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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในอดีตการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับตองเรียนในชั้นเรียน และ
ตองจดบันทึกสิ่งที่ไดเรียนดวยตนเอง หรือจากเพื่อนรวมชั้นเรียน จึงทําใหเกิดความลาชาในการ
เรียนการสอน และหากมีนักศึกษาบางคนไมสามารถเขาเรียนในวิชาเรียนนั้นๆ อาจจะทําใหไม
เขาใจในเนื้อหาบทเรียน โดยเฉพาะวิชาที่ตองอาศัยการเรียนรู ประกอบกับการฝกปฏิบัติ เชน
วิชาคณิตศาสตร ก็ยิ่งจะทําใหเขาใจไดยาก ฉะนั้นรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง (e-Learning)
จึงเขามามีบทบาทและเปนชองทางในการเพิ่มโอกาสทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มากขึ้น
สําหรับความหมายของ e-Learning มีผูใหนิยามในลักษณะตางๆ กัน แตอิงบนพื้นฐาน
เดี่ยวกันดังนี้
- เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เปนอยูเดิม เปนการเรียนที่ใช
เทคโนโลยีที่กาวหนา เชน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต ดาวเทียม วิดีโอเทป แผนซีดี
ฯลฯ คําวา e-Learning ใชในสถานการณการเรียนรูที่มีความหมายกวางขวาง มีความหมาย
รวมถึง การเรี ย นทางไกล การเรีย นผา นเว็บ หองเรีย นเสมือนจริ ง และอื่นๆ มากมาย โดย
สถานการณดังกลาวมีสิ่งที่มีเหมือนกันอยูประการหนึ่งคือ การใชเทคโนโลยีการสื่อสารเปน
สื่อสารของการเรียนรู (http://www.capella.edu/elearning/)
- เคอรตัส (Kurtus. 2000) กลาววา e-Learning เปนรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สรางเปน
บทเรี ย นสํ า เร็ จ ภาพประกอบ อาจใช ซี ดี ร อมเป น สื่ อ กลางในการส ง ผ า น หรื อ ใช ก ารส ง ผ า น
เครือขายภายใน หรือเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งนี้ e-Learning อาจอยูในรูปแบบของคอมพิวเตอร
ชวยการฝกอบรม (Computer-Based Training: CBT) และการใชเว็บเพื่อการฝกอบรม (WebBased Training: WBT) หรือใชการเรียนทางไกล
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- แคมปเบล (Campbell. 1999) ใหความหมายของ e-Learning วาเปนการใชเทคโนโลยี
ที่มีอยูในอินเทอรเน็ต เพื่อสรางการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผูคนทั่ว
โลกมี ค วามสะดวกและสามารถเขาถึงไดไมจํา เปนตองจั ดการศึกษาที่ต องกํ า หนดเวลาและ
สถานที่ เปดประตูของการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชากร
กลาวโดยสรุป e-Learning
เปนทางเลือกและรูปแบบดานการศึกษา ที่อาศัยการ
ผสมผสานของเทคโนโลยีตางๆ เพื่อพัฒนา และเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในชวงตนศตวรรษที่ 21 การพัฒนาเทคโนโลยีดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี
ดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร (ICT – Information and Communication
Technology) และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ไดพัฒนาอยางตอเนื่อง รวดเร็ว สงผลใหเกิดความ
พยายามในการนําเทคโนโลยี เหลานี้มาประยุกตใชกับการจัดการศึกษาทั้งในภาคการศึกษา
ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่ตระหนักถึงองคความรูในองคกร เพื่อใหรูปแบบการศึกษามีคุณภาพ
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากการมีระบบการศึกษาผานดาวเทียม
ไทยคม หรือระบบการเรียนดวยตนเอง e-Learning อยางไรก็ตาม ระบบการเรียนรูดวยตนเอง
นั้นสวนใหญยังเปนการเรียนรูทางเดียว (One way learning) ซึ่งผูเรียนยังคงเรียนรูผานระบบ
ถายทอดทาง Cable T.V. หรือ เครือขายอินเทอรเน็ต เหมือนนั่งเรียนในหองเรียนกับอาจารย
โดยไมมีปฏิสัมพันธ กับเนื้อหาบทเรียนนั้น
ปจจุบันการพัฒนารูปแบบ UI (User Interface) ของเว็บไซตไดเปลี่ยนแปลงไป ดังจะ
เห็นไดจากการพัฒนาภาษาสําหรับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตจาก HTML (Hypertext Markup
Language) มาสูภาษา JAVA และ AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) เพื่อให
เว็บไซต สามารถตอบสนองกับผูใชงาน จึงทําให e-Learning แบบทางเดียว เปลี่ยนไปเปน
e-Learning แบบ Interactive ที่เหมะกับวิชาทางดานคณิตศาสตร โดยผูเรียนสามารถวิเคราะห
และใสตัวแปรตางๆ เพื่อดูผลลัพธที่เกิดขึ้นดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน
สติปญญา อีกทั้งสรางขีดความสามารถทางการแขงขันดานสังคม และเศรษฐกิจฐานความรู
คําถามนําการวิจัย
1. การนํา Web-based Interface มาใชกับ e-Learning แบบ Interactive ทางคณิตศาสตร
ควรมีลักษณะแบบใด
2. ลักษณะการออกแบบ e-Learning แบบ Interactive ทางคณิตศาสตรควรออกมาใน
รูปแบบไหน
3. e-Learning แบบ Interactive สามารถใชกับโจทยทางคณิตศาสตรไดหรือไม
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการนํา Web-based Interface มาประยุกตใชกับ e-Learning แบบ
Interactive ทางคณิตศาสตร
2. เพื่อศึกษารูปแบบการออกแบบ Web-based Interface ใหตอบสนองกับ e-Learning
แบบ Interactive ทางคณิตศาสตร
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาโดยมุงเนนไปที่การนํา Web-based Interface มาใชกับ
e-Learning แบบ Interactive ทางคณิตศาสตร เฉพาะเนื้อหาบทเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในวิชาแคลคูลัส เรื่องอนุพันธของฟงกชั่น
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบรูปแบบการนํา Web-based Interface มาใชกับ e-Learning แบบ
Interactive ทางคณิตศาสตร
2. เพื่อทราบถึงวิธี และลักษณะการออกแบบ Web-based Interface ใหสอดคลองกับ
e-Learning แบบ Interactive ทางคณิตศาสตร
3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ลงเรียนวิชาคณิตศาสตร
และไดใช e-Learning ทางคณิตศาสตร สามารถเรียนรูโจทย เขาใจ และแกปญหา
ไดมากขึ้น
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ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เดือน
รายการ

สิงหาคม

ออกแบบระบบงาน
พัฒนาระบบงาน
ติดตั้งระบบงาน
ทดสอบระบบงาน

ตุลาคม

พฤศจิกายน
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รวบรวมขอมูลของระบบ
วิเคราะหระบบงาน

กันยายน

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎี
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวกับ e-Learning
e-Learning หรือ Electronic Learning เปนคําที่กลาวถึงกันมากในวงการศึกษาใน
ขณะนี้ทั้งในบานเราและในตางประเทศ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning สามารถ
กลาวไดวาเปนรูปแบบที่พัฒนาตอเนื่องมาจาก WBI โดยมีจุดเริ่มตนจากแผนเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของชาติ สหรัฐอเมริกา (The National Educational Technology Plan'1996) ของ
กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา ที่ตองการพัฒนารูปแบบการเรียนของนักเรียนใหเขากับ
ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบการเรียนรูจึงมีการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาชวยเสริมอยาง
เปนจริงเปนจัง ดังนั้นสามารถกลาวไดวา e-Learning คือ การนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
โดยเฉพาะบริการดานเว็บเพจเขามาชวยในการเรียนการสอน การถายทอดความรู และการ
อบรม ทั้งนี้สามารถแบงยุคของสื่ออิเล็กทรอนิกสได ดังนี้
- ยุคคอมพิวเตอรชวยสอนและฝกอบรม (Instructor Led Training Era) เปนยุคที่
อยูในชวงเริ่มใชคอมพิวเตอรในวงการศึกษา จนถึงป ค.ศ. 1983
- ยุคมัลติมีเดีย (Multimedia Era) อยูในชวงป ค.ศ. 1984 - 1993 ตรงกับชวงที่มีการ
ใช Microsoft Windows 3.1 อยางกวางขวาง มีการใชซีดีรอมในการเก็บบันทึกขอมูล มีการใช
โปรแกรม PowerPoint สรางสื่อนําเสนอ ทั้งทางธุรกิจ และการศึกษา โดยนํามาประยุกตสรางสื่อ
การสอน บทเรีย น พร อมบั นทึกในแผ นซี ดี สามารถนํา ไปใชสอนและเรีย นได ต ามเวลาและ
สถานที่ที่มีความสะดวก
- ยุคเว็บเริ่มตน (Web Infancy) อยูในชวงป ค.ศ. 1994 - 1999 มีการนําเทคโนโลยี
เว็บเขามาเปนบริการหนึ่งของอินเทอรเน็ต มีการประยุกตใชเทคโนโลยีเว็บสรางบทเรียนชวย
สอนและฝกอบรม รวมทั้งเทคโนโลยีมัลติมีเดียบนเว็บ
- ยุคเว็บใหม (Next Generation Web) เริ่มตั้งแตป ค.ศ. 2000 เปนตนไป มีการนํา
สื่อขอมูล และเครื่องมือตางๆ มาประยุกตสรางบทเรียน เปนการกาวสูระบบ e-Learning อยาง
แทจริง (www.mediapl3.com/text1.html)
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2.1.1 วัตถุประสงคของ e-Learning
- เพื่อพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย และกวางไกล
มากขึ้น นักศึกษาสามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา
- เพื่อขจัดปญหา และขอจํากัด ของการขยายโอกาสทางการศึกษา
- เพื่อสงเสริม และสนับสนุนการศึกษาตอเนื่องของผูที่ทํางานในสถานประกอบการ
- เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักศึกษาทั่วไปและชองทางการศึกษามากขึ้น
(www.mediapl3.com/text1.html)
2.1.2 ความหมายของ e-Learning
ศุภชัย สุขะนินทร (2545) ไดใหคําจํากัดความของคําวา e-Learning วามาจาก
Electronic(s) Learning ซึ่งก็คือการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส และยังหมายถึง Computer
Learningทางคอมพิ ว เตอร หรื อเป น การเรี ยนรู ท างใหมโ ดยใช ค อมพิ ว เตอรม าชว ยสอนแทน
รูปแบบการสอนเดิม ซึ่งอาจจะเปนการเรียนรูในรูปแบบของการใชคอมพิวเตอร วิดีโอ ซีดีรอม
สัญญาณดาวเทียม แลน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต หรือแมแตลักษณะของเอ็กซทราเน็ตและ
สัญญาณโทรทัศนก็ได นอกจากนี้การเรียนในลักษณะของ e-Learning ยังเปนลักษณะการเรียน
แบบออนไลน ซึ่งการเรียนในลักษณะที่เปนขอมูลทางคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกสอยูใน
สภาพที่พรอมจะใชงานอยูตลอดเวลา จึงทําใหเปนการเรียนการสอนที่สามารถโตตอบกันได
เหมือนการเรียนในหองเรียนปกติ (Interactive Technology) การเรียนแบบ e-Learningสามารถ
ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและคาใชจาย
ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ไดใหความหมายของ e-Learning ไวโดยทั่วๆ
ไปจะครอบคลุมความหมายที่กวางมากกลาวคือจะหมายถึงการเรียนในลักษณะใดก็ได ซึ่งใชการ
ถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไมวาจะเปนคอมพิวเตอรเครือขายอินเทอรเน็ต
อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียมก็ได ซึ่งเนื้อหา
สารสนเทศ อาจอยูในรูปแบบการเรียนที่เราคุนเคยกันมาพอสมควร เชน คอมพิวเตอรชวยสอน
(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียน
ออนไลน (On-line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือ อาจอยูในลักษณะที่ยังไม
คอยเปนที่แพรหลายนัก เชนการเรียนจากวีดิทัศนตามอัธยาศัย VideoOn-Demand เปนตน
ความหมายเฉพาะเจาะจงของ e-Learning หมายถึง การเรียนเนื้อหาหรือสื่อสารสนเทศ
สํ า หรั บ การสอนหรื อ การอบรม ซึ่ ง ใช ก ารนํ า เสนอด ว ยอั ก ษรภาพนิ่ ง ผสมผสานกั บ การใช
ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน และเสียงโดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการ
ถายทอดเนื้อหา รวมทั้งการใชเทคโนโลยีระบบจัดการคอรส (Course Management System)
ในการบริหารจัดการงานสอนดานตางๆ เชน การจัดใหมีเครื่องมือการสื่อสารตางๆ เชน E-mail,

