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การประยุกตใชบทเรียนบนเครือขาย WBI กับขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาเย 
Application of Gagné 9 Step Teaching on Web-Based Instruction 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาสกร เรืองรอง 
 

บทคัดยอ 
บทเรียนบนเครือขาย Web-Based Instruction (WBI) เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือ กิจกรรมการสื่อสาร 

ตลอดจนการประเมินผลการเรียนบนระบบเครือขาย อยางไรก็ตามหากจะจัดการเรียนการสอน บทเรียนบนเครือขาย อยางมี

ประสิทธิภาพ ควรที่จะนําทฤษฏีทางการศึกษามาประยุกตใช  ขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาเย เปนขั้นตอนการสอนที่เปนที่

ยอมรับแลววา สามารถนําไปจัดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ การพิจารณาความสามารถของสื่อและกิจกรรมของ

บทเรียนบนเครือขาย สามารถนํากระบวนการการวิจัยมาประยุกตใชได เมื่อไดผลการวิจัยมาแลวก็สามารถนําไปใชในแตละ

ขั้นตอนการสอนตอไป 

 
Abstract 

 

Web based instruction is a  one of learning style. A component of web based instruction learning were 

presentation medias,  communication means and online testing. For efficiency  of this learning style Gagne's 9 

general steps of instruction, an efficacy  theory of education, was applied to. A competency of each 

presentation media and communication mean were primarily tested according  to research  methodology  and 

subsequently applied to Gagne's 9 general steps of instruction.  
 

 
1. บทนํา 

ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการศึกษาไทยเราไดทดลองใชบทเรียนบนเครือขาย Web 

based Instruction (WBI) จนถึง e-Learning มาพอสมควร อยางไรก็ตาม e-Learning  จําเปนที่ตองใชอยางเปนระบบ ตอง

มีการพัฒนาหลักสูตร e-Learning โดยเฉพาะ จึงสามารถใชส่ือ e-Learning  ไดเต็มระบบ  จาก 4-5 ปที่ผานมา ระบบ e-

Learning ในประเทศไทยเราดูเหมือนวายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  ในขณะที่ส่ือ WBI นั้นสามารถนําไปใชไดทันที 

ไมวาจะเปนเพื่อการเรียนการสอนหรือการฝกอบรม ทั้งยังเปนไดทั้งส่ือหลักหรือส่ือเสริมในชั้นเรียนอยางดี ดังนั้นผูเขียนจึงขอ

พูดในสื่อ WBI 

 

2. ความหมายของ WBI มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ WBI  ไวดังนี้ 

ขาน (Khan, 1997 เปนโปรแกรมไฮเปอรมีเดียที่ชวยในการสอน โดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะและ

ทรัพยากรของอินเทอรเน็ต (WWW) มาสรางใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย โดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูในทุก

ทาง  

พารสัน (Parson, 1997) เปนการสอนที่นําเอาสิ่งที่ตองการใหบางสวนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยโปรแกรมการ

เรียนการสอนผานเว็บสามารถกระทําไดในหลากหลายรูปแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งการเชื่อมตอบทเรียน  

วัสดุชวยการเรียนรู และการศึกษาทางไกล 
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ดรีสคอลล (Driscoll, 1997) วาเปนการใชทักษะหรือความรูตาง ๆ ถายโยงไปสูที่ใดที่หนึ่งโดยการใชเวิลด ไวด เว็บ  

เปนชองทางในการเผยแพรความรู 

รีลันและกิลลานี (Relan and Gillani, 1997เปนการกระทําของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดกลวิธีการสอนโดย

กลุม Constructivism และการเรียนรูในสถานการณรวมมือกัน โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรใน  www 

สรุปวา WBI คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือ กิจกรรมการสื่อสาร และ การประเมิน บนระบบเครือขาย อยาง

มีประสิทธิภาพ   

 

3. ส่ือและกิจกรรมการสื่อสาร สามารถแบงตามการใชงานไดดังนี้   

3.1 ส่ือ เพื่อการนําเสนอ 

     Web Text เปนการนําเสนอเนื้อหาที่มุงเนนเฉพาะตัวอักษรหรือตัวหนังสือ นําเสนอไดอยางรวดเร็วเสียเวลา

