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บทคัดยอ 
 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 
เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เร่ือง
อินเทอรเน็ตเบื้องตน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนออนไลน (e-Learning) กับการเรียนรู
แบบปกติ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่อง อินเทอรเน็ต
เบื้องตน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนออนไลนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจยัคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  อําเภอศรีมหาโพธิ  
จังหวดัปราจีนบุรี  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 80  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คอื 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร และแผนการจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร
เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เรื่องอินเทอรเน็ตเบื้องตน
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 80.20/87.85 2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา
คอมพิวเตอร เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมที่ไดรับการจดั
กิจกรรมการเรยีนรูแบบออนไลนสูงกวากลุมที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน สําหรับนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ :   ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, บทเรียนออนไลน 
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Abstract 
 
 The objective of this research was to Develop and seek an online learning efficiency in a 
basic internet topic,  to compare the achievement in learning a basic internet topic of the students 
in Mathayomsuksa 6 between e-Learning and conventional method and to compare the 
achievement in learning a basic internet topic of the students in Mathayomsuksa 6 by e-Learning 
method before learning and after learning.  The group of sample used in this research was 80 
students in Mathayomsuksa 6 of MathayomWatmai Krongtong school Amphur Srimahaphote, 
Prachinburi provice at the second semester in academic year 2006. Research instruments were the 
computer learning achievement test and the computer learning plan on the topic of the basic 
internet. The statistics used are mean, standard diviation and t-test. 
 The research result showed that  1) The online learning efficiency in the basic internet 
topic of the students in Mahayomsuksa 6 was at level of 80.20/87.85.  2) The achievement in 
learning the basic internet topic of the students in Mathayomsuksa 6  by e-Learning  was higher 
than the learning by conventional method at the significance level of .01 3) The achievement in 
learning the basic internet topic of the students in Mathayomsuksa 6  by e-Learning  after learning 
was higher than the learning by conventional method at the significance level of .01. 
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