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ประกาศคุณ ูปการ 
 

 

รายงานว ิจ ัยในช ั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข ายอ ินเตอรเน ็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนช ั้นมัธยมศ ึกษาป ีท ี่ 6 โรงเรียนทีปราษฎรพิทยา เล มน ี้ มีจ ุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
บทเรียนบนเครือข ายอินเตอรเน ็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท ี่มีประส ิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
และเพื อเปร ียบเท ียบผลส ัมฤทธิ หล ังเร ียน (Posttest) และก อนเร ียน (Pretest) จากการเร ียน โดยใชบทเรียน
บนเครือขายอินเตอรเน็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท ี่เกิดจากผ ูรายงานได  แสวงหาข อม ูลและ
ว ิธ ีการท ี่คาดว าจะแก ป ัญหาน ักเร ียน หร ือพ ัฒนาการเร ียนการสอนให ม ีประส ิทธ ิภาพได  และยังช วยพ ัฒนา
วิชาช ีพครูใหม ีความเข มแข็งยิ่งข้ึน ตามมาตรฐานด านการจ ัดการศ ึกษา ขอ 7.7 ของมาตรฐาน และการประก ัน
ค ุณภาพการศ ึกษาท ี่ว า ครูม ีการศ ึกษา ว ิจ ัยและพัฒนาการจ ัดการเรียนรูในว ิชาท ี ตนรับผ ิดชอบ และใช ผลในการ
ปรับการสอนของครู 

ผ ู ว ิจ ัยขอขอบพระค ุณ นาง เพียงแข ชิต จุย  ผ ู อํานวยการโรงเร ียนทีปราษฎรพิทยา และนาง
อุไรวรรณ จันทรเมือง รองผ ูอํานวยการกล ุมบริหารวิชาการ ท ี่ส งเสริมและอํานวยความสะดวกให ครูได  จ ัด ทํา
ว ิจ ัย ในช ั้น เร ียน นายจงรักษ  บํารุงวงศ  หัวหนาก ลุมงานวิชาการ ท ี่กร ุณาใหความอน ุเคราะห ให 
คําแนะนํา ให ความรู ความค ิดท่ีม ีประโยชน  ในการศ ึกษาว ิจ ัยในครั้งน ี้เป ็นอย างด ี และขอขอบใจน ักเรียน
ช ั้นมัธยมศ ึกษาปท ี่ 6/4 ของโรงเรียนทีปราษฎรพิทยาท ุกคนท ี่ใหความรวมมือเป ็นอย างด ี ในการวิจ ัยและเก็บ
ขอมูลท ี่ใช ในการศ ึกษาวิจ ัยครั้งน ี้  จนกระท ั่งการศ ึกษาวิจ ัยครั้งน ี้เสร็จสมบูรณ  

 

 
 
 

ภราดร ไชยเขียว 
ผูว ิจัย 
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หนา 
ประกาศค ุณ ูปการ  2 
สารบัญ  3 
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ภาคผนวก  11 
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1. ช่ือเร ื่องว ิจัย 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับนักเรียนช ั้นมัธยมศ ึกษาป ีท ี่ 6 โรงเรียนทีปราษฎรพิทยา 
 

2. ประเภทการว ิจัย 
  แบบทดลอง   ประด ิษฐ  พัฒนาส ื่อนวัตกรรม 
  แบบส ารวจ   แบบเปรียบเท ียบ 
  แบบหาความส ัมพันธ   อื่น ๆ 

 

 

3. ความเป น็มาและความสําคัญของป ัญหา 
โลกในยุคโลกาภิวัตน ท ี่มีความเจริญกาวหนาด านเทคโนโลยี และการเปล ี่ยนแปลงท ี่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

