
 
บทที่ 2 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การพัฒนาการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส กลุมวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน (ชวงช้ันท่ี 3) โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จังหวัดแพร ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 6 สวน ตามลําดับดังนี้ 
 2.1 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

2.2 คอมพิวเตอรชวยสอน  
 2.3 การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Learning) 
 2.4 ฐานขอมูลและระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
 2.5 พี เอช พ ี(PHP – Professional Home Page) ภาษาสคริปตสําหรับเขียนโปรแกรม 
 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2544) ไดจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ข้ึน โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 
 (1) หลักการ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายจัดการศึกษาของประเทศ       
จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไวดังนี้ 

• เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล 

• เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 

• สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

• เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 

• เปนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
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(2) จุดหมาย 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีปญญา 

มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมาย
ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 

• เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

• มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการ
คนควา 

• มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

• มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะ
การคิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 

• รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 

• มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน
ผูบริโภค 

• เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี 
ยึดม่ันในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

• มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา          
ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

• รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามใหสังคม 
(3) โครงสราง 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู ท่ีกําหนดไว
ใหสถานศึกษาและผู ท่ีเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้ 
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3.1 ระดับชวงช้ัน 
 กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงช้ัน ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้ 
  ชวงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 
  ชวงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 
  ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
  ชวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
 3.2 สาระการเรียนรู 
 กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวนการ
การเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้ 

• ภาษาไทย 

• คณิตศาสตร 
• วิทยาศาสตร 
• สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

• สุขศึกษาและพลศึกษา 
• ศิลปะ 

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
• ภาษาตางประเทศ 

สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมนี้ เปนพื้นฐานสําคัญท่ีผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน 2 
กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนาธรรม เปนสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสราง
พื้นฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ   กลุมท่ีสอง ประกอบดวย      
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการ
เรียนรูท่ีเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยาง
สรางสรรค 

เร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู
ไวในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะ กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมภาษาตางประเทศ กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงช้ัน สวนภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ 
สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนท่ีจําเปน
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนท่ีตอบสนองความสามารพ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพ่ิมข้ึนไดใหสอดคลองและ
สนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

3.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติม

จากกิจกรรมท่ีไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมท่ี
เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ
อยางแทจริง การพัฒนาท่ีสําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน       
ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งท่ีสนองนโยบายในการสราง
เยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองครวมของ
ความเปนมนุษย ท่ีสมบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชน เพื่อ สังคม                     
ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

• กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน
เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพท่ี
ดี ซ่ึงผูสอนทุกคนตองทําหนาท่ีแนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสู
โลกอาชีพและการมีงานทํา 

• กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบ
วงจรต้ังแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน 

3.4 มาตรฐานการเรียนรู 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 

ท่ีเปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมของ
แตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ซ่ึงกําหนดเปน 
2 ลักษณะ คือ 

• มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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• มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 
เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบใน

แตละชวงช้ัน คือ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 
มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเฉพาะ

มาตรฐานการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงคเพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีเขมข้ึนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนา
เพิ่มเติมได ซ่ึงโครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวมแสดงไวดังตารางท่ี 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 โครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ชวงชั้นท่ี 1 
(ป.1-3) 

ชวงชั้นท่ี 2 
(ป.4-6) 

ชวงชั้นท่ี 3 
(ม.1-3) 

ชวงชั้นท่ี 4 
(ม.4-6) 

การศึกษาภาคบังคับ  

ชวงชั้น 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม  
ภาษาไทย     
คณิตศาสตร     
วิทยาศาสตร     
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
สุขศึกษาและพลศึกษา     
ศิลปะ     
การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ภาษาตางประเทศ     
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

เวลาเรียน 
ประมาณปละ 
800-1,000 
ชม. 

ประมาณปละ 
800-1,000 
ชม. 

ประมาณปละ 
1,000-1,200 
ชม. 

ไมนอยกวาป
ละ 1,200 ชม. 
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หมายเหตุ 
  หมายถึง สาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักเพื่อสรางพื้นฐานการคิด        
การเรียนรู และการแกปญหา 
  หมายถึง สาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางความเปนมนุษย และศักยภาพพื้นฐานในการคิด 
และการทํางาน 
  หมายถึง กิจกรรมท่ีเสริมสรางการเรียนรูนอกจากสาระการเรียนรู 8 กลุม และการ
พัฒนาตนตามศักยภาพ 
 

(4) สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการ
กําหนดคุณภาพของผูเรียนเม่ือเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนท่ีจําเปน
สําหรับเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได ในท่ีนี้
จะอธิบายเฉพาะกลุมวิชาภาษาไทย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 มาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาไทย 
 สาระท่ี 1 : การอาน 

มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดส้ินใจ แกปญหา
และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

สาระท่ี 2 : การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน

เร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

สาระท่ี 3 : การฟง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด  

ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 สาระท่ี 4 : หลักการใชภาษา 

มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ
ของชาติ 
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 มาตรฐาน ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ  
และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ  สังคม และ
ชีวิตประจําวัน 

สาระท่ี 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส คร้ังนี้ไดพัฒนาในกลุมวิชา
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชวงช้ันท่ี 3 คือ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนมวงไขพิทยา
คม จังหวัดแพร โดยเนนท่ีสาระการเรียนรูท่ี 5 คือ วรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อเพื่อพัฒนา
เคร่ืองมือชวยสรางระบบการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส กลุมวิชา ภาษาไทย สาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม อีกท้ังเพื่อเปนประโยชนตออาจารย นักเรียน และโรงเรียน สามารถนํามา
ประยุกตใชกับการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสในวิชา และสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ดวย 
 
2.2 คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Aided Instruction) 
 (1) ความหมายของ CAI 
 สุวิมล เข้ียวแกว (2542) ใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted 
Instruction : CAI) วาหมายถึง บทเรียนท่ีใชคอมพิวเตอรเปนส่ือหรือชองทางในการนําเสนอเนื้อหา 
ซ่ึงอาจเปนกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ โดยมีการรวมศักยภาพการทํางานของคอมพิวเตอรและ
โครงสรางท่ีพึงประสงคของบทเรียนแบบโปรแกรมเขาไวดวยกันอยางเหมาะสมกลมกลืน ซ่ึงสวน
ใหญจะไดรับการออกแบบ เพื่อมุงใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาดวยตนเองตามความพรอม ความถนัด 
และความสนใจของผูเรียนเปนหลัก จึงมีลักษณะเปนการเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized 
Instruction) ในแตละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพ กราฟฟค ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว รวมท้ังเสียง
ประกอบดวย 
 วุฒิชัย ประสารสอย (2543) ใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted 
Instruction; Computer-Aid Instruction : CAI) วาเปนการจัดโปรแกรมเพ่ือการเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน 
 จากความดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายของ “คอมพิวเตอรชวยสอน” หรือ CAI 
คือ การนําคอมพิวเตอรมาเปนเคร่ืองมือสรางใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียน
ดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย เนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ 
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ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีท้ังตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดให
ผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) แกผูเรียน และยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนในแตละคน ท้ังนี้จะตองมีการวางแผนการในการผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอเนื้อหา
ในรูปแบบท่ีแตกตางกัน 
 (2) องคประกอบสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ข อ มู ล จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต  http://www.bmaeducation.in.th/content_view.aspx?con=9 2 2              
(13 พฤศจิกายน 2549) ไดกลาวถึงองคประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอนวามีดังนี้ 

• เสนอส่ิงเราใหกับผูเรียน ไดแก เนื้อหา ภาพนิ่ง คําถาม ภาพเคล่ือนไหว 

• ประเมินการตอบสนองของผูเรียน ไดแก การตัดสินคําตอบ 

• ใหขอมูลยอนกลับเพื่อการเสริมแรง ไดแก การใหรางวัล หรือ คะแนน 

• ใหผูเรียนเลือกส่ิงเราในลําดับตอไป 
(3) รูปแบบตางๆ ของคอมพิวเตอรชวยสอน 
สุวิมล เข้ียวแกว (2542 : 4-7) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนวามีรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 
การสอนเสริม (Tutorial Instruction)  
เปนรูปแบบของบทเรียนท่ีมีผูพัฒนาขึ้นมากท่ีสุด อาจใชในการสอนเสริม สอนกึ่งทบทวน 

