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บทคัดยอ
การนํา Web-based Interface มาประยุกตใชกับ e-Learning แบบ Interactive ทาง
คณิตศาสตร เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักศึกษา ใหไดรับการเรียนรูที่ถูกวิธี
สามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการเรียนจะเปนแบบการมีสวนรวมระหวางเนื้อหาบทเรียน
และผูเรีย น จะทําใหผูเรียนเข าใจบทเรียน และมีสมาธิต อการเรี ยนมากขึ้น เนื้อหาบทเรียน
ประกอบกันหลายสวนคือ สวนเนื้อหาบทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน สวนการแสดงผลเชิง
เสนกราฟที่ผูเรียนสามารถกําหนดคาเองได สวนแบบทดสอบและวัดผลแบบขั้นบันได สงผลให
เกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ และเกิดประโยชนกับผูเรียน การนํา Web-based Interface มา
ประยุกตใชกับ e-Learning แบบ Interactive ทางคณิตศาสตร ผูพัฒนาไดลักษณะการทํางานมา
จากระบบเดิม และนํารูปแบบการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนมาพัฒนาใหมีความทันสมัย
พรอมทั้งปรับปรุงจากระบบเดิม โดยจะทําใหการเรียนการสอนในรูปแบบของ e-Learning มี
ความนาสนใจมากขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรู ทั้งนี้การออกแบบเนื้อหา การแสดง
กราฟตางๆ หรือการทําแบบฝกหัด จะถูกออกแบบ และวางรูปแบบใหโตตอบกับผูเรียนได จึงทํา
ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีประสิทธิผล รูขอผิดพลาดของตนเองที่เกิดขึ้นขณะเรียนรู ซึ่งจะนําไปสู
การแกไขปรับปรุง และประสบความสําเร็จในการเรียนรูเรื่อง อนุพันธ ในวิชา แคลคูลัส ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: e-Leaning interactive Web-based สมการคณิตศาสตร สมการอนุพันธ
1. บทนํา
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการศึกษาอยางเห็น
ไดชัด ในอดีตที่ผานมาการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองเขาเรียนในชั้น
เรียน และจดบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง หรือจากเพื่อนรวมชั้นเรียน อาจทําใหเกิดความ
ลาชาในและไมเขาใจในบทเรียน หรือหากไมสามารถเขาเรียนในวิชาเรียนนั้นได ก็จะทําใหไม
เขาใจในเนื้อหาบทเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาที่ตองอาศัยการเรียนรู ประกอบกับการฝก
ปฏิบัติ เชน วิชาคณิตศาสตร แตในปจจุบันเทคโนโลยีไดกาวไปสูยุคแหงการเรียนรูดวยตนเอง

