การประยุกตใชบทเรียนบนเครือขาย WBI
กับการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Learning)
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาสกร เรืองรอง
1. บทนํา
ในยุค ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ระบบการศึก ษาไทยเราไดท ดลองใชบ ทเรียนบน
เครือขาย Web based Instruction (WBI) จนถึง e-Learning มาพอสมควร อยางไรก็ตาม e-Learning จําเปนที่
ตองใชอยางเปนระบบ ตองมีการพัฒนาหลักสูตร e-Learning โดยเฉพาะ จึงสามารถใชสื่อ e-Learning ไดเต็ม
ระบบ จาก 4-5 ปที่ผานมา ระบบ e-Learning ในประเทศไทยเราดูเหมือนวายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
ในขณะที่สื่อ WBI นั้นสามารถนําไปใชไดทันที่ ไมวาจะเปนเพื่อการเรียนการสอนหรือการฝกอบรม ทั้งยังเปนได
ทั้งสื่อหลักหรือสื่อเสริมในชั้นเรียนอยางดี ดังนั้นผูเขียนจึงขอพูดในสื่อ WBI
2. ความหมายของ WBI มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ WBI ไวดังนี้
รีลันและกิลลานี (Relan and Gillani, 1997เปนการกระทําของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดกลวิธีการ
สอนโดยกลุม Constructivism และการเรียนรูในสถานการณรวมมือกัน โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและ
ทรัพยากรใน www
ขาน (Khan, 1997 เปนโปรแกรมไฮเปอรมีเดียที่ชวยในการสอน โดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะ
และทรัพยากรของอินเทอรเน็ต (WWW) มาสรางใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย โดยสงเสริมและสนับสนุน
การเรียนรูในทุกทาง
ดรีสคอลล (Driscoll, 1997) วาเปนการใชทักษะหรือความรูตาง ๆ ถายโยงไปสูที่ใดที่หนึ่งโดยการใช
เวิลด ไวด เว็บ เปนชองทางในการเผยแพรความรู
พารสัน (Parson, 1997) เปนการสอนที่นําเอาสิ่งที่ตองการใหบางสวนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดย
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บสามารถกระทําไดในหลากหลายรูปแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงถึงกัน
ทั้งการเชื่อมตอบทเรียน วัสดุชวยการเรียนรู และการศึกษาทางไกล
สรุปวา WBI คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ กิจกรรมการสื่อสาร และ การประเมิน บนระบบ
เครือขาย อยางมีประสิทธิภาพ
3. สื่อและกิจกรรมการสื่อสาร สามารถแบงตามการใชงานไดดังนี้
3.1 สื่อ เพื่อการนําเสนอ
Web Text เปนการนําเสนอเนื้อหาที่มุงเนนเฉพาะตัวอักษรหรือตัวหนังสือ นําเสนอไดอยางรวดเร็ว
เสียเวลาโลดขอมูลไมนาน เหมาะสมการนําเสนอ แผนการสอน ที่ชี้แจงวัตถุประสงค ลําดับขั้นการเรียน การ
นําเสนอเนื้อหาและการประเมิน รวมถึงเนื้อหาเชิงบรรยายหรือพรรณนา ที่อยูขอบขายวัตถุประสงคการเรียน
การสอนพุทธพิสัย และจิตพิสัย
Web Graphic เปนการนําเสนอเนื้อหาที่มุงเนนกราฟก รูปภาพ นําเสนอคอนขางชา เพราะตอง
เสียเวลาโลดขอมูลนาน เหมาะสมการนําเสนอเนื้อหาที่ตองการอธิบายใหเห็นภาพขั้นตอนตางๆ อยางชัดเจน
เชน การผาตัด การวายน้ํา เปนตน เปนเนื้อหาที่อยูภายในขอบขายวัตถุประสงคการเรียนการสอนเชิงทักษะพิสัย