ด วยผลจากความเจริญกาวหนาของวิทยาการดานต างๆ จ ึงจําเป ็นท ี่แต ละประเทศต องเรียนรูท ี่จะปรับต ัวให ท ัน
ก ับการเปล ี่ยนแปลงท ี่เก ิดข้ึนอยู ตลอดเวลา และเตรียมความพรอมท ี่จะเผช ิญก ับความท าทายของกระแสโลก 
โดย ปจจ ัยสําค ัญท ี่จะเผช ิญกับการเปล ี่ยนแปลงและความท าทายด ังกล าว ได แก ค ุณภาพคน จ ึงเนนการพัฒนา
คนให มี ศ ักยภาพท ี่จะแข งข ันในส ังคมย ุคโลกาภ ิว ัตน  โดยเน นการเป ็นคนด ี คนเก ง ม ีความส ุข ม ีจ ิตสําน ึก
รับผ ิดชอบต อ ส ังคม ม ีการดําเน ินการอย างต อเน ื่อง ในด านแนวค ิดท ี่ย ึด “เด ็กเป ็นศ ูนย กลางของการเร ียน
การสอน” ให ความสําค ัญก ับการพ ัฒนาท ี่สมด ุลท ั้งด านต ัวคน ส ังคม เศรษฐก ิจ และส ิ่งแวดล อมเพื่อพัฒนา
คนให ม ีค ุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง “คน” เพื่อใหเกิดการพัฒนายั่งยืนอยางแท จริง ด ังน ั้น การจ ัดการเรียนการ
สอน จ ึงเป ็นเรื่องท ี่ มีความจําเป ็นอยางยิ่ง และต องเป ็นการศ ึกษาท ี่มีค ุณภาพ เพื่อทําใหศ ักยภาพท ี่มีอยู ในต ัวตน
ได รับการพัฒนาอยางเต ็มท ี่  เทคโนโลยีและการส ื่อสารการศ ึกษาต องมีการพัฒนาเพื่อสน ับสน ุนให ผ ูเรียนได เกิด
การเร ียนรูอยางช ัดเจน รวดเร็ว เทคโนโลยีทางการศ ึกษาต องมีบทบาทในการศ ึกษายุคปฏ ิรูปการศ ึกษาโดยให 
ท ักษะและความสามารถลงม ือปฏ ิบ ัต ิได อย างถ ูกต องเทคโนโลย ีจ ึงม ีความจําเป ็นสําหร ับการเร ียนการสอน
มาก  การใช แหล งเร ียนรู บนเครือขายอินเตอรเนต็เป ็นส วนสําค ัญในการศ ึกษาค นคว าด วยบทเร ียนบนเครือข าย
สามารถทําการส ื่อสารได อย างไรพรมแดน ไมจํากัดสถานท ี่  ไมจํากัดเวลา ภายใต ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

พระราชบัญญ ัต ิการศ ึกษาแหงชาต ิ 2542 ได กล าวถึงเทคโนโลยีการศ ึกษา ซึ่งถือวาเป ็นส ิ่งสําค ัญใน
การเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศ ึกษา โดยระบุไวอยางช ัดเจนในเรื่องการจ ัดสรร ส งเสริม สน ับสน ุน
และพัฒนาเทคโนโลย ีการศ ึกษาเห ็นได จากการเล ็งเห ็นถ ึงความสําค ัญของเทคโนโลย ีการศ ึกษาต อผลส ัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนการสอนให เป ็นแบบเน นผ ูเรียนเป ็นสําค ัญ (Child Centered) การเรียนการสอนในย ุคป ัจจ ุบ ันจ ึง
ได ม ีการปรับปรุงใหเป ็นไปตามพระราชบัญญ ัต ิการศ ึกษาแห งชาต ิ 2542 โดยการเน นผ ูเรียนเป ็นสําค ัญด ังกล าว 
ครูผ ูสอน จ ึงต องมีการปรับเปล ี่ยน ปรับปรุงวิธ ีการสอนใหผ ูเรียนสามารถเรียนรูได อยางมีประส ิทธิภาพมากข้ึน 

