
 

บทที่ 1 
บทนํา 

  
ปจจุบันการดําเนินการสอนในสถาบันการศึกษาหลายแหง ไดมีการนําระบบการเรียนการ

สอนระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาใชเพื่อทดแทน หรือเพิ่มเติมเนื้อหาในการเรียนรูใหแกผูเรียนมาก
ข้ึน ดังนั้นเพื่อเพิ่มเติมแนวทางในการเรียนของผูเรียน ผูพัฒนาจึงไดทําการพัฒนาระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส กลุมวิชาภาษาไทยข้ึนมาเพื่อใชในโรงเรียนมวงไขพิทยาคม จังหวัดแพร และเพื่อให
โรงเรียนหรืออาจารยท่ีสนใจนําไปประยุกตใชตอไป 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษยในทุก ๆ ดานไมเวนแมแตดานการศึกษา จากเดิมท่ีมีการเรียนการสอนเฉพาะในหองเรียนโดย
มีอาจารยเปนผูสอนอยูหนาช้ันเรียนเทานั้น แตในยุคปจจุบันดวยอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารทําใหการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะสมกับผูเรียน
มากข้ึน กลาวคือ ไดมีการนําส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ มาใชในการดําเนินการเรียนการสอน 
เชน การเรียนดวยวีดีโอ ซีดีรอม เปนตน อีกท้ัง กระแสความนิยมในการใชอินเทอรเน็ตของมนุษยท่ี
นับวันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จึงทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต หรือท่ีเรียกวา อี-เลิรนนิงข้ึน 

อี-เลิรนนิง คือ รูปแบบของการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน 
ซีดีรอม เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณ
ดาวเทียม (Satellite) เปนตน ในการถายทอดเร่ืองราว และเนื้อหา โดยสามารถมีส่ือในการนําเสนอ
บทเรียนไดตั้งแต 1 ส่ือข้ึนไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถท่ีจะอยูในรูปของการสอนทางเดียว 
หรือการสอนแบบปฏิสัมพันธได  ซ่ึงการศึกษาคนควาในคร้ังนี้เปนการจัดทําอี-เลิรนนิงผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต ในกลุมวิชาภาษาไทย โดยเนนไปท่ีวรรณคดีไทยเปนหลัก เนื่องจากวรรณคดี
ไทยน้ันมีความสําคัญกับคนไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความสําคัญในดานวัฒนธรรมและ
เอกลักษณของชาติ ดวยเหตุนี้ ผูจัดทําจึงมีความประสงคท่ีจะทําการคนควาแบบอิสระ เร่ือง       
“การพัฒนาการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส กลุมวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(ชวงช้ันท่ี 3) โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จังหวัดแพร” เพื่อรวบรวมความรูเกี่ยวกับวรรณคดีไทยใหอยู
ในรูปแบบของส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหนักเรียนได



 2 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือชวยสรางระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ใน
รูปแบบการเรียนรูผานระบบเครือขายอินเทอรเนต็ กลุมวิชา ภาษาไทย 

2) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลเนื้อหาวิชาภาษาไทย เกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม 
3) เพื่อใชเปนส่ือเพ่ิมเติมจากการเรียนแบบบรรยาย 

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1) ไดระบบการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย  

2) ผูเรียนและผูสอนสามารถเรียนรู และใชงานระบบอยางเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือใช
ประโยชนจากระบบไดสูงสุด และใชเปนท่ีแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือ
ผูสอนกับผูสอนไดทุกที่ทุกเวลา 

3) ไดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภายในจังหวัดแพร
และจังหวัดตางๆ ในประเทศท่ีใหความสนใจ เพื่อนําไปใชและพัฒนาระบบในระดับตอไป 
 
1.4 ขอบเขตและวิธีดําเนินการ 

1.4.1 วิธีการดําเนินการการพัฒนาระบบ 
1) ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล เพื่อนําไปใชในออกแบบพัฒนาระบบ 
2) วิเคราะห ออกแบบระบบ / ระบบฐานขอมูล 
3) พัฒนาระบบ 
4) ติดต้ังระบบ และ ทดสอบการใชงาน 
5) ประเมินผลและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
6) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 
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1.4.2 ขอบเขตการพัฒนาระบบ 
1.4.2.1 ดานผูใชงานระบบอี-เลิรนนิงจะประกอบไปดวย 3 สวนดังนี้ 

