
บทที่  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาของปญหา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  ในมาตรา  78  และมาตรา  40  

สนับสนุนใหสังคมไทยเขาถึงโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน  มีการจัดสรรคล่ืน

ความถี่  และนําส่ืออิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริหารงานของรัฐ  ใหบริการของรัฐแกประชาชน  มุง

ไปสูสังคมแหงการเรียนรู  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด  4  

แนวการจัดการศึกษา  มาตรา  22  และมาตรา  24  การจัดการศึกษาตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ  

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดย

ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  

สภาพแวดลอม  สื่อการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และมีความ

รอบรู  ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และ

สามารถจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา  ทุกสถานท่ี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 23 – 

25)  อีกทั้งหมวด  9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  มาตรา  67  รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

เพื่อใหเกิดการใชอยางคุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย  (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 33) 

ดังนั้นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนจึงควรนําทรัพยากรที่มีอยูแลว  มาใชรวมกัน

เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูเรียนสูงสุด  จึงมีการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ  E – Learning  

ข้ึน  โดยการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่นิยมใชกันมากในขณะนี้คือ  Web – Based  

Instruction  ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได  เวลาใดก็ได  เปนการใชส่ือหลายมิติ  ที่เปนส่ือ

ประสมหรือมัลติมีเดีย  (Multimedia)  สามารถมีปฏิสัมพันธหรือโตตอบกับผูเรียนไดทันที  สะดวก

ในการแกไขขอผิดพลาดของการเรียนแตละคร้ังและแตละปญหา  นอกจากน้ัน  ยังสามารถใช

คอมพิวเตอรในการติดตอส่ือสารระหวางผูเรียนดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  โดยผานระบบเครือขาย  

ผลการเรียนสามารถบันทึกเก็บไวและเปรียบเทียบผลกับเกณฑมาตรฐานไดอีก  (ไชยยศ          

เรืองสุวรรณ, 2546, หนา 4)  ซึ่งโดยหลักการแลวบทเรียนบนเครือขาย  จะสรางข้ึนโดยอาศัย

หลักการเรียนรูแบบเอกัตบุคคลเพื่อที่จะลดขอแตกตางระหวางบุคคลได  โดยจัดโปรมแกรม       

การเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผู เ รียนซ่ึงเปดโอกาสใหผู เ รียนไดเ รียนรูตาม
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ความสามารถ  ผูเรียนจะตองดําเนินกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง  ผูเรียนมีอิสระในการเลือกเนื้อหา  

เลือกเวลาศึกษาและผูเรียนจะเรียนไดชาไดเร็วข้ึนอยูกับความสามารถของผูเรียนเอง  (กิดานันท  

มลิทอง, 2531)    

แตการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายคอมพิวเตอรมีความแตกตางจากการเรียนการ

สอนในช้ันเรียนปกติที่เรียกกันวา  Traditional  Classroom  Environment  หรือ  Face  to  Face 

การที่จะทําใหการเรียนการสอนบนเครือขายคอมพิวเตอรไดผลและเกิดผลลัพธทางการเรียนรูอยาง

สูงสุด  จึงตองใชวิธีการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมการเรียนที่มีความสอดคลองเหมาะสม  

เอ้ืออํานวยตอรูปแบบของการเรียนการสอนบนเครือขายคอมพิวเตอร  จึงจะใชศักยภาพของ

เทคโนโลยีของระบบเครือขายไดอยางเต็มประสิทธิภาพและทําใหไดผลลัพธและคุณประโยชนตอ

การเรียนรูอยางสูงสุด  การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนสามารถคนพบความรูตองใช

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนอยางมีความสุข  สามารถสรางองค

ความรูได โดยเทคนิคการสอนที่นาสนใจคือ  วิธีการเรียนแบบรวมมือ  (Cooperative  Learning) 

ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนวิธีหนึ่ง  ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุดในการ

เรียนรู  โดยนักเรียนอยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ มีกระบวนการทํางานกลุมเปนแบบทุกคนรวมมือกัน 

จัดใหนักเรียนแตละคนในกลุมมีความสามารถแตกตางกนั  มีบทบาทที่ชัดเจนในการเรียนหรือการ

ทํากิจกรรมอยางเทาเทียมกัน  และไดเรียนรูไปพรอมๆ กัน  มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางแทจริง

ไดพัฒนาทักษะ  ความรวมมือในการทํางานกลุม  สมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น  ตรวจสอบผลงานขณะเดียวกันก็ตองชวยกันรับผิดชอบการเรียนรูในงานทุกข้ันตอนของ

สมาชิกในกลุม  นักเรียนจะบรรลุถึงเปาหมายของการเรียนรูไดก็ตอเมื่อสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุม

บรรลุเปาหมายเชนกัน  (กุหลาบ  บุญนรี, 2545)  การเรียนเปนกลุมจะชวยใหเกิดความรวมมือใน

การแกปญหา  โดยสงผลใหเกิดความรับผิดชอบทั้งในรูปแบบของกลุมและความรับผิดชอบสวน

บุคคล (พิชัย  ทองดีเลิศ, 2547)  ซึ่งการเรียนแบบรวมมือ  (Cooperative  Learning)  มีเทคนิค

ยอย  5  เทคนิคดังนี้ STAD, TGT, TAI, CIRC และJIGSAW  (Slavin Robert E, 1987)   จาก

การศึกษาเทคนิคตางๆ  ของการเรียนแบบรวมมือ  เทคนิคที่เหมาะสมนํามาใชในรายวิชา

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีอยู  2  เทคนิค  (Slavin  Robert  E, 1987)   ไดแกเทคนิคการแบงกลุม

สัมฤทธิ์  (STAD)  และ เทคนิคการแขงขันเปนกลุมดวยเกม  (TGT)  จากการศึกษาเอกสารตางๆ 

พบวา  เทคนิคการแขงขันเปนกลุมดวยเกมชวยสงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  

ฝกทักษะกระบวนการกลุมทางสังคม  เชน  ทักษะกระบวนการกลุมทักษะการเปนผูนํา  ฝกความ
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รับผิดชอบ  และฝกการชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ  และนอกจากนี้ผูเรียนยังไดความต่ืนเตน  

สนุกสนานกับการเรียนรู  (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2545)   

จากการจัดการเรียนการสอน  รายวิชา  คอมพิวเตอรกราฟก  ในภาคเรียนที่  1              

ปการศึกษา  2553  ที่ผานมา  ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่  4  โรงเรียนต้ิววิทยาคม  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเฉลี่ย  2.28  อยูในระดับตํ่า  (ภาคผนวก  ช)  

จากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุดวยกัน  เชน  

มาจากตัวผูเรียน  โดยปกติในหองเรียนแตละหองจะมีนักเรียนที่มีความสามารถทีแ่ตกตางกนัทัง้เกง  

ปานกลาง  และออน  อีกสาเหตุหนึ่งนาจะมาจากวิธีการเรียนการสอน  ซึ่งโดยธรรมชาติของ

รายวิชาคอมพิวเตอร  เปนวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  คือ  นักเรียนที่มีความสามารถอยูในระดับเกงจะทํางานตามที่ครูมอบหมายได

สําเร็จ  แตนักเรียนที่มีความสามารถปานกลางบางคนก็ทํางานไดบางคนก็ทํางานไมได  และ

นักเรียนที่มีความสามารถออนสวนใหญจะทํางานไมสําเร็จ  และเมื่องานที่ทําเกิดปญหาจะไม

สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได  เมื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายไมไดก็จะเร่ิมหมดความอดทนและ

เลิกทํางานชิ้นนั้นไปเลย  ซึ่งนักเรียนในหองเรียนเดียวกันไมไดมีการปรึกษาหารือเพื่อแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และไมไดมีการจับกลุมเพื่อที่จะทํางานรวมกันเปนทีม 

จากความเปนมาดังกลาวขางตน  ผูศึกษาคนควาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียน   

บนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  เพื่อเปนทางเลือกในการนํามาชวยในการสนับสนุนใหผูเรียน

ไดเรียนรู  ซึ่งจะเปนผลดีกับผูเรียนทุกคนเพราะสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา  และเมื่อไมเขาใจ

สามารถกลับเขามาเรียนใหมได  โดยผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง  มีการทํางานรวมกันเปน

ทีม  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ซึ่งจะมีสวนชวยในการพัฒนาผูเรียนไดเปนอยางดี 
 
จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา  

1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 

2.  เพื่อหาความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบ

การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่  4 
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3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบ    

การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่  4 
 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา  

1.  ไดบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  

คอมพิวเตอรมัลติมเีดีย  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 

2.  ไดความกาวหนาของผูเรียน  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน 

