
บทท ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันนีรูปแบบการศึกษาของประเทศไทยมีการเปลียนแปลงอย่างมาก  มุ่งเน้น

กระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธี  ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทกุสถานที  ทกุเวลา  บทบาทของผู้ เรียน

เปลียนจากผู้ รับมาเป็นผู้ เรียนรู้  ต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหลง่ความรู้ เอกสาร อาจารย์ 

เพือน  สว่นบทบาทของครูเปลียนจากผู้สอนมาเป็นผู้จดัประสบการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน เป็นผู้แนะนํา

แหล่งความรู้  การจดัการศึกษาในปัจจุบนัมุ่งเน้นการจดัการศึกษาทีสอดคล้องกบัความต้องการ

ของบคุคล  เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  และให้ผู้ เรียนได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพ  วิธีการเรียนรู้  วิธีการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้อย่างตอ่เนืองตลอดชีวิต  และให้ผู้ เรียนมีโอกาสเข้าถึงการศกึษา

ด้วยรูปแบบการจดัการศกึษาทีหลากหลาย  (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2540, 

หน้า 12-13) สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  22  ว่าด้วย  

“การจดัการศกึษาต้องยึดหลกั  ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่า

ผู้ เรียนมีความสําคญัทีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตาม

ธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 

 การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ 

และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคญัทีสดุ  กระบวนการจดัการศกึษาต้องคํานึงถึงความแตกตา่งระหว่าง

บุคคล และส่งเสริมให้ผู้ สอนจัดสภาพแวดล้อม  สือการเรียนให้เกิดการเรียนรู้ขึนได้ทุกเวลาทุก

สถานทีและรัฐต้องสง่เสริมให้มีการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีเพือการศกึษา  เพือให้ผู้ เรียนมีความรู้

และเกิดการใช้ทีคุ้ มค่าเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  รวมทังมีทักษะในการใช้

เทคโนโลยีเพือการศกึษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างตอ่เนืองตลอดชีวิตยคุของสงัคมเศรษฐกิจ  

ฐานความรู้  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยีทีเกียวข้องกับเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเพิมประสทิธิภาพของการจดัข้อมลูและเวลานนัเป็นสิงทีจําเป็นในยคุ

ต้น ๆ ของการประยกุต์ใช้งานมีการนําระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เข้ามาใช้ใน

การแลกเปลียนข้อมลู  มีการนําเทคโนโลยีทีเกียวกับเว็บมาเพือเพิมทางเลือกในการเข้าถึงข้อมลู

ข่าวสาร  เทคโนโลยีเหล่านีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนืองเพือทําให้เป็นอีกทางเลือกหนึงในการ

ติดต่อระหว่างกนั  เช่น  ระหว่างผู้ผลิตกบัผู้ ใช้  ผู้ ให้บริการกบัผู้ รับบริการ  ตวัอย่างการประยกุต์ใช้

งาน ได้แก่ e-commerce, e-banking และ e-service ในภาคเอกชน หรือในรูปของ  e-government 



  2 

ในภาครัฐบาล เป็นต้นและในทางจิตวิทยาเป็นทีทราบกนัแล้วว่า องค์ประกอบตา่ง ๆ ในการเรียนมี

อิทธิพลต่อการพฒันาการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมากและผลสมัฤทธิทางการเรียนนันไม่ได้

ขึนอยู่กับองค์ประกอบทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียว  หากต้องอาศัยองค์ประกอบอืนทีไม่ใช่

สติปัญญาซึงคุณลกัษณะอืนส่วนตัวของผู้ เรียน โดยเฉพาะการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

บนเว็บนนัเป็นคณุลกัษณะของผู้ เรียนในด้านพืนฐานความรู้ในเนือหานนั ๆ ตามความต้องการของ

กลุม่ผู้ เรียน (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2545) 

 ประกอบกับปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์  เข้ามามีส่วนเกียวข้องกบัการดํารงชีวิตของมนุษย์  นอกจากนีการพฒันาศกัยภาพ

