
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดในการศึกษาวิจัย 

หลกัสูตรการศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ จดัให้นกัศึกษาต้องเรียน
วิชาพืน้ฐานร่วมกนั ทัง้นีว้ิชาพืน้ฐานเป็นวิชาหนึ่งท่ีนกัศกึษาทกุสาขาวิชาจะต้องเรียน คือ รายวิชา 
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ซึ่งวิชานีท่ี้ผู้ วิจยัได้รับผิดชอบให้สอน
เป็นประจ า ปัจจบุนันกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ มีจ านวนมากขึน้ ส่งผลให้การสอนวิชา
พืน้ฐานนีมี้จ านวนนกัศกึษาในแตล่ะห้องเรียนมีจ านวนมากขึน้ ท าให้ดแูลนกัศกึษาได้ไม่ทัว่ถึง และ
นกัศกึษาแตห้่องก็มีความหลากหลายในด้านระดบัความรู้ความสามารถท่ีแตกตา่งกนั โดยเฉพาะ
นกัศกึษาท่ีมีพืน้ฐานออ่นและไมไ่ด้รับการดแูลอาจสง่ผลให้เรียนไมท่นัเพ่ือนได้  
           ปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด้านการศึกษามากขึน้ 
เน่ืองด้วยในการท างานหรือการติดตอ่ส่ือสารข้อมลูในปัจจบุนันัน้จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทางด้าน
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องเป็นอย่างมาก และในความต้องการในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลการบริการ ข้อมูลประชาสมัพนัธ์ ข้อมูลสารสนเทศประเภทต่างๆ หรือการเข้าใช้
ข้อมลูขององค์กรหรือหนว่ยงานราชการก็เช่นกนั ท่ีปัจจบุนันีเ้ร่ิมมีเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอยู่ใน
รูปแบบของเว็บไซต์กนัทัง้สิน้  

ทางด้านการศึกษา ในปัจจุบนัเร่ิมมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางให้กับ
นกัศกึษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากในการ
สร้างชอ่งทางในตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ เรียนอีกช่องทางหนึง่  

ปัจจบุนัได้มีซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจ านวนมากท่ีใช้ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากขึน้ ใช้งานง่ายขึน้ โปรแกรมหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีน่าสนใจในปัจจบุนั คือ  Moodle ซึ่ง
เป็นโปรแกรมประเภทระบบจดัการเรียนการสอน ท่ีพฒันาขึน้ช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ ท าให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนท่ีผู้สอนกบัผู้ เรียน
สามารถมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกันได้ เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับใช้ในการจดัการรายวิชาผ่านเว็บไซด์ 
โดยก าหนดให้มีระบบการจดัการเว็บไซต์ซึ่งรองรับทัง้ผู้ดแูลระบบ  ผู้สอน และผู้ เรียน มีเคร่ืองมือท่ี
ชว่ยในการจดัแหลง่ความรู้ กิจกรรม และสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บให้เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานง่ายทัง้ส าหรับผู้ดแูลระบบ ผู้สอน และผู้ เรียน และเป็น Open Source 
Software สามารถใช้งานได้ฟรี (อมรเทพ, 2551) 
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 ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจจะให้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต กลุ่มตวัอย่างคือนกัศกึษา จ านวน 1 
ห้อง ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตให้มีคณุภาพมากขึน้  

 
2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.1 Moodle  
Moodle คืออะไร 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) คือ โปรแกรมท่ี 

ประมวลผลในเคร่ืองบริการ(Server-Side Script) ท าหน้าท่ีให้บริการระบบ e-Learning ท าให้
ผู้ดแูลระบบ สามารถเปิดบริการแก่ครู และนกัเรียนผา่นบริการ 2 ระบบ คือ 

1. ระบบ CMS (Course Management System) หรือระบบจดัการเนือ้หา เป็นบริการให้
ครูสามารถจดัการเนือ้หา เตรียมเอกสาร ส่ือมลัตมีิเดีย แบบฝึกหดัตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

2. ระบบ LMS (Learning Management System) หรือระบบจดัการเรียนรู้ เป็นบริการให้ 
นกัเรียน เข้าเรียนรู้ตามล าดบั ตามชว่งเวลา ตามเง่ือนไขท่ีครูได้จดัเตรียมอยา่งเป็นระบบ และ 
ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน พร้อมแสดงผลการตดัเกรดอตัโนมตั ิ
 

