
 
บทที่ 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 6 สวน ตามลําดับดังนี้ 
 2.1 ความเปนมาของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
 2.3 ความหมายของอีเลิรนนิง่ 
 2.4 องคประกอบของการเรียนการสอนบนเว็บ 
 2.5 ประเภทของการเรียนการสอนบนเว็บ 
 2.6 องคประกอบของเว็บไซตเพื่อการศึกษา 
 2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  
2.1 ความเปนมาของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 คณะนิติศาสตร ไดรับการกอต้ังข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2508 ซ่ึงในขณะนั้นยังคงเปนเพียงสาขาวิชา
สังกัดอยูในภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2549 สาขาวิชานิติศาสตรได
ยกระดับข้ึนมาเปน “คณะนิติศาสตร” และไดรับอนุมัติหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดสอน
หลัก สูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะท่ี 7 (พ.ศ.2535 – 
2539) ซ่ึงเนติบัณฑิตยสภาไดรับรองมาตรฐานการศึกษาใหบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถสมัครเปนสมาชิกประเภทวิสามัญของเนติบัณฑิตยสภา
ได และนอกจากน้ันคณาจารยของคณะนิติศาสตร ลวนเปนผูมีประสบการณและความเช่ียวชาญใน
การผลิตผลงานทางวิชาการออกมาสูสาธารณะอยางตอเนื่อง 
 คณะนิติศาสตรยังไดมีโครงการในการใหบริการทางกฎหมายแกประชาชน หรือคลินิค
กฎหมาย ไดจัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2537 โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อใหการศึกษาและปลูกฝงจริยธรรม
ของผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแกนักศึกษาในเร่ืองการใหบริการแกประชาชนท่ีไมมี
ความสามารถในการตอบแทน และเพื่อเปนการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนตามภารกิจพื้นฐาน
ของสถาบันการศึกษา 
 นอกจากนี้คณะนิติศาสตร  ยังไดจัด ต้ังศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย  คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อทําการวิจัย ตอบโจทยปญหา และเสนอแนวทางแกไขปญหาของทาง
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กฎหมายภูมิภาค จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยดานกฎหมาย พัฒนางานวิจัยทางดานกฎหมายและบริการ
วิชาการทางกฎหมายแกชุมชน 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
 ศูนยนวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2545) เขียนในรายงาน

ไววา เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเปนเศรษฐกิจและสังคม

ฐานความรูท่ีการสรางขีดความสามารถในการแขงขันในประชาคมโลกตองอาศัยความรูและ

นวัตกรรมใหม ในการกาวเขาสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูนั้น ไมไดมีความหมาย

เฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง แตหมายความถึงการใชประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มจาก

ฐานความรูท่ีมีเพื่อการพัฒนาในภาคตางๆ  

 พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมไปสูการหลอมรวม 

ระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซอฟตแวร เทคโนโลยีการส่ือสาร  ดังนั้นเม่ือเรากลาวถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความหมายครอบคลุมท้ังท่ีเปนเทคโนโลยีพื้นฐาน เชน เทคโนโลยี

เอกสาร ส่ิงพิมพ วิดีทัศน คอมพิวเตอรสวนบุคคล ซีดีรอมและมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชน อินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ และเครือขายสารสนเทศความเร็วสูง และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

ไดแก วิทยุ โทรทัศน ดาวเทียม รวมไปถึงเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน 

เทคโนโลยีไรสาย การแพรภาพดวยระบบดิจิตัล เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอการขยาย

พรมแดนของความรูของผูเรียน ชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึงรูปแบบและส่ือการเรียนการสอนท่ี

นาสนใจและมีคุณภาพรวมไปถึงการเขาถึงแหลงหองสมุดขนาดใหญของโลก และเครือขายการ

เรียนรูสากล เด็กนักเรียนในชนบทที่หางไกลสามารถเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑทางวิทยาศาสตรท่ีดี

ท่ีสุดในโลกโดยน่ังอยูในหองเรียนกลางทุงนา สามารถเดินทางไปสํารวจดาวอังคารรวมกับเพื่อน

นักเรียนจากทุกชาติทุกภาษา โดยมีนักวิทยาศาสตรช้ันนําของโลกเปนพี่เล้ียง สามารถแลกเปล่ียน