7

Web board สําหรับตั้งคําถาม หรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหวางผูเรียนดวยกันหรือกับวิทยากร
การจัดใหมีแบบทดสอบหลังจากเรียนจบเพื่อวัดผลการเรียน รวมทั้งจัดระบบใหมีระบบบันทึก
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน โดยผูเรียนที่เรียนจาก E-Learning นี้ สวนใหญแลว
จะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน ซึ่งหมายถึงจากเครื่องมือที่มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
ศ.ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศั ก ดิ์ (2544) ได ใ ห ค วามหมายของการเรี ย นรู ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส หรือ e-Learning วาหมายถึงการเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมวิธีการ
เรียนรูจากหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรูบนคอมพิวเตอร (Computer-Based Learning)
การเรียนรูบนเว็บ (Web-Based Learning) หองเรียนเสมอนจริง (Virtual Classroom) และความ
รวมมือกันผานระบบดิจิตอล (Digital
Collaboration)
ผูเรียนสามารถเรียนผูผานสื่อ
อิเ ล็กทรอนิกสทุกประเภท อาทิ อินเทอรเ น็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ ต การถายทอดผ าน
ดาวเทียม (Interactive TV) และซีดีรอม (CD-ROM)
อ.ไพฑูรย ศรีฟา (SriThai.com): e-Learning คือ การเรียนการสอนทางไกลที่ใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสผานทาง World Wide Web ซึ่งผูเรียนและผูสอน ใชเปนชองทาง ในการ
ติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งกั น ผู เ รี ย นสามารถเข า ถึ ง แหล ง ข อ มู ล มากมายที่ มี อ ยู ทั่ ว โลกอย า งไร
ขอบเขตจํ า กั ด ผู เ รี ย นสามารถทํ า กิ จ กรรมหรื อ แบบฝ ก ปฏิ บั ติ ต า งๆ แบบออนไลน โดยใช
เครื่องมือที่ชวยอํานวยความสะดวกอยูใน World Wide Web เปนการเรียนการสอนออนไลนที่
ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน เพราะไมมีขีดจํากัดเรื่องระยะทาง เวลา และสถานที่ อีกทั้ง
ยังสนองตอบตอศักยภาพและความสามารถของผูเรียนไดเปนอยางดี
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2544) e-Learning ใชในสถานการณการเรียนรูที่มีความหมาย
กวางขวาง มีความหมายรวมถึง การเรียนทางไกล การเรียนผานเว็บ หองเรียนเสมือนจริง เปน
ตน โดยในสถานการณดังกลาว มีสิ่งที่เหมือนกัน ประการหนึ่งคือ การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
เปนสื่อกลางของการเรียน
Krutus (2000) ไดใหความหมายวา e-Learning เปนรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สราง
เปนบทเรียนสําเร็จรูป ที่อาจใชซีดีรอม เปนสื่อกลางในการสงผาน หรือใชการสงผานเครือขาย
ภายใน หรืออินเทอรเน็ต ทั้งนี้อาจจะอยูในรูปแบบคอมพิวเตอรชวยการฝกอบรม (Computer
Based Training: CBT) และการใชเว็บเพื่อการฝกอบรม (Web Based Training: WBT) หรือ
การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมก็ได
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Campbell (1999) ไดใหความหมายวา e-Learning เปนการใชเทคโนโลยีที่มีอยูใน
เครือขายอินเทอรเน็ต สรางการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผูคนทั่วโลก
มีความสะดวก และสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ไมจํากัดสถานที่และเวลา เปนการเปดประตู
การศึกษาตลอดชีวิตใหกับประชากร
ชฎิล เกษมสันต e-Learning หรือ Electronic Learning คือ การสงความรูไปสูผูเรียน
โดยใช สื่ออิเล็กทรอนิกส(electronic media) เชน computer ที่เชื่อมตอเครือขาย internet หรือ
intranet ในหลักการที่วาดวย "การเรียนการสอนทางไกล" การเรียนการสอนแบบ e-Learning นี้
สามารถเรียนไดจาก web, CD ดวยเครื่องคอมพิวเตอร และผูสอนกับผูเรียนสามารถ
ติดตอสื่อสารกันไดโดยทาง e-mail, Web board และ Chat room ได
2.1.3 องคประกอบของ e-Learning
การใหบริการการเรียนแบบออนไลน หรือ e-learning มีองคประกอบที่สําคัญ 4 สวน
โดยแตละสวนจะตองไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี เพราะเมื่อนํามาประกอบเขาดวยกันแลว
ระบบทั้งหมดจะตองทํางานประสานกันไดอยางลงตัว
1. เนื้อหาของบทเรียน
สําหรับการเรียน การศึกษาแลวไมวาจะเรียนอยางไรก็ตามเนื้อหาถือวาเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุด e-Learning ก็เชนกัน อยางไรก็ตามเนื่องจาก e-learning นั้นถือวาเปนการเรียนรูแบบใหม
สําหรับวงการการศึกษาในประเทศไทย ดังนั้นเนื้อหาของการเรียนแบบนี้ที่พัฒนาเสร็จเรียบรอย
แลว จึงมีอยูนอยมากทําใหไมเพียงพอกับความตองการในการฝกอบรม เพิ่มพูนความรู พัฒนา
ศักยภาพทั้งของบุคคลโดยสวนตัวและของหนวยงานตางๆ จึงไดมีการสรางเครือขายความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศตางๆ ชวยกันพัฒนาบทเรียนออนไลน
2. ระบบบริหารการเรียน
เนื่องจากการเรียนแบบออนไลนหรือ e-learning นั้นเปนการเรียนที่สนับสนุนใหผูเรียน
ไดศึกษา เรียนรูไดดวยตัวเอง ระบบบริหารการเรียนที่ทําหนาที่เปนศูนยกลาง กําหนดลําดับของ
เนื้อหาในบทเรียน นําสงบทเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรไปยังผูเรียน ประเมินผลความสําเร็จ
ของบทเรียน ควบคุม และสนับสนุนการใหบริการทั้งหมดแกผูเรียน จึงถือวาเปนองคประกอบ
ของ e-Learning ที่สําคัญมาก เราเรียกระบบนี้วาระบบบริหารการเรียน (LMS : e-Learning
Management System) ถาจะกลาวโดยรวม LMS จะทําหนาที่ตั้งแตผูเรียนเริ่มเขามาเรียน โดย
จัดเตรียมหลักสูตร, บทเรียนทั้งหมดเอาไวพรอมที่จะใหผูเรียนไดเขามาเรียน เมื่อผูเรียนได
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เริ่ม ต น บทเรี ย นแลว ระบบจะเริ่ มทํ า งานโดยสง บทเรี ย นตามคํ า ขอของผู เ รี ย นผ า นเครื อ ขา ย
คอมพิวเตอร (อินเทอรเน็ต, อินทราเน็ต หรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่นๆ) ไปแสดงที่ Web
browser ของผูเรียน จากนั้นระบบก็จะติดตามและบันทึกความกาวหนา รวมทั้งสรางรายงาน
กิจกรรมและผลการเรียนของผูเรียนในทุกหนวยการเรียนอยางละเอียด จนกระทั่งจบหลักสูตร
3. การติดตอสื่อสาร
การเรียนทางไกลโดยทั่วไปแลวมักจะเปนการเรียนดวยตัวเอง โดยไมตองเขาชั้นเรียน
ปกติ ซึ่ ง ผู เ รี ย นจะเรี ย นจากสื่ อ การเรี ย นการสอนประเภทสิ่ ง พิ ม พ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ
โทรทัศน และสื่ออื่น การเรียนแบบ e-Learning ก็เชนกันถือวาเปนการเรียนทางไกลแบบหนึ่ง
แตสิ่งสําคัญที่ทําให e-Learning มีความโดดเดนและแตกตางไปจากการเรียนทางไกลทั่วๆไปก็
คือการนํารูปแบบการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง มาใชประกอบในการเรียนเพื่อเพิ่มความสนใจ
ความตื่นตัวของผูเรียนที่มีตอบทเรียนใหมากยิ่งขึ้น เชนในระหวางเรียนถามีคําถามซึ่งเปนการ
ทดสอบยอยในบทเรียนเมื่อคําถามปรากฏขึ้นมาผูเ รียนก็จะตองเลือกคําตอบและสงคําตอบ
กลับมายังระบบในทันที เหตุการณดังกลาวจะทําใหผูเรียนรักษาระดับความสนใจในการเรียนได
เปนระยะเวลามากขึ้น นอกจากนี้วัตถุประสงคสําคัญอีกประการของการติดตอแบบ 2 ทางก็คือ
ใชเปนเครื่องมือที่จะชวยใหผูเรียนไดติดตอ สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางตัวผูเรียนกับครู อาจารยผูสอน และระหวางผูเรียนกับเพื่อนรวมชั้นเรียนคนอื่นๆ โดย
เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารอาจแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้
- ประเภท Real-time ไดแก Chat (message, voice), White board/Text slide, Realtime Annotations, Interactive poll, Conferencing และอื่นๆ
- ประเภท Non real-time ไดแก Web-board, e-mail
4. การสอบ/วัดผลการเรียน
โดยทั่วไปแลวการเรียนไมวาจะเปนการเรียนในระดับใด หรือเรียนวิธีใด ก็ยอมตองมีการ
สอบ/การวัดผลการเรียนเปนสวนหนึ่งอยูเสมอ การสอบ/วัดผลการเรียนจึงเปนสวนประกอบ
สําคัญที่จะทําใหการเรียนแบบ e-Learning
เปนการเรียนที่สมบูรณ กลาวคือในบางวิชา
จํ า เป น ต อ งวั ด ระดั บ ความรู ก อ นเข า สมั ค รเข า เรี ย น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได เ ลื อ กเรี ย นในบทเรี ย น
หลั ก สู ต รที่ เ หมาะสมกั บ เขามากที่ สุ ด ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารเรี ย นที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เป น การเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเขาสูบทเรียนในแตละหลักสูตรก็จะมีการสอบยอยทายบท และการสอบ
ใหญกอนที่จะจบหลักสูตร ระบบบริหารการเรียนจะเรียกขอสอบที่จะใชมากจากระบบบริหารคลัง
ขอสอบ (Test Bank System) ซึ่งเปนสวยยอยที่รวมอยูในระบบบริหารการเรียน (LMS :
e-Learning Management System) สําหรับระบบบริหารคลังขอสอบที่ทางโครงการฯได
พัฒนาขึ้นมานั้น มีขีดความสามารถดังนี้
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- สอบออนไลนผาน Web browser นําสื่อมัลติมีเดียมาประกอบในการสรางขอสอบ
- การรักษาความปลอดภัยทั้งในดานการรับ-สงขอสอบ
- การกําหนดสิทธิการใชงานระบบทําไดหลายระดับ
- ผูสอนเปนผูกําหนดรูปแบบรายงานผลการสอบ
- การนําคาทางสถิติมาวิเคราะหผลการสอบของผูเรียน
- สามารถวิเคราะหตัวขอสอบได (www.mediapl3.com/text1.html)
2.1.4 ระดับการถายทอดเนื้อหา
สําหรับ e-Learning แลว การถายทอดเนื้อหาสามารถแบงไดคราวๆ เปน 3 ระดับ
ดวยกันคือ
1. ระดับเนนขอความออนไลน (Text Online) หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ใน
ระดับนี้จะอยูในรูปของขอความเปนหลัก e-Learning ในลักษณะนี้จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ
(WBI) ซึ่งเนนเนื้อหาที่เปนขอความ ตัวอักษรเปนหลัก ซึ่งมีขอดี ก็คือ การประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการคอรส
2. ระดับ Low Cost Interactive Online Course หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ใน
ระดับนี้จะอยูในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียงและวิดีทัศน ที่ผลิตขึ้นมาอยางงายๆ ประกอบการ
เรียนการสอน e-Learning ในระดับนี้จะตองมีการพัฒนา CMS ที่ดี เพื่อชวยผูใชในการปรับ
เนื้อหาใหทันสมัยไดอยางสะดวก
3. ระดับ High Quality Online Course หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้
จะอยูในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ กลาวคือ การผลิตตองใชทีมงานในการผลิตที่
ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญการออกแบบการสอน (instructional designers)
และ ผูเชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย (multimedia experts) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมเมอร
(programmers) นักออกแบบ กราฟก (graphic designers)และ/หรือผูเชี่ยวชาญในการผลิต
แอนิเมชั่น (animation experts) เปนตน e-Learning ในลักษณะนี้จะตองมีการใชเครื่องมือ
(Tools) เพิ่มเติมในการผลิตและเรียกดูเนื้อหาดวย

