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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงหลกัสูตรการศึกษาของชาติ  ซ่ึงถือว่าเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  การจัดการศึกษามุ่งเน้น
ความสาํคญัทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และรับผดิชอบต่อ
สังคม เพ่ือพฒันาให้มีความสมดุล ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๕:๓) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 

กาํหนดใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ คือ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พทุธศกัราช ๒๕๔๒ ซ่ึงถือวา่เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาฉบบัแรกของไทยท่ีมุ่งหวงัจะยกระดบั
การศึกษาและปฏิรูปการศึกษา ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ โดยเฉพาะหมวด ๔ ว่าดว้ย
การจดัการศึกษา  ไดก้าํหนดไวว้า่ “ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด ” (อุดม พลอยบุตร.๒๕๔๔:๑๑) 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนทุกคน      
ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอ้งเรียน ทั้งน้ีเพราะกลุ่มสาระการเรียนรู้น้ี การอยูร่่วมกนัใน
สังคม ท่ีมีความเช่ือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้การปรับ
ตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้มเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม นอกจากช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ในเร่ืองกระบวนการท่ีสามารถนําไปใช้
ประกอบการตดัสินใจอยา่งรอบคอบ ในการดาํรงชีวิต วิเคราะห์ผลดีของการปฏิบติัตนเป็นพลเมือง
ดี จะเกิดผลดีต่อตนเอง สงัคมและประเทศชาติ  และจะเกิดผลเสียหากไม่ปฏิบติัตามแนวทางในการ
ปฏิบัติตน ตามคุณลักษณะของประชาธิปไตย ตระหนักในคุณค่าความเป็นพลเมือง ตามวิถี
ประชาธิปไตยนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และมีส่วนร่วมในสงัคม  ในฐานะพลเมืองดี แลว้ยงัช่วยให้
นาํความรู้ทางจริยธรรมหลกัธรรมทางศาสนามาพฒันาตนเองและสังคม  ไดท้าํให้ผูเ้รียนสามารถ
ดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข (กรมวิชาการ.๒๕๔๕ ก : ๑-๒)  

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีเน้ือหามากทาํให้นักเรียนเกิดความ         
เบ่ือหน่าย ไม่สนใจการเรียน ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าโดยเฉพาะชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จากการสอนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            



โรงเรียนควนโดนวิทยา ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งตํ่า ขาดความกระตือรือร้น ขาด
ทกัษะในการมีส่วนร่วม  ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่มีการแสวงหาความรู้  
คน้ควา้เพิ่มเติมและนักเรียนไม่สนใจในการเรียนการสอน ซ่ึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ค่อนขา้งตํ่า 
จึงควรใชเ้ทคนิคในการจดักิจกรรม การเรียนการสอนให้สอดคลอ้งและเหมาะสม การสอนโดยใช้
การเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย จึงเป็นรูปแบบการสอนหน่ึงท่ีการศึกษายอมรับว่า
สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะในปัจจุบนั
เป็นโลกออนไลน์ สามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งสะดวก  (นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงศ.์ ๒๕๔๕:๕)  

ซ่ึงหวน พินธุพนัธ์ (๒๕๔๖ : ๓๖) ไดก้ล่าวว่าการพฒันา ผูเ้รียนนั้น ควรมีการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีตอ้งคาํนึงถึงหลกัท่ีสําคญัประกอบดว้ย ความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียนท่ี
สาํคญัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากท่ีสุด และสามารถศึกษาดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  เน้นให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  หมายความว่าให้สามารถ
เ รียนรู้จากประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริง   สามารถสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง                   
เป็นการพึ่ งพาตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะท่ีจะนําส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาํวนั และ
สามารถสร้างการเรียนรู้ของตนได้ คือ รู้วิธีคิดของตนและพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนวิธีคิดอย่าง
เหมาะสม ไม่เนน้ท่ีการเรียนเพียงอยา่งเดียว เนน้การประเมินตนเอง   เดิมผูส้อนเป็นผูป้ระเมินการ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมินตนอยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ือง จะช่วยให ้ผูเ้รียนเขา้ใจตนเองไดช้ดัเจนข้ึน
รู้จุดเด่น จุดดอ้ย และพร้อมท่ีจะปรับปรุงหรือพฒันาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน เน้นการศึกษาดว้ยตนเอง
ผา่นเวบ็ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีสาํคญัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  เนน้รูปแบบการเรียนรู้ ศึกษาดว้ยตนเอง 
ซ่ึงอาจจดัในรูปของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย  

จากสภาพปัญหาในชั้นเรียนท่ีกล่าวมาขา้งตน ผูว้ิจยั ในฐานะครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
สอนก ลุ่มส า ระสั ง คม ศึ กษ า  ศ าสนา  และวัฒนธรรม  ระดับชั้ น มัธ ยม ศึกษ า ปี ท่ี  ๒                      
โรงเรียนควนโดนวิทยา  อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล เน่ืองจากผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนควนโดนวิทยา ผูเ้รียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างตํ่า ขาดความกระตือรือร้น ขาดทักษะในการมีส่วนร่วม            
ไม่สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ไม่มีการแสวงหาคน้ควา้เพิ่มเติม เพราะโดยธรรมชาติ
ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแลว้จะเป็นวิชาท่ีมีเน้ือหามากทาํให้นกัเรียนเกิด
ความเบ่ือหน่ายไม่สนใจเรียน ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ  และแหล่งการจดัการเรียนรู้    
ในชีวิตประจาํวนั  ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคในการจดัการ
เรียนการสอนให้สอดคลอ้ง  และเหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและสภาพของผูเ้รียน  จึงมีความ



สนใจและมีแนวคิดว่า วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย   
จะช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาหลาย ๆ ด้านท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะ          
เร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การพฒันาตนเอง และบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บ 
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาดว้ยตนเองโดยผ่านเทคโนโลยีหรือทางเวบ็  สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นผลทาํให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย   เ ร่ืองกฎหมายกับการดําเนิน
ชีวิตประจาํวนั  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒    
เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับครูผูส้อนวิชาสังคมศึกษาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

แนวคิดทฤษฏีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย การสอนบนเว็บ       
(web-based instruction หรือ WBI) เป็นวิธีการสอนท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลายอยา่งรวดเร็ว        
ในระดบัอุดมศึกษา WBI มีศกัยภาพมากในการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
Windschitl (1998) กล่าวว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดบัโลก (World Wide Web หรือ WWW) สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้มากมายให้อาจารยแ์ละนกัศึกษา เช่น ทาํให้นกัศึกษาเรียนรู้และพฒันาดว้ย
ตนเอง เพิ่มทกัษะการเขียน ในการติดต่อส่ือสารพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาสาํคญั ส่งเสริมใหมี้การ
คิดวิเคราะห์ในเร่ืองสาํคญั  

อยา่งไรก็ตาม “...การนาํเสนอเวบ็โดยวิธีการเช่ือมโยงกบัแหล่งความรู้ดิจิตอลอ่ืนๆ ยงัไม่ถือ
ว่าเป็นการสอน การรีบสร้างการสอนบนเวบ็ทาํให้ไม่ไดค้าํนึงถึงการลงทุนทางการศึกษาในเร่ือง
เสียง มีนกัวิจยัและนกัทฤษฎีจาํนวนไม่มากท่ีเขียนวรรณกรรม เร่ืองหลกัปฏิบติัท่ีดี ในการสอนบน
เครือข่าย WWW ขณะท่ีมีครูจาํนวนไม่มากนักพยายามนําหลักปฏิบัติท่ีดีมาใช้”              
Goggin, Finkenberg , & Morrow, Jr. (1997) กล่าววา่ ความทา้ทาย คือ  

การคน้หาวิธีท่ีดีท่ีสุด ในการดาํเนินการและจดัสอนรายวิชาตอ้งพิจารณาดูว่ารูปแบบการ
เรียนรู้แบบใดดีท่ีสุด ในการสอนเน้ือหาวิชารูปแบบการเรียนรู้ของรายบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบั
เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชอ้ยา่งไร และนกัศึกษามีความคิด ริเร่ิมและรับผดิชอบต่อการเรียนรู้หรือไม่  

การนาํหลกัการสอนท่ีดี มาใชก้บัการสอนบนเวบ็เป็นทั้งโอกาสและความทา้ทาย Schnider 
(1994) ช้ีให้เห็นว่า การสอนจาํเป็นตอ้งมีรากฐานมาจากทฤษฎีทางการศึกษา และไม่ไดต้ั้งอยูใ่น
เน้ือหาทางการศึกษาเพียงอยา่งเดียวโดดๆ หรือนาํเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือให้มีขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว 
ขณะท่ีคาดหมายว่าทฤษฎีการเรียนรู้แบบเก่าจะค่อยๆวิวฒันาการไปพร้อมกบัเทคโนโลยีท่ีมีความ
ละเอียดซบัซอ้นมากข้ึน ซ่ึงเป็นการอาํนวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้ และสนบัสนุนให้
เกิดแบบจาํลองการสอนใหม่ท่ีดี 



การนาํเทคโนโลยีมาใชท้าํอย่างไร จึงจะสามารถนาํยุทธศาสตร์การเรียนเหล่าน้ีไปใชก้บั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้WWW ในตอนน้ีจะกล่าวถึงยทุธศาสตร์ 7 ประการ ของ Jonassen (1995) 
ในวิธีบูรณาการเทคโนโลยีกบัการเรียนรู้ เราจะนาํคุณสมบติัเหล่าน้ีมาใชก้บัทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
เก่าท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไป ตอนท่ีสองจะนาํเสนอวิธีปฏิบติัในการสร้างเวบ็ท่ีมียทุธศาสตร์ยดึ
ผูเ้รียนเป็นหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้างขอ้ตกลงในการเรียนรู้ การออกแบบ และการพฒันา วิธี
ปฏิบติัน้ีจะใชท้ฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีท่ีกล่าวถึงในตอนท่ีหน่ึง  
ทฤษฎกีารเรียนรู้  

ความสาํเร็จ ในการสอนและผลการเรียนท่ีเป็นบวกยอ่มผกูพนัโดยตรงกบัการนาํทฤษฏีการ
เรียนรู้แบบเก่าไปใชค้วบคู่กบัเทคโนโลยทีาํให้เกิดการทบทวนและการปรับปรุงทฤษฎีท่ีไดรั้บการ
พิสูจน์แลว้ อย่างไรก็ตาม แนวความคิดต่างๆจะวิวฒันาการไปอย่างต่อเน่ืองพร้อมๆ                       
กบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี(Koschman, 1996)  

Jonassen (1995) ให้หลกัสาํคญั 7 ประการในการสร้างความสาํเร็จในการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลย ีไดแ้ก่  

1. การต่ืนตวั (active)  
2. การสร้างสรรค ์(constructive)  
3. การร่วมมือกนัเรียน (collaborative)  
4. ความตั้งใจเรียน (intentional)  
5. การสนทนา (conversational)  
6. การร่วมกนัคิดแกไ้ขปัญหา (contextualized)  
7. การคิดอยา่งรอบคอบ (reflective)  
การอภิปรายถึงแต่ละยทุธศาสตร์จะกล่าวถึงบทคดัยอ่ท่ีใชว้ิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ และอา้งถึง

ปรัชญาการเรียนท่ีนาํมาใชก้บัแต่ละยทุธวิธี มีการคดัเลือกทฤษฎีท่ีนาํมาใชส้าธิตถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งยทุธศาสตร์การเรียนรู้ของ Jonassen และทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีนาํมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบ  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
๑.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒ โรงเรียนควนโดนวิทยา  
อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 

๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 
โรงเรียนควนโดนวิทยา  อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล   



ขอบเขตการวจิยั 

ขอบเขตด้านประชากร  
ป ร ะ ช า ก ร ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  เ ป็ น นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี ๒                            

ประจาํปีการศึกษา๒๕๕๕  โรงเรียนควนโดนวิทยา  อาํเภอควนโดน  จงัหวดัสตูล  จาํนวน ๓๑ คน 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย  เร่ือง กฎหมายกับการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั  เน้ือหาท่ีใชป้ระกอบการสร้างคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ช้เน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ไดแ้ก่ 

๑.  ความหมาย  และความสาํคญัของกฏหมาย  
๒.  กระบวนการในการตรากฏหมาย  
๓.  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง  และครอบครัว  
๔.  กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและประเทศชาติ  
ขอบเขตด้านตัวแปร  

 ตวัแปรอิสระคือ  รูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย   
 ตัวแปรตามคือ   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา           
และวฒันธรรม เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระหวา่งวนัท่ี ๑  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕  ถึง  วนัท่ี ๒๕  เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
กรอบแนวคดิการวจิยั    

    ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 
 

     
รูปแบบการเรียนการสอนผา่น

เวบ็ร่วมกบัการอภิปราย 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิยั 

๑.  นักเรียนไดรั้บการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม เร่ืองกฎหมายกับการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ของนักเรียนระดับ                   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒ ใหสู้งข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๒.  ผลการวิจยัสามารถนาํมาเป็นแนวทางแก่ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนไปใชป้รับปรุงเพื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ หมายถึง  การเรียนการสอนผา่นเวบ็เป็นการจดัสภาพ
การเรียนการสอนท่ีไดรั้บการออกแบบ อย่างมีระบบ โดยอาศยัคุณสมบติัและทรัพยากรของ
เวิลด์ไวด์เวบ็   มาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอนให้มี 
ประสิทธิภาพ โดยอาจจดัเป็นการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ หรือนาํมาใชเ้ป็นเพียงส่วนหน่ึง
ของกระบวนการทั้งหมดและช่วยขจดัปัญหาอุปสรรค ของการเรียนการสอนทางดา้นสถานท่ีและ
เวลาอีกดว้ย 

การอภิปราย    หมายถึง  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นพดูจาซกัถามปัญหา หรือช่วยกนั
แกปั้ญหาให้ผูอ่ื้นฟัง การเรียนการสอนในปัจจุบนัไดน้าํเอาวิธีการสอนแบบอภิปรายมาใช้สอน 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัแกปั้ญหาแลรับฟังเหตุผลซ่ึงกนัและกนั 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้เน้ือหาในกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง กฎหมายกับการดําเนินชีวิตประจําวัน              
ของนกัเรียน  โดยวดัจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

นั ก เ รี ยน   หมาย ถึ ง   นัก เ รี ยนชั้ น มัธ ยม ศึ กษ า ปี ท่ี  ๒   ปี ก า ร ศึ กษ า  ๒๕๕๕                   
โรงเรียนควนโดนวิทยา  อาํเภอควนโดน  จงัหวดัสตูล 

 
 
 
 



บทที ่๒ 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในงานวิจยัเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัการ
อภิปราย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒โรงเรียนควนโดนวิทยา อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล  

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดร้วบรวมเอกสาร
และสรุป เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการวิจยัในคร้ังน้ี รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

๑.)  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๒.) การจดัการเรียนการเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web-Based Instruction)  

๒.๑)   ความหมายของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

๒.๒)  ประเภทของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

๒.๓)  ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ 

๓.)  ประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย 

๕.)  แนวคิดทฤษฏีการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย 

 ‐ ทฤษฏีการจดัการเรียนรู้ 
๖.)  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ๖.๑)  งานวิจยัภายในประเทศ 
 ๖.๒)  งานวิจยัจากต่างประเทศ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา                  
และวฒันธรรม 

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมว่าดว้ยการอยู่ร่วมกนัในสังคม ท่ีมี

ความเช่ือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกบั

บริบทสภาพแวดลอ้ม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ี

เหมาะสม  โดยไดก้าํหนดสาระต่างๆไว ้ดงัน้ี 

ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรม     

ของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการพฒันาตนเอง 



และการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้ง

บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและความสาํคญั 

การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝัง

ค่านิยมดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการดาํเนิน

ชีวิตอยา่งสนัติสุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ  การบริหารจดัการ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัอย่างมีประสิทธิภาพ  การดาํรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนาํหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั   

ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ วิธีการทางประวติัศาสตร์ พฒันาการของ

มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิด

จากเหตุการณ์สาํคญัในอดีต  บุคคลสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมา

ของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีสาํคญัของโลก   

ภูมิศาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ลกัษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศ

ของประเทศไทย  และภูมิภาคต่างๆ  ของโลก  การใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

ความสัมพนัธ์กนัของส่ิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การนาํเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพ่ือ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

คุณภาพผู้เรียน 

จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๓  
๑.  ได้เรียนรู้เร่ืองเก่ียวกับตนเองและผูท่ี้อยู่รอบขา้ง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน           

ท่ีอยูอ่าศยั  และเช่ืองโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกวา้ง 
๒.  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาใหมี้ทกัษะกระบวนการ  และมีขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาให้เป็น  

ผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบติัตามหลกัคาํสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ  มีความเป็น
พลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  การอยู่ร่วมกนัและการทาํงานกบัผูอ่ื้น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
หอ้งเรียน  และไดฝึ้กหดัในการตดัสินใจ 



๓.  ไดศึ้กษาเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลกัษณะการบูรณาการ  
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัปัจจุบนัและอดีต  มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจไดข้อ้คิดเก่ียวกบั
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เขา้ใจถึงการเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค รู้จกัการออมขั้นตน้และวิธีการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  ได้รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภูมิปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการทาํความเขา้ใจในขั้นท่ีสูงต่อไป 

จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
๑.   ไดเ้รียนรู้เร่ืองของจงัหวดั ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวติัศาสตร์ ลกัษณะทาง

กายภาพ สังคม ประเพณี และวฒันธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้น
ความเป็นประเทศไทย 

๒.  ไดรั้บการพฒันาความรู้และความเขา้ใจ ในเร่ืองศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตนตาม
หลกัคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิง่ข้ึน  

๓.  ไดศึ้กษาและปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดีของทอ้งถ่ิน 
จงัหวดั ภาค และประเทศ รวมทั้งไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 
ของทอ้งถ่ินตนเองมากยิง่ข้ึน 

๔.  ไดศึ้กษาเปรียบเทียบเร่ืองราวของจงัหวดัและภาคต่างๆของประเทศไทยกบัประเทศเพื่อน
บา้น  ไดรั้บการพฒันาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนา้ท่ีพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การทาํความเขา้ใจ  ใน
ภูมิภาค   ซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตกเก่ียวกบัศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมจากอดีตสู่ปัจจุบนั 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  
๑.  ไดเ้รียนรู้และศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ กบั

ประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพื่อพฒันาแนวคิด เร่ืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 
๒.  ไดเ้รียนรู้และพฒันาให้มีทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณไดรั้บการ

พฒันาแนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภาคต่าง 
ๆ ในโลก ไดแ้ก่ เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยโุรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ในดา้นศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง 
ประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ ดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 



๓.  ไดรั้บการพฒันาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ 
ในการดาํเนินชีวิตและวางแผนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖  
๑.  ไดเ้รียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 
๒.  ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้ฒันาตนเองเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติั

ตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ รวมทั้งมีค่านิยมอนัพึงประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและ
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งมีศกัยภาพเพื่อการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงคไ์ด ้

๓.  ไดเ้รียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวติัศาสตร์ของชาติไทย  ยึด
มัน่ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

๔.  ไดรั้บการส่งเสริมให้มีนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตดัสินใจบริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม   
มีจิตสาํนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ประเพณีวฒันธรรมไทย           และส่ิงแวดลอ้ม มีความรัก
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ มุ่งทาํประโยชน์ และสร้างส่ิงท่ีดีงามใหก้บัสงัคม 

๕.  เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีนาํตนเองได ้     และสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสงัคมไดต้ลอดชีวิต 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยึดมัน่ และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑.๒  เขา้ใจ  ตระหนักและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธาํรงรักษา
พระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 
สาระที ่๒     หน้าทีพ่ลเมือง  วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน  ส ๒.๑  เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม 
และธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และ สังคมโลกอยา่ง
สนัติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมัน่  ศรัทธา  
และธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
 
 



สาระที ่๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑   เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค

การใช้ ทรัพยากรท่ีมีอยู่จาํกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้ งเข้าใจหลักการของ   
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส.๓.๒   เขา้ใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 
สาระที ่๔     ประวตัิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑  เขา้ใจความหมาย  ความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์  
สามารถใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส ๔.๒  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในดา้น
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความสําคญัและ
สามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส ๔.๓  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 
สาระที ่๕  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑  เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมี
ผล ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หา
วิเคราะห์ สรุป และใช้ขอ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                     

มาตรฐาน ส ๕.๒  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม  มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 สาระท่ี ๒ หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวิตในสงัคม  ตวัช้ีวดั  และสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง  ช่วงชั้นท่ี ๓ มธัยมศึกษาปีท่ี ๒  เก่ียวกบัสาระท่ี  ๒ หน้าท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  
และการดาํเนินชีวิตในสงัคม  ซ่ึงมีตารางละเอียดดงัตาราง ต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 



สาระที ่๒   หน้าทีพ่ลเมือง  วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธาํรง
รักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสังคมโลก
อยา่งสนัติสุข 

ม.๒ 
 

 
 

๑. อธิบายและปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ 
 
 

   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว 
เช่น 

       -  กฎหมายเก่ียวกบัความสามารถของ
ผูเ้ยาว ์   

-  กฎหมายบตัรประจาํตวัประชาชน 
-  กฎหมายเพง่เก่ียวกบัครอบครัวและ
มรดก เช่น การหมั้น การสมรส             
การรับรองบุตร  การรับบุตรบุญธรรม  
และมรดก 

  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัชุมชนและประเทศ 
 - กฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

 - กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร และกรอก
แบบแสดงรายการ ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา 

- กฎหมายแรงงาน 

 
๒. เห็นคุณค่าในการปฏิบติัตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ี
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

    สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ี
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

    แนวทางส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๓. วิเคราะห์บทบาท  ความสาํคญั และ
ความสมัพนัธ์ของสถาบนัทางสงัคม  

   บทบาท  ความสาํคญัและความสมัพนัธ์
ของสถาบนัทางสงัคม เช่น สถาบนั
ครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนั
ศาสนา สถาบนัเศรษฐกิจ สถาบนั            
ทางการเมืองการปกครอง 



๔.อธิบายความคลา้ยคลึงและความ
แตกต่างของวฒันธรรมไทย และ
วฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เพื่อนาํไปสู่ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั 

   ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของ
วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียวฒันธรรม          
เป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างความเขา้ใจ
อนัดีระหวา่งกนั 

 
สาระที ่๒    หน้าทีพ่ลเมือง  วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม  

มาตรฐาน  ส ๒.๒   เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั  ยดึมัน่ ศรัทธาและธาํรง
รักษา  ไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 

ช้ัน ตวัชวัดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๒ ๑. อธิบายกระบวนการในการตรา

กฎหมาย 

 

 กระบวนการในการตรากฎหมาย  
- ผูมี้สิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
     กระบวนการตรากฎหมาย 

๒. วิเคราะห์ขอ้มูล ข่าวสารทางการเมือง

การปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสงัคมไทย

สมยัปัจจุบนั 

 เหตุการณ์ และการเปล่ียนแปลงสาํคญัของ
ระบอบการปกครองของไทย 

 หลกัการเลือกขอ้มูล ข่าวสาร 
 

 

การจดัการเรียนการเรียนการสอนผ่านเวบ็ (Web-Based Instruction) 
๑.  ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเวบ็ 
การใชเ้วบ็เพื่อการเรียนการสอนเป็นการนาํเอาคุณสมบติัของอินเทอร์เน็ต มาออกแบบ  

เพ่ือใชใ้นการศึกษา การจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web-Based Instruction) มีช่ือเรียกหลาย
ลกัษณะ เช่นการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็(Web-Based Instruction) เวบ็การเรียน(Web-Based 
Learning)    เวบ็ฝึกอบรม (Web-Based Training) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Internet-Based Training)     



อินเทอร์เน็ตช่วยสอน(Internet-Based Instruction) เวิลดไ์วดเ์วบ็ฝึกอบรม (WWW-Based Training)                      
และเวิลดไ์วดเ์วบ็ช่วยสอน (WWW-Based Instruction) (สรรรัชต ์ห่อไพศาล. 2545) ทั้งน้ีมีผูนิ้ยาม
และใหค้วามหมายของการเรียนการสอนผา่นเวบ็เอาไวห้ลายนิยาม ไดแ้ก่   

คาน (Khan, 1997) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการเรียนการสอนผ่านเวบ็ (Web-Based 
Instruction)ไว้ว่า เป็นการเรียนการสอนท่ีอาศัยโปรแกรมไฮเปอร์มีเ ดียท่ีช่วยในการสอน              
โดยการใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต มาสร้างใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่ง
มีความหมายโดยส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียน รู้อยา่งมากมายและสนบัสนุนการเรียนรู้ในทุกทาง 

คลาร์ก (Clark, 1996) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ว่า เป็นการเรียน
การสอนรายบุคคลท่ีนาํเสนอโดยการใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะ หรือส่วนบุคคล และ
แสดงผลในรูปของการใชเ้วบ็บราวเซอร์สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีติดตั้งไวไ้ด ้โดยผา่นเครือข่าย 

รีแลน และกิลลานิ (Relan and Gillani, 1997) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของเวบ็ในการสอน
เ อ า ไ ว้ ว่ า เ ป็ น ก า ร ก ร ะทํ า ข อ ง คณะห น่ึ ง ใ น ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร คิ ด ใ น ก ล วิ ธี ก า ร ส อน                            
โดยกลุ่มคอนสตรัคติวิซ่ึม และการเรียนรู้ใน สถานการณ์ร่วมมือกนั โดยใชป้ระโยชน์จาก
คุณลกัษณะและทรัพยากรในเวิลดไ์วดเ์วบ็  

พาร์สัน (Parson, 1997) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ว่า เป็นการสอนท่ี
นาํเอาส่ิงท่ีตอ้งการส่งให้บางส่วนหรือทั้งหมดโดยอาศยัเว็บ โดยเว็บสามารถกระทาํได้ใน
หลากหลายรูปแบบและหลายขอบเขตท่ีเช่ือมโยงกนั ทั้งการเช่ือมต่อบทเรียน วสัดุช่วยการเรียนรู้
และการศึกษาทางไกล 

ดริสคอล (Driscoll, 1997) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บว่า                 
เป็นการใชท้กัษะหรือความรู้ต่างๆ ถ่ายโยงไปสู่ท่ีใดท่ีหน่ึงโดยการใชเ้วิลดไ์วดเ์วบ็เป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ส่ิงเหล่านั้น 

แฮนนัม (Hannum, 19100) กล่าวถึงการเรียนการสอนผา่นเวบ็วา่เป็นการจดัสภาพการเรียน 
การสอนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต บนพื้นฐานของหลกัและวิธีการออกแบบการเรียน
การสอนอยา่งมีระบบ 

คาร์ลสันและคณะ (Carlson et al., 19100) กล่าวว่าการเรียนการสอนผา่นเวบ็เป็นภาพท่ี
ชดัเจนของการผสมผสานระหว่าง เทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนักบักระบวนการออกแบบการเรียนการ
สอน (Instructional Design) ซ่ึงก่อใหเ้กิดโอกาสท่ีชดัเจนในการนาํการศึกษาไปสู่ท่ีดอ้ยโอกาส เป็น
การจดัหาเคร่ืองมือใหม่ๆสาํหรับส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มเคร่ืองมือ อาํนวยความสะดวกท่ีช่วย
ขจดัปัญหา เร่ืองสถานท่ีและเวลา 



แคมเพลสและแคมเพลส (Camplese and Camplese, 19100) ใหค้วามหมายของการเรียน
การสอนผา่นเวบ็วา่เป็นการจดัการเรียนการสอนทั้ง กระบวนการหรือบางส่วน โดยใชเ้วิลดไ์วดเ์วบ็ 
เป็น ส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้แลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกนั เน่ืองจากเวิลดไ์วดเ์วบ็มี
ความ สามารถในการถ่ายทอดขอ้มูลไดห้ลายประเภทไม่วา่จะเป็น ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
และเสียง จึงเหมาะแก่การเป็นส่ือกลาง ในการถ่ายทอดเน้ือหาการเรียนการสอน 

ลานเพยีร์ (Laanpere, 1997) ไดใ้หนิ้ยามของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ว่า เป็นการจดัการ
เรียนการสอนผา่นสภาพแวดลอ้มของเวิลดไ์วดเ์วบ็ ซ่ึงอาจเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน
ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยั ส่วนประกอบการบรรยายในชั้นเรียน การสัมมนาโครงการกลุ่มหรือการ
ส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนหรืออาจเป็น ลกัษณะของหลกัสูตรท่ีเรียนผา่นเวิลดไ์วดเ์วบ็โดยตรง
ทั้งกระบวนการเลยก็ได ้ การเรียนการสอนผ่านเวบ็น้ีเป็นการรวมกนัระหว่างการศึกษาและการ
ฝึกอบรมเขา้ ไวด้ว้ยกนัโดยใหค้วามสนใจต่อการใชใ้นระดบั การเรียนท่ีสูงกวา่ระดบัมธัยมศึกษา 
สาํหรับประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผูเ้รียนภายในประเทศไทย การเรียนการสอนผ่านเวบ็ถือเป็น
รูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนท่ีเร่ิมนาํเขา้มา ใช ้ทั้งน้ีนกัการศึกษาหลายท่านใหค้วามหมายของ
การเรียนการสอนผา่นเวบ็ไวด้งัน้ี 

กดิานันท์ มลทิอง (2543) ใหค้วามหมายวา่ การเรียนการสอนผา่นเวบ็เป็นการใชเ้วบ็ในการ
เรียนการสอนโดยอาจใชเ้วบ็เพ่ือนาํ เสนอบทเรียนในลกัษณะส่ือหลายมิติของวิชาทั้งหมดตาม
หลกัสูตร หรือใชเ้พียงการเสนอขอ้มูลบางอยา่งเพ่ือประกอบการสอนก็ได ้รวมทั้งใชป้ระโยชน์จาก
คุณลกัษณะต่างๆของการส่ือสารท่ีมีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียนโตต้อบกนัทางไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์และการพูดคุยสดดว้ยขอ้ความและเสียงมาใชป้ระกอบดว้ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ถนอมพร เลาจรัสแสง (2544) ใหค้วามหมายว่า การสอนบนเวบ็ (Web-Based Instruction) 
เป็นการผสมผสานกนัระหว่างเทคโนโลยปัีจจุบนักบักระบวนการออกแบบการเรียนการ สอนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแกปั้ญหาในเร่ืองขอ้จาํกดัทางดา้น สถานท่ีและเวลา โดยการ
สอนบนเวบ็จะประยกุตใ์ชคุ้ณสมบติัและทรัพยากรของเวิลดไ์วด์เวบ็ ในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนผา่นเวบ็น้ีอาจเป็นบางส่วน
หรือทั้งหมด ของกระบวนการเรียนการสอนกไ็ด ้

ใจทพิย์ ณ สงขลา (2542) ไดใ้หค้วามหมายการเรียนการสอนผา่นเวบ็วา่หมายถึง การผนวก 
คุณสมบติัไฮเปอร์มีเดียเขา้กบัคุณสมบติัของเครือข่ายเวิลดไ์วดเ์วบ็ เพ่ือสร้างส่ิงแวดลอ้มแห่งการ
เรียนในมิติท่ีไม่มีขอบเขตจาํกดัดว้ยระยะทางและ เวลาท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน (Learning without 
Boundary) 