ความรูเร่ืองดิน นํ้าจากหนองนํ้าขางทุงกับเพื่อนตางแดนท่ีสนใจเร่ืองกับเพื่อนท่ัวโลกท่ีมีความสนใจ

ในหัวขอเดียวกัน 

 การเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของการศึกษาของชาติเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอยางเดียวจะ

ไมเพียงพอตอการสนับสนุนการเรียนรู จะตองมีองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนประกอบดวย 
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 2.2.1  องคประกอบดานความพรอมของโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศท่ีครอบคลุมท่ัวถึงความ
พรอมดานการผลิตและคลังสารสนเทศ และความรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาอยางไมมี
ขีดจํากัด 
 2.2.2  องคประกอบดานบุคลากรและทรัพยากรมนุษย ครูจะตองปรับบทบาทจากการเปน

ผูสอน มาเปนผูแนะนํา และเปนผูเรียนไปพรอมกัน สนับสนุนใหเกิดกระบวนการหาความรู การ

สอนแบบทองจํา จะตองทําใหนอยลงหรือหมดไป 

 2.2.3  การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเทคโนโลยีและ

กระบวนทัศนของการเรียนรูใหม เชน หลักสูตรการเรียนรูแบบบูรณาการ การเรียนรูทามกลางการ

ปฏิบัติและความคิดสรางสรรค เปนตน 

 2.2.4  องคประกอบอ่ืนๆ เชน บรรยากาศของการเรียนรู กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กระบวน

ทัศนใหมของการเรียนรู เปนตน 
   

2.3 ความหมายของอีเลิรนนิง่ 
 ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545) ไดใหความหมายของอีเลิรนนิ่งวา สามารถแบง
ออกเปน 2 ลักษณะดวยกัน ไดแก ความหมายโดยท่ัวไป และความหมายเฉพาะเจาะจง สําหรับ
ความหมายโดยท่ัวๆไปจะครอบคลุมความหมายท่ีกวางมาก กลาวคือ จะหมายถึงการเรียนใน
ลักษณะใดก็ได ซ่ึงใชการถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร 
เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม 
(Satellite) ก็ได ซ่ึงเนื้อหาสารสนเทศ อาจอยูในรูปแบบการเรียนท่ีเราคุนเคยกันมาพอสมควร เชน 
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web Based Instruction) 
การเรียนทางไกลผานดาวเทียม 
 สําหรับความหมายเฉพาะเจาะจงน้ัน คนสวนใหญเม่ือกลาวถึงอีเลิรนนิ่งในปจจุบันจะหมาย
เฉพาะถึง การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสําหรับการสอนหรือการอบรม ซ่ึงใชการนําเสนอดวย
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใชภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศนและเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของ
เว็บ (Web Technology) ในการถายทอดเนื้อหา รวมท้ังการใชเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส 
(Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตางๆ เชน การจัดใหมีการส่ือสาร
ตางๆ เชน อีเมล เว็บบอรด สําหรับต้ังคําถาม หรือแลกเปล่ียนแนวคิดระหวางผูเรียนดวยกัน หรือกับ
วิทยากร การจัดใหมีแบบทดสอบหลังจากเรียนจบ เพื่อวัดผลการเรียน รวมท้ังการจัดใหมีระบบ
บันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน โดยผูท่ีเรียนจากอีเลิรนนิ่งนี้สวนใหญแลวจะ
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ศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน ซ่ึงหมายถึงจากเคร่ืองท่ีมีการเช่ือมตอกับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 
 ไพโรจน ตีรณธนากุล (2546) ไดใหความหมายของอีเลิรนนิ่ง วาเปนการดําเนินการศึกษาหรือ
การเรียนรูดวยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หรือดิจิตอล ท้ังทางดานการเรียนการสอน การบริการทาง
การศึกษา และการบริหารการจัดการการศึกษา เพื่อสนองความตองการการศึกษาท่ีไรพรมแดน ไร
เง่ือนไขของเวลา และสถานท่ี เปนการจัดใหการศึกษาสนองตอบตอความตองการของเอกัตบุคคล 
รวมท้ังการศึกษาโดยผูเรียนเปนสําคัญ จะเปนการศึกษาในสถานท่ี ในหองเรียน ท่ีบานหรือท่ีไหนๆ
ก็ได โดยใชคอมพิวเตอรแบบท่ีไมมีการเช่ือมตอกับเคร่ืองใดๆ หรือผานทางอินเทอรเน็ต 
อินทราเน็ต ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 ใจทิพย ณ สงขลา (2547) ไดใหความหมายท่ัวไปของระบบอีเลิรนนิ่งวา หมายถึงหลักสูตรท่ี
ใชระบบการเรียนการสอนดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ เชน ส่ือท่ีบรรจุในซีดีรอม 
ดิสกเก็ต วีดิทัศนโตตอบปฏิสัมพันธ (Interactive Television) และรวมท้ังส่ือท่ีเผยแพรผานเครือขาย
คอมพิวเตอรหรือผานดาวเทียมส่ือเหลานี้นับเปนแหลงสารสนเทศในการเรียนรู เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางการเรียนท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 ระบบอีเลิรนนิ่ง ในความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงหมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนใดๆ ท่ี
แปลงรูปใหเปนอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความเหมาะสมในการสงผานเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีเคือขาย
กวางขวางท่ีสุดซ่ึงหมายถึงเครือขายอินเทอรเน็ต รวมท้ังการใชเคร่ืองมือส่ือสารบนอินเทอรเน็ตเพื่อ
จัดกิจกรรมทางการเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีระบบการบริหารเนื้อหาสาระ การจัดการการเรียน 
เชน การเก็บประวัติการเรียน ผลการเรียนการประเมินผล 
 
