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บทคัดยอ
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปดวยการเรียนการสอนผานเว็บ โดยเนื้อหาของบทความสวนนี้จะกลาวเฉพาะการจัดการเรียนการสอน
ผานเว็บ (Web -Based Instruction : WBI) โดยพิจารณาจากประโยชน คุณลักษณะและทรัพยากรของ
อินเทอรเน็ตและเวิลดวายเว็บ มาออกแบบเปนเว็บเพื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูอยางมีความหมาย ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธกันโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ที่กอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนซึ่งถือเปนมิติใหมของเครื่องมือ กระบวนการ
ในการเรียนการสอนและการประยุกตใหเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน สหัสวรรษใหมที่สามารถเรียนไดทุกที่ทุก
เวลา
บทความยังกลาวถึงประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บในรูปแบบตาง ๆ กันเทคนิค ลักษณะ
การออกแบบเว็บการเรียนการสอน ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ การจัดกิจกรรมผานเว็บ การ
ประเมินผลการเรียนที่มีการเรียนการสอนผานเว็บ และขอควรคํานึงเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตอไปในอนาคตดวย
Abstract
This study is a part of the dissertation on The Development of General Education
Teaching Effefctiveness by Web-based instruction. The subjest matter of the study is
focussed on Web-based Instruction, emphasizing on the benefit, characteristics, and
resources of Internet and World Wide Web. That is also to support and encourage to the
meaningful learning. Instructors and learners have interacted through computer networks,
which benefits teaching learning. This is the new dimension of teaching process and
application of education technology in the new millannium in and places and any time.
The study also mentions to various methods of learning by Web such as WBI
such as WBI design, Process of learning by Web, activity managing through Web, evaluation
and also some data for developing learning-teaching process in the future.

ความหมายและประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บ
เว็บ (Web) หรือ เวิลดไวดเว็บ (WWW : World Wide Web) เปนบริการหนึ่งในหลาย ๆ
บริการอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้นหลังบริการอื่น ๆ บนอินเทอรเน็ต นอกเหนือจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
การสนทนาผานเครือขาย การอภิปรายผานกระดานขาวการอานขาว การคนขอมูลและการถายโอนแฟมขอมูล
เว็บ (Web) คือ ขอมูลขาวสารในรูปเอกสารไฮเปอรเท็กซ (หมายถึงการเชื่อมโยงเอกสารไปยัง
เอกสารอื่น ๆ ที่อยูตางกัน) และมีไฮเปอรมีเดีย (ที่รวมถึงไฮเปอรเท็กซและสื่อหลากหลายที่ไดจากการเชื่อมโยง
นั้น) ที่ใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการติดตอสงขอมูลเอกสารนี้
การใชเว็บเพื่อการเรียนการสอนเปนการนําเอาระบบอินเทอรเน็ตมาออกแบบ เพื่อใชใน
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) มีชื่อเรียกหลายลักษณะ เชน การ
จัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) เว็บการเรียน (Web-Based Learning) เว็บการ
เรียน (Web-Based Training) อินเทอรเน็ตฝกอบรม (Internet-Based Training) อินเทอรเน็ตฝกอบรม
(Internet-Based Instruction) เวิลดไวดเว็บฝกอบรม (WWW-Based Instruction) เปนตน แตในที่นี้ได
เรียกวาการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) ซึ่งนาจะเปนแบบที่ใชและตรงกับคําอธิบาย
คุณลักษณะของการใชเว็บในระบบอินเทอรเน็ต เพื่อการเรียนการสอนมากที่สุด
ทั้งนี้มีผูนิยมและใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) เอาไว
หลายนิยาม ไดแก
Khan (1997) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) ไว
วา เปนการเรียนการสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอรามีเดียที่ชวยในการสอนโดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะ
และทรัพยากรของอินเทอรเน็ต (WWW) มาสรางใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย โดยสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรูอยางมีมากมาย โดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูในทุกทาง
Clark (1996) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนการสอนผานเว็บวาเปนการเรียนการสอน
รายบุคคลที่นําเสนอโดยการใชเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะหรือสวนบุคคล และแสดงผลในรูปของการใช
เว็บบราวเซอร สามารถเขาถึงขอมูลที่ติดตั้งไวไดโดยผานเครือขาย
Ralan and Gillani (1997) ไดใหคําจํากัดความของเว็บในการสอนเอาไวเชนกันวา เปนการ
กระทําของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุมคอนสตรัคติวิซึ่มและการเรียนรูใน
สถานการณรวมมือกัน โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรในเวิลดไวดเว็บ
Parson (1997) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บวา เปนการสอนที่นําเอาสิ่งที่
ตองการสงใหบางสวนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยเว็บสามารถกระทําไดในหลากหลายรูปแบบและหลาย
หลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมตอบทเรียนวัสดุชวยการเรียนรู และการศึกษาทางไกล

