
 
1.  ทฤษฎีทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา  
 1.1 การส่ือสารการเรียนรู 
 การสื่อสาร หรือ การสื่อความหมาย (Communication) หมายถึง การถายทอด
เร่ืองราว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออกของความคิดและความรูสึก เพื่อการ
ติดตอสื่อสารขอมูลซึ่งกันและกัน (กิดานันท  มลิทอง, 2540)   รูปแบบของการสื่อสาร 
แบงไดเปน   2   รูปแบบ คือ 
  1) การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) เปนการสงขาวสาร
หรือการสื่อความหมายไปยังผูรับแตเพียงฝายเดียว โดยที่ผูรับไมสามารถตอบสนองทันที 
(Immediate Response) กับผูสง แตอาจจะมีผลปอนกลับไปยังผูสงในภายหลังได การ
สื่อสารในรูปแบบนี้จึงเปนการที่ผูสงและผูรับไมสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันไดทันที 
  2) การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เปนการสื่อสารหรือ
การสื่อความหมายที่ผูรับมีโอกาสตอบสนองมายังผูสงไดในทันที    โดยที่ผูสงและผูรับ
อาจจะอยูตอหนากันหรืออาจอยูคนละสถานที่ก็ได แตทั้งสองฝายจะสามารถมีการเจรจา
หรือการโตตอบกันไปมา    โดยที่ตางฝายตางผลัดกันทําหนาที่เปนทั้งผูสงและผูรับใน
เวลาเดียวกัน 
 ดังนั้น ในการที่จะเกิดการเรียนรูข้ึนไดนี้ มักจะพบวาตองอาศัยกระบวนการ
ของการสื่อสารในรูปแบบของการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง ในลักษณะ
ของการใหสิ่งเราเพ่ือกระตุนใหผูเรียนมีการแปลความหมายของเนื้อหาบทเรียนนั้น และ
ใหมีการตอบสนองเพื่อเกิดเปนการเรียนรูข้ึน ลักษณะของสิ่งเราและการตอบสนองใน
การสื่อสารนี้ หมายถึง การที่ผูสอนใหสิ่งเราหรือสงแรงกระตุนไปยังผูเรียนเพื่อใหผูเรียน
มีการตอบสนองออกมา โดยผูสอนอาจใชสื่อโสตทัศนูปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร 
เปนผูสงเนื้อหาบทเรียน สวนการตอบสนองของผูเรียน ไดแก คําพูด การเขียน รวมถึง
กระบวนการทั้งหมดทางดานความคิด การเรียนรู การเรียนรูซึ่งอาศัยรูปแบบการสื่อสาร
ที่เกี่ยวของกับการใหสิ่งเราหรือแรงกระตุน การแปลความหมาย และการตอบสนองนั้น 
มีดังนี้ 



  1) การเรียนรูในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว   เชน      การสอนแกผูเรียน
จํานวนมากในหองเรียนขนาดใหญโดยการฉายวีดิทัศน โทรทัศนวงจรปด  หรือวิทยุและ
โทรทัศนการศึกษาแกผูเรียนที่เรียนอยูที่บาน ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะเชนนี้ควร
จะมีการอธิบายความหมายของเนื้อหาบทเรียนใหผูเรียนเขาใจกอนการเรียน หรืออาจจะ
มีการอภิปรายภายหลังจากการเรียน     หรือดูเร่ืองราวนั้นแลวก็ได เพ่ือใหผูเรียนมีความ
เขาใจและแปลความหมายในสิ่งเรานั้นอยางถูกตองตรงกัน     จะไดมีการตอบสนองและ
เกิดการเรียนรูไดในทํานองเดียวกัน 
  2) การเรียนรูในรูปแบบการสื่อสารสองทาง อาจทําไดโดยการใชอุปกรณ
ประเภทเครื่องชวยสอน เชน การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยหรือการใชเครื่องชวยสอน 
เน้ือหาจะถูกสงจากเครื่องไปยังผูเรียนเพื่อใหผูเรียนทําการตอบสนองโดยสงคําตอบหรือ
ขอมูลกลับไปยังเครื่องอีกครั้งหนึ่ง การเรียนการสอนในลักษณะนี้มีขอดีหลายประการ 
เชน ความฉับพลันของการใหคําตอบจากโปรแกรมบทเรียนที่วางไวเพื่อความเขาใจที่
ถูกตองแกผูเรียน เปนการทําใหงายตอการเรียนรูและทําใหการถายทอดความรูบรรลุผล
ดวยดี เปนตน  
  ถึงแมวาการเรียนรูในรูปแบบการสื่อสารสองทางนี้จะมีประสิทธิภาพดีตอ
การเรียนรูมากกวาการสื่อสารทางเดียวก็ตาม แตบางครั้งแลวในลักษณะของการศึกษา
บางอยางมีความจําเปนตองใชการเรียนการสอนในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว เพื่อการ
ใหความรูแกผูเรียน    ทั้งน้ีเพราะจํานวนผูเรียนอาจจะมีมาก     และมีอุปกรณชวยสอน    
ไมเพียงพอ เปนตน 

 1.2  ส่ือการเรียนรู 
 กิดานันท มลิทอง (2540) กลาววา สื่อนับวาเปนสิ่งที่มีบทบาทอยางมากในการ
เรียนการสอน เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนิน
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดตรงกับที่ผูสอน
ตองการ การใชสื่อการสอนนั้นผูสอนจําเปนตองศึกษาถึงลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติ
ของสื่อแตละชนิดเพ่ือเลือกสื่อใหตรงกับวัตถุประสงคการสอน และสามารถจัด



ประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามไมวาจะเปนเทป
บันทึกเสียง สไลด วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน เพื่อใชเปนเครื่องมือหรือชองทางสําหรับผูสอนสงไปถึงผูเรียน ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่ผูสอนวางไวไดเปนอยางดี 
 เอดการ เดล (Edgar Dale) ไดจัดแบงสื่อการสอนเพื่อเปนแนวทางในการ
อธิบายถึงความสัมพันธระหวางสื่อโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการ
แสดงขั้นตอนของประสบการณการเรียนรู และการใชสื่อแตละประเภทในกระบวนการ
เรียนรูดวย โดยพัฒนาความคิดของ Bruner ซึ่งเปนนักจิตวิทยา นํามาสรางเปน “กรวย
ประสบการณ” (Cone of Experiencess) โดยแบงเปนขั้นตอนดังนี ้
   1) ประสบการณตรง โดยการใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากของ
จริง เชน การจับตอง และการเห็น เปนตน 
   2) ประสบการณรอง เปนการเรียนโดยใหผูเรียนเรียนจากสิ่งที่ใกลเคียง
ความเปนจริงที่สุด ซึง่อาจเปนการจําลองก็ได 
   3) ประสบการณนาฏกรรมหรือการแสดง เปนการแสดงบทบาทสมมติ
หรือการแสดงละคร เน่ืองจากขอจํากัดดวยยุคสมัยเวลา และสถานที ่เชน เหตุการณที่
เกิดขึ้นในประวัติศาสตร หรือเร่ืองราวที่เปนนามธรรม เปนตน 
   4) การสาธิต เปนการแสดงหรือการทําเพื่อประกอบคําอธิบายเพื่อใหเห็น
ลําดับขั้นตอนของการกระทําน้ัน 
   5) การศึกษานอกสถานที่ เปนการเรียนรูจากประสบการณตาง ๆ ภายนอก
สถานที่เรียน อาจเปนการเยี่ยมชมสถานที่ การสัมภาษณบุคคลตาง ๆ เปนตน 
   6) นิทรรศการ เปนการจัดแสดงสิ่งของตาง ๆ เพื่อใหสาระประโยชนแก
ผูชม โดยการนําประสบการณหลายอยางผสมผสานกันมากที่สุด 
   7) โทรทัศน โดยใชทั้งโทรทัศนการศึกษาและโทรทัศนการสอนเพื่อให
ขอมูลความรูแกผูเรียนหรือผูชมที่อยูในหองเรียนหรืออยูทางบาน 



   8) ภาพยนตร เปนภาพที่บันทึกเรื่องราวลงบนฟลมเพื่อใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณทั้งภาพและเสียงโดยใชประสาทตาและหู 
    9) การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง อาจเปนทั้งในรูปของแผนเสียง เทป
บันทึกเสียง วิทยุ รูปภาพ สไลด ขอมูลที่อยูในขั้นนี้จะใหประสบการณแกผูเรียนที่ถึงแม
จะอานหนังสือไมออกแตก็จะสามารถเขาใจเนื้อหาได 
    10) ทัศนสัญลักษณ เชน แผนที่ แผนภูมิ หรือเคร่ืองหมายตาง ๆ ที่เปน
สัญลักษณแทนสิ่งของตาง ๆ  
    11) วจนสัญลักษณ ไดแกตัวหนังสือในภาษาเขียน และเสียงพูดของคนใน
ภาษาพูด 
 การใชกรวยประสบการณของเดลจะเริ่มตนดวยการใหผูเรียนมีสวนรวมอยูใน
เหตการณหรือการกระทําจริงเพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณตรงเกิดขึ้นกอน      แลวจึง
เรียนรูโดยการเฝาสังเกตในเหตุการณที่เกิดข้ึน  ซึ่งเปนขั้นตอไปของการไดรับประสบ-
การณรอง      ตอจากนั้นจึงเปนการเรียนรูดวยการรับประสบการณโดยผานสื่อตางๆ และ
ทายที่สุดเปนการใหผูเรียนเรียนจากสัญลักษณซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของเหตุการณที่
เกิดขึ้น    
  นักจิตวิทยาทานหนึ่งช่ือ เจโรม  บรุนเนอร (Jerome  Bruner) ไดออกแบบ
โครงสรางของกิจกรรมการสอนไวรูปแบบหนึ่ง   โดยประกอบดวยมโนทัศนดานการ
กระทําโดยตรง (Enactive)  การเรียนรูดวยภาพ (Iconic)  และการเรียนรูดวยนามธรรม 
(Abstract) เมื่อเปรียบเทียบกับกรวยประสบการณของเดลกับลักษณะสําคัญ 3 ประการ
ของการเรียนรูของบรุนเนอรแลวจะเห็นวามีลักษณะใกลเคียงและเปนคูขนานกัน ดัง
แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบในภาพที่  2 
 
 
 
 
 



ภาพที่  2 แสดงกรวยประสบการณของเอดการ เดล (Edgar Dale) เปรียบเทียบกับการ
เรียนรูของบรุนเนอร 

 
 

 คุณคาของส่ือการสอน  สื่อการสอนสามารถใชประโยชนไดทั้งผูเรียนและ
ผูสอนดังตอไปนี้ (กิดานันท  มลิทอง,2540) 
 สื่อกับผูเรียน   
  1) เปนสิ่งที่ชวยใหการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะจะชวยใหผูเรียน
เกิดความเขาใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น   และ
สามารถชวยใหเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  
  2) สื่อจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน  ทําใหเกิดความ
สนุกสนานและไมรูสึกเบื่อหนายการเรียน 



  3) การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิดประสบการณ
รวมกันในวิชาที่เรียนนั้น 
  4) ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ทําให
เกิดมนุษยสัมพันธอันดีในระหวางผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอนดวย 
  5) ชวยสรางเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู  ชวยใหผูเรียน
เกิดความคิดสรางสรรคจากการใชสื่อเหลาน้ัน 
  6) ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจัดใหมีการ
ใชสื่อในการศึกษารายบุคคล 
 สื่อกับผูสอน 
  1) การใชสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ ประกอบการเรียนการสอน  เปนการชวย
ใหบรรยากาศในการสอนนาสนใจยิ่งขึ้น  ทําใหผูสอนมีความสนุกสนานในการสอน
มากกวาวิธีการที่เคยใชการบรรยายแตเพียงอยางเดียว    และเปนการสรางความเชื่อม่ัน
ในตัวเองใหเพิ่มขึ้นดวย 
  2)  สื่อจะชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมเน้ือหา  เพราะ
บางครั้งอาจใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อไดเอง 
  3)  เปนการกระตุนใหผูสอนตื่นตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุ
ใหมๆ เพื่อใชเปนสื่อการสอน  ตลอดจนคิดคนเทคนิควิธีการตางๆ  เพื่อใหการเรียนรู
นาสนใจยิ่งขึ้น 
 อยางไรก็ตามสื่อการสอนจะมีคุณคาก็ตอเม่ือผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสม
และถูกวิธี  ดังนั้น  กอนที่จะนําสื่อแตละอยางไปใช  ผูสอนจึงควรจะไดศึกษาถึงลักษณะ
และคุณสมบัติของสื่อการสอน  ขอดแีละขอจํากัดอันเกี่ยวเนื่องกับตัวสื่อและการใชสื่อ
แตละอยาง  ตลอดจนการผลิตและใชสื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนดวย  
ทั้งนี้เพื่อใหการจัดกิจกรรมการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย  และวัตถุประสงคที่วางไว 
 หลักการเลือกส่ือการสอน การเลือกสื่อการสอนเพื่อนํามาใชประกอบการสอน
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพนั้นเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  โดยในการเลือกสื่อ  
ผูสอนจะตองตั้งวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียนใหแนนอนเสียกอน  เพื่อใช



วัตถุประสงคนั้นเปนตัวช้ีนําในการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม  นอกจากนี้ยังมี
หลักการอื่น ๆ  เพ่ือประกอบการพิจารณา คือ 
   1) สื่อนั้นตองสัมพันธกับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุงหมายที่จะสอน 
   2) เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกตอง ทันสมัย นาสนใจ และเปนสื่อที่สงผลตอการ
เรียนรูมากที่สุด 
   3) เปนสื่อที่เหมาะกับวัย ระดับช้ัน ความรู และประสบการณของผูเรียน 
   4) สื่อนั้นควรสะดวกในการใช วิธีใชไมยุงยากซับซอนเกินไป 
   5) เปนสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจนเปนจริง 

