
บทที่ 1
บทนํ า

1.1 หลักการและเหตุผล

จากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน คอมพิวเตอรลวนเขามามีบทบาทใน   
ทุก ๆ วงการ คอมพิวเตอรทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบงาน วิธีการดํ าเนินการ ในสาขา
ตาง ๆ เกอืบทุกสาขาไมวาจะเปน วิทยาศาสตร การทหาร การแพทย ธุรกิจการคา การคมนาคม    
อุตสาหกรรม รวมทั้งการศึกษาดวย สังคมปจจุบันกํ าลังกาวสูสังคมแหงคอมพิวเตอร เปนที่คาด
หมายวาอีกไมกี่ปขางหนาความจํ าเปนที่จะใหเด็กไทยทุกคนรูเร่ืองคอมพิวเตอร หรือที่เรียกวา 
Computer Literacy มีแนวโนมสูงขึ้น เพราะการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันจะตองเกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรมากขึ้นทุกที และโลกของเราเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
ดวยเหตนุีก้ารศึกษาจึงตองใหความสํ าคัญแกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อจะไดพิจารณาศึกษาลูทาง
ทีจ่ะนํ ามาใชใหเกิดประโยชนทุกดาน โดยเฉพาะการเรียนการสอน เราสามารถนํ าคอมพิวเตอรมา
ใชเปนสื่อการเรียนการสอนไดเปนอยางดี นอกจากนี้การนํ าคอมพิวเตอรเขามาเกี่ยวของในวงการ
ศึกษา จะชวยใหเกิดความสมดุลระหวางเทคโนโลยีกับการศึกษา และเปนการเตรียมตัวผูเรียนให
พรอมที่จะออกไปมีชีวิตอยูในสังคมแหงคอมพิวเตอร รวมทั้งเปนการฝกทักษะของผูเรียนใหใช
คอมพิวเตอรในการศึกษาหาความรูตอไป

การเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นเปนวิธีการที่ใชมานาน มีเทคนิคการสอนมากมายที่เปน
ประโยชนตอผูเรียน ไมวาจะเปนการบรรยาย อภิปราย การสาธิต หรือวิธีการอื่นๆ วิธีการหนึ่งที่จะ
นํ ามาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
คือการนํ าเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาเขามาชวยพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการ
ศึกษาหรือคุณภาพทางการศึกษาใหสูงขึ้น เนื่องจากการเรียนการสอนในหองเรียนโดยทั่วไปนั้น 
อาจารยผูสอนไมสามารถใหความสนใจเปนพิเศษแกผูเรียนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ บางครั้งอาจทํ า
ใหผูเรียนบางคนไมสามารถติดตามเนื้อหาไดครบถวน และดวยเวลาในการเรียนการสอนอันจํ ากัด
ท ําใหอาจารย ผูเรียน และผูรวมชั้นเรียนอื่นๆ ไมสามารถถาม ตอบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทเรียนได ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ที่เรียกวาคอมพิวเตอรชวยสอน 
(Computer Aided Instruction) หรือเรียกยอๆ วา CAI

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนับเปนเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่อาจกลาวไดวาสามารถ
ตอบสนองความตองการในการเรียนรูเฉพาะบุคคล นั่นคือเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาส
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เรียนตามเวลาถนัดและความสนใจ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีองคประกอบที่สามารถถายทอด
ใหกับผูเรียนเสมือนการสอนโดยใชครู ซ่ึงพิจารณาไดจากกิจกรรมการเรียนที่ไดจัดไวและเปนไป
อยางกวางขวาง และที่สํ าคัญที่สุดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการประเมินผลในตนเอง เพื่อใหผู
เรียนเห็นผลสํ าเร็จ เห็นความเจริญกาวหนาของตนไดจากการเรียนรูแตละตอน บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนยังเปนบทเรียนที่ผูเรียนสามารถศึกษาสิ่งที่ผูเรียนตองการ ซ่ึงอาจจะเปนเรื่อง
ที่ผูเรียนมีความรูพื้นฐานไมเพียงพอ หรือเรียนในชั้นเรียนปกติแลวไมเขาใจ จากคุณลักษณะดัง
กลาว บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนํ าไปใชแกปญหาการเรียนการสอน ตลอดจนการ
พฒันาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น

ถึงแมวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีคุณสมบัติตาง ๆ ที่ชวยพัฒนาปรับปรุงกระบวน
การเรียนการสอนที่กลาวมาขางตนนั้น แตโดยการทํ างานแลวยังเปนแบบแยกกันทํ างาน (Stand-
alone) โดยการติดตั้งโปรแกรม 1 โปรแกรมตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ทํ าใหส้ินเปลืองเนื้อที่ในการ
จัดเก็บ การดูแลรักษามีความยุงยาก เสียเวลามาก นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูงเมื่อตองการปรับ
เปลีย่นขอมูลใหทันสมัยโดยจะตองกระทํ ากับเครื่องทุกเครื่อง ทํ าใหสูญเสียทรัพยากรตาง ๆ โดย
เปลาประโยชน แตเมื่อระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในยุคปจจุบัน ทํ าให
การตดิตอส่ือสารเปนไปอยางไรขีดจํ ากัดและเปนไปในลักษณะของเครือขาย ทํ าใหเกิดแนวคิดที่จะ
นํ าเอาระบบอินเทอรเน็ตและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เปนแบบแยกกันทํ างาน มาประยุกต
เขาดวยกัน และพัฒนามาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ โดยมีช่ือเรียกวา Web Based 
Instruction (WBI) เพือ่ชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหานอกเวลาเรียนรวมทั้งติดตอส่ือสารกับ
อาจารยและเพื่อนรวมชั้นเรียนผานการสงจดหมายอิเล็กทรอนิคส (E-mail) หองสนทนา (Chat 
room) กระดานขาวอิเล็กทรอนิคส (Web Board) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ต เพื่อชวยแก
ปญหาขางตน เชน การปรับเนื้อหาการสอนก็จะกระทํ าที่เดียวคือที่เครื่องบริการ (Server) หรือการ
ติดตอส่ือสารที่เปนแบบโตตอบกันมากขึ้น (Interactive) ซ่ึงสามารถแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
อาจารย ผูเรียน และเพื่อนรวมชั้นเรียนไดมากกวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเดิม อันจะนํ า
ไปสูความเปนมาตรฐานทางการศึกษามากขึ้น