หรือใหผูเรียนศึกษาหาความรูลวงหนากอนการเรียนในช้ันเรียน โดยจะเสนอเน้ือหาของความรูเปน
สวนยอย ๆ แกผูเรียนในรูปแบบของขอความ ภาพ เสียง หรือทุกรูปแบบรวมกัน แลวใหผูเรียนตอบ
คําถามเปนชวง ๆ ไปจนจบบทเรียน เม่ือผูเรียนตอบคําถามแลว จะไดรับขอมูลยอนกลับ ซ่ึงอาจเปน
การเสริมกําลังใจในลักษณะท่ีอาจเปนขอความ ภาพหรือเสียง ใหปรากฏออกมา ถาตอบผิดตองมี
การอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมแลวจึงถามซํ้า หากตอบถูกก็จะมีการชมเชย แลวนําเสนอดวยเนื้อหาตอไป 

การฝกหัด (Drill and Practice) 
เปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการใชเพื่อทดสอบความรู ความเขาใจ ไมมีการเสนอเนื้อหา

ความรูแกผูเรียน แตจะมีการถามคําถามท่ีไดคัดเลือกมา โดยการนําเสนอคําถามส้ัน ๆ ใหผูเรียนตอบ
จนกวาจะสามารถตอบคําถามไดเปนท่ีนาพอใจ การฝกหัดโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น อาจจะ
เปนอีกทางออกหนึ่งของความพยายามแกไขขอดวยของการทําแบบฝกหัด โดยท่ัวไปที่คอนขางนา
เบ่ือ ซ่ึงในบางคร้ังอาจเกิดจากความรูสึกจําเจระหวางผูสอนกับผูเรียน 

สถานการณจําลอง (Simulation) 
การใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู โดยการจําลองสถานการณเปนจุดเดนท่ี

สําคัญอยางหนึ่งของส่ือชนิดนี้ เพราะการนํากิจกรรมที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมาใหผูเรียนได
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ศึกษานั้น เปนส่ิงท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ การใชสถานการณจําลอง   
จึงเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีมีความซับซอนเขาใจยากไมสามารถมองเห็นไดตองอาศัยจินตนาการ 
เนื้อหาท่ีมีลําดับการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง ตลอดจนเนื้อหาท่ีไมสามารถศึกษาในเหตุการณจริงได 

เกมสเพื่อการสอน (Instruction Games) 
การเลนเกมสคอมพิวเตอร เปนส่ิงท่ีเด็กและเยาวชนนิยมกันมาก นอกจากจะเปนการให

ความสนุกสนาน ความเราใจและทาทายความสามารถแลว เกมบางอยางก็มีคุณคาในทางการศึกษา 
สามารถนํามาใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได เนื่องจากสามารถใหแนวคิด 
และเปนการฝกทักษะท่ีพึงประสงคบางอยางไดดวย 

การสาธิต (Demonstration) 
การเรียนการสอนของครูในหลายโอกาส จําเปนตองใชการจัดกิจกรรมการสาธิต การนํา

คอมพิวเตอรมาใชจะชวยใหมีความนาสนใจยิ่งข้ึนเพราะสามารถสรางจุดเนนทางดานภาพ สี เสียง 
หรือการเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงไดตามที่ตองการ หรือหากตองการใหมีการทําซํ้า การยืดหรือ
ลดเวลาท่ีใชสําหรับกระบวนการบางอยาง คอมพิวเตอรก็จะทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การแกปญหา (Problem Solving) 
เปนโปรแกรมท่ีกําหนดเกณฑใหผู เ รียนไดพิจารณา ผู เ รียนไดฝกคิดและตัดสินใจ            

เพื่อประกอบการแกปญหา โปรแกรมเพื่อการแกปญหาแบงไดเปน 2 ชนิด คือ โปรแกรมท่ีใหผูเรียน
เขียนเอง โดยกําหนดปญหาและเขียนโปรแกรมสําหรับแกปญหานั้น โดยท่ีคอมพิวเตอรจะชวยใน
การคิดคํานวณและหาคําตอบท่ีถูกตองให 

การสรางบทสนทนา (Dialogue) 
การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางบทสนทนาที่เหมาะสม จะชวยใหผูเรียนสามารถโตตอบกับ

คอมพิวเตอรคลายกับการสนทนาในสถานการณจริง คําพูดหรือบทสนทนาดังกลาวนี้ จะปรากฏให
เห็นบนจอภาพ ผูเรียนสามารถปอนคําสนทนา ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของการทักทายโตตอบ โตแยง 
ใชคําถามหรือการตอบคําถาม เพื่อการสนทนากับบทเรียนที่ออกแบบไวอยางนาสนใจชวนติดตาม 
สามารถเราความสนใจของผูเรียนไดอยางดียิ่ง 

การทดสอบ (Testing) 
การใชคอมพิวเตอรเพื่อการทดสอบกอนเรียนระหวางเรียนและหลังเรียน จะเปนเคร่ืองชวย

สอนท่ีมีประโยชนมากอยางหนึ่ง เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอรจะบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผูรับการ
ทดสอบความรู แสดงคําถาม รับคําตอบ ตรวจใหคะแนนและแสดงผลตามท่ีผูสอนตองการ เม่ือนํา
ขอมูลท่ีไดไปใชเพื่อการวิเคราะหผลการเรียนของผูเรียนในลักษณะเปนภาพรวมทั้งช้ันหรือ
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รายบุคคล เพื่อหาจุดออนของแตละคนหรือแตละกลุม อันจะเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการสอน
ของครูหรือกําหนดใหมีการสอนเสริมในโอกาสตอไป 
 (4) การประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ข อ มู ล จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต  http://www.bmaeducation.in.th/content_view.aspx?con=9 2 2             
(13 พฤศจิกายน 2549) ไดกลาวถึงการประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 
 การนําคอมพิวเตอรชวยสอน มาใชงาน สามารถกระทําไดหลายลักษณะ ไดแก 

• ใชสอนแทนผูสอน  ท้ั งในและนอกหองเ รียน  ท้ั งระบบสอนแทน ,               
บททบทวน และสอนเสริม 

• ใช เปน ส่ือการ เ รียนการสอนทางไกล  ผ าน ส่ือโทรคมนาคม  เชน                 
ผานดาวเทียม เปนตน 

• ใชสอนเนื้อหาท่ีซับซอน ไมสามารถแสดงของจริงได เชน โครงสรางของ
โมเลกุลของสาร 

• เปนส่ือชวยสอน วิชาท่ีอันตราย โดยการสรางสถานการณจําลอง เชน       
การสอนขับเคร่ืองบิน การควบคุมเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ 

• เปนส่ือแสดงลําดับข้ัน ของเหตุการณท่ีตองการใหเห็นผลอยางชัดเจน และ
ชา เชน การทํางานของมอเตอรรถยนต หรือหัวเทียน 

• เปนส่ือฝกอบรมพนักงานใหม โดยไมตองเสียเวลาสอนซํ้าหลาย ๆ หน 

• สรางมาตรฐานการสอน 
(5) ขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอน 
ข อ มูลจ าก เ ว็บไซต  http://yalor.yru.ac.th/~sirichai/4 1 2 3 6 1 2 / unit1 / cai-utilities.html            

(13 พฤศจิกายน 2549) ไดกลาวถึงขอดีหรือประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 
การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีหรือขอไดเปรียบหลายประการ เม่ือเปรียบเทียบกับส่ือ

การเรียนการสอนประเภทอ่ืน ๆ สรุปไดดังนี้ 
1. บทเรียน CAI มีการโตตอบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนในขณะท่ีเรียนมากกวา

ส่ือการเรียนการสอนประเภทอ่ืน ๆ เนื่องจากใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอบทเรียน 
2. บทเรียน CAI สนับสนุนการเรียนแบบรายบุคคล (Individualization) ไดอยางมี

ประสิทธิผล ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองเวลาใดก็ไดตามตองการ 
3. บทเรียน CAI ชวยลดตนทุนในดานการจัดการเรียนการสอนได เพราะการเรียนดวย CAI 

ไมตองใชครูผูสอน เม่ือสรางบทเรียนแลว การทําซํ้าเพื่อการเผยแพรใชตนทุนตํ่ามาก และสามารถ
ใชกับผูเรียนไดเปนจํานวนมาก เม่ือเทียบการสอนโดยใชครูผูสอน 
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4. บทเรียน CAI มีแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนเพิ่มข้ึน เนื่องจากบทเรียน CAI ใช
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการนําเสนอบทเรียน เปนส่ิงแปลกใหม มีการปฏิสัมพันธกับบทเรียน
ตลอดเวลา ผูเรียนไมเบ่ือหนาย ทําใหชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดวย 

