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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือบทเรียนผ่านเว็บเร่ืองการใช้โปรแกรม Dreamweaver 
สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนผ่านเว็บเร่ืองการใช้โปรแกรม Dreamweaverและเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนผ่านเว็บเร่ืองการใช้โปรแกรม Dreamweaver 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ช้ันปีท่ี  3 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน ได้มาจากการ
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบทเรียนผ่านเว็บเร่ืองการใช้
โปรแกรม Dreamweaver และแบบสอบความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการสอนด้วยบทเรียนผ่าน
เว็บเร่ืองการใช้โปรแกรม Dreamweaver วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบค่าที (t–test) แบบ Dependent 
คําสําคัญ: บทเรียนผ่านเว็บ โปรแกรม Dreamweaver 
 
Abstract 
 The main purposes of this research were to development of Web –Based on 
Dreamweaver Program for the third Year Computer Major at Faculty Education of 
undergraduate study, a computer program and achievement learning before and 
after learning through Web – Based on Dreamweaver Program and to assess student 
satisfaction with Web – Based on Dreamweaver Program.  The sample was consisted 
of 30 students on third year Computer Program, who studying in academic year 2011 
chosen by purposive sampling. The instruments used for collecting data were Web – 
Based on Dreamweaver Program, test before and after school and an attitude 
towards learning test. The data collected were analyzed using means( ̅) standard 
deviation (S.D.) and Dependent t-test. 
Keywords: web – based, Dreamweaver program 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมความรู้มหาศาล ในรูปของเอกสาร
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ไฮเปอร์เท็กซ์บนเครือข่าย World Wide Web หรือ Web ซ่ึงทําให้เกิดห้องสมุดเสมือน (virtual 
library) ขนาดใหญ่ของโลก นอกจากน้ีแล้วเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการส่ือสาร
ท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุดในโลก การนําเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ร่วมกับการเรียนการ
สอนกําลังเป็นที่สนใจมากข้ึน อาจเพราะเน่ืองจากโลกของอินเทอร์เน็ตเป็นโลกของการสื่อสารท่ีไร้
พรมแดนคนในทุกสาขาอาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว 
และตลอดเวลาทําให้การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ สามารถทําได้โดยง่ายไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะอยู่
ท่ีใดในโลกก็ตามอีกท้ังยังเป็นข้อมูลท่ีน่าสนใจอันประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 
เสียงประกอบ และเป็นข้อมูลท่ีทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยเหตุดังกล่าวน้ีจึงทําให้มีผู้คนท่ัวโลกสนใจที่จะ
ศึกษาความรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น 
 นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้กําหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาเข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีความรู้ มีความสามารถท่ีจะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยได้กําหนดให้ผู้เรียนมีสิทธ์ิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามาใช้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างกว้างขวางย่ิงข้ึน เรียนได้เร็วขึ้น การ
เรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ในทุกเวลาทุกสถานที่ ผู้เรียนจะมีอิสระในการเรียนรู้ และเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ จึงสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี และท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสามารถทําให้การจัดการศึกษาต้ังอยู่บนรากฐาน
ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ มีการค้นคว้าทดลองวิธีการแปลกๆ ใหม่ๆ อย่างมีระบบอยู่เสมอและมี
ความสมเหตุสมผลตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงทําให้การจัดการศึกษาซ่ึงเป็น
รากฐานของระบบสังคมเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง 
 รอม หิรัญพฤกษ์และคณะ (2538, น.86) กล่าวว่า วิธีการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนใหม่ ครู
ต้องปลูกฝังให้นักเรียนทราบว่าองค์ความรู้มีอยู่ท่ัวไปไม่ใช่แต่ในหนังสือหรือเฉพาะที่สอบเท่านั้น สิ่งท่ี
เราจะสอนเราจะสอนแค่พ้ืนฐานบวกกับวิธีการไปศึกษาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองซ่ึง
เป็นประเด็นที่สําคัญมาก ถ้าเราปลูกฝังทักษะนี้ได้จะสามารถทําให้บุคคลากรของประเทศเราสามารถ
ใช้สารสนเทศ จากเครือข่ายได้ประโยชน์สูงสุด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 ปัจจุบันมีการสร้างเว็บไซต์ (web site) หรือโฮมเพจ (homepage) กันมากขึ้น และท่ีสําคัญ 
คือ การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย หรืออาจเรียกว่าการสอนใช้เว็บเป็นฐาน (web – based 
instruction) คือการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผู้สอนจะออกแบบ
กิจกรรมให้ผู้เรียน  เรียนได้สะดวกหรือเป็นการเสริมเพ่ิมเติมจากในช้ันเรียน ซ่ึงตรงกับรูปแบบของ
อินเทอร์เน็ตทางการศึกษาถนอมพร ตันพิพัฒน์ (2539, น.1-10) กล่าวไว้ว่า การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การเรียนการสอนเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้
อินเทอร์เน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ
ของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเว็บ (multimedia on web) ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนจากท่ีไหนก็ได้ท่ี
สามารถใช้เครือข่าย น่ันไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนเฉพาะกลุ่มแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนอีกด้วย 

