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บทที่  1 

 
บทนํา 

 

ความเปนมาของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

มาตรา 64-67 ไดกลาวถึงการสงเสริมสนับสนุน  ใหมีการผลิต มุงเนนการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ในการแสวงหาความ 

รูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  จากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูตาง ๆ รอบตัวและ

ในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน ดังนั้น  เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542  เกิดขึ้นจึงสงผลตอครูผูสอนใหเกิดการปฏิรูปแบบการเรียนการสอนใหม  โดยครูผูสอนเปนผู

จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและตองอํานวยความสะดวก

ใหแกผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนเกิดความรอบรูและมีความรอบรู  ซึ่งทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรู 

ไปพรอม ๆ กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ และตองจัดใหการเรียน 

รูเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่  เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  ซึ่งในการศึกษาความรูดวยตนเอง

ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตนั้ นตองอาศัยเทคโนโลยีการศึกษา เชน ตํารา สื่ อสิ่งพิมพ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน แบบเรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนตน  เขามาชวยใน

การศึกษาทั้งสิ้น  สงผลใหสื่อการสอนมีความจําเปน  รัฐบาลใหความสําคัญตอเทคโนโลยี

การศึกษาและสงเสริมใหนักเทคโนโลยีการศึกษาผลิตและพัฒนาสื่อการสอนตาง ๆ โดยจัดใหมี 

เงินสนับสนุนการผลิตมากขึ้น  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต  ผูใชเทคโนโลยีการศึกษาใหมี

ความรูความสามารถและทักษะในการผลิต  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนรู  ใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับการเรียนรูของคนไทย  ในการจัด

การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผู 

เรียนมีความสําคัญที่สุด  ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง

ตามธรรมชาติและพัฒนาไดเต็มศักยภาพของตน  โดยการจัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

ความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ดังนั้นจึงมีการใช

เทคโนโลยีเขามาชวยในการศึกษา  เพื่อผลิตสื่อการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนในทุกเวลา

และทุกสถานที่ 

 จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร 4 ง 20219 เปนวิชาเพิ่มเติมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  ที่ผูศึกษาคนควาทําหนาที่สอนเอง  
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โดยใชการบรรยายประกอบสื่อการสอนและการสาธิต  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหาวิชา  ซึ่ง

ผูเรียนจะตองศึกษาโดยฟงคําบรรยายประกอบสาธิต  และผูเรียนจะตองฝกปฏิบัติตามขั้นตอนตาง 

ๆ และจากการสอนพบวาผูเรียนบางสวนไมสามารถทําความเขาใจกับเนื้อหาทั้งหมดได  รวมทั้ง

ผูเรียนไมสามารถปฏิบัติขั้นตอนของกระบวนการไดอยางถูกตอง  เนื่องจากประสบการณเดิมของ

ผูเรียนเอง ผูเรียนมีความแตกตางกันทั้งในดานความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอรและดานสติปญญา  

สภาพปญหาในการเรียนการสอน คือ ทําใหผูเรียนมีผลการเรียนที่แตกตางกัน  นอกจากนี้เวลาใน

การเรียนอันจํากัด  ขาดความยืดหยุนในดานของเวลาเรียน และเสียเวลาการเรียนไปกับการเดิน

เปลี่ยนคาบเรียน  ทําใหผูเรียนที่เรียนออนหรือมีพื้นฐานความรูต่ํา  เรียนไมทันเพื่อนและไมสามารถ

ทํางานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนดได  และยังมีปญหาการขาดแคลนสื่อการสอนที่นาสนใจทําให

ผูเรียนขาดแรงจูงในการเรียน  ไมกระตือรือรนและไมสามารถสรางสรรคงานที่ดีได   

 การพัฒนาการเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น  มีผูคิดคนเทคนิควิธีการและสื่อการเรียน

การสอนใหม ๆ ข้ึนมาเรียกวานวัตกรรม (Innovation)  นวัตกรรมบางอยางมีการนําไปใชเปนที่รูจัก

บางอยางก็มีผูรูในวงจํากัด  การนํานวัตกรรมตาง ๆ ไปใชควรมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นอยาง

แทจริง  และพิจารณาดัดแปลงหรือพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพการณจริง (บุญชม  ศรีสะอาด. 

