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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในยุคปัจจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรื อระบบไอซีที (Information
and communication technology : ICT) เป็ นที่สนใจของคนในทุกสาขาอาชีพทัว่ โลก โดยจะใช้
ระบบไอซี ทีเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
โดยเฉพาะการได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในด้านการศึกษาในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอน รวมทั้งการสนับสนุ นเพื่อสร้างทรัพยากรการเรี ยนรู ้ การเป็ นสื่ อกลางในการเชื่อมโยง
ข้อมูลทัว่ โลกเข้าไว้ดว้ ยกัน จึงทาให้เกิดการสื่ อสารแบบไร้พรมแดนที่โลกทั้งใบถูกเชื่อมโยงเข้าหา
กันด้วยเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาผนวกใช้ร่วมกับการติดต่อสื่ อสาร
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จึงมีส่วนสาคัญในการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับการเรี ยนรู ้
และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์,
2552: 32)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตได้พฒั นาเติบโตอย่างรวดเร็ วและได้นามาใช้
พัฒนาการศึกษาจากในอดีตการเรี ยนการสอน การถ่ายทอดความรู ้วทิ ยาการต่าง ๆ มีศูนย์กลางอยูท่ ี่
ครู ผสู ้ อนเป็ นสาคัญ ในห้องเรี ยนครู ผสู ้ อนเป็ นผูพ้ ูด บรรยาย ถ่ายทอดความรู ้อยูห่ น้าห้องเรี ยน ใน
เวลาต่อมาเมื่อมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี จึงได้มีการคิดค้นจัดสร้างเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้น
เช่น เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ ที่ทาให้เรามีหนังสื อเรี ยน การผลิตสื่ อการสอนต่าง ๆ มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เช่น การเรี ยนการสอนโดยใช้วดี ีทศั น์ เทปบันทึกเสี ยง และยุคต่อมาพัฒนาเป็ น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีการผลิตบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนขึ้นมากมาย มีการสอนผ่าน
วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video conference) การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทาให้ครู ผสู ้ อนเผยแพร่
ความรู ้ได้อย่างกว้างไกล และเข้าถึงผูเ้ รี ยนได้อย่างรวดเร็ ว
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จนในปั จจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้เกิดขึ้นและทา
ให้เกิดปรากฏการณ์โลกไร้พรมแดน การเรี ยนการสอนในปั จจุบนั จึงจาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อไม่ให้กลายเป็ นประเทศล้าหลัง รวมทั้งจะต้องกระตุน้ ให้
เยาวชนและประชาชนมีทศั นคติในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ โดยให้รู้จกั คิดรู ้จกั วิเคราะห์และตัดสิ นใจ
นอกจากนี้ยงั ต้องมีการพัฒนาวัสดุการเรี ยนการสอน (Courseware) หรื อสื่ อการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
(E-learning) ให้ทนั สมัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น และจาก
การที่คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลพัฒนาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพสู งแต่ราคาต่า ทาให้เกิดการสร้างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สามารถใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ได้ มีการขยายการบริ การด้านการศึกษาโดย
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยทางานร่ วมกับคอมพิวเตอร์ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้นา
อินเทอร์ เน็ตมาใช้เป็ นยุทธวิธีในการขยายกระบวนการทางการศึกษาให้กระจายกว้างไกลไปอย่าง
ไม่มีขีดจากัด อินเทอร์ เน็ตสามารถทาหน้าที่สื่อส่ งบทเรี ยนแบบสื่ อประสม ซึ่ งประกอบด้วย
ตัวอักษร ภาพ เสี ยง วีดีโอหรื อการถ่ายทอดสด ผูเ้ รี ยนจึงสามารถเรี ยนได้ทุกที่ที่มีคอมพิวเตอร์ ที่
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต และสามารถเรี ยนได้ตลอด 24 ชัว่ โมง (ปรี ชา น้อยอาคา, 2554 : 1)
สังคมสารสนเทศ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งจะส่ งเสริ มให้มีการสร้างสรรค์ การ
ติดต่อสื่ อสารที่รวดเร็ ว มีการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต คนและความรู ้ถือเป็ น
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุด การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการเรี ยนรู ้ในปัจจุบนั มีผลสื บเนื่องมาจากศักยภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการลดทอนข้อจากัดด้านเวลาและระยะทาง การศึกษาก็เป็ นกิจกรรม
หนึ่งซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูล การสื บค้น