   6) มีราคาไมแพงเกินไป หรือถาจะผลิตควรคุมกับเวลาและการลงทุน 
 1.3  ทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาการเรียนรู 
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541) ไดกลาวทฤษฏีการเรียนรูและจิตวิทยาการ
เรียนรูที่เกี่ยวของกับการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มีดังนี ้
  1)  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  เปนทฤษฎีซึ่งเชื่อวาจิตวิทยาเปน
เสมือนการศึกษาทางวิทยาศาสตรของพฤติกรรมมนุษย (Scientific   Study  of  Human 
Behavior) และการเรียนรูของมนุษยเปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก 
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง ( Stimuli 
and Response ) เช่ือวาการตอบสนองตอสิ่งเราของมนุษยจะเกิดขึ้นควบคูกันในชวงเวลา
ที่เหมาะสม     นอกจากนีย้ังเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยเปนพฤติกรรมแบบแสดงอาการ
กระทํา (Operant Conditioning)   ซึ่งมีการเสริมแรง ( Reinforcement)  เปนตัวการ  โดย
ทฤษฏีพฤติกรรมนิยมน้ีจะไมพูดถึงความนึกคิดภายในของมนุษย    ความทรงจํา    ภาพ 
ความรูสึก  โดยถือวาคําเหลานี้เปนคําตองหาม (Taboo) ซึ่งทฤษฎีนี้สงผลตอการเรียนการ
สอนที่สําคัญในยุคนั้น       ในลักษณะที่การเรียนเปนชุดของพฤติกรรมซึ่งจะตองเกิดขึ้น
ตามลําดับที่แนชัด     การที่ผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นจะตองมีการเรียนตามขั้น 
ตอนเปนวัตถุประสงคๆ ไป  ผลที่ไดจากการเรียนขั้นแรกนี้จะเปนพื้นฐานของการเรียน
ในขั้นตอ ๆ ไป ในที่สุด 
 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้
จะมีโครงสรางของบทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง (Linear) โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับ



การนําเสนอเนื้อหาในลําดับที่เหมือนกันและตายตัว  ซึ่งเปนลําดับที่ผูสอนไดพิจารณา
แลววาเปนลําดับการสอนที่ดีและผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดอยงมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  นอกจากนั้นจะมีการตั้งคําถาม ๆ ผูเรียนอยางสม่ําเสมอโดยหากผูเรียนตอบถูกก็จะ
ไดรับการตอบสนองในรูปผลปอนกลับทางบวกหรือรางวัล (Reward) ในทางตรงกัน
ขามหากผูเรียนตอบผิดก็จะไดรับการตอบสนองในรูปของผลปอนกลับในทางลบและ
คําอธิบายหรือการลงโทษ ( Punishment) ซึ่งผลปอนกลับนี้ถือเปนการเสริมแรงเพื่อให
เกิดพฤติกรรมที่ตองการ  สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม       จะบังคับใหผูเรียนผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนดไวตามจุด 
ประสงคเสียกอน  จึงจะสามารถผานไปศึกษาตอยังเนื้อหาของวัตถุประสงคตอไปได 
หากไมผานเกณฑที่กําหนดไวผูเรียนจะตองกลับไปศึกษาในเนื้อหาเดิมอีกครั้งจะกวาจะ
ผานการประเมิน 
  2)  ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) เกิดจากแนวคิดของชอมสกี้  
(Chomsky) ที่ไมเห็นดวยกับสกินเนอร (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  ในการ
มองพฤติกรรมมนุษยไววาเปนเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร  ชอมสกี้เช่ือวา 
พฤติกรรมของมนุษยนั้นเปนเรื่องของภายในจิตใจมนุษยไมใชผาขาวที่เมื่อใสสีอะไรลง
ไปก็จะกลายเปนสีนั้น  มนุษยมีความนึกคิด  มีอารมณ  จิตใจ  และความรูสึกภายในที่
แตกตางกันออกไป  ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็ควรที่จะคํานึงถึงความ
แตกตางภายในของมนุษยดวย   ในชวงน้ีมีแนวคิดตางๆ เกิดขึ้นมากมาย  เชน แนวคิด
เกี่ยวกับการจํา ( Short Term Memory ,  Long Term Memory  and  Retention)  แนวคิด 
เกี่ยวกับการแบงความรูออกเปน 3 ลักษณะคือ ความรูในลักษณะเปนขั้นตอน (Proce-
dural  Knowledge)  ซึ่งเปนความรูที่อธิบายวาทําอยางไรและเปนองคความรูที่ตองการ
ลําดับการเรียนรูที่ชัดเจน  ความรูในลักษณะการอธิบาย (Declarative Knowledge) ซึ่ง
ไดแกความรูที่อธิบายวาคืออะไร  และความรูในลักษณะเงื่อนไข (Conditional Know-
ledge) ซึ่งไดแกความรูที่อธิบายวาเม่ือไร  แและทําไม  ซึง่ความรู  2  ประเภทหลังนี้ ไม
ตองการลําดับการเรียนรูที่ตายตัว 
 ทฤษฎีปญญานิยมนี้สงผลตอการเรียนการสอนที่สําคัญในยุคนั้น  กลาวคือ 
ทฤษฎีปญญานิยมทําใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะสาขา (Branching) 



ของคราวเดอร (Crowder) ซึ่งเปนการออกแบบในลักษณะสาขา  หากเม่ือเปรียบเทียบกับ
บทเรียนที่ออกแบบตามแนวคิดของพฤติกรรมนิยมแลว  จะทําใหผูเรียนมีอิสระมากขึ้น
ในการควบคุมการเรียนดวยตัวเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีอิสระมากขึ้นในการเลือก
ลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตน  สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่
ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปญญานิยมก็จะมีโครงสรางของบทเรียนในลักษณะ
สาขาอีกเชนเดียวกัน  โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาในลําดับที่ไมเหมือนกัน   
โดยเนื้อหาที่จะไดรับการนําเสนอจตอไปนั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถ  ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 
   3) ทฤษฎีโครงสรางความรู (Scheme Theory)  ภายใตทฤษฎีปญญานิยม 
(Cognitivism) นี้ยังไดเกดิทฤษฎีโครงสรางความรู ( Scheme Theory) ข้ึนซึ่งเปนแนวคิด
ที่เช่ือวาโครงสรางภายในของความรูที่มนุษยมีอยูนั้นจะมีลักษณะเปนโหนดหรือกลุมที่มี
การเชื่อมโยงกันอยู  ในการที่มนุษยจะรับรูอะไรใหม ๆ น้ัน มนุษยจะนําความรูใหม ๆ ที่
เพ่ิงไดรับน้ันไปเชื่อมโยงกับกลุมความรูที่มีอยูเดิม (Pre-existing Knowledge) รูเมลฮารท
และออโทนี่ (Rumelhart and Ortony,1977) ไดใหความหมายของคํา   โครงสรางความรู
ไววาเปนโครงสรางขอมูลภายในสมองของมนุษยซึ่งรวบรวมความรูเกี่ยวกับวัตถุ  ลําดับ
เหตุการณ  รายการกิจกรรมตางๆ เอาไว  หนาที่ของโครงสรางความรูนี้ก็คือ  การนําไปสู
การรับรูขอมูล (Perception) การรับรูขอมูลนั้นไมสามารถเกิดขึ้นไดหากขาดโครงสราง
ความรู (Schema) ทั้งนี้ก็เพราะการรับรูขอมูลนั้นเปนการสรางความหมายโดยการถาย
โอนความรูใหมเขากับความรูเดิม  ภายในกรอบความรูเดิมที่มีอยูและจากการกระตุนโดย
เหตุการณหนึ่ง ๆ ที่ชวยใหเกิดการเช่ือมโยงความรูนั้น ๆ เขาดวยกัน  การรับรูเปนสิ่ง
สําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรู  เน่ืองจากไมมีการเรียนรูใดที่เกิดขึ้นไดโดยปราศจากการ
รับรู  นอกจากโครงสรางความรูจะชวยในการรับรูและการเรียนรูแลวนั้น  โครงสราง
ความรูยังชวยในการระลึก (Recall) ถึงสิ่งตางๆ ที่เราเคยเรียนรูมา (Anderson,1984) 
 การนําทฤษฎีโครงสรางความรูมาประยุกตใชในการสรางโปรแกรมคอมพิว-
เตอร จะสงผลใหลักษณะการนําเสนอเนื้อหาที่มีการเช่ือมโยงกันไปมา คลายใยแมงมุม 
(Webs) หรือบทเรียนในลักษณะที่เรียกวา บทเรียนแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia)  



 ดังนั้นในการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา จึงจําเปนตองนําแนวคิดของ
ทฤษฎีตาง ๆ มาผสมผสานกัน เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะและโครงสรางขององค
ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ โดยไมจําเปนตองอาศัยเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือให
ไดสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน และ
ตอบสนองลักษณะโครงสรางขององคความรูของสาขาวิชาตาง ๆ ที่แตกตางกันนั่นเอง 
 
2. ส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาและสื่อผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 2.1  ประเภทของส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ไดกลาวถึงสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา และ
ความหมายของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาแตละประเภท ดังนี ้
 e-Learning และ CAI ตางก็สามารถนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปของสื่อ
มัลติมีเดียทางคอมพิวเตอร  นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอนทั้งสองยังถือเปนสื่อ
รายบุคคล  ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนมีโอกาสอานและทําความเขาใจเนื้อหาตามความสามารถ
ของตน  สามารถที่จะทบทวนเนื้อหาตามความพอใจหรือจนกวาจะเขาใจ  สําหรับใน
ดานของการโตตอบกับบทเรียนและการใหผลปอนกลับนั้น  e – Learning จะขึ้นอยูกับ
ระดับของการนําเสนอและการนําไปใช หากมีการพัฒนา e - Learning อยางเต็มรูปแบบ 
ในระดับ Interactive Online หรือ High Quality Online และนําไปใชในลักษณะสื่อเติม 
หรือสื่อหลัก  ผูเรียนไมเพียงจะสามารถโตตอบกับบทเรียนไดอยางมีความหมาย  แตยัง
จะสามารถโตตอบกับผูสอนและกับผูเรียนอื่นๆ   ไดอยางสะดวกผานทางระบบของ       
e – Learning  
 นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถที่จะไดรับผลปอนกลับจากแบบฝกหัดและ
กิจกรรมที่ไดออกแบบไว รวมทั้งจากครูผูสอนทางออนไลนไดอีกดวย  ในขณะที่ CAI 
น้ันลักษณะสําคัญของ CAI ที่ขาดไมไดเลยก็คือ  การออกแบบใหมีกิจกรรมที่ผูเรียน
สามารถโตตอบกับบทเรียนไดอยางมีความหมาย  รวมทั้งการจัดใหมีผลปอนกลับโดย
ทันทีใหกับผูเรียนเม่ือผูเรียนตรวจสอบความเขาใจของตนจากการทําแบบฝกหัด หรือ
แบบทดสอบ 



 ขอแตกตางสําคัญระหวาง e-Learning กับ  CAI อาจอยูที่  การที่  e – Learning 
จะใชเว็บเทคโนโลยีเปนสําคัญ  ในขณะที่ CAI เปนลักษณะของการนําเอาคอมพิวเตอร
มาใชในการเรียนการสอนตั้งแตยุค 1960  ซึ่งแตเดิมมานั้นไมไดมีการใชเว็บเทคโนโลยี 
ความหมายของคํานี้จึงคอนขางยึดติดกับการนําเสนอบนเครื่อง Stand – Alone ไมจําเปน 
ตองมีการเชื่อมตอกับเครือขายใดๆ  แมวาในระยะหลังจะมีความพยายามใชการใชคําวา 
CAI on Web บางแตก็ไมไดรับความนิยมในการเรียกเทาใดนัก  ความหมายของ CAI จึง
คอนขางจํากัดอยูในลักษณะ Off – line        ดงันั้นเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาบทเรียน 
(Authoring System) ของ CAI    และ e – Learning      จึงมีความแตกตางกันตามไปดวย  
ผูเรียนที่ศึกษาจาก CAI     จึงมักจะเปนการศึกษาจากซีดีรอมเปนหลัก             ในขณะที่                
e –Learning นั้นผูเรียนสามารถที่จะศึกษาในลักษณะใดระหวางซีดีรอมหรือจากเว็บก็ได 
ในปจจุบันแมวาจะมีความพยามในการสนับสนุนให Authoring System สามารถปรับให
ใชแสดงบนเว็บได  แตยังพบปญหาในดานขนาดของแฟมขอมูลที่ใหญและสงผลใหการ
โหลดขอมูลชา  รวมทั้งปญหาในดานการทํางานซึ่งไมสมบูรณนัก 
 e – Learning  และ  WBI   ตางก็เปนผลจากการผสมผสานระหวางเว็บ
เทคโนโลยีกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
เรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัดทางดานสถานที่ และเวลาในการเรียน  นอกจากนี้
เชนเดียวกันกับ WBI  การพัฒนา e-Learning   จะตองมีการนําเทคโนโลยีระบบบริหาร
จัดการรายวิชา (Course  Management System) มาใชดวย เพื่อชวยในการเตรียมเนื้อหา
และจัดการกับการสอนในดานการจัดการ (Management)   อ่ืน ๆ         เชนในเรื่องของ
คําแนะนําการเรียน    การประกาศตาง ๆ   ประมวลรายวิชา   รายละเอียดเกี่ยวกับผูสอน 
รายชื่อผูลงทะเบียนเรียน       การมอบหมายงาน     การจัดหาชองทางการติดตอสื่อสาร
ระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนดวยกัน  คําแนะนําตาง ๆ การสอบ การประเมินผล 
รวมทั้งการใหผลปอนกลับซึ่งสามารถที่จะทําในลักษณะออนไลนไดทั้งหมด  ผูสอนเอง
ก็สามารถใชระบบบริหารจัดการรายวิชานี้ในการตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของ
ผูเรียน  ในกรณีที่ใชการถายทอดเนื้อหาในลักษณะออนไลน รวมทั้งการตรวจสอบ
ความกาวหนาของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดที่ไดจัดไว 