ความสามารถของ Moodle 
1. เป็น Open Source ท่ีได้รับการยอมรับ 
2. รองรับทัง้ CMS (Course Management System) และ LMS (Learning 

Management System) ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนือ้หาของครู พร้อมบริการให้
นกัเรียนเข้ามาศกึษา บนัทกึกิจกรรมของนกัเรียน และตดัเกรด 

3. เป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารออนไลน์ เช่น Microsoft Office, Web Page, PDF หรือ 
Image เป็นต้น มีเอกสารท่ีเคยรวบรวมไว้ ก็สง่เข้าไปเผยแพร่ได้โดยง่าย 

4. มีระบบติดตอ่ส่ือสารระหว่างนกัเรียน เพ่ือนร่วมชัน้ และครู เช่น chat หรือ webboard 
เป็นต้น นกัเรียนฝากค าถาม ครูทิง้การบ้านไว้ ครูนดัสนทนาแบบออนไลน์ ครูนดัสอนเสริม หรือ
แจกเอกสารให้อา่นก่อนเข้าเรียนก็ได้ 

5. มีระบบแบบทดสอบ รับการบ้าน และกิจกรรม ท่ีรองรับระบบให้คะแนนท่ีหลากหลาย
ให้สง่งาน ให้ท าแบบฝึกหดั ตรวจให้คะแนนแล้ว export ไป excel ได้ 
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6. ส ารองข้อมูลเป็น .zip แฟ้มเดียวได้ ท าให้ครูหรือนักเรียนน าไปกู้ คืนในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใดก็ได้ 

7. ผู้บริหารท่ีมีวิสยัทศัน์ และใจกว้าง ส่งเสริมเร่ืองนีเ้พราะ ครูได้ท าหน้าท่ี นกัเรียนได้
เรียนรู้ และสถาบนัยกระดบัการให้บริการ ครูเตรียมสอนเพียงครัง้เดียว แตน่กัเรียนเข้ามาเรียนก่ี
รอบก็ได้จบไปเข้าแล้วกลบัมาทบทวนก็ได้ 

 
การใช้ moodle ควรมีอะไรบ้าง 
1. มี Web Browser เช่น Internet explorer ในการติดตอ่กบั moodle ทัง้โดยอาจารย์ 

และนกัเรียน 
2. มี Web Server ท่ีให้บริการ php และ mysql 
3. มีผู้ติดตัง้ ผู้ดแูล และบ ารุงรักษา ควรท าโดยนกัคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบั

การเขียนเว็บ 
4. มีครู นกัเรียน และผู้บริหารท่ียอมรับในเทคโนโลยี 
5. มีการเช่ือมตอ่เป็นเครือขา่ย เชน่ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเครือขา่ยท้องถ่ิน (LAN) 

 
ผู้เก่ียวข้องกับ Moodle 
1. ผู้ดแูล (Admin) : ติดตัง้ระบบ บ ารุงรักษา ก าหนดคา่เร่ิมต้น และก าหนดสิทธ์การเป็น

ผู้สอน 
2. ผู้สอน (Teacher) : เพิ่มแหล่งข้อมลู เพิ่มกิจกรรม ให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผู้ เรียน 

ตอบค าถาม และตดิตอ่ส่ือสาร 
3. ผู้ เรียน (Student) : เข้าศกึษาแหลง่ข้อมลู และท ากิจกรรม ตามแผนการสอน 
4. ผู้ เย่ียมชม (Guest) : เข้าเรียนได้เฉพาะวิชาท่ีอนญุาต และจ ากดัสิทธ์ในการท ากิจกรรม 

 
รูปแบบการใช้งานและการแบ่งระดับการเข้าถงึข้อมูลของ Moodle 
Moodle มีรูปแบบการใช้งานและการแบ่งระดบัการเข้าถึงข้อมูลไว้โดยการก าหนดสิทธิ

การเข้าใช้ ของสมาชิก ซึง่การตรวจสอบการเป็นสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากตวัระบบเอง หรือ
สามารถเลือก ให้มีการตรวจสอบการเป็นสมาชิกจากเคร่ืองแม่ข่าย LDAP ก็ได้ โดย Moodle ได้
แบง่ระดบัการเข้าถึงข้อมลู 3 ระดบั คือ 