2.4 องคประกอบของการเรียนการสอนบนเว็บ 
 ใจทิพย ณ สงขลา (2547) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเรียนการสอนบนเว็บไววา การเรียน
การสอนบนเว็บเปนการใชองคประกอบทางเทคโนโลยีหลัก 2 สวน คือ ไฮเปอรมีเดียและคุณสมบัติ
ของคอมพิวเตอรเครือขาย  
 2.4.1  ไฮเปอรมีเดียหรือส่ือหลายมิติ หมายถึงส่ือในรูปแบบตางๆ เชนขอความ ภาพ เสียง ท่ี
เช่ือมโยงถึงกัน และสามารถแสดงทางจอภาพใหผูใชสามารถเลือกรับเนื้อหาสาระตามตองการ 
คุณสมบัตินี้ถูกนําไปประยุกตใชในการนําเสนอสาระความรูท่ีใหทางเลือกกับผูเรียนสามารถศึกษา
เนื้อหาสาระตามเปาหมายของตนเอง และรวมถึงการเรียนการสอนในรูปแบบของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีสามารถตอบสนองความแตกตางของบุคคลในการเรียนรูมีการสราง
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กิจกรรมเพื่อการทบทวนความรูความเขาใจ หรือการจําลองสถานการณ เพื่อใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคทางการเรียน รวมท้ังมีการประเมินการเรียนอยางเปนระบบ 
 2.4.2  การใชคุณสมบัติของคอมพิวเตอรเครือขาย จะมี 2 ลักษณะคือการรวมใชสารสนเทศ 
และการใชประโยชนทางการส่ือสาร 
   (1) การใชทรัพยากรรวมกัน หมายถึงการรวมใชสารสนเทศ บทเรียน และทรัพยากรอื่นๆ 

คุณสมบัติของคอมพิวเตอรเครือขายทําใหสารสนเทศ บทเรียน และกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสหรือส่ือหลายมิติท่ีพัฒนาเก็บไวในคอมพิวเตอรใหบริการ สามารถเผยแพรและ

อนุญาตใหผูเรียนเขาศึกษาบทเรียน และรวมกิจกรรมทางการเรียนเหลานั้น ผานคอมพิวเตอร ท่ีตั้ง

อยู ณ ท่ีใดก็ไดท่ีมีการเช่ือมโยงเขาเปนเครือขาย ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดยไมตองจํากัดคํา

วาผูเรียนตองมาอยูพรอมกันในสถานท่ีใดท่ีหนึ่ง การเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดในเวลาและสถานท่ีท่ี

ผูเรียนแตละบุคคลสะดวก 

   (2) การส่ือสารโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือกลาง จะใชโปรแกรมที่สามารถทําใหเกิดการ