    สําหรับความแตกตางระหวาง e-Learning กับ WBI นั้นแทบจะไมมีเลยก็วาได 
ความแตกตางอาจไดแกการที่ e - Learning เปนคําศัพท (Term) ที่เกิดขึ้นภายหลัง    คําวา 
WBI จึงเสมือนเปนผลของวิวัฒนาการจาก WBI    และเม่ือเว็บเทคโนโลยีโดยรวมมีการ
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว  สิ่งที่เคยทําไมไดสําหรับ   WBI ในอดีต  ก็สามารถทําไดสําหรับ 
e – Learning ในปจจุบัน ตัวอยางเชนในชวง 4-5 ปที่แลวเม่ือมีการพูดถึง WBI การ
โตตอบ(Interaction) คอนขางจํากัดอยูที่การโตตอบกกับครูผูสอนหรือกับเพื่อนเปนหลัก 
โดยที่เทคโนโลยีการโตตอบกับเนื้อหาเปนสิ่งที่ทําไดยาก            อยางไรก็ดีเมื่อกลาวถึง 
e - Learningในปจจุบันหากมีการพัฒนา e - Learning อยางเต็มรูปแบบอยางเต็มรูปแบบ
ในระดับ Interactive Online หรือ High Quality Online การโตตอบสามารถทําไดอยาง
ไมมีขอจํากัดอีกตอไป  เพราะปจจุบันเรามีเว็บเทคโนโลยีที่ชวยสําหรับการออกแบบ
บทเรียนใหมีการโตตอบอยางมีความหมายกับผูเรียน  และดังน้ันจึงสงผลใหเกิดการ
พัฒนาในดานการนําไปประยุกตใชที่ยืดหยุนมากขึ้นกวาเดิมมาก 
    นอกจากนี้เดิมทีความหมายของ WBI จะจํากัดอยูที่การสอนบนเว็บเทานั้น 
เพราะแนวความคิดหลักก็คือเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บเปนหลัก
และการเรียนการสอนมักจะเนนเน้ือหาในลักษณะตัวหนังสือ (Text –Based)   และภาพ 
ประกอบหรือวีดิทัศนที่ไมซับซอนเทานั้น ในขณะที่ในปจจุบันผูที่ศึกษาจาก e–Learning  
จะสามารถเรียกดูเนื้อหาออนไลนก็ได  หรือสามารถเรียกดูจากแผน CD-ROM ก็ได  โดย
ที่เน้ือหาสารสนเทศที่ออกแบบสําหรับ   e - Learning  นัน้จะใชเทคโนโลยีเชิงโตตอบ 
(Interactive Technology) รวมทั้งมีการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Mutimedia Technology) 
เปนสําคัญ 
 จากบทความดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา  สื่อมัลติมีเดียแบงเปน   3 
ประเภทคือ 
  1) คอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI) เปนสื่อมัลติมีเดียที่เนนการใชงานใน
เคร่ืองเดี่ยว (Stand Alone)  
  2) การสอนบนเว็บ (WBI)  เปนสื่อมัลติมีเดียที่เนนการใชงานในระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต 



  3) e – Learning เปนสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธที่สามารถใชงานไดทั้งใน  
CD-ROM  และเครือขายอินเทอรเน็ต พรอมทั้งมีระบบบริหารจัดการรายวิชา ( CMS 
หรือ LMS : Learning Management System)  
 ทั้งสามรายการดังกลาวขางตนเปนพัฒนาการที่ตอเนื่องกัน  ในหลักสูตรอบรม 
น้ีไดจัดใหผูรับการอบรมไดรับความรูและทักษะในการสรางสื่อการสอนบนเว็บ ที่ไมใช
เปนการนําเนื้อหาในลักษณะตัวหนังสือ (Text–Based) แตไดพัฒนาการนําเสนอบทเรียน 
ในลักษณะสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive) ที่ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับ
เน้ือหา ผูสอน และผูเรียนดวยกัน  โดยใชโปรแกรม Macromedia Flash  เปนหลักในการ
พัฒนา  และมีเปาหมายใหสามารถใชงานไดทั้งในแผนซีดีรอม หรือศึกษาผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตโดยตรง จึงมีลักษณะคอนไปทาง  e - Learning  เปนอยางมาก  จะมีคุณ 
สมบัติที่ขาดอยูก็เฉพาะการบริหารจัดการรายวิชา (CMS หรือ LMS) เทาน้ัน  (การใช
ระบบบริหารจัดการรายวิชาเหมาะสําหรับสถาบันการศึกษาขนาดใหญหรือมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีรายวิชาจํานวนมาก  ตองใชงบประมาณสูง และมีเครื่องบริการที่มีความจุขอมูลสูง
มาก ไมเหมาะสําหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา)    
 4.2  ความหมายของสื่อผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
 ไดมีนักการศึกษาไดใหนิยามความหมายของสื่อผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
(Web Based Instruction) เอาไวหลายนิยามดังนี้ (อางถึงใน สรรรัชต หอไพศาล,2544) 
 คาน (Khan, 1997) ไดใหคําจํากัดความของสื่อการเรียนการสอนผานเว็บ(Web 
Based Instruction) ไววา   เปนการเรียนการสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอรมีเดียที่ชวยใน
การสอน      โดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ต      มา
สรางใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย       โดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูอยาง
มากมาย  โดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูในทุกทาง 
 คลารก (Clark, 1996)  ไดใหคําจัดความของสื่อการเรียนการสอนผานเว็บวา    
เปนการเรียนการสอนรายบุคคล    ทีน่ําเสนอโดยการใชเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะ
หรือสวนบุคคล        และแสดงผลในสรูปของการใชผานเว็บบราวเซอรและสามารถ
เขาถึงขอมูลที่ติดตั้งไวไดโดยผานทางเครือขาย 



 รีแลน และกิลลานี (Relan and Gillani, 1997) ไดใหความหมายของสื่อการ
เรียนการสอนผานเว็บเชนกันวา เปนการกระทําของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดใน
กลวิธีการสอนโดยกลุมคอมสตรักติวิซึมและการเรียนรูในสถานการณรวมมือกัน โดยใช
ประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรในเวิลไวดเว็บ 
 พารสัน (Parson,1997) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บวา เปน
การสอนที่นําเอาสิ่งที่ตองการสงใหบางสวนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ  โดยเว็บสามารถ
กระทําไดหลากหลายรูปแบบและหลากยหลายขอบเขตที่เช่ือมโยงกัน  ทั้งการเชื่อมตอ
บทเรียน วัสดุชวยการเรียนรู และการศึกษาทางไกล 
 ดริสคอล (Driscoll,1997) ไดใหความหมายของอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนการ
สอนเอาไววาเปนการใชทักษะหรือความรูตางๆ       ถายโยงไปสูที่ใดที่หนึ่งโดยการใช 
เวิลไวดเว็บเปนชองทางในการเผยแพรสิ่งเหลาน้ัน 
  
 2.3  คุณลักษณะของส่ือผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 จากการที่สื่อผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสวนหนึ่งของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษา เราจึงสามารถนําคุณลักษณะของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษามาใชนิยาม
คุณลักษณะของสื่อผานเครือขายอินเทอรเน็ตได   โดยมีผูกลาวถึงคุณลักษณะของสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาที่นาสนใจดังนี้ (กรมวิชาการ ,2544) 
  1) เปาหมายคือการสอน  อาจใชชวยสอนหรือสอนเสริมก็ได 
  2) ผูเรียนใชเรียนดวยตนเอง  หรือเรียนเปนกลุมยอย  2-3 คน 
  3) มีวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ  โดยครอบคลุมทักษะ
ความรู  ความจํา  ความเขาใจ  และเจตคติ  สวนจะเนนอยางใดมากนอย  ข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคและโครงสรางของเนื้อหา 
  4) เปนลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง 
  5) ใชเพ่ือการเรียนการสอน  แตไมจํากัดวาจะตองอยูในระบบโรงเรียน
เทาน้ัน 
  6) ระบบคอมพิวเตอรสื่อมัลติมีเดียเปนชุดของฮารดแวรที่ใชในการสง
และรับขอมูล 



  7) รูปแบบการสอนจะเนนการออกแบบการสอน  การมีปฏิสัมพันธ  การ
ตรวจสอบความรูโดยประยุกตทฤษฎีจิตวิทยา  และทฤษฎีการเรียนรูเปนหลัก 
  8) โปรแกรมไดรับการออกแบบใหผูเรียนเปนผูควบคุมกิจกรรมการเรียน
ทั้งหมด 
  9) การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อนับเปนขั้นตอนที่สําคัญที่ตอง
กระทํา 
 2.4 บทบาทของสื่อผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 จากการที่สื่อผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสวนหน่ึงของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษา  จึงสามารถอางอิงเอกสารที่กลาวถึงบทบาทของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได 
ดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2544) กลาววา สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนเปนนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่นักการศึกษาใหความสนใจเปนอยางยิ่ง   พัฒนาการของสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การเรียนการสอนในประเทศตะวันตกตั้งแตป  ค.ศ.1980 เปนตนมา  มีความรุดหนาอยาง
เดนชัด  ยิ่งเมื่อมองภาพการใชงานรวมกันกับระบบเครือขายดวยแลว  บทบาทของสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนจะยิ่งโดดเดนไปอีกนานอยางไรขอบเขต   รูปแบบตางๆ 
ของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาขึ้นตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  จนกระทั่งเมื่อกลาวถึงสื่อมัลติมีเดีย ทุกคนจะมองภาพตรงกัน 
คือ การผสมผสานสื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อนําเสนอผานระบบคอมพิวเตอรและ
ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร  ในปจจุบันสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนไดรับการ
บันทึกไวบนแผนซีดีรอมและเรียกบทเรียนลักษณะนี้วา  CAI  เมื่อกลาวถึง CAI  จึง
หมายถึงสื่อมัลติมีเดียที่นําเสนอบทเรียนโดยมีภาพ  และเสียงเปนองคประกอบหลัก  
โดยภาพและเสียงเหลานี้อาจอยูในรูปแบบของขอความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  หรือ
วีดิทัศน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการออกแบบบทเรียน  สวนเสียงนั้นอาจเปนเสียงจริง  เสียง
บรรยาย  และอื่น ๆ ที่เหมาะสม  โดยทั้งหมดจะถายทอดผานระบบคอมพิวเตอรซึ่งตอ
เปนระบบเครือขายหรือคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
 เมื่อเทคโนโลยีเครือขายมีความกาวหนามากขึ้น  การเรียนการสอนผานระบบ
เครือขายก็ไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นตามลําดับเชนกัน   เครือขายใยแมงมุมโลกหรือที่



เรียกกันโดยทั่วไปวาเว็บ (Web)  ไดรับการพัฒนาและการตอบสนองจากผูใชอยาง
รวดเร็ว เร่ิมตั้งแต ค.ศ. 1990  เว็บกลายเปนชองทางการติดตอสื่อสารที่ธุรกิจทั่วโลกให
ความสนใจ  ซึ่งรวมทั้งธุรกิจดานการศึกษาดวย  โดยเฉพาะดานการศึกษานั้น  เว็บไดเปด
โอกาสใหผูเรียนทุกหนทุกแหงในโลกมีโอกาสเขาถึงขอมูลที่อยูในเว็บไดใกลเคียงกัน 
 การเรียนการสอนบนเว็บ ( Web Based Instruction) ไดรับความสนใจจากนัก
การศึกษาเปนอยางมากในชวง ค.ศ. 1995   ถึงปจจุบัน  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบการเรียนการสอนทั้งระบบการสอน  และการออกแบบบทเรียนไดเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  ขณะเดียวกันการพัฒนาโปรแกรมสรางบทเรียนหรืองานดานมัลติมีเดียเพ่ือ
สนับสนุนการสรางบทเรียนบนเว็บมีความกาวหนาขึ้น  โปรแกรมสนับสนุนการสราง
งานเหลานี้ลวนมีคุณภาพสูง  ใชงานไดงาย เชน โปรแกรม Microsoft Frontpage   
โปรแกรม Macromedia  Dreamweaver  โปรแกรม Macromedia Director โปรแกรม 
Macromedia Flash  โปรแกรม Macromedia Firework ฯลฯ นอกจากโปรแกรมดังกลาว
แลว  โปรแกรมชวยสรางมัลติมีเดียอ่ืน ๆ ที่ไดรับความนิยมในการนํามาสรางบทเรียน
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน เชน Macromedia Authorware และ ToolBook ก็ไดรับ
การพัฒนาใหสามารถใชงานบนเว็บได   
 จากบทความดังกลาวขางตนเปนที่ยืนยันไดวา  ความตองการและความจําเปน
ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนมีสูงมาก   ซึ่งสอดคลองกับผลสรุปของ
ขอมูลจากแบบสํารวจความตองการจําเปนของศูนยนวัตกรรมและการนิเทศทางไกล  จึง
มีความเห็นวาสมควรนิเทศอบรมการพัฒนาสื่อผานเครือขายอินเทอรเน็ต ใหแกบุคลากร
ทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา  เพื่อใหเทคโนโลยีการสอนของประเทศไทยมีความ
เจริญและกาวทันนานาประเทศ  กับทั้งสามารถเชื่อมโยงสื่อการสอนเขากับแหลงอางอิง
ความรูทั่วโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.5  โครงสรางและการออกแบบเว็บการเรียนการสอน  
 การสรางเว็บไซตเพื่อใชทางการศึกษามีลักษณะโครงสรางหลายรูปแบบ แตถา
แยกตามประโยชนการใชงานตามแนวคิดของ เจมส (James, 1997) สามารถแบงเปน 3 
ประเภท คือ (อางถึงในสรรรัชต หอไพศาล,2544) 