(e-Learning) จึงเขามามีบทบาทและเปนชองทางในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากขึ้น
2. แนวคิดเกี่ยวกับ 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
ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ไดใหความหมายของ e-Learning ไวโดย
ทั่วๆ ไปจะครอบคลุมความหมายที่กวางมากกลาวคือจะหมายถึงการเรียนในลักษณะใดก็ได ซึ่ง
ใช ก ารถ า ยทอดเนื้ อ หาผ า นทางอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ม ว า จะเป น คอมพิ ว เตอร เ ครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียมก็
ได ซึ่ ง เนื้ อ หาสารสนเทศ อาจอยู ใ นรู ป แบบการเรี ย นที่ เ ราคุ น เคยกั น มาพอสมควร เช น
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based
Instruction) การเรียนออนไลน (On-line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือ อาจ
อยูในลักษณะที่ยังไมคอยเปนที่แพรหลายนัก เชนการเรียนจากวีดิทัศนตามอัธยาศัย VideoOnDemand 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,
Web board สําหรับตั้งคําถาม หรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหวางผูเรียนดวยกันหรือกับวิทยากร
การจัดใหมีแบบทดสอบหลังจากเรียนจบเพื่อวัดผลการเรียน รวมทั้งจัดระบบใหมีระบบบันทึก
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน โดยผูเรียนที่เรียนจาก E-Learning นี้ สวนใหญแลว
จะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน ซึ่งหมายถึงจากเครื่องมือที่มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
โดยสรุปความหมายของ e-Learning คือ การเรียนรูดวยตนเองผานอุปกรณสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ
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2.1 วัตถุประสงคของ e-Learning
1. เพื่อพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย และกวางไกล
มากขึ้น นักศึกษาสามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา
2. เพื่อขจัดปญหา และขอจํากัด ของการขยายโอกาสทางการศึกษา
3. เพื่อสงเสริม และสนับสนุนการศึกษาตอเนื่องของผูที่ทํางานในสถานประกอบการ
4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักศึกษาทั่วไปและชองทางการศึกษามากขึ้น
2.2 องคประกอบของ e-Learning
การใหบริการการเรียนแบบออนไลน หรือ e-learning มีองคประกอบที่สําคัญ 4 สวน
โดยแตละสวนจะตองไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี เพราะเมื่อนํามาประกอบเขาดวยกันแลว
ระบบทั้งหมดจะตองทํางานประสานกันไดอยางลงตัว
1. เนื้อหาของบทเรียน
2. ระบบบริหารการเรียน ทําหนาที่เปนศูนยกลาง กําหนดลําดับของเนื้อหาในบทเรียน
นําสงบทเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรไปยังผูเรียน ประเมินผลความสําเร็จของบทเรียน
ควบคุม และสนับสนุนการใหบริการทั้งหมดแกผูเรียน
3. การติดตอสื่อสาร ชองทางการเรียนรูผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ
4. การสอบ/วัดผลการเรียน
2.3 ประโยชนของ e-Learning
1. ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และสะดวกในการเรียน
2. เขาถึงไดงาย
3. ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยกระทําไดงาย
4. ประหยัดเวลา และคาเดินทาง
5. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามจังหวะของตน
7. เกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครูผูสอน และกับเพื่อนๆ ได
8.
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะใหม ๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัย และ
ตอบสนองตอเรื่องราวตาง ๆ ในปจจุบันไดอยางทันที
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3. ขั้นตอนการออกแบบ และการพัฒนาระบบ e-Learning
ระบบ e-Learning แบบ Interactive ทางคณิตศาสตร จะถูกออกแบบใหแสดงผลบน
Web-based โดยใชเครื่องมือในการสรางคือ โปรแกรม Adobe Photoshop CS3, Adobe
Captivate 3.0, Macromedia Flash 8, Macromedia Dreamweaver 8 และใชภาษา HTML
(HyperText Markup Language) ในการแสดงผลโครงสรางสวนประกอบตางๆ ซึ่งการออกแบบ
มุงเนนใหแสดงผลเชิงปฏิสัมพันธกับผูเรียนวิชาคณิตศาสตรในหัวขอเรื่องอนุพันธ

แผนภูมิที่ 1 วิเคราะหสวนประกอบ e-Learning แบบ Interactive ทางคณิตศาสตร

การออกแบบและพัฒนาระบบจะถูกแยกพัฒนาออกเปน 2 สวนหลักๆ คือสวน Webbased และสวนเนื้อหาบทเรียน เพื่อเลือกใชเครื่องมือในการพัฒนาที่มีคุณสมบัติเฉพาะดาน
จัดทํา โดยแบงขั้นตอนการออกแบบไดดังนี้
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3.1 การออกแบบหนาจอแสดงผล Web-based
หนาจอแสดงผล Web-based จะเปนสวนติดตอกับผูเรียน (User Interface) โดยจะถูก
ออกแบบใหเปนโครงสรางเว็บไซต (Web Template) และกําหนดขนาดความกวางเทากับ
1,024 Pixels เพื่อสามารถเพิ่มจํานวนหนาเว็บไซตไดอยางสะดวก และใหการแสดงผลที่ถูกตอง
โครงสรางเว็บไซตประกอบดวย
- หนาจอแสดงผลในสวนหนาแรกของ e-Learning
- สวนหัวเว็บไซต (Web Header)
- สวนฟงกชั่นทางเลือกเมนู (Main Menu)
- ตําแหนงการวางเนื้อหาบทเรียน กราฟฟงกชั่น และแบบฝกหัด