1. ผู้บริหารจดัการ/ผู้ดแูลระบบ (Administrator) สามารถตัง้คา่หรือปรับเปล่ียนคา่ตา่ง ๆ 
ของระบบได้เช่น การตัง้คา่ของเว็บไซต์ผู้ดแูลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบส่วนประกอบตา่งๆ 
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ในระบบได้หรือ การเปล่ียนแปลงรูปแบบเว็บไซต์(Theme) เช่นการเปล่ียนโทนสีของเว็บไซต์ โดย
ระบบนีจ้ะมีโทนสีให้เลือกมากมาย ส่วนของภาษาท่ีใช้แสดง การจดัการเก่ียวกับสมาชิก บนัทึก
การใช้งานเว็บไซต์ ระบบจดัการไฟล์ของเว็บไซต์ และการจดัการองค์ประกอบอ่ืนๆ ของระบบ 
ได้แก่ กระดานถาม-ตอบ การบ้าน/แบบทดสอบ ค าศพัท์ เป็นต้น ซึ่งสามารถซ่อนหรือแสดง
องค์ประกอบนัน้ ๆ ได้รวมทัง้ยงัสามารถส ารองข้อมลูของระบบได้ 

2. ผู้สอน (Instructor) ท าหน้าท่ีช่วยลดเวลาท่ีผู้สอนจะต้องจดัเตรียมเนือ้หาเพ่ือการ
น าเสนอโดย Moodle มีระบบชว่ยเหลือท่ีชว่ยให้การจดัเก็บเนือ้หาและป้อนข้อมลูผ่านทางเว็บเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลเป็นไปได้ง่าย ซึ่งระบบได้เตรียมเคร่ืองมือและช่องทางการใช้งานไว้อย่าง
หลากหลาย โดยในสว่นน าเข้าและจดัเก็บเนือ้หาข้อมลูนัน้ ผู้สอนสามารถสร้างเนือ้หาของหลกัสตูร 
กระดานเสวนาการบ้าน ค าศพัท์ท่ีใช้ในแตล่ะหลกัสตูร ตวัเลือก วารสาร สมัมนา ห้องสนทนา 
แบบทดสอบและแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ได้ รวมทัง้ยงัสามารถดูรายงานผลกิจกรรมได้ด้วย โดย
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านีผู้้สอนสามารถท่ีจะเพิ่มเติม แก้ไขหรือลบออกจากรายวิชาท่ีสอนได้ 
นอกจากนีผู้้สอน ยงัสามารถใช้ประโยชน์จากระบบบนัทึกและติดตามการใช้งานของผู้ เรียน  ให้
สามารถตรวจสอบการเรียนรู้และพฒันาการของผู้ เรียนได้และ  Moodle ยงัสามารถน าเสนอการ
เรียนการสอนในรูปแบบของไฟล์ น าเสนอ (Microsoft PowerPoint) ไฟล์เอกสาร (Microsoft 
Word) ไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์เสียงได้อีกด้วยนอกจากนีย้งัมีคณุสมบตัิอ่ืน ๆ มากมาย เช่น ผู้สอนยงั
สามารถท่ีจะสนทนากบัผู้ เรียนได้โดยตรง โดยท าการสนทนาผา่นห้องสนทนาท่ีระบบบริหารจดัการ
การเรียนรู้ได้จดัเตรียมไว้ให้และยงัสามารถออกข้อสอบ เพ่ือใช้ในการประเมินผลการเรียนของ
ผู้ เรียนได้อีกด้วย อีกทัง้ยงัสามารถก าหนดช่วงระยะเวลาของแบบทดสอบหรือข้อสอบ เพ่ือให้
ผู้ เรียนเข้ามาท าแบบทดสอบหรือข้อสอบ ตามวนัเวลาท่ีก าหนด 