11

2.1.5 ระดับของการนํา e-Learning ไปใช
การนํา e-Learning ไปใชประกอบกับการเรียนการสอน สามารถทําได 3 ระดับ ดังนี้
1. สื่อเสริม (Supplementary) หมายถึงการนํา e-Learning ไปใชในลักษณะสื่อเสริม
กลาวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะ e-Learning แลว ผูเรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหา
เดียวกันนี้ในลักษณะอื่นๆ เชน จากเอกสาร (sheet) ประกอบการสอน จากวิดีทัศน (Videotape)
ฯลฯ การใช E-Learning ในลักษณะนี้เทากับวาผูสอนเพียงตองการ จัดหาทางเลือกใหมอีกทาง
หนึ่งสําหรับผูเรียนในการเขาถึงเนื้อหาเพื่อใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติมแกผูเรียนเทานั้น
2. สื่อเติม (Complementary) หมายถึงการนํา e-Learning ไปใชในลักษณะเพิ่มเติม
จากวิธีการสอนในลักษณะอื่นๆ เชน นอกจากการบรรยายในหองเรียนแลว ผูสอนยังออกแบบ
เนื้อหาใหผูเรียนเขาไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก e-Learning ในความคิดของผูเขียนแลว ใน
ประเทศไทย หากสถาบันใด ตองการที่จะลงทุนในการนํา e-Learning ไปใชกับการเรียน การ
สอนตามปกติ (ที่ไ ม ใ ช ท างไกล) แล ว อยา งน อยควรตั้ งวั ต ถุ ป ระสงคใ นลัก ษณะของสื่ อ เติ ม
(Complementary) มากกวาแคเปนสื่อเสริม (Supplementary) เชน ผูสอนจะตองใหผูเรียนศึกษา
เนื้อหาจาก E-Learning เพื่อวัตถุประสงค ใดวัตถุประสงคหนึ่ง เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของผูเรียนในบานเราซึ่งยังตองการคําแนะนําจากครู ผูสอนรวมทั้งการที่ผูเรียนสวนใหญ
ยังขาดการปลูกฝงใหมีความใฝรูโดยธรรมชาติ
3. สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึงการนํา e-Learning ไปใชใน
ลักษณะแทนที่ การบรรยายในหองเรียน ผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน ในปจจุบัน
e-Learning สวนใหญในตางประเทศ จะไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการใชเปนสื่อ
หลักสําหรับแทนครู ในการสอนทางไกล ดวยแนวคิดที่วา มัลติมีเดีย ที่นําเสนอทาง e-Learning
สามารถชวยในการถายทอดเนื้อหาไดใกลเคียงกับการสอนจริงของครูผูสอนโดยสมบูรณได
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แมวาการเรียนรายบุคคลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนเรื่องที่มีมานานหลายสิบปแลว แตคํา
วา e-Learning กลับเปนเรื่องที่นักการศึกษาในบานเราเพิ่งหันมาใหความสนใจกันในขณะนี้
ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเปนเพราะในวงการศึกษา ระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
การเรียนจาก e-Learning นี้เพิ่งจะมีความพรอมและไดรับความนิยม เปนที่แพรหลายในเวลาไม
นาน กอปรกับราคาของเทคโนโลยีเหลานี้เพิ่งจะมีราคาลดลง e-Learning เปนรูปแบบการเรียน
ที่สามารถนําไปใชไดหลายระดับ ครูผูสอนควรพิจารณานําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับความ
พรอม ความถนัด ความ สนใจและความตองการของตน แตอยางไรก็ดี ผูสอนที่สนใจจะนํ า
e-Learning ไปใชกับการสอนในลักษณะสื่อเติม หรือ สื่อหลัก จะตองใหความรวมมือในชวงของ
การออกแบบและการพั ฒ นาอย า งเต็ ม ที่ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ สามารถ
ถายทอดการสอนไดใกลเคียงกับการสอนจริงมากที่สุดเสียกอน นอกจากนี้ ผูสอนควรที่จะตองมี
การศึกษาหา รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนจาก e-Learning ของตนเพื่อใหเกิดทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการ ศึกษาของผูเรียนอยางแทจริง
2.1.6 ประโยชนของ e-Learning
1. ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และสะดวกในการเรียน การเรียนการสอน
ผานระบบ e-Learning นั้นงายตอการแกไขเนื้อหา และกระทําไดตลอดเวลา เพราะสามารถ
กระทําไดตามใจของผูสอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช คอมพิวเตอรเปนองคประกอบหลัก
นอกจากนี้ผูเรียนก็สามารถเรียนโดยไมจํากัดเวลา และสถานที่
2. เขาถึงไดงาย ผูเรียนและผูสอนสามารถเขาถึง e-Learning ไดงาย โดยมากจะใช
Web browser ของคายใดก็ได (แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับผูผลิตบทเรียน อาจจะแนะนําใหใช Web
browser
แบบใดที่เหมาะกับสื่อการเรียนการสอนนั้นๆ) ผูเรียนสามารถเรียนจากเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใดก็ได และในปจจุบันนี้ การเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ตกระทําไดงายขึ้นมาก
และยังมีคาเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่มีราคาต่ําลงมากวาแตกอนอีกดวย
3. ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยกระทําไดงาย
เนื่องจากผูสอน หรือผูสรางสรรคงาน e-Learning จะสามารถเขาถึง server ไดจากที่ใด
ก็ได การแกไขขอมูล และการปรับปรุงขอมูล จึงทําไดทันเวลาดวยความรวดเร็ว
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4. ประหยัดเวลา และคาเดินทาง ผูเรียนสามารถเรียนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง
ใดก็ได โดยจําเปนตองไปโรงเรียน หรือที่ทํางาน รวมทั้งไมจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องประจําก็ได ซึ่งเปนการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝกอบรมดวยระบบ
E-Learning นี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาที่ใชครูสอน หรืออบรม
5. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การถายทอดเนื้อหาผานทาง
มัลติมีเดียสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนจากสื่อขอความเพียงอยางเดียว
หรือจากการสอนภายในหองเรียนของผูสอนซึ่งเนนการบรรยายในลักษณะ Chalk and Talk แต
เพียงอยางเดียวโดยไมใชสื่อใด ๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ e-Learning ที่ไดรับการออกแบบและ
ผลิตมาอยางมีระบบ e-Learning สามารถชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกว า ในเวลาที่ เ ร็ ว กว า นอกจากนี้ ยั ง เป น การสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การเรี ย นรู ที่ ผู เ รี ย นเป น
ศูนยกลางไดเปนอยางดี เพราะผูสอนจะสามารถใช e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนที่ลด
การบรรยาย (lecture) ได และสามารถใช e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนไดเปนผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (autonomous learning) ไดดียิ่งขึ้น
6. ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามจังหวะของตน (Self-paced Learning)
เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ Hypermedia เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
ควบคุมการเรียนรูของตนในดานของลําดับการเรียนได (Sequence) ตามพื้นฐานความรู ความ
ถนัด และความสนใจของตน นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถ ทดสอบทักษะตนเองกอนเรียนไดทํา
ใหสามารถชี้ชัดจุดออนของตน และเลือกเนื้อหาใหเขากับรูปแบบการเรียนของตัวเอง เชนการ
เลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะบางสวนที่ตองการทบทวนได โดยไมตองเรียนในสวนที่เขาใจแลว ซึ่งถือ
วาผูเรียนไดรับอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง จึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามจังหวะของ
ตนเอง
7. เกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครูผูสอน และกับเพื่อนๆ ได e-Learning มี
เครื่องมือตาง ๆ มากมาย เชน Chat Room, Web Board, E-mail เปนตน ที่เอื้อตอการโตตอบ
(Interaction) ที่หลากหลาย และไมจํากัดวาจะตองอยูในสถาบันการศึกษาเดียวกัน (Global
Choice) นอกจากนั้น E-Learning ที่ออกแบบมาเปนอยางดีจะเอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรี ยนกับเนื้ อหาไดอยางมี ประสิ ทธิภาพ เชน การออกแบบเนื้อหาในลักษณะเกม หรือการ
จําลอง เปนตน
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8. สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัย และ
ตอบสนองตอเรื่องราวตางๆ ในปจจุบันไดอยางทันที เพราะการที่เนื้อหาการเรียนอยูในรูป
ของขอความอิเล็กทรอนิกส (E-text) ซึ่งไดแกขอความซึ่งไดรับการจัดเก็บ ประมวลผล นําเสนอ
และเผยแพรทางคอมพิวเตอรทําใหมีขอไดเปรียบสื่ออื่นๆ หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานของความสามารถในการปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศใหทันสมัยไดตลอดเวลา การเขาถึง
ขอมูลที่ตองการดวยความสะดวกและรวดเร็ว และความคงทนของขอมูล
(http://learners.in.th/blog/uraithadrat/49759)
2.1.7 ปญหา e-Learning ในประเทศไทย
ปญหาของประเทศไทยอยูที่ลักษณะของการนําเทคโนโลยีทั้งในดานระบบและเครื่องมือ
ใหมๆ เขามาใชแทนที่เทคโนโลยีเดิม โดยพัฒนาการของทั้งผูเรียนและผูสอนซึ่งถือเปนหัวใจ
สําคัญของการพัฒนา e-Learning แตในบานเรากลับยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร จึงเปนเหตุ
ใหการนํา e-Learning มาใชงานยังอยูในวงจํากัด
e-Learning ควรมีทิศทางไปทางไหนจึงจะเกิดประโยชนกับสังคมอยางแทจริง จึงเปน
ประเด็นที่คํานึงถึง ซึ่งหากพิจารณาจากปญหาและอุปสรรคของการใช e-Learning จากผูมี
ประสบการณมากอนอยางสหรัฐอเมริกาโดยเสนอแนวทางไว 6 แนวทางในการใช e-Learning
ใหเกิดประโยชนสูงสุดคือ
- e-Learning ตองเปนมากกวาการนําเอามาใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอเนื้อหาการ
ฝกอบรมที่มีการออกแบบเนื้อหาไวแบบเดิมๆ ขณะที่ e-Learning ควรนํามาสรางบรรยากาศการ
เรียนรูที่หลากหลายใสไวความรูที่นํามาเสนอสามารถเชื่อมโยงถึงการทํางาน มีกลไกผูเรียนรู
สามารถเรี ย นรู ด ว ยตนเองไม ยุ ง ยากซั บ ซ อ น สามารถตอบคํ า ถาม สาธิ ต หรื อ ให คํ า แนะนํ า
แนวทางแกปญหาใหผูเรียนไดทันที
- ตองผลักดัน e-Learning เขาสูสถานประกอบการ ขยายความนาสนใจไปยังกลุมผู
ทํางานโดยตรง
- ตองมีการผสมผสานกันระหวางการใหความรูในรูปแบบตางๆ เพราะบางครั้งบางเรื่อง
การใหความรูดวยระบบใหผานออนไลน แตในบางสถานการณก็ใชรวมกันไดซึ่งก็ขึ้นอยูกับปจจัย
หลายอยางประกอบกัน
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- องคการที่จัดการฝกอบรม e-Learning ควรใหความสําคัญการใหความรูผูที่เขามาใน
ระบบมากกวาการใหความสําคัญกับการออกแบบสรางคําอธิบายหลักสูตรใหนาสนใจหรือพัฒนา
รูปแบบวิธีการใหเขาถึงหลักสูตรของตนเองไดอยางรวดเร็ว
- ตองพัฒนาหลักสูตรใหสามารถใชประโยชนกับผูเรียนซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู
ที่ตางกัน
- ตองระลึกไวเสมอวาเทคโนโลยีเปนปจจัยรองเปนเครื่องมือในการสนับสนุนใหการ
จัดการเรียนรูทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นไมใชเปนเปาหมายของความสําเร็จในการเรียนรู
ดวยระบบ e-Learning
แมวาจุดเริ่มตนของ e-Learning จะเริ่มจากสถาบันการศึกษาและมีการดําเนินการมาก
วา 10 ป แลวก็ตาม แตปญหาที่พบไดในประเทศที่พัฒนาดานนี้มากอนประเทศไทยคือการมี
แนวคิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ e-Learning การที่มุงไปที่การผลิตเนื้อหาในรูปแบบดิจิตอล
มากกวาการจัดเตรียมเนื้อหาและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองอันเปนประเด็น
สําคัญของ e-Learning การสรางความเขาใจที่ตรงกันและสรางวัฒนธรรมการเรียนรูดวย
e-Learning ใหเกิดขึ้นในระดับผูสอนและผูเรียนจึงเปนสิ่งที่ควรทําเปนลําดับแรก
ในประเทศที่พัฒนาแลว e-Learning อาจไมไดผลตอบแทนที่คุมคาหากใหความสําคัญ
เปนเพียงแคการวิ่งตามกระแสเทคโนโลยีของสังคมโดยปราศจากความเขาใจที่ถูกตองและปรับ
ใชใหเหมาะสมกับสังคมไทยเพื่อมิให e-Learning กลายเปนแคของประดับ-ตกแตงสถาบันหรือ
องคกรใหดูทันสมัยโดยปราศจากความเขาใจที่ถูกตองของคุณประโยชนแทจริงของ e-Learning

2.2 แนวคิดการนํา Web-based มาใชกับการเรียนการสอน
ในปจจุบันเทคโนโลยีนับวามีบทบาทตอการศึกษาเปนอยางมาก อินเทอรเน็ตเปนระบบ
เครือขาย NETWORK ที่เชื่อมโยงเครือขายมากมายหลายเครือขายเขาดวยกัน มนุษยพยายาม
ที่จะใชงานเครื่องคอมพิวเตอรใหไดประโยชนสูงสุด จึงไดทําการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรหลายๆ
เครื่องเขาดวยกันเพื่อใหสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยน และใชงานขอมูลตางๆ รวมกันได โดยผาน
ทางสายสงสัญญาณในระบบ จึงเกิดเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรหลายๆ จุด จนในปจจุบันกลายเปนเครือขายที่ครอบคลุมองคกรทั่วโลกที่
รูจักกันในนาม อินเทอรเน็ต (Internet)
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2.2.1 ความหมายของ WBI (Web-based Instruction)
ปจจุบันมีผูใหความสําคัญและมีการนําเอาเว็บมาใชประโยชนเพื่อการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนผานเว็บ(Web-Based Instruction) นอกจากจะเรียกวาการจัดการเรียนการสอน
ผานเว็บ (Web-Based Learning) แลวยังมี เว็บฝกอบรม (Web-Based Training) อินเทอรเน็ต
ฝกอบรม (Inter-Based Training) และเวิลดไวดเว็บชวยสอน (WWW-Based Instruction)
กอนอื่นจะตองทําความเขาใจกอนวา WBI คืออะไร
WBI ยอมาจาก Web based instruction
WBI ไมใช CAI
WBI เปนเครื่องมือสําหรับ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learningซึ่งเปนสวน
หนึ่งของ E Education และเปนสวนยอยของระบบใหญ E Commerce ดังภาพ

รูป 2.1 ระบบ e-Commerce e-Education และ e-Learning

WBI เปนการจัดการศึกษาในรูปแบบ Web Knowledge Based on Line เปนการจัดสภาวการณ
การเรียนการสอน ในรูปแบบ On Lineโดยมีขอกําหนด การจะเปน WBI จะตองมีสิ่งตอไปนี้
อยางสมบรูณ ไดแก
- ความเปนระบบ
- ความเปนเงื่อนไข
- การสื่อสารหรือกิจกรรม
- Learning Root

17

การสื่อสารและกิจกรรม

รูป 2.2 รูปแบบการสื่อสารของ WBI

กิจกรรมจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดการปฏิสัมพันธ หรือการสื่อสารขึ้นภายใน
สถานการณการเรียน โดยไมตางจากหองเรียนปกติอาจเรียกวา Virtual Classroom กิจกรรมจะ
เปนตัวชวยใหการเรียนเขาสูเปาหมาย ไดงายขึ้น เชน ใช Mail Chat Webboard Search ฯลฯ
ติดตออาจารยหรือเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อถามขอสงสัย (http://www.thaiwbi.com/topic/WBI)
2.3 แนวคิดการออกแบบ Web-based Interface
2.3.1 ความหมายเว็บไซต
ดวงพร เกี๋ยงคํา (2549) ไดใหความหมาย เว็บไซต (Web Site) คือ กลุมของเว็บเพจที่
เกี่ยวของสัมพันธกัน เชน กลุมของเว็บเพจที่ใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติ รวมทั้งสินคาและบริการ
ของบริษัทหนึ่ง เปนตน ภายในเว็บไซตนอกจากเว็บเพจหรือไฟล HTML แลว ยังประกอบดวย
ไฟลชนิดอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับสรางเปนหนาเว็บเพจ เชน รูปภาพ, มัลติมีเดีย, ไฟลโปรแกรม
ภาษาสคริปต และไฟลขอมูลสําหรับดาวนโหลด เปนตน
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2.3.2 ความหมายโฮมเพจ
ดวงพร เกี๋ยงคํา (2549) ไดใหความหมาย โฮมเพจ (Home Page) คือ หนาแรกซึ่งเปน
ทางเขาหลักของเว็บไซต ปกติเว็บเพจทุกๆ หนาในเว็บไซตจะถูกลิ้งค (โดยตรงหรือโดยออมก็
ตาม) มาจากโฮมเพจ ดังนั้นบางครั้งจึงมีผูใชคําวาโฮมเพจโดยหมายถึงเว็บไซตทั้งหมด แต
ความจริงแลวโฮมเพจหมายถึงหนาแรกเทานั้น ถาเปรียบเทียบกับรานคา โฮมเพจก็เปนเสมือน
หนารานนั่นเอง ดังนั้นจึงมักถูกออกแบบใหโดดเดนและนาสนใจมากที่สุด
2.3.3 ความหมายเว็บเพจ
ดวงพร เกี๋ยงคํา (2549) ไดใหความหมาย เว็บเพจ (Web Page) คือ หนาเอกสารของ
บริการ WWW ซึ่งตามปกติจะถูกเก็บอยูในรูปแบบไฟล HTML (HyperText Markup Language)
โดยไฟล HTML 1 ไฟลก็คือเว็บเพจ 1 หนานั่นเอง ภายในเว็บเพจอาจประกอบไปดวยขอความ
ภาพ เสียง วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหวแบบมัลติมีเดีย นอกจากนี้เว็บเพจแตละหนาจะมีการ
เชื่อมโยงหรือ “ลิงค” (Link) กัน เพื่อใหผูชมเรียกดูเอกสารหนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดสะดวกอีก
ดวย
2.3.4 วิวัฒนาการของเว็บไซต
ในปจจุบันเทคโนโลยีเว็บไซต มีความกาวหนาไปมาก เมื่อเทียบกับยุคแรกๆขอการ
พัฒนาเว็บ ไซตจะเห็นไดวาผู ศึกษาทางดานนี้ จะตองใชความพยายามเปนอยางมากตองใช
เวลานานและเครื่องมือหลายตัวในการพัฒนาเว็บขึ้นมาแตละเว็บไซต แตในปจจุบันสามารถทํา
ไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสามารถเรียนรูไดงายและมีเครื่องมือชวยสรางที่งายและสะดวก สําหรับ
ยุคตางๆของเทคโนโลยีเว็บไซต สามารถแบงไดเปน 3 ยุคใหญๆ ดังนี้
(http://gotoknow.org/blog/toshikung/60481)
- ยุคที่1 Static Web เปนการเขียนเว็บโดยใชภาษา HTML ลวนๆ อยางมากก็มีการใช
สคริปตฝงไคลเอนต เชน JavaScript VBScript หรือ Java Applet สวนใหญจะนิยมใชในหมู
นักเรียน และใชสรางโฮมเพจสวนตัว บทความทางวิชาการ เปนตน
- ยุคที่ 2 Dynamic Web ไดรับการพัฒนามาจากยุคที่ 1 มีการใชสคริปตทางฝง
เซิรฟเวอร มาชวยในการเพิ่มความสามารถของ HTML ในการติดตอกันระหวางเซิรฟเวอร อยาง
ฐานขอมูล หรืออาศัยพลังในการประมวลผลของเว็บเซิรฟเวอรเพื่อทํางานบางอยาง เชน Search
Webboard Guestbook Chat room Webmail โดยที่เทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บในชวงแรกคือ
CGI ภาษาที่ใชเขียนสคริปตนี้เชน C Perl ตอมาไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการทําคลายๆ
CGI เพื่อทํางานทางฝงเซิรฟเวอร อาทิเชน ASP PHP JSP เปนตน
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-ยุคที่ 3 Web services เปนรูปแบบบริการยุคใหมในวงการเว็บ ตัวอยาง Web
service ที่เห็นเดนชัด เชน Microsoft Passport ที่ใชบริการตรวจสอบความเปนตัวตนจริง ผาน
เว็บ ภาษาที่ใชเปนตัวกลางในการพัฒนาเว็บเซอรวิสคือ XML นั่นเอง IBM ไดนิยามความหมาย
อยางเปนทางการของ Web Serviceวาเว็บเซอรวิส คือ Web Application ยุคใหมที่ประกอบดวย
สวนยอยๆมีความสมบูรณในตัวเอง สามารถติดตั้ง คนหา เริ่มทํางานไดผานเว็บ Web Service
สามารถทําอะไรก็ไดตั้งแตงานงายๆ เชนดึงขอมูล จนถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซอน เมื่อ
Web Service ตัวใดตัวหนึ่งเริ่มทํางาน Web Service ตัวอื่นก็สามารถรับรูและเริ่มทํางานไดอีก
ดวย
2.3.5 ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต
ดวงพร เกี๋ยงคํา (2549) ไดอธิบายขั้นตอนการออกแบบเว็บไซตวา ในการพัฒนา
เว็บไซตเราควรกําหนดเปาหมาย และวางแผนไวลวงหนา เพื่อใหการทํางานในขั้นตอๆ ไปมี
แนวทางที่ชัดเจน เรื่องหลักๆ ที่เราควรทําในขั้นตอนนี้ประกอบดวย
1. กําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต วาจะจัดทําเว็บไซตเกี่ยวกับอะไร เชนการศึกษา
เปนตน
2. กําหนดกลุมผูชมเปาหมาย เพื่อที่จะไดจัดโทนสี รูปภาพ กราฟก หนาตาของเว็บ
เพจใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
3. เตรียมแหลงขอมูล เพื่อที่จะไดนําเนื้อหาสาระมานําเสนอไดอยางครบถวนและ
สมบูรณ
4. เตรียมทักษะหรือบุคลากร เนื่องจากเว็บไซตที่มีเนื้อหามากๆ ก็จําเปนตองมี
บุค ลากรเพื่ อ พั ฒ นาเว็ บ ไซต ไม วา จะเป น การดู แ ลเว็ บ เซิ รฟ เวอร กราฟ กดี ไ ซน ทีมี ค วามรู
ความสามารถเฉพาะดาน เปนตน
5. เตรียมทรัพยากรตางๆ เทาที่มีความจําเปน เชน โปรแกรมตางๆ ทั้งในดานระบบ
ฐานขอมูล และมัลติมีเดีย โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว เปนตน