ตารา เอกสาร คู่มือ การค้นคว้า การวิเคราะห์วจิ ยั เป็ นต้น (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545 : 14)
ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (กนป.) - กนป. ได้กาหนดค่าเป้ าหมายและตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองจนสิ้ นสุ ด พ.ศ. 2561 จานวน 4 เป้าหมาย 20 ตัวบ่งชี้ ซึ่ งมีเป้ าหมายยุทธศาสตร์ หนึ่ งที่สาคัญคือ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล โดยมี
ตัวบ่งชี้และค่าเป้ าหมาย ประการหนึ่งคือ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
(สุ มนทิพย์ บุญสมบัติ และศิตา เยีย่ มขันติถาวร. 2555 : 3-65)
ทั้งนี้ตอ้ งยอมรับว่าการนาเอาระบบไอซี ทีมาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ของประเทศไทย ยังค่อนข้างห่างไกลกับประเทศที่พฒั นาแล้ว และยังมีสิ่งที่ตอ้ งพัฒนาอีกมาก อาทิ
เช่น การวิจยั และพัฒนา การสร้างทัศนคติการเรี ยนรู ้ การทาให้เยาวชนเกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
(Life long learning) และการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีสมรรถนะดีข้ ึน ดังนั้นในการจัดการ
เรี ยนการสอนยุคใหม่ จาเป็ นต้องตระหนักและเห็นความสาคัญของการนาระบบไอซี ทีเข้ามาช่วยใน
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การพัฒนาความรู ้เป็ นอย่างยิง่ กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารจากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และพัฒนาความรู ้ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็ นไป
ตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย หรื อไอที 2010 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553
จึงสนับสนุนให้มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์ เน็ตในการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการ
อย่างกว้างขวางจึงได้กาหนดนโยบายและมาตรฐานในด้านการส่ งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาดาเนินการตามข้อ 1.1) นโยบายส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา 1.2) จัดให้ผสู ้ อน บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนได้รับ
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อประโยชน์ในการ
จัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย พร้อมทั้งการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีงามในเรื่ องของคุณธรรมและจริ ยธรรม 1.3) ส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพื่อช่วยสอนและช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ จัดให้มี
ระบบป้ องกันสื่ อที่ไม่พึงประสงค์ที่เผยแพร่ มาในระบบอินเทอร์ เน็ตแก่ผเู ้ รี ยนและผูส้ อน
จากนโยบายดังกล่าว ปั จจุบนั จึงหันมาให้ความสนใจและให้ความสาคัญกับการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา โดยการนาเนื้ อหาสาระมา
ผลิตเป็ นบทเรี ยนที่มีคุณภาพผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตาม
ความต้องการทุกเวลาทุกสถานที่ผา่ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ (Learning management systems)
ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 ที่ระบุไว้วา่
ผูเ้ รี ยนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรก
ที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 37- 38) และสอดคล้องกับ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 ที่มีเป้าหมายสาคัญ
คือ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ รวมทั้งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 โดยมียทุ ธศาสตร์ การพัฒนากาลังคนด้านไอซี ที
(Information communication and technology : ICT) และบุคคลทัว่ ไป ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวจิ ารณญาณและรู ้เท่าทัน (Information literacy)
โดยเฉพาะการพัฒนาผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับอุดมศึกษา ที่จะมาเป็ นครู ผสู ้ อนในอนาคต ให้ได้มี
การปรับปรุ งหรื อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

4

การสื่ อสารมาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอน สอดคล้องกับหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีทางการศึกษาทุกระดับออกไปปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเผยแพร่ และส่ งเสริ มการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้แพร่ หลาย ดังที่กล่าวมาจึงเป็ นข้อบ่งชี้ วา่ ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวติ
การเรี ยนรู ้รูปแบบใหม่ที่ได้รับความสนใจนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้อย่างแพร่ หลาย
โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตเป็ นพื้นฐาน ได้แก่ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหรื อบทเรี ยนออนไลน์ (Online learning) และการสอนผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Web-based instruction) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545 : 14) การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่วา่ จะเป็ นเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
เครื อข่าย และเทคโนโลยีการสื่ อสารมาใช้เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการส่ งผ่านองค์ความรู ้ต่าง ๆ สู่
ผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นสถานที่ต่างกัน ให้สามารถรับความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ร่วมกัน ในเรื่ องเดียวกัน
โดยผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ระบบการเรี ยนออนไลน์น้ ี
จะดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปอย่างอัตโนมัติ เสมือนกับการ
เรี ยนการสอนปกติ (มนต์ชยั เทียนทอง, 2549 : 2)
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหรื อที่เรี ยกว่าบทเรี ยน e-Learning
หรื อบทเรี ยนออนไลน์ก็ตาม จึงเป็ นสื่ อที่น่าสนใจและกาลังมีการใช้พฒั นากันอย่างแพร่ หลายใน
สถาบันการศึกษา บทเรี ยนไม่ใช่เป็ นที่เก็บความรู ้ แต่บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ยังช่วยส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ได้ผล สามารถดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนได้ติดตามเนื้อหา เพราะระบบสื่ อ
ประสมที่ออกแบบไว้อย่างชาญฉลาด (Multimedia intelligent system) สามารถจัดสภาพแวดล้อม
ของการเรี ยนรู ้ในลักษณะเสมือนจริ งที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์กบั บทเรี ยน
(Interactive) รวมทั้งผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ยังสามารถติดต่อสื่ อสารและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู ้ได้อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนยังสามารถศึกษาเนื้ อหาและความรู ้ได้ตามกาลังความสามารถ
ของตนเอง สามารถศึกษาเนื้ อหาได้บ่อยครั้งเท่าที่ตนต้องการ รวมทั้งมีบททดสอบและ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนได้อย่างต่อเนื่ องด้วย การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งเป็ นเรื่ องสาคัญ ในปั จจุบนั สถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ในประเทศไทย มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบการเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
เพื่อรองรับการเรี ยนผ่านระบบเครื อข่ายอย่างเต็มรู ปแบบ (Full online course) นับตั้งแต่
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การลงทะเบียนผูเ้ รี ยน การจัดการข้อมูลผูเ้ รี ยน การจัดการเนื้อหา รวมทั้งการทดสอบ และ
การประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาจากที่ใดก็ได้ หรื อจากในที่ซ่ ึ งห่างไกล
ก็ตาม (มนต์ชยั เทียนทอง, 2549 : 23) ทั้งนี้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้เป็ นสิ่ ง
ที่ยอมรับกันในกลุ่มนักการศึกษา เพราะมีงานวิจยั จานวนมากระบุวา่ สามารถแก้ปัญหาเรื่ องภูมิหลัง
ที่แตกต่างกันของผูเ้ รี ยน ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสอน ปั ญหา
การขาดแคลนเวลา และเครื่ องมืออุปกรณ์ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545 : 6)
การเรี ยนการสอนในวิชาภูมิศาสตร์ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นบ่อเกิดของวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็ นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนั้น ๆ และใน
ปั จจุบนั ได้มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น การที่วชิ าภูมิศาสตร์ มีเนื้อหาที่บรรยายและอธิ บายภูมิทศั น์ของโลก เพื่อให้เกิดความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยเป็ นวิชาที่มีพ้นื ฐานมาจากการสร้างองค์ความรู ้
ที่ตอ้ งอาศัยความเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างกัน เพื่อนาความรู ้ดงั กล่าวมาใช้อธิ บายถึงความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างธรรมชาติมนุ ษย์และสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น จึงต้องอาศัยการนา
ความรู ้ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาประกอบเพื่อสร้างเหตุและผลในการสื บค้นจนได้รับคาตอบที่สามารถ
พิสูจน์ได้ ดังนั้นธรรมชาติและเนื้อหาของวิชาภูมิศาสตร์ ถือได้วา่ เป็ นวิชาที่เกิดจากการสังเคราะห์
ความรู ้ที่มาจากความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างสิ่ งแวดล้อมและมนุษย์ นอกจาก
ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในเนื้ อหาของวิชาแล้ว การใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ รวมไปถึงการได้