3. ผู้ เรียน (Student) สามารถเข้าเรียนรายวิชาตา่ง ๆ ท่ีตนเองมีสิทธ์ิเรียนได้ตามท่ีผู้สอน
ได้ให้สิทธ์ิในการเข้าเรียนของแตล่ะรายวิชา โดยผู้ เรียนแตล่ะคนจะมีสมดุบนัทกึเป็นของตวัเอง เพ่ือ
ช่วยในการจดบนัทึกในระหว่างท่ีเรียนได้ อีกทัง้ยงัสามารถใช้ห้องสนทนาเป็นช่องทางส าหรับการ
ตดิตอ่ส่ือสารกบัอาจารย์ผู้สอนได้ ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัตา่ง ๆ และผู้ เรียนสามารถท่ีจะทราบคะแนน
จากการท าการบ้านหรือแบบทดสอบท่ีอาจารย์มอบหมายให้ท ารวมทัง้ยงัสามารถส่งการบ้านผ่าน
ระบบนีไ้ด้เช่นกนั โดยการอพัโหลดไฟล์งานผ่านทาง Web Browser ได้โดยตรง นอกจากนัน้ 
Moodle ยงัได้เตรียมเคร่ืองมือส าหรับการติดตอ่กบัผู้สอนหรือผู้ดแูลระบบไว้อีกหลายช่องทาง  เช่น 
หากผู้ เรียนมีข้อสงสยัในรายวิชาท่ีเรียนก็สามารถโพสต์ข้อความผ่านกระดานถาม-ตอบ ได้หรือ
หากต้องการตดิตอ่กบัอาจารย์ผู้สอน ก็สามารถสง่จดหมายอิเลคทรอนิกส์ถึงอาจารย์ผู้สอนได้ 
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แหล่งข้อมูล หรือกิจกรรมของ Moodle 
1. SCORM (แหลง่ข้อมลู ท่ีรวม Content จากภายนอก ท่ีเป็นมาตรฐาน) 
2. Wiki (สารานกุรม ท่ียอมให้ผู้ เรียนเข้ามาแก้ไข) 
3. อภิธานศพัท์ (Glossary : รวมค าศพัท์ จดัหมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้) 
4. ห้องสนทนา (Chat : ห้องท่ีสามารถนดัเวลาสนทนาระหวา่งครู และนกัเรียน) 
5. กระดานเสวนา (Forum : กระดานให้ครู และนกัเรียนเข้ามาฝากความคดิเห็น) 
6. การบ้าน (Assignment : ท่ีนกัเรียนพิมพ์งานแล้วน ามา upload สง่ครู) 
7. ห้องปฏิบตักิาร (Workshop : ท่ีนกัเรียนท างาน แล้วสง่ ซึง่ประเมินได้หลายแบบ) 
8. ป้ายประกาศ (Label : แสดงข้อความ เพ่ือประกาศให้ทราบ) 
9. แบบทดสอบ (Quiz : สร้างคลงัข้อสอบ แล้วเลือกมาให้ท าบางสว่น ระบบสามารถ

อตัโนมตัิ) 
10. โพลล์ (Poll : แสดงความคดิเห็นตามตวัเลือก) 
11. แหลง่ข้อมลู (Resources : text, html, upload, weblink, webpage, program) 

จะเห็นได้วา่ Moodle เป็นระบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Open Source Software ท่ี 
พฒันาขึน้เพ่ือชว่ยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเสมือน
เรียนในห้องเรียนจริงท่ีผู้สอนกบัผู้ เรียนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัได้ 
(เฉลิม ฟักออ่น, 2552 )  

 
2.2 e-Learning 
ความหมายของ e-Learning (What is e-Learning?) 
การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งใช้การ

ถ่ายทอดเนือ้หา(delivery methods) ผ่านทางอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสญัญาณโทรทศัน์ หรือ สญัญาณ
ดาวเทียม และใช้รูปแบบการน าเสนอเนือ้หาสารสนเทศ ในรูปแบบตา่ง ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการ
เรียนท่ีเราคุ้นเคยกนัมาพอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer-Assisted Instruction) 
การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียม หรืออาจอยู่ในลกัษณะท่ียงัไม่คอ่ยเป็นท่ีแพร่หลายนกั เช่น การเรียนจาก
วิดีทศัน์ตามอธัยาศยั (Video On-Demand) เป็นต้น 
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อยา่งไรก็ดี ในปัจจบุนั เม่ือกล่าวถึง e-Learning คนส่วนใหญ่จะหมายเฉพาะถึง การเรียน
เนือ้หาหรือสารสนเทศซึง่ออกแบบมาส าหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web 
Technology) ในการถ่ายทอดเนือ้หา และเทคโนโลยีระบบการบริหารจดัการการเรียนรู้ (Learning 
Management System)ในการบริหารจดัการการเรียนรู้ของผู้ เรียนและงานสอนด้านต่างๆ  โดย
ผู้ เรียนท่ีเรียนจาก e-Learning นีส้ามารถศึกษาเนือ้หาในลกัษณะออนไลน์ นอกจากนี ้ เนือ้หา
สารสนเทศของ e-Learning จะถูกน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia 
Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) 

