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บทคัดยอ 

 
การศึกษาคนควาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ  หาความกาวหนา

ทางการเรียนและความคิดเห็นของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย  รายวิชา คอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย  ตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT  สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่  4 

การเรียนแบบรวมมือเทคนิค TGT  เปนรูปแบบการเรียนที่สงเสริมการทํางานเปนทีม  ซึ่ง

ระบบที่พัฒนาประกอบไปดวย  สวนของการนําเสนอบทเรียนตอทั้งช้ัน  การแบงการเรียนกลุมยอย

การสอบยอย  การรายงานคะแนนความกาวหนาของแตละบุคคล  รายงานกลุมที่ไดรับการยกยอง

ยอมรับ  โดยแบงเนื้อหาออกเปน  7  บทเรียน  กลุมตัวอยาง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่  4  

โรงเรียนต้ิววิทยาคม  จํานวน  36  คน  แบงเปน  9  กลุม 

เคร่ืองมือวิจัยประกอบดวย  แบบสอบถาม  แบบทดสอบกอนเรียน(Pretest)  บทเรียน   

บนเครือขาย  แบบทดสอบระหวางเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน(Posttest)  แบบประเมินคุณภาพ

บทเรียน  โดยผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและเนื้อหา  ดานการออกแบบและพัฒนาบทเรียนและดาน

การวิจัย  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบนเครือขาย 

ผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้  ไดบทเรียนบนเครือขาย  รายวิชา  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดย

ใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TGT  ประสิทธิภาพบทเรียนเทากับ  84.29/83.33  ซึ่ง

สอดคลองกับเกณฑที่ต้ังไว  80/80  การประเมินบทเรียนอยูในระดับคุณภาพดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.58  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบนเครือขาย  อยูในระดับคุณภาพดี  มีคาเฉล่ีย

เทากับ  4.23  และผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน  54.13  เปอรเซ็นต  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว
คือ  50  เปอรเซ็นต  แสดงใหเห็นวา  บทเรียนบนเครือขายทําใหผูเรียนมีผลการเรียนสูงข้ึน 
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ABSTRACT 

 

The  objectives  of  this  study  are  to  create  and  find  the  efficiency  of         

the lesson  on  internet  namely  web  based  instruction  (WBI)  in  the  information 

technology  course  by  using  Student  Achievement  Divisions’s  (TGT)  cooperative 

learning  style  which  determined  efficient  criteria  are  80/80  to  find  the  learning 

progression,  and  to  study  the  students’  opinions  towards  the  lesson  on              

web  based  instruction  development. 

 The  samples  from  purposive  sampling  used  in  this  study  are  36  students 

who  are  studying  in  Matthayomsuksa  4  in  the  3nd  semester  of  2010  academic  

year  at  Tiewwittayakhom  School.  The  research  equipment  is  a  questionnaire,          

a  pre-test  of  web  based  instruction,  a  during  learning  test,  a  post-test,                 

an  evaluation  from  about  the  lesson  quality  by  the  professors  in  curriculum  and 

subject  matter,  in  lesson  design  and  development,  and  in  research,  and                

a  questionnaire  about  the  opinions  of  the  students  towards  the  web  based 

instruction. 



 The  results  of  this  research  are  found  that  the  efficiency  of  learning  via 

web  based  instruction  is  84.29/83.33  which  is  consistent  to  the  determined 

criterion  80/80,  the  qualitative  level  of  the  lesson  evaluation  is  good,  and  it mean  

is  3.58,  the  level  of  the  students’  opinions  towards  the  web  based instruction  is  

good,  and  its  mean  is  4.23,  and  the  percentage  of  students’  learning  progression  

is  54.13  which  is  higher  than  the  determined  criteria, 50%.  It  is  showed  that  the  

web  based  instruction  effect  students’  higher  learning  results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