5. บทเรียน CAI ใหผลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียนไดอยางรวดเร็ว ผูเรียนทราบ
ความกาวหนาของตนเองไดทันที 

6. บทเรียน CAI สะดวกตอการติดตามประเมินผลการเรียน โดยมีการออกแบบสราง
โปรแกรมใหสามารถเก็บขอมูลคะแนนหรือผลการเรียนของผูเรียนแตละคนไว สามารถนํามา
วิเคราะหเพื่อประเมินผลไดอยางรวดเร็วและถูกตองเม่ือเปรียบเทียบกับครูผูสอน 

7. บทเรียน CAI มีเนื้อหาท่ีคงสภาพแนนอน เนื่องจากเนื้อหาของบทเรียน CAI ไดผานการ
ตรวจสอบใหมีเนื้อหาท่ีครอบคลุม จัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาอยางถูกตอง มีความคงสภาพ
เหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีเรียน ทําใหเช่ือม่ันไดวาผูเรียนเม่ือไดเรียนบทเรียน CAI ทุกคร้ังจะไดเรียน
เนื้อหาท่ีคงสภาพเดิมไวทุกประการ ตางจากการสอนดวยครูผูสอนท่ีมีโอกาสที่การสอนแตละครั้ง
ของครูผูสอนในเนื้อหาเดียวกัน อาจมีลําดับเนื้อหาไมเหมือนกันหรือขามเนื้อหาบางสวนไป 

สําหรับในดานของ ผูเรียน ประโยชนท่ีผูเรียนไดรับจากการเรียนดวย CAI ซ่ึงสามารถสรุป
ไดดังนี้ 

1. การไดเจรจาโตตอบกับคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนพอใจมาก 
2. นอกจากนั้นผูเรียนสามารถควบคุมวิธีการเรียนของตัวเองได 
3. ผูเรียนใชความถนัดของตนเองมากท่ีสุด ถาสนใจมากก็อาจใชเวลามาก สนใจนอยก็ใช

เวลานอยลง 
4. เราอาจกําหนดวิธีสอนใหตรงกับความตองการของผูเรียนได เพราะคําตอบท่ีผูเรียนใช 

อาจเปนแนวใหกําหนดบทเรียนใหไปชา เร็ว หรือมีความแตกตางอยางนั้นอยางนี้ได 
5. ในการเรียนดวย CAI ผูเรียนจะตองมีสมาธิอยูกับเครื่องคอมพิวเตอรและจอภาพ

ตลอดเวลา จะฝนกลางวันเหมือนอยางเวลาฟงครูสอนหนาช้ันไมไดเลย 
6. การไดนําคําตอบของผูเรียนมาวิจัยได นับวาเปนประโยชนท่ีสุดในการทําบทเรียน หรือ

แกไขบทเรียนในโอกาสตอไป ผูเรียนจะพบวาบทเรียนดี สนุกสนาน และนาเรียน 
7. บทเรียน CAI ผูเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนไดดวยตนเอง การ ออกแบบ

บทเรียน CAI อนุญาตใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนไดตามตองการ เชน การเลือกเนื้อหา     
การเลือกทําแบบฝกหัด การเลือกเวลาเรียน เปนตน ซึ่งไมสามารถทําไดหากเรียนโดยใชครูผูสอนจริง 

นอกจากนั้น ผลงานการวิจัยตาง ๆ ดาน CAI ผลสรุปมีแนวโนมวา CAI สงเสริมให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ไดแก 
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    1. CAI ทําใหผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงข้ึน แมจะมีบางแหงไมแสดงความแตกตาง     
มากนัก เม่ือเทียบกับการเรียนในหองเรียน 

    2. CAI จะลดเวลาเรียนลง เม่ือเทียบกับการเรียนในหองเรียน 
    3. ผูเรียนจะสนใจการเรียนมากข้ึนเม่ือเรียนดวย CAI 
    4. พัฒนาการของ CAI เทาท่ีเปนมา เปนท่ียอมรับกันมากในวงการศึกษาและวงการครู 
    5. ผูเรียนท่ีคอนขางชา จะมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนมากกวาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนปกติ แมวาส่ิง

ท่ีคงเหลือจากการเรียนรูจะตํ่ากวา เม่ือเทียบกับการเรียนจากหองเรียนปกติ 
    6. ไมวา CAI จะมีลักษณะใด (ทบทวน ฝกหัด เกม สรางสถานการณจําลอง)            

ความแตกตางทางดานผลสัมฤทธ์ิมีไมมากนัก ไมวาผูเรียนจะอยูในช้ันประถม มัธยม หรือผูใหญ
ท่ีมารับการอบรม ผูเรียนสวนใหญตองการพบครูผูสอนเปนคร้ังคราวหรือไมก็ตองการใหครู อยูใน
ช้ันเรียนดวย เพราะบางทีอยากอภิปรายในเร่ืองบางเร่ืองเปนพิเศษ แตผลการวิจัยกลับพบวา การมคีรู
เขาไปยุงดวยมากเทาใด ยิ่งทําใหการเรียนชาลง มหาวิทยาลัยบางแหงจึงกําลังทําการวิจัยอยูวาครู
ควรเขาไปมีบทบาทรวมดวยมากนอยเพียงใด จึงจะพอดี 
 (6) ขอจํากัดหรือขอเสียของคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ขอมูลจากเว็บไซต http://yalor.yru.ac.th/~sirichai/4123612/unit1/cai-disadvantages.html 
(13 พฤศจิกายน 2549) ไดกลาวถึงขอจํากดัหรือขอเสียของคอมพิวเตอรชวยสอนไวดงันี้ 

1. บทเรียน CAI ตองการฮารดแวรคอมพิวเตอรท่ีมีลักษณะพิเศษและมีราคาแพงสําหรับใช
เปนเครื่องมือในการนําเสนอบทเรียน ผูเรียนเองหรือสถานศึกษา อาจไมสามารถจัดเตรียมหรือ
จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยเฉพาะมัลติมีเดียคอมพิวเตอร (Multimedia Computer) ใหเพียงพอตอ
การใชเรียนดวย CAI ได 

2. บทเรียน CAI ไมสะดวกตอการเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือเรียน เนื่องจากจะเรียน
ดวย CAI ไดตองจัดเตรียมฮารดแวรและซอฟตแวร CAI อีกท้ังในเร่ืองของการทบทวนบทเรียนทํา
ไดยากอันเนื่องจากขอจํากัดดังกลาว รวมถึงถามีการออกแบบบทเรียน CAI ใหเรียนแบบเรียงลําดับ
บทเรียน จะไมสะดวกในการทบทวนบทเรียนท่ีไดเรียนผานมาแลว 

3. บทเรียน CAI ตองใชสายตาและทักษะการอานโดยผานทางจอภาพของคอมพิวเตอร    
ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนของผูเรียนท่ีมีความอดทนในการอานบนจอภาพแตกตางกัน 

4. การแสดงภาพในคอมพิวเตอรอาจไมเทากับขนาดท่ีแทจริงของวัตถุ เพราะขอจํากัดของ
ขนาดจอภาพคอมพิวเตอร ซ่ึงอาจทําใหผูเรียนโดยเฉพาะระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาเขาใจผิด 
เกี่ยวกับขนาดจริงของวัตถุกับส่ิงท่ีเห็นในจอภาพได 
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5. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองอาศัยความชํานาญหลาย ๆ ดาน ท้ังทางดาน
ฮารดแวร ซอฟตแวร และตองมีความเขาใจในคุณสมบัติและวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเปนอยางมาก 

6. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพตองใชระยะเวลานาน อาจไม
คุมคาหรือลาสมัยเม่ือสรางบทเรียนเสร็จ 

7. เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถูกจํากัดเนื้อหาอยูเฉพาะท่ีมีในบทเรียนเทานั้น 
ในขณะเรียนจะไมสามารถเพิ่มหรือขยายเนื้อหาเพิ่มเติมไดเหมือนกับการเรียน การสอนในช้ันเรียน
โดยครูผูสอน 

8. ผูเรียนไดรับการตอบสนองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบท่ีแนนอนตาม
การปอนขอมูลเขา (Input) ของผูเรียนใหแกโปรแกรมคอมพิวเตอรเทานั้น บทเรียนคอมพิวเตอรไม
สามารถตรวจสอบและดูแลพฤติกรรมของผูเรียนในขณะท่ีเรียนได 

นอกจากนั้นการใช CAI ยังมีปญหาดานตาง ๆ ท่ีเปนขอจํากัดของการนําไปใชในการเรียน
การสอนจริง ไดแก 