  1) โครงสรางแบบคนหา (Electic Structure) ลักษณะของโครงสรางเว็บ
แบบนี้ ไมมีการกําหนดขนาด รูปแบบ  ไมมีโครงสรางที่ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธกับเว็บ 
ลักษณะของเว็บแบบนี้จะมีแตการใหใชเครื่องมือในการสืบคน    หรือเพ่ือคนหาตามที่
กําหนด         ผูเรียนสามารถเขามาคนควาในเนื้อหา โดยไมมีโครงสรางขอมูลเฉพาะให
ไดเลือกจึงทําใหเกิดปญหากับผูเรียนเพราะไมมีแนวทางในการสืบคน 
  2) โครงสรางแบบสารานุกรม (Encyclopaedic Structure) เปนการกําหนด
โครงสรางแบบทรี (Tree) หรือแบบตนไม   คือเปนลําดับขั้นเพื่อใชในการเขาถึงขอมูล
หรือเครื่องมือที่มีอยูในพื้นที่ของเว็บหรืออยูภายนอกเว็บอยางมีระบบ ซึ่งเว็บไซตจํานวน
มากที่มีอยูในปจจุบันก็จะมีลักษณะเชนนี้ โดยเฉพาะเว็บไซตทางการศึกษาที่ตองรับผิด 
ชอบตอการเรียนรูของผูเรียน กลวิธีดานโครงสรางจึงจําเปนตอการเรียนรูของผูเรียน 
  3) โครงสรางแบบการเรียนการสอน (Pedagogic Structure)  เว็บชวยสอน
แบบนี้จะมีโครงสรางหลายอยางในการนํามาใชในการสอนใหตรงตามความตองการ ซึ่ง
รูจักกันดีในชื่อของคอมพิวเตอรชวยสอน    ความแตกตางระหวางคอมพิวเตอรชวยสอน 
กับเว็บชวยสอนก็คือ   เว็บชวยสอนจะมีการเชื่อมโยงในลักษณะที่เรียกวาไฮเปอรเท็กซ 
และการเขาถึงขอมูลไดอยางมากมายบนระบบอินเทอรเน็ต 
 ในการวางแผนการสรางบทเรียนโดยการใชอินเทอรเนตเปนแหลงเคร่ืองมือใน
การเรียนรู เรคส (Rakes, 1996) ไดมีขอแนะนําที่อยูบนพื้นฐานของรูปแบบการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน (Inquiry)โดยสรุปดังนี ้
  1)  เลือกคําถาม  ปญหา เหตุการณ หรือสถานการณ ปจจุบันในการทาทาย
ผูเรียนเพื่อใหคนหาคําตอบ       จุดมุงหมายของการเลือกเพื่อใหเกิดการคนหาโดยการใช
อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ 
  2)  กําหนดจุดมุงหมายเฉพาะในการสอน เพ่ือการสืบคนโดยบอกผูเรียน
ใหทราบแนนอนถึงจุดสิ้นสุดของการเรียน      จุดมุงหมายของขอมูล      ใชเวลาเทาไร 
ประเมินผลอยางไร 
  3)  เลือกเว็บไซตที่เหมาะสม ใหทันเวลาในการสอนตามอายุของผูเรียน
และอยูในขอบเขตของหลักสูตร 



  4)  การแนะนํากระบวนการ  อธิบายกฎเกณฑใหผูเรียนไดทราบวา ผูเรียน
จะใชขอมูลไดอยางไร  นําไปแกไขปญหาหรือคําตอบอยางไร ใหผูเรียนเขาใจกระบวน 
การกอนเรียน 
  5) นําเสนอปญหา ตั้งคําถามหรือสรางสถานการณใหคิด ซึ่งตองใหผูเรียน
หาคําตอบไดในการสืบคนในอินเทอรเน็ต 
  6) ตรวจสอบ ประเมิน และจัดหาขอมูล      ผูเรียนควรจะไดขอมูลและ
เน้ือหา  ที่เปนประโยชน    มีการอางถึงแหลงขอมูลและเสนอเนื้อหาอยางเปนเหตุเปนผล 
  7) พัฒนาคําตอบ โดยให ผูเรียนสรุป  ตีความ ลงความเห็น และวิเคราะห
ขอมูล   เพื่อสรุปความคิดเห็น 
  8) อธิบายคําตอบใหผูเรียนเขาใจ  นําเสนอขอสนับสนุนที่ดีในการอธิบาย
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของบทเรียน 
  9) การประเมินผล ผูเรียนควรเขียนผลของการคนหาการสืบคนของตนเอง 
ใหผูเรียนคนอื่น ๆ       ไดพิจารณาวิธีการที่เขาใชอยางเหมาะสมกับการสอน วาตรงตาม
จุดประสงคหรือไม 
 การออกแบบโครงสรางของการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตควรจะ
ประกอบดวย สวนสําคัญดังน้ี  (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2540) 
  1) ขอมูลเกี่ยวกับรายวิชา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดง
วัตถุประสงคของรายวิชา สังเขปรายวิชา  คําอธิบายเกี่ยวกับหัวขอการเรียน หรือหนวย
การเรียน 
  2) การเตรียมตัวของผูเรียนหรือการปรับพ้ืนฐานของผูเรียน เพื่อที่จะ
เตรียมตัวเรียน 
  3) เนื้อหาบทเรียน พรอมทั้งการเชื่อมโยงไปยังสื่อ สนับสนุนตาง ๆ ใน
เน้ือหาบทเรียนนั้น ๆ  
  4) กิจกรรมที่มอบหมายใหทําพรอมทั้งการประเมินผล การกําหนดเวลา
เรียน  การสงงาน 
  5) แบบฝกหัดที่ผูเรียนตองการฝกฝนตนเอง 
  6) การเชื่อมโยงไปแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาคนควา 



  7) ตัวอยางแบบทดสอบ ตัวอยางรายงาน 
  8) ขอมูลสําคัญ (Vital Information) แสดงขอความที่จะติดตอผูสอนหรือผู
ที่เกี่ยวของการลงทะเบียน  คาใชจาย  การไดรับหนวยการเรียน   และการเช่ือมโยงไปยัง
สถานศึกษาหรือหนวยงาน และมีการเชื่อมโยงไปสูรายละเอียดของหนาที่เกี่ยวของ 
  9) สวนแสดงประวัติของผูสอนและผูที่เกี่ยวของ 
  10) สวนของการประกาศขาว (Bulletin Board) 
  11) หองสนทนา (Chat Room) ที่เปนการสนทนาในกลุมผูเรียนและผูสอน 
 นอกจากนี้เว็บการเรียนการสอนยังสามารถออกแบบและเพิ่มเติมการจัดการ
ตาง ๆ ไดหลากหลายตามความตองการของผูสอน สิ่งที่สําคัญของการจัดการเรียนการ
สอนทางอินเทอรเน็ตที่เปนเว็บนั้นผูสอนจะตองมีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนดังนี้
(ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2540) 

  1)  กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 
  2)  การวิเคราะหผูเรียน 
  3)  การออกแบบเนื้อหารายวิชา 

   (1) เนื้อหาตามหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
   (2) จัดลําดับเนื้อหา จําแนกหัวขอตามหลักการเรียนรูและลักษณะ  
เฉพาะของแตละหัวขอ 
   (3) กําหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแตละหัวขอ 
   (4) กําหนดวิธีการศึกษา 
   (5) กําหนดสื่อที่ใชประกอบการศึกษาในแตละหัวขอ 
   (6) กําหนดวิธีการประเมินผล 
   (7) กําหนดความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียน 
   (8) สรางประมวลรายวิชา 
  4)  การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต โดยใช
คุณสมบัติของอินเทอรเน็ตที่เหมาะกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ๆ 
  5)  การเตรียมความพรอมสิ่งแวดลอมการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต 
ไดแก 



   (1) สํารวจแหลงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ผูเรียน
สามารถเชื่อมโยงได 
   (2) กําหนดสถานที่และอุปกรณที่ใหบริการและที่ตองใชในการติดตอ
ทางอินเทอรเน็ต 
   (3) สรางเว็บเพจเนื้อหาความรูตามหัวขอของการเรียนการสอนราย
สัปดาห 
   (4) สรางแฟมขอมูลเนื้อหาวิชาเสริมการเรียนการสอนสําหรับการถาย
โอนแฟมขอมูล 
  6) การปฐมนิเทศผูเรียน ไดแก 
   (1) แจงวัตถุประสงค เน้ือหา และวิธีการเรียนการสอน 
   (2) สํารวจความพรอมของผูเรียนและเตรียมความพรอมของผูเรียนใน
ข้ันตอนนี้ผูสอนอาจจะตองมีการทดสอบ หรือสรางเว็บเพจเพิ่มขึ้นเพ่ือใหผูเรียนที่มี
ความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอไดศึกษาเพิ่มเติมในเว็บเพจเรียนเสริม หรือใหผูเรียนถายโอน
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง 
  7)  จัดการเรียนการสอนตามแบบที่กําหนดไวในเว็บเพจจะมีเทคนิคและ
กิจกรรม ที่สามารถสรางขึ้นไดแก 
   (1) การใชขอความเราความสนใจที่อาจจะเปนภาพกราฟก  ภาพการ
เคลื่อนไหว 
   (2) แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของรายวิชา หรือหัวขอในแตละ
สัปดาห    
   (3) สรุปทบทวนความรูเดิม หรือโยงไปหัวขอที่ศึกษาแลว  
   (4) เสนอสาระของหัวขอตอไป 
   (5) เสนอแนะแนวทางการเรียนรู เชน กิจกรรมสนทนาระหวางผูสอน
กับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุม กิจกรรมการคนควา
หาขอมูลเพ่ิมเติมกิจกรรมการตอบคําถาม กิจกรมการประเมินตนเอง กิจกรรมการถาย-
โอนขอมูล 



   (6) เสนอกิจกรรมดังกลาวมาแลว   แบบฝกหัด หนังสือหรือบทความ 
การบาน  การทํารายงานเดี่ยว  รายงานกลุมในแตละสัปดาหและแนวทางในการประเมิน 
ผลในรายวิชานี้ 
   (7) ผูเรียนทํากิจกรรม ศึกษา ทําแบบฝกหัดและการบาน สงผูสอนทั้ง
ทางเอกสาร ทางเว็บเพจผลงานของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนคนอื่น ๆ ไดทราบดวย และ
ผูเรียนสงผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
   (8) ผูสอนตรวจผลงานของผูเรียน สงคะแนนและขอมูลยอนกลับสู
เว็บเพจประวัติของผูเรียน รวมทั้งใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ไปสูเว็บเพจ 
ผลงานของผูเรียนดวย 
  8)  การประเมินผล ผูสอนสามารถใชการประเมินผลระหวางเรียนและการ
และเมินผลเม่ือสิ้นสุดการเรียน รวมทั้งการที่ผูเรียนประเมินผลผูสอนและการประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชาเพื่อใหผูสอนนําไปปรับปรุงแกไขระบบการเรียนการ
สอนทางอินเทอรเน็ต 
 การออกแบบเว็บชวยสอนที่มีประสิทธิภาพเปนทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร และ
เปนทั้งความคิดสรางสรรคและการนําไปใชในสภาพการณจริงตามที่ผูใชตองการและ
เหมาะสม โดยทั่วไปมีแนวทางสําหรับการใหผูใชสามารถใชไดอยางสะดวก เชน 
  1)  การออกแบบใหเหมาะสมกับรูปแบบความคิดของผูใช ชวยใหผูใช
มองเห็นภาพของระบบ  
  2)  มีความสม่ําเสมอแตตองไมนาเบื่อ ความสมํ่าเสมออยูในลักษณะของ
คําสั่งที่ใชกระบวนการที่ผูใชใชในการควบคุมและการเคลื่อนไหว 
  3) จัดใหมีข้ันตอนที่สั้นสําหรับผูที่มีประสบการณ และมีรายละเอียด
สําหรับผูที่เพิ่งเริ่มใช 
  4)  ใหขอมูลยอนกลับในส่ิงที่ผูใชทํา ไมใหผูใชมองเห็นจอภาพที่วางเปลา 
  5)  ทําหนาจอภาพใหสามารถแสดงสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีความหมายและใช
อยางคุมคา 



  6) ใชขอความที่เปนทางบวก สามารถสื่อหรือนําไปสูการกระทําได โดย
หลีกเลี่ยงการใชขอความรูกันเฉพาะคนบางกลุมหรือเครื่องหมายที่ทําใหสับสนหรือคํา
ยอที่ไมสื่อความหมาย 
  7) พยายามจัดหนาจอภาพใหเหมาะสม นาอานและใชการตอไปยังเว็บเพจ
หนาถัดไปมากกวาที่จะใชการเลื่อนหนาจอภาพไปทางขวามือ 
  8) พยายามไมใหมีขอผิดพลาด 
  9) ถามีการเช่ือมโยงภายในเพจจะตองแนใจวาผูใชเขาใจและสามารถทํา
ไดอยางสะดวก 
  10) ถามีการเชื่อมโยงกับภายนอกจะตองมีขอความบอกไววามีการ
เช่ือมโยงกับสิ่งใด และเมื่อเรียกใชจะแสดงสิ่งใดใหกับผูใชเพื่อใหผูใชสามารถตัดสินใจ
ไดวาจะมีประโยชนในการเรียกดูหรือไม 
  11) ตองมีเหตุผลที่สมควรในการนําสิ่งภายนอกมาเชื่อมโยงกับเพจ และ
จะตองทดสอบการเชื่อมโยงสม่ําเสมอเพื่อไมใหเกิดกรณีที่ไมสามารถเชื่อมโยงได 
  12) หลีกเลี่ยงการทําเว็บเพจที่ยาว จะตองแบงสาระอยางเหมาะสมหรือมี
การจัดทําเปนกลุม 
  13) การจัดทําขอความและภาพ  จะตองมีวัตถุประสงค   มีการจัดเตรียม
วางแบบขนาดของตัวอักษร    ส ี   การกําหนดปุมตาง ๆ   และการใชเนื้อที่ 
  14) ภาพที่ใชตองไมใหญเกินไปและตองไมใชเวลานานในการเชื่อมโยง
ภาพมาสูเว็บเพจ 
  15) การเชื่อมโยงภาพมาสูเว็บเพจนั้นควรบอกขนาดของภาพเพื่อใหผูใช
ตัดสินใจกอนที่จะเลือกใช 
  16) กําหนดการเชื่อมโยงกับบางแฟมขอมูล เพื่อผูใชสามารถายขอมูลทั้ง
แฟมนั้นไดหรือสั่งพิมพไดอยางสะดวก 
  17) จัดทําสวนทายของเว็บเพจใหมีช่ือผูทํา    E-mail   ที่จะติดตอได วันที่
ที่มีการจัดทํา/แกไข   เปลี่ยนแปลง   แนวการเลือกตาง ๆ    เพื่อใหสามารถเห็นภาพรวม
ทั้งหมดได และจํานวนหนาที่มีการจัดทําและตองไมยาวเกินไปหรือสั้นเกินไป 