วิชุดา รัตนเพียร (2542) กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่านเวบ็เป็นการนาํเสนอโปรแกรม
บทเรียนบนเวบ็เพจโดยนาํ เสนอผา่นบริการเวิลดไ์วดเ์วบ็ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูอ้อกแบบ
และสร้างโปรแกรมการสอนผ่านเวบ็จะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถและ บริการท่ีหลากหลายของ
อินเทอร์เน็ต และนาํคุณสมบติัต่างๆเหล่านั้นมาใชเ้พื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด 
จากนิยามและความคิดเห็นของนกัวิชาการและนกัการศึกษาทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ
ไทยดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้นสามารถสรุปไดว้่า การเรียนการสอนผา่นเวบ็เป็นการจดัสภาพการเรียน
การสอนท่ีไดรั้บการออกแบบ อย่างมีระบบ โดยอาศยัคุณสมบติัและทรัพยากรของเวิลดไ์วดเ์วบ็   
มาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอนใหมี้ ประสิทธิภาพ โดยอาจ
จดัเป็นการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ หรือนาํมาใชเ้ป็นเพียงส่วนหน่ึงของกระบวนการทั้งหมด
และช่วยขจดัปัญหาอุปสรรค ของการเรียนการสอนทางดา้นสถานท่ีและเวลาอีกดว้ย 

๒.  ประเภทของการเรียนการสอนผ่านเวบ็ 
การเรียนการสอนผา่นเวบ็สามารถทาํไดใ้นหลายลกัษณะ โดยแต่ละเน้ือหาของหลกัสูตรก็

จะมีวิธีการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ท่ีแตก ต่างกนัออกไป ซ่ึงในประเด็นน้ีมีนกัการศึกษาหลาย
ท่านไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเภทของ การเรียนการสอนผา่นเวบ็ ดงัต่อไปน้ี 
พาร์สนั(Parson,1997) ไดแ้บ่งประเภทของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ออกเป็น ๓ ลกัษณะคือ 

๑.เวบ็ช่วยสอนแบบรายวิชาอยา่งเดียว (Stand - Alone Courses) เป็นรายวิชาท่ีมีเคร่ืองมือ
และแหล่งท่ีเขา้ไปถึงและเขา้หาไดโ้ดยผา่นระบบอิน เทอร์เน็ตอยา่งมากท่ีสุด ถา้ไม่มีการส่ือสารก็
สามารถท่ีจะไปผา่นระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารได ้ ลกัษณะของเวบ็ช่วยสอนแบบน้ีมีลกัษณะเป็น
แบบวิทยาเขตมีนกัศึกษาจาํนวนมากท่ี เขา้มาใชจ้ริงแต่จะมีการส่งขอ้มูลจากรายวิชาทางไกล 

๒.เวบ็ช่วยสอนแบบเวบ็สนบัสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เป็นรายวิชาท่ีมี
ลกัษณะเป็นรูปธรรมท่ีมีการพบปะระหว่างครูกบันกัเรียนและมี แหล่งใหม้าก เช่น การกาํหนดงาน
ท่ีให้ทาํบนเวบ็ การกาํหนดให้อ่าน การส่ือสารผา่นระบบคอมพิวเตอร์ หรือการมีเวบ็ท่ีสามารถช้ี
ตาํแหน่งของแหล่งบนพ้ืนท่ีของเวบ็ไซตโ์ดยรวม กิจกรรมต่างๆ เอาไว ้

๓.เวบ็ช่วยสอนแบบศูนยก์ารศึกษา (Web Pedagogical Resources) เป็นชนิดของเวบ็ไซตท่ี์
มีวตัถุดิบเคร่ืองมือ ซ่ึงสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญ่เขา้ไวด้ว้ยกนัหรือเป็นแหล่งสนบัสนุน 
กิจกรรมทางการศึกษา ซ่ึงผูท่ี้เขา้มาใชก้็จะมีส่ือใหบ้ริการอยา่งรูปแบบอยา่งเช่น เป็นขอ้ความ เป็น
ภาพกราฟิก การส่ือสารระหวา่งบุคคล และการทาํภาพเคล่ือนไหวต่างๆ เป็นตน้ 
อีกแนวคิดหน่ึงของเวบ็ช่วยสอนซ่ึงแยกตามโครงสร้างและประโยชน์การใชง้าน ตามแนวคิดของ 
เจมส์ (James, 1997) สามารถแบ่งได ้๓ ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 



๑.โครงสร้างแบบคน้หา (Eclectic Structures) ลกัษณะของโครงสร้างเวบ็ไซตแ์บบน้ี เป็น
แหล่งของเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการคน้หาไม่มีการกาํหนดขนาด รูปแบบ ไม่มีโครงสร้างท่ีผูเ้รียนตอ้งมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัเวบ็ลกัษณะของเวบ็ไซตแ์บบน้ี จะมีแต่การใหใ้ชเ้คร่ืองมือในการสืบคน้หรือเพื่อบาง
ส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาตาม ท่ีกาํหนดหรือโดยผูเ้ขียนเวบ็ไซตต์อ้งการ โครงสร้างแบบน้ีจะเป็นแบบเปิด
ให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้มาคน้ควา้ในเน้ือหาในบริบท โดยไม่มีโครงสร้างขอ้มูลเฉพาะให้ไดเ้ลือกแต่
โครงสร้างแบบน้ีจะมีปัญหากบัผู ้ เรียนเพราะผูเ้รียนอาจจะไม่สนใจขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้าง โดยไม่
กาํหนดแนวทางในการสืบคน้ 

๒.โครงสร้างแบบสารานุกรม (Encyclopaedic Structures) ถา้เราควบคุมของสร้างของเวบ็
ท่ีเราสร้างข้ึนเองได ้ เราก็จะใชโ้ครงสร้างขอ้มูลในแบบตน้ไมใ้นการเขา้สู่ขอ้มูล ซ่ึงเหมือนกบั
หนงัสือท่ีมีเน้ือหาและมีการจดัเป็นบทเป็นตอน ซ่ึงจะกาํหนดให้ผูเ้รียนหรือผูใ้ชไ้ดผ้า่นเขา้ไปหา
ขอ้มูลหรือเคร่ืองมือท่ี อยู่ในพ้ืนท่ีของเวบ็หรืออยู่ภายในและ นอกเวบ็ เวบ็ไซตจ์าํนวนมากมี
โครงสร้างในลกัษณะดงักล่าวน้ี โดยเฉพาะเวบ็ไซตท์างการศึกษาท่ีไม่ไดก้าํหนดทางการคา้ องคก์ร 
ซ่ึงอาจจะตอ้งมีลกัษณะท่ีดูมีมากกว่าน้ี แต่ในเวบ็ไซตท์างการศึกษาตอ้งรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน กลวิธีดา้นโครงสร้างจึงมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

๓.โครงสร้างแบบการเรียนการสอน (Pedagogic Structures) มีรูปแบบโครงสร้างหลาย
อยา่งในการนาํมาสอนตามตอ้งการ ทั้งหมดเป็นท่ีรู้จกัดีในบทบาทของการออกแบบทางการศึกษา
สาํหรับคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหรือเคร่ืองมือมลัติมีเดีย ซ่ึงความจริงมีหลกัการแตกต่างกนัระหว่าง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัเวบ็ช่วยสอน นั้นคือความสามารถของ HTML ในการท่ีจะจดัทาํในแบบ
ไฮเปอร์เทก็ซ์กบัการเขา้ถึงขอ้มูลหนา้จอโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

๓.  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนผ่านเวบ็ มีดังนี ้
๑.   กาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 
๒.  การวิเคราะห์ผูเ้รียน 
๓.  การออกแบบเน้ือหารายวิชา 

- เน้ือหาตามหลกัสูตรและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
-จดัลาํดับเน้ือหาจาํแนกหัวขอ้ตามหลกัการเรียนรู้และลกัษณะเฉพาะในแต่ละ

หวัขอ้ 
-กาํหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ 
-กาํหนดวิธีการศึกษา 
-กาํหนดส่ือท่ีใชป้ระกอบการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ 
-กาํหนดวิธีการประเมินผล 



-กาํหนดความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการเรียน 
-สร้างประมวลรายวิชา 

๔. การกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้คุณสมบติัของ
อินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ 

๕.  การเตรียมความพร้อมส่ิงแวดลอ้มการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ สาํรวจ
แหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงได ้ กาํหนดสถานท่ีและ
อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการและท่ีตอ้งใชใ้นการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตสร้างเวบ็เพจเน้ือหาความรู้ตามหวัขอ้
ของ     การเรียนการสอนรายสปัดาห์ สร้างแฟ้มขอ้มูลเน้ือหาวิชาเสริมการเรียนการสอนสาํหรับการ
ถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล 

๖.  การปฐมนิเทศผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
-แจง้วตัถุประสงค ์เน้ือหา และวิธีการเรียนการสอน 
-สาํรวจความพร้อมของผูเ้รียนและเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ในขั้นตอนน้ี

ผูส้อนอาจจะตอ้งมีการทดสอบหรือสร้างเวบ็เพจเพิ่มข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนท่ีมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ
ไดศึ้กษาเพิ่มเติมในเวบ็เพจเรียนเสริมหรือใหผู้เ้รียนถ่ายโอนขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ไปศึกษาเพิ่มเติม
ดว้ยตนเอง 

๗.  จดัการเรียนการสอนตามแบบท่ีกาํหนดไวโ้ดยในเวบ็เพจจะมีเทคนิคและกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีสามารถสร้างข้ึนไดแ้ก่ 

-การใชข้อ้ความเร้าความสนใจท่ีอาจเป็นภาพกราฟฟิกส์ ภาพการเคล่ือนไหว 
-แจง้วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของรายวิชา หรือหวัขอ้ในแต่ละสปัดาห์ 
-สรุปทบทวนความรู้เดิม หรือโยงไปหวัขอ้ท่ีศึกษาแลว้ 
-เสนอสาระของหวัขอ้ต่อไป 
-เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมสนทนาระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน    

และระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนกิจกรรม การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม 
กิจกรรมการตอบ คาํถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง และกิจกรรมการถ่ายโอนขอ้มูล 

-เสนอกิจกรรมดงักล่าวมาแลว้ แบบฝึกหดั หนงัสือหรือบทความ การบา้น การทาํ
รายงานเด่ียว รายงานกลุ่มในแต่ละสปัดาห์ และแนวทางในการประเมินผลในรายวิชาน้ี 

-ผูเ้รียนทาํกิจกรรม ศึกษา ทาํแบบฝึกหดั และการบา้นส่งผูส้อนทั้งทางเอกสารทาง
เวบ็เพจผลงานของผูเ้รียนเพ่ือให้ผู ้ เรียนคนอ่ืนๆไดรั้บทราบดว้ยและผูเ้รียนส่งผา่นทางไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 



 -ผูส้อนตรวจผลงานของผูเ้รียน ส่งคะแนนและขอ้มูลยอ้นกลบัเขา้สู่เว็บเพจ
ประวติัของผูเ้รียน รวมทั้งการใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปสู่เวบ็เพจผลงานของผูเ้รียน
ดว้ย 

๘.  การประเมินผลผูส้อนสามารถใชก้ารประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผล เม่ือ
ส้ินสุดการเรียน รวมทั้งการท่ีผูเ้รียนประเมินผลผูส้อนและการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 
ทั้งรายวิชา เพื่อใหผู้ส้อนนาํไปปรับปรุงแกไ้ขระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต 
ประโยชน์การเรียนการสอนผ่านเวบ็ 

ประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเว็บมีมากมายหลายประการ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นมิติใหม่ของเคร่ืองมือและ
กระบวนการในการเรียนการสอน โดยมีผูก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ไวด้งัน้ี 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง(2544) ไดก้ล่าวถึงการสอนบนเวบ็มีขอ้ดีอยูห่ลายประการ กล่าวคือ 

๑.  การสอนบนเวบ็เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนท่ีอยูห่่างไกล หรือไม่มีเวลาในการมาเขา้
ชั้นเรียนไดเ้รียนในเวลาและสถานท่ี ๆ ตอ้งการ ซ่ึงอาจเป็นท่ีบา้น ท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษา
ใกลเ้คียงท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ไปใชบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตได ้ การท่ีผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งเดินทาง
มายงัสถานศึกษาท่ีกาํหนดไวจึ้งสามารถช่วย แกปั้ญหาในดา้นของขอ้จาํกดัเก่ียวกบัเวลา และ
สถานท่ีศึกษาของผูเ้รียนเป็นอยา่งดี 

๒.  การสอนบนเวบ็ยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกนัทางการศึกษา ผูเ้รียนท่ี
ศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาในภูมิภาคหรือในประเทศหน่ึงสามารถท่ี จะศึกษา ถกเถียง อภิปราย 
กบัอาจารย ์ครูผูส้อนซ่ึงสอนอยูท่ี่สถาบนัการศึกษาในนครหลวงหรือในต่างประเทศกต็าม 

๓.  การสอนบนเวบ็น้ี ยงัช่วยส่งเสริมแนวคิดในเร่ืองของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน่ืองจาก
เวบ็เป็นแหล่งความรู้ท่ีเปิดกวา้งใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง สามารถเขา้มาคน้ควา้หา
ความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและตลอดเวลาการสอนบนเวบ็ สามารถตอบสนองต่อผูเ้รียนท่ีมีความใฝ่รู้
รวมทั้งมีทกัษะในการตรวจสอบการ เรียนรู้ดว้ยตนเอง (Meta-cognitive Skills) ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔.  การสอนบนเวบ็ ช่วยทลายกาํแพงของหอ้งเรียนและเปล่ียนจากหอ้งเรียน 4 เหล่ียมไปสู่
โลกกวา้งแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งสะดวกและมี 
ประสิทธิภาพสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนท่ีเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบั ปัญหาท่ีพบในความเป็น
จริง โดยเนน้ให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทในโลกแห่งความเป็น จริง(Contextualization) และการ
เรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) ตามแนวคิดแบบConstructivism 



๕.  การสอนบนเวบ็เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีมีศกัยภาพ เน่ืองจากท่ีเวบ็ไดก้ลายเป็นแหล่ง
คน้ควา้ขอ้มูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ครอบ คลุมสารสนเทศทัว่โลกโดยไม่จาํกดัภาษา การสอนบน
เวบ็ช่วยแกปั้ญหาของขอ้จาํกดัของแหล่งคน้ควา้แบบเดิมจากห้องสมุดอนั ไดแ้ก่ ปัญหาทรัพยากร
การศึกษาท่ีมีอยูจ่าํกดัและเวลาท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูล เน่ืองจากเวบ็มีขอ้มูลท่ีหลากหลายและเป็น
จาํนวนมาก รวมทั้งการท่ีเวบ็ใชก้ารเช่ือมโยงในลกัษณะของไฮเปอร์มิเดีย (ส่ือหลายมิติ) ซ่ึงทาํให้
การคน้หาทาํไดส้ะดวกและง่ายดายกวา่การคน้หาขอ้มูลแบบเดิม 

๖.  การสอนบนเวบ็จะช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้น ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณลกัษณะ
ของเวบ็ท่ีเอ้ืออาํนวยให้เกิดการศึกษา ในลกัษณะท่ีผูเ้รียนถูกกระตุน้ให้แสดงความคิดเห็นไดอ้ยู่
ตลอดเวลา โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริง ตวัอยา่งเช่น การใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัในการทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายการให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงไว ้                  
บนเวบ็บอร์ดหรือการใหผู้เ้รียนมีโอกาสเขา้มาพบปะกบัผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ อาจารย ์หรือผูเ้ช่ียวชาญใน
เวลาเดียวกนัท่ีหอ้งสนทนา เป็นตน้ 

๗. การสอนบนเว็บเอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ ซ่ึงการเปิดปฏิสัมพันธ์น้ี                           
อาจทาํได ้๒ รูปแบบ คือ ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนดว้ยกนัและ/หรือผูส้อน ปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน    
ในเน้ือหาหรือส่ือการสอนบนเว็บ ซ่ึงลกัษณะแรกน้ีจะอยู่ในรูปของการเขา้ไปพูดคุย พบปะ 
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นกนั ส่วนในลกัษณะหลงันั้นจะอยู่ในรูปแบบของการเรียนการสอน 
แบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบท่ีผูส้อนไดจ้ดัหาไวใ้หแ้ก่ผูเ้รียน 