ส่ือสารติดตอกันใน 2 มิติเวลา คือ  

      1) มิติประสานเวลา (Synchronous Mode of Communication) เปนการส่ือสาร

ระหวางผูเรียนท่ีตองนัดหมายออนไลนพรอมกัน และส่ือสารดวยการใชโปรแกรมที่สนับสนุนการ

ส่ือสารโตตอบแบบทันทีทันใด เชน โปรแกรมสนทนา โปรแกรมการบรรยายทางไกลดวยเสียง 

หรือผานกลองวีดิทัศน 

      2) มิติตางเวลา (Asynchronous Mode of Communication) เปนการส่ือสารระหวาง

ผูเรียนและผูสอนติดตอถึงกันดวยการฝากขอความ หรือไฟลประเภทตางๆ ในเคร่ืองคอมพิวเตอร

ใหบริการ ซ่ึงผูรับสามารถเลือกรับสาระตามเวลาท่ีตนเองสะดวกดวยการใชโปรแกรม เชน เว็บเมล 

หรือกระดานขาว 

2.5 ประเภทของการเรียนการสอนบนเว็บ 
 ใจทิพย ณ สงขลา (2547) ไดกลาวถึงการใชเว็บเพื่อการเรียนการสอนวา มักพบได 5 ลักษณะ 
 2.5.1  เว็บเพื่อเสริมการสอนรายวิชา การเรียนโดยใชเว็บเพื่อการสอนเสริม เปนการจัดทําเว็บ
เพื่อใหเปนแหลงขอมูลหรือสารสนเทศเพิ่มเติมเสริมจากการเรียนปกติ รวมท้ังอาจมีการจัดกิจกรรม
การส่ือสารนอกเวลาการเรียนโดยใชเว็บเปนชองทางการส่ือสารหลัก ซ่ึงอาจเปดเฉพาะใหกับผูเรียน
รายวิชานั้นหรืออาจเผยแพรใหกับผูสนใจท่ัวไปเขาศึกษา 
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 2.5.2  เว็บเพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร เปนการกําหนดเว็บรายวิชาเขาเปนหลักสูตร มี
การจัดเปนระบบการเรียนการสอน การติดตามผลการเรียน การบริหารจัดการ และบริการ
สารสนเทศใหกับผูเรียน โดยตองลงทะเบียน เว็บในลักษณะนี้มักปรากฏในลักษณะการศึกษา
ทางไกล ซ่ึงอาจกําหนดเปนโปรแกรมการเรียนการสอนท้ังหมดผานเครือขาย หรือควบคูไปกับ
การศึกษาจากส่ือการเรียน หรือการเรียนท่ีผูเรียนผูสอนตองพบปะกันจริง 
 2.5.3  เว็บเพื่อการจัดการเรียนในแบบดีกรีรวม เปนการพัฒนาเว็บเพื่อเปนส่ือกลางระหวางการ
เรียนการสอนของสถาบันมากกวาหนึ่งสถาบันรวมกัน โดยท่ัวไปมักเกิดข้ึนระหวางสถาบันในและ
ตางประเทศ มีลักษณะท่ีคลายคลึงกับเว็บเพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 2.5.4  เว็บท่ีเปนแหลงขอมูล สารสนเทศทางการศึกษาและบทเรียนท่ีจัดไวเพื่อใหผูสนใจ
ท่ัวไป เขาศึกษา อาจอยูในลักษณะของแหลงขอมูล หรือฐานขอมูลบทความหองสมุด 
 2.5.5  เว็บเพื่อการพัฒนาและอบรมบุคลากรในองคกร อาจปรากฏในรูปของสารสนเทศ การ
จัดการความรู การฝกอบรมบนเว็บ หรือ ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยเว็บ 
 