3.  ไดความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับบทเรียนบนเครือขาย 

4.  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา  
1.  เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ระดับมัธยมศึกษาปที่  4  ภาคเรียนที่  2  กลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พทุธศักราช  

2551  โรงเรียนต้ิววิทยาคม  ประกอบดวยบทเรียน  7  หนวยการเรียนรู  ดังนี้ 

        1.1  หนวยการเรียนรูที ่ 1  รูจักกับโปรแกรม Flash 

        1.2  หนวยการเรียนรูที ่ 2  การใชเคร่ืองมือในการวาดภาพและการใชส ี

        1.3  หนวยการเรียนรูที ่ 3  การสรางภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame 

        1.4  หนวยการเรียนรูที ่ 4  การสรางภาพเคลื่อนไหว แบบ Motion Tween 

        1.5  หนวยการเรียนรูที ่ 5  การสรางภาพเคล่ือนไหว แบบ Motion Guide 

        1.6  หนวยการเรียนรูที ่ 6  การใชงาน Layer Mask 

                   1.7  หนวยการเรียนรูที ่ 7  การสรางตัวอักษรแบบคาราโอเกะ 

 2.  ตัวแปร  (Variable)  ที่ใชในการศึกษาคนควา  ไดแก 

               2.1  ตัวแปรตน  ไดแก  การเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย  สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 

        2.2  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก  ผลของประสิทธิของบทเรียนบน

เครือขาย  ความกาวหนาและความคิดเหน็ของผูเรียนทีเ่รียนดวยบทเรียนบนเครือขาย 
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3.  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา  

     3.1  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา  

  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  

โรงเรียนต้ิววิทยาคม  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553  รวม

จํานวนทั้งส้ิน  119  คน 

     3.2  กลุมตัวอยาง  จําแนกเปน 

  3.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพ  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  

4/1  โรงเรียนต้ิววิทยาคม  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553  

จํานวน  42  คน  ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  (ลวน  สายยศ

และอังคณา  สายยศ, 2538, หนา 96)  โดยใชหนวยสุมเปนหองเรียนโดยวิธีการจับสลาก  ไดกลุม

ตัวอยางมาจํานวน  1  หองเรียน  จากนักเรียน  3  หอง 

  3.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4/2  

โรงเรียนต้ิววิทยาคม  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553  

จํานวน  36  คน  ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  (ลวน  สายยศ

และอังคณา  สายยศ, 2538, หนา 96)  โดยใชหนวยสุมเปนหองเรียนโดยวิธีการจับสลาก  ไดกลุม

ตัวอยางมาจํานวน  1  หองเรียน  จากนักเรียน  3  หอง 
   

ขอตกลงเบื้องตน 
1.  เลือกใชกลุมตัวอยาง  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4/2  โรงเรียนต้ิววิทยาคม  

อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน  36  คน  จากการสุมอยางงาย 

2.  ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล  ปการศึกษา  2553  ระหวาง  พฤศจิกายน        

พ.ศ. 2553  ถึง  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  บทเรียนบนเครือขาย  (Web-based  Instruction  :  WBI)  หมายถึง  โปรแกรม

บทเรียนที่ผู ศึกษาคนควาพัฒนาข้ึนเพื่อสนับสนุนการเรียนสาระการเรียนรูเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โดยใหผูเรียนไดเรียนรูและทํากิจกรรมบนระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตดวยการเรียนแบบรวมมือ  โดยใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการศึกษาบทเรียนและ

ใชในการติดตอส่ือสารกัน  ระหวางผูเรียนกับผูเรียน  และผูเรียนกับผูสอน  ซึ่งเปนบทเรียนใน

รูปแบบมัลติมีเดีย  (Multimedia)  และไฮเปอรมีเดีย  (Hypermedia)  โดยบรรจุขอมูลเนื้อหา  เร่ือง  
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การใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ซึ่งมีองคประกอบบทเรียน  จํานวน  7  หนวยการเรียน  แสดงผล

ดวย  ภาพประกอบ,  ภาพเคลื่อนไหว,  เสียงและกิจกรรมการเรียนการสอนไวใน   Server  

สวนกลาง  ซึ่งสามารถเขาสูโปรแกรมการเรียนไดโดยการเรียนผาน  โปรแกรม  Browser  จาก

เครือขายอินเทอรเน็ต 

2.  การเรียนแบบรวมมือ  (Cooperative  Learning)  หมายถึง  วิธีการเรียนที่เนนการจัด