การจ ัดการศ ึกษาในปจจ ุบันจึงได มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลย ีทางด านการศ ึกษามาใช ในระบบการ 
เรียนการสอน เช น การนําระบบเครือข ายอินเทอรเน ็ตมาใช ในการจ ัดการเรียนการสอน เน ื่องจากอ ินเทอรเน็ต
เป ็นเครือขายท ี่มีศ ักยภาพในการส ื่อสารข อม ูลท ี่ส ูงและรวดเร็ว American Center for the Study of Distance 
Education (ACSDE) ของมหาว ิทยาล ัย Pennsylvania State University ได อธ ิบายความหมายของการศ ึกษา 
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ผ านทางอินเตอรเน็ต ไวว า “เป ็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบทางไกลชน ิดหนึ่ง ซึ่งการนําเสนอเน ื้อหา และการ 
ปฏ ิส ัมพันธกันระหวางผ ูเรียนกับผ ูสอน เกิดการประยุกตใช เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน ็ต หรือ Electronic Learning เป ็นรูปแบบการเร ียนการสอนแบบใหม ท ี่ 
ม ีการประย ุกต ใช เทคโนโลยีส ื่ออ ิเล ็กทรอน ิกส สม ัยใหม ม ีว ัตถ ุประสงค ท ี่เอื้ออํานวยให ผ ูเรียนสามารถเรียนรูองค  
ความรู (Knowledge) ได โดยไมจํากัดเวลาและสถานท ี่ (Anywhere-Anytime Learning) เพื่อใหระบบการเรียน 
การสอนเป ็นไปได อย างม ีประส ิทธ ิภาพมากข้ึน และเพื่อให ผ ูเรียนสามารถบรรล ุว ัตถ ุประสงค ของกระบวนว ิชาท ี่ 
เรียนน ัน้ๆ (ช ุณหพงศ  ไทยอุปถ ัมภ, 2552) 

การจ ัดการเร ียนการสอนในรายว ิชา ว30107 วิทยาการคํานวณ เป ็นรายว ิชาหน ึ่งในหล ักส ูตร
ของโรงเร ียนทีปราษฎรพิทยา เป ็นรายว ิชาในกล ุ มสาระการ เร ียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง
รายว ิชาน ี้น ักเรียนช ั้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี่ 6 ท ุกคนจะต องเรียนตามกําหนดในโครงสร างหล ักส ูตร และป ัญหาท ี่ 
เก ิดข้ึนก ็ค ือ น ักเร ียนส วนใหญ ย ังไม ม ีพื้นฐานความรู เกี่ยวก ับคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ีสารสนเทศ และเป ็น 
ป ัญหาต อการจ ัดการเร ียนการสอน อ ีกท ั้งทร ัพยากรม ีจํานวนจําก ัด ท ั้งห องเร ียนทฤษฎ ีห องปฏ ิบ ัต ิการ 
คอมพิวเตอร ในขณะเด ียวก ันน ักเรียนก ็ม ีพื้นฐานทางด านความรูและการรับรูแตกต างก ัน ด ังน ั้น การเรียนการ 
สอนในหองเรียนเพียงอยางเด ียวไมเพียงพอตอความต องการของน ักเรียนท ี่ต องการทบทวนความรูเต ็มเต ิมในส วน 
ท ี่ขาดหาย 

จากป ัญหาด ังกล าว ทําให ผ ูวิจ ัยได พัฒนาบทเร ียนบนเครือข ายอ ินเตอรเน ็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนช ั้นมัธยมศ ึกษาป ีท ี่ 6 โรงเรียนทีปราษรพิทยา เพื่อใหนักเรียนได ศ ึกษา และเรียนรู
เกี่ยวกับอาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อใหเหมาะสมสอดคล องกับความสามารถ และความต องการ
ของผ ูเรียน อันจะทําใหการเรียนการสอนบรรล ุวัตถ ุประสงค การเรียนรู รวมถึงเป ็นประโยชน ต อการจ ัดก ิจกรรม
การเรียนการสอนอย างสมบ ูรณ และสอดคล องก ับการเรียนการสอนในย ุคปฏ ิรูปการศ ึกษา ซึ่งใช ปรัชญา “ยึด
ผ ูเรียนเป ็นสําค ัญ” 