จากความหมายท่ีคนสว่นใหญ่นิยาม e-Learning นัน้ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ชดัเจน
ว่า e-Learningไม่ใช่เพียงแคก่ารสอนในลกัษณะเดิม ๆ และน าเอกสารการสอนมาแปลงให้อยู่ใน
รูปดิจิตลั และน าไปวางไว้บนเว็บ หรือระบบบริหารจดัการการเรียนรู้เท่านัน้ แต่ครอบคลุมถึง 
กระบวนการในการเรียนการสอน หรือการอบรมท่ีใช้เคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นทางการเรียนรู้ (flexible learning)สนบัสนนุการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีผู้ เรียน
เป็นศนูย์กลาง (learner-centered) และการเรียนในลกัษณะตลอดชีวิต(life-long learning) ซึ่ง
อาศยัการเปล่ียนแปลงด้านกระบวนทศัน์ (paradigm shift) ของทัง้กระบวนการในการ 
เรียนการสอนด้วย นอกจากนี ้ e-Learning ไม่จ าเป็นต้องเป็นการเรียนทางไกลเสมอ คณาจารย์
สามารถน าไปใช้ในลกัษณะการผสมผสาน (blended) กบัการสอนในชัน้เรียนได้ 
Best Practice in Teaching with e-Learning  

ลักษณะส าคัญของ e-Learning (Feature of e-Learning) 
ลกัษณะส าคญัของ e-Learning ท่ีดี ควรจะประกอบไปด้วยลกัษณะส าคญั 4 ประการ 

ดงันี ้
1. ทกุเวลาทกุสถานท่ี (Anywhere, Anytime) หมายถึง e-Learning ควรต้องชว่ยขยาย

โอกาสในการเข้าถึงเนือ้หาการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้จริง ในท่ีนีห้มายรวมถึง การท่ีผู้ เรียนสามารถ
เรียกดเูนือ้หาตามความสะดวกของผู้ เรียน เชน่ ผู้ เรียนมีการเข้าถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่กบั
เครือข่ายได้อยา่งยืดหยุน่ 

2. มลัตมีิเดีย (Multimedia) หมายถึง e-Learning ควรต้องมีการน าเสนอเนือ้หาโดยใช้
ประโยชน์จากส่ือประสมเพ่ือชว่ยในการประมวลผลสารสนเทศของผู้ เรียนเพ่ือให้เกิดความคงทนใน
การจดจ าและ/หรือการเรียนรู้ได้ดีขึน้ 

3. การเช่ือมโยง (Non-linear) หมายถึง e-Learning ควรต้องมีการน าเสนอเนือ้หาใน
ลกัษณะท่ีไม่เป็นเชิงเส้นตรง กล่าวคือ ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงเนือ้หาตามความต้องการ โดย e-
Learning จะต้องจดัหาการเช่ือมโยงท่ียืดหยุ่นแก่ผู้ เรียน นอกจากนีย้งัหมายถึงการออกแบบให้
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ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ตามจงัหวะ (pace) การเรียนของตนเองด้วย เช่น ผู้ เรียนท่ีเรียนช้าสามารถ
เลือกเนือ้หาท่ีต้องการเรียนซ า้ได้บอ่ยครัง้ ผู้ เรียนท่ีเรียนดีสามารถเลือกท่ีจะข้ามไปเรียนในเนือ้หาท่ี
ต้องการได้โดยสะดวก 

4. การโต้ตอบ (Interaction) หมายถึง e-Learning ควรต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
โต้ตอบ (มีปฏิสมัพนัธ์) กบัเนือ้หา หรือกบัผู้ อ่ืนได้ กลา่วคือ 

1) e-Learning ควรต้องมีการออกแบบกิจกรรมซึง่ผู้ เรียนสามารถโต้ตอบกบั 
เนือ้หา (Interactive Activities) รวมทัง้มีการจัดเตรียมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ผู้ เรียน
สามารถตรวจสอบ ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 

2) e-Learning ควรต้องมีการจดัหาเคร่ืองมือในการให้ชอ่งทางแก่ผู้ เรียนในการ 
ติดตอ่ส่ือสาร (Collaboration Tools) เพ่ือการปรึกษา อภิปราย ซกัถาม แสดงความคิดเห็นกับ
ผู้สอน วิทยากรผู้ เช่ียวชาญ หรือเพ่ือน ๆ ร่วมชัน้เรียน  