ดาวนโหลดขอมูลไมนาน เหมาะสมการนําเสนอ แผนการสอน ที่ชี้แจงวัตถุประสงค ลําดับขั้นการเรียน การนําเสนอเนื้อหา

และการประเมิน   รวมถึงเนื้อหาเชิงบรรยายหรือพรรณนา ที่อยูขอบขายวัตถุประสงคการเรียนการสอนพุทธพิสัย และจิต

พิสัย 

    Web Graphic เปนการนําเสนอเนื้อหาที่มุงเนนกราฟก รูปภาพ นําเสนอคอนขางชา เพราะตองเสียเวลา

ดาวนโหลดขอมูลนาน เหมาะกับการนําเสนอเนื้อหาที่ตองการอธิบายใหเห็นภาพขั้นตอนตางๆ อยางชัดเจน เชน การผาตัด 

การวายน้ํา เปนตน เปนเนื้อหาที่อยูภายในขอบขายวัตถุประสงคการเรียนการสอนเชิงทักษะพิสัย 

   Flash Animation เปนการนําเสนอเนื้อหาที่มุงเนนกราฟกอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหวเชิงกราฟก นําเสนอคอนขาง

ชา เพราะตองรอใหดาวนโหลดขอมูลจนครบ อยางไรก็ตามเมื่อดาวนโหลดขอมูลเสร็จเรียบรอย ก็สามารถนําเสนอบน

จอภาพไดอยางรวดเร็ว เหมาะกับการนําเสนอเนื้อหาที่ตองการอธิบายใหเห็นภาพขั้นตอนตางๆ อยางชัดเจน เชน การผาตัด 

การวายน้ํา เปนตน เปนเนื้อหาที่อยูภายในขอบขายวัตถุประสงคการเรียนการสอนเชิงทักษะพิสัย เชนเดียวกับ Web 

Graphic 

    Streaming Video เปนการนําเสนอเนื้อหาที่มุงเนนภาพเคลื่อนไหว การนําเสนอใชหลักการเดียวกันกับ Flash 

Animation เหมาะกับการนําเสนอเนื้อหาที่ตองการอธิบายใหเห็นภาพขั้นตอนตางๆ อยางชัดเจน และเปนเนื้อหาที่อยูภายใน

ขอบขายวัตถุประสงคการเรียนการสอนเชิงทักษะพิสัย เชนเดียวกับ Flash animation และ Web Graphic 

3.2 กิจกรรมการสื่อการ 

    Chat เปนกิจกรรมการการสนทนาที่สามารถโตตอบได เปนการสื่อสารสองทางในรูปแบบตัวหนังสือ เหมาะ

สําหรับผูสอนและผูเรียนที่มีเวลาวางตรงกัน (Synchronous) โดยนัดหมายกันวาจะมาสนทนา ณ เวลาใด เหมาะสําหรับการ

ใหคําปรึกษา ตอบคําถามที่ผูเรียนสงสัย อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมเขาใจในเนื้อหา 

    Video Conference/Web Cam  เปนกิจกรรมการการสนทนาที่เหมือนกับ Chat แตกตางที่สามารถมองเห็น

ภาพซึ่งกันและกันไดดวย เหมาะสําหรับผูสอนและผูเรียนที่มีเวลาวางตรงกัน (Synchronous) โดยตองนัดหมายเวลากัน การ

นําไปใชใน WBI สามารถนําไปใชใหคําปรึกษา ตอบคําถามที่ผูเรียนสงสัย อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมเขาใจในเนื้อหา ได

อยางดี เนื่องจากมองเห็นภาพซึ่งกันและกัน ความรูสึกจึงไมตางจากอยูในชั้นเรียนเลยทีเดียว 

    Mail เปนกิจกรรมการสื่อสาร ที่ผูสอน ผูเรียน และผูเรียนดวยกันสามารถสงเอกสารถึงกันและกันได โดยไม

จําเปนตองมีเวลาตรงกัน (Asynchronous) นอกจากนี้แลวผูสอนยังสามารถสงเอกสารขอความตางๆ ถึงผูเรียนพรอมๆ กัน