 

 

4. วัตถ ุประสงคของการว ิจัย 
1. เพื่อพ ัฒนาบทเร ียนบนเคร ือข ายอ ินเตอร เน ็ต เรื อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท ี่มี

ประส ิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2. เพื่อเปร ียบเท ียบผลส ัมฤทธิ์หล ังเร ียน (Post-test) และก อนเร ียน (Pre-test) จากการเร ียนโดยใช  

บทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

5. สมม ุต ิฐานการว ิจัย 
1. ประส ิทธ ิภาพบทเร ียนบนเครือข ายอ ินเตอร เน ็ต เรื่อง การส ื่อสารข อม ูลและเครือข ายคอมพ ิวเตอร 

มีประส ิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยใช ส ูตร E1/E2 

2. ผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนหล ังเรียน (Post-test) ของเรียนท ี่เรียนด วยบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน ็ต 
เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส ูงกวากอนเรียน (Pre-test) 
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6. ต ัวแปรท่ีศ ึกษา 
6.1 ต ัวแปรต น ได แก บทเร ียนบนเคร ือข ายอ ินเตอร เน ็ต บทเร ียนบนเคร ือข ายอ ินเตอร เน ็ต เรื่อง 

อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.2 ต ัวแปรตาม ได แก 

- ประส ิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต 
- ผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด วยบทเรียนเครือขายอินเตอรเน็ต 

 

 

7. ประโยชนท่ีได ร ับจากการว ิจัย 
1. ได บทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท ี่มีประส ิทธิภาพ 
2. เพิ่มผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาการคํานวณ 
3. น ักเรียนสามารถใช บทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตได ด วยตนเอง โดยไมจํากัดเวลาและสถานท ี่ 
4. เพื่อเป ็นแหล งขอมูลแกผ ูสนใจในการจ ัดทําบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต 

 

 

8.  ว ิธ ีด าเน ินการว ิจัย 
1. แบบแผนการว ิจัย 

ในการว ิจ ัยครั้งน ี้ ใช แบบแผนการว ิจ ัยแบบ กล ุมทดลองกล ุมเด ียว ว ัดผลก อนและหล ังการทดลอง 
(One Group Pretest – Posttest Design) 

 
 

O1 X O2 
 

 
 

X :  การทดลองใช นวัตกรรม 
O1 :  การวัดผลกอนการทดลองใช นวัตกรรม 
O2 :  การวัดผลหล ังการทดลองใช นวัตกรรม 

 

 

2. ประชากรและกลุมต ัวอยาง 
1) ประชากร ได แก น ักเร ียนช ั้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี่ 6 ท ี่เร ียนว ิชา ว30107 วิทยาการคํานวณ 

ในภาคเรียนท ี่ 2 ปการศ ึกษา 2563 จ านวน 193 คน 
2) กล ุมต ัวอยาง ได แก น ักเรียนช ั้นมัธยมศ ึกษาป ีท ี่ 6 หอง 4 ท่ีเรียนวิชา ว30107 วิทยาการคํานวณ  

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 39 คน โดยใช วิธ ีเล ือกกล ุมต ัวอยางแบบเจาะจง 
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9.  เคร ื่องม ือท่ีใชในการว ิจัย 
1. เครื่องมือท ี่ใช ในการทดลอง 

1.1 แผนการจ ัดการเรียนร ูว ิชา วิทยาการคํานวณ เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 1.2 บทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เครื่องม ือท ี่ใช ในการเก ็บรวบรวม ได แก แบบทดสอบว ัดผลส ัมฤทธิ ทางการเรียน เรื่อง อาชีพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป ็นแบบปรน ัย 4 ต ัวเล ือก จํานวน 20 ขอ 
 

 

10.  การเก็บรวบรวมขอม ูล 
1. นําแบบทดสอบว ัดผลส ัมฤทธิ์ทางการเร ียน เรื อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปทดสอบ

กับน ักเรียน รวบรวมคะแนนไวเป ็นคะแนนกอนเรียน 
         2. ผ ู ว ิจ ัยดําเน ินการสอนตามแผนการจ ัดการเร ียนรู โดยใช บทเร ียนบนเคร ือข ายอ ินเตอร เน ็ต เรื่อง 
อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. นําแบบทดสอบว ัดผลส ัมฤทธิ์ทางการเร ียน เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปทดสอบ
กับน ักเรียน รวบรวมคะแนนไวเป ็นคะแนนหล ังเรียน 

 

 

11.  การว ิเคราะหขอม ูล 
1. การว ิเคราะหข อม ูลสถ ิต ิท่ีใชในการหาค ุณภาพเคร ื่องม ือท่ีใชในการทดลอง 

หาประส ิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต โดยใช ส ูตร E1/E2 ด ังน ี้ 
 
 

      
 

 
E2 = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมื่อ E1 แทน  คะแนนเฉล ี่ยรอยละของน ักเรียนท ุกคนขณะจ ัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนรวมทุกกิจกรรม ท ี่ใช บทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต 

E2 แทน  คะแนนเฉล่ียรอยละของนักเรียนทุกคน หล ังการจ ัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน (ผลสําเร็จ/ผลล ัพธท่ีได ) 

   ∑𝑋 แทน คะแนนรวมของน ักเรียนท ุกคนขณะทํากิจกรรม 

   ∑𝑌 แทน คะแนนรวมของน ักเรียนท ุกคนหล ังทํากิจกรรม 
A แทน คะแนนเต ็มของคะแนนระหวางทํากิจกรรม 
B แทน คะแนนเต ็มของแบบทดสอบหล ังทํากิจกรรม 
n แทน จํานวนน ักเรียน 
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2. สถิต ิท่ีใชในการว ิเคราะหข อม ูล 
3.1 หาคาเฉล่ีย (X�) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสูตร 
 
 
 

เมื่อ X� แทน คะแนนเฉล ี่ย 
                                        ∑𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนท ั้งหมด 

n แทน จํานวนน ักเรียน 
 

3.2 หาส วนเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช ส ูตร 
 
 

 

 

 

เมื่อ S.D. แทน  ส วนเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน 

                               ∑X2     แทน  ผลรวมของคะแนนแต ละต ัวยกกําล ังสอง 
              (∑ X)2     แทน ผลรวมของคะแนนท ั้งหมดยกกําล ังสอง 

 
 
 
 
 

มีส ูตรด ังน ี้ 

n แทน  จํานวนน ักเรียน 
 

3.3 การทดสอบความแตกต างของคะแนนเฉล ี่ยของน ักศ ึกษา กอนเรียน - หล ังเรียน ใช สถิต ิ t - test 
 

 

 
 

 
 
 
 

เมื่อ t แทน การแจกแจงแบบท ี 
D แทน ความแตกตางของคะแนนหล ังเรียนและกอนเรียนของนกเรียนแต ละคน 
N แทน  จํานวนน ักเรียน 
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การประเม ิน n d S.D. t P_Value 
กอนเรียน 39 7.79 1.44 44.78* 0.00 

      
 

 

 

12. ผลการดําเน ินงาน 
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเร ียนบนเคร ือขายอ ินเตอร เน ็ต เร ื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หล ังจากท ี่ผ ูว ิจ ัยนําบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน ็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช ก ับ
น ักเรียนท ี่เรียนจนครบถ วนท ุกก ิจกรรม และได ประเม ินผลหล ังจากการจ ัดกิจกรรมและประเม ินผลหล ังการใช 
บทเร ียนบนเคร ือข ายอ ินเตอร เน ็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นํามาคํานวณ หาค า
ประส ิทธิภาพนวัตกรรม  ผลปรากฏดังตารางท ี่ 1 

 

 

ตารางท่ี 1 ประส ิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

คะแนนเฉลี่ยระหว างทํา 
ก ิจกรรม 

 