1. ปญหาดานโปรแกรม (Software) ไดแกขาดแคลนโปรแกรม (Software) ท่ีจะนํามาใช
สอนในสาขาวิชาตาง ๆ โปรแกรมท่ีมีอยูคุณภาพไมดี บุคลากรขาดท่ีจะพัฒนา CAI โปรแกรมเมอร 
(Programmer) สวนใหญท่ีสรางซอฟตแวรขาดความรูพื้นฐานทางการศึกษา ไมมีความรูใน
เนื้อหาวิชาอยางแทจริง ขาดกุลยุทธในการสอน ปญหาอีกประการหนึ่งคือขาดความชํานาญในการ
เลือกใชซอฟตแวรท่ีมีอยู เชน เนื้อหาและวิธีการนําเสนอไมเหมาะสมกับวัยของผูเรียนหรือไม      
ใชงานงายหรือไม และมีแรงจูงใจเพื่อใหเด็กเรียนหรือไม 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ (Economic) การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนส้ินเปลือง
คาใชจายและเวลา เนื่องจากฮารดแวรท่ีใชมีราคาแพง และการสรางซอฟตแวรตองส้ินเปลืองเวลา
อยางมากในการพัฒนาซอฟตแวร CAI 

3. ปญหาดานเทคนิค (Technical) การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมักเกิดปญหาทางดาน
เทคนิคของตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร วิธีการบํารุงรักษา การแกไขเม่ือเกิดปญหา เปนตน สวนในดาน
ของซอฟตแวร เม่ือเกิดปญหา ไมสามารถแกปญหาได จําเปนตองติดตอกับผูผลิตซอฟตแวร เพื่อขอ
คําแนะนําโดยตรง 

4. ปญหาดานสังคม (Social) การใชคอมพิวเตอรมากเกินไปจะเปนการลดความสัมพันธ
ของนักเรียนท่ีมีตอกันลงไป ปฏิกิริยาระหวางบุคคลกับเพื่อน หรือกับครูในหองเรียนจะนอยลงไป 
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 (7) ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ข อ มู ล จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต  http://www.bmaeducation.in.th/content_view.aspx?con=9 2 2             
(13 พฤศจิกายน 2549) ไดกลาวถึงลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 
 บท เรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรมีลักษณะการนําเสนอเปนตอน ตอนส้ันๆ ท่ีเรียกวา 
เฟรม หรือ กรอบ เรียงลําดับไปเร่ือยๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง (Self Learning) 
และควรจัดทําปุมควบคุม หรือรายการควบคุมการทํางาน เพื่อใหผูเรียนสามารถโตตอบกับ
คอมพิวเตอรได เชน มีสวนท่ีเปนบททบทวน หรือแบบฝกปฏิบัติ แบบทดสอบ หลังจากท่ีมีการ
นําเสนอไปแตละตอน หรือแตละชวง ควรต้ังคําถาม เพื่อเปนการทบทวน หรือเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจ ในเนื้อหาใหมท่ีนําเสนอแกผูเรียน สําหรับการตอบสนองตอการตอบคําถาม ควรใชเสียง 
หรือคําบรรยาย หรือภาพกราฟก เพื่อสรางแรงจูงใจ ความม่ันใจในการเรียนรู โดยเฉพาะเนื้อหา
สําหรับเด็กเล็ก นอกจากนี้ควรมีสวนท่ีเสริมความเขาใจ ในกรณีท่ีผูเรียนตอบคําถามผิด ไมควรขาม
เนื้อหา โดยไมช้ีแนะแนวทางที่ถูกตอง เกี่ยวกับเร่ืองเวลาในการเรียน ควรใหอิสระตอผูเรียน ไมควร
จํากัดเวลา เพื่อเปดโอกาสใหเรียนตามความตองการของผูเรียนเอง เนื้อหาบทเรียนควรมีทางเลือก
หลากหลาย เชน ถาผูเรียนรับรูไดเร็ว ก็สามารถขามเนื้อหาบางชวงได เปนตน 
 
2.3 การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Learning) 

(1) ความหมายของ E-Learning 
ศุภชัย  สุขะนินทร (2545) อธิบายวา “E-Learning มาจากคําวา Electronic(s) Learning หรือ

เปนการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส และยังหมายถึง Computer Learning ซ่ึงก็คือการเรียนรูทาง
คอมพิวเตอรหรือเปนการเรียนรูทางใหมโดยใชคอมพิวเตอร โดยมิใชการเรียนคอมพิวเตอร แตเปน
การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรมาชวยสอนแทนรูปแบบการสอนเดิม ซ่ึงอาจจะเปนการเรียนใน
รูปแบบของการใชคอมพิวเตอร วิดีโอ ซีดีรอม สัญญาณดาวเทียม (Satellite) แลน อินเทอรเน็ต 
อินทราเน็ต หรือแมแตลักษณะของเอ็กซทราเน็ตและสัญญาณโทรทัศนก็ได ซ่ึง E-Learning นั้นเปน
การเรียนการสอนระยะไกล หรือ Distance Learning ท่ีผูเรียนและผูสอนไมตองมาเจอกัน ไมตองมา
เห็นหนากันก็สามารถเรียนหนังสือได” 

ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา (2547) อธิบายวา “E-Learning หมายถึง การเรียนเนื้อหาหรือ
สารสนเทศสําหรับการสอน หรือการอบรม ซ่ึงใชในการนําเสนอดวยอักษรภาพนิ่ง ผสมผสานกับ
การใชภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการ
ถายทอดเนื้อหา รวมท้ังการใชเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส (Course Management System) ใน
การบริหารจัดการงานสอนดานตาง ๆ เชน  การจัดใหมีเคร่ืองมือการส่ือสาร อาทิ  E-mail,             
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Web Board สําหรับต้ังคําถาม หรือแลกเปล่ียนแนวคิดระหวางผูเรียนดวยกัน หรือวิทยากร การจัด
ใหมีแบบทดสอบหลังจากเรียนจบเพ่ือวัดผลการเรียน รวมทั้งการจัดใหมีระบบบันทึกติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน โดยผูเรียนท่ีเรียนจาก E-Learning นี้ สวนใหญแลวจะศึกษา
เนื้อหาในลักษณะออนไลน ซ่ึงหมายถึงจากเคร่ืองมือท่ีมีการเช่ือมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ขอมูลจากเว็บไซต http://vod.msu.ac.th/0503409/2_7_1.htm (1 สิงหาคม 2549) ให
ความหมายของ E-Learning วาเปนการใชเทคโนโลยีท่ีมีอยูในอินเทอรเน็ตเพื่อสรางการศึกษาท่ี
มีปฎิสัมพันธ และการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง ท่ีผูคนท่ัวโลกมีความสะดวกและสามารถเขาถึงไดไม
จําเปนตองจัดการศึกษาท่ีตองกําหนดเวลาและสถานท่ี เปดประตูของการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับ
ประชากร 

จากความหมายตาง ๆ ดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา E-Learning คือ รูปแบบของการ
เรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน ซีดีรอม เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 
เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) เปนตน ในการ
ถายทอดเร่ืองราว และเนื้อหา โดยสามารถมีส่ือในการนําเสนอบทเรียนไดต้ังแต 1 ส่ือข้ึนไป และ
การเรียนการสอนนั้นสามารถท่ีจะอยูในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฏิสัมพันธก็
ได 

(2) องคประกอบของ E-Learning 
ขอมูลจากเว็บไซต http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1318/ 

Section3/3-5.htm (5 สิงหาคม 2549) กลาวถึงองคประกอบ E-Learning ไวดังนี้  
การใหบริการการเรียนแบบออนไลน หรือ E-Learning มีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 สวน  

โดยแตละสวนจะตองไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี เพราะเม่ือนํามาประกอบเขาดวยกันแลว
ระบบท้ังหมดจะตองทํางานประสานกันไดอยางลงตัว 

1) เนื้อหาของบทเรียน สําหรับการเรียน การศึกษาแลวไมวาจะเรียนอยางไรก็ตาม
เนื้อหาถือวาเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด E-Learning ก็เชนกัน อยางไรก็ตามเนื่องจาก E-Learning นั้นถือวา
เปนการเรียนรูแบบใหมสําหรับวงการการศึกษาในประเทศไทย ดังนั้นเนื้อหาของการเรียนแบบนี้ที่
พัฒนาเสร็จเรียบรอยแลว จึงมีอยูนอยมากทําใหไมเพียงพอกับความตองการในการฝกอบรม 
เพิ่มพูนความรู พัฒนาศักยภาพท้ังของบุคคลโดยสวนตัวและของหนวยงานตาง ๆ 