ในปัจจุบันมีโปรแกรมอยู่หลายโปรแกรมที่ถูกนําใช้พัฒนาเว็บไซต์ และโปรแกรม 
Dreamweaverเป็นโปรแกรมท่ีได้รับความนิยมเพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย เหมาะกับผู้ท่ี
เริ่มต้นในการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมท่ีผู้เรียนสามารถศึกษา และทดลอง
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ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยสามารถเห็นผลงานของตนเองผ่านระบบเครือข่ายได้ในทันที จึงทําให้มีผู้นิยม
ใช้งานโปรแกรม Dreamweaverกันเป็นอย่างมาก  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเร่ือง การใช้งาน
โปรแกรม Dreamweaver ซ่ึงถือได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ด้วยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนในหลายๆ ด้าน โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเรียนเร็วหรือเรียนช้าก็สามารถ
บรรลุจุดมุ่งหมายได้เหมือนกัน และจากแนวคิดของนักจิตวิทยา ท่ีเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมี ศักยภาพ มี
แนวโน้มท่ีจะขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังบทเรียนน้ีได้นําเสนอผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ท่ีมีความสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ อีกมากมาย จึงเป็นแรงจูงใจอย่างหน่ึงท่ีทําให้ผู้เรียน
สนใจ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเว็บ เร่ือง การใช้โปรแกรม Dreamweaver
สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง  
การใช้โปรแกรม Dreamweaver สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม 
Dreamweaver     
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554  จํานวน 355 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ช้ันปีท่ี 3  หมู่เรียน 5211210 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  จํานวน 30คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. บทเรียนผ่านเว็บ เร่ือง การใช้โปรแกรม Dreamweaver 
2. แบบทดสอบ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1) วิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนผ่านเว็บ โดยผู้เช่ียวชาญแล้วนําไปแปลผลเพื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินสื่อ (ไชยยศเรืองสุวรรณ, 2537, น.131-134) ด้วยการหาค่าเฉล่ีย ( ̅)  

2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้เกณฑ์ 80/80  
2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1) หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และเน้ือหากับจุดประสงค์
โดยหาค่าเฉล่ียจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญทางด้านการวัด และประเมินผลและผู้เช่ียวชาญเน้ือหา
โดยใช้สูตร IOC คัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนนต้ังแต่ 0.5 ถึง 1.00 
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2) หาค่าความยากง่าย และอํานาจจําแนก (discrimination) ของแบบทดสอบโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์แบบอิงเกณฑ์  

3) หาค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ (reliability) โดยใช้วิธีความเช่ือม่ันคูเคอร์ ริชาร์ดสัน 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การใช้