คะแนนเฉลี่ยหลังเร ียน 
ประสิทธิภาพของบทเร ียน 

E1/E2 

20.03 16.03 80.10/81.55 
 

จากตารางท ี่ 1 พบว า บทเร ียนบนเคร ือข ายอ ินเตอร เน ็ต เร ื่อง อาชีพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ม ีประส ิทธ ิภาพเท าก ับ 80.10/81.50 ซึ งส ูงกว าเกณฑ ท ี่กําหนดค ือ 80/80 แสดงว า บทเร ียนบน 
เครือข ายอ ินเตอรเน ็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถช วยให น ักศ ึกษาม ีผลส ัมฤทธิ์ทางการ
เรียนส ูงข้ึน 

 

ผลการเปร ียบเทียบความก าวหน าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว างก อนเร ียนและหลังเร ียน 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเท ียบความกาวหน าของผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหล ังเร ียน 
โดยใช  t-test 

 
 
 
 

 

หล ังเรียน 39 16.03 1.88 
 

* มีน ัยสําค ัญทางสถิต ิท ี่ระด ับ .05 
 

 

จากตารางท ี่ 2 พบว าหล ังจากการเรียนโดยใช บทเร ียนบนเครือข ายอ ินเตอรเน็ต เรื่อง อาชีพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ น ักเรียนมีผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนหล ังเรียนส ูงกวากอนเรียน อยางมีน ัยสําค ัญทางสถ ิต ิ ท ี่
ระด ับ .05 น ั่นแสดงว า การเรียนโดยใช บทเร ียนบนเครือขายอินเตอรเน ็ต เรื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทําใหนักเรียนมีผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนส ูงข้ึนจริง 
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12. การสะทอนผลการว ิจัย 
1. บทเร ียนบนเคร ือขายอ ินเตอร เน ็ต เร ื่อง อาชีพดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จากผลการว ิจ ัยพบว า ม ีประส ิทธ ิภาพเท าก ับ 80.10/81.55 ซึ่งส ูงกว าเกณฑ ท ี่กําหนด ค ือ  
80/80 ซึ่งเป ็นไปตามสมมต ิฐานท ี ต ั้งไว ในข อ1 ท ั้งน ี้อาจเป ็นเพราะบทเรียนบนเคร ือข ายอ ินเตอรเน ็ต ท ี่
พ ัฒนาข้ึนได  พัฒนาอย างเป ็นระบบ ต ั้งแต กําหนดจ ุดมุ งหมาย การศ ึกษาว ิเคราะห เน ื้อหา การวางแผน
ดําเน ินการพัฒนา การพัฒนาจนถ ึงการทดลอง ม ีการดําเน ินการทดลองตามกระบวนการว ิจ ัยและพัฒนา  การ
ออกแบบบทเร ียนท ี่นําเทคโนโลยีมาผสมผสานท ั้งภาพน ิ่ง ภาพเคล ื่อนไหว เส ียง ซึ่งสอดคล องกับผลงานว ิจ ัยของ 
ณ ัฐพล บัวอุไร (2556) ได ทําการว ิจ ัยเรื่องการพ ัฒนาบทเร ียนคอมพ ิวเตอร บนเคร ือข ายอ ินเตอร เน ็ต (e-
Learning) ว ิชาการเข ียนโปรแกรมข ั้นส ูง (ภาษาซี) ของน ักเรียนระด ับช ั้นมัธยมศ ึกษาปท ี่ 5 โรงเรียนเตรียม
อ ุดมศ ึกษาพัฒนาการปท ุมธาน ี ผลการว ิจ ัยพบว า บทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเตอรเน ็ตท ี่พัฒนาข้ึนม ี
ประส ิทธิภาพ 82.60/80.35 ซึ่งส ูงกว าเกณฑ 80/80 ท ี่กําหนดทําให ผ ูเรียนสามารถเรียนรูได ด วยตนเอง และ
สามารถนําไปใช เป ็นส ื่อเพื่อการเรียนการสอนได  และย ังสอดคล องก ับผลงานว ิจ ัยของ อธ ิคม แสงใส (2556) ได 
ทําการว ิจ ัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนเครือข ายอ ินเตอรเน ็ตตามแนวทฤษฎ ีโค-คอนสตรัคช ั่น เรื่องการเข ียน
โปรแกรมสําหรับน ักเรียนช ั้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี่ 5 โรงเรียนแก งครอว ิทยา ผลการว ิจ ัยพบว า บทเรียนบนเครือข าย
อ ินเตอรเน ็ต ม ีประส ิทธ ิภาพตามเกณฑ ท ี่ กําหนดไว มีค าเท ากับ 82.25/80.81 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
จากผลการว ิจ ัยพบวา น ักเรียนม ีผลส ัมฤทธิ์ทางการเร ียนหล ังเรียนส ูงกวากอนเรียน อย างม ีน ัยสําค ัญ 

