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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 

สืบเนื่องจากประเทศไทยไดออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
เพื่อใหทันกับความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี  โครงสรางของสังคม  เศรษฐกิจและ
การเมือง  ไดระบุความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาใน มาตรา 6 วา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง รางกาย   จิตใจ   สติปญญา   ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 
และไดกําหนดระบบการศึกษาใน มาตรา 9 (2) วา “มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองคกร-สวนทองถ่ิน”  ดังนั้นทองถ่ินจึงตองรับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดย
คณะกรรมการหลักสูตรระดับสถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักสูตรของสถานศึกษาเอง สามารถ
กําหนดสาระการเรียนรู สัดสวนของเวลา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  กระทรวง
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ซ่ึงจะเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติเปนเพียงผูกําหนดแนวนโยบาย
สาระการเรียนรูในวิชาแกนรวมซ่ึงยังมีความยืดหยุนในรายละเอยีด  สวนวิชาแกนเลือกซึ่งเปนวิชาที่
เนนความตองการของทองถ่ิน  สถานศึกษาโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สามารถจัดวิชาได
อยางหลากหลาย  ดังขอความตามพระราชบัญญัติมาตรา 27 วา “คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ 
การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ”  โรงเรียนตองไดรับการประเมิน
มาตรฐานทั้งจากภายในสถานศึกษา   และภายนอกสถานศึกษา ดังนั้น โรงเรียนจึงจําเปนตองจัด
การศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ิน  และมีมาตรฐานสูงเพียงพอในการที่จะใหสังคม
ยอมรับ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ,  2542,  หนา 12)  

จากการที่สถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติดังกลาว 
สถานศึกษายังมีขอจํากัดในดานบุคลากรและงบประมาณในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตาม             
ความตองการของสังคม   การใชส่ือการสอนเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถ แกปญหานี้ได และใน
บรรดาสื่อทั้งหลาย บทเรียนออนไลนเปนทางเลือกที่มีผลงานวิจัยจํานวนมากสนับสนุนวาสามารถ
สรางมโนทัศนใหกับผูเรียนไดดีและแกปญหา การเรียนการสอนได ประกอบกับในปจจุบัน
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ขอจํากัดในการสรางและใชบทเรียนออนไลนมีนอยลง  ดวยเหตุเพราะเครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของ
ราคาถูกลง  โปรแกรมสําหรับการพัฒนามีใชอยางแพรหลายและครูผูสอนเองสามารถพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง  ใหใชความสามารถทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น 
 ส่ือที่ใชในการเรียนการสอน ถือเปนสิ่งที่มีบทบาทตอกระบวนการเรียนการสอน                
เปนอยางมาก ดวยคุณสมบัติของสื่อที่เปนตัวกลางในการนําสารหรือเนื้อหาสงทอดไปยังผูเรียน            
ชวยใหการสื่อสารระหวางผูเรียน และผูสอนสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําให
ผูเรียนเขาในเนื้อหาของบทเรียนไดงายขึ้น ส่ือการสอนแตละชนิดลวนมีลักษณะเฉพาะ มีขอดีและ
ขอจํากัดแตกตางกัน ผูสอนจึงจําเปนตองเลือกสื่อท่ีเหมาะสมกับสภาพการณของการเรียนการสอน                   
ใหมากที่สุด  เพื่อประโยชนในกระบวนการเรียนการสอน ทั้งตอตัวผูสอนเองตลอดจนถึงผูเรียน               
ที่ไดรับความรูที่ถายทอดผานสื่อนั้น 

บทเรียนออนไลนสามารถแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล  เพราะบทเรียน
ออนไลนสามารถใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ ความสนใจ และความพรอมโดยไมตองกังวล
ขณะเรียน  บทเรียนออนไลนเปนสื่อสําเร็จรูปที่สรางขึ้นมาเพื่อสนองตอบความตองการและ
แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลได  ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง (สุขเกษม  อุยโต, 2540, หนา 1)  