รูปที่ 2 สวนประกอบหนาจอแสดงผล Web-based

3.2 การออกแบบและสรางสวนของบทเรียน
การออกแบบโครงสรางบทเรียนจะแยกดําเนินการ 3 สวนดังนี้
1. การออกแบบในสวนบทเรียน
- การเตรียมเนื้อหาบทเรียน การเตรียมเนื้อหาบทเรียน จะแยกเนื้อหาในเรื่องอนุพันธ
และจัดแบงหมวดหมูหัวขอยอย โดยการสแกน (Scan) บทเรียนเปนไฟลภาพ
- การวางโครงสรางการแสดงผล การแสดงผลจะทําการวางโครงสรางตามเนื้อหา
บทเรียน โดยจะออกแบบและสรางสวนติดตอกับผูเรียนในสวนหนาแรก และจัดเรียงตามเมนู
ตางๆ
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- การออกแบบและสรางสวนของบทเรียน
การออกแบบ และสรางสวนของบทเรียนจะเริ่มจาก หนาแสดงผลในสวนหนาแรก ตาม
การวางโครงสรางการแสดงผล เรียงไปตามเมนูตางๆ

รูปที่ 3 การออกแบบในสวนเนื้อหาบทเรียน

2. การออกแบบสวนประสาน Web-based
การสรางเนื้อหาบทเรียน จะสรางโดยใชเครื่องมือ Adobe Captivate 3 ซึ่งจะสรางแยก
จากสวนของเว็บไซต เพื่อการแสดงผลที่สวยงาม ในการนําเนื้อหาบทเรียนที่สรางเสร็จแลว
ติดตั้งเขาสูระบบเว็บไซตจะถูกบันทึกในรูปแบบ Flash (.SWF) เนื่องจากการบันทึกแบบนี้จะทํา
ใหไฟลมีขนาดเล็ก แตยังมีคุณภาพที่สมบูรณ และกําหนดขนาดเทากับ 800 x 600 Pixels เมื่อ
ไดไฟลบทเรียนแลวก็จะนําไปวางลงในตําแหนงเนื้อหาบทเรียน

รูปที่ 4 การออกแบบสวนประสาน Web-based
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3. การทดสอบ
การทดสอบการแสดงผล ไดทดสอบหลังจากที่ไดประสานสวนการออกแบบเนื้อหา เขา
กับการออกแบบโครงสรางเว็บไซต โดยทดสอบการเชื่อมโยงของทางเลือกเมนู เพื่อหาความ
ถูกตองของการเชื่อมโยง พรอมทดสอบการแสดงผลเนื้อหา ที่เชื่อมโยงกับเมนู และรูปแบบ
ปฏิสัมพันธของเนื้อหา สิ่งที่ไดจากการทดสอบเนื้อหา และการเชื่อมโยงสามารถตอบสนองซึ่งกัน
และกัน โดยที่เนื้อหาบทเรียนสามารถแสดงผลแบบปฏิสัมพันธกับผูเรียนได