2537 : 76)  ระบบอินเทอรเน็ตเปนระบบของการเชื่อมโยงขายงานคอมพิวเตอรขนาดใหญ 

ครอบคลุมไปทั่วโลก  เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการสื่อสารขอมูล เชน การบันทึกเขา

ระยะไกล  การถายโอนแฟม อีเมล และกลุมอภิปราย  อินเทอรเน็ตเปนวิธีในการเชื่อมโยงขายงาน

คอมพิวเตอรที่มีอยูซึ่งขยายออกไปอยางกวางขวางเพื่อการเขาถึงของแตละระบบที่มีสวนรวมอยู  

(กิดานันท  มลิทอง. 2540 : 321)  การเรียนการสอนบนเครือขาย (Web-Based Instruction)  เปน

การสอนรายเปนการสอนรายบุคคลทั้งที่เปนสวนตัวและเปนสาธารณะที่อยูบนเครือขาย  มีการ

นําเสนอโดยใชเว็บบราวเซอร (Clark. 1996)  ซึ่งเปนการใชโปรแกรมสื่อหลายมิติ  ที่อาศัยประโยชน

จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ  นํามาออกแบบเปนเว็บเพื่อการ

เรียนการสอน  เชื่อมโยงเปนเครือขายที่สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา  โดยที่ผูสอนและผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธกันโดยผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร  (ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา  ฝาย

นวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2547)  การสอนบนเว็บหรือการสอนบนระบบ

เครือขาย  เปนการพัฒนาบทเรียน (Courseware)  ในลักษณะสื่อหลายมิติ  ทั้งที่เปนรายวิชา และ

หรือโมดูลตามหลักสูตรข้ึนไวใชเปนสื่อการเรียนการสอนบนเครือขาย  รวมทั้งการใชงาเวิลดไวดเว็บ  

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งสามารถจัดทําไดทั้งในลักษณะของการเรียนการสอน

รายวิชา (Web-Based Instruction)  หรือเปนแหลงการเรียน Web-Based Learning Resource)  
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สามารถทําการสื่อสารภายใตระบบ Multi-user  ไดอยางไรพรมแดน  โดยผูเรียนสามารถ

ติดตอสื่อสารกับผูเรียนดวยกัน  อาจารย หรือผูเชี่ยวชาญ ฐานขอมูลความรู และยังสามารถรับสง

ขอมูลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Education Data)  อยางไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

 หากพิจารณาเรื่องความแตกตางของบุคคล  เขามาใชในการเรียนการสอน นักจิตวิทยา

และนักการศึกษาไดยอมรับเรื่องนี้กันมาเปนเวลานานแลววาเด็กทุกคนมีความแตกตางกัน ทั้ง

ทางดานรางกาย อารมณ  สังคมและสติปญญา  ดังนั้นจึงทําใหมีความสามารถในการเรียนรูไม

เทากัน (ธีระ  รุญเจริญ, 2525, หนา 199)  การใหเด็กเกงไดใชความสามารถเฉพาะตน  ใหเปน

ประโยชนโดยทําหนาที่เปนผูสอนเด็กเรียนออนหรือเรียนชา  จึงเปนประโยชนและชวยแกปญหาเดก็

เรียนชาไดอีกทางหนึ่ง  วิธีการนี้เปดโอกาสใหเด็กที่ทําหนาที่ชวยสอน  ไดแสดงถึงความสามารถ

ของตนในการชวยเหลือผูอ่ืน  ชวยใหเขาสนใจ และเขาใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นเกิดพัฒนาดานความ