Flash Animation เปนการนําเสนอเนื้อหาที่มุงเนนกราฟกอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหวเชิงกราฟก
นําเสนอคอนขางชา เพราะตองรอใหดาวโลดขอมูลจนครบ อยางไรก็ตามเมื่อดาวโลดขอมูลเสร็จเรียบรอย ก็
สามารถนําเสนอบนจอภาพไดอยางรวดเร็ว เหมาะสมการนําเสนอเนื้อหาที่ตองการอธิบายใหเห็นภาพขั้นตอน
ตางๆ อยางชัดเจน เชน การผาตัด การวายน้ํา เปนตน เปนเนื้อหาที่อยูภายในขอบขายวัตถุประสงคการเรียนการ
สอนเชิงทักษะพิสัย เชนเดียวกับ Web Graphic
Streaming Video เปนการนําเสนอเนื้อหาที่มุงเนนภาพเคลื่อนไหว นําเสนอใชหลักการเหมือนกับ
Flash Animation เหมาะสมการนําเสนอเนื้อหาที่ตองการอธิบายใหเห็นภาพขั้นตอนตางๆ อยางชัดเจน และเปน
เนื้อหาที่อยูภายในขอบขายวัตถุประสงคการเรียนการสอนเชิงทักษะพิสัย เชนเดียวกับ Flash animation และ
Web Graphic
3.2 กิจกรรมการสื่อการ
Chat เปนกิจกรรมการการสนทนาที่สามารถโตตอบได เปนการสื่อสารสองทางในรูปแบบตัวหนังสือ
เหมาะสําหรับผูสอนและผูเรียนที่มีเวลาวางตรงกัน (Synchronous) โดยนัดหมายกันวาจะมาสนทนา ณ เวลาใด
เหมาะสําหรับการใหคําปรึกษา ตอบคําถามที่ผูเรียนสงสัย อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมเขาใจในเนื้อหา
Video Conference/Web Cam เปนกิจกรรมการการสนทนาที่เหมือนกับ Chat แตกตางที่สามารถ
มองเห็นภาพซึ่งกันและกันไดดวย เหมาะสําหรับผูสอนและผูเรียนที่มีเวลาวางตรงกัน (Synchronous) โดยตอง
นัดหมายเวลากันการนําไปใชใน WBI สามารถนําไปใชใหคําปรึกษา ตอบคําถามที่ผูเรียนสงสัย อธิบายเพิ่มเติม
ในสวนที่ยังไมเขาใจในเนื้อหา ไดอยางดี เนื่องจากมองเห็นภาพซึ่งกันและกันความรูสึกจึงไมตางอยูในชั้นเรียน
เลยที่เดียว
Mail เปนกิจกรรมการสื่อสาร ที่ผูสอน ผูเรียน และผูเรียนดวยกันสามารถสงเอกสารถึงกันและกันได
โดยไมจําเปนตองมีเวลาตรงกัน (Asynchronous) นอกจากนี้แลวผูสอนยังสามารถสงเอกสารขอความตางๆ ถึง
ผูเรียนพรอมๆ กันในเวลาเดียวกันดวย และเมื่อผูเรียนมีเวลาวางสามารถเปดอานและตอบไดทันที เหมาะสําหรับ
การตอบขอสักถามขอสงสัยในบทเรียน แจงขาวสารการเรียนการสอนรวมทั้งการสงการบานโดยการแนบมากับ
เอกสารจดหมายไดดวย อยางไรก็ตามการติดตอสื่อสารลักษณะนี้ยังเปนความระหวางผูสอนและผูเรียนดวย
Webboard เปนกิจกรรมการสื่อสาร ที่ผูสอน และผูเรียนสามารถติดตอถึงกันโดยการฝากขอความไว
บน webboard หรือกระดานขาวได ผูสอนสามารถตั้งหัวขอเปนกระทูเพื่อเปนการบาน โดยใหผูเรียนเขามาตอบ
เพื่อสงการบานได สวนโอกาสการสื่อสารเชนเดียวกับ Mail คือไมจําเปนตองมีเวลาวางตรงกัน (Asynchronous)
Online Testing เปนกิจกรรมการสื่อสารที่ผูเรียนเขามาตอบคําถามในขอสอบแลว ระบบฐานขอมูล
ใน WBI จะจัดเก็บขอมูลไวใหเพื่อผูสอนจะไดเปดดู เพื่อนําไปเขาสูระบบประเมินผลผูเรียนตอไปได Online
Testing นี้เปนระบบการสื่อสารที่จําเปนมากสําหรับ WBI หากขาดซึง Online Testing แลวจะไมถือวาเปนระบบ
การเรียนการสอนบนเครือขายเลย จะจัดไดเปนเพียงการนําเสนอเนื้อหาบนเรียนเทานั้น
Search Engine เปนบริการการสืบคนขอมูล ที่สามารถสืบคนขอมูลจาก Website ตางๆ ไดทั่วโลก
โดยโปรแกรมสืบคนจะทําการสํารวจขอมูล Website ทุกแหงทั่วโลก และนําขอมูลโดยสรุปมาจัดเก็บไวเปน
ฐานขอมูลภายใน Search Engine ผูใหบริการการสืบคน เชน google.com yahoo.com เปนตน การนําไปใชใน
การเรียน ผูเรียนจะตองกําหนดคําสําคัญ Keyword ที่เชื่อมโยงสูหัวขอหรือเนื้อหาวิชาที่ตองการการสืบคน เพื่อ
ทําการสืบคนตอไป
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จากสื่อและกิจกรรมการสื่อสารที่กลาวไปแลวนั้น เราสามารถนําไปประยุกตใชกับทฤษฏีวิธีสอนและ
รูปแบบการเรียนตางๆ ได โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับศักยภาพของสื่อและกิจกรรมการสื่อสารนั้น ๆ อยางไรก็
ตามเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สื่อและกิจกรรมการสื่อสารก็มีการพัฒนาตามไปดวย ดังนั้นในอนาคตจะตองสื่อและ
กิจกรรมการสื่อสารที่มีศักยภาพมากกวาปจจุบัน ก็จะไดนําไปพิจารณาประยุกตใชตอไป
4. การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Learning)
นักการศึกษาหลายทานไดคนควาวิจัย จนสรุปเปนทฤษฏีทางศึกษาไวมากมาย เพื่อเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอน อันที่ผูสอนควรที่จะนําไปประยุกตใช ถึงแมวาเทคโนโลยีทางการศึกษาจะเปลี่ยนไปตาม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็ตาม ทฤษฏีเหลานี้ก็ยังคงใชไดดีในทุกยุคทุกสมัย ในการนี้ผูเขียนขอนําการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู (Inquiry Learning) อันจะนําไปประยุกตใชใน WBI โดยมีขั้นการสอนเปนลําดับดังนี้ (XXXX
,XXXX)