รูปที่ 5 การทดสอบการเชื่อมโยงของเนื้อหาบทเรียนกับทางเลือกเมนู

4. วัตถุประสงค และประโยชนการนําไปใช
วัตถุประสงคในการนํา Web-based interface มาใชกับ e-Learning แบบ Interactive ก็
เพื่อสรางเนื้อหาบทเรียนที่แตกตางไปจากเดิม มุงเนนการแสดงผลที่มีปฏิสัมพันธ เพื่อผูเรียนจะ
ใหค วามสนใจ และมีส วนรวมโตต อบกับบทเรียน โดยไดพิจารณาถึ งฟ งกชั่ นการใช งานบน
เว็บไซต และฟงกชั่นการใชงานของเนื้อหาบทเรียนใหตอบสนองกับผูเรียนมากขึ้น
การวิเคราะหวัตถุประสงค ไดแบงออกเปน สวนการออกแบบ Web-base โดยพิจารณา
การวางโครงสรางเว็บไซต (Web Template) ซึ่งจะประกอบดวยตําแหนงการวางในสวนเนื้อหา
และฟงกชั่นทางเลือกเมนูตางๆ สําหรับสวนฟงกชั่นทางเลือกเมนู จะถูกแยกวิเคราะหไปยัง
ทางเลือกเมนูหลัก และทางเลือกเมนูบทเรียน สําหรับการวิเคราะหสวนเนื้อหาบทเรียน จะ
พิจารณาตําแหนงของเนื้อหาบทเรียนแตละบท และฟงกชั่นทางเลือกเมนูเนื้อหาบทเรียน
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4.1 การออกแบบในสวน Web-based interface
การใชงานสวน Web-based interface จะพิจารณาในสวนโครงสรางเว็บไซต (Web
Template) และฟงกชั่นทางเลือกเมนู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดตําแหนงการวางสวน
เนื้อหาใหสอดคลองและความสะดวกในการใชงานของผูเรียน
1. สวนโครงสรางเว็บไซต (Web Template)
การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Web Template) จะถูกสรางโดยใชเครื่องมือ
โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 และโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ในการ
ออกแบบใหเปน Web Template มีวัตถุประสงคเพื่อ กําหนดการแสดงผลที่เหมือนกันในทุกๆ
หนาเว็บไซต เนื่องจากการสราง e-Learning แบบ interactive จะนําเสนอเนื้อหาบทเรียนทั้ง 8
บทเรียน ทําใหตองมีการสรางหนาเว็บไซตหลายหนา และทุกหนาเว็บไซตจะเชื่อมโยงกัน
2. สวนฟงกชั่นทางเลือกเมนู
การออกแบบ Web-based interface จะกําหนดตําแหนงฟงกชั่นทางเลือกเมนู
ไวดานซายมือ เนื่องจากเปนตําแหนงสอดคลองกับระดับสายตาที่มักจะมองจากซายมายังขวา
และแบงฟงกชั่นทางเลือกเมนูออกเปน 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 แตจะ
เปนฟงกชั่นทางเลือกเมนูรอง (Sub Menu) โดยจะใชวิธีการแสดงผลแบบเลื่อนลงมาดานลาง
(Drop down Menu) เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาบทเรียนตางๆ โดยฟงกชั่นทางเลือกเมนูบทเรียน
นี้จะเชื่อมโยงเฉพาะบทเรียนเทานั้น ไมถูกเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตภายนอก วัตถุประสงคของ
การสรางฟงกชั่นทางเลือกเมนูบทเรียน มีไวใหผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนที่ตองการเรียนได
อยางสะดวกไมวาจะเปนการเลือกบทเรียนกอนหนา หรือขามไปยังบทเรียนที่ตองการได
4.2 สวนเนื้อหาบทเรียน
ส ว นเนื้ อ หาบทเรี ย นจะถู ก ออกแบบให มี ลั ก ษณะแตะเมาส แ ล ว แสดงผล (Mouse
Rollover) วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีการติดตามบทเรียน หรือมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน และได
วางฟงกชั่นทางเลือกเมนูบทเรียนดานลาง เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกหนาบทเรียนที่ตองการได
ทั้งไปขางหนา และถอยหลัง

8

รูปที่ 6 เนื้อหาบทเรียนหลังการวางเมาส และปุมฟงกชั่นทางเลือกเมนูบทเรียน

5. สรุป
การนํา Web-based Interface มาประยุกตใชกับ e-Learning แบบ Interactive ทาง
คณิตศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเรื่อง อนุพันธ ในวิชา
แคลคูลัส ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยไดพัฒนาบทเรียนให
สามารถแสดงผลบนเว็บไซต เพื่อผลักดันใหการเรียนรูไมถูกจํากัดในเรื่องเวลา และสถานที่
พร อ มทั้ ง ออกแบบให ผู เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ เนื้ อ หาบทเรี ย น อี ก ทั้ ง ยั ง เป น ต น แบบของ
e-Learning แบบ Interactive ในการนําไปประยุกตใชกับวิชาเรียนอื่นๆ เพื่อประหยัดคาใชจาย
ในการสรางบทเรียนออนไลน
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