  18) หลักสําคัญ คือ การทําใหเว็บเพจนาสนใจ โดยการใชการเชื่อมโยง 
ศักยภาพในการที่จะดึงดูดความสนใจของผูใชโดยการใชภาพและการวางแบบ การใช
งายและใหคุณคาในการเรียนรู 
  19) ตองมีการปรับปรุงเว็บเพจอยูเสมอ 

 แมกกริล (Megreal, 1997) ไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะโครงสรางของ 
เว็บเพจของเว็บไซต สําหรับรายวิชา ซึ่งควรจะมีองคประกอบที่เปนเว็บเพจ ดังตอไปนี้ 
(อางถึงในสรรรัชต หอไพศาล,2544) 
  1) โฮมเพจ (Home Page) เปนเว็บเพจแรกของเว็บไซต โฮมเพจควรมี
เน้ือหาสั้น ๆ เฉพาะที่จําเปน เกี่ยวกับรายวิชา ซึ่งประกอบดวย ช่ือรายวิชา ช่ือหนวยงาน
ผูรับผิดชอบรายวิชา สถานที่โฮมเพจควรจะจบในหนาจอเดียว ควรหลีกเลี่ยงที่จะใสภาพ 
กราฟก ขนาดใหญ ซึ่งจะทําใหตองใชเวลาในการเรียกโฮมเพจ ข้ึนมาดู 
  2)  เว็บเพจแนะนํา (Introduction) แสดงขอบเขตของรายวิชา     มีการ
เช่ือมโยง    ไปยังรายละเอียดของหนาที่เกี่ยวของ ควรจะใสขอความทักทาย ตอนรับ 
รายชื่อผูที่เกี่ยวของกับการสอนวิชาน้ี    พรอมทั้งการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่อยูของ
ผูเกี่ยวของแตละคน และเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของวิชา 
  3)  เว็บเพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Course Overview) แสดงภาพรวม
โครงสรางของรายวิชา มีคําอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับหนวยการเรียน   วิธีการเรียน  วัตถุ 
ประสงค และเปาหมายของวิชา 
  4)  เว็บเพจแสดงสิ่งจําเปนในการเรียนรายวิชา (Course Requirements) 
เชน หนังสืออานประกอบ บทเรียนคอมพิวเตอร ทรัพยากรการศึกษาในระบบเครือขาย 
(On-Line Resourses) เครื่องมือตาง ๆ ทั้ง ฮารดแวร และซอฟตแวร โปรแกรมอานเว็บที่
จําเปนตองใชในการเรียนทางอินเทอรเน็ตโดยใชเว็บเพจ 
  5) เว็บเพจแสดงขอมูลสําคัญ(Vital Information) ไดแก การติดตอผูสอน
หรือผูชวยสอนที่อยูหมายเลขโทรศัพทเวลาที่จะติดตอแบบออนไลนได การเชื่อมโยงไป
ยังเว็บเพจลงทะเบียน ใบรับรองผลการเรียน การเช่ือมโยงไปยังเว็บเพจคําแนะนํา การ
เช่ือมโยงไปใชหองสมุดเสมือน และการเชื่อมโยงไปยังนโยบายของสถาบันการศึกษา 



  6)  เว็บเพจแสดงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ
(Responsibilities) ไดแก  สิ่งที่คาดหวังจากผูเรียนในการเรียนตามรายวิชา  กําหนดการ
สั่งงานที่ไดรับมอบหมาย      วิธีการประเมินผลรายวิชา      บทบาทหนาที่ของผูสอน    
ผูชวยสอน     และผูสนับสนุน เปนตน 
  7) เว็บเพจกิจกรรมที่มอบหมายใหทํา การบาน(Assignment) ประกอบดวย
งานที่จะมอบหมายหรืองานที่ผูเรียนจะตองกระทํา ในรายวิชาทั้งหมด กําหนดสงงาน 
การเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมสําหรับเสริมการเรียน 
  8) เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedule) กําหนดวันสงงาน 
วันทดสอบยอย วันสอบ เปนการกําหนดเวลาที่ชัดเจนจะชวยใหผูเรียนควบคุมตัวเองได
ดีข้ึน 
  9) เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน (Resource) แสดงรายชื่อแหลง
ทรัพยากรสื่อพรอมการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่มีขอมูล ความรูที่เกี่ยวของกับรายวิชา 
  10) เว็บเพจแสดงตัวอยางทดสอบ (Sample Test) แสดงคําถาม 
แบบทดสอบ  ในการสอบยอย  หรือตัวอยางของงานสําหรับทดสอบ 
  11) เว็บเพจแสดงประวัติ (Biography) แสดงขอมูลสวนตัว   ของผูสอน 
ผูชวยสอนและทุกคนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนพรอมภาพถาย  ขอมูลการศึกษา   
ผลงาน      สิง่ที่นาสนใจ 
  12) เว็บเพจแบบประเมิน (Evaluation) แสดงแบบประเมินเพื่อใหผูเรียน
ใชในการประเมินผลรายวิชา 
  13) เว็บเพจแสดงศัพท (Glossary) แสดงคําศัพทและดัชนีคําศัพท และ
ความหมายที่ใชในการเรียนรายวิชา 
  14) เว็บเพจการอภิปราย (Disussion) สําหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นสอบถามปญหาการเรียนระหวางผูเรียน  และระหวางผูเรียนกับผูสอน  ซึง่เปนได
ทั้งการสื่อสารแบบประสานเวลา (Synchronous Communication) คือติดตอสื่อสารพรอม
กันตามเวลาจริง  และการสื่อสารแบบไมประสานเวลา (Asynchronous Communication) 
ซึ่งผูเรียนสงคําถามไปในเว็บเพจและผูที่จะตอบคําถาม  หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
จะมาพิมพขอความเม่ือมีเวลาวาง 



  15) เว็บเพจประกาศขาว (Bulletin Board) สําหรับใหผูเรียนและผูสอนใช
ในการประกาศขอความตาง ๆ ซึ่งอาจจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการเรียนก็ได 
  16) เว็บเพจคําถามคําตอบที่พบบอย (FAQ Pages) แสดงคําถามและ
คําตอบเกี่ยวกับรายวิชา โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษา และเร่ืองที่เกี่ยวของ 
  17) เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา คําแนะนําในการออกแบบ
เว็บไซต ของรายวิชา 

 การสรางเว็บการเรียนการสอนเปนสิ่งที่ไมยากนัก แตจากที่กลาวมาจะเห็นวามี 
รายละเอียดเล็กนอยมากมายในการสรางเว็บ การเรียนการสอนผานเว็บจึงเปนการจัดการ
อยางจงใจและนําเสนอขอมูลที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยเฉพาะ ดังนั้นการ
ออกแบบเว็บชวยสอนจึงตองพิจารณาใหเปนไปตามวัตถุประสงคนอกจากนี้สิ่งที่ตอง
คํานึงถึงในการสรางเว็บการเรียนการสอนคือ การจัดระเบียบของเนื้อหาในบทเรียนที่
สรางขึ้น เพื่อชวยใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีระบบ  
 2.6 การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ 
 ไพรัช ธัชยพงษ และพิเชฐ ดุรงคเวโรจน (2541) กลาววาการจัดการเรียนการ
สอนผานเว็บ ผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่
เช่ือมโยงคอมพิวเตอรของผูเรียนเขาไวกับเครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการเครือขาย
(File Server) และเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใหบริการเว็บ (Web Server) อาจเปนการ
เช่ือมโดยระยะใกลหรือเช่ือมโยงระยะไกลผานทางระบบการสื่อสารและอินเทอรเน็ต 
 ผลสืบเนื่องจากการที่อินเทอรเน็ตสามารถใหบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกสซึ่ง
มีความสะดวก รวดเร็ว และงายในการใช จะทําใหเกิดการสื่อสาร (Communication) เพิ่ม
มากขึ้นในระบบการศึกษา ทั้งที่เปนการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูสอน ผูสอนกับผูเรียน 
และระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันเอง ทั้งนี้โดยมิไดลดทอนการสื่อสารในรูปแบบเดิม 
โดยที่ผูสอนสามารถใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางในการใหการบาน รับการบาน และ
ตรวจสงคืนการบาน ในขณะเดียวกันการสื่อสารระหวางนักเรียนสามารถชวยสงเสริม
การทํางานกลุม การปรึกษาหารือกับครูและเพื่อนนักเรียนในเชิงวิชาการไดมากขึ้น  
 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนจะทําใหบทบาทของครูปรับเปล่ียนไปจากการ
เนนความเปนผูสอนมาเปนผูสนับสนุนการเรียนรู(Facilitator) มากขึ้นในขณะที่กระบวน 



การเรียนรูของนักเรียนจะเปนการเรียนรูเชิงรุกมากยิ่งขึ้น       ทั้งนี้เนื่องจากฐานขอมูลใน
อินเทอรเนตเปนปจจัยบวกที่สําคัญประการหนึ่งที่เอื้ออํานวยใหเด็กนักเรียนสามารถ
เรียนและคนควาดวยตนเอง (Independent Learning) ไดสะดวกรวดเร็วและมากยิ่งขึ้น 
อยางไรก็ตามมีความจําเปนที่จะตองตระหนักวาบทบาทและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนี้
จะตองมีการเตรียมการที่ดีควบคูกันไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของครูที่จะตอง
วางแผนการชี้แนะใหรัดกุมเพื่อการเรียนรูของเด็กมีประสิทธิผลดีข้ึน จากการเรียนตาม
ครูสอน (Passive Learning) มาเปนการเรียนรูวิธีการเรียน(Learning How to Learn) และ
การเรียนดวยความอยากรู (Active Learning) อยางมีทิศทาง 
 ยุทธวิธีในการเรียนการสอนผานเว็บ สามารถกระทําไดอยางกวางขวาง โดยทํา
ใหเกิดปฏิสัมพันธและเปนการสรางความยืดหยุนในการเรียนการสอนระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน โดยผานกระบวนการที่สามารถกระทําไดบนเว็บ ฮิวสและฮิวสัน (Hughes and 
Hewson, 1998) ไดอธิบายวิธีการในการเรียนการสอนผานเว็บวาควรมีสิ่งที่พึงปฏิบัติ
ดังตอไปน้ีคือ (อางถึงในไพรัช ธัชยพงษ และพิเชฐ ดุรงคเวโรจน ,2541) 
  1) การแจงลวงหนา (Notices) เปนการใชเว็บโดยกําหนดพ้ืนที่เฉพาะ  ที่
เปนบอรดในเว็บสําหรับอาจารยกําหนดนัดหมายหรือสั่งงาน ซึ่งผูเรียนอาจจะไดรับการ
แจงลวงหนาผานอิเล็กทรอนิกสเมล   และสามารถสอบถามไดโดยอิเล็กทรอนิกสเมล
เชนกัน 
  2) การนําเสนอ(Presentations) เปนการนําเสนอดวยเว็บที่ทําขึ้นทั้งผูสอน
และผูเรียน โดยนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย จัดทําแบบสัมมนาหรือประชุม นําเสนอ
ผานเว็บไซต หรือโดยอิเล็กทรอนิกสเมลหรือการเผยแพรในกลุม เปนกิจกรรมสื่อสาร
กันระหวางผูสอนและผูเรียน 
  3) การอภิปรายปกติ (Formal Discussions) เปนการอภิปรายกันบนเว็บ
โดยการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  และการประชุมสนทนาแบบกลุม  ซึ่งเปนเครื่องมือ
บนเว็บที่จัดเหมือนประชุมสัมมนา ซึ่งเปนกลุมสนทนาที่แสดงเปนรูปภาพแทนผูใชหรือ
แทนชื่อของผูใชก็ได 