Driscoll (1997) ไดใหความหมายของอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนเอาไววา เปนการใช
ทักษะหรือความรูตาง ๆ ถายโยงไปสูที่ใดที่หนึ่ง โดยการใชเวิลดไวดเว็บเปนชองทางในการเผยแพรสิ่งเหลานั้น
การเรียนการสอนผานเว็บความหมายโดยรวมจึงหมายถึง การใชโปรแกรมสื่อหลายมิติที่อาศัย
ประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ตและเวิลดวายเว็บ มาออกแบบเปนเว็บเพื่อการเรียน
การสอน สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เชื่อมโยงเปนเครือขายที่สามารถเรียนได
ทุกที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผูสอนผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงซึ่ง
กันและกัน
การเรียนการสอนผานเว็บ จะตองอาศัยคุณลักษณะของอินเทอรเน็ต 3 ประการ ในการนําไปใช
และประโยชนที่จะได (Doherty , 1998) นั่นคือ
การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซตที่ประกอบไปดวยขอความกราฟก ซึ่ง
สามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสมในลักษณะของสื่อคือ
1.1 การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เชน เปนขอความ
1.2 การนําเสนอแบบสื่อคู เชน ขอความกับภาพกราฟก
1.3 การนําเสนอแบบมัลติมีเดียคือประกอบดวย ขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง
และภาพยนตร หรือวีดีโอ
การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเปนสิ่งจําเปนที่จะตองใชทุกวันในชีวิต ซึ่ง เปน
ลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ เชน
2.1 การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ
2.2 การสื่อสารสองทาง เชน การสงอีเมลหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกสโตตอบกัน การสนทนาผาน
อินเทอรเน็ต
2.3 การสื่อสารแบบหนึ่งแหลงไปหลายที่เปนการสงขอมูลความจากแหลงเดียวแพรกระจายไป
หลายแหง เชน การอภิปรายจากคนเดียวใหคนอื่น ๆ ไดรับฟงดวย หรือการประชุมทางคอมพิวเตอร
2.4 การสื่อสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง เชน การใชกระบวนการกลุมในสื่อสารบนเว็บโดยมี
ผูใชหลายคนและรูรับหลายคนเชนกัน
การกอเกิดปฏิสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะของอินเทอรเน็ตและคุณ
ลักษณะที่สําคัญที่สุดมี 3 ลักษณะ คือ
3.1 การสืบคน
3.2 การหาวิธีการเขาสูเว็บ
3.3 การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ
ประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บที่เปนมิติใหมของเครื่องมือ และกระบวนการในการ
เรียนการสอน (Pollack and Masters, 1997) ไดแก
การเรียนการสอนสามารถเขาถึงทุกหนวยงานที่มีอินเทอรเน็ตติดตั้งอยู
การเรียนการสอนกระทําไดโดยผูเขาเรียนไมตองทิ้งงานประจําเพื่อมาเขาชั้นเรียน
ไมตองเสียคาใชจายในการเรียนการสอน เชน คาที่พัก คาเดินทาง

การเรียนการสอนกระทําไดตลอด 24 ชั่วโมง
การจัดสอนหรืออบรมมีลักษณะที่ผูเขาเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนรูเกิดกับผูเขาเรียนโดย ตรง
การเรียนรูเปนไปตามความกาวหนาของผูรับการเรียนการสอนเอง
สามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหาไดตลอดเวลา
สามารถซักถาม หรือเสนอแนะ หรือถามคําถามไดดวยเครื่องมือบนเว็บ
สามารถแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูเขารับการอบรมไดโดยเครื่องมือสื่อสารในระบบ
อินเทอรเน็ตทั้งไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือหองสนทนา (Chat Room) หรืออื่น ๆ
ไมมีวิธีการมากนัก