ดงันัน้ ผูวจิัยไดเล็งเห็นความสํ าคัญทางการศึกษา ที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเรียน
การสอน จึงไดคิดที่จะพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บ โดยใชเร่ืองการสื่อสารขอมูลและเครือขายมาเปน
เนือ้หาวิชาที่ใชในการพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บดังกลาว
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อจัดทํ าแหลงความรูสํ าหรับการเรียนการสอน และทบทวนบทเรียน นอกจากนี้ยังเปน

แหลงทีใ่หผูสอน ผูเรียน และผูเรียนอื่นๆ เขามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสนอแนะ
เกีย่วกับเนื้อหาในการเรียน

2. เพือ่กระตุนใหผูเรียนรูจักใชประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ตในการหาความรู
3. เพือ่จัดทํ าสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
 ศกึษาถึงเนื้อหาของวิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขาย รวมถึงแบบทดสอบความรู และทํ า
การรวบรวมเรียบเรียงและคัดเลือกเนื้อหาโดยแยกเนื้อหาเปนบท ๆ แตละบทจะประกอบเนื้อหาที่
เปนหวัขอยอย ๆ นอกจากนั้นผูวิจัยยังศึกษาถึงภาษาคอมพิวเตอรและโปรแกรมตาง ๆ ที่ใชในการ
พฒันาเว็บเพจนี้ เชน ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML), ภาษาเอแอสพี (ASP), โปรแกรมโฟโตช็อป 6.0
(Photoshop 6.0), โปรแกรมไมโครซอฟตแอกแซส 97 (Microsoft Access 97), โปรแกรมยูลีด กิฟ 
แอนนิเมเตอร 3 (Ulead GIF Animator 3), โปรแกรมซีดีอีเอกซ 1.40 (Cdex 1.40) เปนตน

ผูวจิยัไดท ําการออกแบบการทํ าเว็บเพจการสอนในลักษณะของสื่อเสริมเพื่อใหนักศึกษาได
ทบทวนบทเรียนหลังจากไดเรียนในหองเรียนแลว

1.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร

           - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุน เพนเทียม ทรี 800 เมกกะเฮิรต
           - หนวยความจํ าหลัก 128 เมกกะไบต
           - หนวยความจํ าสํ ารองฮารดดิสกขนาดความจุ 20 กกิะไบต
           - จอภาพสี (Super VGA) ความละเอียด 640 X 480 จุด

- อุปกรณช้ีตํ าแหนง (Mouse)
       2. เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
           - หนวยประมวลผลกลาง รุน เซลีรอน 1.3 กกิะเฮิรต
           - หนวยความจํ าหลัก 128 เมกกะไบต
           - หนวยความจํ าสํ ารองฮารดดิสกขนาดความจุ 20 กิกะไบต
           - จอภาพสี (Super VGA) ความละเอียด 640 X 480 จุด

- อุปกรณช้ีตํ าแหนง (Mouse)
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       3. ระบบมัลติมีเดีย
           - แผงวงจรเสียง (Sound Card)
           - ลํ าโพง
           - ไมโครโฟน
           - เครื่องสแกนภาพ (Scanner)
       4. โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอรที่ใชงาน
            - ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวมี (Microsoft windows Me)รุนภาษาไทย
            - โปรแกรมเพอรเซอนัลเว็บเซิรฟเวอร (Personal Webserver)
            - โปรแกรมเอดดิเตอร โนตแพด (Notepad)
            - โปรแกรมเบราวเซอร (Browser) คือ ไมโครซฟตอินเทอรเน็ตเอ็กซโพรเลอร (Microsoft 
Internet Explorer)
            - โปรแกรมตกแตงรูปภาพโฟโตช็อป 6.0 (Photoshop 6.0)
            - โปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส 97 (Microsoft Access 97)
            - โปรแกรมยูลีด กิฟ แอนนิเมเตอร 3 (Ulead GIF Animator 3)
            - โปรแกรมซีดีอีเอกซ 1.40 (Cdex 1.40)
            - โปรแกรมดับเบิลยูเอสเอฟทีพี 32 (WS_FTP 32)
            - ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)
            - ภาษาเอเอสพี (ASP  : Active Server Page )
1.5 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย

1. ไดส่ือการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารขอมูลและเครือขายบนเว็บ
2. เปนแนวทางในการสรางและพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บในรายวิชาหรือสาขาวิชาอื่นๆ

 


