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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมีจุดมุ่งหมายเพือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัร

วิชาชีพชนัสงู  พุทธศกัราช  2546  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ   วิทยาลยัเทคนิคแพร่  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  (1)  

เพือสร้างและหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต รายวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  รหสัวิชา  3901-1001  ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85  (2)  เพือเปรียบเทียบ

คะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนทีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901-1001  (3)  เพือศกึษาความพงึพอใจ

ของผู้ เรียนทีมีตอ่การเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตทีผู้วิจยัสร้างขนึ 

กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูงปีที 1 

ภาคเรียนที  1  ปีการศกึษา  2553  วิทยาลยัเทคนิคแพร่  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา  จํานวน 26   คน  ซงึเป็นกลุม่ตวัอยา่งทีได้โดยเลือกแบบเจาะจง  

เครืองมือทีใช้ในการศกึษาค้นคว้า ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู  

พทุธศกัราช  2546  (2)  แบบประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสั  3901-1001  (3)  แบบทดสอบทางการเรียน  (4)  แบบวดั

ความพึงพอใจของผู้ เรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมลู

ทางสถิติด้วยค่าเฉลีย  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test dependent และค่าประสิทธิภาพของ

บทเรียน E1/E2   



ผลการศกึษาค้นคว้า  พบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901 – 1001 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั  84.71/93.94  ซงึสงูกว่า

เกณฑ์  (2)  คะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ตวัอย่างทีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนบนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901 – 1001  มีผลทําให้

ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนทีสงูขึน  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที  .05  โดยค่าเฉลียรวมของการ

ทําแบบทดสอบก่อนเรียนอยู่ที  17.42 และคา่เฉลียรวมของการทําแบบทดสอบหลงัเรียนอยู่ที  37.58  

(3)  ความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901 – 1001  พบว่ามีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสดุ  

โดยมีคา่เฉลียเท่ากบั  4.55   
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Abstract 
This research aims to create efficiency and Web – based Instruction on Internet 

Information Technology Courses 3901-1001 Code of Professional Higher Diploma in 

2003 of Information and Communication Technology Department of Information 

Technology  Phrae Technical College  under the Office of Vocational Education (1)  To 

create efficiency and help teaching with lesson of the Internet Technology course code  

3901-1001 performance criteria 85/85 (2) to compare academic achievement of students 

with learning lessons help teach the network  Internet Technology Course Code  3901-

1001 before and after the class (3) to study student satisfaction toward learning the 

lessons taught on the Internet helps the researcher created.  

The sample used in the study were diploma students of the first semester of a 

year in 2009  Phrae Technical College  under the Vocational Education Commission, a 

group of 26 people as a sample specific. 

  Tools used in the study were: 1) Web – based Instruction course on Internet 

Information Technology code 3901-1001  of  Diploma in 2003 (2) an evaluation of  Web – 

based Instruction course on Internet Information Technology code 3901-1001 (3) 

Achievement tests (4) A measure of student satisfaction with the Web – based Instruction 

on the Internet and statistical analysis with Mean, standard deviation, t-test dependent, 

and the effectiveness of  E1 / E2. 



Study results showed that (1) Web – based Instruction course on Internet 

Information Technology Department Code 3901-1001  effective as 84.71/93.94, which 

was effectively higher than the criterion. (2). achievement of the samples used Web – 

based Instruction course on Internet  Information Technology Code of 3901 - 1001 have 

resulted in student achievement have a higher statistical significance of 0.05  by the 

average tests performed before learning at 17.42 and the  average  performed test after 

learning at 37.58 (3) satisfaction of the students learning using Web – based Instruction 

course on Internet Information Technology Department Code 3901-1001   showed that 

the satisfaction is  the  highest  level  with a mean of 4.55  

 
 

 

 

 

 

 
 