2) ระบบบริหารการเรียน เนื่องจากการเรียนแบบออนไลนหรือ E-Learning นั้น
เปนการเรียนท่ีสนับสนุนใหผูเรียนไดศึกษา เรียนรูไดดวยตัวเอง ระบบบริหารการเรียนท่ีทําหนาท่ี
เปนศูนยกลาง กําหนดลําดับของเนื้อหาในบทเรียน นําสงบทเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรไปยัง
ผูเรียน ประเมินผลความสําเร็จของบทเรียน ควบคุม และสนับสนุนการใหบริการทั้งหมดแกผูเรียน 
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จึงถือวาเปนองคประกอบของ E-Learning ท่ีสําคัญมาก เราเรียกระบบนี้วาระบบบริหารการเรียน 
(LMS : E-Learning Management System) ถาจะกลาวโดยรวม LMS จะทําหนาท่ีต้ังแตผูเรียนเร่ิม
เขามาเรียน โดยจัดเตรียมหลักสูตร, บทเรียนท้ังหมดเอาไวพรอมท่ีจะใหผูเรียนไดเขามาเรียน       
เม่ือผูเรียนไดเร่ิมตนบทเรียนแลวระบบจะเร่ิมทํางานโดยสงบทเรียนตามคําขอของผูเรียนผาน
เครือขายคอมพิวเตอร (อินเทอรเน็ต, อินทราเน็ต หรือเครือขายคอมพิวเตอรอ่ืนๆ) ไปแสดงท่ี      
Web browser ของผูเรียน จากนั้นระบบก็จะติดตามและบันทึกความกาวหนา รวมทั้งสรางรายงาน
กิจกรรมและ  ผลการเรียนของผูเรียนในทุกหนวยการเรียนอยางละเอียด จนกระท่ังจบหลักสูตร 

3) การติดตอส่ือสาร การเรียนทางไกลโดยท่ัวไปแลวมักจะเปนการเรียนดวยตัวเอง 
โดยไมตองเขาช้ันเรียนปกติ  ซ่ึงผู เ รียนจะเรียนจากส่ือการเรียนการสอนประเภทส่ิงพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ืออ่ืน การเรียนแบบ E-Learning ก็เชนกันถือวาเปนการเรียน
ทางไกลแบบหนึ่ง แตส่ิงสําคัญท่ีทําให E-Learning มีความโดดเดนและแตกตางไปจากการเรียน
ทางไกลท่ัวๆไปก็คือการนํารูปแบบการติดตอส่ือสารแบบ 2 ทาง มาใชประกอบในการเรียนเพื่อเพิ่ม
ความสนใจความต่ืนตัวของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนใหมากยิ่งข้ึน เชนในระหวางเรียนถามีคําถามซ่ึง
เปนการทดสอบยอยในบทเรียนเม่ือคําถามปรากฏข้ึนมาผูเรียนก็จะตองเลือกคําตอบและสงคําตอบ
กลับมายังระบบในทันที เหตุการณดังกลาวจะทําใหผูเรียนรักษาระดับความสนใจในการเรียนได
เปนระยะเวลามากข้ึน นอกจากนี้วัตถุประสงคสําคัญอีกประการของกาการติดตอแบบ 2 ทางก็คือใช
เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหผูเรียนไดติดตอ สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวางตัวผูเรียนกับครู อาจารยผูสอน และระหวางผูเรียนกับเพื่อนรวมช้ันเรียนคนอ่ืนๆ โดย
เคร่ืองมือท่ีใชในการติดตอส่ือสาร  ซ่ึงขอมูลจากเว็บไซต  http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm  
(10 สิงหาคม 2549) กลาวไววา การติดตอส่ือสารนั้นอาจแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

- ประเภท Real-time ไดแก การสนทนาในลักษณะของการพิมพขอความ
แลกเปลี่ยนขาวสารกัน หรือ สงในลักษณะของเสียงจากบริการของ Chat room(message, voice), 
White board/Text slide, Real-time Annotations, Interactive poll, Conferencing และอ่ืนๆ 

- ประเภท Non real-time ไดแก การสงขอความถึงกันผานทางบริการ 
อิเล็กทรอนิกสเมล ไดแก Web board, News-group, e-mail เปนตน 

4) การสอบ/วัดผลการเรียน โดยท่ัวไปแลวการเรียนไมวาจะเปนการเรียนในระดับ
ใด หรือเรียนวิธีใด ก็ยอมตองมีการสอบ/การวัดผลการเรียนเปนสวนหนึ่งอยูเสมอ การสอบ/วัดผล
การเรียนจึงเปนสวนประกอบสําคัญท่ีจะทําใหการเรียนแบบ E-Learning เปนการเรียนท่ีสมบูรณ 
กลาวคือในบางวิชาจําเปนตองวัดระดับความรูกอนเขาสมัครเขาเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนใน
บทเรียน หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเขามากท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหการเรียนท่ีจะเกิดข้ึนเปนการเรียนท่ีมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือเขาสูบทเรียนในแตละหลักสูตรก็จะมีการสอบยอยทายบท และการสอบ
ใหญกอนท่ีจะจบหลักสูตร 

(3) ประโยชนของ E-Learning 
ขอมูลจาก http://gold.rajabhat.edu/learn/ELEANING/information/home/home_ luis.html  

(5 สิงหาคม 2549) ไดอธิบายประโยชนของ E-Learning ไวดังนี้ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยการใชส่ือ Multimedia อุปกรณ

คอมพิวเตอรและคลังความรูเครือขายอินเตอรเน็ตสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
2) เกิดเครือขายของความรู คลังความรูท่ีถูกสรางและจัดเก็บบนเครือขาย

อินเตอรเน็ตนี้สามารถแลกเปล่ียนความรูกันและกันได และความรูจากแหลงนี้จะทันสมัยกวา
เอกสารตําราท่ัวไป เพราะขอมูลมีการปรับปรุง (update) เปนประจํา 

3) สงเสริมผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนสามารถเรียนรูสืบคนวิชาความรูตาง ๆ ได
ดวยตนเองอาศัยส่ือ และ IT ทางการศึกษา โดยมีครู อาจารยเปนท่ีปรึกษา และช้ีแนะแนวทาง 

4) สรางความเทาเทียมทางการศึกษาระหวางชนบทและเมือง โดยฝกอบรมครู/
อาจารยในชนบทใหมีความสามารุกเช่ือมตอเขาไป ศึกษาหาความรูในเครือขาย อินเตอรเน็ตได    
ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเด็กในชนบทไดเรียนรู ไดเครือขายสารสนเทศเพ่ิมและกระจาย โอกาสทางการ
ศึกษาใหคนไทยท้ังในเมืองและชนบท 

5) ใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน เนื่องจากมีคลังความรูบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตบริการใหคนท่ัวโลก สามารถนําไปใช ประโยชนรวมกันได 

6) สอดคลองและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากเปนการนํา IT             
มาสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม พ.ศ.2542 

(4) ระดับการนํา E-Learning ไปใช 
ขอมูลจาก http://www.northbkk.ac.th/Content/Student/ELearning.html (10 สิงหาคม 

2549) ไดใหรายละเอียดระดับการนํา E-Learning ไปใชไวดังนี้ 
การนํา E-Learning ไปใชประกอบการเรียนการสอน สามารถทําได 3 ระดับ ดังนี้ 

1) ส่ือเสริม (Supplementary) หมายถึงการนํา E-Learning ไปใชในลักษณะส่ือ
เสริม กลาวคือ นอกจากเนื้อหาท่ีปรากฏในลักษณะ E-Learning แลว ผูเรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหา
เดียวกันนี้ในลักษณะอ่ืนๆ เชน จากเอกสารประกอบการสอน จากวีดีทัศน ฯลฯ การใช E-Learning 
ในลักษณะน้ีเทากับวาผูสอนเพียงตองการจัดหาทางเลือกใหมอีกทางหนึ่งสําหรับผูเรียนในการ
เขาถึงเนื้อหาเพื่อใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติมแกผูเรียนเทานั้น 
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2) ส่ือเพิ่มเติม (Complementary) หมายถึงการนํา E-Learning ไปใชในลักษณะ
เพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอ่ืนๆ เชน นอกจากการบรรยายในหองเรียนแลว ผูสอนยัง
ออกแบบเนื้อหาใหผูเรียนเขาไปศึกษาเพิ่มเติมจาก E-Learning ในความคิดของผูเขียนแลวใน
ประเทศไทย หากสถาบันใดตองการท่ีจะลงทุนในการนํา E-Learning ไปใชกับการเรียนการสอน
ตามปกติ (ท่ีไมใชทางไกล) แลว อยางนอยควรตั้งวัตถุประสงคในลักษณะของส่ือเพิ่มเติมมากกวา
แคเปนส่ือเสริม เชน ผูสอนจะตองใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจาก E-Learning เพื่อวัตถุประสงคใด
วัตถุประสงคหนึ่ง เปนตนท้ังนี้เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียนในบานเรา ซ่ึงยังตองการ
คําแนะนําจากครูผูสอน รวมท้ังการท่ีผูเรียนสวนใหญยังขาดการปลูกฝงใหมีความใฝรูโดยธรรมชาติ 

