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รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 

เร่ือง 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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ประกาศคุณูปการ 
 

รายงานวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Posttest) และก่อนเรียน (Pretest) จากการเรียน 
โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีเกิดจากผู้รายงานได้
แสวงหาข้อมูลและวิธีการท่ีคาดว่าจะแก้ปัญหานักเรียน หรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้  
และยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  ตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อ 7.7 ของมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีว่า ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอนของครู 
 ผู้วิ จัยขอขอบพระคุณ นายวุฒิ ชัย วันทมาตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และ 
นางสาวสุดารัตน์ เจียมสุวรรณ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ท่ีส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ครูได้
จัดท าวิ จัยในช้ันเรียน  นางสาวสมฤทัย  คงงาม และคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ท่ีกรุณาให้ 
ความอนุเคราะห์  ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ ความคิดท่ีมีประโยชน์ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นอย่างดี  
และขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการทุกคนท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการวิจัยและเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  จนกระท่ังการศึกษาวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 
 
 

 จ าลอง  จ าปากุล 
ผู้วิจัย 
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รายงานวิจัยในช้ันเรียน 

 
1. ชื่อเร่ืองวิจัย   

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 

2. ประเภทการวิจัย     
  แบบทดลอง          ประดิษฐ์ พัฒนาส่ือนวัตกรรม     
  แบบส ารวจ      แบบเปรียบเทียบ  
  แบบหาความสัมพันธ์             อื่น ๆ   

 
3. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โลกในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ด้วยผลจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการด้านต่างๆ จึงจ าเป็นท่ีแต่ละประเทศต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้ทันกับ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายของกระแสโลก โดย
ปัจจัยส าคัญท่ีจะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพคน จึงเน้นการพัฒนาคนให้มี
ศักยภาพท่ีจะแข่งขันในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ โดยเน้นการเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคม มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในด้านแนวคิดท่ียึด “เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน” ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คน” เพื่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืนอย่างแท้จริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน จึงเป็นเรื่องท่ี
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และต้องเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อท าให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวตนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มท่ี  เทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างชัดเจน
รวดเร็ว เทคโนโลยีทางการศึกษาต้องมีบทบาทในการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาโดยให้ทักษะและความสามารถลง
มือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเทคโนโลยีจึงมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนมาก การใช้แหล่งเรียนรู้บน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาค้นคว้าด้วยบทเรียนบนเครือข่ายสามารถท าการส่ือสารได้อย่าง
ไร้พรมแดน ไม่จ ากัดสถานท่ี  ไม่จ ากัดเวลา ภายใต้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นส่ิงส าคัญในการ
เรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องการจัดสรร ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาเห็นได้จากการเล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีกรศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนการสอนให้เป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Centered) การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันจึงได้มีการ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังกล่าว ครูผู้สอน
จึงต้องมีการปรับเปล่ียน ปรับปรุงวิธีการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มากขึ้น  
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงได้มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษามาใช้ในระบบการ
เรียนการสอน เช่น การน าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากอินเทอร์เน็ต
เป็นเครือข่ายท่ีมีศักยภาพในการส่ือสารข้อมูลท่ีสูงและรวดเร็ว American Center for the Study of Distance 
Education (ACSDE) ของมหาวิทยาลัย Pennsylvania State University ได้อธิบายความหมายของการศึกษา 
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ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ไว้ว่า “เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบทางไกลชนิดหนึ่ง ซึ่งการน าเสนอเนื้อหา และการ
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Electronic Learning เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ท่ี
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่ืออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ มีวัตถุประสงค์ท่ีเอื้อ อ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้องค์
ความรู้ (Knowledge) ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี (Anywhere-Anytime Learning) เพื่อให้ระบบการเรียน
การสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาท่ี
เรียนนั้นๆ (ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์, 2552) 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 เป็นรายวิชาหนึ่งใน
หลักสูตรของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี  
ซึ่งรายวิชานี้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกคนจะต้องเรียนตามก าหนดในโครงสร้างหลักสูตร และปัญหาท่ี
เกิดขึ้นก็คือ นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็น
ปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังทรัพยากรมีจ านวนจ ากัด ท้ังห้องเรียนทฤษฎี ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ในขณะเดียวกันนักเรียนก็มีพื้นฐานทางด้านความรู้และการรับรู้แตกต่างกัน ดังนั้น การเรียนการ
สอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนท่ีต้องการทบทวนความรู้เต็มเติมในส่วน
ท่ีขาดหาย 

 จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
และเรียนรู้เกี่ยวกับการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเพื่อใหเ้หมาะสมสอดคล้องกับความสามารถ
และความต้องการของผู้เรียน อันจะท าให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา ซึ่งใช้
ปรัชญา “ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ”  