ในเวลาเดียวกันดวย และเมื่อผูเรียนมีเวลาวางสามารถเปดอานและตอบไดทันที เหมาะสําหรับการตอบขอซักถามหรือขอ
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สงสัยในบทเรียน แจงขาวสารการเรียนการสอนรวมทั้งการสงการบานโดยการแนบมากับเอกสารจดหมายไดดวย อยางไรก็

ตามการติดตอส่ือสารลักษณะนี้ยังเปนความลับระหวางผูสอนและผูเรียนดวย  

    Webboard หรือกระดานขาวเปนกิจกรรมการสื่อสาร ที่ผูสอน และผูเรียนสามารถติดตอถึงกันโดยการฝาก

ขอความไวบน webboard ได ผูสอนสามารถตั้งหัวขอเปนกระทูเพื่อเปนการบาน โดยใหผูเรียนเขามาตอบเพื่อสงการบานได 

สวนโอกาสการสื่อสารเชนเดียวกับ Mail คือไมจําเปนตองมีเวลาวางตรงกัน (Asynchronous) 

     Online Testing เปนกิจกรรมการสื่อสารที่ผูเรียนเขามาตอบคําถามในขอสอบแลว ระบบฐานขอมูลใน  WBI จะ

จัดเก็บขอมูลไวเพื่อใหผูสอนไดเปดดูและนําไปเขาสูระบบประเมินผลผูเรียนตอไปได Online Testing นี้เปนระบบการสื่อสาร

ที่จําเปนมากสําหรับ WBI หากขาดซึ่ง Online Testing แลวจะไมถือวาเปนระบบการเรียนการสอนบนเครือขายเลย จะจัดได

เปนเพียงการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนเทานั้น 

    จากสื่อและกิจกรรมการสื่อสารที่กลาวไปแลวนั้น เราสามารถนําไปประยุกตใชกับ ทฤษฏีวิธีสอนและรูปแบบการ

เรียนตางๆ ได โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับศักยภาพของสื่อและกิจกรรมการสื่อสารนั้น ๆ อยางไรก็ตามเมื่อยุคสมัยเปล่ียนไป 

ส่ือและกิจกรรมการส่ือสารก็มีการพัฒนาตามไปดวย ดังนั้นในอนาคตจะตองมีส่ือและกิจกรรมการสื่อสารที่มีศักยภาพ

มากกวาปจจุบัน ก็จะไดพิจารณานําไปประยุกตใชในการสอนตอไป 
 
4. การสอน  9 ขั้นของกาเย  

นักการศึกษาหลายทานไดคนควาวิจัย จนสรุปเปนทฤษฏีทางศึกษาไวมากมาย เพื่อเปนประโยชนตอ การเรียนการ

สอน อันที่ผูสอนควรที่จะนําไปประยุกตใช ถึงแมวาเทคโนโลยีทางการศึกษาจะเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแลวก็

ตาม ทฤษฏีเหลานี้ก็ยังคงใชไดดีในทุกยุคทุกสมัย ในการนี้ผูเขียนขอนําขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาเยที่จะนําไปประยุกตใช

ใน WBI โดยมีขั้นตอนการสอนเปนลําดับดังนี้ (Gagne และ Briggs,1974)  

1. ขั้นดึงความสนใจ    (Gaining Attention)   เพื่อเราใหผูเรียนเกิดความตั้งใจในการเรียน 

 2. ขั้นใหผูเรียนทราบจุดประสงค    (Informing the learner of the objective)  เพื่อใหผูเรียนไดทราบวา ผูเรียนจะ

เรียนรูอะไร ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย 

 3. ขั้นกระตุนการเรียนรูที่มีอยูเดิม (Stimulating recall of prerequisite learning) เพื่อกระตุนใหผูเรียนนําความรูที่

มีอยูเดิมมาสัมพันธกับความรูใหม  

 4. ขั้นใหส่ือส่ิงเรา (Presenting the stimulus material) ส่ิงเราที่แสดงหรือส่ือใหแกผูเรียนเปนส่ิงเราที่เกี่ยวของกับ