  4) การใชคําถามโดยรอคําตอบ (Questioning) เปนการกําหนดคําถามขึ้น
โดยผูสอนใชคําถามและใหผูเรียนหาคําตอบ โดยคําตอบที่ตอบมาถาตรงกับคําถามที่
กําหนด ก็จะเปนการปอนกลับไปยังผูเรียนเพื่อการตอบสนองและประเมินผล 
  5) การระดมสมอง (Brainstorms) เปนการออกแบบเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนองตอคําถามโดยผูเรียนตองรวมหาคําตอบ กระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในเว็บ
จากคําถามที่กําหนดในกิจกรรมเดียวกัน 
  6) การกําหนดสภาพงาน (Task Setting) เปนการกําหนดกระบวนการใน
การทํางานสงตามกิจกรรม  ซึ่งอาจจะเปนรายงานหรือกลุมยอย   ซึ่งอยูในรูปแบบของ
เว็บไซต หรืออิเล็กทรอนิคเมล 
  7) แบบฝกหัด (Class Quizzes) เปนการทดสอบผลทั้งช้ันเรียน หรือถาม
เพ่ือประเมินผลของการเรียน ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน เปนแบบตัวเลือก หรือ
คําถามสั้น ๆ  ที่จะมีการปอนกลับตลอดเวลา และประเมินผลตามวัตถุประสงค 
  8) การอภิปรายรายคูนอกระบบหรือการศึกษาเปนกลุม การออกแบบพื้นที่
ของเว็บชวยสอนใหมีพื้นที่เฉพาะสําหรับการพบปะสนทนาอยางไมเปนทางการ รายคู
หรือกลุมนอกเหนือจากขั้นตอนปกติในการสอน ซึ่งสามารถทําเปนสภากาแฟ หอง
สนทนา หองพักผอน หองสมุด ฯลฯ ซึ่งผูใชเว็บสามารถเขาไปทํากิจกรรมไดอิสระใน
เว็บไซตที่จัดไว และสรางความสัมพันธระหวางผูใชอยางอิสระ 
 2.7 ประโยชนของการใชอินเทอรเน็ตในการจัดการเรียนการสอน 
 ถนอมพร   เลาหจรัสแสง (2541) ไดกลาวถึงคุณคาทางการศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนผานสื่ออินเทอรเน็ต ไวดังตอไปนี้ 
  1)  จากการสํารวจคุณคาทางการศึกษาของกิจกรรมบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิทยาลัยครูแบงคสตรีท (Bank Street college 
of education) ใน พ.ศ. 2536 พบวากิจกรรมบนเครือขายคอมพิวเตอรชวยเปดโลกกวาง
ใหกับผูเรียน   กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายมีผลใหผูเรียนมีการรับรูเกี่ยวกับ 
สังคม วัฒนธรรม และโลก (Social awareness,  cultural awareness and awareness about 
the world) มากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากเครือขายอินเทอรเน็ตอนุญาตใหผูเรียนสามารถติดตอ 
สื่อสารกับผูคนทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว     ไมวาจะเปนในลักษณะปฏิสัมพันธโตตอบกัน



ในทันที (เชน บริการ แชท ทอรค) หรือไมทันทีก็ตาม เชน บริการ อีเมล เปนตน และยัง
อนุญาตใหผูเรียนสามารถสืบคน    หรือเผยแพรขอมูลสารสนเทศจากทั่วโลกไดโดยไม
จําเปนวาขอมูลนั้นจะตองมาจากแหลงเดียวกันเสมอไป 
  2)  สามารถจัดหาขุมทรัพย  ขอมูล  สารสนเทศมากมายมหาศาลแกผูเรียน 
ในลักษณะที่สื่อประเภทอื่น ๆ  ไมสามารถทําได กลาวคือ ไมวาผูเรียนจะตองการคนหา
ขอมูลในลักษณะใด เชน การคนหาหนังสือ หรือ อานบทคัดยอ (Abstract) จากหองสมุด
ออนไลน การเขาไปอานหนังสือนิตยสารตาง ๆ  วรรณกรรม ตํารา  วารสาร หรือเอกสาร
ทางวิชาการบนเครือขายอินเทอรเน็ต     การวางแผนโครงการวิจัยเกี่ยวกับปญหาปจจุบัน
กับผูเรียนที่อยูในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ (ที่เช่ือมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตแลว)  ไมวา
จะเปนตางโรงเรียน ตางจังหวัด หรือตางประเทศก็ตามก็สามารถใชเครือขายอินเทอรเน็ต
น้ีในการนํามาซึ่งขอมูลที่ตองการไดอยางงายดาย 
  3) ขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งของกิจกรรมบนเครือขายอินเทอรเน็ตก็คือ 
ผลกระทบของกิจกรรมตอทักษะการคิดอยางมีระบบขั้นสูง (High-order thinking skills) 
การคิดเชิงวิเคราะห (Critical thinking)   การวิเคราะหขอมูล   การแกปญหา  และการคิด
อยางอิสระ (Bank Street College of Education, 2536) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะธรรมชาติของ
เครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการคิดเชิงวิเคราะห  จากการที่เครือขาย
อินเทอรเน็ตเปนแหลงรวมขอมูลมากมายมหาศาล    ผูเรียนจึงจําเปนตองทําการวิเคราะห
อยูเสมอ    เพ่ือแยกแยะวาขอมูลสารสนเทศใดเปนขอมูลที่มีสาระประโยชน    และขอมูล
สารสนเทศใดเปนขอมูลที่ไรประโยชน 
  4) สนับสนนุการสื่อสาร และการรวมมือกันของผูเรียนไมวาจะในลักษณะ
ของผูรวมหองหรือผูเรียนตางหองเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยกัน   เชน   ในการที่
หองเรียนหน่ึงตองการที่จะเตรียมขอมูลเกี่ยวกับคาพีเอช (PH)  เพื่อสงไปใหอีกหองเรียน
หนึ่งนั้น ผูเรียนในหองแรกจะตองชวยกันตัดสินทีละขั้นตอน ในวิธีการที่จะเก็บรวบรวม
และการเตรียมขอมูลอยางไร เพื่อสงขอมูลคา PH  ไปใหผูเรียนอีกหอ ง โดยที่ผูเรียนตาง
หองสามารถเขาใจไดโดยงาย นอกจากนี้ผูเรียนที่ใชบริการขอมูลเครือขายอินเทอรเน็ตก็
จะตองทํางานรวมกับบรรณารักษ หรือครูผูสอนอยางใกลชิดเพื่อใหไดมาซึ่งกลยุทธการ
สืบคนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 



  5) สนับสนนุกระบวนการ สหสาขาวิชาการ (Interdisciplinary approach) 
กลาวคือ ในการนําเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชเช่ือมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 
นักการศึกษาสามารถที่จะบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ    เชน  คณิตศาสตร 
ภูมิศาสตร สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร ฯลฯ  เขาดวยกันไดอยางเกี่ยวเนื่องและมีความ 
หมาย    ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือตัวอยางของโครงการสํารวจพระอาทิตยเที่ยงวัน (Noon 
observation project)  นักเรียนที่รวมในโครงการนี้นอกจากจะไดเรียนวิชาคณิตศาสตรใน
บริบทที่มีความหมายแลว ยังไดความเขาใจในภูมิศาสตรโลก ไดเรียนรูความสําคัญของ
การวัดจากประสบการณจริง ไดคุณคาของการเรียนรวมกันเปนกลุมและไดฝกการเขียน
รายงานอีกดวย 
  6) ชวยขยายขอบเขตของหองเรียนออกไป เพราะผูเรียนสามารถที่จะใช
เครือขายอินเทอรเน็ตในการสํารวจปญหาตาง ๆ ที่ผูเรียนมีความสนใจ เชน ในการเรียน
เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมนั้น ผูเรียนสามารถเลือกสํารวจปญหาที่พบเห็นในชุมชน
ของตนเองได   ไมวาจะเปนปญหามลภาวะทางน้ํา   อากาศ   ฝุน    หรือขยะ ฯลฯ ซึ่งเปน
ปญหาที่มีความเกี่ยวของ         และมีความหมายกับตนมากกวาการเรียนในหองตามปกติ 
นอกจากนี้การที่ผูเรียนไดใชเครือขายในการเรียนของตน    เปนการเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดทํางานรวมกับผูอ่ืนซึ่งอาจมีความคิดเห็นที่แตกตางกับตนไดนั้น ทําใหผูเรียนมีโอกาส
ที่จะมองปญหานั้น ๆ ในหลายแงมุมอีกดวย 
  7) การที่เครือขายอินเทอรเน็ตอนุญาตใหผูเรียนสามารถเขาถึงผูเช่ียวชาญ 
หรือผูที่ใหคําปรึกษาได และการที่ผูเรียนมีความอิสระในการเลือกศึกษาสิ่งที่สนใจ ถือ
เปนแรงจูงใจสําคัญอยางหนึ่งในการเรียนรูของผูเรียน 
  8)  ผลพลอยไดจากการที่ผูเรียนทําโครงการบนเครือขายอินเทอรเน็ตตรง
น้ี ทําใหผูเรียนมีโอกาสที่จะทําความคุนเคยกับโปรแกรมประยุกตตาง ๆ บนคอมพิวเตอร
ไปดวยในตัว เชน โปรแกรมประมวลผลคํา เปนตน 

การเรียนการสอนผานเว็บจะตองอาศัยคุณลักษณะของอินเทอรเน็ต 3 ประการใน
การนําไปใชและประโยชนที่จะได (Doherty , 1998 อางถึงในสรรรัชต หอไพศาล,2544) 
น่ันคือ 



  1) การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซตที่ประกอบไปดวย
ขอความ กราฟก ซึ่งสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสมในลักษณะของสื่อ  คือ 
   (1) การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เชน ขอความ    
   (2) การนําเสนอแบบสื่อคู เชน ขอความกับภาพกราฟก  
   (3) การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย ประกอบดวย  ขอความ ภาพกราฟก 
ภาพเคลื่อนไหว  เสียง และภาพยนตร หรือวีดีโอ 
  2) การสื่อสาร (Communication)  การสื่อสารเปนสิ่งจําเปนที่จะตองใชทุก
วันในชีวิต   ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
หลายแบบ เชน 
   (1) การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ 
   (2) การสื่อสารสองทาง เชน การสงอีเมลโตตอบกัน การสนทนาผาน
อินเทอรเน็ต 
   (3) การสื่อสารแบบหนึ่งแหลงไปหลายที่  เปนการสงขอความจากแหลง
เดียวแพรกระจายไปหลายแหง เชน การอภิปรายจากคนเดียวใหคนอื่นๆ ไดรับฟงดวย หรือ
การประชุมทางคอมพิวเตอร 
   (4) การสื่อสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง  เชน  การใชกระบวนการ
กลุมในการสื่อสารบนเว็บ โดยมีคนใชหลายคนและคนรับหลายคนเชนกัน 
  3) การกอเกิดปฏิสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะสําคัญของ
อินเทอรเน็ต และคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดมี 3 ลักษณะ คือ 
   (1) การสืบคน 
   (2) การหาวิธีการเขาสูเว็บ 
   (3) การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ 
 Pollack and Masters ( 1997) ประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บ  ที่เปน
มิติใหมของเครื่องมือและกระบวนการในการเรียนการสอน (อางถึงในสรรรัชต  
หอไพศาล, 2544)  ไดแก 
  1) การเรียนการสอนสามารถเขาถึงทุกหนวยงานที่มีอินเทอรเน็ตติดตั้งอยู 



  2) การเรียนการสอนกระทําไดโดยผูเขาเรียนไมตองทิ้งงานประจําเพื่อมา
อบรม 
  3) ไมตองเสียคาใชจายในการเรียนการสอน เชนคาที่พัก คาเดินทาง 
  4) การเรียนการสอนกระทําไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
  5) การจัดสอนหรืออบรมมีลักษณะที่ผูเขาเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูเกิด
กับตัวผูเขาเรียนโดยตรง 
  (6) การเรียนรูเปนไปตามความกาวหนาของผูรับการเรียนการสอนเอง 
  (7) สามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหาไดตลอดเวลา 
  (8) สามารถซักถามหรือเสนอแนะหรือถามคําถามไดดวยเครื่องมือบนเว็บ 
  (9) สามารถแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูเขารับการอบรมไดโดยเคร่ืองมือ
สื่อสารในระบบอินเทอรเน็ต ทั้งไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือหองสนทนา (Chat 
Room) กระดานถามตอบ (Web Board) หรืออ่ืนๆ 
  (10)ไมมีพิธีการมากนัก 
 จากขอความดังกลาวจะเห็นไดวาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมีประโยชนหลายดาน 
สามารถนําประโยชนมาประยุกตใชในระบบการเรียนการสอนหรือการฝกอบรม อาจใช
เพ่ือเสริมการเรียนการสอนในเวลาปกติ หรือใชเพ่ือใหบริการภายหลังการอบรม 
 2.8 การประเมินเว็บไซตเพ่ือการศึกษา 
 การประเมินเว็บไซตสําหรับผูใชที่ผูออกแบบตองคํานึงถึงนั้น โซวอรด 
(Soward, 1997) ไดกลาววา จะตองอยูบนฐานที่วา ผูใชเปนศูนยกลางโดยใหนึกถึงเสมอ
วาเว็บไซต ควรเนนใหผูใชสามารถเขาใชไดสะดวก ไมประสบปญหาติดขัดใด ๆ การ
ประเมินเว็บไซต มีหลักการที่ตองประเมินคือ (อางถึงในสรรรัชต หอไพศาล, 2544) 
  1) การประเมินวัตถุประสงค (Purpose) เว็บไซต ที่ดีตองมีวัตถุประสงควา 
เพ่ืออะไร เพื่อใคร และกลุมเปาหมายคือใคร 
  2) การประเมินลักษณะ (Identification) เว็บไซตควรจะทราบไดทันทีเม่ือ
เปดเขาไปวาเกี่ยวของกับเร่ืองใด ซึ่งในหนาแรก (Homepage) จะทําหนาที่เปนปก
หนังสือ (Title) ที่บอกลักษณะและรายละเอียดของเว็บนั้น 