3) ส่ือหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึงการนํา E-Learning ไปใชใน
ลักษณะแทนท่ีการบรรยายในหองเรียน ผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน ในปจจุบัน     
E-Learning สวนใหญในตางประเทศจะไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการใชเปนส่ือหลัก
แทนครู เพื่อสอนทางไกล ดวยแนวคิดท่ีวามัลติมีเดียท่ีนําเสนอทาง E-Learning สามารถชวยในการ
ถายทอดเนื้อหาไดใกลเคียงกับการสอนจริงของครูผูสอน 

(5) รูปแบบในการเรียน E-Learning 
ขอมูลจากเว็บไซต  http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-

12706.html (10 สิงหาคม 2549) ไดระบุวา E-Learning ใชเว็บเปนพื้นฐานสําคัญ ทําใหเกิดรูปแบบ
การเรียนท่ีใชเว็บเปนเคร่ืองมือการเรียนรู 

ท้ังนี้การออกแบบกลยุทธการเรียนการสอนโดยการใชเว็บเปนเคร่ืองมือการเรียนรูนั้น    
อาจใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 

1) ใชเว็บเปนแหลงขอมูลเพื่อการจําแนก ประเมิน และบูรณาการสารสนเทศตางๆ 
2) ใชเว็บเปนส่ือกลางของการรวมมือ สนทนา อภิปราย แลกเปล่ียน และส่ือสาร 
3) ใชเว็บเปนส่ือกลางในการมีสวนรวมในประสบการณจําลอง การทดลองฝกหัด 

และการมีสวนรวมคิด 
 
2.4 ฐานขอมูลและระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2546 : 237-240) ใหความหมายวาฐานขอมูลหมายถึง กลุมของ
แฟมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันและถูกนํามารวมกัน  เชน  ฐานขอมูลในบริษัทแหงหนึ่ ง               
อาจประกอบไปดวยแฟมขอมูลหลายแฟม ซ่ึงแตละแฟมตางก็มีความสัมพันธกัน ไดแก แฟมขอมูล
พนักงาน แฟมขอมูลแผนกในบริษัท แฟมขอมูลขายสินคา แฟมขอมูลสินคา เปนตน เพื่อแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึนกับระบบไฟล จึงไดมีการนําไฟลขอมูลตาง ๆ ท่ีเคยจัดเก็บแยกกันอยูภายในองคกร           
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มารวมกันเพื่อใหสามารถความคุมความถูกตองและความซํ้าซอนของขอมูลได ขอมูลตาง ๆ ท่ีถูก
จัดเก็บเปนฐานขอมูล นอกจากจะตองเปนขอมูลท่ีมีความสัมพันธแลว ยังจะตองเปนขอมูลท่ีใช
สนับสนุนการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งขององคกร ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาแตละฐานขอมูลจะ
เทียบเทากับระบบแฟมขอมูล  1 ระบบ และจะเรียกฐานขอมูลท่ีจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางใดอยางหน่ึงนั้นวา “ระบบฐานขอมูล (Database System)” เชน ระบบฐานขอมูล
เงินเดือน ซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการคํานวณเงินเดือน หรือระบบ
ฐานขอมูลประชากรซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการจัดทําสํามะโน
ประชากร เปนตน 
 ระบบฐานขอมูลโดยท่ัวไป มีองคประกอบ 4 สวน ดังนี้ 

1) ขอมูล (Data) ระบบฐานขอมูลเปนการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกัน        
เขาดวยกัน อันทําใหเกิดการเรียกใชขอมูลรวมกันของบุคคลหลายกลุม ดังนั้นการเรียกใชขอมูล       
ก็ตองมีความแตกตางกันไปตามกลุมผูใชงาน 

2) ฮารดแวร (Hardware) ระบบฐานขอมูลเปนระบบท่ีมีการประมวลผลขอมูลในปริมาณมาก 
ดังนั้น ความตองการทางดานฮารดแวรจึงตองการฮารดแวรท่ีมีหนวยความจําหลัก หนวยความจําสํารอง 
สวนประมวลผล ตลอดจนอุปกรณในการนําเขา และ อุปกรณในการแสดงผล ท่ีมีขนาดมากพอและ
ตองมีความเร็วสูง เพื่อเอ้ืออํานวยใหการประมวลผลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3) ซอฟตแวร (Software) หรือระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System: 
DBMS) ระบบจัดการฐานขอมูลจะตองมีความสามารถในการทําหนาท่ีควบคุมดูแลการสราง การเรียก 
ใชขอมูล การแกไขขอมูลหรือโครงสราง การจัดทํารายงาน โดยไมเกิดความยุงยากตอผูใชงาน 
ระบบจัดการฐานขอมูลจะเปนตัวกลางประสานงานระหวางการเรียกใชฐานขอมูลในเคร่ืองกับผูใช
ระบบ 

4) ผูใช (User) เปนองคประกอบของทุก ๆ ระบบ ในระบบฐานขอมูลแบงผูใชออกเปน       
3 ระดับคือ 

1. นักพัฒนาโปรแกรม (Application Programmer) มีหนาท่ีในการพัฒนาหรือเขียน
โปรแกรม ท้ังภาษาระดับสูงและการนําคําส่ังของระบบการจัดการฐานขอมูลมาเรียบเรียงเปน
โปรแกรมการทํางานตาง ๆ ใหแกกลุมผูใชงานระดับปลายใหสามารถใชงานไดอยางสะดวก       
โดยผูใชไมจําเปนตองรูคําส่ังของระบบการจัดการฐานขอมูล เพียงกดปุมตาง ๆ ตามโปรแกรม        
ท่ีนักพัฒนาโปรแกรมเปนผูสรางข้ึนเทานั้น 
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2. ผูใชระดับปลาย (End User) ผูใชกลุมนี้จะเปนกลุมผูใชงานในหนวยงานตาง ๆ 
ซ่ึงจะเปนผูท่ีทําใหเกิดขอมูลตาง ๆ ข้ึนในระบบฐานขอมูล และจะเปนผูท่ีทําใหระบบฐานขอมูล
เปนไปตามวัตถุประสงคคือ มีการเรียกใชและประมวลผลขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ผูจัดการฐานขอมูล (Database Administrator: DBA) ในระบบฐานขอมูลจะมี
ผูดูแลระบบซ่ึงเปนบุคคลสําคัญท่ีทําหนา ท่ีบริหารจัดการงานของระบบฐานขอมูลและ              
ความตองการของบุคคลทุกกลุมใหประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 การใชระบบฐานขอมูล นอกจากจะชวยรองรับการทํางานขององคกรขนาดใหญไดแลว    
ยังกอใหเกิดประโยชนในดานอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ ๆ เกี่ยวกับขอมูลอีกหลายดาน ดังนี้ 
 1) ลดความซํ้าซอนของขอมูล ระบบงานท่ีไมใชระบบการจัดการฐานขอมูล มักจะเก็บ
ขอมูลซํ้าซอนกันหลาย ๆ แฟม การนําขอมูลชนิดเดียวกันมาเก็บไวในฐานขอมูลจึงเปนการลดความ
ซํ้าซอนลง 
 2) สามารถหลีกเล่ียงความไมสอดคลองของขอมูล เนื่องจากไมตองจัดเก็บขอมูลท่ีซํ้าซอน
กัน ดังนั้นการแกไขขอมูลในแตละแฟมจะไมกอใหเกิดคาท่ีแตกตางจากแฟมอ่ืน 
 3) สามารถกําหนดใหขอมูลมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันได กลาวคือ ขอมูลบางชนิด 
เชน การแสดงวันท่ีเดือนและป จะมีรูปแบบการแสดงผลไดหลายแบบ เชน “DD:MM:YY” หรือ 
“MM:DD:YY” เปนตน หากนําขอมูลท่ีมีรูปแบบแตกตางกันไปเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกันหรือ
ตางแฟม จะเกิดความผิดพลาดข้ึนเม่ือนําขอมูลท้ังสองรูปแบบนี้มาเปรียบเทียบกัน 
 4) สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยใหกับขอมูลได โดยผูดูแลฐานขอมูลสามารถ
กําหนดระดับความสามารถในการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนใหแตกตางกันตามความ
รับผิดชอบได 
 5) สามารถรักษาความถูกตองของขอมูลได โดยมีการระบุกฎเกณฑในการควบคุมความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปอนขอมูลผิด 
 6) สามารถตอบสนองตอความตองการใชขอมูลไดหลายรูปแบบ 
 7) ขอมูลท่ีเก็บอยูภายในฐานขอมูลสามารถนําเสนอไดงาย 
 8) ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมสําหรับเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล 
 9) สามารถควบคุมการเขาถึงขอมูลจากผูใชหลายคนในเวลาเดียวกันได 
 10) ทําใหขอมูลเปนอิสระจากโปรแกรมที่ใชงานขอมูลนั้น ซ่ึงสงผลใหผูพัฒนาโปรแกรม
สามารถแกโครงสรางของขอมูล โดยไมมีผลกระทบตอโปรแกรมท่ีเรียกใชงานขอมูลนั้น 
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 ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล(2546 : 249-250) นําเสนอวาฐานขอมูลเชิงสัมพันธประกอบดวยกลุม
ของตารางแบบ 2 มิติ โดยแบงเปนแถว และคอลัมน แตละแถวจะใชเก็บขอมูล 1 เรคคอรด แตละ
คอลัมนจะใชเก็บคาของฟลดตาง ๆ ของขอมูล โดยท่ีแตละตารางจะมีการระบุคียหลัก สําหรับใช
เปน index ในการคนหาขอมูลภายในตารางนั้น ๆ และมีการสรางรีเรชันระหวางตารางท่ีมี
ความสัมพันธกัน ในการสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะตองผานกระบวนการ Normalization         
ในระหวางการออกแบบเพ่ือลดความซํ้าซอนและเพื่อใหการจัดการฐานขอมูลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ MySQL 
กิตติภูมิ วรฉัตร (2545) นําเสนอวา MySQL เปนโปรแกรมบริหารจัดการดานฐานขอมูล