การกระทํา (Performance) ซึ่งสะทอนใหเห็นส่ิงที่ผูเรียนจะตองเรียนรู 

 5. ขั้นใหแนวทางสูการเรียนรู (Providing “learning guidance”) ผูสอนอาจใชคําถามชวยชี้นําใหผูเรียน เพื่อใหผู

เรียนไดกฎเกณฑและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 

 6. ขั้นใหแสดงออก (Eliciting the performance) ผูสอนอาจใหผูเรียนแสดงหรือทําใหดูเพื่อให ผูเรียนไดแสดง

ความสามารถเมื่อไดรับแนวทางหรือการบอกแลว  

 7. ขั้นใหขอมูลปอนกลับ (Providing feeding)  เปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนไดทราบถึงผลที่ตนปฏิบัติหรือแสดงวาได

ผลดีเพียงใด  

 8. ขั้นประเมินผล (Assessing the performance)  เปนขั้นของการตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนแตละคนวามี

ความตั้งใจในการเรียนและมีความรูความคิดถูกตองมากนอยเพียงใด  
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 9. ขั้นสงเสริมความคงทนและการถายโยง (Enhancing retention and transfer)  เปนขั้นของการใหผูเรียนไดนํา

ความรูที่ไดนั้นไปเชื่อมโยงสัมพันธกับขอมูลใหม เพื่อเสริมความจําหรือทําใหเกิดความรูใหม เชนให ทําแบบฝกหัด หรือ

ทบทวน 

 
5. การประยุกตใชบทเรียนบนเครือขาย WBI กับขั้นการสอน 9 ขั้นของกาเย 

    ปจจุบันสถานศึกษาที่เริ่มใช WBI ตลอดจนที่ใชไปนานแลว บางก็ประสบความสําเร็จ บางก็กําลังอยูในชวง

ดําเนินการ  แตในขณะที่หลายสถาบันการศึกษายังขาดการใชทฤษฏีทางการศึกษา ที่จะนํามาใชงานรวมบทเรียนบน

เครือขาย (WBI) ทฤษฏีทางการศึกษาไดแก กระบวนการ รูปแบบ และวิธีการสอน อยางไรก็ตามทฤษฏีทางการศึกษาเหลานี้ 

ยังคงอยูและจําเปนตองใชตลอดไปถึงแมวาเทคโนโลยีจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ดังนั้นผูเขียนจึงขอกลาวถึงการ

ประยุกตใช บทเรียนบนเครือขาย WBI กับขั้นตอนการสอนของกาเย ในรูปตารางดังนี้ 

    จากขั้นตอนการสอน  9 ขั้นของกาเย และประเภทของสื่อและกิจกรรมการสื่อสารของ WBI สามารถเขียนเปน

ตารางเพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในแตละขั้นการสอนของกาเย ไดดังนี้ 
            สื่อและกิจกรรม 
 ขั้นการสอน 

Web 
Text 

Web 
Graphic 

Flash 
Animation 

Streaming 
Video 

Video 
Conference 

Mail Chat Web 
board 

Online 
Testing 

1. ดึงความสนใจ              

2. ชี้แจงวตัถุประสงค          

3. กระตุนความรูเดิม          

4. นําเสนอสื่อ          

5. ใหแนวทางการเรียน          

6. ใหแสดงออก          

7. ใหขอมูลปอนกลับ          

8. ประเมินผล          

9. ผนึกและถายโยง
ความรู 

         

 

ในการเรียนการสอนสิ่งที่จําเปนเหนือส่ิงอื่นใด เปรียบเหมือนแผนที่เดินทางก็คือแผนการสอน  แผนการสอนจะเปน

การกําหนด จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา บริบท ขั้นตอนการเรียนการสอน ส่ือ กิจกรรม และการประเมินผลไวอยางชัดเจน  

การเขียนแผนการสอน ส่ิงที่สําคัญมากก็คือการจัดแบงเนื้อหาใหสมดุล และกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ให

สอดคลองกับเนื้อหา 

การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู จําเปนตองคํานึงถึง พิสัยในดานตาง ๆ ตอไปนี้ใหครอบคลุมดวย ไดแก (ภาสกร, 
http://www.thaiwbi.com/topic/Course_relation/) 

1. พุทธพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึงความรูความเขาใจการจดจําในเนื้อหา 