ทางสถ ิต ิท ี่ระด ับ .05 ซึ่งเป ็นไปตามสมมต ิฐานท ี่ต ั้งไว ในข อ 2 ท ั้งน ี้อาจเป ็นเพราะการศ ึกษาจากบทเร ียนบน 
เคร ือข ายอ ินเตอร เน ็ต เป ็นการศ ึกษาท ี่ส งเสร ิมการเร ียนด วยตนเอง สอดคล องก ับท ี่ระว ิวรรณ ศร ีคร ามคร ัน 
(2542) ได นําเสนอไว “การสอนแบบย ึดผ ูเรียนเป ็นสําค ัญ” เป ็นรูปแบบการสอนในล ักษณะท ี่ช วยให ผ ูเรียนรูจ ัก 
การค นค ิดและแสวงหาความรูด วยตนเอง โดยผ ู สอนจะเป ็นผ ู กําหนดสถานการณ หรือสภาพแวดล อม รวมท ั้ง 
กําหนดป ัญหาท ี่เกี่ยวข องก ับสถานการณ ป ัจจ ุบ ัน แล วนําไปบ ูรณาการก ับความรูในเน ื้อหาว ิชาท ี่กําหนดไว ใน 
หล ักส ูตร ซึ่งการกําหนดสถานการณ ด ังกล าวจะช วยกระต ุน หรือส งเสริมให ผ ูเร ียนได ศ ึกษาค นคว าหาความรู มี 
ส วนร วมในก ิจกรรมต าง ๆ เพื่อเป ็นการเพิ่มพ ูนท ักษะแก ผ ู เร ียนในด านความค ิด การแสวงหา ความรู 
การปรึกษาหารือ และรวมก ันต ัดส ินใจ  นอกจากน ี้ย ังสอดคล องก ับผลการว ิจ ัยของ จําลอง จําปาก ุลและคณะ 
(2559) ได ทําการศ ึกษา เรื่อง การพ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการเร ียนการสอน ว ิชาพื้นฐานการเข ียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร เรื่อง การเข ียนผ ังงาน ระด ับประกาศน ียบัตรว ิชาช ีพช ั้นปท ี่ 2 วิทยาล ัยเทคน ิคศรีสะเกษ 
ผลการว ิจ ัย พบว า น ักเรียนม ีผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนหล ังเรียนส ูงกวากอนเรียน ม ีคะแนนความกาวหน าต ั้งแต 
รอยละ 28 ถ ึง รอยละ 56 และเพิ่มข้ึนอยางมีน ัยสําค ัญทางสถิต ิท ี่ระด ับ .05 
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ภาคผนวก 
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ผลการเปร ียบเทียบความก าวหน าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว างก อนเร ียนและหลังเร ียน 
 

 
 