ที่มา : หนังสือการจัดสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
1. ขั้นสรางความสนใจ (engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง
จาก ความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม เรื่องที่นาสนใจ
อาจมา จากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้น หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว
เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่จะศึกษา
2. ขั้นสํารวจและคนหา (exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่สนใจจะศึกษาอยาง
ถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลง
มือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน ทํา
การทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยสรางสถานการณจําลอง (simulation) การศึกษา
หาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอยางเพียงพอที่จะใชในขั้นตอไป
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (explanation) เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจตรวจสอบแลว
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จึงนําขอมูล ขอสนเทศ ที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ เชน บรรยายสรุป สราง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในขั้นนี้อาจเปนไปไดหลายทาง เชน
สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว โตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว หรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ไดกําหนดไว แตผลที่ไดจะ
อยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรูได
4. ขั้นขยายความรู (elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่
ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่น ถาใชอธิบาย
เรื่องตางๆ ไดมาก็แสดงวาขอจํากัดนอย ซึ่งก็จะชวยใหเชื่อมโยงกับเรื่องตางๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น
5. ขั้นประเมิน (evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ วานักเรียนมีความรู
อะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอื่นๆ
5. การประยุกตใชบทเรียนบนเครือขาย WBI กับการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Learning)
ปจจุบันสถานศึกษาที่เริ่มใช WBI ตลอดจนใชไปนานแลว บางก็ประสพความสําเร็จ บางก็กําลังอยู
ในชวงดําเนินการ แตในขณะที่หลายสถาบันการศึกษายังขาดการใชทฤษฏีทางการศึกษา ที่จะนํามาใชงานรวม
บทเรียนบนเครือขาย (WBI) ทฤษฏีทางการศึกษาไดแก กระบวนการ รูปแบบ และวิธีการสอน อยางไรก็ตาม
ทฤษฏีทางการศึกษาเหลานี้ ยังคงอยูและจําเปนตองใชตลอดไปถึงแมวาเทคโนโลยีจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปก็
ตาม ดังนั้นผูเขียนจึงขอกลาวถึงการประยุกตใชบทเรียนบนเครือขาย WBI กับการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
(Inquiry Learning) ในรูปตารางดังนี้
สื่อและกิจกรรม
ขั้นการสอน
1. ขั้นสรางความสนใจ
2. ขั้นสํารวจและคนหา
3. ขั้นอธิบายและลง
ขอสรุป
4. ขั้นขยายความรู
5. ขั้นประเมิน