๘.  การสอนบนเวบ็ยงัเป็นการเปิดโอกาสสาํหรับผูเ้รียนในการเขา้ถึงผูเ้ช่ียว ชาญ สาขาต่าง 
ๆ ทั้งในและนอกสถาบนัจากในประเทศและต่างประเทศทัว่โลก โดยผูเ้รียนสามารถติดต่อสอบถาม
ปัญหาขอขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญจริงโดยตรงซ่ึงไม่สามารถทาํไดใ้นการเรียน
การ สอนแบบดั้งเดิม นอกจากน้ียงัประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายเม่ือเปรียบเทียบกบัการติดต่อส่ือ 
สารในลกัษณะเดิม ๆ 

๙.  การสอนบนเวบ็เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงผลงานของตน สู่สายตาผูอ่ื้น
อยา่งง่ายดาย ทั้งน้ีไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะเพื่อนๆ ในชั้นเรียนหากแต่เป็นบุคคลทัว่ไปทัว่โลกได ้ดงันั้นจึง
ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอยา่งหน่ึงสาํหรับผู ้ เรียน ผูเ้รียนจะพยายามผลิตผล
งานท่ีดีเพ่ือไม่ให้เสียช่ือเสียงตนเองนอกจากน้ีผู ้ เรียนยงัมีโอกาสไดเ้ห็นผลงานของผูอ่ื้นเพื่อนาํมา
พฒันางานของตนเองใหดี้ยิง่ ข้ึน 

๑๐.  การสอนบนเวบ็เปิดโอกาสใหผู้ส้อนสามารถปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตร ใหท้นัสมยัได้
อยา่ง สะดวกสบายเน่ืองจากขอ้มูลบนเวบ็มีลกัษณะเป็นพลวตัร ( Dynamic ) ดงันั้นผูส้อนสามารถ
อพัเดตเน้ือหาหลกัสูตรท่ีทนัสมยัแก่ผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีการให้ผูเ้รียนไดส่ื้อสารและ



แสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั เน้ือหา ทาํใหเ้น้ือหาการเรียนมีความยดืหยุน่มากกว่าการเรียนการ
สอนแบบเดิมและเปล่ียน แปลงไปตามความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสาํคญั การสอนบนเวบ็สามารถ
นาํเสนอเน้ือหาในรูปของมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง เสียง ภาพเคล่ือนไหว วีดีทศัน์          
ภาพ ๓ มิติ โดยผูส้อนและผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบของการนาํเสนอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุดทางการเรียน 

ปรัชญนันท์ นิลสุข (2543) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะสาํคญัของเวบ็ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ต่อการ
จดัการเรียนการสอน มีอยู ่๗ ประการ ไดแ้ก่ 

๑.  การท่ีเวบ็เปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน     
และผูเ้รียนกบัผูเ้รียนหรือผูเ้รียนกบัเน้ือหาบท เรียน 

๒.  การท่ีเวบ็สามารถนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบของส่ือประสม (Multimedia) 
๓.  การท่ีเวบ็เป็นระบบเปิด (Open System) ซ่ึงอนุญาตใหผู้ใ้ชมี้อิสระในการเขา้ถึงขอ้มูล

ไดท้ัว่โลก 
๔.  การท่ีเวบ็อุดมไปดว้ยทรัพยากร เพื่อการสืบคน้ออนไลน์ (Online Search/Resource) 
๕.  ความไม่มีขอ้จาํกดัทางสถานท่ีและเวลาของการสอนบนเวบ็ (Device, Distance and 

Time Independent) ผูเ้รียนท่ีมีคอมพิวเตอร์ในระบบใดก็ได ้ซ่ึงต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ตจะสามารถเขา้
เรียนจากท่ีใดกไ็ดใ้นเวลาใดกไ็ด ้

๖.  การท่ีเวบ็อนุญาตใหผู้เ้รียนเป็นผูค้วบคุม (Learner Controlled) ผูเ้รียนสามารถเรียนตาม
ความพร้อมความถนดัและความสนใจของตน 

๗.  การท่ีเวบ็มีความสมบูรณ์ในตนเอง (Self- contained) ทาํใหเ้ราสามารถจดักระบวนการ
เรียนการสอนทั้งหมดผ่านเว็บได ้ การท่ีเว็บอนุญาตให้มีการติดต่อส่ือสารทั้งแบบเวลาเดียว 
(Synchronous Communication) เช่น Chat และต่างเวลากนั (Asynchronous Communication) เช่น 
Web Board เป็นตน้ 
การประเมินผลการเรียนการสอนผ่านเวบ็ 

การประเมินผลการเรียนท่ีมีการเรียนการสอนผา่นเวบ็นั้น มีลกัษณะท่ีแตกต่างอยูบ่า้ง แต่ก็
อยู่บนพื้นฐานความตอ้งการให้มีการเรียนการสอนผ่านเวบ็ท่ีมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพต่อการ
เรียนการสอน สาํหรับการประเมินในแง่ของการจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ ซ่ึงจดัว่าเป็นการ
จดัการเรียนการสอนทางไกล วิธีในการประเมินผลสามารถทาํไดท้ั้งผูส้อนประเมินผูเ้รียนหรือให้
ผูเ้รียน ประเมินผลผูส้อน ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานจะเป็นคุณภาพของการเรียนการสอน 
วิธีประเมินผลท่ีใชก้นัอยูใ่นการประเมินผลมีหลายวิธีการ แต่ถา้จะประเมินผลมีการเรียนการสอน
ผา่นเวบ็กต็อ้งพิจารณาวิธีการท่ีเหมาะสม และทนักบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 



โดยเฉพาะกบัเวบ็ซ่ึงเป็นการศึกษาทางไกลวิธีหน่ึง การประเมินผลแบบทัว่ไป ท่ีเป็นการ
ประเมินระหว่างเรียน(Formative Evaluation) กบัการประเมินรวมหลงัเรียน (Summative 
Evaluation) เป็นวิธีการประเมินผลสาํหรับการเรียนการสอน โดยการประเมินระหว่างเรียนสามารถ
ทาํไดต้ลอดเวลา ระหว่างมีการเรียนการสอน เพื่อดูผลสะทอ้นของผูเ้รียนและดูผลท่ีคาดหวงัไว ้อนั
จะนาํไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเน่ืองขณะท่ีการประเมินหลงัเรียนมกัจะใช้ การตดัสินใน
ตอนท้ายของการเ รียนโดยการใช้แบบทดสอบเ พ่ือวัดผลตามจุดประสงค์ของรายวิชา               
(ปรัชญนนัท ์นิลสุข .2546) 

พอตเตอร์ (Potter, 19100) ไดเ้สนอวิธีการประเมินการเรียนการสอนผ่านเวบ็ ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีใชป้ระเมินสําหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านเวบ็ของมหาวิทยาลยัจอร์จ เมสัน โดย
แบ่งการประเมินออกเป็น ๔ แบบ คือ 

๑.  การประเมินดว้ยเกรดในรายวิชา (Course Grades) เป็นการประเมินท่ีผูส้อนใหค้ะแนน
กบัผูเ้รียน ซ่ึงวิธีการน้ีกาํหนดองคป์ระกอบของวิชาชดัเจน เช่น คะแนน ๑๐๐ % แบ่งเป็นการสอบ 
๓๐% จากการมีส่วนร่วม ๑๐% จากโครงงานกลุ่ม ๓๐% และงานท่ีมอบหมายในแต่ละสัปดาห์อีก
๓๐% เป็นตน้ 

๒.  การประเมินรายคู่ (Peer Evaluation) เป็นการประเมินกนัเองระหว่างคู่ของผูเ้รียนท่ี
เลือกจบัคู่กนัในการเรียนทาง ไกลดว้ยกนัไม่เคยพบกนัหรือทาํงานดว้ยกนั โดยให้ทาํโครงงาน
ร่วมกนัให้ติดต่อกนัผ่านเวบ็และสร้างโครงงานเป็นเวบ็ท่ีเป็น แฟ้มสะสมงาน โดยแสดงเวบ็ให้
นกัเรียนคนอ่ืนๆ ไดเ้ห็น และจะประเมินผลรายคู่จากโครงงาน 

๓.  การประเมินต่อเน่ือง (Continuous Evaluation) เป็นการประเมินท่ีผูเ้รียนตอ้งส่งงาน
ทุกๆสปัดาห์ใหก้บัผูส้อนโดยผูส้อนจะให ้ขอ้เสนอแนะและตอบกลบัในทนัที ถา้มีส่ิงท่ีผดิพลาดกบั
ผูเ้รียนกจ็ะแกไ้ขและประเมินตลอดเวลาในช่วงระยะเวลา ของวิชา 

๔.  การประเมินทา้ยภาคเรียน (Final Course Evaluation) เป็นการประเมินผลปกติของการ
สอนท่ีผูเ้รียนนาํส่งสอน โดยการทาํแบบสอบถามส่งผา่นไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์หรือเคร่ืองมืออ่ืน
ใดบนเว็บตามแต่จะกาํหนด เป็นการประเมินตามแบบการสอนปกติท่ีจะตอ้งตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ และผลสมัฤทธ์ิการเรียนของผูเ้รียน 

โซวอร์ด (Soward, 1997) ไดก้ล่าวถึงการประเมินการเรียนการสอนผา่นเวบ็ว่า จะตอ้งอยู่
บนฐานท่ีผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง โดยใหนึ้กถึงเสมอว่าเวบ็ไซตค์วรเนน้ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใชไ้ดส้ะดวก
ไม่ประสบ ปัญหาติดขดัใดๆการประเมินเวบ็ไซตมี์หลกัการ ท่ีตอ้งประเมินคือ 

๑.  การประเมินวตัถุประสงค ์(Purpose) จะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคว์่า เพื่ออะไร เพื่อใคร 
และกลุ่มเป้าหมายคือใคร 



๒.  การประเมินลกัษณะ (Identification) ควรจะทราบไดท้นัทีเม่ือเปิดเวบ็ไซตเ์ขา้ไปว่า
เก่ียวขอ้งกบั เร่ืองใด ซ่ึงในหนา้แรก (Homepage) จะทาํหนา้ท่ีเป็นปกในของหนงัสือ (Title) ท่ีบอก
ลกัษณะและรายละเอียดของเวบ็นั้น 

๓.  การประเมินภารกิจ (Authority) ในหนา้แรกของเวบ็จะตอ้งบอกขนาดของเวบ็และ
รายละเอียดของโครงสร้างของเวบ็ เช่น แสดงท่ีอยูแ่ละเสน้ทางภายในเวบ็ และช่ือผูอ้อกแบบเวบ็ 

๔.  การประเมินการจดัรูปแบบและการออกแบบ (Layout and Design) ผูอ้อกแบบควรจะ 
ประยกุตแ์นวคิดตามมุมมองของผูใ้ช ้ความซบัซอ้น เวลา รูปแบบท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูใ้ช ้

๕.  การประเมินการเช่ือมโยง (Links) การเช่ือมโยงถือเป็นหวัใจของเวบ็ เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น
และมีผลต่อการใช ้ การเพ่ิมจาํนวนเช่ือมโยงโดยไม่จาํเป็นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ ควรใช้
เคร่ืองมือสืบคน้แทนการเช่ือมโยงท่ีไม่จาํเป็น 

๖.  การประเมินเน้ือหา (Content) เน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความ ภาพ หรือเสียง จะตอ้งเหมาะสมกบั
เวบ็และใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบทุกส่วนเท่าเทียมกนั 
แนวคดิทฤษฏีการจัดการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย 

การสอนบนเวบ็ (web-based instruction หรือ WBI) เป็นวิธีการสอนท่ีไดรั้บความนิยม
แพร่หลายอยา่งรวดเร็ว ในระดบัอุดมศึกษา WBI มีศกัยภาพมากในการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ Windschitl (1998) กล่าวว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดบัโลก (World Wide 
Web หรือ WWW) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้มากมายใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษา เช่น ทาํใหน้กัศึกษา
เรียนรู้และพฒันาดว้ยตนเอง เพ่ิมทกัษะการเขียน ในการติดต่อส่ือสารพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา
สาํคญั ส่งเสริมใหมี้การคิดวิเคราะห์ในเร่ืองสาํคญั  

อยา่งไรก็ตาม “...การนาํเสนอเวบ็โดยวิธีการเช่ือมโยงกบัแหล่งความรู้ดิจิตอลอ่ืนๆ ยงัไม่ถือ
ว่าเป็นการสอน การรีบสร้างการสอนบนเวบ็ทาํให้ไม่ไดค้าํนึงถึงการลงทุนทางการศึกษาในเร่ือง
เสียง มีนกัวิจยัและนกัทฤษฎีจาํนวนไม่มากท่ีเขียนวรรณกรรม เร่ืองหลกัปฏิบติัท่ีดี ในการสอนบน
เครือข่าย WWW ขณะท่ีมีครูจาํนวนไม่มากนกัพยายามนาํหลกัปฏิบติัท่ีดีมาใช”้  
Goggin, Finkenberg , & Morrow, Jr. (1997) กล่าววา่ ความทา้ทาย คือ  

การคน้หาวิธีท่ีดีท่ีสุด ในการดาํเนินการและจดัสอนรายวิชาตอ้งพิจารณาดูว่ารูปแบบการ
เรียนรู้แบบใดดีท่ีสุด ในการสอนเน้ือหาวิชารูปแบบการเรียนรู้ของรายบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบั
เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชอ้ยา่งไร และนกัศึกษามีความคิด ริเร่ิมและรับผดิชอบต่อการเรียนรู้หรือไม่  

การนาํหลกัการสอนท่ีดี มาใชก้บัการสอนบนเวบ็เป็นทั้งโอกาสและความทา้ทาย Schnider 
(1994) ช้ีให้เห็นว่า การสอนจาํเป็นตอ้งมีรากฐานมาจากทฤษฎีทางการศึกษา และไม่ไดต้ั้งอยูใ่น
เน้ือหาทางการศึกษาเพียงอยา่งเดียวโดดๆ หรือนาํเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือให้มีขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว 



ขณะท่ีคาดหมายว่าทฤษฎีการเรียนรู้แบบเก่าจะค่อยๆวิวฒันาการไปพร้อมกบัเทคโนโลยีท่ีมีความ
ละเอียดซบัซอ้นมากข้ึน ซ่ึงเป็นการอาํนวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้ และสนบัสนุนให้
เกิดแบบจาํลองการสอนใหม่ท่ีดี 

การนาํเทคโนโลยีมาใชท้าํอย่างไร จึงจะสามารถนาํยุทธศาสตร์การเรียนเหล่าน้ีไปใชก้บั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้WWW ในตอนน้ีจะกล่าวถึงยทุธศาสตร์ 7 ประการ ของ Jonassen (1995) 
ในวิธีบูรณาการเทคโนโลยีกบัการเรียนรู้ เราจะนาํคุณสมบติัเหล่าน้ีมาใชก้บัทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
เก่าท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไป ตอนท่ีสองจะนาํเสนอวิธีปฏิบติัในการสร้างเวบ็ท่ีมียทุธศาสตร์ยดึ
ผูเ้รียนเป็นหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้างขอ้ตกลงในการเรียนรู้ การออกแบบ และการพฒันา วิธี
ปฏิบติัน้ีจะใชท้ฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีท่ีกล่าวถึงในตอนท่ีหน่ึง  

ทฤษฎกีารเรียนรู้  
ความสาํเร็จ ในการสอนและผลการเรียนท่ีเป็นบวกยอ่มผกูพนัโดยตรงกบัการนาํทฤษฏีการ

เรียนรู้แบบเก่าไปใชค้วบคู่กบัเทคโนโลยทีาํให้เกิดการทบทวนและการปรับปรุงทฤษฎีท่ีไดรั้บการ
พิสูจน์แลว้ อย่างไรก็ตาม แนวความคิดต่างๆจะวิวฒันาการไปอย่างต่อเน่ืองพร้อมๆ กบั
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี(Koschman, 1996)  

