………….. ........ ...... ......... ...... ..... 

 2.2 ขอ้ความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเขียนวตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม......................... 

 

........ 

 

...... 

 

......... 

 

......... 

 

...... 

 2.3 มีการบอกวตัถุประสงคทุ์กหวัเร่ือง……………… ......... ......... ......... ......... ...... 

3 ทบทวนความรู้เดมิ      

 3.1 มีลกัษณะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใหม่...................... ........ ........ ........ ........ ...... 

 3.2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนกลบัไปศึกษาเน้ือหาท่ีผา่นมาแลว้ได.้ ........ ........ ........ ........ ...... 

4 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิความรู้      

 4.1 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้วบคุมทิศทาง 

และความชา้-เร็วในการเรียน............................... 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

...... 

 4.2 มีการนาํเขา้สู่บทเรียนโดยการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั

ความรู้ใหม่.................................................... 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

...... 

 4.3 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในบทเรียนตลอดการเรียน

............................................................................................... 

........ ........ ........ ........ ...... 

 
 
 

 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด (ต่อ) 

 ระดบัความคดิเห็น 



 
 

 

ข้อความ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

  มา
ก 

  ปา
นก

ลา
ง 

  น้
อย

 

  น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

  

 4.4 ความหลากหลายและความเหมาะสม ของรูปแบบการมี

ปฏิสมัพนัธ์................................................ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

...... 

 4.5 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนตอบสนองในบทเรียน............ ........ ........ ........ ........ ...... 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
  
  
 
                                                                                                 ลงช่ือ  
 

 

วนัท่ี...........เดือน...............พ.ศ..................... 
  



 
 

ตารางที ่ก-1    ผลการประเมินความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมนิ 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 เฉลีย่ S.D. 
1. เนือ้หาการนําเสนอ           

1.1  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายเชิง       
พฤติกรรม 5 5 4 4.67 0.58 

1.2  ความถูกตอ้งของเน้ือหา 
5 5 4 4.67 0.58 

1.3  ความถูกตอ้งในการลาํดบัเน้ือหาตาม    
ขั้นตอน 5 5 4 4.67 0.58 

1.4  ความสอดคลอ้งของเน้ือหาแต่ละตอน 
5 5 4 4.67 0.58 

1.5  ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 
5 5 4 4.67 0.58 

1.6  ความชดัเจนในการสรุปเน้ือหา 
5 4 4 4.33 0.58 

รวมเฉลีย่ 5.00 4.83 4.00 4.61 0.58 
2.1  ความถูกตอ้งของภาพท่ีนาํมาใช ้ 5 5 4 4.67 0.58 

2.2  ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้ 5 5 4 4.67 0.58 

2.3  ความสอดคลอ้งระหวา่งภาพกบัคาํบรรยาย 5 5 4 4.67 0.58 

รวมเฉลีย่ 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 

3.  การใช้ภาษา      
3.1  ความเหมาะสมของเวลากบัเน้ือหา 5 4 4 4.33 0.58 

3.2  ความเหมาะสมของเวลากบัคาํบรรยาย 5 5 4 4.67 0.58 

3.3  ความเหมาะสมกบัเวลาในการนาํเสนอบทเรียน 5 5 4 4.67 0.58 

รวมเฉลีย่ 5.00 4.67 4.00 4.56 0.51 

4.  แบบทดสอบ      
4.1  การตั้งคาํถามของแบบทดสอบครอบคลุม 

เน้ือหา 
5 4 5 4.67 0.58 

4.2  คาํถามมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 5 4 4.67 0.58 

4.3  แบบทดสอบมีความสามารถวดัความรู้ ความ 
เขา้ใจ  

5 5 4 4.67 0.58 

รวมเฉลีย่ 5.00 4.67 4.33 4.67 0.33 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่ก-2    ผลการประเมินความสอดคลอ้งดา้นเทคนิคของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมนิ 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
เฉลีย่ S.D. 