  
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post-test) และก่อนเรียน (Pre-test) จากการเรียนโดยใช้
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 
5. สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) ของเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สูงกว่าก่อนเรียน (Pre-test)    
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6. ตัวแปรที่ศึกษา 

6.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง  
การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

6.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
- ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

7.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  
1. ได้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 
3. นักศึกษาสามารถใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้สนใจในการจัดท าบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 
8.  วิธีด าเนินการวิจัย 

1. แบบแผนการวิจัย 
    ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง  

(One Group Pretest – Posttest Design)  
  

 O1     X  O2 

 
   X :  การทดลองใช้นวัตกรรม 
   O1   :  การวัดผลก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม 
   O2 :  การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรม 

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนวิชา ง22102 การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 5 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 175 คน 

2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 2 ท่ีเรียนวิชา ง22102 การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 5 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 39 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
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9.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง  
       1.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
      1.2 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่ือสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
 
10.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ไปทดสอบกับนักเรียน รวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน   

2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง  
การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ไปทดสอบกับนักเรียน รวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังเรียน   

 
11.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
   หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้สูตร E1/E2 ดังนี้ 
 

        E1  =   100





n  
                              
 

   E2 =  100





n    

 

        เมื่อ   E1     แทน  คะแนนเฉล่ียร้อยละของนักเรียนทุกคนขณะจัดกิจกรรมการเรียน 
                                การสอนรวมทุกกิจกรรม ท่ีใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

     E2     แทน  คะแนนเฉล่ียร้อยละของนักเรียนทุกคน หลังการจัดกิจกรรม 
                                                  การเรียนการสอน (ผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่ได้)  
   X       แทน  คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนขณะท ากิจกรรม 
    Y       แทน  คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนหลังท ากิจกรรม 

 A        แทน  คะแนนเต็มของคะแนนระหว่างท ากิจกรรม 
             B        แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังท ากิจกรรม 
             n        แทน  จ านวนนักเรียน 
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 หาค่าเฉล่ีย (X ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สูตร 
 

    
n

X
X


  

 

  เมื่อ   X    แทน   คะแนนเฉล่ีย 
   X   แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   n   แทน   จ านวนนักเรียน 
 

3.2 หาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สูตร 
 

   
)1(

)(
..

22






 
nn

XXn
DS        

   
เมื่อ   S.D.    แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     2
X    แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

              2
)X(  แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก าลังสอง 

           n    แทน   จ านวนนักเรียน 
  

3.3 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของนักศึกษา ก่อนเรียน - หลังเรียน ใช้สถิติ t - test 
มีสูตรดังนี้ 

 

t   =  
 
1N

DDN

D

22



 

  

 

เมื่อ  t  แทน  การแจกแจงแบบที 
D  แทน  ความแตกต่างของคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 
N  แทน  จ านวนนักเรียน 
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12. ผลการด าเนินงาน 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เร่ือง การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยน าบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไปใช้กับนักเรียนท่ีเรียนจนครบถ้วนทุกกิจกรรม และได้ประเมินผลหลังจากการจัดกิจกรรมและประเมินผลหลัง
การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ น ามาค านวณ 
หาค่าประสิทธิภาพนวัตกรรม  ผลปรากฏดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
คะแนนเฉลี่ยระหว่างท า

กิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

ประสิทธิภาพของบทเรียน 
E1/E2 

20.03 16.03 80.10/81.55 
  

จากตารางท่ี 1 พบว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.10/81.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80 แสดงว่า บทเรียนบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
              โดยใช้ t-test 
 

การประเมิน n d  S.D. t P_Value 
ก่อนเรียน 39 7.79 1.44 

1.88 
44.78* 0.00 

หลังเรียน 39 16.03 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าหลังจากการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 นั่นแสดงว่า การเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง 
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12.  การสะท้อนผลการวิจัย 

1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เร่ืองการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จากผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.10/81.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ  80/80  

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ในข้อ1 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีพัฒนาขึ้นได้
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ก าหนดจุดมุ่งหมาย การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา การวางแผนด าเนินการพัฒนา การ
พัฒนาจนถึงการทดลอง มีการด าเนินการทดลองตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา การออกแบบบทเรียนท่ีน า
เทคโนโลยีมาผสมผสานท้ังภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐพล บัวอุไร (2556) 
ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  (e-Learning) วิชาการเขียน
โปรแกรมข้ันสูง (ภาษาซี) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.60/80.35 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถน าไปใช้เป็นส่ือเพื่อการเรียน
การสอนได้  และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อธิคม แสงใส (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีโค-คอนสตรัคช่ัน เรื่องการเขียนโปรแกรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 โรงเรียนแก่งคร้อวิทยา ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ มีค่าเท่ากับ 82.25/80.81  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ในข้อ 2 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการศึกษาจากบทเรียนบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนด้วยตนเอง  สอดคล้องกับท่ีระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน 
(2542) ได้น าเสนอไว้ “การสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ” เป็นรูปแบบการสอนในลักษณะท่ีช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก
การค้นคิดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม รวมท้ัง
ก าหนดปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วน าไปบูรณาการกับความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ซึ่งการก าหนดสถานการณ์ดังกล่าวจะช่วยกระตุ้น หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้มี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะแก่ ผู้เรียนในด้านความคิด  การแสวงหา ความรู้   
การปรึกษาหารือ และร่วมกันตัดสินใจ  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จ าลอง จ าปากุล และคณะ 
(2559) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนผังงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนความก้าวหน้าต้ังแต่ร้อยละ 28 ถึง
ร้อยละ 56 และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ภาคผนวก 
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ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