Jonassen (1995) ให้หลกัสาํคญั 7 ประการในการสร้างความสาํเร็จในการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลย ีไดแ้ก่  

1. การต่ืนตวั (active)  
2. การสร้างสรรค ์(constructive)  
3. การร่วมมือกนัเรียน (collaborative)  
4. ความตั้งใจเรียน (intentional)  
5. การสนทนา (conversational)  
6. การร่วมกนัคิดแกไ้ขปัญหา (contextualized)  
7. การคิดอยา่งรอบคอบ (reflective)  
การอภิปรายถึงแต่ละยทุธศาสตร์จะกล่าวถึงบทคดัยอ่ท่ีใชว้ิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ และอา้งถึง

ปรัชญาการเรียนท่ีนาํมาใชก้บัแต่ละยทุธวิธี มีการคดัเลือกทฤษฎีท่ีนาํมาใชส้าธิตถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งยทุธศาสตร์การเรียนรู้ของ Jonassen และทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีนาํมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบ  

การตืน่ตวั หมายถึง การท่ีผูเ้รียนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ขอ้มูล  

ข่าวสารอยา่งเตม็ใจ และผูเ้รียนตอ้งรับผดิชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน  
รูปแบบจาํลองของการเรียนรู้แบบต่ืนตวั สนับสนุนการสร้างความรู้แบบอิสระ โดยสร้าง
สภาพแวดลอ้มการเรียนท่ีถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูเ้รียนไดจ้ริง และทาํให้ผูเ้รียนนาํไปปฏิบติัไดใ้น



โลกแห่งความเป็นจริง ส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีจะสอนนกัศึกษาให้เป็น “ผูส้ร้างสรรคค์วามรู้ท่ีต่ืนตวั
เสมอ” (active learner of knowledge) โดยการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการสนบัสนุนจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและพี่เล้ียงในสาขาวิชานั้นๆ Grabinger (1996) สรุปว่า เราสามารถสร้างส่ิงแวดลอ้มการ
เรียนท่ีดีไดจ้ากธรรมชาติ มีทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีดีหลายทฤษฎีท่ีก่อให้เกิดการพฒันา และสามารถ
นาํไปใชอ้อก แบบสภาพแวดลอ้มการเรียนท่ีดี การสร้างสรรคท่ี์ดีตอ้งทาํให้มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ตอ้งมีกระบวนการทาํงานท่ีต่ืนตวั ในการสร้างความรู้ใหม่ๆ ท่ีมีความหมายจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบนั นกัศึกษาจะไดป้ระโยชน์จากบูรณาการประสบการณ์ในอดีต
ความเขา้ใจและความรู้เดิมให้เขา้กบัโอกาสการเรียนรู้ใหม่ ผูเ้รียนจะใชโ้ครงสร้างการรู้คิดท่ีมีอยู ่
(cognitive structure) เลือกปรุงแต่งขอ้มูล สร้างสมมติฐาน และมีการตดัสิน ใจท่ีดี Kearsley (1998) 
กล่าววา่ประสบการณ์การเรียนรู้เหล่าน้ีจะช่วยปรุงแต่งโครงสร้างการรู้คิดเดิมกบัโครงสร้างการรู้คิด
ใหม่ โครงสร้างการรู้คิดทั้งแบบเก่าและใหม่จะผกูพนัเขา้ดว้ยกนั มีการจดัองคก์ร ความเก่ียวขอ้ง
และความหมายของประสบการณ์ใหม่ทาํให้ ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกชอบเกิดความเขา้ใจ และอยาก
เรียน  

เพียเจย ์ อา้งถึงใน Keasley (1998) เสนอแนวความคิดเก่ียวกบัโครงสร้างการรู้คิดท่ีสาํคญั
เก่ียวกบัการเจริญเติบโตของการรู้คิดและการก่อตวัของความรู้ Piaget เห็นว่าสมองของมนุษยเ์ป็น
เครือข่ายท่ีสลบัซบัซอ้นในโครงสร้างการรู้คิดท่ีช่วยให้เรารับรู้ ในทุกส่ิงท่ีเราสัมผสั เขาบอกว่า
โครงสร้างเหล่าน้ีจะขยายตวั โดยผา่นวุฒิภาวะและประสบการณ์ Kearsley (1998) กล่าวว่า Spiro, 
Feltovitch และ Coulson พดูถึงทฤษฎีการยดืหยุน่ของการรู้คิด (Cognitive Flexibility Theory) ว่า 
โครงสร้างการรู้คิดจาํเป็นตอ้งปรับร้ือการทาํงานตลอดเวลาเพ่ือเผชิญกบัสถานการณ์ความตอ้งการท่ี
เปล่ียนไปตลอดเวลาโครงสร้างการรู้คิดท่ียืดหยุน่น้ี ทาํให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และทกัษะไปสู่
เร่ืองอ่ืนๆ ในทฤษฎีการรวมความรู้ของออซูเบิล     (Ausubel’s Subsumption Theory) โครงสร้าง
การรู้คิดเป็นแกนหลกัในการเรียนรู้ประสบการณ์ นกัทฤษฎีพดูถึงสภาพแวดลอ้มการเรียนท่ีต่ืนตวั
เสมอวา่ทาํใหเ้กิดการสร้างความรู้โดยการขยายตวัของโครงสร้างการรู้คิด  

การสร้างวธีิการเรียนรู้ทีต่ืน่ตวั  
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีทาํให้ต่ืนตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีของการมีปฏิสัมพนัธ์ การยึด

นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง การทาํเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้มากข้ึน ความตั้งใจ การคิดอยา่งรอบคอบและ
การร่วมร่วมมือกนั Savery & Duffy (1995) กล่าวว่า วิธีเรียนแบบแกไ้ขปัญหา (Problem-based 
learning หรือ PBL) สามารถนาํไปใชไ้ดแ้ละเป็นวิธีการท่ีสรุปถึงยทุธศาสตร์ทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้ 
PBL เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยกระบวน การเรียนรู้ความหมาย ความเขา้ใจ และการแกปั้ญหา 
เพื่อใหก้ารเรียนรู้มีความหมายมากข้ึน ปัญหาท่ีนาํมาศึกษาตอ้งเป็นปัญหาจริง และสรุปวา่ปัญหาเกิด



จากอะไร การออกแบบการสอนบนเวบ็อาจนาํเอากระบวนการ PBL ไปใชก้ไ็ด ้หลกัสูตรการสอนท่ี
ใชว้ิธี PBL จะประกอบดว้ย 2 ส่วน ประการแรก ตอ้งทาํใหน้กัศึกษารู้ว่ามีเป้าหมายอะไร ในการ
เรียนครูมีหน้าท่ีบอกให้ทราบถึงวตัถุประสงคข์องบทเรียนให้ชดัเจน และตั้งความคาดหวงัไว้
เก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเรียน ความสามารถในการทาํให้เกิดสาํเร็จ       ในการเรียนบน
เวบ็แบบไม่เป็นทางการอาจเกิดจากการใหดู้ตวัอยา่ง โดยการเช่ือมโยงเขา้ไปยงัแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ใน
เครือข่าย WWW ไดแ้ก่ การเรียนจากตวัอยา่งท่ีคลา้ยคลึงกนั และการจดัทาํโครงการ ประการท่ีสอง 
การจดัลาํดบั ความสาํคญัของการเรียน ประกอบดว้ยวฎัจกัรของการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา (PBL) ท่ี
ค่อยๆพฒันาข้ึนมา Duffy & Cunningham (1996) สนบัสนุนใหน้กัศึกษาร่วมมือกนัทาํงานและ
ทาํงานกบัผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละวฏัจกัรของ PBL ในการเรียนในอินเทอร์เน็ต สนบัสนุนให้มีการ
ติดต่อส่ือสารกนัทางเครือข่าย WWW ให้มีการอภิปรายเช่ือมโยงปัญหาต่างๆเขา้ดว้ยกนั เพื่อ
แกปั้ญหาโดยวิธีแบ่งงานกนัทาํ    โดยให้ระบุว่านกัศึกษาจะพบผูเ้ช่ียวชาญได ้ ในแหล่งเรียนรู้ใน
เครือข่าย WWW และกลุ่มข่าว (newsgroup) นอกจากน้ียงัสนบัสนุนใหเ้รียนจากแหล่งเรียนรู้ท่ีไม่
เป็นทางการใน WWW เช่น หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ และ search engine ซ่ึงสามารถคน้หาสาระท่ี
ตอ้งการได ้ ให้การสนับสนุนในขั้นตอนการเรียนรู้ โดยการจดัให้มีผูอ้าํนวยความสะดวกใน
อินเทอร์เน็ตเป็นผู ้ ดาํเนินการอภิปรายสอดแทรกเม่ือจาํเป็น และช่วยเหลือนกัศึกษาให้พฒันา 
กา้วหนา้ไปกบัการเรียน โดยวิธีแกปั้ญหาจนกระทัง่จบโครงการ  

การสร้างสรรค์ หมายถึง ผูเ้รียนจะรับเอาแนวคิดใหม่เขา้ไปอยูใ่นความรู้เก่าเพื่อ จะเกิดความรู้สึก 

เขา้ใจความหมาย ยอมรับความแตกต่าง ความอยากรู้ หรือความ รู้สึกประหลาดใจ ในหลกั
ยทุธศาสตร์ 7 ประการของ Jonassen ทฤษฎีการสร้างสรรคเ์ป็นประเดน็สาํคญัประเด็นหน่ึง การเนน้
สาระสาํคญัในหลกัการสร้างสรรค ์ คือ การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีต่ืนตวัตลอดเวลา ผูเ้รียน
สามารถสร้างสรรคค์วามคิดใหม่โดยใชพ้ื้นฐาน ความรู้ในอดีตหรือปัจจุบนั ความรู้ท่ีนาํมาใชค้วรจะ
เขา้กนัไดใ้นการสนทนาระหว่าง นกัศึกษากบัอาจารย ์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนกัศึกษากบัอาจารย ์ทาํ
ให้มีการคน้หาประสบ การณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อร่วมมือกนัแกปั้ญหา ทาํให้เกิดการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
สร้างสรรคค์วามรู้ ของตนเองข้ึนมา โดยการปรุงแต่งจากความรู้หรือประสบการณ์เก่าเพื่อสร้าง
ความหมาย และความเขา้ใจให้เกิดข้ึน (Bruner, 1966) การสร้างสรรคไ์ม่ใช่ทฤษฏีใหม่ทาง
การศึกษา โสเครตีส ในระหว่างปี ค.ศ. 390-470 ใชว้ิธีการสนทนากนัระหว่างครูและศิษย ์ เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มของนกัศึกษา John 
Dewey      นกัการศึกษาอีก ผูห้น่ึงท่ีเสนอวิธีการเรียนรู้ตามสถานการณ์ และเรียนรู้จากการปฏิบติั
จริง เขาหาทางปรับยกโครงสร้างระบบการศึกษาในตอนตน้ของทศวรรษปี 1900 เขาพยายามแกไ้ข
ทาํใหก้ารเรียนรู้ ในโรงเรียนเกิดจากประสบการณ์มากข้ึน ลดวิธีการท่องจาํลง เขาเช่ือวา่ความสาํคญั



ของการศึกษาในฐานะการเตรียมตวัให้แก่ชีวิต ควรใชห้ลกัการการศึกษาเพื่อชีวิตมีนักทฤษฎี
สร้างสรรคห์ลายคนสนบัสนุนแนวความคิดท่ีคลา้ยคลึงกนัเก่ียวกบัการสร้างความรู้และการเรียนรู้ 
เม่ือเร็วๆ น้ีมีการเนน้เร่ืองการนาํวิธีสอนแบบสร้างสรรคไ์ปใชใ้นหอ้งเรียน  

Brooks (1993) ในหนงัสือของเขา “กรณีศึกษาสาํหรับห้องเรียนท่ีสอนโดยวิธีสร้างสรรค ์
(The Case for Constructive Classrooms) เสนอเหตุผลท่ีน่ารับฟังสาํหรับ “ห้องเรียนของนกั
สร้างสรรค ์(Constructivest Classroom)” เขาเสนอลกัษณะหอ้งเรียนของนกัสร้างสรรคโ์ดยระบุว่า
ให้สร้างหอ้งเรียนแบบน้ีข้ึนมา     โดยนาํเอาหลกัการการสร้างสรรคไ์ปปฏิบติัหลกัปฏิบติัท่ีสาํคญั 
ไดแ้ก่  

1. การระบุปัญหาและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. สร้างการเรียนรู้รอบแนวคิดหลกั  
3. ถามและประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษา  
4. ปรับหลกัสูตรโดยกล่าวถึงความเช่ือของนกัศึกษา  
5. ประเมินผลการเรียนของนกัศึกษาในบริบทของการสอน  
Brooks กล่าวถึง การจดับรรยากาศการเรียนใหดี้กวา่การจดัส่ิงแวดลอ้มในหอ้งเรียนแบบเก่าวา่ 

หลกัปฏิบติัเหล่าน้ีใชไ้ดก้บัการสอนโดยวิธี WBL การสร้างส่ิงแวดลอ้ม การเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค ์
หลกัการของ Brooks สามารถนาํมาใชในการสอนบนเวบ็ได ้การมอบหมายใหท้าํกิจกรรมท่ีแทจ้ริง 
ผูเ้รียนบทเรียนมีเคร่ืองมืออยูม่ากมายบนเวบ็ในการสนบัสนุนกระบวนการคน้หา คอมพิวเตอร์เป็น
อุปกรณ์การเรียนอนัลํ้าค่าสาํหรับนกัศึกษาในการสาํรวจและคน้หา คอมพิวเตอร์ใหบ้ริการนกัศึกษา
ในเร่ืองแนวคิด องคร์วมอนัมีค่าของหลกัสูตรท่ีเคยปรากฏในสังคมมนุษยชาติ WWW ใหบ้ริการ
การเขา้ถึงการเรียกขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีอยูจ่าํนวนนบัไม่ถว้น เช่น ขอ้ความท่ีเป็น ตวัหนงัสือ วีดีโอ 
เสียง และภาพถ่ายคุณภาพสูง Toomey และ Ketterer (1995) กล่าวว่า ส่ือแบบต่างๆ ทาํให้
กระบวนการเรียนการสอนจาํเป็นตอ้งยึดผูเ้รียนเป็นหลกั และวิธีการท่ีมีอาจารยค์อยดูแลให้
คาํแนะนาํ วิธีการสร้างสรรคน้ี์เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นของการเรียนบนเวบ็ เพราะว่านกัศึกษาถูกบงัคบัให้
เขา้ถึง เรียก ร้ือ ปรุงแต่ง และจดัขอ้มูล สารสนเทศโดยใชว้ิธีการท่ีมีความหมายต่อการเรียนรู้ ส่ิงท่ี
แน่นอน คือ คอมพิวเตอร์ผนวกกบัความสามารถของส่ือแบบต่างๆ ทาํใหเ้ป็นเคร่ืองมืออนัทรงพลงั
ทาํใหเ้กิดการรู้คิด  

นกัศึกษาจาํเป็นตอ้งมีความรู้เร่ืองการใชซ้อฟตแ์วร์ โดยเฉพาะ web browser และ search 
engine เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเหลือในการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ การใช ้search engine ตอ้งการทกัษะ
ในการคิดวิเคราะห์ท่ีสําคญั เพราะนกัศึกษาถูกบงัคบัให้คน้หา ขอ้มูลจาํนวนมาก นักศึกษา
จาํเป็นตอ้งเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมสาํหรับตนเอง นกัศึกษาตอ้งยอมรับในขอ้ดีและขอ้เสียท่ีเกิดจาก



การคดัเลือกนั้น วิธีการน้ีทาํให้นกัศึกษาตอ้งศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง และตดัสินใจว่าจะ
ทาํอยา่งไร  

ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัการสอน การออกแบบ การใชฮ้าร์ดแวร์และ ซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่ 
ส่ือแบบต่างๆ brower และอ่ืนๆ เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการสร้างสรรคก์ารเรียนรู้  