1. การสร้างแรงจูงใจให้กบัผู้เรียน     
 

    
1.1  บทเรียนมีลกัษณะจูงใจ น่าสนใจในการเรียน 3 5 4 4.00 1.00 

1.2  การวางรูปแบบของหนา้จอ 3 5 3 3.67 1.15 

1.3  การออกแบบขอ้ความไดส้วยงาม 3 4 3 3.33 0.58 

1.4  ความเหมาะสมของกราฟิก 3 4 3 3.33 0.58 

1.5  ความเหมาะสมของเสียงและจงัหวะ 3 4 4 3.67 0.58 

1.6  ระยะเวลาในการนาํเสนอ 3 4 4 3.67 0.58 

รวมเฉลีย่ 3.00 4.33 3.50 3.61 0.67 

2.  บอกวตัถุประสงค์ของการเรียน   
 

  
2.1  ลกัษณะตรงตามเน้ือหา 3 5 3.00 3.67 1.15 

2.2  ขอ้ความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเขียน   
       วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

3 5 3.00 3.67 1.15 

2.3  มีการบอกวตัถุประสงคทุ์กหวัเร่ือง 3 5 4.00 4.00 1.00 

รวมเฉลีย่ 3.00 5.00 3.33 3.78 1.07 

3.   ทบทวนความรู้เดมิ   
 

  
3.1  มีลกัษณะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใหม่ 3 5 4.00 4.00 1.00 

3.2  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนกลบัไปศึกษาเน้ือหาท่ีผา่น 
       มาแลว้ได ้

3 5 3.00 3.67 1.15 

รวมเฉลีย่ 3.00 5.00 3.50 3.83 1.04 

4.  การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิความรู้   
 

  
4.2  และความชา้-เร็วในการเรียน 3 5 3 3.67 1.15 

4.3  มีการนาํเขา้สู่บทเรียนโดยการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั

ความรู้ใหม่ 
3 4 4 3.67 0.58 

4.4  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในบทเรียนตลอดการ 

เรียน 
3 5 4 4.00 1.00 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่ก-2    (ต่อ) 

รายการประเมนิ 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
เฉลีย่ S.D. 

4.5  ความหลากหลายและความเหมาะสม ของ 
       รูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์ 

3 5 4 4.00 1.00 

รวมเฉลีย่ 3.00 4.80 3.75 3.85 0.90 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดหน่วยการสอนวิชาโปรแกรมจดัการฐานข้อมลู 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

  



 
 

รายละเอยีดของรายวชิาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล รหัสวชิา 2204-2208 

เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2557 

ประเภทบริหารธุรกจิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลเป็นวชิาท่ีจดัอยูใ่นวชิาชีพเฉพาะซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาชีพ โดยมีจุดประสงคร์ายวชิา 

คาํอธิบายรายวชิา และเน้ือหาท่ีจะนาํมาสร้างบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดงัน้ี 

 

จุดประสงค์รายวชิา 

1. รู้ความหมายและความสาํคญัของฐานขอ้มูล 

2. เขา้ใจลกัษณะการจดัเก็บขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ 

3. เขา้ใจประเภทของโปรแกรมฐานขอ้มูล 

4. มีทกัษะในการทาํงานโดยใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล 

5. มีกิจนิสยัและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 

 มาตรฐานรายวชิา 

 1. อธิบายความหมาย หนา้ท่ี และส่วนประกอบของโปรแกรมฐานขอ้มูล 

2. ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลในการจดัเก็บ คน้ จดัการขอ้มูล 

3. ใชค้าํสัง่ในโปรแกรมฐานขอ้มูลเพ่ือสร้างโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลขนาดเลก็ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและประโยชน์ของฐานขอ้มูล โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบั

ลกัษณะงาน การจดัเก็บขอ้มูลดว้ยตารางขอ้มูล การป้อนและแกไ้ขตารางขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล การสร้างความสมัพนัธ์