โปรแกรมDreamweaver วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Dreamweaver สําหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจํานวน 30 คน ได้คะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 
84.22 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม 
Dreamweaver สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ี มี ต่อบทเรียนผ่านเ ว็บ  เ ร่ือง  การใ ช้ โปรแกรม 
Dreamweaver สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อยู่ในระดับมาก ( ̅= 
3.83) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Dreamweaver   สําหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจํานวน 30 คน ได้คะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 
84.22 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 การสร้างบทเรียนผ่านเว็บ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสาร
และตําราท่ีเก่ียวกับการออกแบบบทเรียนผ่านเว็บ และได้ดําเนินการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บตาม
ขั้นตอนและหลักการออกแบบบทเรียนผ่านเว็บท่ีดี เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาและวัยของ
ผู้เรียน ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคคลท่ีแตกต่างกันให้ได้เรียนไปตามความสามารถจน
ประสบความสําเร็จ สามารถทบทวนได้ตามต้องการจนกว่าจะเข้าใจ การนําเสนอเนื้อหา มีการ
นําเสนอเน้ือเป็นลําดับ แบ่งแยกหัวข้ออย่างชัดเจนจึงไม่ทําให้เกิดความสับสนในการเรียน มีการนํา
บทเรียนผ่านเว็บไปทดลองใช้ก่อนนําไปใช้จริง ทําให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จึงทําให้
บทเรียนผ่านเว็บมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ บทเรียนผ่านเว็บ เป็นบทเรียนท่ีมีลักษณะท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยอิสระโดยปราศจากการควบคุมของครูผู้สอน 
จึงทําให้ผู้เรียนเกิดความต้ังใจในการเรียนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงตรงกับ Dixon (1992) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้
ด้วยตนเองน้ัน เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีแนวคิด
พ้ืนฐานมาจากทฤษฏีของกลุ่มมานุษยนิยม เช่ือในเรื่องความเป็นอิสระ ซ่ึงน่าจะเป็นผลทําให้เกิดความ
ต้ังใจเรียนมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเก่ียวการเรียนผ่านเว็บของพูลศรี เวศย์อุฬาร(2543) ซ่ึงได้
ทําการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับทักษิณา  
สวนานนท์(2539) ซ่ึงได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า บทเรียนผ่านเว็บได้มีการใช้ความสามารถด้านการ
เช่ือมโยง (hypertext) ท่ีทําให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้ ท้ังภายในและภายนอกบทเรียน ซ่ึงส่งผลให้การ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนเป็นไปตามท่ีกําหนดได้ 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม 
Dreamweaver สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความรู้
เก่ียวกับพ้ืนฐานการสร้างเว็บไซต์เพ่ิมมากข้ึน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ มี
ความกระตือรือร้นในการเรียน และช่วยเหลือเพ่ือนในห้องเรียนมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับนารีรัตน์ 
สุวรรณวารี(2543) ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมจริยธรรมในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมจริยธรรมด้านการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนในระดับ
มาก นอกจากนั้นก็ยังมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในทางลบคือ การลักลอบดูข้อมูลส่วนตัว การนํา
รหัสผ่านของผู้อ่ืนไปใช้ การใช้คําไม่สุภาพในห้องสนทนา การเล่นการพนัน และการดูภาพอนาจาร
ส่วนสรวงสุดา สายสีสด(2544) ทําการวิจัยเร่ือง บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ 4.51 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ี มี ต่อบทเรียนผ่ านเว็บ  เ ร่ือง  การใ ช้ โปรแกรม 
Dreamweaver สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อยู่ในระดับมาก ( ̅= 
3.83) เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดของแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการ
ออกแบบ การนําภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง สื่อประกอบอื่น ๆ ท่ีสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก
ผู้วิจัยเลือกใช้ภาพประกอบที่เข้าใจง่าย และสื่อความหมายกับเน้ือหาได้เป็นอย่างดี อีกท้ังมีการ
นําเสนอ การอฺธิบายเพ่ิมเติม ซ่ึงช่วยให้นักศึกษาสามารถจดจําเนื้อหาได้ดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บให้มีประสิทธิภาพ ควรได้ทําการศึกษาธรรมชาติของ
บทเรียนและควรได้รับความร่วมมือจากผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น ผู้บริหาร 
อาจารย์ประจํารายวิชานักเทคโนโลยีการศึกษา นักวัดผล และหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวข้องกับระบบ
อินเทอร์เน็ต ท้ังน้ีเพ่ือให้บทเรียนที่ ทําการพัฒนาขึ้นมีคุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การศึกษาบทเรียนผ่านเว็บจําเป็นต้องอาศัยความพร้อมในหลายด้าน ดังน้ี 
1) ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ 
2) อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าในธรรมชาติของบทเรียนและลักษณะเฉพาะของผู้เรียน

เพ่ือจะส่งผลให้รูปแบบในการนําเสนอบทเรียนผ่านเว็บท่ีพัฒนาข้ึนมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและเน้ือหาของบทเรียน 

3) ผู้เรียน ควรมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีและควร 
มีอินเทอร์เน็ตใช้ท่ีบ้าน เพ่ือความสะดวกในการศึกษาบทเรียนด้วยตนเองเพ่ิมเติมในเวลาที่สะดวก 

3. ก่อนท่ีจะเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ ควรให้นักศึกษา ศึกษาคู่มือแนะนําการใช้บทเรียน
ตลอดจนทําความเข้าใจกับสัญลักษณ์และปุ่มคําสั่งต่างๆ เพ่ือให้การเรียนเป็นไปด้วยความราบร่ืน 
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4. การเรียนผ่านเว็บ อาจารย์ยังคงมีบทบาทสําคัญ โดยเป็นผู้ช้ีแนะ ให้คําปรึกษา และ
ช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมมีปัญหา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ โดยศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
บทเรียน เช่น การออกแบบหน้าจอ การใช้ภาพเคลื่อนไหว และใช้สีในส่วนต่างๆ ของบทเรียน เป็นต้น 

2. ควรมีการวิจัยเร่ืองความคงทนในการเรียนรู้ เพ่ือจะได้ทราบว่าบทเรียนผ่านเว็บสามารถ
สร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากน้อยเพียงไร ผู้เรียนสามารถเก็บประสบการณ์จากการเรียนรู้
บทเรียนผ่านเว็บได้หรือไม่ 
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