20

2.3.6 องคประกอบของการออกแบบเว็บไซต ตองคํานึงถึง
1. ความเรียบงาย ไดแก มีรูปแบบที่เรียบงาย ไมซับซอน และใชงานไดสะดวก ไมมี
กราฟกหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไมมากจนเกินไปทําให
วุนวาย
2. ความสม่ําเสมอ ไดแก ใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต เชน รูปแบบของหนา
สไตลของกราฟก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต
3. ความเปนเอกลักษณ การออกแบบเว็บไซตควรคํานึงถึงลักษณะขององคกร เพราะ
รูปแบบของเว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกรนั้น ๆ เชน ถาเปนเว็บไซต
ของทาง ราชการ จะตองดูนาเชื่อถือไมเหมือนสวนสนุก ฯลฯ
4. เนื้อหาที่มีประโยชน เนื้อหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในเว็บไซต ดังนั้นควร จัดเตรียม
เนื้ อ หาและข อ มู ล ที่ ผู ใ ช ต อ งการให ถู ก ต อ ง และสมบู ร ณ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม เติ ม ให ทั น
เหตุการณอยูเสมอ เนื้อหาไมควรซ้ํากับเว็บไซตอื่น จึงจะดึงดูดความสนใจ
5. ระบบเนวิเกชันที่ใชงานงาย ตองออกแบบใหผูใชเขาใจงายและใชงานสะดวก ใช
กราฟกที่สื่อความหมายรวมกับคําอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและลําดับของรายการที่สม่ําเสมอ
เชน วางไว ตําแหนงเดียวกันของทุกหนา
6. ลักษณะที่นาสนใจ หนาตาของเว็บไซตจะตองมีความสัมพันธกับคุณภาพของ
องคประกอบตางๆ เชน คุณภาพของกราฟกที่จะตองสมบูรณ การใชสี การใชตัวอักษรที่อานงาย
สบายตา การใชโทนสีที่เขากัน ลักษณะหนาตาที่นาสนใจนั้นขึ้นอยูกับความชอบของแตละบุคคล
7. การใชงานอยางไมจํากัด ผูใชสวนใหญสามารถเขาถึงไดมากที่สุด เลือกใช
บราวเซอรชนิดใดก็ไดในการเขาถึงเนื้อหา สามารถแสดงผลไดทุกระบบปฏิบัติการและความ
ละเอียดหนาจอตางๆ กันอยางไมมีปญหา เปนลักษณะสําคัญสําหรับผูใชที่มีจํานวนมาก
8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอยางรอบคอบ สราง
ความรูสึกวาเว็บไซตมี….คุณภาพ ถูกตอง และเชื่อถือได
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9. ระบบการใชงานที่ถูกตอง การใชแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลตองสามารถกรอก
ไดจริงใชงานไดจริง ลิงคตางๆ จะตองเชื่อมโยงไปหนาที่มีอยูจริงและถูกตอง ระบบการทํางาน
ตางๆ ในเว็บไซตจะตองมีความแนนอนและทําหนาที่ไดอยางถูก
(http://anntaro.blogspot.com/2008/10/blog-post_6839.html)
2.3.7 ทฤษฎีสีในการออกแบบเว็บไซต
สีดํา (Black) เปนสีแหงความตาย ความมืด ความนากลัว ความผิด พลังแหงปศาจ สิ่ง
เรนลับอํานาจ ความเขม เปนตน ซึ่งสวนใหญคุณสามารถเห็นงานออกแบบที่ใชสีดําในโปสเตอร
หนังมักจะออกแบบใหดูลึกลับ นากลัว หรือชวนใหเขาไปคนหาความจริง
เปนสีที่แสดงถึงความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุน เปนมิตร
สีทอง หรือ สีเหลือง (Gold)
สรางสรรค หรือนักคิดคน ประดิษฐสิ่งใหมๆ อิสระ ความเมตตา การมองโลกในแงดี เปนตน แต
ในบางครั้งอาจใชในความหมายทางดานลบ เชน ความหึงหวง ขี้อิจฉา ความพิรุธ ความขี้สงสัย
หรือ การหลอกลวง ก็ไดในวงการวารสาร สีเหลืองยังหมายถึง ความไมรับผิดชอบ อีกดวย
สีแดง (Red) เปนสีที่แสดงถึง ความรอนแรง อันตราย เรื่องเรงดวน ฉุกเฉิน ความ
ตื่นเตนความรัก โรแมนติก ความเจ็บปวด ความเผ็ดรอน ความทรงจํา ความกลาหาญ ความเปน
เจาของความทะเยอทะยาน พลังแหง Sex ในหลายประเทศจะใชสีแดงในความหมายตางกัน
เชน ประเทศกรีก สีแดงจะหมายถึง การตอสูรบราฆาฟน แตประเทศแอฟริกาใต จะหมายถึง
ความเศราโศก
สีเทา (Gray) เปนสีที่แสดงถึง ความมั่นคง ปลอดภัย สม่ําเสมอ ผูที่มีอํานาจ บุคลิกที่
แข็งแกรงความคลาสสิค ความตกต่ํา ความรูสึกหดหู มัวหมอง
สีขาว (White) เปนสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ สะอาด ผองใส ความหวัง ความถูกตอง
ความจริงการไวทุกข ความชวยเหลือ ความเรียบงาย ความเรียบรอย
สีน้ําเงิน (Blue) เปนสีที่แสดงถึง ความมั่นคง ความสม่ําเสมอ เสถียรภาพ ความ
แนนอน ความแข็งแรง ความเปนผูนํา น้ํา ความเย็น ความสะอาดสะอาน ความสบาย ความ
ไววางใจ คลาสสิค ความรูสึกออนไหว หวงอารมณ ในประเทศจีน สีน้ําเงิน หมายถึง เด็กผูหญิง
ตัวเล็กๆ ในขณะที่ในอิหราน จะหมายถึง การไวทุกข
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สีมวง (Purple) เปนสีที่แสดงถึง ความเปนเจานาย กษัตริย การทูต แฟชั่น เกย ใน
สหรัฐจะใชสีมวงสําหรับทหารที่ถูกฆา ในขณะที่ลีโอนาโด นาวินซี จิตกรชื่อดัง กลาววาสีมวง
ออนจะทําใหเขามีพลังทางความคิดมากขึ้น และหากนําสีมวงเปนสีหองสําหรับเด็ก จะทําใหเด็ก
เกิดจินตนการ
สีน้ําตาล (Rust) เปนสีที่แสดงถึง ความสมบุกสมบัน ดิน สนิม ความแหงแลง ความ
เปนมิตรความซื่อสัตย การไวใจ นารําคาญ ทรมาน เห็นแกตัว แข็งแกรง
สีเขียว (Green) เปนสีที่แสดงถึงความสดชื่น ตนไม การเจริญเติบโต เงิน ความหนุม
สาวสิ่งแวดลอม การผอนคลาย ความเปนธรรมชาติ และสีเขียวยังเปนสีประจําชาติของประเทศ
ไอรแลนด อีกดวย
สีชมพู (Pink) เปนสีที่แสดงถึง ความเปนผูหญิง ออนไหว ความรัก ความนุมนวล นารัก
วัยหวานสุภาพออนโยน ทะนุถนอม ขี้อาย
สีสม (orange) เปนสีที่แสดงถึง แรงบันดาลใจเต็มเปยม พลัง ความสําคัญ ความอบอุน
ความกรุณา หยิ่งยโส จองหอง มีทิฐิ
(http://www.dek-d.com/board/view.php?id=808866)
2.4 เครื่องมือในการออกแบบ e-Learning แบบ interactive
2.4.1 โปรแกรม Macromedia Dreamwaver 8

รูป 2.3 โปรแกรม Macromedia Dreamweaver

อะโดบี ดรีมวีฟเวอร (Adobe Dreamweaver) หรือชื่อเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร
(Macromedia Dreamweaver[1]) เปนโปรแกรมแกไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมโครมีเดีย
(ปจจุบันควบกิจการรวมกับบริษัท อะโดบีซิสเต็มส) สําหรับการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบ
WYSIWYG กับการควบคุมของสวนแกไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้งสอง
แบบเข า ด ว ยกั น แบบนี้ ทํ า ให ดรี ม วี ฟ เวอร เ ป น โปรแกรมที่ แ ตกต า งจากโปรแกรมอื่ น ๆ ใน
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ประเภทเดียวกัน ในชวงปลายปทศวรรษ 2533 จนถึงปพ.ศ. 2544 ดรีมวีฟเวอรมีสัดสวนตลาด
โปรแกรมแกไข HTML อยูมากกวา 70%
ดรีมวีฟเวอรมีทั้งในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และไมโครซอฟทวินโดวส ดรีมวีฟเวอร
ยังสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ ผานโปรแกรมจําลองอยาง WINE ได รุนลาสุด
คือ ดรีมวีฟเวอร CS3
ดรีมวีฟเวอร สามารถทํางานกับภาษาคอมพิวเตอรในการเขียนเว็บไซตแบบไดนามิคซึ่ง
มีการใช HTML เปนตัวแสดงผลของเอกสาร เชน ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ
ColdFusion รวมถึงการจัดการฐานขอมูลตางๆ อีกดวย และในเวอรชันลาสุด (เวอรชัน 8) ยัง
สามารถทํางานรวมกับ XML และ CSS ไดอยางงายดาย
(http://www.webthaidd.com/dreamweaver/)