1) ผูดูแลระบบ 
1. บริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ในระบบ ไดแก ขอมูลนักเรียน ,

ขอมูลอาจารย ,ขอมูลขาวประกาศ ,ขอมูลเว็บบอรด และขอมูล
เว็บไซต 

2. ควบคุมดูแลความเรียบรอยของระบบ และดูแลการเขาใชงาน
ของผูใชงาน 

3. สามารถสรางบทเรียนออนไลนได 
4. สามารถสรางแบบทดสอบออนไลนได 
5. สามารถสรางขาวประกาศได 
6. สามารถโพสขอความใน เว็บบอรดได 
7. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชงานระบบ 

2) ผูสอน 
1. สามารถสรางบทเรียนออนไลนได 
2. สามารถสรางแบบทดสอบออนไลนอยางงายได 
3. สามารถสรางขาวประกาศได 
4. สามารถนําขอมูลจากแบบทดสอบมาใชในการประเมินผลการ

เรียนของนักเรียนได 
5. สามารถโพสขอความใน เว็บบอรดได 
6. ตองมีการสมัครสมาชิกเพื่อเขาใชงาน 

3) ผูเรียน 
1. สามารถคนควาหาความรูจากระบบ 
2. ทําแบบทดสอบตามบทเรียนท่ีเรียน 
3. สามารถโพสขอความใน เว็บบอรดได 
4. ตองมีการสมัครสมาชิกเพื่อเขาใชงาน 

1.4.2.2 สรางระบบการใหบริการดานเน้ือหา กลุมวิชาภาษาไทย โดยเนนเนื้อหา
เกี่ยวกับวรรณคดีไทย 

1.4.2.3 สรางสวนการสรางแบบฝกหัด แบบทดสอบความรูในวิชาท่ีเรียน มีการ
ตรวจผลการทําแบบทดสอบแบบอัตโนมัติและจัดเก็บคะแนนการทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ
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1.4.2.4 สรางระบบฐานขอมูลนักเรียนและผูสอน และผลการทดสอบ 
1.4.2.5 สรางระบบติดตอส่ือสารระหวางผูเรียนกับผูสอน ซ่ึงไดแก กระดานขาว

อิเล็กทรอนิกส (เว็บบอรด)  
 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

1.5.1 ฮารดแวร 
1) Laptop Acer TravelMate 3212NWXMi CPU Intel(R) Pentium(R) M 

processor 740 Speed 1.73 GHz , 533 MHz FSB, 2 MB L2 cache, 512 MB DDR2, HDD 60 GB 
1.5.2 ซอฟตแวร 

1) AppServ 2.5.6 ( PHP 5.1.4, MySQL 5.0.22) 
2) Text Editor 
3) Macromedia Dreamweaver 8 
4) Adobe Photoshop Version 7.0 
5) ภาษาจาวาสคริปต (JavaScript Language) 
6) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวสเอกซพี (Microsoft Windows XP) 
7) โปรแกรมเว็บบราวเซอร(Web browser) ไดแก Internet Explorer Version 

6.0 และ Thai Firefox Edition  
8) โปรแกรมภาษาเอช ที เอ็ม แอล (HTML : Hyper Text Markup Langrage) 

 
1.6 นิยามศัพท 

การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Learning : E-Learning) หรือ อี-เลิรนนิง 
หมายถึง การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได ซ่ึงการถายทอดเนื้อหานั้น กระทําผาน
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทาง
สัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม(Satellite) ฯลฯ เปนตน ซ่ึงการเรียนลักษณะนี้ไดมีการ
นําเขาสูตลาดเมืองไทยในระยะหน่ึงแลว เชน คอมพิวเตอรชวยสอนดวยซีดีรอม การเรียนการสอน
บนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน (On-line Learning) การเรียนทางไกลผาน
ดาวเทียม หรือ การเรียนดวยวิดีโอผานออนไลน เปนตน 
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1.7 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการและรวบรวมขอมูล 
1.7.1 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.7.2 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จังหวัดแพร 
1.7.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