2.6 องคประกอบของเว็บไซตเพื่อการศึกษา 
 ใจทิพย ณ สงขลา (2547) ไดประมวลผลเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอนโดยท่ัวไป มักจะพบ
องคประกอบ ดังน้ี 
 2.6.1  โฮมเพจ (Home Page) หนาแรกท่ีผูเรียนพบโดยมีสาระเก่ียวกับเว็บไซตนั้นๆ หรือ
สถาบันท่ีผูเรียนควรทราบ เรียกวา โฮมเพจ โดยท่ัวไปจะเสนอสารสนเทศแนะนําหลักสูตรและ
รายวิชานั้นๆ มีภาพลักษณท่ีนาเช่ือถือ ชักชวนตอความสนใจ มีภาพและขอความแสดงการตอนรับ 
โฮมเพจที่ดีจะตองสามารถส่ือสารถึงผูเยี่ยมชมไดวา เว็บนําเสนอเกี่ยวกับอะไร มีความทันสมัยคือ
การสรางและการปรับปรุงบอยเพียงใด 
 2.6.2  เนื้อหาสาระของรายวิชาเพจสารบัญ (Index) มักจะทําหนาท่ีเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาสาระ
ในรายวิชาและกิจกรรมการเรียน บางคร้ังก็จะรวมเพจของการแนะนําวิธีการเรียนและโฮมเพจอยูใน
เฟรมเดียวกัน 
 2.6.3  เพจบันทึก (Note Page) ลักษณะของเพจเชนนี้ มักเปนเพจท่ีมีสารสนเทศขอความเปน
สวนใหญ 
 2.6.4  ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) เพจน้ีใหรายละเอียดของรายวิชาท้ังหมด
กําหนดเวลากิจกรรมการเรียน งานมอบหมาย การสอบ การใหคะแนนและเกณฑ อาจรวมท้ัง
หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ประมวลรายวิชาโดยท่ัวไปจะคัดลอกมาจากประมวลรายวิชา
ท่ีใชอยางเปนทางการในหองเรียนปกติจัดทําเปนเว็บเพจ 
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 2.6.5  แหลงขอมูล (Resource) มีการเช่ือมโยงไปยังแหลงขอมูลในเว็บอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับวิชาท่ี
เรียน โดยท่ัวไปไดใหเคร่ืองมือสืบคนเพื่อความสะดวกของผูเรียน 
 2.6.6  ขอบังคับของวิชา (Course Requirement) บอกรายการส่ือ หนังสือ คูมือ แหลงการเรียน 
การเช่ือมโยงและเคร่ืองมืออ่ืนๆ ซ่ึงอาจรวมอยูในเนื้อหาสาระรายวิชาหรือประมวลรายวิชา 
 2.6.7  แนะนําการเรียน (Study Guide) เปนเพจท่ีทําหนาท่ีแนะนําวาเรียนอยางไร แนะนํา
วิธีการเรียนออนไลนในวิชานั้นๆ รวมท้ังอธิบายวิธีการเรียนหรือการใชทรัพยากรการเรียนใน
เว็บไซตหรือเปนสวนท่ีอธิบายงานมอบหมายในวิชานั้นๆ 
 2.6.8  หนาท่ีและความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) เปนส่ิงท่ีกําหนดใหผูเรียน
รับผิดชอบ เชน การสงงาน แนวทางการประเมินผูเรียน ซ่ึงอาจอยูรวมกับการแนะนําวิธีการเรียน 
 2.6.9  ประกาศ (Announcement) เปนหนาท่ีแจงใหผูเรียนทราบขาวสารใหมเกี่ยวกับวิชา 
 2.6.10   แผนผังวิชา (Course Map/Site Map) เปนการใหภาพโครงสรางของวิชา ทําหนาท่ีคลาย
กับระบบนําทาง 
 2.6.11  การมอบหมายงานและกิจกรรม (Activities and Assignments) แสดงการรายงาน
ท้ังหมดท่ีผูเรียนตองปฏิบัติ อาจแยกเปนเพจท่ีผูเรียนตองปฏิบัติจากเพจอ่ืนๆ ในรายการกิจกรรม
ควรมีวันและเวลากําหนดสง และรายงานความกาวหนาของกิจกรรม 
 2.6.12  ตารางเรียน (Course Schedule) แสดงปฏิทินการเรียนตลอดภาคการศึกษา แสดง
กําหนดเวลาของกิจกรรมการเรียนท่ีเกิดข้ึน เชน วันสงงาน วันสอบยอย วันสอบปลายภาค และ
กิจกรรมอ่ืนๆ 
 2.6.13  ตัวอยางแบบทดสอบ (Sample Test) เพจน้ีทําหนาท่ีแสดงตัวอยางคําถามใน
แบบทดสอบ หรือการเช่ือมโยงไปยังตัวอยางงานท่ีเสร็จสมบูรณแลว 
 2.6.14  การประเมินผลวิชาหรือโปรแกรม (Course or Program Evaluation) แบบสอบถามให
ผูเรียนประเมินรายวิชา 