คนท่ี 
คะแนนระหว างทํากิจกรรม คะแนนหลังเร ียน 

เต ็ม 25 คะแนน เต ็ม 20 คะแนน 
1 24 14 
2 19 17 
3 20 13 
4 19 16 
5 21 18 
6 21 18 
7 21 18 
8 22 19 
9 19 15 
10 18 14 
11 19 16 
12 20 14 
13 20 16 
14 19 14 
15 18 17 
16 18 14 
17 20 15 
18 19 14 
19 21 17 
20 22 18 
21 22 18 
22 20 14 
23 19 16 
24 20 13 
25 19 16 
26 20 19 
27 23 19 
28 25 18 
29 18 13 
30 20 14 
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ผลการเปร ียบเทียบความก าวหน าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว างก อนเร ียนและหลังเร ียน (ต อ) 
 

 
 

คนท่ี 
คะแนนระหว างทํากิจกรรม คะแนนหลังเร ียน 

เต ็ม 25 คะแนน เต ็ม 20 คะแนน 
31 21 15 
32 22 18 
33 19 18 
34 18 17 
35 21 15 
36 18 17 
37 18 16 
38 20 18 
39 18 14 
รวม 781 625 

คาเฉลี่ย 20.03 16.03 
ร อยละของคาเฉลี่ย 

ของคะแนนแบบฝกหัด 
และแบบทดสอบ 

 

 

E1 = 80.10 

 

 

E2   = 81.55 

คํานวณค าประสิทธิภาพของบทเร ียน = 80.10/81.55 
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ผลการเปร ียบเทียบความก าวหน าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว างก อนเร ียนและหลังเร ียน 
 

 

 

คนท่ี 
ก อนเร ียน 

(20 คะแนน) 
หลังเร ียน 

(20 คะแนน) 
คะแนน 

ความก าวหน า 
ร อยละของ 

ความก าวหน า 

1 7 14 7 35 

2 8 17 9 45 

3 6 13 7 35 

4 7 16 9 45 

5 8 18 10 50 

6 9 18 9 45 

7 9 18 9 45 

8 10 19 9 45 

9 8 15 7 35 

10 6 14 8 40 

11 7 16 9 45 

12 6 14 8 40 

13 9 16 7 35 

14 5 14 9 45 

15 7 17 10 50 

16 7 14 7 35 

17 8 15 7 35 

18 8 14 6 30 

19 8 17 9 45 

20 9 18 9 45 

21 9 18 9 45 

22 7 14 7 35 

23 9 16 7 35 

24 7 13 6 30 

25 9 16 7 35 
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ผลการเปร ียบเทียบความก าวหน าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว างก อนเร ียนและหลังเร ียน (ต อ) 
 

 

คนท่ี 
ก อนเร ียน 

(20 คะแนน) 
หลังเร ียน 

(20 คะแนน) 
คะแนน 

ความก าวหน า 
ร อยละของ 

ความก าวหน า 

26 11 19 8 40 

27 9 19 10 50 

28 9 18 9 45 

29 6 13 7 35 

30 6 14 8 40 

31 8 15 7 35 

32 10 18 8 40 

33 9 18 9 45 

34 11 17 6 30 

35 7 15 8 40 

36 9 17 8 40 

37 8 16 8 40 

38 9 18 9 45 

39 6 14 8 40 

คะแนนรวม 311 625 314 1570 

คะแนนเฉลี่ย 7.97 16.03 8.05 40.26 
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ต ัวอยาง 

บทเร ียนบนเคร ือขายอินเตอร เน ็ต เร ื่อง อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับน ักเร ียนช้ันมัธยมศึกษาป ีท่ี 6 โรงเร ียนทีปราษฎรพิทยา 

 

 

URL: https://sites.google.com/view/career-in-digital-era/ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 หนาแรกของบทเรียน 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 2 หนาเมนูบทเรียน 
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ภาพท่ี 3 หนาเนื้อหาบทเรียน 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 4 หนาเนื้อหาบทเรียน (ต อ) 
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ภาพท่ี 5 หนาเนื้อหาบทเรียน (ตอ) 

 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 6 หนาผ ูจ ัดทํา 
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ภาพท่ี 7 หนาแบบทดสอบ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 8 หนาการตอบกลับ 
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ภาพท่ี 9 หนาสรุปผลคะแนนน ักเรียน 
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