  3) การประเมินภาระกิจ (Authority) ในหนาแรกของเว็บ จะตองบอก
ขนาดของเว็บ และรายละเอียดของโครงสรางของเว็บ เชนแสดงที่อยูและเสนทางภายใน
เว็บ และควรบอกชื่อผูออกแบบ 
  4) การประเมินการจัดรูปแบบและการออกแบบ (Layout and Design ) 
ผูออกแบบควรจะประยุกตแนวคิดตามมุมมองของผูใช ความซับซอน เวลา รูปแบบที่
เปนที่ตองการของผูใช 
  5) การประเมินการเชื่อมโยง(Links) การเชื่อมโยงถือเปนหัวใจของเว็บ 
เปนสิ่งจําเปนและมีผลตอการใช การเพิ่มจํานวนเชื่อมโยง     โดยไมจําเปนจะไมเปน
ประโยชนตอผูใช ควรใชเครื่องมือสืบคนแทนการเชื่อมโยงที่ไมจําเปน 
  6) การประเมินเนื้อหา (Content) เนื้อหาที่เปนขอความ ภาพ หรือเสียง 
จะตองเหมาะสมกับเว็บ และใหความสําคัญกับองคประกอบ ทุกสวนเทาเทียมกัน 
 2.9 การประเมินสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  
 กรมวิชาการ (2544)  กลาววา แนวคิดเดิมเกี่ยวกับการวัดผลจะเกี่ยวของกับการวัด 
(Measurement) และการประเมินผล (Evaulation) การวัด เปนกระบวนการกําหนด
ระดับช้ันของลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล  คุณภาพ  ความสามารถหรือสิ่งตาง ๆ ตาม
กฎเกณฑเปนตัวเลข  การวัดประกอบดวยจุดมุงหมายของการวัด  เครื่องมือที่ใชวัด  และ
การแปลผลจากการวัด  การประเมินผล  เปนกระบวนการตัดสินคุณคาจากขอมูลที่
รวบรวมไดจากการวัด  ตามเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในวัตถุประสงค  ปจจุบัน
นักการศึกษาและนักวัดผลบางกลุมใหขอสังเกตวา          การใชคําวาการประเมินผลกับ
บุคคลควรทําอยางระมัดระวัง  เพราะการที่จะตัดสินคุณคาวาบุคคลนั้นมีคุณภาพหรือไม
มีคุณภาพ  ดีหรือเลวอยางไร  ผูประเมินผลมีหลักฐานหรือขอมูลครอบคลุมเพียงพอที่จะ
ตัดสินเชนนั้นหรือไม  การประเมินผลสิ่งที่ไมใชบุคคล   เชน   การประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลหลักสูตร  หรือการประเมินผลเคร่ืองมือ  และวัสดุอุปกรณ  สามารถที่จะ
ทําไดครอบคลุมมากกวา     ดวยเหตนุี้คําวาการประเมินผลปจจุบันจะมีใชในหนังสือวัด
และประเมินผลนอยลงมาก   และมีคําวาประเมิน (Assessment) เขามาแทนที่  แมนักการ
ศึกษาและนักวัดผลจะใชคําวาประเมินในความหมายของการวัดอยูคอนขางมาก แตก็มี
นักการศึกษาและนักวัดผลอีกสวนหนึ่ง  ที่ใชการประเมินในความหมายของการประเมิน 



ผลเชนกัน  ในที่น้ีเมื่อกลาวถึงคําวา การประเมิน จะหมายถึงกระบวนการที่เร่ิมตั้งแตการ
วัดไปสูการตัดสินคุณคา  โดยที่การตัดสินคุณคาจะใชในความหมายคลายกับการ
ประเมินผล  แตมีความเฉพาะเจาะจงนอยกวา  นอกจากนี้  การจะตัดสินคุณคาสิ่งใด 
จะตองเกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งนั้นกับเกณฑ        การวัด  การตัดสินคุณคา  และการ
ประเมิน มีความเกี่ยวของกัน ดงัแสดงในภาพที่ 3 
ภาพที่ 3  แสดงความสัมพันธของสิ่งที่ประเมิน  การวัด  และการตัดสินคุณคา 

การประเมิน 

 
 
 จากภาพที่ 3  แสดงความสัมพันธของสิ่งที่จะประเมินการวัด และการตัดสินใน
คุณคาวา   ในการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง    สิ่งที่จะไดรับการประเมินนั้นจะตองไดรับการ
เก็บขอมูลจากการวัด    เชน  การใชแบบทดสอบ  การสัมภาษณ  การสังเกตและจด
บันทึกอยางมีระบบ  และ/หรือ โดยวิธีไมใชการวัดโดยตรง   เชน  การสอบถามจากผูอ่ืน 
จากนั้นเปนขั้นตอนของการนําขอมูลที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่
กําหนดไว  เพ่ือนําไปตัดสินคุณคาตอไป 
  1) การวางแผนประเมิน  ผูประเมินควรเริ่มตนวางแผนการประเมินจาก
การตอบคําถามหลัก  4  คําถามที่วา  “ประเมินทําไม  ประเมินอะไร  ประเมินอยางไร 
และจะตัดสินดวยวิธีใด”  คําถามหลักดังกลาวน้ีเปนแนวคิดพื้นฐานที่จะนําไปสูการวาง
แผนการประเมินที่มีคุณภาพตอไป 
   (1) ประเมินทําไม  การตอบคําถามนี้จะไดมาซึ่งจุดมุงหมายของการ
ประเมิน  จุดมุงหมายที่มีความชัดเจนจะชวยใหผูประเมินวางแผนการประเมินได  ตั้งแต



วิธีการวัด  การเลือกเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห และการประเมินคา  
ไปจนถึงการตัดสินคุณคา  
   (2) ประเมินอะไร  เม่ือมีจุดมุงหมายชัดเจน ข้ันตอนตอไปผูประเมิน
จะตองระบุสิ่งที่จะประเมินใหชัดเจนวา  สิ่งที่ตองการประเมินนั้นมีลักษณะสําคัญ
อะไรบาง  เพ่ือจะไดเลือกวิธีการวัดและเครื่องมือที่จะใชวัดใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสิ่งที่จะประเมิน 
   (3) ประเมินอยางไร เมื่อจุดมุงหมาและขอบเขตการประเมินมีความ
ชัดเจน  ผูประเมินจะตองเลือกวิธีการวัดและการประเมินใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สิ่งที่ตองการจะประเมิน เชน ถาใชวิธีการวัดเปนการสอบ  เครื่องมือจะเปนแบบทดสอบ
ขอเขียน  หรือถาเปนการสอบถาม  เครื่องมือก็จะเปนแบบสอบถาม 
   (4) ตัดสินผลวิธีใด  ผูประเมินจะตองเลือกวาจะใชเกณฑอะไรในการ
ตัดสิน  ในการตีความผลการวิเคราะห      จากนั้นผูประเมินนําผลการวิเคราะหมา
เปรียบเทียบกับเกณฑที่เลือกไวเพื่อการตัดสินผลในที่สุด 
  2) การกําหนดตัวบงชี้  เกณฑ  และมาตรฐาน   เมื่อมีกระบวนการการ
ประเมินจะมีความชัดเจน  และถูกตองตามวัตถุประสงคที่จะประเมินจะตองกําหนด    
ตัวบงช้ี  เกณฑ  และมาตรฐาน  
   (1) ตัวบงช้ี  หมายถึง ลักษณะสําคัญที่ใชแสดงคุณภาพ  หรือ
กระบวนการที่สามารถใชบงสถานภาพ  ตัวอยางของตัวบงช้ี เชน GPA อาจเปนตัวบงช้ี
ผลการสําเร็จการศึกษาของผูเรียน  หรือตัวบงช้ีของการออกแบบการสอนก็คือ การมี
วัตถุประสงคที่ชัดเจน  ตัวบงช้ีคุณภาพการออกแบบหนาจอ  เชน ความเหมาะสมและ
ความนาสนใจขององคประกอบดานขอความ  ภาพและกราฟก  เสียง ฯลฯ ตวับงช้ีมี
ความสัมพันธกับเกณฑหรือมาตรฐานที่ใชตัดสินความสําเร็จของการทํางาน  การ
ดําเนินการที่ผานมา 
   (2) เกณฑ  (Criteria) หมายถึง  ระดับที่ถือวาแสดงคุณภาพและความ
เหมาะสม  โดยผูสอนหรือคณะของผูสอน    หรือผูสอนและผูเรียนเปนผูกําหนดขึ้นมา 
 เพ่ือใชสําหรับการตัดสินคุณคาของสิ่งที่จะประเมินตอไป  เชน  ผูเรียนตองสอบได
คะแนนมากกวารอยละ 65  จึงจะถือวาสอบผาน  หรือเกณฑความสําเร็จของการเรียน



การสอนคือผูเรียนมากกวารอยละ 90  สอบผาน  สวนเกณฑการพิจารณาวาการออกแบบ
หนาจอไดคุณภาพเพียงไร  ถาใชแบบบันทึกการสังเกต 4 ระดับ เกณฑการมีคุณภาพคือ
จะตองไดสูงกวาระดับ 2 ข้ึนไป  
   (3) มาตรฐาน (Standard)  หมายถึง ระดับการปฏิบัติที่แสดงถึง
คุณภาพ ความเหมาะสมที่ยอมรับกันทางวิชาชีพหรืออยางเปนสากล  ตัวอยางเชน 
มาตรฐานการสอบ TOEFL แบบใชกระดาษคําตอบ (Paper –based) คือจะตองได
คะแนนแตละชุดตั้วแต  53  ข้ึนไป   สาํหรับสื่อมัลติมีเดียที่จะไดมาตรฐานจะตองผาน
การประเมินทุกหัวขอในระดับดีข้ึนไป  หรือจากระดับ 2 ข้ึนไป  จากระดับเกณฑที่
กําหนดไว  4   ระดับ  เปนตน 
 ความสัมพันธของตัวบงช้ี  และเกณฑ ที่จะนําไปสูการตัดสินคุณคา แสดงดังใน
ภาพที่ 4 
ภาพที่ 4  แสดงความสัมพันธของตัวบงช้ี  เกณฑ  ที่จะนําไปสูการตัดสินคุณคา 

 
   
  3) เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน  การออกแบบเครื่องมือที่จะประเมินสื่อ
มัลติมีเดียข้ึนอยูกับวิธีการวัดที่ผูประเมินเลือกวิธีการวัดและเครื่องมือที่นิยมใชกัน 
สามารถแสดงไดดังตารางที่ 1 
 

 

 

 



ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางวิธีวัดและเครื่องมือที่ใชวัด 

วิธีวัด เครื่องมือ 
การทดสอบ -แบบทดสอบที่เปนขอเขียนชนิดเนื้อหาแบบปรนัย  แบบอัตนัย หรือแบบปลายเปด 

-แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
การสังเกต -แบบวัดการสังเกตทั้งแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราสวนประมาณคา 

-แบบบันทึก 
การสอบถาม -แบบสอบถาม (Questionnaire) 

-แบบสอบถามความคิดเห็น (Optionnaire) 
การสัมภาษณ -แบบสัมภาษณ 
การตรวจผลงาน -แบบประเมินผลงาน 
 
 ไมวาจะเปนการวัดแบบใด  เครื่องมือที่ออกแบบจะตองไดรับการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ทั้งความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) กอน
นําไปใช      เครื่องมือที่มีความตรง (สามารถวัดไดตรงกับที่สิ่งตองการตรวจสอบ)  จะ
ใหผลการตรวจสอบที่เช่ือถือไดและนําไปสูการประเมินที่ถูกตอง     สวนเครื่องมือที่มี
ความเชื่อม่ันเมื่อนําไปใชวัดภายใตสถานการณที่แตกตางแตเปรียบเทียบกันได  จะให
ผลลัพธออกมาใกลเคียงกันหรือเหมือนกัน  ภาพตอไปน้ีจะชวยใหมีความเขาใจถึง
เคร่ืองมือที่มีความตรงและความเชื่อม่ัน แสดงในภาพที่  5 
ภาพที่ 5  แสดงลักษณะของเครื่องมือที่มีความตรงและความเชื่อม่ันแตกตางกัน  

 



  4) การตัดสินคุณคา   ขอมูลที่ไดจากการวัดดวยเคร่ืองมือซึ่งผานการ
ตรวจสอบคุณภาพแลว  จะนํามาตีคาแลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ  หรือมาตรฐานที่ผู
ประเมินกําหนดไว     เพื่อตัดสินความมีคุณภาพ    ความนาเชื่อถือ     สําหรับเกณฑหรือ
มาตรฐาน จะกําหนดเทาใดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินน้ันๆ เชน ถา
แบบทดสอบขอเขียนแบบปรนัยตีคาวา  ตอบถูกได  1  คะแนน  ตอบผิดได 0 คะแนน 
อาจใชเกณฑรอยละ 60  เปนเกณฑผานหรือไดมาตรฐาน  หรือแบบวัดที่เปนมาตราสวน
ประมาณคาที่ตีคาเปน  4    ระดับ  อาจใชเกณฑความมีคุณภาพ หรือไดมาตรฐานที่ระดับ
ต้ังแต   2 
 การประเมินตัวส่ือมัลติมีเดีย   สื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพจะชวยใหผูเรียนเขาใจ
เน้ือหาไดเร็วข้ึน     เราความสนใจ    งายตอการใช    และผูเรียนไดเรียนตามระดับความ 
สามารถของตนเอง  นอกจากนี้ดานเทคนิค การแสดงผลทางหนาจอ  สี  เสียง ภาพ 
เคลื่อนไหว  จะตองมีความเหมาะสม  รวมทั้งจะตองไดรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของสื่อใหอยูในระดับที่ตองการกอนจะนําไปใช  ดังน้ันการประเมินตัวสื่อมัลติมีเดียวามี
คุณภาพเพียงไร  สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาควรจะไดรับการประเมินทั้งคุณภาพของสื่อ
ที่มีตอการเรียนการสอน   การออกแบบหนาจอ  การใชงาน  และประสิทธิภาพของสื่อ
มัลติมีเดียนั้นดวย  (กรมวิชาการ,2544) 
  1) การประเมินคุณภาพตัวสื่อมัลติมีเดีย   ตองกําหนดตัวบงช้ี  เกณฑ  และ
มาตรฐาน  ที่เหมาะสมกับสื่อมัลติมีเดีย    และการกําหนดประเด็น  องคประกอบ  หรือ
หัวขอการประเมินจะตองพิจารณาจากสวนสําคัญ  3  สวน ไดแก  คุณภาพดานการ
ออกแบบการเรียนการสอน  การออกแบบหนาจอ  และการใชงาน 
   (1) ดานการออกแบบการสอน  การออกแบบการสอนที่ดีจะจูงใจ
ผูเรียนหรือใหความรูแกผูเรียนตามวัตถุประสงคของการเรียน  ซึง่จะตองประกอบดวย
สวนสําคัญดังนี ้
    วัตถุประสงคการเรียน บทเรียนที่ดีจะตองแสดงวัตถุประสงค
การเรียนรูอยางชัดเจน  วัตถุประสงคจะเปนตัวบอกใหทราบวาเมื่อผูเรียนศึกษาบทเรียน
จบ  ผูเรียนจะไดความรูอะไรบาง   นอกจากนี้ยังชวยใหผูสรางบทเรียนออกแบบกิจกรรม 