ความร่วมมือกนัเรียน หมายถึง ผูเ้รียนจะช่วยกนัสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดย การสาํรวจทกัษะ

ของแต่ละคน ช่วยเหลือกนัทางสังคมสร้างแบบจาํลองและสังเกต ดูความร่วมมือของสมาชิกแต่ละ
คนความสาํเร็จท่ีเกิดจากการร่วมมือกนัเรียน ตอ้งเขา้ใจว่ากิจกรรมการร่วมมือกนัเรียนเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการแกปั้ญหา    การสร้างสรรค ์ หรือการคน้ควา้อ่ืนๆ เราสนบัสนุนวิธีการสอนใหเ้กิด
ความร่วมมือในการเรียน โดยใชท้ฤษฎีท่ีทาํใหเ้กิด พฤติกรรมและการรู้คิด ในการเรียนและทฤษฎี
อ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกนั การร่วมมือกนัในการเรียนมีผลลพัธ์คลา้ยกบัทฤษฏีการเรียนจาก
พฤติกรรมท่ีเนน้ทฤษฎีการรู้คิด ทฤษฎีการพฒันาสังคมของ Bandura และ Vygotsky สนบัสนุนให้
ใชว้ิธีการร่วมมือกนั ในการศึกษาหาความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura เน้น
แบบจาํลอง ของพฤติกรรม เจตคติและปฏิกิริยาโตต้อบทางอารมณ์ของผูท่ี้เราสังเกต การเรียนรู้ ทาง
สังคมน้ีเกิดจากการทาํงานท่ีมีวตัถุประสงค ์ เป้าหมายหลกั คือ การร่วมมือกนัเรียน เป็นกลุ่ม 
Vygotsky เนน้ว่าความคิดท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ในการเขา้ สังคมซ่ึงเป็นพื้นฐานของ
การพฒันาการรู้คิด เป็นวิธีการเรียนรู้ความคิดท่ีเกิดจากการมี ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการเขา้สังคม 
จึงจาํเป็นตอ้งยอ้นกลบัไปศึกษาแนวคิดของ Piaget ท่ีว่า “การพฒันาการรู้คิด ประกอบดว้ยความ
พยายามอยา่งสมํ่าเสมอในการ ปรับสภาพแวดลอ้มในแง่การซึมซบั และเกิดการยอมรับของทั้งสอง
ฝ่าย สภาพแวดลอ้ม การเรียนร่วมกนัทาํใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ในสงัคม  

ทฤษฏีการสร้างสรรคมี์บทบาทสาํคญัในการส่งเสริมการร่วมมือในฐานะเคร่ือง มือการ
เรียนรู้ท่ีทรงคุณค่า ทฤษฎีการสร้างสรรคข์อง Bruner ไม่เพียงแต่จะรวมอยูใ่นแนวความคิดเร่ืองการ
สร้างสรรคค์วามรู้ในอดีตและปัจจุบนัเท่านั้น แต่ยงัขยายไปถึง การเรียนรู้สงัคมและวฒันธรรมดว้ย  

การสร้างส่ิงแวดล้อมในการร่วมมือกนัเรียน  
ในปัจจุบันมีวรรณกรรมมากมายท่ีกล่าวถึงการร่วมมือกันเรียนรู้บนเว็บ โดยใช้

คอมพิวเตอร์ บางบทความกล่าวถึงวิธีการหรือกระบวนการร่วมมือกนัเรียนรู้ทาง อิเลก็ทรอนิกส์ มี
วรรณกรรมไม่มากนักท่ีรายงานผลการวิจยัเก่ียวกบัการร่วมมือกนัเรียนรู้ มีตวัอย่าง เร่ืองของ 
Cavalier (1998) และ Henri (1996) ตวัอยา่งของ Cavalier เป็นเร่ืองของการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยทางออ้มกบัความร่วมมือกนั ในแง่ของการให้คาํนิยามท่ีไม่ชดัเจน การวิจยัโดยตรงในเร่ือง
ความร่วมมือกนัเป็นงานวิจยัของ Henri และ Rigault (1996) วตัถุประสงคข์องบทความน้ีจะ
อภิปรายกวา้งๆ เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัและแนวความคิดในการสอนออนไลน์บางประการท่ีเหมาะสม 



และยงัมีประเด็นหลายประเด็นในเร่ืองความร่วมมือกันเรียนรู้ออนไลน์และเทคนิคการสอนท่ี
จาํเป็นตอ้งนาํมาอภิปราย  

การร่วมมือกนัเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยบีนเวบ็แบบธรรมดาท่ีสุด คือ การใช ้ อีเมล (e-mail) 
การอาํนวยความสะดวกให้มีกระดานข่าว และการพดูสนทนากนั (chat) ลว้นแต่เป็นเคร่ืองมือใน
การติดต่อส่ือสาร ทั้งน้ีเพราะการติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงจาํเป็นในการร่วมมือกนัเรียน การใชเ้คร่ืองมือ
ติดต่อส่ือสารกนับนเว็บ ทาํให้ทราบว่าความร่วมมือกนัเรียนรู้บนเว็บเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดแ้ละ
สามารถกระทาํไดง่้าย  ความร่วมมือในหมู่นกัศึกษาท่ีใชว้ิธีติดต่อส่ือสารโดยการสนทนากนั และท่ี
เห็นไดช้ดั คือ การพบกนัพร้อมหนา้ (synchronous) นัน่คือ การติดต่อส่ือสารตอ้งกระทาํในเวลาท่ี
แทจ้ริง อย่างไรก็ตามอีเมลและกระดานข่าวเป็นส่ือในการติดต่อส่ือสารแบบเสมือนจริง 
(asynchronous) นอกจากน้ีวิธีการทั้งสองอยา่งกเ็ป็นการติดต่อส่ือสารโดยการเขียนลายลกัษณ์อกัษร 
ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัวิธีการสนทนาแบบพบหน้ากนัในห้องเรียน ขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีตอ้งการความ
คิดเห็นเร่ืองการสร้างความสาํเร็จในการร่วมมือกนัเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มบนเวบ็ ธรรมชาติของการ
เสมือนจริง (asynchronous) คอ การติดต่อส่ือสารท่ีขยายเวลาออกไป การติดต่อกนัโดยใชก้ระดาน
ข่าวและอีเมลไม่ใช่วิธีการติดต่อกนัแบบสองทาง จนกว่าผูส่้งขอ้ความจะเขียนขอ้ความ ส่งข่าวสาร 
และผูรั้บข่าวสารไดอ่้านและเขา้ใจความหมาย ข่าวสาร การร่วมมือกนัจะเกิดข้ึนต่อเม่ือผูไ้ดรั้บ
ข่าวสารโตต้อบ และทาํใหเ้กิดวฏัจกัรของพดูคุยสนทนาต่อไป การยดืเวลาออกไปน่าจะทาํใหเ้กิด
ความสาํเร็จในการร่วมมือกนัท่ีเกิดจากการร่วมมือกนัในห้องเรียน อาจารยอ์าจทาํตวัเป็นผูอ้าํนวย
ความสะดวกท่ีคอยให้คาํแนะนาํให้กาํลงัใจและเน้นเร่ืองการมีปฏิสัมพนัธ์ การร่วมมือกนันอก
หอ้งเรียนจาํเป็นตอ้งใชว้ิธีอาํนวยความสะดวกในแบบเดียวกนั แต่นกัศึกษาตอ้งอาํนวยความสะดวก
ให้ตนเอง เน่ืองจากการร่วมมือเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีวตัถุประสงคต์อ้งการแกไ้ขปัญหา การ
สร้างสรรค ์ หรือคน้หาบางส่ิงบางอย่างภายในขอบเขตจาํกดั วตัถุประสงคต์อ้งชดัเจนและมีการ
นิยามความหมายอยา่งดี ความจาํเป็นในเร่ืองความชดัเจนและการอาํนวยความสะดวกจะเพ่ิมมากข้ึน 
เม่ือมีความพยายามจะสร้างความร่วมมือในการใชเ้วบ็ ขณะท่ีสภาพแวดลอ้มการร่วมมือกนับนเวบ็
เปล่ียนแปลงไปเป็นส่ิงท่ีเราไม่ค่อยพบ ในรูปแบบความร่วมมือในห้องเรียนปกติธรรมดา วิธีการ
แบบน้ีใหป้ระโยชน์แน่นอนแก่ผูเ้รียน  สภาพแวดลอ้มเสมือนจริง  (asynchronous environment) ให้
โอกาสแก่ผูท่ี้มีส่วนร่วมได ้ใชค้วามรอบคอบระมดัระวงัในการคิด         โดยไม่จาํเป็นตอ้งรีบแสดง
ความคิด เห็น Mclellan (1997) ระบุเร่ืองประสบการณ์ไวว้า่ ประสบการณ์ท่ีจะนาํมาใชจ้ะตอ้งไดรั้บ
การหลัน่กรองจนไดอ้งคป์ระกอบของสติปัญญาท่ีแทจ้ริง ตวัแปรท่ีไม่เก่ียวขอ้งจะถูกคดัออกไป ตวั
แปรท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เช้ือชาติ เพศ ความสามารถ และคุณ สมบติั ความเสมือนจริงของอีเมลและ
กระดานข่าวจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใหป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริงในการร่วมมือกนัเรียนออนไลน์           การ



อภิปรายโดยวิธีการ chat ในอินเทอร์เน็ตมีวตัถุประสงค์แคบเคร่ืองมือตอ้งการเวลาจริง 
(synchronous) ในการเขียนขอ้ความติดต่อส่ือสารกนั เทคโนโลยน้ีีเป็นพื้นฐานรับประกนัว่า ปัญหา
ของผูใ้ชง้านจะไดรั้บการตรวจสอบ ปัญหาบางอย่างก็ทาํให้การดาํรงความคิดน้ีกระทาํไดย้าก 
เน่ืองจากการเขียนติดต่อส่ือสารกนัตอ้งกระทาํในเวลาจริง (real time) ความสามารถของผูร่้วมมือใน
การใชเ้ทคโนโลย ีการสนทนาในเวลาพร้อมกนั และการไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะคิดโตต้อบ ส่ิงท่ีเป็น
ตวัอยา่งความร่วมมือกนับนเวบ็มีไม่มากนกั ตวัอยา่งหน่ึงท่ีอธิบายใหเ้ห็นในแง่กระบวนการรู้คิดท่ี
ผูเ้รียนตอ้งใชว้ิธีการน้ีเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียน Hull ไดเ้สนอทฤษฎีการเลียนแบบ 
(reduction) และ Thorndike นกัทฤษฎีในแนวทางเดียวกนั ยอมรับแนวความคิดท่ีว่าการโตต้อบจะ
ปรากฏออกมาใหเ้ห็นในลกัษณะลูกโซ่ เพื่อบรรลุเป้าหมายบางประการ     เขาเขียนไวใ้นกฎแห่ง
ความพร้อม (Law of Readiness) ว่าการโตต้อบแต่ละคร้ัง เกิดจากเป้าหมายยอ่ยและตอ้งใชว้ิธี
แวดลอ้มให้กระทาํในแบบบวก เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายหลกั นกัทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์
สนบัสนุนความตั้งใจเรียน ซ่ึงการเรียนรู้โดยยึดเป้าหมายหลกัเป็นสาํคญั Tolman อภิปรายถึง
ความสาํคญัของ เป้าหมายหลกั แต่เพิ่มเติมความเห็นในทฤษฎีว่า กระบวนการรู้คิดเพื่อบรรลุเป้า 
หมายเป็นมากกว่าปัจจยัตวัหน่ึงของผลลพัธ์แห่งความสาํเร็จ บูรณาการความร่วมมือท่ีปรากฏอยูใ่น
รายวิชาหน่ึงในโปรแกรมการเรียนระดบับณัฑิตศึกษา การออกแบบขอ้มูลสารสนเทศ (Information 
Design) สอนโดยอาจารยฮิ์ลลารี แมค็เลล็ลนั ถงแมว้า่จะไม่ใช่งานวิจยัท่ีศึกษาในเร่ืองการร่วมมือแต่
ก็เป็นตวัอย่างของความตั้งใจออกแบบเร่ืองการร่วมมือและเป็นรายงานท่ีมีวตัถุประสงคจ์ะเสนอ
ประสบการณ์และความสาํเร็จในเร่ืองการร่วมมือกนัเรียนออนไลน์ 

ความตั้งใจเรียน หมายถึง การท่ีผูเ้รียนต่ืนตวัและเตม็ใจท่ีจะไดรั้บความสาํเร็จ ตามวตัถุประสงค์

การรู้คิดท่ีตั้งไว ้ความตั้งใจเรียนเป็นเป้าหมายสาํคญัของกระบวนการเรียนการสอน และทฤษฎีการ
เรียนแบบรู้คิด นกัพฤติกรรมศาสตร์เนน้ถึงความสาํคญัของผลลพัธ์ว่ามีนอ้ยมากและไม่ไดพ้ิจารณา
ในแง่กระบวนการรู้คิด ท่ีผูเ้รียนจาเป็นตอ้งใชว้ิธีน้ีเพื่อบรรลุวตัถุ ประสงคข์องการเรียน Hull เสนอ
ทฤษฎีการเลียนแบบ (reduction) และ Thorndike นกัทฤษฎีแนวเดียวกนัไดรั้บเอาแนวความคิดท่ีว่า 
การตอบโตจ้ะปรากฏออกมาใหเ้ห็นในลกัษณะเป็นลูกโซ่เพื่อบรรลุเป้าหมายบางประการ เขากล่าว
ไวใ้นกฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)  ว่าการโตต้อบแต่ละคร้ังเกิดจากวตัถุประสงคย์อ่ย 
และตอ้งหว่านลอ้มให้กระทาํดว้ยวิธีบวก เพื่อท่ีจะให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายหลกันักทฤษฎีทาง
พฤติกรรมศาสตร์สนบัสนุนความตั้งใจเรียน ท่ีผูเ้รียนยดึเอาวตัถุประสงคก์ารเรียนเป็นหลกัสาํคญั 
Tolman ใน (Kearsley, 1998) อภิปรายถึงความสาํคญัของวตัถุประสงคห์ลกัแต่เพิ่มเติมความเห็นใน
ทฤษฎีว่า กระบวนการเรียนเพ่ือบรรลุเป้าหมายเป็นมากกว่าปัจจยัธรรมดาแห่งความสาํเร็จ ทฤษฎี
การลงนามในขอ้ตกลง (Sign Theory) ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้จากพฤติกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ



บรรลุเป้าหมาย น่ีคือ นิยามความ หมายของการตั้งใจการเรียน นกัทฤษฎีดา้นการรู้คิดระบุว่าพื้นฐาน
ของความตั้งใจเรียน คือ นกัศึกษาควรจะแสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจในการควบคุมการเรียนรู้ของ
ตนเองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตั้งเป้าหมายการรู้คิดของตนเอง การเรียนรู้ การใชท้กัษะและการมี
วินยัในตนเอง การเรียนรู้ท่ีมีวินยัในตนเอง หมายถึง “การเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะต่ืนตวั มีเป้าหมาย มี
วินยัในตนเอง มีแรงจูงใจ และรู้คิดในงานวิชาการของนกัศึกษาแต่ละคน” Pintrich (1995) กล่าวว่า 
เราสามารถตั้งเป้าหมายท่ีแทจ้ริงและใชยุ้ทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม เพื่อบรรลุ เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
Duchastel (1997) กล่าวเพิ่มเติมถึงลกัษณะผูเ้รียนท่ีมีความตั้งใจ คือ ผูท่ี้มีแรงจูงใจอยากไดค้วามรู้ 
ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัความตอ้งการท่ีจะทาํใหบ้รรลุขอ้กาํหนดในรายวิชาเท่านั้น  

การสร้างส่ิงแวดล้อมให้เกดิความตั้งใจเรียน  
การสอนบนเวบ็ใดๆ เป็นการเรียนแบบตอ้งการความตั้งใจเรียน หากมีสาระและมีการ

นาํเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน ภายในกรอบการทาํงานท่ีอธิบายความหมายของวตัถุประสงคท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัการเรียน ดว้ยวิธีการคิดเช่นน้ี ทาํใหไ้ม่มีขอ้แตกต่างในการปฏิบติัระหว่างเรียนแบบเก่า
กบัการเรียนบนเวบ็  

เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดท่ีจะช่วยให้บรรลุเกณฑน้ี์ คือ ขอ้ตกลงในการเรียน Knowles (1990) 
กล่าวว่าขอ้ตกลงในการเรียน อนุญาตใหผู้เ้รียนเป็นผูก้ล่าวถึงความตอ้งการส่วนตวั วตัถุประสงค ์
และวิธีการท่ีใชเ้รียน ขอ้ตกลงตอ้งการให้ผูเ้รียนคิด ตดัสินใจ กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียน 
Duchastel (1997) สนบัสนุนว่า ผูเ้รียนท่ีมีความตั้งใจจะถูกจูงใจ อยากไดค้วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บรรลุเป้าหมายการมีทกัษะเช่ียวชาญในความ สามารถท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงการเรียน การสนทนา
ปรึกษาหารือกนัหมายความว่า การเรียนรู้เป็นคุณสมบติัอยา่งหน่ึงของกระบวนการทางสังคมและ
การสนทนาซ่ึงผูเ้รียนจะไดป้ระโยชน์มากท่ีสุดจากการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสร้างความรู้ทั้ง
ภายในและ ภายนอกหอ้งเรียน การสนทนาปรึกษาหารือ และการก่อตั้งกลุ่มผูเ้รียนมีความสาํคญัใน
กระบวนการเรียนการสอน การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
สร้างความรู้ การคิดอยา่งรอบคอบ และขจดัขอ้ขดัแยง้ Pask (1975) กล่าวอา้งถึงส่ิงน้ีว่าเป็น “การ
สอนกลบั” และ Pea (1994) กล่าวว่าเป็น “การติดต่อส่ือสารท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
(Transformative Communication) หมายถึง ทาํใหเ้กิดวิธีการใหม่ ในการคิดและรู้จกัศกัยภาพของ
ผูร่้วมงานแต่ละคนในการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปล่ียนวิธีการทาํงานในปัจจุบนัใหดี้ข้ึนกว่าองค์
ความรู้เดิมในสาขาวิชาท่ีตอ้งการและใชส้ติปัญญาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาให้เกิดหลกัปฏิบติัท่ี
ย ัง่ยนื นอกจากน้ี การสนทนายงัสนบัสนุนเป้าหมายของการเรียนท่ียนืยนัว่า การเรียนท่ีดีจะเกิดข้ึน 
ถา้หากนกัศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้จากกลุ่ม การร่วมมือกนัเรียนเป็นสาระสาํคญัของการ
เรียน แบบต่ืนตวั และการร่วมกนัคิดแกปั้ญหา Duffy และ Cunningham (1996) มีความเห็นแยง้ว่า 



การเรียนรู้เป็นคุณสมบติัหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ จากสังคมและการสนทนา ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บ
ประโยชน์มากจากการเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความรู้ข้ึนมา จากการจดัตั้งกลุ่มทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน การเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีร่วมมือกนัเรียนเสมือนหน่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญช่วยนาํทาง  

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีปัญหาอีกหลายประการใหแ้กไ้ข เม่ือเราใชเ้ทคโนโลยเีป็น ยานพาหนะ
ในการสนทนา เม่ือคนสองคนเก่ียวขอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนั ตอ้งพบหนา้กนั มีการสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนั การเขา้สังคมก็เกิดข้ึน ช่วยให้เกิดรูปร่างและความหมาย ในการสนทนาผูมี้ส่วน
ร่วมในการสนทนาใชท่้าทางอากปักิริยาสีหน้า และการตอบสนองอย่างอ่ืน ในการอธิบาย
ความหมายของส่ิงท่ีเขาพูดและทาํ เป็นส่ิงท่ียากท่ีจะสร้างสถานการณ์แบบเดียวกนัข้ึนมาใหม่โดย
ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่าย WWW ในคอมพิวเตอร์ดว้ยระบบการ
ติดต่อส่ือสารท่ีไดย้นิเสียง การประชุมทางไกล (tele conferencing)   ยงัไม่สมบูรณ์ดีท่ีจะทาํใหเ้กิด
การสนทนาเพื่อการเปล่ียนแปลงบรรลุเป้าหมาย เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะทาํให้การเรียนรู้เกิดข้ึน 
จาํเป็นตอ้งเนน้ความสาํคญัของการใชเ้ทคโนโลยีในฐานะเคร่ืองมือไปสู่เป้าหมายให้นอ้ยลง และ
เนน้ความสาํคญัของการออกแบบ พฒันาการติดต่อส่ือสารและกิจกรรมการเรียนรู้มากข้ึน เพ่ือให้
สามารถนาํไปปฏิบติัไดด้ว้ยส่ือเหล่าน้ี Windschit ( 1998) ตั้งคาํถามว่า “เคร่ืองมือ (การ
ติดต่อส่ือสาร) เหล่าน้ีจะสนบัสนุนนกัศึกษาใหส้าํรวจและรับเอา  ทศันะท่ีเป็นทางเลือกไดอ้ยา่ง” 
และ “บุคคลจะมีความเขา้ใจมากข้ึนในเร่ืองสหวิทยาการต่างๆโดยใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
อยา่งไร” เป็นคาํถามท่ีตอ้งการคาํตอบ  

การสร้างส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้โดยการสนทนาปรึกษาหารือกนั  
การสนทนา การติดต่อส่ือสาร และกลุ่มผูเ้รียนไดรั้บการสนับสนุนดว้ยเคร่ืองมือ

อินเทอร์เน็ต เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียนรู้การใช ้ อีเมล รายช่ือผูใ้หบ้ริการและ ห้อง
สนทนา (chatrooms) เพื่อท่ีผูเ้รียนจะสามารถติดต่อส่ือสารและร่วมมือกนัทาํงานเป็นกลุ่มบน
อินเทอร์เน็ตได ้เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสาร เช่น อีเมล รายช่ือผูใ้หบ้ริการหอ้งสนทนา และกลุ่มข่าว 
(newsgroup) ทาํให้ผูเ้รียนบนเว็บมียานพาหนะแบบเสมือนจริงและแบบจริงมีการสนทนากนั
โดยตรง ไดรั้บคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ มีสถานท่ีสาํหรับส่งข่าวสาร แลกเปล่ียนผลประโยชน์ มี
กิจกรรมการร่วมมือกนัในชั้นเรียน มีการตั้งคาํถาม และแลกเปล่ียนท่ีอยูท่างอีเมล อาจารยผ์ูส้อน
สามารถใชเ้คร่ืองมือการ ติดต่อส่ือสารแจง้ขอ้มูลข่าวสารในวิชาท่ีตนสอน จดัแหล่งเรียนรู้ และการ
เช่ือมโยงในเวบ็โดยการเสนอเน้ือหาสาระการบรรยาย อาํนวยความสะดวกจดัใหมี้การอภิปรายใน
หอ้ง เรียน จดัให้มีการแนะแนว มีการแสดงความคิดเห็นปรึกษากนั และประโยชน์อ่ืนๆท่ีไดรั้บ
รวมถึงการจดัใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็นผูด้าํเนินการอภิปรายในการสนทนาแลกเปล่ียน ความคิดเห็นกนั 
และสรุปขอ้คิดเห็นของอาจารยแ์ละนกัศึกษาในภายหลงั (Bannan & Milheim, 1997)  



เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารอีกแบบหน่ึง คือ การประชุมทางไกลบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
(Desktop Video Conferencing หรือ DVC) ซ่ึงสามารถกระทาํไดใ้นเวลาจริง เกิดภาพและเสียงผา่น
อินเทอร์เน็ต DVC ทาํใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนั อาํนวยความสะดวกใน
การติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญ และจดัข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม 
การร่วมมือกนัแกปั้ญหา หมายความว่า งานท่ีเรียนเปนงานท่ีมีความหมายในโลกท่ีแทจ้ริง หรือบาง
ทีก็จาํลองสถานการณ์ ให้เหมือนจริง โดยใชส่ิ้งแวดลอ้มแบบแกปั้ญหา การเรียนแบบร่วมกนัคิด
แกปั้ญหา เป็นการศึกษาท่ีมีความหมายในโลกแห่งความ จริง เป็นงานท่ีแทจ้ริง เป็นกิจกรรม หรือ
เป้าหมายท่ีทาํให้การเรียนน่าสนใจ โดยจดัให ้ นกัศึกษาอยูใ่นบริบทและวฒันธรรมของเร่ืองท่ีจะ
เรียน การร่วมมือกนัเรียนจะใหโ้อกาสแก่นกัศึกษาในการพฒันาการใชเ้คร่ืองมือการรู้คิดท่ีจาํเป็นใน
การเรียน และควบคุมการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ี สภาพแวดลอ้มของการเรียนแบบร่วมมือ
กนัทาํให ้ นกั ศึกษามีโอกาสร่วมในกลุ่มการเรียน ยินยอมให้นกัศึกษาศึกษาแสวงหาความรู้และ
ทกัษะจากผูเ้ช่ียวชาญ รับเอาความเช่ือและพฤติกรรมของกลุ่ม การเรียนและการสอนยดึหลกั ทฤษฎี
การเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนบรรยากาศการเรียนแบบร่วมมือกนั  

Brown, Collin และ Duguid (1989) เสนอแบบจาํลองการเรียนรู้ท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีบุคคลทั้ง
สามเสนอความเห็นว่า กิจกรรมและสถานการณ์การเรียนทั้งหมดข้ึนอยูก่บัการออกแบบกิจกรรม
การเรียนในแต่ละกิจกรรม ใหเ้ก่ียวขอ้งกบัการไดข้อ้มูลข่าว สารจากการร่วมมือกนั ควรจะเนน้ให้
ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากการเขา้สงัคม พวกเขาแยง้วา่ กิจกรรมแนวความคิดและวฒันธรรมตอ้ง
เก่ียวขอ้งกนั ไม่สามารถอยูอ่ยา่งโดดๆ หากตอ้งการมีการนาํเสนอในบริบทท่ีถูกตอ้ง  

การสอนท่ีดีตอ้งสนบัสนุนการเรียนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันานกัศึกษา สร้างความ
มัน่ใจ ความสามารถในการทาํงาน ความรู้ ทกัษะท่ีจาํเป็นในการแกปั้ญหา และการติดต่อส่ือสาร
อยา่งอิสระ การเนน้ในตอนแรกของทฤษฎีการเรียนรู้จะสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เป็นจริง และบรรยากาศท่ีดีทาํให้เกิดความอยากเรียน การสอนท่ีดีเป็นกระบวนการทาํงานท่ีมีการ
สาํรวจคน้ควา้ และยนืยนัใหใ้ชว้ิธีการแกปั้ญหาโดยการอธิบายความหมาย ระบุแหล่งเรียนรู้ สร้าง
ความรู้ เป็นการเรียนแบบคน้ควา้และ มีการถ่ายโอนความรู้  
การสร้างส่ิงแวดล้อมแบบร่วมกนัคดิแก้ปัญหา  
หลกัปฏิบติัในการสอนท่ีถือว่าเป็นวิธีการสอนท่ีใกลเ้คียงกบัพฒันาการของแต่ละคน ไดแ้ก่ 
กรณีศึกษาจากการแกปั้ญหา และการฝึกปฏิบติังาน ลว้นแต่เป็นวิธีการใชว้ิธีร่วมกนัคิดแกปั้ญหา 
ส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีสามารถสร้างข้ึนมาในเครือข่าย WWW การใช ้ WWW ท่ีมีบูรณาการในการใช้
ส่ือหลายแบบ ไดแ้ก่ วิดีโอ เสียง ฐานขอ้มูล ขอ้ความท่ีเหนือธรรมดา เครือข่าย อีเมล เคร่ืองมือใน
การประมวลศพัท ์ ทาํใหง่้ายในการสร้างสถานการณ์จาํลองโลกท่ีแทจ้ริง Collins (1986) กล่าวว่า 



การสร้างสถานการณ์จาํลองโลกท่ีเลียนแบบโลกท่ีแทจ้ริง สามารถนาํไปสอนแก่นักศึกษารุ่น
ต่อๆไป โดยการออกแบบให้ละเอียดซบัซอ้นและหลากหลายข้ึน จนกระทัง่เกิดความเช่ียวชาญ
ชาํนาญในการสอน เช่น การสร้างสถานการณ์จาํลอง การโคช้โดยใชว้ิธี ติดต่อกนัทาง อีเมล ช่วย
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่กระบวนการทาํงานเหล่าน้ี นอกจากน้ี นกัศึกษายงัสามารถเขา้ใกลค้วาม
เป็นจริงดว้ยการใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นประตู สู่ชุมชนของผูเ้รียนรู้ บริการเครือข่าย WWW ทาํให้
สามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาแบบไม่จาํกดั WWW ใหบ้ริการเคร่ืองมือท่ีสามารถบนัทึก
งานไดช่้วยให ้นกัศึกษาสามารถคิดทบทวน วิเคราะห์การกระทาํ เปรียบเทียบการกระทาํของตนเอง
กบัของผูเ้ช่ียวชาญ browser และ search engine เป็นยานพาหนะท่ีใชใ้นการสาํรวจคน้หา ทาํให้
นกัศึกษาเกิดทกัษะความชาํนาญในการกาํหนดวตัถุประสงค ์ การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การตั้ง
และการทดลองทดสอบสมมติฐาน  

การคดิอย่างรอบคอบ หมายถึง การท่ีผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่ง รอบคอบในส่ิงท่ีเขา

เรียน  ในกระบวนการทาํงาน และการตดัสินใจ ซ่ึงเกิดจาก การทาํงานในวรรณกรรมจะพบ เร่ือง
ความสาํคญัของผูเ้รียนท่ีคิดอยา่งละเอียดรอบคอบ เกือบทุกทฤษฎีของการเรียนรู้ จะมีองคป์ระกอบ
ของการคิดอย่างรอบคอบ แต่ทฤษฎีการเรียนท่ีสําคญัก็ไม่ไดก้ล่าวถึงการคิดอย่างรอบคอบว่ามี
บทบาทสาํคญัอยา่งไร ในกิจกรรมการรู้คิด ในทศันะของนกัทฤษฎีสร้างสรรคก์ล่าวถึง ความจาํเป็น
ในการคิดอยา่งรอบคอบว่า กระบวนการเรียนจะเก่ียวขอ้งกบัการใชค้วามรู้ในการทาํงานในความ
พยายามท่ีจะเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจ จะเห็นไดว้่า การคิดอยา่งรอบคอบเป็นความสามารถอยา่งหน่ึง 
“ท่ีทาํให้เกิดการรู้คิดในแผนงานท่ีจะทาํ” เราตอ้งยอมรับว่าการคิดอยา่งรอบคอบเป็น รากฐาน
สาํคญัของทฤษฎีออซูเบิล (Ausubel’s Theory)  

Solomon และ Perkins (1996) เนน้ว่าความเขา้ใจ เป็นเร่ืองของการคิดและความจาํเป็นใน
การคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้ “ผูเ้รียนสามารถทาํในส่ิงท่ีรู้ – วิจารณ์ สร้างหลกั เกณฑ ์ คน้หา
ความสัมพนัธ์ วางแผนการนาํไปใช ้และอ่ืนๆ เพื่อ แสดงใหเ้ห็นถึงความรู้” คาํอธิบายน้ีครอบคลุม
เร่ืองการคิดอยา่งรอบคอบ  
กิจกรรมการรู้คิดท่ีเหนือธรรมดาก็อยูภ่ายใตข้อบเขตของการคิดอยา่งละเอียดรอบ คอบ Schunk 
(1996) เช่ือว่ามีทกัษะ 2 อยา่งท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการรู้คิดแบบเหนือธรรมดา ทกัษะแรก 
คือ ความเขา้ใจและมีความสามารถท่ีจะทาํงาน รู้จกัแหล่งเรียนรู้ของงานท่ีจะทาํ และทกัษะท่ีสอง 
คือ ความรู้ว่าจะทาํอยา่งไร และจะใชท้กัษะเม่ือไหร่ การคิดอยา่งรอบคอบช่วยเพิ่มพนูการเรียนรู้ว่า
จะเรียนอยา่งไร  