คนที่ 
คะแนนระหว่างท ากิจกรรม คะแนนหลังเรียน 

เต็ม 25 คะแนน เต็ม 20 คะแนน 
1 24 14 
2 19 17 
3 20 13 
4 19 16 
5 21 18 
6 21 18 
7 21 18 
8 22 19 
9 19 15 
10 18 14 
11 19 16 
12 20 14 
13 20 16 
14 19 14 
15 18 17 
16 18 14 
17 20 15 
18 19 14 
19 21 17 
20 22 18 
21 22 18 
22 20 14 
23 19 16 
24 20 13 
25 19 16 
26 20 19 
27 23 19 
28 25 18 
29 18 13 
30 20 14 

 
 



วิจัยในชั้นเรียน 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ   

 

Classroom-Research 
หน้า 13/20 

 
ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (ต่อ) 

 

คนที่ 
คะแนนระหว่างท ากิจกรรม คะแนนหลังเรียน 

เต็ม 25 คะแนน เต็ม 20 คะแนน 
31 21 15 
32 22 18 
33 19 18 
34 18 17 
35 21 15 
36 18 17 
37 18 16 
38 20 18 
39 18 14 
รวม 781 625 

ค่าเฉลี่ย 20.03 16.03 
ร้อยละของค่าเฉลี่ย

ของคะแนนแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 

E1   =  80.10 E2  =  81.55 

ค านวณค่าประสิทธิภาพของบทเรียน = 80.10/81.55 
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ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

คนที่ 
ก่อนเรียน 

(20 คะแนน) 
หลังเรียน 

(20 คะแนน) 
คะแนน

ความก้าวหน้า 
ร้อยละของ

ความก้าวหน้า 

1 7 14 7 35 
2 8 17 9 45 
3 6 13 7 35 
4 7 16 9 45 
5 8 18 10 50 
6 9 18 9 45 
7 9 18 9 45 
8 10 19 9 45 
9 8 15 7 35 
10 6 14 8 40 
11 7 16 9 45 
12 6 14 8 40 
13 9 16 7 35 
14 5 14 9 45 
15 7 17 10 50 
16 7 14 7 35 
17 8 15 7 35 
18 8 14 6 30 
19 8 17 9 45 
20 9 18 9 45 
21 9 18 9 45 
22 7 14 7 35 
23 9 16 7 35 
24 7 13 6 30 
25 9 16 7 35 
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ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (ต่อ) 
 

คนที่ 
ก่อนเรียน 

(20 คะแนน) 
หลังเรียน 

(20 คะแนน) 
คะแนน

ความก้าวหน้า 
ร้อยละของ

ความก้าวหน้า 

26 11 19 8 40 
27 9 19 10 50 
28 9 18 9 45 
29 6 13 7 35 
30 6 14 8 40 
31 8 15 7 35 
32 10 18 8 40 
33 9 18 9 45 
34 11 17 6 30 
35 7 15 8 40 
36 9 17 8 40 
37 8 16 8 40 
38 9 18 9 45 
39 6 14 8 40 

คะแนนรวม 311 625 314 1570 
คะแนนเฉลี่ย 7.97 16.03 8.05 40.26 
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ตัวอย่าง 
บทเรียนบนเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต เร่ือง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
 

URL:  http://krutuicom2.wordpress.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หน้าแรกของบทเรียน 
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ภาพที่ 2 หน้าเมนูบทเรียน 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าเนื้อหาบทเรียน 
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ภาพที่ 4  หน้าเนื้อหาบทเรียน (ต่อ) 
 

 
 

ภาพที่ 5  หน้าผู้จัดท า 
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ภาพที่ 6 หน้าแบบทดสอบ 
 
 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าสรุปผลคะแนนนักเรียน 
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           ประวัติผูว้ิจัย 

 
ชื่อ – สกุล  นายจ าลอง  จ าปากุล 
การศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   
เร่ิมท างานที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการเม่ือ  ปีการศึกษา 2559 
ปัจจุบันท างานในต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

ปีการศึกษา เร่ือง 
2559 การพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้โดยใช้เว็บบล็อก ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
2560 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
  

  
  

 
 

 