ของระบบข้อมูลข่าวสารทีเปลียนแปลงไปสู่ยุคสารสนเทศ  การนําเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ 

ในการศึกษาเป็นทียอมรับกันทัวไป  อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เป็นรูปแบบใหม่ทีสร้างมติของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (บุปผชาติ  ทฬัหิกรณ์, 2544, หน้า 1-10)   

ซึงการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายเป็นการเรียนรู้ ด้วยการปฏิสัมพันธ์  ทีอาศัยคุณสมบัติของ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ผู้ เรียนสามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางความคิดกบัผู้สอน และผู้ เรียนคนอืน ๆ  

ภายในขอบเขตการเชือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์  ทีไม่มีความจํากัดในเรืองเวลา และสถานที  

นอกจากนีการปฏิสัมพันธ์กับเนือหาข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดแรงจูงใจ กระตุ้นและ

สนับสนุนให้ผู้ เรียนค้นพบสิงทีตนเองต้องการ สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มศักยภาพ ในด้าน

กระบวนการเรียนการสอน ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู พทุธศกัราช 2546 ประเภท

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัเทคนิคแพร่  

สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสัวิชา 3901-1001  

ได้ประสบปัญหาครูผู้สอนมีงานทีรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอนมาก  พร้อมทงัเนือหาสาระของ

รายวิชามีมากกว่าเวลาในการสอน  ทําให้เกิดปัญหาเกียวกบัการเรียนการสอนตามมาอีกมากมาย  

ประกอบกบัความสอดคล้องของจดุประสงค์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสัวิชา 3901-1001 

มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีเข้าใจพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ สามารถ

ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิมเติม  

ตามมาตรฐานรายวิชาทีระบุไว้ใน  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู พทุธศกัราช 2546 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) กระทรวงศกึษาธิการ  ในการประยกุต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ทําการประมวลผลข้อมลูเพือ สารสนเทศ ประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพือการจดัการ

สารสนเทศ  และประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพือการจัดการสารสนเทศ  อีกทังวิทยาลยัเทคนิคแพร่  
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มีศกัยภาพในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  และด้วยสภาพดงักล่าว  ผู้ วิจัยในฐานะ

เจ้าหน้าทีประชาสมัพนัธ์  วิทยาลยัเทคนิคแพร่  และได้ศกึษาในระดบัหลกัสตูรปริญญาการศกึษา

มหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา จึงเกิดแนวคิดใน 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพือสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการ

จดัการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสัวิชา  3901-1001 ได้ 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 1. เพือสร้างและหาประสทิธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ รหสัวิชา 3901-1001 ให้ได้ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 

 2. เพือเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนทีเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสัวิชา  3901-1001   

 3. เพือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนทีมีต่อการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์บน

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตทีผู้วิจยัสร้างขนึ 

 
ความสาํคัญของการศึกษาค้นคว้า 
 นกัศึกษาทีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  รหสัวิชา 3901 - 1001 สําหรับนกัศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู ปีที 1 มีคะแนน

การทดสอบหลงัเรียนทีสงูกวา่ก่อนเรียน 

 
ขอบเขตการศึกษา  
 การวิจยัในครังนีใช้ระเบียบวิธีวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยแบง่

ขนัตอนการวิจยัออกเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

 ขนัตอนที 1 สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสั 3901-1001 ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู 

พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาลยัเทคนิคแพร่ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

 ขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลูผู้ให้ข้อมลูได้ ได้แก่ 

 1. ผู้ เชียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ท่าน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

โดยใช้เกณฑ์ดงันี  
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  1.1 เป็นผู้ ทีมีวุฒิทางการศึกษาไม่ตํากวา่ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสือสา

การศกึษา  หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.2 เป็นผู้ มีประสบการณ์ ด้านการออกแบบสือการสอน การพฒันาสือมลัติมีเดีย