หรือเรียกวา DataBase Management System ซ่ึงมักจะใชคํายอเปน DBMS ฐานขอมูล คือการ
รวบรวมเอาขอมูลตาง ๆ เชน รายการสินคา, ขอมูลนักศึกษา เปนตน มาเก็บเอาไว การจัดเก็บ, การเรียก
คน, การเพิ่ม, การแกไข หรือการทําลายขอมูล ก็คือการบริหารจัดการฐานขอมูล โดย MySQL ก็คือ
โปรแกรมท่ีจะทําหนาท่ีบริหารจัดการฐานขอมูลนั่นเอง 

MySQL ทํางานในลักษณะฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational DataBase Management 
System : DBMS) คําวา ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ก็คือฐานขอมูลท่ีแยกขอมูลไปเก็บเอาไวในหนวยยอย
ซ่ึงเรียกวา ตารางขอมูล (table) แทนท่ีจะเก็บขอมูลท้ังหมดรวมกันเอาไวแหงเดียว แตละหนวยยอย
ท่ีใชเก็บขอมูล ตางมีความสัมพันธเช่ือมโยงกันอยู ยกตัวอยางเชน ขอมูลสินคาซ่ึงสามารถจัดเก็บ
แยกกันได แลวอาศัยรหัสของสินคาในการเรียกคนขอมูลท่ีจัดเก็บแยกเอาไว การท่ีเราจะเขาไป
จัดการกับขอมูล ตองอาศัยภาษาคอมพิวเตอรท่ีเรียกกันวา SQL ซ่ึงยอมาจาก Structured Query 
Language ช่ือ MySQL ก็ส่ือใหทราบวาเกี่ยวกับภาษา SQL อยูแลว ดังนั้น MySQL จึงทํางานตาม
คําส่ังภาษา SQL ได อันเปนไปตามมาตรฐานของโปรแกรมทางดานฐานขอมูลในยุคนี้ท่ีจะตองมีความ 
สามารถรองรับคําส่ังท่ีเปนภาษา SQL 

MySQL เปนโปรแกรมท่ีเปดเผยรายละเอียดซอรสโคดตอบุคคลท่ัวไป (Open Source 
Software) ซ่ึงหมายความวา ใครก็ตามท่ีมีความรูทางดานภาษาคอมพิวเตอรเปนอยางดี ก็สามารถนํา
ซอรสโคดของโปรแกรม MySQL ซ่ึงเขียนดวยภาษา C ไปดัดแปลง-ปรับปรุง-แกไข ใหตรงกับ
ความตองการไดทันที โดยไมผิดกฏหมาย 

MySQL มีจุดเดนท่ีครองใจผูใชคือ เร็ว, ใชงานงาย และมีความเช่ือถือไดสูง ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับบรรดาโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลท่ีทํางานเหมือนกันและมีอยูในทองตลาด
ในปจจุบัน เชน MS SQL Server, Oracle จะพบวาโดยรวมแลว การทํางานของ MySQL ไมได   
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ดอยกวาหรือเหนือกวาโปรแกรมเหลานั้นเลย การทํางานของ MySQL ในบางเร่ืองหรือบางฟงกชัน
อาจจะแยกวา และใน ทํานองเดียวกัน MySQL ก็ทํางานไดดีกวาในบางเร่ืองหรือบางฟงกชัน แตท่ี
แนๆ คือ MySQL เปนของฟรีท่ีสามารถดาวนโหลด (download) มาใชงานได หรือถาจะตองจายเงิน
บางก็ไมมาก การจายเงินก็เพียงเพื่อแลกกับความชวยเหลือบางประการจากทีมงานผูพัฒนา MySQL 
โดยตรงเชน หากเราตองการคําปรึกษาเปนกรณีพิเศษผานทางอีเมลก็จะเสียคาใชจายราวๆ 170 ยูโร
ตอปหรือจะสมัครเปนสมาชิก mailing list เพื่อรับอีเมลถาม-ตอบจากเพ่ือนๆ สมาชิกก็ได ซ่ึงแบบนี้
ไมตองเสียเงิน หากมีคําถามท่ีเราสงสัยก็สงเมลถามเขาไป และหากมีผูรูซ่ึงอาจจะเปนทีมงานของ 
MySQL หรือเพื่อนสมาชิกใดๆ เขาก็อาจจะตอบเรากลับมา ท่ีวาอาจจะตอบก็เพราะวา mailing list 
เปนของฟรี ไมมีขอผูกมัดเหมือนกับการใหคําปรึกษาเปนกรณีพิเศษผานทางอีเมลท่ีตองจายเงิน 
หากสนใจ mailing list สามารถสมัครไดท่ี mysql-subscribe@lists.mysql.com 

MySQL อานออกเสียงวา มาย-เอส-คิว-แอล หรือ MY-ESS-QUE-ELL ไมใช มาย-ซี-เควล
(MY-SEQUEL) สวนการเขียนก็ตองเขียนเปน MySQL ไมควรเขียนเปน mysql โดยหากเขียนเปน
mysql จะหมายถึงโปรแกรมไคลเอนด (client) โปรแกรมหนึ่ง ซ่ึงทํางานรวมกับ MySQL ท่ีเปน
ดาตาเบสเซิรฟเวอร เพราะ MySQL คือโปรแกรมดาตาเบสเซิรฟเวอร 
 
2.5 พี เอช พี (PHP – Professional Home Page) ภาษาสคริปตสําหรับเขียนโปรแกรม 

ความเปนมาของภาษา PHP 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล อังศุมาลิน เวชนารายณ และกิตติพงษ ธีรวัฒนเสถียร (2545) นําเสนอ

วาในชวงแรกภาษาท่ีนิยมใชในการทํางานบนระบบเครือขายคือ HTML (Hypertext Markup 
Language) แตภาษา HTML เปน Static Language (คือภาษาท่ีใชสรางขอมูลประเภทตัวอักษรภาพ
หรือออบเจ็กตอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถเปล่ียนแปลงไดดวยตัวเองหรือขอมูลคงท่ีนั่นเอง) ตอมาไดมีการ
พัฒนาภาษาท่ีเปน Dynamic Language (คือภาษาท่ีขอมูลจะถูกเปล่ียนแปลงโดยอัตโนมัติตาม
เง่ือนไขตางๆ ท่ีผูเขียนกําหนดข้ึน) ข้ึนมามากมาย โดยเฉพาะภาษาประเภทสคริปต (Script) ท่ี
สามารถติดตอ (Interaction) กับผูใชได และหนึ่งในนั้นคือภาษา PHP 