ระหวา่งแฟ้มขอ้มูล การสร้างแบบฟอร์มในการกรอกขอ้มูล การสร้างรายงาน การ 

 หน่วยการสอนรายวชิาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล 

  การเรียนการสอนรายวชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลโดยแบ่งเป็นหน่วยการเรียนทั้งหมดตามแผนการ

จดัการเรียนรู้ทฤษฎีดงัน้ี 

ตารางที ่2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ทฤษฎี รายวชิาโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนการสอน จาํนวนช่ัวโมง 

1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 8 

2 การวเิคราะห์และการออกแบบฐานขอ้มูล 8 

3 แนะนาํโปรแกรม Microsoft Office Access 2010 12 

4 รู้จกักบั Table 10 

5 ทาํงานกบั Table ในมุมมองแผน่ขอ้มูล Datasheet 10 

6 รู้จกักบั Query 8 

7 รู้จกัและใช ้Form 8 

8 การใชง้าน Report 8 

 รวม 84 



 
 

 

ายละเอยีดของแบบทดสอบ “ก่อนเรียน” แบบปรนัย 4 ตวัเลอืก 

รายวชิาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล 

ระดบั ปวช.2 รหัสวชิา 2204-2208 
 

คาํช้ีแจง แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน “ก่อนเรียน” ของบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาโปรแกรมจดัการ

ฐานขอ้มูล แบบปรนยั 4 ขอ้  

 

1. ในการสร้างความสําพนัธ์ระหวา่งตาราง ตารางทัง้สองจะต้องมีอะไรท่ีเหมือนกนั 

1) Record 2) Cell 

3) Table 4) Field 

2. ข้อใดเป็นคําศพัท์ท่ีใช้ในการสร้างความสมัพนัธ์ 

1) Database Key 2) Record  

3) Query 4) Field 

3. เมนใูดใช้สําหรับสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตาราง 

1) Tools 2) Data Relation 

3) Create Tools 4) Database Tools  

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางมีก่ีแบบ 

1) 2 แบบ 2) 3 แบบ 

3) 4 แบบ 4) 5 แบบ 

5. One to Many เป็นความสมัพนัธ์แบบใด 

1) หนึง่ ตอ่ หนึง่ 2) ไมมี่ข้อถกู 

3) กลุม่ ตอ่ กลุม่ 4) หนึง่ ตอ่ กลุม่ 

6. Primary Key หมายถึงข้อใด 

1) ข้อมลูท่ีนําไปคํานวณ 2) ข้อมลูท่ีซํา้กนัได้ 

3) ข้อมลูท่ีไมส่ามารถซํา้กนัได้ 4) ข้อมลูท่ีแสดงผลแบบทางเลือก 

7. ในหนึง่ตารางควรมี Primary Key ก่ีฟิลด์ 

1) 1 ฟิลด์ 2) 2 ฟิลด์ 

3) 3 ฟิลด์ 4) ข้อ 2 กบัข้อ 3 ถกู 

8. ชนิดข้อมลูใดใช้สําหรับการคํานวณ 

1) Date/Time 2) Calculate 

3) Lookup wizard  4) Short Text 

9. โปรแกรม Microsoft Access 2010 เหมาะกบังานลกัษณะใด 



 
 