2.4.2 โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

รูป 2.4 โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

Photoshop เปนโปรแกรมทางดานกราฟกที่คิดคนโดยบริษัท Adobe ที่ใชกันใน
อุตสาหกรรมการพิมพระดับโลก เปนที่รูจักกันดีในกลุมนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพทั่วไป โปรแกรม
Photoshop สามารถแลกเปลี่ยนไฟลตาง ๆ และนําไปใชงานรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ ไดอีกอาทิ
เชน Illustrator, PageMaker, ImageReady, Acrobat ซึ่งโปรแกรมเปลานี้ก็อยูในตระกูล Adobe
เชนเดียวกัน โปรแกรม Photoshop เริ่มออกมาเวอรชั่นแรก คือ Photoshop 2 และมีการพัฒนา
มาเปนเวอรชั่น 2.5, เวอรชั่น 3, เวอรชั่น 4, เวอรชั่น 5, เวอรชั่น 5.5, เวอรชั่น 6, เวอรชั่น 7 และ
ไดพัฒนาตอเนื่องมาจนกระทั่งรุนปจจุบัน รุน CS2 (เวอรชั่น 9) ซึ่งยังรวมเอาโปรแกรม Adobe
ImageReady รวมเขาไวในโปรแกรม Photoshop นี้ดวย กลาวคือเมื่อลงโปรแกรม Photoshop
แลวก็จะมีโปรแกรม ImageReady เขามาโดยอัตโนมัติ เพื่อใหสอดคลองกันในการใชงาน
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โปรแกรมโฟโตชอปเปนโปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดการไฟลขอมูลรูปภาพที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การทํ า งานกั บ ไฟล ข อ มู ล รู ป ภาพของโฟโต ช อปนั้ น ส ว นใหญ จ ะทํ า งานกั บ
ไฟลขอมูลรูปภาพที่จัดเก็บขอมูลรูปภาพแบบRaster โฟโตชอปสามารถใชในการตกแตงภาพ
เล็กนอย เชน ลบตาแดง, ลบรอยแตกของภาพ, ปรับแกสี, เพิ่มสีและแสง หรือการใสเอฟเฟกต
ใหกับรูป เชน ทําภาพสีซีเปย, การทําภาพโมเซค, การสรางภาพพาโนรามาจากภาพหลายภาพ
ตอกัน นอกจากนี้ยังใชไดในการตัดตอภาพ และการซอนฉากหลังเขากับภาพ
โฟโตชอปสามารถทํางานกับระบบสี RGB, CMYK, Lab และ Grayscale และสามารถ
จัดการกับไฟลรูปภาพที่สําคัญได เชน ไฟลนามสกุล JPG, GIF, PNG, TIF, TGA โดยไฟลที่โฟ
โตชอปจัดเก็บในรูปแบบเฉพาะของตัวโปรแกรมเอง จะใชนามสกุลของไฟลวา PSD จะสามารถ
จัดเก็บคุณลักษณะพิเศษของไฟลที่เปนของโฟโตชอป เชน เลเยอร, ชันแนล, โหมดสี รวม
ทั้งสไลส ไดครบถวน
โฟโตชอปสามารถใชในการสรางเว็บเพจไดโดยใชโปรแกรมรวมที่มาพรอมกับโฟโตชอป
ชื่อ อิมเมจเรดดี Adobe ImageReady โดยการออกแบบสามารถทําไดในทั้งโฟโตชอปหรือ
อิมเมจเรดดี และความสามารถในการทําเว็บ เชน การใสลิงก, การทําภาพเคลื่อนไหว, การทํา
ปุ ม บั ง คั บ สามารถทํ า ได ใ นอิ ม เมจเรดดี้ และเซฟออกมาในรู ป แบบเว็ บ เพจในนามสกุ ล
HTML(www.wikipedia.org)

2.4.3 โปรแกรม Macromedia Flash 8

รูป 2.5 โปรแกรม Macromedia Flash 8

อะโดบี แฟลช (Adobe Flash) (ในชื่อเดิม ช็อกเวฟแฟลช - Shockwave Flash และ
แมโครมีเดียแฟลช - Macromedia Flash) เปนโปรแกรมที่ใชในการเขียนสื่อมัลติมีเดียที่เอาไวใช
สรางเนื้อหาเกี่ยวกับ Flash ซึ่งตัว Flash Player พัฒนาและเผยแพรโดย อะโดบีซิสเต็มส
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(เริ่มตนพัฒนาโดยบริษัท ฟวเจอรแวร ตอนหลังเปลี่ยนเปน แมโครมีเดีย ซึ่งภายหลังถูกควบ
รวมกิจการเขากับ อะโดบี ) ซึ่งเปนโปรแกรมที่ทําให เว็บเบราวเซอร สามารถแสดงตัวมันได ซึ่ง
มันมีความสามารถในการรองรับ ภาพแบบเวกเตอร และ ภาพแบบแรสเตอร และมีภาษาสคริปต
ที่เอาไวใชเขียนโดยเฉพาะเรียกวา แอ็กชันสคริปต (ActionScript) และยังสามารถเลนเสียงและ
วีดิโอ แบบสเตริโอได
แตในความหมายจริงๆ แลว แฟลช คือโปรแกรมแบบ integrated
development
environment (IDE) และ Flash Player คือ virtual machine ที่ใชในการทํางานงานของไฟล
แฟลชซึ่งในภาษาพูดเราจะเรียกทั้งสองคํานี้ในความหมายเดียวกัน: "แฟลช" ยังสามารถความ
ความถึงโปรแกรมเครื่องมือตางๆตัวแสดงไฟลหรือ ไฟลโปรแกรม
แฟลชเริ่มมีชื่อเสียงประมาณป ค.ศ. 1996 หลังจากนั้น เทคโนโลยีแฟลชไดกลายมาเปน
ที่ นิ ย มในการเสนอ แอนิ เ มชั น และ อิ น เตอร แ อกที ฟ ในเว็ บ เพจ และในโปรแกรมหลายๆ
โปรแกรมระบบ และ เครื่องมือตางๆ ที่มีความสามารถในการแสดง แฟลชได และ แฟลชยังเปน
ที่นิยมในการใชสราง แคอมพิวเตอรแอนิเมชันโฆษณาออกแบบสวนตางๆ ของเว็บเพจใสวิดีโอ
บนเว็บ และอื่นๆ อีกมากมาย (www.wikipedia.org)
ไฟล Flashในบางครั้งอาจเรียกวา "flash movies"โดยทั่วไปกับไฟลที่มีนามสกุล .swf
และ .flv แฟลชเปนโปรแกรมที่ มีชื่อเสียงมากของทางบริษัทแมโครมีเดีย ซึ่งตอมาไดถูกซื้อ
โดยอะโดบี (http://www.adobe.com/)
ประวัติ
ในเดื อ นธั น วาคม ป ค.ศ. 1996 แมโครมี เ ดี ย ได เ ป ด ตั ว โปรแกรม vector-based
animation ชื่อวา FutureSplash แลวหลังจากนั้นไดเผยแพรมันในฐานะ Flash 1.0.
Macromedia Flash 2 ไดถูกวางจําหนายในป ค.ศ. 1997 พรอมเพิ่มความสามารถในการรองรับ
เสียงสเตอริโอ และ การใสภาพแบบ bitmap.
ไมนานนักปลักอิน Flash Player ถูกปลอยใหดาวนโหลดผานหนาเว็บของ แมโครมีเดีย
แตในป ค.ศ. 2000 Flash Player ไดติดตั้งมาพรอมกับโปรแกรมคนดูเว็บ อยาง Netscape และ
Internet Explorer. สองปถัดมา ไดติดตั้งมาพรอมกับ Windows และ Mac OS
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2001, ผลสํารวจเกี่ยวกับแมคโครมีเดียซึ่งสํารวจโดย Media
Metrix แสดงใหเห็นวาจาก 10 ในเว็บไซตยักษใหญในอเมริกา 7 เว็บไซตมีการใชเนื้อหาจาก
แฟลช แมโครมีเดีย เจเนเรเตอร เปนจุดเริ่มตนจุดแรกจากแมโครมีเดียที่แบงการดีไซนจาก
เนื้อหาในไฟลแฟลช เจเนเรเตอร 2.0 ไดออกวางจําหนายในเดือนเมษายน ค.ศ. 2000 และมี
ความสามารถในการเปนตัวจําลองเซิรฟเวอรแบบเรียลไทมในการสรางเนื้อหาแฟลชใน รุน
Enterprise. เจเนเรเตอร ถูกยกเลิกจากแผนงานในป ค.ศ. 2002 โดยเขาไปรวมเทคโนโลยีใหม
เชน Flash Remoting และ เซิรฟเวอร โคลดฟวชัน (http://www.wikipedia.com)
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รูปแบบไฟลและนามสกุลไฟลที่เกี่ยวของ
- ไฟล .swf เปนไฟลที่สมบูรณ, ถูก compiled และ published ไฟลแลว ซึ่งไมสามารถ
แกไขดวย Macromedia Flash ไดอีกตอไป. อยางไรก็ตาม, ยังมีโปรแกรม '.swf decompilers'
อยูดวย.
- ไฟล .fla เปนไฟลตนฉบับของโปรแกรม Flash. โปรแกรมที่ใชเขียน Flash สามารถ
แกไขไฟล FLA และ compile มันใหเปนไฟล .swf ได. อยางไรก็ตาม รูปแบบไฟล FLA ยังคงไม
กําหนดเปนแบบ "เปด
- ไฟล .flv เปนไฟลวิดิโอ Flash, ซึ่งสรางโดย Macromedia Flash, Sorenson
Squeeze, หรือ On2 Flix.
- ไฟล AVI เปนไฟลวิดิโอ, เปนคํายอของ Audio Video Interleave. ซึ่ง Flash สามารถ
สรางไฟลในรูปแบบนี้ได.
- ไฟล .spa คือไฟลเอกสารของ FutureSplash.
-ไฟล .xml คือไฟล configuration ของ flash ซึ่งใชเก็บขอมูลที่ไมตองการคอมไพลใหม
เชน link เปนตน.
2.4.3 โปรแกรม Adobe Captivate 3.0

รูป 2.6 โปรแกรม Adobe Captivate 3

บัณฑิต พฤฒเศรณี (2551) ไดอธิบายรายละเอียดโปรแกรม Adobe Captivate วา
เปนโปรแกรมที่พัฒนามาจากคาย Macromedia โดยเริ่มจากเวอรชั่น 1.0 ตอมาไดพัฒนารวมกับ
บริษัท Adobe พรอมไดออกเวอรชั่น 2.0 และเวอรชั่น 3 ในปจจุบัน ซึ่งโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อตอบสนองการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ที่มีคุณภาพ รวมถึงการสราง
มาตรฐานของการผลิตสื่อบทเรียนแบบ SCORM
มาด วย ในปจจุบันโปรแกรม Adobe
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Captivate มีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาสื่อบทเรียนดวยตนเอง รวมถึงรูปแบบการจัดทํา
ขอสอบออนไลนแบบใหม
จุดเดนที่สําคัญของโปรแกรม Adobe Captivate
- สรางนวัตกรรมสื่อการเรียนรู หรือสื่อนําเสนอมัลติมีเดียไดอยางงาย
- สามารถนํา Slides หรือ PowerPoint มาสรางสื่อบทเรียนตอได
- สามารถสรางสื่อแบบตัดตอวีดีโอทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได
- สามารถทําการบันทึกเสียงลงในสื่อบทเรียนและตัดตอเสียงได
- การจับหนาจอคอมพิวเตอร (Screen Capture) ไดทั้งภาพและเสียงบรรยาย เหมาะ
สําหรับนําไปใชเปนสื่อการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร
- การสรางแบบวัดประเมินผล หรือแบบทดสอบไดงาย
- การนําเขารูปแบบไฟลไดหลายประเภทเชน .jpg, .swf, .mp3 เปนตน

บทที่ 3
ขั้นตอนการออกแบบ และการพัฒนาระบบ
ระบบ e-Learning แบบ Interactive ทางคณิตศาสตร จะถูกออกแบบใหแสดงผลบน
เว็บไซต โดยใชเครื่องมือในการสรางคือ โปรแกรม Adobe Photoshop CS3, Adobe Captivate
3.0, Macromedia Flash 8, Macromedia Dreamweaver 8 และใชภาษา HTML (HyperText
Markup Language) ในการแสดงผลโครงสรางสวนประกอบตางๆ ซึ่งการออกแบบมุงเนนให
แสดงผลเชิงปฏิสัมพันธกับผูเรียนวิชาคณิตศาสตรในหัวขอเรื่องอนุพันธ
3.1 สวนประกอบของ e-Learning แบบ Interactive (Requirement)
e-Learning แบบ Interactive จะศึกษาสวนประกอบตั้งแตเนื้อหาในบทเรียนในเรื่อง
อนุ พั น ธ เพื่ อ เชื่ อ มโยงการวางรู ป แบบการแสดงผล โดยได กํ า หนดรู ป แบบการแสดงผลให
นาสนใจ และทางเลือกเมนูที่จะแสดงไวในเว็บไซต

แผนภูมิที่ 3.1 วิเคราะหสวนประกอบ e-Learning
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3.1.1 หนาจอแสดงผลในสวนหนาแรกของ e-Learning
เนื้อหาหนาแรกจะกําหนดใหแสดงผลโดยรูปแบบของ HTML
(HyperText
Markup Language) โดยใสรายละเอียดภาพเคลื่อนไหว (Flash animation) เพื่อสรางความหนา
สนใจ พรอมทั้งขอความตอนรับเขาสูบทเรียน และทําการใสทางเลือกเมนูแบบ interactive ซึ่งมี
3 ทางเลือกดังนี้
- บทนํา จะแนะนําถึงวิชาคณิตศาสตรในเรื่อง “อนุพันธ” วาเปนอยางไร
- เนื้อหา จะแสดงเนื้อหาบทเรียนตางๆ ทั้งตัวอยาง และโจทยแบบ Interactive
เพื่อสรางความนาสนใจแกผูเรียน โดยเนื้อหาจะถูกจัดแบงหมวดหมูตามบทเรียน
- กราฟฟงกชั่น จะแสดงเสนกราฟที่สอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน โดยผูเรียน
สามารถกําหนดคาตัวแปรตางๆไดเอง
- แบบฝกหัด จะแสดงแบบฝกหัดแบบ Interactive ซึ่งผูเรียนจะมีสวนรวมในการ
ใสคําถาม หรือตัวอยางตัวแปรที่อยากทราบไดเอง

3.1.2 หนาจอแสงผลในสวนบทนํา
หนาแสดงผลในสวนบทนํา นั้น จะถูกเชื่อมโยง (Link) มาจาก หนาแสดงผลใน
สวนหนาแรก และจะแนะนําเนื้อหาของบทเรียนในเรื่อง “อนุพันธ” (Derivative) โดยจะบอกถึง
รูปแบบ และการเปรียบเทียบอนุพันธในแตละชนิด ซึ่งจะถูกสรางใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกับ
บทเรียน เชน การวางเมาสบนกลองขอความอนุพันธที่ตองการทราบ ก็จะปรากฏกลองขอความ
อธิบาย การสรางในสวนบทนําจะใชเครื่องมือโปรแกรม Macromedia Flash 8 เปนหลักในการ
สราง และบันทึกเปนไฟล Flash โดยมีนามสกุลไฟลเปน .SWF สําหรับรูปภาพกราฟกจะใช
เครื่องมือโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ในการออกแบบ
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รูปที่ 3.1 หนาจอแสดงผลในสวนบทนํา

3.1.3 หนาจอแสดงผลในสวนเนื้อหา
หน า จอแสดงผลในส ว นเนื้ อ หา (ดั ง รู ป ที่ 3.2) เมื่ อ เลื อ กฟ ง ก ชั่ น ทางเลื อ กเมนู
เนื้อหาบทเรียน ซึ่งมีเนื้อหาบทเรียนในเรื่องอนุพันธ ทั้ง 8 เรื่อง และในแตละบทเรียนจะ
ออกแบบใหแตกยอยเมนูหัวขอลงไป โดยแตและหัวขอยอยตลอดจนบทเรียน จะถูกเชื่อมโยงให
ผูเรียนสามารถกลับมาในการแสดงผลกอนหนา หรือเลือกขามไปยังบทเรียนที่ตองการได จาก
การเลือกฟงกชั่นทางเลือกเมนูเนื้อหาบทเรียนในแตละบทเรียนนั้น