 2.6.15  สารสนเทศท่ีจําเปน (Vital Information) ท่ีอยูของผูสอนที่สามารถสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส พรอมท่ีอยู เบอรโทรศัพท โทรสาร ช่ัวโมงทํางานบนออนไลน การเช่ือมโยงไปยัง
บริการอ่ืนๆ เชน การลงทะเบียน การบริการ คําแนะนํา หองสมุด และนโยบายอ่ืนๆของสถาบัน 
 2.6.16  ประวัติบุคคล (Biography) ประวัติของผูสอนโดยยอ และผูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 2.6.17  ดัชนีและคําศัพท (Glossary and Index) คําศัพทท่ีเกี่ยวของซ่ึงเรียงลําดับไวใหสืบคน 
 2.6.18  สวนการประชุม (Conference Area) สําหรับผูเรียนและผูสอนสามารถอภิปรายรวมกัน 
ท้ังในแบบประชุมเวลาเดียวกัน และตางเวลา 
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 2.6.19  กระดานขาว (Bulletin Board) กําหนดเปนพื้นท่ีใหผูเรียนผูสอนสามารถติดประกาศ
ขาว หรือเปดประเด็นคําถามไวเปนสาธารณะใหผูอานท่ัวไปทราบ 
 2.6.20  คําถาม (FAQ Page) คําถามท่ีมีผูถามบอย พรอมคําตอบ ท้ังนี้ผูเรียนอาจมีคําถาม 
เชนเดียวกัน ก็สามารถคนหาเพื่อใหไดคําตอบท่ีตองการได 
 ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545) ไดกลาววาในการออกแบบพัฒนาอีเลิรนนิ่ง
ประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลักไดแก  
 (1) เนื้อหา เปนองคประกอยสําคัญท่ีสุดสําหรับอีเลิรนนิ่ง คุณภาพของการเรียนการสอน และ
การท่ีผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคการเรียนในลักษณะน้ีหรือไมอยางไร ส่ิงสําคัญท่ีสุดก็คือเนื้อหา
การเรียนซ่ึงผูสอนไดจะหาใหแกผูเรียน ซ่ึงผูเรียนมีหนาท่ีในการใชเวลาสวนใหญศึกษาเนื้อหาดวย
ตนเอง เพื่อทําการปรับเปล่ียนเนื้อหาสารสนเทศที่ผูสอนเตรียมไวใหเกิดเปนความรู โดยผานการ
คิดคนวิเคราะหอยางมีหลักการและเหตุผลดวยตัวของผูเรียนเอง 
 (2) ระบบบริหารจัดหารรายวิชา เปนองคประกอบท่ีสําคัญมากเชนกัน ซ่ึงเปนเสมือนระบบท่ี
รวบรวมเครื่องมือซ่ึงออกแบบไวเพื่อใหความสะดวกแกผูใชในการจัดการกับการเรียนการสอน
ออนไลนนั่นเอง ซ่ึงผูใชในท่ีนี้ อาจแบงได 3 กลุม ไดแก ผูสอน ผูเรียน และผูบริหารระบบเครือขาย 
ซ่ึงเคร่ืองมือและระดับสิทธิในการเขาใชท่ีจัดหาไวใหก็จะมีความแตกตางกันไปตามการใชงานของ
แตละกลุม ระบบบริหารจัดการรายวิชาท่ีสมบูรณจะจัดหาเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารไวสําหรับ
ผูใชระบบไมวาจะเปนในลักษณะของไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เว็บบอรด บางระบบก็ยังจัดหา
องคประกอบพิเศษอ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชอีกมากมาย เชน การจัดใหผูใชสามารถ
เขาดูคะแนนการทดสอบ ดูสถิติการเขาใชงานในระบบ การอนุญาตใหผูใชสรางตารางการเรียน ปฎิ
ทินการเรียน เปนตน 
 (3) โหมดการติดตอส่ือสาร เปนองคประกอบสําคัญท่ีจะขาดไมได การใหผูเรียนสามารถ
ติดตอส่ือสารกับผูสอน วิทยากร ผูเช่ียวชาญอื่นๆ รวมท้ังผูเรียนดวยกัน ในลักษณะท่ีหลากหลาย 
และสะดวกตอผูใช  
 (4) แบบฝกหัด/แบบทดสอบ องคประกอบสุดทายของอีเลิรนนิ่ง ไดแก การจัดให
ผูเรียนไดมีโอกาสในการโตตอบกับเนื้อหาในรูปแบบของการทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบ
ความรู 
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 พัฒนะ อินตะต้ือ (2547) ไดคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของมหาวิทยาลัยเมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย” โดยมี