การนําบทเรียนออนไลนมาชวยในการแกปญหาการเรียนการสอน เปนสิ่งที่ ยอมรับ
กันในกลุมนักการศึกษา   เพราะมีงานวิจัยจํานวนมากระบุวา สามารถแกปญหา เรื่องภูมิหลังที่
แตกตางกันของผูเรียน ปญหาการสอนตัวตอตัว ปญหาการขาดแคลนเวลา ปญหาการขาดแคลน
ผูเชี่ยวชาญ (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง,  2541, หนา 13)   นอกจากนี้ยังสามารถทําเรื่องที่เปน
นามธรรมใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น   ทําเรื่องที่ยุงยากและซับซอนใหเขาใจงายยิ่งขึ้น   สามารถแสดง
การเคลื่อนไหวเพื่ออธิบายสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเคล่ือนไหวไดดี  ใชเสียงเพื่อประกอบ
คําอธิบายที่เกี่ยวของกับการออกเสียงหรือเลียนแบบเสียงใหผูเรียนเกิดความเขาใจดีขึ้น  บทเรียน
ออนไลนมีขอดีที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได  สามารถใหภาพเคลื่อนไหว   ตัดสินทางเลือกเมื่อ
ผูเรียนตอบผิดหรือถูกได   นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเอง   ผูเรียนมี
อิสระในการเรียนมากขึ้น    ซ่ึงนับไดวาเปนการตอบสนองนโยบาย  "ยึดผูเรียนเปนสําคัญ"  ไดเปน
อยางดี   บทเรียนออนไลนจึงเปนสิ่งที่ใหผลดีตอการเรียนการสอนอยางยิ่ง 

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบดวยเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีดานการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สงผลทําใหไมวาจะอยู ณ มุมใดของโลก     
ก็สามารถติดตอส่ือสารกันไดทันที   ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีความสําคัญและมีประโยชนในดานตางๆ 
มากมาย  ทั้งทางดานการติดตอส่ือสาร ดานธุรกิจการคาและบริการ และทางดานการศึกษา  
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เทคโนโลยี   ดานสารสนเทศ    สามารถนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี   
เพราะเปนแหลงความรูที่มีขอมูลมากมายมหาศาล ซ่ึงขอมูลเหลานี้สามารถที่จะนํามาใชได  ซ่ึงการ
ติดตอส่ือสารดังกลาว คือการติดตอส่ือสารผานระบบเครือขาย หรือที่เรียกวา อินเทอรเน็ต  และ
อินเทอรเน็ตจึงกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการเรียนรู  ซ่ึง
สามารถใชเปนสวนเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ  
 อินเทอรเน็ต เปนเครือขายคอมพิวเตอรเช่ือมตอกันทั่วโลกมีมาตรฐานการรับสงขอมูล
ระหวางกันเปนหนึ่งเดียว ซ่ึงคอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถรับสงขอมูลในรูปแบบตางๆ              
ไดหลายรูปแบบ  ความสามารถของอินเทอรเน็ต ในดานการคนควาหาขอมูล ไมวาจะเปนขอมูล     
ดานวิชาการ ดานความกาวหนาทางวิทยาการ หรือดานตางๆ ลวนทําไดอยางรวดเร็วในเวลา          
ไมก่ีวินาที จากแหลงขอมูลทั่วทุกมุมโลก  ซ่ึงขอมูลเหลานี้อาจเปนไดทั้งขอความที่เปนลักษณะ             
ของตัวอักษร  ขอมูลรูปภาพ  ขอมูลเสียง หรือแมแตขอมูลรูปแบบมัลติมีเดียตางๆ 

 ไพฑูรย  ศรีฟา (2544 ข, หนา 35) กลาวไววา เครือขายใยแมงมุม หรือ เวิลด ไวด เว็บ               
(World Wide Web : WWW.) หรือเรียกส้ันๆ  วาเว็บ เปนบริการในหลายๆ บริการอีกบริการหนึ่ง       
ในหลายบริการอื่นๆ  บนอินเทอรเน็ต  นอกเหนือจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  การสนทนา   
ผานเครือขาย  การอภิปรายผานกระดานขาว  การอานขาว การคนขอมูลและการถายโอนแฟมขอมูล  
การพัฒนาเครือขายใยแมงมุมไดดําเนินไปอยางรวดเร็ว และกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง โดยเฉพาะ      
อยางยิ่งเทคโนโลยีดานมัลติมีเดีย ทําใหเครือขายคอมพิวเตอรทวีความมหัศจรรยเมื่อใชกับการศึกษา
ในโลกไรพรมแดน และ กลายเปนแหลงทรัพยากรของกระบวนการเรียนการสอนตอกระบวนการ
เรียนรูอยางดียิ่ง 