Web
Text
D
D

Web
Graphic
D
D

Flash
Animation
D
D

Streaming
Video
D
D

Video
Conference

Mail

D

Chat

Web
board

Online
Testing

D
D

D
D

D
D

D

D

ในการเรียนการสอนสิ่งที่จําเปนเหนืออื่นใด เปรียบเหมือนแผนที่เดินทางก็คือแผนการสอน แผนการ
สอนจะเปนการกําหนด จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา บริบท ขั้นตอนการเรียนการสอน สื่อ กิจกรรม และการ
ประเมินผลไวอยางชัดเจน
การเขียนแผนการสอน สิ่งที่สําคัญมากก็คือการจัดแบงเนื้อหาใหสมดุล และกําหนดจุดประสงคกา
เรียนรู ใหสอดคลองกับเนื้อหา
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
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เมื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูตามพิสัยขางตนไดแลว จึงนําไปใชเปนเกณฑการประเมินผลให
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูตอไป
จากความหมาย WBI ประเภทของสื่อและกิจกรรมการสื่อสาร ที่กลาวไปแลวนั้น เราสามารถนํามา
ประยุกตใชกับการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Learning) ในรูปแบบของแผนการสอนได และเพื่อ
ประกอบการพิจารณาการกําหนดสื่อและกิจกรรม เราสามารถเขียนเปนแผนการสอนเพื่อนําไปหาคาความ
สอดคลอง (IOC) ระหวางขั้นตอนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Learning) และความเหมาะสมการ
นําเสนอสื่อและกิจกรรมการสื่อสารตอไป เพื่อนําไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ อันที่จะนําความคิดเห็นมาพิจารณา
ปรับปรุงแผนตอไป
แบบสอบถามความสอดคลองระหวาง ขั้นตอนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Learning)
กับการนําเสนอสื่อและกิจกรรมสําหรับบทเรียนบนเครือขาย เรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
วัตถุประสงคการเรียนรู