โดยในส่วนของการโต้ตอบนี  ้ จะต้องค านึงถึงการให้ผลป้อนกลับท่ีทันต่อเหตุการณ์ 
(Immediate Response) ซึ่งอาจหมายถึง การท่ีผู้สอนต้องเข้ามาตอบค าถามหรือให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ เรียนอย่างสม ่าเสมอ และทนัเหตกุารณ์ รวมถึง การท่ี e-Learning ควรต้องมีการออกแบบให้มี
การทดสอบ การวดัผล และการประเมินผล ซึ่งสามารถให้ผลป้อนกลบัโดยทนัทีแก่ผู้ เรียน ไม่ว่าจะ
อยูใ่นลกัษณะของแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) หรือ แบบทดสอบหลงัเรียน (posttest) ก็ตาม 
(Information Technology Service Center, 2557) 
 

2.3 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (Internet technology) 
อินเตอร์เน็ตคืออะไร  
อินเตอร์เน็ต (Internet) มาจากค าวา่ Interconnection Network  
หมายถึง “เครือข่าย” (หรือเครือข่าย) คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมตอ่กนัทัว่โลก โดยมี

มาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นแบบเดียวกัน  ซึ่งคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายแต่ละ
เคร่ืองสามารถรับและส่งข้อมลูในรูปแบบตา่งๆ ได้หลากหลาย รูปแบบ เช่น ตวัอกัษร ภาพกราฟิก 
และเสียง เป็นต้น 

 
บริการต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต  

1. บริการด้านการส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมลู 
2. บริการรับสง่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรือ E-Mail)  
3. บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมลู (File Transfer Protocol)  
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4. บริการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Login, Telnet)  
5. บริการแลกเปล่ียนข้อมลูและความคดิเห็น (Usenet News)  
6. บริการติดตอ่สนทนาออนไลน์ (Chat)  
7. บริการค้นหาข้อมลูและแสดงข้อมลูในลกัษณะของ Gopher, Archie และ WAIS  
8. บริการค้นหาและแสดงข้อมลูผา่นเครือขา่ยใยแมงมมุ (WWW: World Wide Web)  

 
การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต  
เป็นท่ีทราบกนัดีแล้วว่าข้อมลูและบริการตา่งๆ ในอินเตอร์เน็ตมีเป็นจ านวนมากมายและ

หลายหลากประเภท ทาให้มีการพฒันาและประยกุต์ใช้อินเตอร์เน็ตกบังานในด้านตา่งๆ  มากมาย
จงึจะขอยกตวัอยา่งการประยกุต์ใช้อินเตอร์เน็ตพอสงัเขป ดงันี ้

1. ด้านการศกึษา เชน่ ระบบการจดัการเรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนผา่นเว็บ 
หรือ E-Learning ห้องสมดุดิจิตอล (Digital Library)  

2. ด้านธุรกิจการค้า เชน่ มีการให้บริการโฆษณาสินค้าบริการและการซือ้ขายสินค้าบริการ
ตา่งๆ ผา่นทางอินเตอร์เน็ต หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือวา่ E-Commerce 

3. ด้านการเงินการธนาคาร เชน่ ใช้ตรวจสอบยอดบญัชี การโอนเงิน การสัง่ช าระคา่สินค้า
และบริการการตรวจสอบยอดคา่ใช้จา่ยบตัรเครดติ การสัง่อายตัเช็ค เป็นต้น 

4. ด้านความบนัเทิง เชน่ การอา่นข่าวสารจากวารสารและหนงัสือพิมพ์ตา่งๆ จากเว็บไซต ์
โดยมีเนือ้ความและภาพประกอบเชน่เดียวกบัสิ่งพิมพ์เหล่านัน้ท่ีอ่านกนัตามปกติ นอกจากนีย้งั
สามารถชมตวัอย่างภาพยนตร์ซึง่เป็นภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียง หรือฟังเพลงผา่นอินเตอร์เน็ตได้
อีกด้วย การค้นหาข้อมลูเพื่อใช้ในการพกัผ่อนหย่อนใจ หรือสนัทนาการตา่งๆ ก็ถือเป็นประโยชน์แก่
ผู้ใช้ได้เชน่กนั รวมทัง้การสนทนาพดูคยุระหว่างผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตด้วยการแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นผา่นทางเว็บ-บอร์ดตา่งๆ ก็เป็นสิ่งหนึง่ท่ีท าให้ผู้ใช้ได้ทัง้ความรู้ และความเพลิดเพลินเป็น
อยา่งมาก (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550) 

 