รับผิดชอบวุฒิภาวะ (วิไล  พิพัฒนมงคลพรฒ 2535, หนา 4)  สิปนนท เกตุทัต (2526, หนา 12)  

กลาววาการเรียนของนักเรียนมิใชมาจากครูผูเดียว  แตสามารถเรียนรูจากเพื่อนนักเรียนดวยกัน 

เพราะนักเรียนดวยกันยอมประสบปญหาในการเรียนคลาย ๆ กัน  เมื่อผูหนึ่งเริ่มเรียนรู  เริ่มเขาใจก็

สามารถชวยเพื่อนไดวาปญหาที่ขัดของอยูที่ใด  การเรียนโดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อนผูเรียนมีโอกาสฝก

เทากัน  ขณะที่ฝกในกลุมทุกคนมีโอกาสแสดงความเห็นแนะนํากันเองไดมากกวาครูซึ่งนักเรียนแต

ละคนยอมมีความแตกตางกันทั้ งดานรางกาย  อารมณ สังคม และสติปญญา  ทําใหมี

ความสามารถในการเรียนรูไมเทากัน  ดังนั้นนักเรียนเกงจะไดใชความสามารถเฉพาะตน  ใหเปน

ประโยชนโดยทําหนาที่เปนครูสอนนักเรียนที่ออนหรือเรียนชา  ซึ่งวิธีนี้นาจะเปนประโยชนและชวย

แกปญหานักเรียนอีกทางหนึ่ง   

ดังนั้น  ผูศึกษาคนควาจึงไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

รายวิชาคอมพิวเตอร 4 ง 20219 ขึ้นมา  เพื่อแกไขปญหาการเรียนการสอนดังกลาว  โดยใหผูเรียน

มีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง เนื่องจากคุณสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  โดยไมจํากัดเวลา นั่นคือเรียนไดตลอดเวลาที่

ตองการ  สามารถติดตอกับผูสอนไดโดยผานทางอีเมลและเว็บบอรด  เมื่อไมเขาใจก็สามารถ

ยอนกลับไปทบทวนบทเรียนซ้ําได  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสามารถและตาม

ความถนัดของตนเอง  ชวยแกปญหาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ

ผูเรียนยิ่งขึ้นตอไป 
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จุดมุงหมายของการศึกษา  

1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

(Peer Tutoring) โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft office PowerPoint   สําหรับ

นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนกอนและหลังเรียนบทเรียนบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ต  (Peer Tutoring) โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft office PowerPoint   

สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปที่ 2 

3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรยีนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรบน

เครือขายอินเทอรเน็ต (Peer Tutoring) โดยใชวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft office 

PowerPoint   สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก นกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 

โรงเรียนพทุธชนิราชพทิยา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาพิษณุโลก เขต 39

จํานวน 518 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 

โรงเรียนพทุธชนิราชพทิยา จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกสุมอยางงาย  

  

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 เนื้อหาทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ รายวชิาคอมพิวเตอร 4 ง 20219 สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2  ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนพุทธชินราช

พิทยา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่สอนเกีย่วกับโปรแกรม PowerPoint ซึ่งแบง

ออกเปน 4 หนวยการเรียนรูดังนี ้

 หนวยที่ 1  การใสภาพและกราฟกในโปรแกรม PowerPoint 2003 

 หนวยที่ 2  การสรางสไลดตนแบบ 

 หนวยที่ 3  การทํางานมัลติมีเดีย 

 หนวยที่ 4  การนําเสนองาน PowerPoint 
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 ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรตน ไดแก การเรยีนดวยบนเครือขายอินเทอรเนต็ เรื่อง Microsoft office 

PowerPoint   โดยใชวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Tutoring) สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 ตัวแปรตาม 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีเ่รียนจากบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชวกีาร 

เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Tutoring) 

2. ความพึงพอใจของนกัเรยีนที่มตีอการเรียนดวยบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดย 

ใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Tutoring) 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Web based Instruction: WBI)  หมายถึง  เนื้อหา 

รายวิชาคอมพิวเตอร 4 ที่มีการนําเสนอในรูปแบบบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ที่ผูศึกษาคนควา

พัฒนาโดยใชหลกัการ ADDIE Model ขึ้นประกอบดวยภาพนิ่ง ภาพกราฟก  คําบรรยายเนื้อหาวิชา

ที่สัมพันธกนั และมีการติดตอปฏิสัมพันธกนัระหวางผูเรียนกับบทเรยีน  มีแบบฝกหัดระหวางเรียน 

และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถเรยีนรูไดดวยตนเอง 

2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร โดยวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน  หมายถึง  การนําเนื้อหา 

รายวิชาคอมพิวเตอร 4 ง 20219 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชวงชั้นที่ 2  

มาสรางเปนบทเรยีนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  จากนั้นนําไปใหผูเชีย่วชาญดาน

เนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศกึษาประเมินคณุภาพของบทเรียน  นํามาแกไขปรับปรงุ  แลวนําไป

ทดลองตามข้ันตอน  เพื่อปรับปรุงจนบทเรยีนมีประสทิธิภาพตามเกณฑทีก่ําหนด  การสอนวิชา 

คอมพิวเตอร 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยการแบงนกัเรยีนออกเปนกลุมเลก็ ๆ กลุมละ 4 คน ที่

ไดรับการสุมเขากลุม  โดยแตละกลุมมีนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา

คละกันในสัดสวน เกง ปานกลาง และออน  โดยใหนกัเรียนที่เขาใจเนื้อหา Program PowerPoint 

ชวยในกลุมของตน 

4.  ประสิทธิภาพของบทเรียน หมายถึง อัตราสวนของคะแนนเฉลีย่คิดเปนรอยละของ 

คะแนนแบบฝกหัดในระหวางเรียนกับรอยละของคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบหลงัเรียนซึ่งการศึกษา

คนควาครั้งนี้ตัง้เกณฑไวเปน 80/80 
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80  ตัวแรก  หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยคดิเปนรอยละ 80 ของจํานวนคําตอบ             

ที่นักเรียนตอบถูกตองจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 

80  ตัวหลัง หมายถึง คาคะแนนเฉลีย่คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนคําตอบ  

ที่นักเรียนตอบถูกตองจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หมายถึง ความรูของนักเรียนที่แสดงออกในรปูของคะแนน 

จากการทําแบบฝกหดั หรือแบบทดสอบไดถูกตอง หลังจากศึกษาบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

เรื่อง Microsoft office PowerPoint  โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Tutoring)  สําหรับ

นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

6.  แบบสังเกตพฤติกรรม หมายถึง  เปนเครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช

ประสาทสัมผัสอันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย สังเกตหรอืสัมผัสพฤติกรรมและปรากฏการณ  

ตาง ๆ ที่เกิดขึน้โดยตรง ไมตองอาศัยสื่อหรือเครื่องมือใด ๆ ไปกระตุนใหแสดงพฤติกรรมออกมาเปน

การแสดงออกในลักษณะที่เปนจริงตามธรรมชาติ โดยมีจดุมุงหมายที่แนนอนในการสังเกต  

และไมมีการควบคุมสถานการณทีท่ําการศึกษา สวนใหญใชแบบสงัเกตเพื่อบนัทกึพฤตกิรรมและ

รูปแบบพฤตกิรรมของคน สิ่งของและเหตุการณทีเ่กิดขึน้อยางมีระบบ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ

ปรากฏการณตาง ๆ ที่สนใจศึกษา 

7.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอการเรียนบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง Microsoft office PowerPoint โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน  โดย

ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต มากที่สุด  

มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดย  

ใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Tutoring)  เรื่อง Microsoft office PowerPoint  สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน  

 

 

 

 

 

 