แมวาความเปนจริงเน้ือหาเรื่องอินเทอรเน็ตเบื้องตนนั้นผูเรียนสามารถศึกษา คนควา
ขอมูลจากแหลงความรูหรือส่ือตางๆ ไดก็ตาม  แตดวยขอจํากัดหลายอยางของสื่อ คือไมสนอง           
ความตองการของผูเรียนไดทั้งหมด หรือไมสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน   การสรางบทเรยีน
บนเว็บไดพิจารณาควบคูไปกับสื่ออ่ืนๆ ไมวาจะเปนในเรื่องของเนื้อหาของบทเรียน การออกแบบ 
รูปแบบการนําเสนอ รวมไปถึงรายละเอียดปลีกยอยตางๆ โดยการทําวิจัยครั้งนี้ไดนําขอดีของสื่อ          
แตละประเภทมาประยุกตใชดวย 

ปจจุบันมีการวิจัยและผลิตสื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอนบนเว็บมากขึ้น เชน        
การวิจัยวารูปแบบเว็บเพจรูปแบบใดมีความเหมาะสม และชวยสงเสริมการเรียนรู  รวมถึง                   
การเปรียบเทียบการเรียนการสอนผานเว็บรูปแบบตางๆ การศึกษาความพึงพอใจตอรูปราง 
สวนประกอบของเว็บเพจ ที่แตกตางกันไป จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสรางบทเรียนออนไลน                           
เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตนซ่ึงเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
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ขึ้นเพื่อใชประกอบในการเรียนการสอนในเรื่องดังกลาว โดยภายในบทเรียน  ผูวิจัยมีความคาดหวัง
วาผูเรียนจะไดเห็นความเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยใชคุณสมบัติของบทเรียนออนไลน  ชวยในการ
ทําใหบทเรียนออนไลนนี้  มีความนาสนใจ ประกอบดวยรูปภาพ  เสียง  ภาพเคลื่อนไหว  ตลอดจน
มีความยืดหยุน   สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหทันสมัยได 
 โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  ตั้งอยูเลขที่ 87 หมู 3 ตําบลศรีมหาโพธิ  อําเภอ              
ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน                
มีภารกิจในดานการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนตั้งแตระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ซ่ึงปจจุบันประสบปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการใชส่ือการสอนที่
เหมาะสมกับผูเรียน  คือ ผูเรียนไมสนใจฟงครูเวลาอธิบาย  ไมมีความเขาใจในการใชอินเทอรเน็ต 
และนําสื่อประเภท    แผนเกมส  ซีดีเพลง มาเปดเลนในหองเรียนทําใหการเรียนการสอนไมเปนไป
ตามระบบ  ประกอบกับจํานวนผูเรียนที่มากในชั้นเรียน  ผูวิจัยในฐานะผูสอนตระหนักในปญหา
ดังกลาว  จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน  เร่ือง  อินเทอรเน็ตเบื้องตน สําหรับนักเรียน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   โดยประยุกตส่ือบทเรียนออนไลน  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสื่อตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 และพัฒนาระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียน
ตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
1.2.1  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน (e-Learning)                          

เร่ือง  อินเทอรเน็ตเบื้องตน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   
1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6               

เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนออนไลนกับการเรียนรูแบบปกต ิ
1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6               

เรื่อง อนิเทอรเน็ตเบื้องตน ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนออนไลนระหวางกอนเรยีนและหลังเรียน 
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1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 
   การวิจัยนี้มีสมมติฐานการวิจัย  คือ 

 1.3.1  บทเรียนออนไลน เร่ืองอินเทอรเนต็เบื้องตนมีประสิทธิภาพ 80/80 
   1.3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียน
ออนไลน  เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน สูงกวาการเรียนรูแบบปกต ิ
   1.3.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียน
ออนไลน เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้  
 1.4.1  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1)  ประชากร ไดแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ของโรงเรียนมัธยม            
วัดใหมกรงทอง อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน  ภาคเรียนที่ 1 ป 2549 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร เ ร่ือง
อินเทอรเน็ตเบื้องตน จํานวน 3 หองเรียน ซ่ึงมีการจัดหองเรียนเปน 2 กลุม ไดแกกลุมที่ใช
โครงสรางวิทย-คณิต  และกลุมที่ใชโครงสรางศิลป-คํานวณ โดยแตละหองเรียนมีจํานวนนักเรียน
หองละ 40 คน  รวมทั้งหมด  120  คน   