 
 



การสร้างส่ิงแวดล้อมในการเรียนแบบใช้ความคดิอย่างรอบคอบ  
การสอนบนเวบ็เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการคิดอยา่งรอบคอบ ถา้หากการปฏิบติันั้นเป็นส่วน

หน่ึงท่ีเกิดจากการออกแบบการสอน หากมีการวางแผนการสอนก็แทบจะไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างส่ิงแวดลอ้มบนเวบ็และการสอนแบบเก่า มีนกัวิชาการบางคนแนะนาํเทคนิคการสอน โดย
ให้สร้างสรรคก์ารคิดวิเคราะห์ ซ่ึงมีบทบาทสาํคญัในการคิดอยา่งรอบคอบ Bonk (1997) ไม่ได้
แสดงวิธีสอบบนเวบ็ เพียงแต่แนะวิธีการใช ้ การปฏิบติัจาํเป็นตอ้งใชอี้เมล กระดานข่าว และ
บางคร้ังจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนั สมยัในการติดต่อส่ือสารเสมือนจริง กิจกรรมการเรียนจาก
กรณีศึกษา PMI ยอ่มาจาก Plus (บวก) Minus (ลบ) และ Interesting (สนใจ) เพียงแต่ตอ้งการใหมี้
ติดต่อส่ือสาร แบบต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ และการอาํนวยความสะดวกของอาจารยผ์ูส้อน การใหผู้เ้รียน
ทาํแบบฝึกหดั K-W-L คือ การตั้งคาํถามว่า “เธอรู้อะไรแลว้, เธอตอ้งการจะรู้อะไรอีก และเธอเรียน
อะไรไปบา้งแลว้” วิธีการน้ีเป็นกิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดการคิดอยา่งรอบคอบ และเนน้กิจกรรมการรู้คิด
ท่ีเหนือธรรมดา  

Baker (1997) ไดเ้สนอ “คาํแนะนาํการสร้างส่ิงแวดลอ้มบนเวบ็ (Guided Web Environment 
หรือ GWE) เป็นเคร่ืองมือในการสอนออนไลน์บนเวบ็ เพื่อสอนการคิดวิเคราะห์รวมทั้งการสอนให้
คิดอยา่งละเอียดรอบคอบ หลกัการของ GWE ไดแ้ก่  

1. สร้างสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัสมมติฐานท่ีผูเ้รียนสามารถระบุได ้ 
2. ทา้ทายใหผู้เ้รียนแกปั้ญหา  
3. ผูเ้รียนสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ ขอ้มูลสารสนเทศ  
4. ใหค้าํแนะนาํเก่ียวแผนการทาํงาน การคิดวิเคราะห์ และการแกไ้ขปัญหา  
5. นิยามศพัท ์ 
6. ตอ้งการผลลพัธ์ของการเรียนและรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ 
7. ใหโ้อกาสในการคิดอยา่งรอบคอบ การประเมินผลตนเองจากประสบการณ์  

การเรียนรู้ ในขณะท่ีเคร่ืองมือและเทคนิคส่วนใหญ่ ไดรั้บการออกแบบตามแนวความคิดทฤษฎีการ
สอน เคร่ืองมือท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนคิดอยา่งรอบคอบในกิจกรรมกิจกรรม การเรียน คือ ขอ้ตกลงการ
เรียน Knowles (1975) และ Knowles (1990) กล่าวว่า ขอ้ตกลงการเรียนอนุญาตใหผู้เ้รียนกล่าวถึง
ความตอ้งการส่วนตวั วตัถุประสงค ์ และวิธีเรียน ขอ้ตกลงกาํหนดให้ผูเ้รียนประเมินเร่ืองท่ีเรียน 
ตดัสินใจดว้ยตนเองในเร่ืองยทุธศาสตร์ และแหล่ง เรียนรู้ท่ีใชใ้นการเรียน  

 
 
 



สรุป  
มีการกล่าวสรุปถึงทฤษฏีและยทุธศาสตร์สาํหรับการสอนบนเวบ็ไวใ้นตอนท่ีหน่ึง และใน

ตอนท่ีสอง น้ีจะกล่าวถึงลกัษณะโครงสร้างของขอ้ตกลงการเรียนในเร่ืองความ สมัพนัธ์ระหว่างการ
สร้างขอ้ตกลงการเรียนกบัทฤษฏียทุธศาสตร์ท่ีไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในตอนท่ีหน่ึง 
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องภายในประเทศ 

กนกพร ฉันทนารุ่งภกัด์ิ (2548) พบว่า เม่ือนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้บนเวบ็แบบ
ผสมผสานดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย  มาสร้างเป็นโปรแกรมการเรียนแบบผสมผสานบนเวบ็แลว้นาํไปทดลอง
ใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม โดยใชก้าร
เรียนแบบร่วมมือ เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคล ภายหลงัการจดัการเรียนรู้ ผูเ้รียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ อีกทั้งกลุ่มตวัอยา่งยงัมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานในระดบัมาก 

จุฑามาศ ชูจนัทร์ (2548) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อการรับรู้
ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธ์ิ (STAD) และ
นกัเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีการรับรู้ความสามารถของตนเองและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน     วิชาคณิตศาสตร์หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

ซุลราณี แวยโูซะ (2551) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองผลของการเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดย Team-based Learning ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาปริญญาตรีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต     โดย Team-Based Learning มีประสิทธิภาพ 87.33/86.33 และนกัศึกษาท่ี
เรียน โดยบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Team-Based Learning มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

ภาสกร เรืองรอง (2550) ไดท้าํการศึกษาความเหมาะสมการนาํเสนอส่ือและกิจกรรม
สาํหรับบทเรียนบนเครือข่ายรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิชาออกแบบและพฒันา
การศึกษาของนิสิตการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใชก้ารเรียนผา่นเครือข่าย



อินเทอร์เน็ต โดยแบ่งกลุ่มให้เป็นกลุ่มเลก็ๆ โดยศึกษาการเรียนแบบร่วมเรียนรู้ ผลการเรียนรู้
แตกต่างจากวิธีการสอนแบบเดิม (t=3.3952) และความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑดี์ 

ไพโรจน์ เบขนุทด (2544) ไดศึ้กษาผลของการเรียนแบบร่วมมือ 3 วิธีท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความร่วมมือในการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2  
ซ่ึงไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือแบบ TGT แบบ TAI และแบบ STAD กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี2                    โรงเรียนจระเขว้ิทยายน จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน120 คน ผลการวิจยั
พบว่านกัเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือแบบ TAI มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า
นกัเรียนท่ีเรียนแบบ TGT ท่ีระดบันยัสาํคญั            ทางสถิติ .05 นกัเรียนท่ีเรียนแบบTAI มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตสาสตร์ไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ีเรียนแบบ STAD และนกัเรียนท่ี
เรียนแบบ STAD มีผลสมัฤทธ์ิ ไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ีเรียนแบบ TGT 

พนดัดา เทพญา (2549) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ผลของการเรียนโดยบทเรียนแบบ  HyperQuest 
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า1) บทเรียนแบบ 
HyperQuest มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.33/81.83 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ย
บทเรียนแบบ HyperQuest กบัการเรียนโดยการสอนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 กล่าวคือ     ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนแบบ HyperQuest มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าผูเ้รียนที_
เรียนโดยการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที_ระดบั .05 

งานวจัิยจากต่างประเทศ 
Amalya (1994) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธ์ิ (STAD) กบันกัเรียนกลุ่ม
ท่ีเรียนแบบปกติ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนในระดบั3–5 จาํนวน101 คน โดยครูสอนวิธีการให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนโดยการอธิบาย การรับฟังคาํอธิบาย และการใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ ก่อนเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ดว้ยการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ผลการวิจยัพบว่า
กลุ่มท่ีเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธ์ิ (STAD) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ      และผลการวิจยัพบว่า การใหค้าํอธิบาย การยอมรับฟัง
คาํอธิบาย การใหค้วามช่วยเหลือของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

Leidig (1992) ทาํการวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบของบทเรียนไฮเปอร์เทก็ซ์ท่ีส่งต่อผูเ้รียน ท่ีมี
รูปแบบการเรียนแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการเช่ือมโยงดว้ยขอ้ความหลายมิติ มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบในการเรียนต่างกนัจากงานวิจยั
ทั้งหมดพบว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน ผูเ้รียนมีความพึงพอใจสูงใน



การจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้เพราะเป็นการระดมความคิด ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม 
และการจดัการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เพราะสามารถ
เรียนรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีหลากหลาย           เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้ใน
สภาพของความเป็นจริง (Reality) โดยผูเ้รียนจะตอ้งทาํการศึกษาคน้ควา้ในการแกปั้ญหาร่วมกนั 
ดงันั้นผูเ้รียนจะไดข้อ้มูลท่ีใหม่และถูกตอ้งเสมอ ทาํให้ผูเ้รียนสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตจริงได ้ และ
การเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ยงัเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้กิดทกัษะในการคน้ควา้และคน้หาคาํตอบ
เพ่ือแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม โดยมีวิธีการและกระบวนการท่ีถูกตอ้งการ
เรียนรู้ดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานท่ีพฒันาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ    จึงเป็นแนวทางท่ี
ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษากระบวนการการเรียนรู้โดยนาํเอาขอ้ดีของกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือมา
ผสานกบัการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาํใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารการคน้ควา้ 
ผสานกบักิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดจ้ริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บทที๓่ 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
การวิจัยคร้ังน้ี  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง กฎหมายกับ          

การดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกบัการอภิปราย สําหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนควนโดนวิทยา  อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล  โดยผูว้ิจยั     
ไดด้าํเนินการวิจยั  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑.  ประชากร 
๒.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
๓.  การสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
๔.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
๕.  การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

 

ประชากร 
ป ร ะ ช า ก ร ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  เ ป็ น นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  ๒                            

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนควนโดนวิทยา  อาํเภอควนโดน   จงัหวดัสตูล  จาํนวน ๓๑ คน 

นกัเรียนท่ีมีปัญหาผลสมัฤทธ์ิตํ่า  เร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนี ้ประกอบด้วย 

๑.  แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒  จาํนวน ๓ แผน ไดแ้ก่    

                   ๑.๑  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๑ กระบวนในการตรากฎหมาย 

                   ๑.๒  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๒ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและครอบครัว 

                   ๑.๓  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๓ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและประเทศชาติ 
๒.  นวตักรรมท่ีเลือกใช ้จาํนวน ๑ กิจกรรม ไดแ้ก่ 

-    รูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย 
๓.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา  และวัฒนธรรม  เ ร่ื อ งกฎหมายกับก า รดํา เ นิ น ชี วิ ตประจํา วันของนัก เ รี ยน                            



ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒  ซ่ึงใชส้ําหรับทดสอบนักเรียนก่อนและหลงัใช ้รูปแบบการเรียนการสอน
ผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี ๔ ตัวเลือก  จาํนวน ๒๐ ข้อ         
จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

 ๑.การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน 
ดงัน้ี 

  ๑.๑  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 
  ๑.๒  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา      
และวฒันธรรม 
  ๑.๓  กาํหนดหวัเร่ือง  หน่วยการเรียนรู้ยอ่ย  เวลาเรียน 
  ๑.๔  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน  ให้ครูพี่เล้ียงพิจารณาเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมและใหข้อ้เสนอแนะ 
  ๑.๕  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะของครูพี่เล้ียง  และได้
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ จาํนวน ๓ แผน 
 ๒.  การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
  ๒.๑  ศึกษาเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาสร้างเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย 

  ๒.๒  สร้างรูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย จาํนวน ๑ ชุด 

  ๒.๓  นาํเสนอครูพี่เล้ียง  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํมาแกไ้ข 

  ๒.๔  นาํรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย ท่ีแกไ้ขปรับปรุง 
ไปทดลองใชก้บัประชากร  
 ๓.  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา  และวฒันธรรม เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒  ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
  ๓.๑  ศึกษาเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        
เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  จากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 



  ๓.๒  ศึกษาวิเคราะห์จุดประสงค์ในหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา  และวฒันธรรม   
  ๓.๓  กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นหลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 

๓.๔ สร้างแบบทดสอบตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ มี ๔ ตวัเลือก  จาํนวน ๑ ฉบบั จาํนวน ๒๐ ขอ้ 

๓.๕  นําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญด้านเน้ือหา จาํนวน ๓ คน 
ตรวจสอบความถูกต้อง   ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค์  โดยการหาค่า  IOC 
ซ่ึงการใหค้วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ไดก้าํหนดเกณฑ ์ ดงัน้ี 

 + ๑  เม่ือแน่ใจวา่  ขอ้สอบนั้นวดัไดต้รงตามเน้ือหาและจุดประสงค ์
 ๐     เม่ือไม่แน่ใจวา่  ขอ้สอบนั้นวดัไดต้รงตามเน้ือหาและจุดประสงค ์
 -๑   เม่ือแน่ใจวา่  ขอ้สอบนั้นไม่ไดว้ดัตรงตามเน้ือหาและวดัประสงค ์
๓.๖  ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้คดัเลือก

ขอ้สอบท่ีมี ค่า IOC ตั้งแต่  ๐.๕๐  ข้ึนไป  ไดจ้าํนวนขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑจ์าํนวน ๒๐ ขอ้ แลว้นาํมา
พิมพเ์ป็นแบบทดสอบเพ่ือนาํไปใชท้ดสอบกบัประชากรต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
๑.  ดาํเนินการทดสอบก่อนใช้ รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย      

กับประชากร นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒ จาํนวน ๕๙ คน ด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เ ร่ืองกฎหมายกับการดําเนิน
ชีวิตประจาํวนั     ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน ๒๐ ขอ้ 

๒.  ดาํเนินการทดลองกบัประชากร ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนผ่าน
เวบ็ร่วมกบัการอภิปราย  จาํนวน ๑ ชุด ชุดละ ๓ แผน แผนละ ๒ ชัว่โมง จาํนวน ๑ แผนต่อสปัดาห์ 

๓.  หลงัใช ้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัการอภิปราย ครบตามท่ีกาํหนดไว ้
ผู ้วิจัยทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา             
และวฒันธรรม เร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั กบัประชากรอีกคร้ังหน่ึง 

 
 
 
 



  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

๑. การวเิคราะห์ข้อมูล 

๑.๑ นําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

๑.๒  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม เร่ืองกฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ    
การ เ รี ยนการสอนผ่ าน เว็บ ร่วมกับการอ ภิปราย  ของนัก เ รี ยนชั้ นมัธยม ศึกษา ปี ท่ี  ๒                        
โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test for Dependent Group)  

๒.  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

๒.๑  หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยใชด้ชันี
ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (IOC) 

สูตร IOC  =   
N

R∑

เม่ือ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

 ∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

 N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 
๒.๒  หาค่าเฉลีย่ของคะแนน (Mean) 

สูตร  =  X
N

X∑

เม่ือ   แทน คะแนนเฉล่ีย 
 ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N แทน จาํนวนคนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๓   หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สูตร SD =  
( )

( )1
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−

− ∑∑
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fxfxN

เม่ือ  SD แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  X แทน คะแนนสอบ 
  ∑fx แทน ผลรวมทั้งหมดของความถ่ีคูณคะแนนสอบ 
  N แทน จาํนวนคนทั้งหมด 
 

๒.๔   การทดสอบค่าท ี(t-test for Dependent Group) 

สูตร t = 
( )
1
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−

−∑ ∑
∑

N
DDN

D
 

เม่ือ  D แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
  ∑D แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนความแตกต่าง 

แทน จาํนวนคู่ของคะแนน   N 
 

 
 

 
 