สภาพแวดลอมทางการเรียน  ใหผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดยที่สมาชิกแตละคน  มีสวน

รวมในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม  ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การแบงปน

ทรัพยากรการเรียนรู  รวมถึงการใหกําลังใจแกกนัและกัน  สมาชิกแตละคนตองรับผิดชอบในการ

เรียนรูและภาระงานของตนเอง  พรอมไปกับการมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกในกลุม 

3.  ทีม (Teams)  หมายถึง  กลุมนักเรียนที่มีสมาชิก  4  คน  ซึ่งประกอบดวยนักเรียนที่มี

ระดับความสามารถเกง  ปานกลาง  และออน  ตามอัตราสวน  1  :  2  :  1 

4.  เกม (Games)  หมายถึง  กิจกรรมการเลนที่กําหนดจํานวนผูเลน 4 คน ตอ 1 โตะเกม

โดยผูเลนเปนผูที่มีความสามารถเทาเทียมกันมาแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ เพื่อเก็บคะแนน

จากโตะเกมแขงขันทางวิชาการกลับสูทีมของตนเอง 

5.  การแขงขัน (Tournament) หมายถึง การนําเกมที่ผูศึกษาคนควาสรางข้ึนเพื่อ

ประกอบการสอนโดยกําหนดกติกา วิธีการเลนและวัตถุประสงคของการเลนอยางชัดเจน  เปนการ

แขงขันในหองเรียน  หลังจากเรียนบทเรียนบนเครือขายจบในแตละหนวย 

6.  ทีมแขงขัน (Teams-Games-Tournament) หมายถึง วิธีการเรียนแบบรวมมือ

(Cooperative Learning) แบบแรกซ่ึงไดรับการพัฒนาข้ึนที่มหาวิทยาลัย Johns Hopkins 

University  โดย Slavin (1987) มีเงื่อนไขของการเรียนแบบรวมมือเปนทีม มีการใชเกม การใช  

การแขงขันจะตองมีเปาหมายของทีมและชวยเหลือกันเพื่อความสําเร็จของทีม และชวยเหลือกัน

เพื่อความสําเร็จของทีม โดยสมาชิกในทีมจะตองมีความสามารถตางกัน โดยใชการเสริมแรง เปน

รางวัลและคําชมเชย เพื่อกระตุนใหนักเรียนรวมมือกันทํางาน 

7.  บทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  TGT  หมายถึง  

องคประกอบกระบวนการและกิจกรรมที่พัฒนาข้ึนโดยใชหลักการและทฤษฎีในดานการพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนบนเครือขายคอมพิวเตอรและการเรียนรวมมือที่สนับสนุนเทคนิคทีมแขงขัน  

(TGT)  มาบูรณาการในการพัฒนา 

8.  ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขาย  หมายถึง  คาระดับคะแนนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนต้ิววิทยาคม  ที่ไดจากการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบ
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การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ซึ่งพิจารณาคะแนนที่ไดจาก

การทําแบบทดสอบที่ผูศึกษาคนควาสรางข้ึน  โดยใชเกณฑ  80/80  โดยที่ 

80  ตัวแรก หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละ  80  ของคะแนนท่ีนักเรียนทําไดจากการทํา

แบบทดสอบระหวางการใชบทเรียนบนเครือขาย 

80  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉลี่ยรอยละ  80  ของคะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิ  หลังการใชบทเรียนบนเครือขาย 

9.  ความกาวหนาทางการเรียนของบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  

หมายถึง  คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบหลังเรียนลบดวยคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบกอนเรียน  

นักเรียนที่มีความกาวหนาสูงสุดไมจําเปนวาจะตองทําคะแนนไดสูงสุด  คะแนนความกาวหนาของ

แตละคนข้ึนอยูกับความสามารถในการพัฒนาทางการเรียนของตนเอง 

10.  ความคิดเห็น  หมายถึง  คาระดับคะแนนที่ไดจากการประเมินของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนต้ิววิทยาคมที่มีตอบทเรียนบนเครือขาย  ตามรูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยใชแบบประเมิน Rating Scale 5 ระดับ 
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

1.  ความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ดวยบทเรียนบน

เครือขายตามรูปแบบการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สูงกวา  50  

เปอรเซ็นต 