ทางการศกึษาไมน้่อยกวา่  3  ปี 

 2. ผู้ เชียวชาญทางด้านเนือหา จํานวน 3 ท่าน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้

เกณฑ์ ดงันี 

  2.1 เป็นผู้ ทีมีประสบการณ์สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชนัสงู  ไมน้่อยกวา่  3  ปี  

  2.2 เป็นผู้ ทีเกียวข้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  ประเภทวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง ปีที 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สังกัด

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ปีการศกึษา 2552  จํานวน   33  คน ได้มาจากการเลือก

แบบเจาะจง 

 ขอบเขตด้านตวัแปร  ตวัแปรทีศกึษาได้แก่  

 ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901-1001 สําหรับนกัศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู ปีที 1

 ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901-1001  ตามเกณฑ์  

 ขนัตอนที  2  เพือเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนและหลงัเรียน ของนกัศกึษาทีเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901-

1001   

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 ประชากรทีใช้ในการศกึษาค้นคว้า คือ  นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงูปีที 1 

วิทยาลยัเทคนิคแพร่ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ปีการศกึษา 2553 จํานวน 52 คน 

 กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงูปีที 1 วิทยาลยัเทคนิคแพร่  

สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2553 จํานวน 26 คน โดยเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
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 ขอบเขตด้านตวัแปร 

 ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหสัวิชา  3901-1001 สําหรับนกัศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู ปีที 1 

 ตัวแปรตาม คือ คะแนนการทดสอบทางการเรียนของผู้ เ รียนทีเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสัวิชา  3901-1001 หลงั

เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  

 ขนัตอนที  3 ศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนทีมีตอ่การเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์บน

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตทีผู้วิจยัสร้างขนึ 

 ขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลู 

 ประชากร  คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงูปีที 1 วิทยาลยัเทคนิคแพร่  

สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2553 จํานวน 26 คน ทีเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตฯ ทีผู้วิจยัสร้างขนึ 

 ขอบเขตด้านตวัแปร 

 ตวัแปรทีศึกษา คือ คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชันสูงปีที 1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ทีมีต่อบทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ รหสัวิชา  3901-1001 จําแนกเป็น 3  ด้านได้แก่  ด้านเนือหาและการดําเนิน

เรืองด้านกราฟิกและการออกแบบ  การจดัการบทเรียน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หมายถึง  เครืองมือทีผู้ศกึษาค้นคว้า

ได้ออกแบบ  และพฒันาขนึ  เป็นบทเรียนประเภทเว็บเพจ  สนบัสนนุรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รหสัวิชา  3901 – 1001  ซึงเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีโอกาสปะรกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การศกึษาเนือหา  แบบทดสอบทางการเรียน  และผู้ เรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง ผลทีได้

จากการประเมินคุณภาพของบทเรียนซึงประเมินจากค่าคะแนนทีผู้ เข้าเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ตามเกณฑ์ 85/85 

  85 ตัวแรก  หมายถึง  ค่าร้อยละคะแนนเฉลียของผู้ เรียนทังกลุ่มทีได้จากการทํา

แบบฝึกหดัระหวา่งการเรียน คดิเป็นร้อยละ 85  

  85 ตวัหลงั หมายถึง  คา่ร้อยละของคะแนนจากการทดสอบหลงัการเรียนของผู้ เรียน

ทงักลุม่ คดิเป็นร้อยละ  85   
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 3. ความพงึพอใจ หมายถึง ความเห็นหรือความรู้สกึในทางทีดีของผู้ เรียนทีมีตอ่บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีสร้างขึนโดยวดัได้จากแบบวัดความพึงพอใจที

ผู้วิจยัสร้างขึนตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert) ชนิด  5  ระดบั  โดยมีลกัษณะการวดัแบบมาตรา

สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 
 
สมมุตฐิานของการวิจัย 
 ผลคะแนนการทดสอบของนักศึกษาทีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสัวิชา  3901 – 1001 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 