1) งานจดหมาย 2) งานนําเสนอ 

3) งานกราฟิก 4) งานฐานข้อมลู 

10. ชนิดข้อมลู Short Text สามารถกําหนดข้อมลูในฟิลด์ได้ก่ีตวัอกัษร 

1) 115 ตวัอกัษร 2) 155 ตวัอกัษร 

3) 255 ตวัอกัษร 4) 355 ตวัอกัษร 

11. “ข้อมลูท่ีสามารถนําไปคํานวณได้” คือชนิดข้อมลูในข้อใด 

1) Date/Time 2) Lookup wizard 

3) Text 4) Currency 

12. ไฟล์ฐานข้อมลูใน Access 2010 นัน้มีสว่นขยายหรือนามสกลุของไฟล์เป็น 

1) .doc 2) .xls 

3) .accdb 4) .ppt 

13. หากต้องการกําหนดขนาดของข้อมลูรหสับตัรประชาชน ควรกําหนด Field size เทา่ไหร่ 

1) 10 ตวัอกัษร 2) 12 ตวัอกัษร 

3) 13 ตวัอกัษร 4) 14 ตวัอกัษร 

14. มมุมอง “Design View” หมายถึงการทํางานใด 

1) มมุมองตาราง 2) มมุมองควิร่ี 

3) มมุมองแก้ไข 

จากขอ้มูลต่อไปน้ีใช้ตอบคาํถามขอ้ 15-20 
ข้อมูลดังนี ้1, 2, 5, 13, 24, 36 

4) มมุมองออกแบบและแก้ไข 

 

15. หากใช้โอเปอเรเตอร์ >=5 ข้อมลูท่ีได้คือข้อใด 

1) 5 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

16. หากใช้โอเปอเรเตอร์ < 5 ข้อมลูท่ีได้คือข้อใด 

1) 5 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

17. หากใช้โอเปอเรเตอร์ <= 5 ข้อมลูท่ีได้คือข้อใด 

1) 5 2) 1, 2,5 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

18. หากใช้โอเปอเรเตอร์ <= 2 ข้อมลูท่ีได้คือข้อใด 

1) 2 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

19. หากใช้โอเปอเรเตอร์ <= 36 ข้อมลูท่ีได้คือข้อใด 



 
 

1) 2 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24,  4) 13, 24, 36 
20. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ < 36 ขอ้มูลท่ีไดค้ือขอ้ใด 

1) 2 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24,  4) ถกูทกุข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดของแบบทดสอบ “หลงัเรียน” แบบปรนัย 4 ตวัเลอืก 

รายวชิาโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล ระดบั ปวช.2 รหัสวชิา 2204-2208 
คาํช้ีแจง แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน “หลงัเรียน” ของบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาโปรแกรมจดัการ

ฐานขอ้มูล แบบปรนยั 4 ขอ้  

 

1. ในการสร้างความสําพนัธ์ระหวา่งตาราง ตารางทัง้สองจะต้องมีอะไรท่ีเหมือนกนั 

1) Record 2) Cell 

3) Table 4) Field 

2. ข้อใดเป็นคําศพัท์ท่ีใช้ในการสร้างความสมัพนัธ์ 

1) Database Key 2) Record  

3) Query 4) Field 

3. เมนใูดใช้สําหรับสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตาราง 

1) Tools 2) Data Relation 

3) Create Tools 4) Database Tools  

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางมีก่ีแบบ 

1) 2 แบบ 2) 3 แบบ 

3) 4 แบบ 4) 5 แบบ 

5. One to Many เป็นความสมัพนัธ์แบบใด 

1) หนึง่ ตอ่ หนึง่ 2) ไมมี่ข้อถกู 

3) กลุม่ ตอ่ กลุม่ 4) หนึง่ ตอ่ กลุม่ 



 
 