รูปที่ 3.2 หนาจอแสดงผลในสวนเนื้อหา
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3.1.4 หนาจอแสดงผลในสวน แบบฝกหัด
หนาแสดงผลในสวนแบบฝกหัด จะถูกออกแบบประสานกับการเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุมใหแบบฝกหัดสามารถรับคาตัวแปรที่ผูเรียนตองการใสคาเพื่อหาคําตอบดวยตนเอง
นอกจากนี้แบบทดสอบจะแสดงผลตามลําดับขั้น (Hierarchy) เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจเปน
ขั้นตอน พรอมทั้งรายงานการแนะนํา และคะแนนในแตละสวน

รูปที่ 3.3 หนาจอแสดงผลในสวนแบบทดสอบ

3.2 ขั้นตอนการออกแบบโครงสรางบทเรียน
ในการออกแบบโครงสรางบทเรียนจะแยกดําเนินการ 2 สวนคือ การออกแบบในสวน
บทเรียน และการออกแบบในสวนของการประสานเขาสู Web-base สําหรับเครื่องมือที่ใชในการ
ออกแบบโครงสรางบทเรียนมีดังนี้ Adobe Photoshop CS3, Adobe Captivate 3.0,
Macromedia Flash 8 และMacromedia Dreamweaver 8 ขั้นตอนการออกแบบมีดังนี้
3.2.1 การเตรียมเนื้อหาบทเรียน
การเตรียมเนื้อหาบทเรียน จะทําการแยกเนื้อหาในเรื่องอนุพันธ และจัดแบงหมวดหมู
หัวขอยอย โดยการสแกน (Scan) บทเรียน เนื่องจากบทเรียนทางคณิตศาสตรในเรื่องอนุพันธ
จะประกอบไปด ว ยสู ต รทางคณิ ต ศาสตร ที่ มี ค า ตั ว แปรต า งๆ มากมาย อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารแสดง
เส น กราฟในการประกอบ หากนํ า มาพิ ม พ ขึ้ น ใหม อาจทํ า ให สู ต รทางคณิ ต ศาสตร และรู ป
เขาเปนไฟล
ประกอบเกิดการผิดพลาด และกินระยะเวลานาน จึงทําการสแกน (Scan)
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อิเล็กทรอนิกส และจัดหมวดหมูสูตรตัวแปร พรอมรูปประกอบที่จะใชในการประกอบการอธิบาย
ในหนาเนื้อหา

รูปที่ 3.4 เนื้อหาที่ไดจากการ Scan

33

หลังจากไดไฟลภาพที่ตองการ จะนําไฟลภาพเขาสูโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
เพื่อตัดแยกระหวางสูตรทางคณิตศาสตร และรูปภาพประกอบ พรอมทั้งลดขนาดไฟลภาพใหเล็ก
ลงแตยังคงไวซึ่งคุณภาพของรูปเพื่อนําไปใชในการสรางบทเรียนตอไป

รูปที่ 3.5 รูปที่ไดจากตัดภาพดวยโปรแกรม Adobe Photoshop

3.2.2 การวางโครงสรางการแสดงผล
การแสดงผลจะทําการวางโครงสรางตามเนื้อหาบทเรียน โดยจะออกแบบและสรางสวน
ติดตอกับผูเรียนในสวนหนาแรก และจัดเรียงตามเมนูตางๆ
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แผนภูมิที่ 3.2 โครงสรางการแสดงผลในสวนเนื้อหา

3.2.3 การออกแบบและสรางสวนของบทเรียน
การออกแบบ และสรางสวนของบทเรียนจะเริ่มจากหนาแสดงผลในสวนหนาแรก ตาม
การวางโครงสรางการแสดงผล เรียงไปตามเมนูตางๆ
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1. การออกแบบหนาแสดงผลในสวนหนาแรก การออกแบบหนาแสดงผลในสวน
หนาแรกจะเริ่มจากการใชเครื่องมือ Macromedia Flash 8 ในการวางสวนประกอบใหหนาสนใจ
โดยการสราง
- พื้นหลัง จะเลือกใช wallpaper สีขาวเพื่อสรางความสบายตาตอผูเรียน
- ขอความแบบเคลื่อนไหว (Text Animation) เพื่อดึงดูดความนาสนใจ
- รูปภาพเคลื่อนไหว (Picture Animation) เพื่อความสวยงาม
- ปุมกดแบบ interactive เพื่อตอบสนองความตองการในการเขาสูบทเรียนตางๆ และทํา
การเชื่อมโยง (Link) ไปยังหนาแสดงผลในสวน บทนํา เนื้อหา และแบบทดสอบตามลําดับ

รูปที่ 3.6 การสรางหนาจอแสดงผลในสวนหนาแรก โดยโปรแกรม Macromedia Flash 8

สําหรับการสรางสวนประกอบแบบเคลื่อนไหว (Animation) จะถูกสรางแบบคลิป
ภาพยนตร (Movie Clip) ซึ่งสามารถแสดงการเคลื่อนไหว และจังหวะการแสดงผลที่เปนอิสระ
จากพื้นหลัง เพื่องายตอการแกไข และการกําหนดชวงเวลาสําหรับนําเสนอ
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รูปที่ 3.7 ชิ้นงานหนาแสดงผลในสวนหนาแรก

2. การออกแบบหนาแสดงผลในสวนเนื้อหา การออกแบบหนาแสดงผลในสวน
เนื้อหา จะใชเครื่องมือ Adobe Captivate 3 โดยออกแบบตามการวางโครงสรางการแสดงผล
และเรียงลําดับเขาสูเนื้อหา ซึ่งในเนื้อหาแตละสวนจะถูกจัดเรียงจามหัวขอเรื่อง โดยสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหากอนหนา หรือสวนที่ตองการเรียน

รูปที่ 3.8 การเชื่อมโยงของเนื้อหาในแตละหัวขอ
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ในการออกแบบโดยใชโปรแกรม Adobe Captivate 3 จะเลือกสรางชิ้นงานแบบการใสพื้นหลัง
(Background Image) เพื่อนํารูปภาพที่ไดเตรียมไวมาใส และกําหนดขนาดความละเอียดของ
ภาพเปน 800 x 600 หนวยเปน Pixel เพื่อสามารถประกอบเขากับตัว Web-besed ซึ่งในการ
ออกแบบนั้นจะเริ่มจากในสวนทางเลือกเมนู ของเนื้อหาบทเรียนกอนและทําการเชื่อมโยงไปสู
เนื้อหาถัดไป โดยการออกแบบเมนูแบบสัมผัส

รูปที่ 3.9 การออกแบบในสวนทางเลือกเมนู ของเนื้อหาบทเรียน

สําหรับการออกแบบเนื้อหานั้น จะออกแบบให ผูเรียนมี ปฏิสัมพันธกับบทเรียน โดย
เลือกใชการแสดงผลแบบสัมผัส (Rollover) ในการแสดงผล ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีปฏิกิริยาโตตอบ
กับ บทเรี ย น พร อมทั้ งแสดงปุม ควบคุมในการเลื อ กบทเรี ยน เพื่ อผู เ รี ยนสามารถเลื อกเรี ย น
บทเรียนที่ตนเองสนใจได

รูปที่ 3.10 การออกแบบในสวนของเนื้อหาบทเรียนแบบ Rollover
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3. การออกแบบหนาแสดงผลในสวนแบบฝกหัด การออกแบบการแสดงผลในสวน
แบบฝกหัดจะเลือกใชการออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Template) เนื่องจากแบบทดสอบจะ
อาศัยการเขียนโปรแกรม เพื่อแสดงผลแบบ Interactive ในการรับคาตัวแปรจากผูเรียน พรอม
ทั้งจะแสดงการหาคําตอบแบบลําดับขั้น จึงทําใหการออกแบบเพื่อรองรับชุดคําสั่งแบบทดสอบนี้
ตองเปนแบบโครงสรางเว็บไซต และเวนตําแหนงสําหรับลงรหัสโคดคําสั่ง

รูปที่ 3.11 โครงสรางเว็บไซตสําหรับใสเนื้อหาในสวนแบบฝกหัด

4. การสงออกสวนประสาน Web-based การสรางเนื้อหาบทเรียน จะสรางโดยใช
เครื่องมือ Adobe Captivate 3 ซึ่งจะสรางแยกจากสวนของเว็บไซต เพื่อการแสดงผลที่สวยงาม
การนําเนื้อหาบทเรียนที่สรางเสร็จแลวติดตั้งเขาสูระบบเว็บไซตจะถูกบันทึกในรูปแบบ Flash
(SWF) โดยการแสดงผลนั้นจะเปนสวนหนึ่งของโครงสรางเว็บไซต
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รูปที่ 3.12 แสดงการจัดเรียงเนื้อหา กอนการสงออกสวนประสาน Web-based

การสงออกสวนประสานเว็บไซตในรูปแบบ Flash (SWF) เพื่อใหรูปแบบการแสดงผลมี
คุณภาพของรู ป แบบที่สวยงามและสมบู รณ ในขณะที่ ไฟล ขอมู ลมี ข นาดที่ เหมาะสมนําเขาสู
เว็บไซต

รูปที่ 3.13 ขั้นตอนการสงออกสวนประสาน Web-based ในรูปแบบ Flash (swf)
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3.3 ขั้นตอนการออกแบบเนื้อหาเว็บไซต (Web-based)
การออกแบบเนื้อหาเว็บไซต จะสรางโดยใชโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8
และใชภาษา HTML (HyperText Markup Language) ในการแสดงผล ซึ่งการออกแบบจะสราง
โครงสรางเว็บสําเร็จรูป (Template) ในการเชื่อมโยงทุกหนาการแสดงผล และรองรับสวน
บทเรียน โดยจะกําหนดความกวางเว็บไซตขนาด 1,024 ความระเอียดเปน Pixels

รูปที่ 3.14 รูปแบบโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8

ในการสรางจะกําหนดโครงสรางเว็บไซต (Template) โดยเลือกใชสีเขียว และวางสวน
เมนูเชื่อมโยงแบบสัมผัส (Rollover) ไวตําแหนงซาย พรอมกําหนดสวนวางเนื้อหาไวตรงกลาง

รูปที่ 3.15 การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Template)
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รูปที่ 3.16 การออกแบบเนื้อหาโครงสรางเว็บไซต (Template)

ทําการเชื่อมโยงทางเลือกเมนูแตละสวนตามหนาแสดงผลในสวนตางๆ พรอมเชื่อมโยง
สวนเนื้อหาเขาสูเว็บไซต

รูปที่ 3.17 หนาโครงสรางเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับสวนเนื้อหาบทเรียน
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3.4 ทดสอบ (Testing)
การทดสอบการแสดงผล ไดทดสอบหลังจากที่ไดประสานสวนการออกแบบเนื้อหา เขา
กับการออกแบบโครงสรางเว็บไซต โดยทดสอบการเชื่อมโยงของทางเลือกเมนู เพื่อหาความ
ถูกตองของการเชื่อมโยง พรอมทดสอบการแสดงผลเนื้อหา ที่เชื่อมโยงกับเมนู และรูปแบบ
ปฏิสัมพันธของเนื้อหา สิ่งที่ไดจากการทดสอบเนื้อหา และการเชื่อมโยงสามารถตอบสนองซึ่งกัน
และกัน โดยที่เนื้อหาบทเรียนสามารถแสดงผลแบบปฏิสัมพันธกับผูเรียนไดดี

รูปที่ 3.18 การทดสอบการเชื่อมโยงของเนื้อหาบทเรียนกับทางเลือกเมนู

3.5 สรุปขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ จะศึกษาสวนประกอบในเนื้อหาบทเรียน เพื่อ
วิเคราะหสวนประกอบของ e-Learning และออกแบบตามขึ้นตอน แบงออกเปน 2 สวนคือ สวน
Web-based จะสรางเปนโครงสรางเว็บไซต (Web Template) โดยจะประกอบดวยฟงกชั่น
ทางเลือกเมนูตางๆ และสวนเนื้อหาบทเรียน ถูกออกแบบใหมีเนื้อหาบทเรียนแบบปฏิสัมพันธทั้ง
8 เนื้อหา เมื่อออกแบบทั้ง 2 สวนเสร็จสมบูรณ จะประกอบรวมกันและทดสอบความถูกตอง

บทที่ 4
วัตถุประสงค และประโยชนการนําไปใช
ระบบ e-Learning แบบ Interactive ทางคณิตศาสตร ไดถูกออกแบบแยกออกจากกัน 2
ดานคือ ดานการออกแบบ Web-based
และดานการออกแบบสวนเนื้อหาบทเรี ยน ซึ่ ง
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการแยกออกแบบ เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช สํ า หรั บ การออกแบบระบบ
Web-based และออกแบบเนื้อหาบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ มีความตางกัน แตสามารถรวมเขา
ดวยกันเปนบทเรียนแบบ Interactive ไดอยางสมบูรณ
4.1 ระบบ e-Learning แบบ Interactive
วัตถุประสงคในการนํา Web-based interface มาใชกับ e-Learning แบบ Interactive ก็
เพื่อสรางเนื้อหาบทเรียนที่แตกตางไปจากเดิม มุงเนนการแสดงผลที่มีปฏิสัมพันธ เพื่อผูเรียนจะ
ให ค วามสนใจ และมีส ว นร วมโตต อบกับ บทเรียน โดยได พิจารณาถึงฟง กชั่น การใชงานบน
เว็บไซต และฟงกชั่นการใชงานของเนื้อหาบทเรียนใหตอบสนองกับผูเรียนมากขึ้น

แผนภูมิที่ 4.1 การวิเคราะหวัตถุประสงค และประโยชนการนําไปใช
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การวิเคราะหวัตถุประสงค ไดแบงออกเปน สวนการออกแบบ Web-base โดยพิจารณา
การวางโครงสรางเว็บไซต (Web Template) ซึ่งจะประกอบดวยตําแหนงการวางในสวนเนื้อหา
และฟงกชั่นทางเลือกเมนูตางๆ สําหรับสวนฟงกชั่นทางเลือกเมนู จะถูกแยกวิเคราะหไปยัง
ทางเลือกเมนูหลั ก และทางเลือกเมนูบทเรียน สําหรับ การวิเคราะหสวนเนื้อหาบทเรียน จะ
พิจารณาตําแหนงของเนื้อหาบทเรียนแตละบท และฟงกชั่นทางเลือกเมนูเนื้อหาบทเรียน
4.2 วัตถุประสงคการออกแบบในสวน Web-based interface
การใชงานสวน Web-based interface จะพิจารณาในสวนโครงสรางเว็บไซต (Web
Template) และฟงกชั่นทางเลือกเมนู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดตําแหนงการวางสวนเนื้อหา
ใหสอดคลองและความสะดวกในการใชงานของผูเรียน
4.2.1 สวนโครงสรางเว็บไซต (Web Template)
การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Web Template) จะถูกสรางโดยใชเครื่องมือ โปรแกรม
Macromedia Dreamweaver 8 เพื่อออกแบบหนาเว็บไซต และโปรแกรม Adobe Photoshop
CS3 เพื่อออกแบบในสวนรูปกราฟก
โดยการออกแบบโครงสรางเว็บไซตใหอยูในรูปของ Template มีวัตถุประสงคเพื่อ
กําหนดการแสดงผลที่เหมือนกันในทุกๆ หนาเว็บไซต เนื่องจากการสราง e-Learning แบบ
interactive จะนําเสนอเนื้อหาบทเรียนทั้ง 8 บทเรียน เรื่องอนุพันธ ในวิชาคณิตศาสตร ซึ่งการ
นําเสนอนั้นจะใชหนาเว็บไซตที่มีความยาวไมเกิน 1500 Pixels (หนวยวัดความละเอียดของหนา
จอคอมพิวเตอร สําหรับการแสดงผล) ซึ่งจะทําใหผูไมตองเลื่อนหนาบทเรียนลงมามากจนเกินไป
จึงทําให จึงทําใหตองกระจายเนื้อหาบทเรียนไปในแตละหนาของเว็บไซต ทําใหตองมีการวาง
โครงสรางเว็บไซต (Web Template) ที่เหมือนกัน
ทั้งนี้เมื่อมีการวางโครงสรางเว็บไซต (Web Template) แลวตําแหนงการวางของฟงกชนั่
ทางเลือกเมนู และตําแหนงการแสดงผลในสวนเนื้อหาบทเรียนจะไมเปลี่ยนแปลง ทําใหสะดวก
ตอการสร างหน าเว็ บ ไซต แตกออกมาไดไมจํา กัด โดยยั ง คงรู ป แบบ และตําแหน ง การวางที่
เหมือนเดิม
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รูปที่ 4.1 การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Web-Template)