2. จิตพิสัย (Effective Domain) หมายถึงความมีจิตสํานึกที่ดี ความรูสึกผิดชอบชั่วดี  

3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึงการฝกปฏิบัติดานทักษะ เชน งานชาง การกีฬา 

เมื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูตามพิสัยขางตนไดแลว จึงนําไปใชเปนเกณฑการประเมินผลใหสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรูตอไป 
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 จากความหมาย WBI ประเภทของสื่อและกิจกรรมการสื่อสาร ที่กลาวไปแลวนั้น เราสามารถนํามาประยุกตกับขั้น

การสอน 9 ขั้นของกาเย ในรูปแบบของแผนการสอนได และเพื่อประกอบการพิจารณาการกําหนดสื่อและกิจกรรม เรา

สามารถเขียนเปนแผนการสอนเพื่อนําไปหาคาความสอดคลอง (IOC) ระหวางขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาเยและความ

เหมาะสมการนําเสนอสื่อและกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อนําไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ อันที่จะนําความคิดเห็นมาพิจารณา

ปรับปรุงแผนตอไป 

 

ตัวอยาง แบบสอบถามความความสอดคลองระหวางขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาเยกับการนําเสนอสื่อและ

กิจกรรมสําหรับบทเรียนบนเครือขาย เรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน. 

 
ความความ

สอดคลอง IOC 
วัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหา ขั้นตอนการสอน สื่อและกิจกรรม 

-1 0 +1 

1. ขั้นดึงความสนใจ  ผูสอนในช้ันเรียน    

2.ขั้นใหผูเรียนทราบจุดประสงค     Web Text    

3.ขั้นกระตุนการเรียนรูที่มีอยูเดิม Web Text และGraphic    

4.ขั้นใหสื่อสิ่งเรา Web Text และGraphic    

5.ขั้นใหแนวทางสูการเรียน Web Text และGraphic    

6.ขั้นใหแสดงออก Chat    

7.ขั้นใหขอมูลปอนกลับ Webboard และMail    

8.ขั้นประเมินผล Testing Online    

1. หลังจากศึกษาความหมาย

และประวัติของคอมพิวเตอรจบ

แลว นักเรียนสามารถอธิบาย 

ความหมายและประวัติของ

คอมพิวเตอร ได พอสังเขป 

2. นักเรียนมีความเขาใจ และ

สามารถอธิบายการทํางานของ

คอมพิวเตอรได พอสังเขป  

3. นักเรียนสามารถบอก

ประโยชนของคอมพิวเตอรได 

พอสังเขป 

1.ความหมายของ

คอมพิวเตอร  

2. การทํางานของ

คอมพิวเตอร  

3. ลักษณะเดน

ของคอมพิวเตอร  

4. ประโยชนของ

คอมพิวเตอร 

 
9.ขั้นสงเสริมความคงทนและ

การถายโยง 

Webboard    

 
 
 
6. การประยุกตใชบทเรียนบนเครือขาย WBI กับขั้นการสอน 9 ขั้นของกาเยกับงานวิจัย 

จากตัวอยางแนวทางแบบสอบถามความความสอดคลองระหวางขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาเยกับการนําเสนอ

ส่ือและกิจกรรมสําหรับบทเรียนบนเครือขายขางตนนั้น จะถูกเขียนขึ้นโดยความเชี่ยวชาญของอาจารยผูสอนที่มีความ

ชํานาญในการสอนและเชี่ยวชาญในสื่อ WBI อยูแลวจึงจะสามารถกําหนดสื่อและกิจกรรมไดดวยตนเอง 

อยางไรก็ตามหากเรากําลังดําเนินจัดทํางานวิจัยหรือกําลังมีแนวความคิดในการทํางานวิจัย  ใหพึงระลึกวา เรายัง

ไมใชผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่เราตองการศึกษา เพียงแตเราตองการคําตอบที่ตองการศึกษา เพื่อนําไปแกไขปญหาในงานที่

ศึกษาตอไป ดังนั้นจงึจําเปนที่จะตองถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในจํานวนที่กําหนดไว อันที่จะนําขอมูลที่ไดไปประมวลผล

