
ชื่อเรือ่ง การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชวิธีการเพื่อนชวย

เพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003  

สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปที่ 2 

ผูศึกษาคนควา ธีระยุทธ  อินไชย  

ที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพรัตน  สทิธิวงศ 

ประเภทสารนิพนธ การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาแขนงวชิาคอมพิวเตอรศกึษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554 

คําสาํคัญ การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  วิธีการเพื่อนชวยเพื่อน   

 

บทคัดยอ 
 

จุดมุงหมายในการศึกษาคนควาครั้งนี้  1)  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต  โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 

2554 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จํานวน 30 คน  โดยวิธีการเลือกสุมอยางงาย  จํานวน 1 หอง

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาไดแก 1)  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  2)  แบบประเมิน

ประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย ( )  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test Dependent 

จากการศึกษาคนควาพบวา  1)  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยใชวิธีการเพื่อน

ชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.17/83.75   

ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  3)  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the study were 1)  to make and find efficiency for Web base 

Instruction by Peertutoring using Microsoft Office PowerPoint 2003 for Mattayom 2 

students. 2)  to compare learning achievement pre and post study of online lessons.  3)  

to study the satisfactions of students about the Web base Instruction.  The sample was 

30 Mattayom 2 students from Buddhachinarajpitaya school academic year 2011 by 

sampling from one class. The tool for study were 1)  Web base Instruction 2)  The 

assessment of Web base Instruction 3)  The assessment of learning achievement  

 4)  The assessment of students’ satisfactions.  The statistical data analysis by , SD, 

and t-test dependent, 

The study found that  1)  Web base Instruction by Peertutoring using Microsoft 

Office PowerPoint 2003 had efficiency 81.17/83.75,  2)  The comparison of post-test 

learning achievement was higher than pre-test study as statistical significant level at .05  

3)  The study result of students satisfactions about online lessons for Mattayom 2 

students was at high level.   

 

 

 

 

 