 และเลือกหัวขอที่เหมาะสม    เลือกวิธีการนําเสนอ   และยังชวยใหผูสอนตัดสินใจไดวา
บทเรียนลักษณะใดเหมาะสมกับผูเรียน 
     เนื้อหา  สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จะตองมีเนื้อหาถูกตอง
ตามหลักวิชาและหลักการใชภาษา 
    ความเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูเรียน  ผูสอน
จะตองพิจารณาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาวามีความเหมาะสมกับระดับความรู    อายุ 
ทักษะความสามารถของผูเรียน     มีความเหมาะสมในดานภาษาและชวงเวลาที่ใชใน
การศึกษาหรือไม      ในกรณีบทเรียนแบบสอนเนื้อหา (Tutorial)    ความยาวในแตละ
บทเรียน ควรจะมีความเหมาะสมกับอายุ  ความสามารถ  และลักษณะของผูเรียนดวย 
    ปฏิสัมพันธ  สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาที่ดีจะตองมี
ปฏิสัมพันธที่เหมาะสม  เชน ยอมใหผูเรียนแกไขความผิดพลาดที่มาจากการพิมพได ให
ผูเรียนไดโตตอบและรับขอมูลปอนกลับได  มีการเสริมแรงที่เหมาะสมเพื่อใหผูเรียนได
เรียนอยางมีความสุข   ผูเรียนสามารถแขงขันกับคะแนนของตนเองหรือกับคะแนนของ
เพ่ือนได   สือ่ดานแบบฝกหัดที่ดีจะชวยใหผูเรียน ไดใชบทเรียนนั้นหลายๆ คร้ัง  จนเกิด
ทักษะมีผลสรุปความสามารถของผูเรียนในรูปคะแนน    รอยละ  ตาราง  หรืออัตราสวน
ปฏิสัมพันธ  ลักษณะดังกลาวนี้เปนแรงจูงใจแกผูเรียน  ใหผลปอนกลับที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งคําตอบที่ถูกตองและคําตอบที่ไมถูกตอง  มีการใหแรงจูงใจทางบวก  ตลอดจนมีการ
ประเมินการเรียนรูของผูเรียนใหเห็น 
    ปรับใชตามความตองการของผูเรียน บทเรียนบางบทเรียนจะ
ใหผูเรียนเลือกระดับความยากงายของบทเรียนไดตามตองการ  มีสวนสอน และอาจมี
สวนที่ผูสรางบทเรียนสรางใหมีการเก็บบันทึกและเก็บขอคิดเห็นของผูเรียนเมื่อเรียน
ซอมเสริมนั้นจบแลว 
    การนําเสนอเนื้อหา  การนําเสนอเนื้อหาที่นาสนใจจะชวยให
ผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย     การจัดวางตําแหนงของขอความ     ขนาดของตัวอักษร  
ความกะทัดรัด  มีภาพ  มีเสียงประกอบอยางเหมาะสม       จะชวยใหบทเรียนนาสนใจ
ตลอดเวลา  



    การประเมินความสามารถของผูเรียน  คําถามที่เหมาะสมจะ
ชวยใหมีการประเมินที่เหมาะสม  ลักษณะคําถามที่มีในบทเรียนควรเปนคําถามที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่จะประเมิน      ไมวกวนและกํากวม  ประเมินคําตอบไดทุก
รูปแบบ  ไมทําใหผูเรียนเกิดความพะวงกับขั้นตอนหรือกับการหาคําตอบที่ถูกตอง 
 ในการประเมินคุณภาพของการออกแบบการสอน  ใชเครื่องมือ   เชน 
แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  ขอเขียนปรนัย  อัตนัย แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
   (2) การออกแบบหนาจอ  การประเมินคุณภาพการออกแบบหนาจอ  
จะประเมินองคประกอบดานขอความ  ภาพ  และกราฟก  เสียง  และการควบคุมหนาจอ
วาไดคุณภาพระดับใด 
    การประเมินขอความ  เปนสวนสําคัญของการออกแบบมัลติ- 
มีเดียใหดูนาสนใจ  องคประกอบดานขอความประกอบดวยสวนยอยๆ หลายสวน ไดแก 
รูปแบบตองอานงาย  ขนาดตัวอักษรตองเหมาะสมกับระดับผูเรียน  ความหนาแนนของ
ตัวอักษรและองคประกอบอื่นบนหนาจอมีขนาดปานกลางหรือเหมาะสมกับลักษณะ
เน้ือหาวิชา สีของพื้นหลังและสีของขอความจะตองเขาคูกันอยางเหมาะสม  ใหผูเรียน
อานงายและสบายตา เปนตน  การประเมินตัวสื่อมัลติมีเดียจะตองประเมินวา  สื่อ
มัลติมีเดียนั้นมีองคประกอบดานขอความเหมาะสมและเปนไปตามลักษณะสําคัญของ
องคประกอบดานขอความหรือไม 
    การประเมินภาพและกราฟก ภาพที่ใชประกอบมีตั้งแต
ภาพนิ่ง ไปจนถึงภาพเคลื่อนไหว  สื่อมัลติมีเดียจะตองไดรับการประเมินวา การใชภาพ
และกราฟกเปนไปตามหลักการใชตอไปนี้หรือไม   กลาวคือ   ภาพมีความชัดเจน    ดูงาย 
นาสนใจ  มีความหมายและมีขนาดพอเหมาะกับหนาจอ  สอดคลองกับจุดมุงหมาย  
เน้ือหา  และวัยของผูเรียน การเสนอภาพจะตองเปนระเบียบ มีลําดับขั้นและดูงาย ไมควร
ใชภาพจํานวนมากหรือภาพที่มีรายละเอียดมากหรือนอยเกินไป ภาพ ๆ หนึ่งควรใชเพื่อ
เสนอแนวคิดหลักแนวเดียว และรูปแบบที่แสดงผานจอภาพจะตองมีความชัดเจนและ
สวยงาม 



    การประเมินเสียง เสียงที่ใชประกอบบทเรียนทั่วไปจะเปน
เสียงบรรยายและเสียงประกอบซึ่งรวมถึงเสียงดนตรีดวย หลักเกณฑการพิจารณาการใช
เสียงที่เหมาะสมควรพิจารณาจากคุณภาพเสียงและการออกแบบเสียง ซึ่งไดแก 

   คุณภาพเสียง เสีรยงที่ใชประกอบไมวาจะเปนเสียงพูด  
เสียงบรรยาย หรือเสียงดนตรีจะตองมีความชัดเจนและถูกตอง 

 การออกแบบเสียง การประเมินการออกแบบเสียง 
ประกอบที่เหมาะสมกับเนื้อเร่ืองและระดับผูเรียน ความเหมาะสมกับเวลาและโอกาส 
ความยาวของเสียงสอดคลองกับระยะการแสดงภาพ การเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
เลือกที่จะฟงหรือไมฟง และปรับระดับความดังของเสียงได การใชเสียงประกอบหรือ
เสียงดนตรี มีความสมํ่าเสมอ ไมมากเกินไป 
    การประเมินการควบคุมหนาจอ เกี่ยวของกับการประเมินใน
สวนที่เปนเมนูหรือหนาโฮมเพจในเว็บวา 
     มีการกําหนดเสนทางเดินและการใชงานที่งาย สะดวก 
และคงเสนคงวา ไมสรางความยุงยากและสับสนใหกับผูเรียน มีความเปนมิตรกับผูเรียน
และเลือกคําสั่งที่ไมถูกตองก็ไมทําใหโปรแกรมหยุดทํางาน 
      ผูเรียนมีความสะดวกในการใชเมนู คียบอรด หรือ
สวนประกอบอื่น ๆ หรือมีคําสั่งเลือกบทเรียนที่ตองการเรียน เลือกที่จะยอนไปดูหนาที่
ผานมา เลือกแบบการแสดงผลได 
      ผูเรียนสามารถควบคุมอัตราการแสดงผลางหนาจอ 
จัดลําดับของบทเรียน  เลือกบทเรียนที่ตองการ  เลือกที่จะยอนไปดูหนาที่ผานมา  เลือก
แบบการแสดงผลได 
     การออกแบบเสนทางเดินของบทเรียน และปุมควบคุม
หนาจอมีความสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน และหลักการออกแบบสื่อการสอนที่ทํา
ใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
     เครื่องมือที่ใชประเมินคุณภาพการออกแบบหนาจอ 
เชน แบบสังเกตทั้งแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา แบบสอบถาม
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ 



   (3) การประเมินการใชงาน  การประเมินการใชงานเปนการพิจารณา
วาสื่อมัลติมีเดียมีลักษณะสําคัญที่ดีดังตอไปนี้หรือไม 
    การนําไปใชงาน 
     บทเรียนงายและสะดวกตอการนําไปใช 
     บทเรียนไมมีขอผิดพลาด (bug) และสามารถทํางานได
โดยไมมีการสะดุด หรือหยุด 
     ในการทํางานตองไมมีการหยุดเปนระยะ ๆ เน่ืองจาก
การทํางานของเครื่อง 
      คําสั่งหรือรายละเอียดตาง ๆ ในโปรแกรม ผูใชสามารถ
อานหรือทําความเขาใจไดงาย และมีความเหมาะสมกับผูใชงาน 
      บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมาะสม ผูเรียนไม
จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมากนัก 
      ผูเรียนไมจําเปนตองใชคูมืออยูตลอดเวลา 
      ไมมีการแบงแยกเพศ เช้ือชาติในการใช 
      ไมตองใหผูสอนชวยเหลืออยูตลอดเวลาในการใช
บทเรียน 
    คูมือครู 
     มีคูมือครู และมีเครื่องมือที่จําเปนหรืออุปกรณประกอบ 
     มีคําแนะนําและจัดเครื่อมือทางการศึกษาอื่น ๆ 
     มีการแนะนําการจัดกลุมผูเรียน 
     ในกรณีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสราง
สถานการณ คูมือครูอาจจะมีการระบุไวดวยวาผูเรียนจะตองมีทักษะใดมากอน เพ่ือให
ผูสอนไดเตรียมทักษะที่จําเปนนั้นใหแกผูเรียนกอนการใชบทเรียน 
     เอกสารประกอบการใชงาน 
      มีเอกสารใหอานประกอบและเขียนไวอยางชัดเจน
เกี่ยวกับการใชงาน 



      มีการสรุปการใชบทเรียนไวอยางชัดเจนและเปน
ประโยชนตอผูใช 
 เครื่องมือที่ใชประเมินคุณภาพการใชงาน เชน แบบสอบถามความคิดเห็น แบบ
สังเกต แบบสัมภาษณ 
 นอกจากประเมินคุณภาพตัวสื่อมัลติมีเดียแลว  ยังสามารถหาประสิทธิภาพของ
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตอไปดวย 
 การหาประสิทธิภาพตัวส่ือมัลติมีเดีย 
 กรมวิชาการ(2544) กลาววา การหาประสิทธิภาพตัวสื่อมัลติมีเดีย  เปนการหา
ประสิทธิภาพและการนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ  ในที่น้ีการหาประสิทธิภาพตัวสื่อ
มัลติมีเดียจะเปนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่งจะชวยให
ผูใชสื่อมีความม่ันใจวาจะเกิดประโยชนตอผูเรียนจริงเมื่อใชสื่อนั้นแลว  การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E) หาจากอัตราสวนของประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมหรืองานที่ไดรับมอบหมาย (E1)  ตอประสิทธิภาพของผลลัพธโดยพิจารณา
จากผลการสอบ (E2) หรือ 

   E  =  E1  :  E2 

   E1     หมายถึง  การประเมินพฤติกรรมตอเน่ืองของการทํากิจกรรม
    หรือความรูที่เกิดขึ้นระหวางการเรียน 

    E2 หมายถึง  การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทายโดยพิจารณาจาก
    คะแนนสอบหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
   E1    หาจากรอยละของ   (∑X/N)/A     
   ∑X  หมายถึง  คะแนนรวมของแบบฝกหัดของผูเรียนแตละคนใน
    กิจกรรมที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย  
   A    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกช้ิน 
   N หมายถึง  จํานวนผูเรียน 
   E2    หาจากรอยละของ   (∑F/N)/B     



   ∑F  หมายถึง  คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน  
   B    หมายถึง  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน  
   N หมายถึง  จํานวนผูเรียน 
 ระดับประสิทธิภาพ  จะชวยใหผูเรียนไดรรัความรูจากการใชสื่อมัลติมีเดียที่มี
ประสิทธิภาพถึงระดับที่ผูสรางตั้งใจ  หรือเรียกวา  มีเกณฑประสิทธิภาพ   การกําหนด  
E1  :  E2 ใหมีคาเทาใดนั้น   ผูสรางเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม  โดยปกติวิชา
ประเภทเนื้อหามักจะกําหนดเปน 80 : 80  ถึง  90 : 90 สวนวิชาประเภททักษะ จะกําหนด
เปน  75 :  75  แตไมควรตั้งเกณฑไวตํ่า  เพราะตั้งไวเทาใดมักจะไดผลเทานั้น 
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