ทางสถิติเพื่อหาขอสรุปงานวิจัยตอไป 

จากตัวอยางแนวทางแบบสอบถามความความสอดคลองระหวางขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาเยกับการนําเสนอ

ส่ือและกิจกรรมสําหรับบทเรียนบนเครือขายขางตน เราสามารถนํามาประยุกตใชในงานวิจัยได โดยการดัดแปลงและสราง

เปนแบบสอบถามความเหมาะสมของการนําเสนอสื่อและกิจกรรมไดดังนี้ 
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ความเหมาะสมสื่อ
และกิจกรรม 

วัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหา ขั้นตอนการสอน สื่อและกิจกรรม 

5 4 3 2 1 

ผูสอนในช้ันเรียน      

Web text      

Web graphic      

Flash Animation      

Streaming Video      

1. ขั้นดึงความสนใจ  

 

 

 

Video Conference      

ผูสอนในช้ันเรียน      

Web text      

เอกสารแผนการสอน      

Flash Animation      

2.ขั้นใหผูเรียนทราบ

จุดประสงค 

Video Conference      

ผูสอนในช้ันเรียน      

Web text      

Web graphic      

Flash Animation      

Streaming Video      

3.ขั้นกระตุนการเรียน

รูที่มีอยูเดิม 

Video Conference      

Web text      

Web graphic      

Flash Animation      

4.ขั้นใหสื่อสิ่งเรา 

Streaming Video      

ผูสอนในช้ันเรียน      

Web text      

Web graphic      

Flash Animation      

Streaming Video      

5.ขั้นใหแนวทางสูการ

เรียน 

 

Video Conference      

อภิปรายในชั้นเรียน      

Web Cam      

Chat      

6.ขั้นใหแสดงออก 

Webboard      

ผูสอนในช้ันเรียน      

Web text      

Web graphic      

1. หลังจากศึกษาความหมาย

และประวัติของคอมพิวเตอรจบ

แลว นักเรียนสามารถอธิบาย 

ความหมายและประวัติของ

คอมพิวเตอร ได พอสังเขป 

2. นักเรียนมีความเขาใจ และ

สามารถอธิบายการทํางานของ

คอมพิวเตอรได พอสังเขป  

3. นักเรียนสามารถบอก

ประโยชนของคอมพิวเตอรได 

พอสังเขป 

1.ความหมายของ

คอมพิวเตอร  

2. การทํางานของ

คอมพิวเตอร  

3. ลักษณะเดนของ

คอมพิวเตอร  

4. ประโยชนของ

คอมพิวเตอร 

 

7.ขั้นใหขอมูลปอน 

กลับ 

Flash Animation      
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ความเหมาะสมสื่อ
และกิจกรรม 

วัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหา ขั้นตอนการสอน สื่อและกิจกรรม 

5 4 3 2 1 

Streaming Video      

Video Conference      

แบบทดสอบชุด

กระดาษ 

     8.ขั้นประเมินผล 

แบบทดสอบ Online      

ผูสอนในช้ันเรียน      

Web text      

Web graphic      

Flash Animation      

9.ขั้นสงเสริมความ

คงทนและการถา

ยโยง 

Streaming Video      

 
6. บทสรุป  

การประยุกตใชบทเรียนบนเครือขาย WBI กับขั้นตอนการสอนของกาเยสําหรับงานวิจัย เราสามารถนําศักยภาพ

ของส่ือและกิจกรรมการสื่อสารไปประยุกตใชในการเรียนการสอนได หากเราเขาใจอยางถองแทโดยสามารถที่จะวิเคราะห

แยกแยะศักยภาพของสื่อและกิจกรรมการสื่อสารได อยางไรก็ตามเราจําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยวิเคราะหหา

ศักยภาพและความสามารถดังกลาว ซึ่งการใชผูเชี่ยวชาญในลักษณะนี้เอง หากมีการออกแบบและจัดการตามกระบวนการ

วิธีวิจัยอยางถูกตองก็จัดไดวาเปนงานวิจัย 

 ทายนี้ผูเขียนหวังวา บทความนี้จะจุดประกายความคิดสําหรับนักออกแบบสื่อการสอนบนเครือขายWBI รวมทั้ง

นักวิจัยไมมากก็นอย 
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