วัตถุประสงคในการพัฒนา เพ่ือสรางระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบของการเรียนรู

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ในการพัฒนาระบบ ไดพัฒนาบนระบบปฏิบัติการลีนุกสเรดแฮท 9 

โดยใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล มายเอสคิวแอล 4.0.12 อาปาเชเว็บเซิรฟเวอร 2.0.46 โปรแกรม

ภาษาพีเอชพี 4.3.4 เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบข้ึนมา 

 ลักษณะของระบบท่ีพัฒนา ประกอบดวย 
 (1) มีสวนใหบริการขอมูลเนื้อหาวิชา เปนเนื้อหาในสวนของการปฏิบัติ ซ่ึงรวบรวมเนื้อหา
จากหนังสือและเว็บไซต นํามาจัดเปนบทใหเหมาะสมกับเวลาในการเขาใชหองปฏิบัติการในแตละ
คร้ัง 
 (2) มีการสาธิตเปนภาพเคล่ือนไหวของหนาจอขณะปฏิบัติ มีขอความกํากับเปนข้ันตอน โดย
แบงออกเปนตอนส้ันๆ แทรกไปตามเน้ือหาแตละสวน 
 (3) มีการสรางระบบฐานขอมูลผูเรียนและผูสอน 
 (4) มีสวนสําหรับผูสอน เพื่อใชในการจัดการกับเนื้อหารายวิชา งานท่ีมอบหมาย คะแนนและ
ขอมูลนักศึกษา )สามารถเพ่ิมเติม ลบ แกไขได(  
 (5) มีสวนติดตอส่ือสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ไดแก กระดานขาวสารอิเล็กทรอนิกส และ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 ผลประเมินการทํางานของระบบ เม่ือนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 53 คน แบงเปน

กลุมผูเรียนซ่ึงเปนนักศึกษาปท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2546 จํานวน 50 คน และกลุมผูสอนจํานวน 3 คน ประกอบดวยอาจารย 1 คน และผูชวย

สอน 2 คน พบวาผูใชมีความพึงพอใจในการใชงานระบบ โดยมีคาเฉล่ียประสิทธิภาพของระบบอยู

ท่ี 3.77 สรุปวาระดับประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก 

 

 สมศักดิ์ บุตรสีทา (2547) ไดคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยใน

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย

จากรูปแบบเดิมท่ีเปนระบบทําดวยมือไปสูการใชเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีใชงานในระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรในลักษณะเว็บ โดยพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการณลีนุกซ เรดแฮท 7.2 และระบบ
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เครือขายเว็บแอพพลิเคชัน โดยใชโปรแกรมพีเอชพี ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน และใชโปรแกรม 

มายเอสคิวแอล เปนเคร่ืองมือจัดการฐานขอมูล 

 ลักษณะของระบบท่ีพัฒนา ประกอบดวย การปรับปรุงฐานขอมูลงานวิจัย ซ่ึงงานวิจัยจะมี

ขอมูลตางๆ เชน แหลงทุน ผลงานตีพิมพ การเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากน้ัน ยังมี

กระบวนการหนังสือเวียน การคนหาขอมูล การรายงานสรุปตางๆ และกระดานขาว 

 ผลของการคนควาแบบอิสระพบวา ระบบสารสนเทศงานวิจัยท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปนระบบ

สารสนเทศท่ีสืบคนไดงาย มีความสะดวกและรวดเร็วในการทํางาน ขอมูลมีความถูกตองและ

สามารถผลิตสารสนเทศไดครบถวนตามที่ผูใชตองการ 

 