สุพิน วรรณา (2543) อธิบายวา PHP (Professional Home Page) เปนภาษาสคริปต(Script 
Language) ประเภทหนึ่งท่ีไดรับความนิยมจากผูพัฒนาเว็บไซตตางๆ ท่ัวโลก เนื่องจากวาPHP ถูก
พัฒนามาเพื่อการพัฒนาเว็บไซตโดยเฉพาะ เปนภาษาท่ีเรียกวา Server Side Include (SSI) หรือ 
HTML-embedded scripting language ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ ทําใหสามารถใสสคริปตของ PHP 
ไวในเอกสาร (file) ของ HTML ไดเลย เม่ือเอกสารของ HTML นั้นถูกเรียกข้ึนมา Web Server ก็จะ
ตรวจสอบกอนท่ีจะสงเอกสารนั้นออกไปวา ภายในเอกสารมีสคริปตของ PHP อยูหรือไม ถามี Web 
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Server ก็จะทํางานในสวนของสคริปต PHP ใหเสร็จกอน แลวเอาผลลัพธท่ีไดรวมกับเนื้อหาของ
เอกสาร HTML แลวสงออกไป 

ความสามารถท่ีโดดเดนอีกประการหนึ่งของ PHP คือ database-enabled web page เปนการ
ทําใหเอกสารของ HTML สามารถท่ีจะเช่ือมตอกับระบบฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว รายการระบบฐานขอมูลท่ี PHP สามารถเช่ือมตอได เชน Oracle, Sybase, mSQL, 
MySQL,SOLID, ODBC, PostgreSQL, Adabas D, FilePro, Velocis, Informix, dBase, Unix dbm 
เปนตน 

Rasmus Lerdorf เปนผูสรางภาษา PHP นี้ดวยภาษา C มีผูขอใชโปรแกรมภาษานี้มากมาย 
ราสมัสจึงเขียนคูมือการใชและเรียกภาษานี้วา PHP V. 1.0 และหลังจากนั้นก็มีกลุมโปรแกรมเมอร 
ไดแก ซีฟ สุราสกี้ และ แอนดี้ กัดมาน เขียนเพิ่มเติมทําใหโปรแกรม PHP เกงข้ึนตอมากลุมราสมัสก็
เขียน PHP ข้ึนใหมท้ังหมดและเผยแพรเปน PHP V. 3.0 

ลักษณะสําคัญของ PHP 
- เปน Open Source ใชไดฟรี 
- เปนโปรแกรมท่ีทํางานในฝง Server 
- มีหลายเวอรชัน สําหรับยูนิกส ลีนุกซ วินโดวส 
- เรียนรูไดงาย สามารถฝงเขาไปในแฟม HTML และใชโครงสรางและไวยากรณงาย ๆ 
- เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อใชกับ Apache Web Server เพราะไมตองการ

โปรแกรมจากภายนอก 
- ใชรวมกับ XML ไดทันที และใชรวมกับ Database เกือบทุกยี่หอ 
- ใชกับโครงสรางขอมูลไดท้ังแบบสเกลลา (Scalar), อารเรย (Array), แอสโซซิเอทีฟ

อารเรย (Associative Array) 
ในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาสคริปต PHP จะเหมือนกับภาษา C, Java หรือ Perl        

โดยผูพัฒนาภาษา PHP พยายามท่ีจะรวมเอาหลักภาษาที่สําคัญของท้ังสามภาษามารวมเขาดวยกัน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในตัวภาษาของ PHP ใหมากท่ีสุด รูปแบบการสอดแทรกภาษาสคริปต 
PHP ในเอกสารของ HTML นั้นมีอยูดวยกัน 4 รูปแบบคือ 

รูปแบบท่ี 1 (แบบ SGML) 
<? 
……..รายการคําส่ังของ PHP; ….. 
?> 

รูปแบบท่ี 2 (แบบ XML) 
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<?php 
……..รายการคําส่ังของ PHP; ….. 
?> 

รูปแบบท่ี 3 (แบบ JavaScript) 
<script language=”php”> 
……..รายการคําส่ังของ PHP; ….. 
</script> 

รูปแบบท่ี 4 (แบบ ASP) 
<% 
……..รายการคําส่ังของ PHP; ….. 
%> 

รูปแบบท่ีนิยมและใชกันแพรหลายคือรูปแบบท่ี 1 โดยคําส่ังแตละคําส่ังของภาษา PHP 
จะตองจบดวยเคร่ืองหมาย semicolon (;) 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ฤกษเฉลิม ณ วันจันทร (2550) ไดศึกษาคนควาเร่ือง “ระบบจัดการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ของเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางระบบจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ของเขตพื้นท่ี
การศึกษาลําพูน เขต 1 ซ่ึงเปนระบบท่ีมีลักษณะการทํางานเปนอี-เลิรนนิงแบบระบบการจัดการ
เรียนรู(Learning Management System: LMS) และแบบระบบการจัดการเน้ือหา(Content 
Management System: CMS)  โดยระบบไดแบงผูใชงานเปน 3 สวนคือ ผูเรียน ครูผูสอน และ ผูดูแล
ระบบ ครูผูสอนเปนผูสรางเนื้อหา และผูดูแลระบบดูแลควบคุมขอมูลท่ีบันทึกเขาไปในระบบ         
ผูศึกษาไดพัฒนาระบบโดยใชโปรแกรมภาษาพีเอชพี(PHP) และระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล  
ผลการศึกษาพบวาการพัฒนาระบบดังกลาวผูใชมีความพึงพอใจในการใชงานระบบอยูในระดับดี 
และสามารถนําไปใชงานไดจริง 

พัฒนะ อินตะต้ือ (2547) ไดศึกษาคนควาเร่ือง “การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส สําหรับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบของการเรียนรู
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และใชเปนส่ือเพิ่มเติมจากการเรียนแบบบรรยาย ใหกับนักศึกษาใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง พัฒนาระบบเพื่อใชบน
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ระบบปฏิบัติการลีนุกสเรดแฮด 9 โดยใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอว4.0.12 อาปาเช
เว็บเซิรฟเวอร2.0.46 โปรแกรมภาษาพีเอชพี4.3.4 โปรแกรมมาโครมีเดียดรีมวีฟเวอรเอ็มเอ็กซ     
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบข้ึนมาและใชโปรแกรมโรโบเดโม 5 โปรแกรมโฟโตชอป ในการ
จัดเนื้อหาบทเรียน ผลการศึกษาพบวาการพัฒนาระบบดังกลาวผูใชมีความพึงพอใจในการใชงาน
ระบบอยูในระดับมาก 

เทวา พรหมนุชานนท (2547) ไดศึกษาคนควาเร่ือง “การสรางเว็บเพจเบ้ืองตน โรงเรียน
เมตตาศึกษาเชียงใหม”โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบ
ของการเรียนรูผานระบบเครือขายอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต พัฒนาข้ึนมาบนระบบปฏิบัติการ
วินโดวส 2000 โดยใชโปรแกรมภาษาพีเอชพี ระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล โปรแกรมเว็บ
เซิรฟเวอรอาปาเช ในการพัฒนาระบบ และใชโปรแกรมมาโครมีเดียดรีมวีฟเวอร โปรแกรม    
มาโครมีเดียออเทอรแวร โปรแกรมวินแคม ในการสรางบทเรียน ผลการศึกษาพบวาการพัฒนา
ระบบดังกลาวผูใชมีความพึงพอใจในการใชงานระบบอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียประสิทธิภาพ
ของระบบอยูท่ี 4.38 

ณัฐฌาน สุพล (2546) ไดศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกสวิชาระบบสํานักงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยพายัพ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนว
ทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน เพื่อศึกษาข้ันตอนการ
ออกแบบและการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส  ผู ศึกษาพัฒนาระบบบน
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ ภาษาพีเอชพี โปรแกรมฐานขอมูลมายเอสคิวแอลและอาปาเช ในการพัฒนา
ระบบ และใชโปรแกรมมาโครมีเดียออเทอรแวรสรางบทเรียน ผลการศึกษาพบวาการพัฒนาระบบ
ดังกลาวสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชงานไดจริง 

จากการคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของขางตนผูศึกษาไดใชแนวคิด ข้ันตอนและ
วิธีการดําเนินการตาง ๆ ประกอบการวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบตามลําดับ 