เนื้อหา

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

ขั้นตอนการสบกอน

สื่อและกิจกรรม

1. ขั้นสรางความสนใจ

Web Text&Graphic

2. ขั้นสํารวจและคนหา

Search Engine

3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป
4. ขั้นขยายความรู

Online Testing
Web Text
Webboard และMail
Web Text
Webboard และMail

5. ขั้นประเมิน

ความความ
สอดคลอง IOC
-1 0
+1

6. การประยุกตใชบทเรียนบนเครือขาย WBI กับการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Learning)
ในงานวิจัย
จากตัวอยางแนวทางแบบสอบถามความความสอดคลองระหวางขั้นตอนการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู (Inquiry Learning) กับการนําเสนอสื่อและกิจกรรมสําหรับบทเรียนบนเครือขายขางตนนั้น จะถูกเขียน
ขึ้นโดยความเชี่ยวชาญของอาจารยผูสอนที่มีความชํานาญในการสอนและเชี่ยวชาญในสื่อ WBI อยูแลวจึงจะ
สามารถกําหนดสื่อและกิจกรรมไดดวยตนเอง
อยางไรก็ตามหากเรากําลังดําเนินจัดทํางานวิจัยหรือกําลังมีแนวความคิดในการทํางานวิจัย ใหพึง
ระลึกวา เรายังไมใชผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่เราตองการศึกษา เพียงแตเราตองการคําตอบที่ตองการศึกษา เพื่อ
นําไปแกไขปญหาในงานที่ศึกษาตอไป ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในจํานวนที่กําหนด
ไว อันที่จะนําขอมูลที่ไดไปประมวลผลทางสถิติเพื่อหาขอสรุปงานวิจัยตอไป
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จากตัวอยางแนวทางแบบสอบถามความความสอดคลองระหวางการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
(Inquiry Learning) กับการนําเสนอสื่อและกิจกรรมสําหรับบทเรียนบนเครือขายขางตน เราสามารถนํามา
ประยุกตใชในงานวิจัยได โดยการดัดแปลงและสรางเปนแบบสอบถามความเหมาะสมของการนําเสนอสื่อและ
กิจกรรมไดดังนี้
วัตถุประสงคการเรียนรู

เนื้อหา

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

ขั้นตอนการสอน

1. ขั้นสรางความสนใจ

สื่อและกิจกรรม

ความเหมาะสมสื่อ
และกิจกรรม
5 4 3 2 1

ผูสอนในชั้นเรียน
Web text
Web graphic
Flash Animation

2. ขั้นสํารวจและคนหา

3. ขั้นอธิบายและลง
ขอสรุป
4. ขั้นขยายความรู

5. ขั้นประเมิน

Streaming Video
Video Conference
Web text
Web graphic
Flash Animation
Streaming Video
Chat
Search Engine
แบบทดสอบ
(กระดาษ)ในชั้นเรียน
Online Testing
Web text
Webboard
Mail
ผูสอนในชั้นเรียน
Web text
Webboard
Mail
Video Conference

7. บทสรุป
การประยุกตใชบทเรียนบนเครือขาย WBI กับการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Learning) เรา
สามารถนําศักยภาพของสื่อและกิจกรรมการสื่อไปประยุกตใชในการเรียนการสอนได หากเขาใจอยางทองแท
โดยสามารถที่จะวิเคราะหแยกแยะศักยภาพของสื่อและกิจกรรมการสื่อสารได อยางไรก็ตามเราจําเปนตองอาศัย
ผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยกันวิเคราะหหาศักยภาพและความสามารถดังกลาว ซึ่งการใชผูเชี่ยวชาญในการดังกลาว
ลักษณะนี้เอง หากมีการออกแบบและจัดการตามกระบวนการวิธีวิจัยอยางถูกตองก็จัดไดวาเปนงานวิจัย
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ทายนี้ผูเขียนหวังวา บทความนี้จะจุดประกายความคิดสําหรับนักออกแบบสื่อการสอนบนเครือขาย
WBI รวมทั้งนักวิจัยไมมากก็นอย
บรรณานุกรม
ภาสกร เรืองรอง. การสรางความสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอนกับ WBI. [Online]. แหลงที่มี :
http://www.thaiwbi.com/topic/Course_relation/. [4 พฤศจิกายน 2551].
Driscoll, M. 1997. “Defining Internet-Based and Web-Based Training,” Performance
Improvement. 36(4) : 5-9
Parson, R. Type of the Web-based Instruction. 1997. <http://www.oise.on/ca/~rperson/ Ypes.htm> 14
มิถุนายน 2548.
Relan, A. and Gillani, B.B. 1997. Web-Based Information and the Traditional Classroom
:Similarities And Difference. In Khan, B.H., (Ed). Web-Based Instruction.Englewood
Cliffs. New Jersey : Educational Technology Public
Slavin, R.E. Cooperative Learning. Massachusetts Allyn and bacon, 1990.Khan,B.H,(ed.)
web-based Instruction .Englewood Cliff, NJ :Educational Technologies
Publikcations,1997.

7