  2)  กลุมตัวอยาง ไดแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนมัธยม 
วัดใหมกรงทอง  อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน  ภาคเรียนที่ 1 ป 2549 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร เ ร่ือง
อินเทอรเน็ตเบื้องตน  โดยวิธีการจับสลากเลือกตามโครงสรางหลักสูตรเดียวกัน คือ โครงสราง
วิทย-คณิต ซ่ึงมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ใกลเคียงกัน   

  กลุมทดลอง ไดแกระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 1 หองเรียน จํานวน 40 คน          
โดยไดรับการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนออนไลน (e-Learning) 

 กลุมควบคุม ไดแกระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 1 หองเรียน จํานวน 40 คน          
โดยไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
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 1.4.2  ตัวแปรที่ศึกษา  ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยมีดังนี้ 
   1)  ตัวแปรอิสระ ไดแก  วิธีการจัดการเรียนการสอน 

 2)  ตัวแปรตาม   ไดแก  1. ประสิทธิภาพของบทเรียน เรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตน 
    2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อินเทอรเน็ตเบื้องตน 

1.4.3  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน (ง 40204) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ซ่ึงจัดโดยหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน  ประกอบดวยเนื้อหาตางๆ ดังนี้ 

 1)   อินเทอรเน็ต  คืออะไร 
 2)  คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต 
 3)  ซอฟตแวรที่แสดงขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ตใหเห็นบนหนาจอของ 
       เครื่องคอมพิวเตอร 
 4)  บริการตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ต 
1.4.4  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้คือ ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2549 ชวงเดือน

สิงหาคม  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2549 ใชเวลาในการทดลองกลุมละ 8 สัปดาหๆ ละ 2 คาบ                
รวม  16  คาบ  

 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาคอมพิวเตอร  มาเปนกรอบแนวคิด  โดยไดศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร แนวการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน (ง 40204)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ซ่ึงจัดทําหลักสูตรขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน เปนหลักสูตรการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  (ชวงชั้นที่ 4)  เพื่อนํามาพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลนจากการ  ศึกษากระบวนการที่เปนระบบ คํานึงถึงวิธีการของระบบ (System 
approach)  ผูออกแบบบทเรียนตองคํานึงถึงเสมอวาไมมีครูปรากฏตอหนาผูเรียน ไมมีการกํากับ
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ขั้นตอนในการเรียน ไมมีผูบังคับใหสนใจ  โดยมีขั้นตอนการสรางตามแนวของ บุญชู  ใจซื่อกุล 
(2537 หนา 22) และการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยยึดตามเทคนิคการวัดผลการเรียนรูของลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2537, หนา  ) 
โดยศึกษาเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร (ง 40204) เรื่องอินเทอรเน็ตเบื้องตน 
จากแบบเรียนและคูมือครู  แบงตามเนื้อหา ดังนี้ 
   1) อินเทอรเน็ต คืออะไร 
   2) คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต 
   3) ซอฟตแวรที่แสดงขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ตใหเห็นบนหนาจอของ 
         เครื่องคอมพิวเตอร 
   4) บริการตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ต 
 ระบบการเรียนการสอนออนไลน ไดสรางบทเรียนออนไลนโดยใชโปรแกรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  ซ่ึงพัฒนามาจากโปรแกรม ASP Web Service  โดย
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ซ่ึงจากการศึกษาเอกสาร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ไดเสนอ
กรอบแนวคิดในการวิจัยตามลักษณะตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  ดังภาพที่ 1 
 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
  
 1.6.1 บทเรียนออนไลน  หมายถึง  บทเรียนเรื่องอินเทอรเน็ตเบื้องตน ที่ผูวิจัยพฒันาขึ้น
เปนสื่อการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรม ASP Web Services เร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน ซ่ึงเปน
โปรแกรมแบบปฏิสัมพันธ พรอมเนือ้หา  แบบฝกหัดทบทวน  แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบ

หลังเรยีน  ที่ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง  และมกีารประเมินผลการเรียนจากบทเรียนในแตละ

การจัดการเรียนการสอน 
1.  ดวยบทเรียนออนไลน 
2.  แบบปกต ิ

 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนเรื่อง  
    อินเทอรเนต็เบื้องตน 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องอินเทอรเน็ต 
    เบื้องตน 
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เร่ือง คือ  อินเทอรเน็ตคืออะไร  คําศัพททีค่วรรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต ซอฟตแวรที่แสดงขอมูล
ตางๆในอินเทอรเน็ตใหเห็นบนหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอร และบริการตางๆบนระบบอินเทอรเน็ต 

1.6.2  การจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลน (e-Learning)  หมายถึง ระบบ
การจัดการเรียนการสอนดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนแบบออนไลน                
ซ่ึงผูวิจัยพัฒนามาจากโปรแกรม ASP Web Service ผูเรียนสามารถเรียนรูโดยผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

 1.6.3 การเรียนการสอนแบบปกติ  หมายถึง  กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด  โดยการเตรียมเนื้อหาสาระ แลวบรรยาย คือ พูด
บอกเลา อธิบาย เนื้อหาสาระหรือส่ิงที่ตองการสอนแกผูเรียน และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ซ่ึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาและคูมือครูกลุมสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของโรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง   

1.6.4 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนออนไลน      
ตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80   
   80  ตัวแรก  หมายถึง  รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนไดรับจากการ                    
ทําแบบฝกหัดทายบท เร่ือง อินเทอรเน็ต คืออะไร คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต  
ซอฟตแวรที่แสดงขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ตใหเห็นบนหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอร และบริการ
ตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ต   ถูกตองเฉลี่ยรอยละ 80 

 80   ตัวหลัง  หมายถึง  รอยละของคะแนนเฉลี่ย ที่นักเรียนไดรับจากการ               
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรื่อง อินเทอรเน็ต คืออะไร  คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับระบบ
อินเทอรเน็ต  ซอฟตแวรที่แสดงขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ตใหเห็นบนหนาจอของเครื่อง
คอมพิวเตอร และบริการตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ต  ถูกตองเฉลี่ยรอยละ  80 

1.6.5 อินเทอรเน็ตเบื้องตน  คือ  เนื้อหาที่วาดวยเรื่อง อินเทอรเน็ต ที่กลาวถึง  
อินเทอรเน็ต  คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต  ซอฟตแวรที่แสดงขอมูลตางๆ                  
ในอินเทอรเน็ตใหเห็นบนหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอร และบริการตางๆ บนระบบอินเทอรเน็ต 

 1.6.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ   คะแนนสอบของนักเรียนที่ไดจากการทดสอบ                
เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน ซ่ึงเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 
40  คะแนน 

 1.6.7 กลุมทดลอง คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2   ซ่ึงเรียนวิชาคอมพิวเตอรดวย
บทเรียนออนไลน 
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 1.6.8  กลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 ซ่ึงเรียนวิชาคอมพิวเตอรดวย
การเรียนการสอนแบบปกติ 

 1.6.9 นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6                       
ปการศึกษา 2549  โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวดัปราจีนบุรี    

 1.6.10  โรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง  ตําบลศรีมหาโพธิ  อําเภอ             
ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน           
ที่ทําการสอนโดยใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
 
1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย  มีดังตอไปนี้ 
1.7.1  ชวยใหครูผูสอนไดบทเรียนออนไลนเร่ือง อินเทอรเน็ตเบื้องตน เพื่อใชประกอบ  

การเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน              
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

1.7.2  เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลน สําหรับการเรียนการสอนแบบ                 
บูรณาการในรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป 

1.7.3  เปนแนวทางสําหรับผูพัฒนาบทเรียนออนไลนในอนาคต  ใหนาสนใจยิ่งขึ้น 
สามารถทําสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น  และประสิทธิภาพของบทเรียนสูงขึ้น  ซ่ึงจะ
สงผลดีตอระบบการเรียนการสอนโดยรวม 

1.7.4 บทเรียนออนไลนที่ผูวิจัยสรางขึ้น สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือของครูและ                    
นักเรียนในกระบวนการเรียนการสอนในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