6. Primary Key หมายถึงข้อใด 

1) ข้อมลูท่ีนําไปคํานวณ 2) ข้อมลูท่ีซํา้กนัได้ 

3) ข้อมลูท่ีไมส่ามารถซํา้กนัได้ 4) ข้อมลูท่ีแสดงผลแบบทางเลือก 

7. ในหนึง่ตารางควรมี Primary Key ก่ีฟิลด์ 

1) 1 ฟิลด์ 2) 2 ฟิลด์ 

3) 3 ฟิลด์ 4) ข้อ 2 กบัข้อ 3 ถกู 

8. ชนิดข้อมลูใดใช้สําหรับการคํานวณ 

1) Date/Time 2) Calculate 

3) Lookup wizard  4) Short Text 

9. โปรแกรม Microsoft Access 2010 เหมาะกบังานลกัษณะใด 

1) งานจดหมาย 2) งานนําเสนอ 

3) งานกราฟิก 4) งานฐานข้อมลู 

10. ชนิดข้อมลู Short Text สามารถกําหนดข้อมลูในฟิลด์ได้ก่ีตวัอกัษร 

1) 115 ตวัอกัษร 2) 155 ตวัอกัษร 

3) 255 ตวัอกัษร 4) 355 ตวัอกัษร 

11. “ข้อมลูท่ีสามารถนําไปคํานวณได้” คือชนิดข้อมลูในข้อใด 

1) Date/Time 2) Lookup wizard 

3) Text 4) Currency 
  

12. ไฟล์ฐานข้อมลูใน Access 2010 นัน้มีสว่นขยายหรือนามสกลุของไฟล์เป็น 

1) .doc 2) .xls 

3) .accdb 4) .ppt 

13. หากต้องการกําหนดขนาดของข้อมลูรหสับตัรประชาชน ควรกําหนด Field size เทา่ไหร่ 

1) 10 ตวัอกัษร 2) 12 ตวัอกัษร 

3) 13 ตวัอกัษร 4) 14 ตวัอกัษร 

14. มมุมอง “Design View” หมายถึงการทํางานใด 

1) มมุมองตาราง 2) มมุมองควิร่ี 

3) มมุมองแก้ไข 

จากขอ้มูลต่อไปน้ีใช้ตอบคาํถามขอ้ 15-20 
ข้อมูลดังนี ้1, 2, 5, 13, 24, 36 

4) มมุมองออกแบบและแก้ไข 

 

15. หากใช้โอเปอเรเตอร์ >=5 ข้อมลูท่ีได้คือข้อใด 



 
 

1) 5 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

16. หากใช้โอเปอเรเตอร์ < 5 ข้อมลูท่ีได้คือข้อใด 

1) 5 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

17. หากใช้โอเปอเรเตอร์ <= 5 ข้อมลูท่ีได้คือข้อใด 

1) 5 2) 1, 2,5 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

18. หากใช้โอเปอเรเตอร์ <= 2 ข้อมลูท่ีได้คือข้อใด 

1) 2 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24, 36 4) 13, 24, 36 

19. หากใช้โอเปอเรเตอร์ <= 36 ข้อมลูท่ีได้คือข้อใด 

1) 2 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24,  4) 13, 24, 36 
20. หากใชโ้อเปอเรเตอร์ < 36 ขอ้มูลท่ีไดค้ือขอ้ใด 

1) 2 2) 1, 2 

3) 5, 13, 24,  4) ถกูทกุข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

ประวติัผูว้ิจยั 

  



 
 

ประวตัิผู้วจิัย 

 

ช่ือ – สกุล   นายธนาวฒิุ วชิยั 

เกิดวนัท่ี    15 กนัยายน 2524 

สถานท่ีเกิด   จงัหวดัร้อยเอด็ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั   622 หมู่ 9 ซอยศรีด่าน 3 ถนนศรีนครินทร์ ตาํบลสาํโรงเหนือ 

    อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

ตาํแหน่งงาน   อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลย ี

    อรรถวทิยพ์ณิชยการ กรุงเทพฯ 

 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2548  ประกาศนียบตัรชั้นสูง (ปวส.) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

    จาก วทิยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจสมุทรปราการ  

    จงัหวดัสมุทรปราการ 

พ.ศ. 2550  บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

    จาก มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2557  ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู (ป.บณัฑิต) ศึกษาศาสตร์ 

    จาก มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น  กรุงเทพฯ 

          

 

ประวติัการทาํงาน 

กกกกพ.ศ. 2548 - 2550  เวบ็มาสเตอร์ โรงเรียนทอรัก จงัหวดัสมุทรปราการ 

กกกกพ.ศ. 2551 - 2552  เวบ็มาสเตอร์ โรงเรียนอนุสาส์นวทิยาสมุทรปราการ              

กกกกพ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลย ี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ กรุงเทพฯ  
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