สําหรับการวางโครงสรางเว็บไซต จะกําหนดออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ สวนหัวของ
เว็บไซต (Website Header) วัตถุประสงคเพื่อบงบอกความหมายโดยภาพรวมของเว็บไซต วา
เปนเว็บไซตมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ตอมาคือตําแหนงการวางทางเลือกเมนู (Menu Point) มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางทางเชื่อมโยงภายในเว็บไซต และตําแหนงสุดทายคือ ตําแหนงเนื้อหาของ
เว็บไซต (Web Content) มีวัตถุประสงคเพื่อวางเนื้อหาบทเรียน ซึ่งการกําหนดตําแหนงตางๆ
จะคงที่ และถูกใชไปในทุกหนาของเว็บไซต หากไมไดกําหนดโครงสรางเว็บไซต จะทําใหการ
เพิ่ ม หน า เว็ บ ไซต เ ป น ไปได ย ากลํ า บาก และไม เ ป น ไปในรู ป แบบเดี ย วกั น ซึ่ ง การกํ า หนด
โครงสรางเว็บไซตนี้จะทําใหการออกแบบ Web-based interface ทําไดรวดเร็ว และยังสามารถ
เพิ่มหนาเว็บไซตเพื่อใสเนื้อหาบทเรียนไดอยางไมจํากัด

รูปที่ 4.2 ตําแหนงการจัดวางภายในโครงสรางเว็บไซต (Web Template)
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4.2.2 สวนฟงกชั่นทางเลือกเมนู
การออกแบบ Web-based interface จะกําหนดตําแหนงฟงกชั่นทางเลือกเมนูไวดาน
ซายมือ เนื่องจากเปนตําแหนงสอดคลองกับระดับสายตาที่มักจะมองจากซายมายังขวา และแบง
ฟงกชั่นทางเลือกเมนูออกเปน 2 สวนคือ
ฟงกชั่นทางเลือกเมนูหลัก (Main Menu) มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงการแสดงผลใน
สวนหนาเว็บไซตตางๆ เขาดวยกัน เปรียบเสมือนเปนประตูสําหรับการเขาถึงเนื้อหาตางๆ โดย
ฟ ง ก ชั่ น ทางเลื อ กเมนู ห ลั ก นี้ สามารถเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาเว็ บ ไซต ทั้ ง ภายในเว็ บ ไซต เ ดี ย วกั น
(Internal Website) หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตภายนอกได (External Website) ทําใหการ
เขาถึงเนื้อหาบทเรียนตางๆ เปนไปไดอยางสะดวก และการควบคุมการแสดงผลทั้งหมดสามารถ
กระทําไดภายในหนาเดียว
ฟงกชั่นทางเลือกเมนูบทเรียน จะเปนสวนหนึ่งของฟงกชั่นทางเลือกเมนูหลัก แตจะเปน
ฟงกชั่นทางเลือกเมนูรอง (Sub Menu) โดยจะใชวิธีการแสดงผลแบบเลื่อนลงมาดานลาง (Drop
down Menu) เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาบทเรียนตางๆ โดยฟงกชั่นทางเลือกเมนูบทเรียนนี้จะ
เชื่อมโยงเฉพาะบทเรียนเทานั้น ไมถูกเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตภายนอก วัตถุประสงคของการ
สรางฟงกชั่นทางเลือกเมนูบทเรียน มีไวใหผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนที่ตองการเรียนไดอยาง
สะดวกไมวาจะเปนการเลือกบทเรียนกอนหนา หรือขามไปยังบทเรียนที่ตองการได

รูปที่ 4.3 สวนประกอบฟงกชั่นทางเลือกเมนูหลัก และฟงกชั่นทางเลือกเมนูรอง
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แผนภูมิที่ 4.2 โครงสรางสวนประกอบฟงกชั่นทางเลือกเมนู
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4.3 สวนเนื้อหาบทเรียน
การออกแบบ Web-based interface มาประยุกตใชกับ e-Learning แบบ interactive
ทางคณิตศาสตร ไดแยกการออกแบบเปน 2 สวนใหญๆ คือ การออกแบบสวน Web-based
และการออกแบบสวนเนื้อหาบทเรียนทางคณิตศาสตร โดยใชเครื่องมือโปรแกรมที่แตกตางกัน
ในการสราง เพราะแตละเครื่องมือที่เลือกใชมีความสามารถที่แตกตางกัน แตสามารถประยุกตใช
ใหสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี ทั้งนี้การสรางและออกแบบในสวนเนื้อหาบทเรียนจะ
พิจารณาออกเปน 2 องคประกอบหลักคือ สวนเนื้อหาบทเรียนในแตละบทเรียน กับฟงกชั่น
ทางเลือกเมนูในแตละเนื้อหาบทเรียน เพื่อแสดงรายละเอียดความสําคัญของแตละองคประกอบ

4.3.1 การใชงานสวนบทเรียน
การออกแบบในสวนเนื้อหาบทเรียน ไดถูกออกแบบและกําหนดหัวขอตามบทเรียนทาง
คณิตศาสตร ซึ่งจะกลาวถึงหัวขอเรื่อง “อนุพันธ” ที่มีเนื้อหา 8 บทเรียน ทําใหการออกแบบสวน
เนื้อหาบทเรียนจะมี 8 เนื้อหา และจะวางรูปแบบเนื้อหาบทเรียน ตามรูปแบบเนื้อหาที่ตองการ
นําเสนอ ซึ่งจะประกอบดวยสวนทฤษฎี และตัวอยางแบบฝกหัด

รูปที่ 4.4 การจัดวางรูปแบบเนื้อหาในบทเรียน
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บทที่ 1 อนุพันธของฟงกชั่น

รูปที่ 4.5 ตัวอยางบทเรียนในบทที่ 1

รูปที่ 4.6 ตัวอยางวิธีทําแบบฝกหัดในบทที่ 1
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บทที่ 2 ความเร็วและอัตราการเปลี่ยนแปลง

\
รูปที่ 4.7 ตัวอยางบทเรียนในบทที่ 2

รูปที่ 4.8 ตัวอยางวิธีทําแบบฝกหัดในบทที่ 2
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บทที่ 3 กฎของอนุพันธ

รูปที่ 4.9 ตัวอยางบทเรียนในบทที่ 3

รูปที่ 4.10 ตัวอยางวิธีทําแบบฝกหัดในบทที่ 3
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บทที่ 4 อนุพันธอันดับสูง

รูปที่ 4.11 ตัวอยางบทเรียนในบทที่ 4

รูปที่ 4.12 ตัวอยางวิธีทําแบบฝกหัดในบทที่ 4
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บทที่ 5 อนุพันธของฟงกชั่นตรีโกณมิติ

รูปที่ 4.13 ตัวอยางบทเรียนในบทที่ 5

รูปที่ 4.14 ตัวอยางวิธีทําแบบฝกหัดในบทที่ 5
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บทที่ 6 กฎลูกโซ

รูปที่ 4.15 ตัวอยางบทเรียน และวิธีทําแบบฝกหัดในบทที่ 6

บทที่ 7 การหาอนุพันธโดยปริยาย

รูปที่ 4.16 ตัวอยางบทเรียนในบทที่ 7
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รูปที่ 4.17 แสดงตัวอยางวิธีทําแบบฝกหัดในบทที่ 7

บทที่ 8 การประมาณคาเชิงเสน

รูปที่ 4.18 ตัวอยางบทเรียนในบทที่ 8
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รูปที่ 4.19 ตัวอยางวิธีทําแบบฝกหัดในบทที่ 8

โดยแตละเนื้อหาจะประกอบไปดวยสวนทฤษฏี และแบบฝกหัด เมื่อจบแตละเนื้อหา
บทเรียนจะทําการออกแบบเนื้อหาบทเรียนในบทถัดไปใหม ซึ่งการออกแบบเนื้อหาบทเรียนใหม
นี้จะไมถูกออกแบบใหใชไฟลเดียวกัน แตจะสรางไฟลเนื้อหาบทเรียนเฉพาะบทเรียนนั้นใหม
ทั้งหมด วัตถุประสงคเพื่อการเชื่อมโยงกับฟงกชั่นทางเลือกเมนูรอง (Sub Menu) ใหผูเรียน
สามารถเลือกเรียนเฉพาะเนื้อหาที่ตองการได และสะดวกตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
เนื้อหาที่ตองการไดในอนาคต
สําหรับสวนเนื้อหาบทเรียนจะถูกออกแบบใหมีลักษณะแตะเมาสแลวแสดงผล (Mouse
Rollover) วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีการติดตามบทเรียน หรือมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน การ
ออกแบบบทเรียนนี้จะแตกตางจาก e-Learning ในอดีต ที่ผูเรียนเปนฝายถูกปอนเนื้อหาเพียง
ฝายเดียว ทําใหการเรียนรูไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยเฉพาะวิชาทางคณิตศาสตรที่ตอง
อาศัยการมีสวนรวมในการคิดตาม ทําใหการออกแบบบทเรียนจะคํานึงถึงผลลัพธของผูเรียนเปน
หลัก
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รูปที่ 4.20 เนื้อหาบทเรียนกอนแสดงเนื้อหา

รูปที่ 4.21 เนื้อหาบทเรียนหลังการวางเมาส จะแสดงเนื้อหา
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ในการวางรูปแบบเนื้อหาบทเรียน จะวางตามรูปแบบเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ ซึ่งจะ
ประกอบดวยสวนทฤษฎี และตัวอยางแบบฝกหัด
4.3.2 สวนฟงกชั่นทางเลือกเมนูสวนเนื้อหาบทเรียน
การออกแบบสวนเนื้อหาบทเรียน นอกจากจะมีฟงกชั่นทางเลือกเมนูบทเรียน ซึ่งเปน
ฟงกชั่นทางเลือกเมนูรอง (Sub Menu) ในสวนการออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Web
Template) แลว ในสวนเนื้อหาบทเรียนในแตหนาเว็บไซต จะกําหนดใหมีฟงกชั่นทางเลือกเมนู
สวนเนื้อหาบทเรียนดวยเชนกัน ซึ่งจะเปนปุมกดเดินหนา และถอยหลัง แตจะไมสามารถขามไป
ยังเนื้อหาบทเรียนถัดไปไดทันที วัตถุประสงคเพื่อ ผูเรียนสามารถขามไปยังเนื้อหาหนาถัดไป
เมื่อเรียนจบหนาบทเรียนนั้น หรือยอนกลับไปยังหนาบทเรียนกอนหนาไดอยางสะดวก
ในการออกแบบจะกําหนดตําแหนงของการวางไวดานลางของเนื้อหาบทเรียนไปแตละ
หนาเนื้อหา เพื่อผูเรียนจะสามารถใชงานไดดวยความเคยชิน อีกทั้งยังไมบดบังเนื้อหาบทเรียน

รูปที่ 4.22 ตําแหนงฟงกชั่นทางเลือกเมนูสวนเนื้อหาบทเรียน

ในการออกแบบเนื้อหาบทเรียน จะวางรูปแบบการแสดงที่คลายคลึงกัน คือมุงเนนให
ผู เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ เนื้ อ หาบทเรี ย นมากที่ สุ ด ไม ว า เนื้ อ หาบทเรี ย นนี้ จ ะมี ลั ก ษณะเป น
สมการ หรื อเสน กราฟ แต ก็ จะอยู ใ นรู ป การแตะเมาสแ ลว แสดงผล (Mouse
Rollover)
วัตถุประสงคเพื่อผูเรียนจะเขาใจเนื้อหาบทเรียน และรูปแบบการแสดงผลที่เหมือนกันทั้งหมด

บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาการนํา Web-based Interface มาประยุกตใชกับ e-Learning แบบ
Interactive ทางคณิตศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเรื่อง
อนุพันธ ในวิชาแคลคูลัส ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยได
พัฒนาบทเรียนใหสามารถแสดงผลบนเว็บไซต เพื่อผลักดันใหการเรียนรูไมถูกจํากัดในเรื่องเวลา
และสถานที่ พรอมทั้งออกแบบใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาบทเรียน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการนํา Web-based Interface มาประยุกตใชกับ e-Learning แบบ
Interactive ทางคณิตศาสตร ประกอบดวย
1. สวนโครงสรางเว็บไซต (Web Template) เปนสวนหลักในการแสดงผลบนหนาเว็บไซต ซึ่ง
จะเปนตั ว กํ าหนดตํ าแหน งการวางสวนประกอบ การออกแบบจะกําหนดใหความกวางของ
หนาจอเทากับ 1024 Pixels ซึ่งเปนความกวางมาตรฐานของหนาจอคอมพิวเตอรที่แสดงผลได
อยางสวยงาม พรอมทั้งใชภาษา HTML (HyperText Markup Language) ในการพัฒนา การวาง
โครงสรางเว็บไซตจะทําใหมีแสดงผลที่เหมือนกันทุกหนาเว็บไซต
2. สวนหัวเว็บไซต (Web Header) เปนตําแหนงการวางรูปกราฟกดานบนเว็บไซต มีไวเพื่อ
ความสวยงาม และสื่อถึงความหมายของเว็บไซต การออกแบบจะประกอบดวยขอความชื่อ
เว็บไซต และรูปภาพ ซึ่งตําแหนงจะอยูดานบนสุดของเว็บไซต
3. สวนฟงกชั่นทางเลือกเมนู (Web Menu) เปนสวนเชื่อมโยงเนื้อหาตางๆ เขาดวยกัน โดย
การออกแบบจะกําหนดตําแหนงการแสดงผลไวทางซายมือ ซึ่งจะประกอบไปดวยเมนูหลัก
(Main Menu) เพื่อเชื่อมโยงสวนสําคัญตาง โดยประกอบดวยเมนูหนาแรก เมนูบทนํา เมนู
เนื้อหาบทเรี ยน และเมนูแบบทดสอบ สําหรั บการในเมนู เนื้อหาบทเรียนจะมีเ มนูยอย (Sub
Menu) ของเนื้อหาบทเรียนแตละบทตั้งแตบทที่ 1 – 8 อยูภายใน
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4. สวนเนื้อหาบทเรียน เปนสวนที่ถูกออกแบบแยกจากตัวเว็บไซต โดยจะกํ าหนดเนื้ อหา
บทเรียนใหมีการแสดงผลอยูในรูปไฟล Flash และแยกแตละบทออกจากกันทั้ง 8 บทเรียน เพื่อ
การเชื่อมโยงลิ้ง ทั้งนี้เนื้อหาบทเรียนแตละหนาจะประกอบดวยเนื้อหาทางทฤษฏี และวิธีทํา
โจทย โดยแตละหนาบทเรียนจะมีปุมทางเลือกเมนูสวนเนื้อหาบทเรียนอยูตําแหนงดานลาง เพื่อ
ผูเ รี ย นสามารถเลื อกเรี ย นได ต ามบทเรีย นที่ต องการ ทั้งนี้ บ ทเรี ย นจะถูก เรี ยงต อกัน ไปตาม
บทเรียน
สวนประกอบตางๆ ขางตนนี้ถูกพัฒนาดวยเครื่องมือโปรแกรมตางๆ ดังนี้
• Adobe Captivate 3.0
สวนของการสรางเนื้อหาบทเรียนออนไลน สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลไดตามตองการ
พรอมทั้งแยกเนื้อหาแตละบทเรียนใหอยูในรูปแบบไฟล Flash
• Adobe Photoshop CS3
สวนของการสราง และออกแบบภาพกราฟกประกอบโครงสรางเว็บไซต ปุมฟงกชั่นทางเลือก
เมนู ตลอดจนเนื้อหาในบทเรียน
• Macromedia Dreamweaver 8
สวนของการสราง และออกแบบโครงสรางเว็บไซต การเชื่อมโยงลิ้งเนื้อหาบทเรียน และการรวม
ไฟลตางๆ เพื่อสงเขาตัวเก็บขอมูลของเว็บไซต (Server)
• Macromedia Flash 8
สวนของการสราง และออกแบบกราฟกแบบภาพเคลื่อนไหว (Animation)
• Microsoft Office Word 2003
สวนของการสรางฟงกชั่นและสมการทางคณิตศาสตร โดยใชเครื่องมือภายในชื่อ Microsoft
Equation 3.0

61

ในการนํา Web-based Interface มาประยุกตใชกับ e-Learning แบบ Interactive ทาง
คณิตศาสตร ไดถูกออกแบบใหเนื้อหาบทเรียนทางคณิตศาสตรเรื่องอนุพันธ ในวิชาแคลคูลัส
แยกออกจาก การออกแบบ Web-based เพื่อการใชเครื่องมือใหตรงกับการพัฒนา และเพื่อ
พัฒนาใหส อดคล อ งกับ ผู เ รี ย น โดยคํา นึง ถึง การมี สว นร ว ม หรื อมี ปฏิ สัม พัน ธข องผู เ รีย นต อ
บทเรียน เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา ตางเปนโปรแกรมที่มีความสามารถเฉพาะ และถูกใชกัน
อยางแพรหลาย พรอมทั้งการกําหนดรูปแบบไฟลตางๆ จะถูกกําหนดรูปแบบ และขนาดตาม
มาตรฐาน

ปญหาที่พบ
• การเก็บ Requirement ยังทําไดชา ทําใหขั้นตอนการทํางานอาจเริ่มตนชาเกินไปและ
Requirement ที่ไดยังไมละเอียดมากทําใหยากตอการวิเคราะห
• การออกแบบเนื้อหาบทเรียน ทําไดคอนขางจํากัด เนื่องจากเครื่องมือที่ใชยังไมสมบูรณในสวน
ของเนื้อหาสูตรทางคณิตศาสตร โดยเครื่องมือยังไมมีในสวนการใสสูตรทางคณิตศาสตร
• ในปจจุบันมีเครื่องมือในการเขาสูหนาเว็บเพจ (Web Browser) จํานวนมากทําใหการพัฒนา
ตองเลือกใชภาษา หรือเครื่องมือใหรองรับกับการใชงานที่แตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
• ผูใชงานหรือผูเรียนนั้นควรศึกษาบทเรียนจากหนังสือ และบทเรียนออนไลนควบคูกันไป
เนื่องจากการศึกษาทั้งสองแบบจะทําใหผูเรียนมีความรู และความเขาใจมากขึ้น
• การออกแบบเนื้อหาบทเรียน ตองใชเครื่องมือจัดทําเอกสารที่มีฟงกชั่นสูตรทางคณิตศาสตร
และเครื่องมือสําหรับการออกแบบกราฟก ควบคูกันเพื่อการจัดทําบทเรียนในสวนการใสสูตรทาง
คณิตศาสตร
• ในการออกแบบเนื้อหาบทเรียนควรกําหนดรูปแบบในการแสดงผลบน Web-based โดยใช
ภาษา HTML (HyperText Markup Language) ซึ่งเปนภาษาสําหรับการสรางเว็บไซตสากล ทํา
ใหผูเรียนสามารถใชโปรแกรม Web Browser ใดๆ ในการเขาสูบทเรียนไดอยางสะดวก
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• รูปแบบการพัฒนาและออกแบบ Web-based สามารถนําไปพัฒนากับระบบการเรียนการสอน
แบบ e-Learning ในวิชาเรียนตางๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ทําใหประหยัดคาใชจายในการสรางบทเรียนออนไลน
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ภาคผนวก
สื่อประสานงาน (Interface) หมายถึง การตอเชื่อม การเชื่อมโยง
หรือการ
ติดตอสื่อสาร ความหมายดานคอมพิวเตอร แบงออกเปนกลุมๆ ดังนี้
1. สื่อประสานงานผูใช User Interface หมายถึง สื่อประสานกับผูใชในการติดตอและ
โต ต อบระหว า งผู ใ ช กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร ไม ว า จะเป น การติ ด ต อ ทางด า นฮาร ด แวร ห รื อ
ซอฟตแวร หากเปนสื่อทางดานฮารดแวร จะประกอบไปดวยอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ เชน
เมาส คีย บอรด ลําโพง เครื่องพิมพ เปนตน แตหากเปนสื่ อทางดานซอฟต แวร จะหมายถึง
ลักษณะการแสดงผลทางจอภาพ และทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกัน
2. Extension Card Interface คือ มาตรฐานการเชื่อมตอกับเมนบอรดคอมพิวเตอร
รูปแบบตางๆ กับการดเพิ่มความสามารถประเภทตางๆ เชน AGP Interface, PCI Express
Interface, PCI 16bit/32bit/64bit Interface, ISA Interface เปนตน
3. External Communication Interface คือ การตอเชื่อมกับอุปกรณคอมพิวเตอร
หรือ อุปกรณตอพวงตางๆ เชน
3.1 Parallel Interface เชน เครื่องพิมพแบบใช Parallel port, เครื่องสแกนเนอร
3.2 Serial Interface (Com1, Com2, Com3, Com4) เชน โมเด็ม, เครื่องพิมพ
3.3 USB Interface หรือ Universal Serial Bus Interface ที่ตออุปกรณสมัยใหม
ทาง USB Port
อีเลิรนนิ่ง (e-Learning “Electronic Learning”) มีความหมายครอบคลุมถึง
วิธีการใชและกระบวนการหลายชนิด อันประกอบดว ย การเรียนที่มีพื้นฐานหลักเปนการใช
เว็บ การใชคอมพิวเตอร การมีหองเรียนที่เสมือนจริง และการมีกิจกรรมการเรียนรูรวมกันผาน
ระบบดิจิตัล e-Learning ยังรวมถึงการถายทอดขอมูลผานอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต (LAN หรือ
WAN) เทปเสียงและเทปโทรทัศน สัญญาณดาวเทียม Interactive TV และซีดีรอมดวย อยางไรก็
ตาม ความหมายของ E-Learning ยังไดถูกอธิบายไวหลากหลายรูปแบบดังตอไปนี้:
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1. e-Learning คือการรวมกันระหวางอินเทอรเน็ตและการเรียนรู ซึ่งหมายถึงการใช
เทคโนโลยีเครือขาย เพื่อสราง ถายทอด และอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ทุกเวลาและ
สถานที่
2. e-Learning คือการถายทอดเนื้อหาสาระของการเรียนรูที่ลึกซึ้งและไมหยุดนิ่ง เพื่อ
ชวยพัฒนาแหลงความรู และเปนการเชื่อมโยงระหวางผูเรียน ผูปฏิบัติ และผูเชี่ยวชาญ
3. e-Learning คือปรากฏการณการถายทอดความนาเชื่อถือ การเขาถึง และโอกาส ซึ่ง
เปนการชวยใหประชาชนและองคกร กาวทันกับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก
ในบางครั้งคําวา Online Learning ก็ถูกนํามาใชในความหมายเดียวกับ E-Learning คํา
วา Online Learning นี้ยิ่งทําใหเห็นภาพชัดเจนถึงการเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยใชอินเทอรเน็ตเปน
ฐาน
ในความหมายกวางๆแลว e-Learning
ถือว า เปนเรื่องหนึ่ งของ Distance
Learning หากแต Distance Learning ไดครอบคลุมถึงการสอนทางไปรษณีย วิดีโอเทป การ
ฝ ก อบรมทางคอมพิ ว เตอร ต ามความต อ งการของผู ใ ช แ บบไม อ อนไลน (ใช แ ผ น ดิ ส ก ห รื อ
ซีดีรอม) การสอนสดไปยังจุดตางๆที่หางไกลกัน รวมทั้งการประชุมทางไกล
e-Learning
ยั ง สามารถจั ด แบ ง ไปได ห ลายประเภท ขึ้ น อยู กั บ วิธี ก ารเรี ย นรู ที่
เกิดขึ้น ขอมูลจากเว็บไซต Virtual business ไดกลาวถึงรูปแบบการเรียนรูแบบ e-Learning ไว
หลายแบบ ตัวอยางเชน:
1. On-Demand E-Learning หมายถึงการสรางเนื้อหาสาระของความรูใหผูเรียนได
เลือกใชตามความตองการ เหมือนการเลือกฟงเพลงจากตูเพลง
2. Live On-Line E-Learning หมายถึงการที่มีผูเรียนหลายคน มีกิจกรรมการเรียน
พรอมกันจากสถานที่ที่แตกตางกัน
3. Knowledge Bases หมายถึงฐานขอมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรูซึ่งผูเรียนสามารถ
เขาไปคนหาได
4. Simulation Based Learning หมายถึงการเรียนในสภาพเหตุการณจําลอง
(พ.ต.ท. หญิง ดร. ศิริวรรณ อนันตโท)
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อีเลิรนนิ่ง แบบ Interactive หมายถึง ปฏิสัมพันธ แตในบริบทของ อีเลิรนนิ่ง หมายถึง
การมีการโตตอบและใหแรงเสริม (Feedback และ Reinforcement) กับการกระทําของผูเรียน
เชน เว็บเพจที่ประกอบดวยเนื้อหาที่เอกสารที่ถูกอัพโหลดเอาไวเพื่อใหผูเรียนอานอยางเดียว
เชนนี้ไมถือวาเปนเว็บเพจที่มีปฏิสัมพันธกันได แตถาหากคําศัพทหรือภาพบนเว็บสามารถที่จะ
อานคําอธิบายเพิ่มเติมได โดยผูดูเว็บคลิกลิงคเพื่อไปหนาจอถัดไป ซึ่งเปนหนาจอที่แสดง
คําอธิบายนั้น เว็บเพจนั้นอาจจะเรียกไดวา เปนเว็บเพจที่มีการโตตอบกับการกระทําของผูเรียน
(แตการที่มีลิงคบนเว็บเพจเปนเพียงแควิธีการเบื้องตนที่ทําใหเว็บมีการโตตอบกับการกระทํา
ของผูเรียนเทานั้น) การที่จะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนไดมากนอยแคไหนก็ขึ้นอยูกับวา
จะสร า งโปรแกรมการโตต อบและใหแ รงเสริ มกั บ การกระทํ า ของผู เ รีย นเอาไว แ บบไหนและ
อยางไร กลาวคือ การโตตอบและใหแรงเสริมกับการกระทําของผูเรียนเปนปจจัยสําคัญที่สุดใน
การกระตุนใหเกิดแรงจูงใจของผูเรียน ดวยเหตุนี้ในการสรางระบบการเรียนแบบ WBT มีความ
จําเปนที่จะตองคิดดวยวาจะสรางโปรแกรมการโตตอบและใหแรงเสริมกับการกระทําของผูเรียน
เอาไวอยางไร จึงจะทําใหระบบการเรียนนั้นมีประสิทธิภาพสูงซึ่งเปนความสําคัญของการ
ออกแบบสื่อการสอนในบริบทของหองเรียน ปฏิสัมพันธคือ การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
ในกลุม ในกรจัดการเรียนการสอนนิยมสรางความสัมพันธในหองเรียนดวยการใหผูเรียนมีสวน
รวมในการเรียน กิจกรรมประเภทตาง ๆ ที่จะใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมีดัง
ตัวอยางเชน
- ใหผูเรียนอธิบาย หรือออกมาแกปญหาโจทยบนกระดานดํา การแกปญหานั้นอาจจะ
เปนงานเดี่ยว หรืองานกลุมก็ได
- ใหโอกาสถามตอบขอสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นขณะเรียน
- ถามปญหาใหผูเรียนตอบ
- ใหผูเรียนจับกลุมทํางานทีผ่ ูเรียนมองหมายในขณะสอน เชน ทําแบบฝกหัด, อภิปราย
เพื่อหาคําตอบเปนตน โดยผูสอนดูแลอธิบายขณะผูเรียนทํางาน
- ใหผูเรียนคนควาหาความรูมารายงานตอเพื่อน
- ใหผูเรียนจัดบอรดสาธิตอุปกรณ, เครื่องมือตางๆ รวมกับผูสอน
- ใหสอนแทนผูสอนในบางหัวขอ
กิจกรรมขางตนนี้ ลักษณะของปฏิสัมพันธที่ใชมี 2 แบบคือ ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน สิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดปฏิสัมพันธในกลุมผูเรียนคือ จํานวนผูเรียน
ในกลุม ความสามารถของผูเรียน ลักษณะของผูนํากลุม และความสามัคคี
สําหรับปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนนั้น ปฏิสัมพันธในทางตรงที่ผูสอนใช ไดแก
การพูดติดตอกับผูเรียน หรือใชตํารา หรืออุปกรณการสอน หรือเครื่องมือ หรือวิธีการใหทํางาน
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