ศึกษาในแหล่งเรี ยนรู ้ที่นามาใช้ประกอบการศึกษา ก็เป็ นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสาคัญ
ต่อผูเ้ รี ยน และในส่ วนของผูเ้ รี ยนเองจะต้องรู ้จกั ที่จะฝึ กทักษะของกระบวนการคิดให้เกิดขึ้น
โดยรู ้จกั การสร้างจินตนาการหรื อสร้างมโนภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่กาลังศึกษาร่ วมไปด้วย
การดาเนิ นการด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้การเรี ยนรู ้บรรลุผลและนาไปสู่ การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์
ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริ ง
จากความสาคัญของวิชาภูมิศาสตร์ ดงั กล่าว หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 จึงได้กาหนดให้นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรี ยนรู ้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ในสาระที่ 5
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้กาหนดให้นกั เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเรี ยนรู ้สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทาง
สิ่ งแวดล้อม แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้
แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กนั ของสิ่ งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น การนาเสนอ
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ข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552 :
133)
ในการสอนเรื่ อง ทวีปแอฟริ กาผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการสอนตามแนวทางที่เสนอแนะไว้ใน
คู่มือการจัดสาระการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิ การ ได้แก่วธิ ี การสื บเสาะ จัดการกับ
การเรี ยนรู ้ของตนเอง การปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นจริ งให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาการคิด การตัดสิ นใจ
สร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ยตนเองรวมทั้งการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ โดยบูรณาการความรู ้ ทักษะ
ค่านิยมและจริ ยธรรมลงสู่ การปฏิบตั ิจริ งด้วยการใช้แหล่งเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีต่าง ๆ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 127-133) นอกจากนี้การจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องทวีปแอฟริ กา ยังสามารถ
จัดการสอนได้อีกหลายวิธีเช่น การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโครงงานชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
ชุดการสอนรายบุคคล บทเรี ยนสาเร็ จรู ป หนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
(computer-assisted instruction) และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
จากการบันทึกหลังสอนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในสาระภูมิศาสตร์ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2560 ของผูศ้ ึกษาพบว่าการสอนเรื่ อง ทวีปแอฟริ กา ที่ได้รับการพัฒนาสื่ อเทคโนโลยี
มาแล้วในระดับหนึ่งโดยการจัดทาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
ได้ประสบผลสาเร็ จในระดับหนึ่งคือ นักเรี ยนได้มีโอกาสในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากขึ้น เรี ยนรู ้ได้
ไม่จากัดสถานที่และเวลาก็จริ ง แต่ได้พบข้อบกพร่ องบางประการที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้กบั
นักเรี ยนในรุ่ นต่อไป กล่าวคือยังมีนกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 บางส่ วนมีขอ้ จากัดยังเข้าไม่ถึง
โอกาสการใช้บทเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ทั้งด้านการมีเวลาจากัดที่จะใช้ในห้องเรี ยน
ความพร้อมของสื่ อและวัสดุอุปกรณ์ของนักเรี ยนแต่ละคนในช่วงเวลาที่ตอ้ งการจะศึกษาเรี ยนรู ้
เหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนยังไม่บรรลุถึงเป้ าหมาย
สู งสุ ดของโรงเรี ยน คือในปี การศึกษา 2559 - 2560 ที่ผา่ นมา โรงเรี ยนแกลง“วิทยสถาวร”สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้กาหนดเป้ าหมายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้เกณฑ์คะแนนร้อยละ 85
ในปี การศึกษา 2559 นักเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.05 และในปี การศึกษา 2560 นักเรี ยน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.75 พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนยังไม่บรรลุถึงเป้ าหมายสู งสุ ด
ที่กาหนด ผูศ้ ึกษาจึงได้คิดพัฒนาต่อยอดโดยนาสื่ อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมา
ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยนามาใช้พฒั นากับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ปี การศึกษา 2561 ที่ได้เรี ยนวิชาสังคมศึกษา ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา

7

2560 และเป็ นห้องเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่าในวิชาสังคมศึกษา ส21101 (งานสารสนเทศ
โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร”, 2560 : 29 -30)
ในโลกแห่งการเรี ยนรู ้ยคุ สารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสารไหลเวียนได้อย่างรวดเร็ วมาก การ
เรี ยนรู ้มิได้จากัดอยูเ่ ฉพาะในห้องเรี ยนและครู เท่านั้น ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ ได้ดว้ ย
ตนเอง (Self Directed learning) ซึ่ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้แนวใหม่อนั เป็ นแนวทางหนึ่งที่
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนั้นจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจ
ต่อการเรี ยน เพราะผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูก้ ระทาเอง (พรรณี ช.เจนจิต, 2538 อ้างถึงใน นภาภรณ์
ธัญญา, 2551: 28 ) การประยุกต์ใช้อินเทอร์ เน็ตกับการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นวิธีการหนึ่ งที่กาลัง
ได้รับความนิยมเพิม่ ขึ้นอย่างมาก คือการใช้สื่อการศึกษาประเภทต่าง ๆ ที่มีอยูบ่ นเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตเนื่องจากมีขอ้ ได้เปรี ยบในเรื่ องของข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นสื่ อประสม (Multimedia) และ
มีความสะดวกในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลาทาให้ผสู ้ อนนาไปใช้ใน
การเรี ยนการสอนได้ ดังรายงานการวิจยั ของ อารดา วัชราภรณิ นทร์ (2549 : 64) ที่ได้วิจยั เรื่ อง
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุ โขทัย สาระการเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียเรื่ อง
ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยสุ โขทัย สาระการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 ที่มี
คุณภาพด้านเนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษาในระดับดีและมีประสิ ทธิ ภาพ 93.24/88.95 เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด 85/85 จากข้อค้นพบดังกล่าวสรุ ปได้วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นสื่ อ
การสอนรายบุคคลที่มีศกั ยภาพสู ง ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยเหตุผลและความจาเป็ นดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อเป็ นการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ยังสามารถโต้ตอบกับผูเ้ รี ยนได้
สามารถให้ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง สามารถให้ทางเลือกในการตอบคาถามของผูเ้ รี ยนว่าผิดหรื อถูก
นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนยังสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างมีอิสระมากขึ้น ตอบสนองนโยบายยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางได้เป็ นอย่างดี บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจึงส่ งผลดีกบั การเรี ยน
การสอนให้เป็ นการเรี ยนการสอนที่ทนั ยุคทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการในการศึกษา
อย่างทัว่ ถึง กว้างขวางและรวดเร็ ว และช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รวมทั้งเป็ นการพัฒนา
ยกระดับการศึกษาไทยในด้านการจัดเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ ขงอกำรศึกษำค้ นคว้ ำ
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร”ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาค้นคว้าดังนี้
1. เพื่อการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

สมมติฐำนกำรศึกษำค้ นคว้ ำ
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา
ส22101ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 อยูใ่ นระดับมาก

ขอบเขตของกำรศึกษำค้ นคว้ ำ
การรายงานครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษา
ดังนี้
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1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนแกลง
“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จานวน 12
ห้องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 488 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนแกลง
“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จานวน 44 คน
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกจากห้องที่มีผลสัมฤทธิ์ การเรี ยน
ต่า ในการเรี ยนรายวิชาสังคม ส21101 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
2. ขอบเขตของเนื้อหำ
การทดลองครั้งนี้มุ่งพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ อง ทวีปแอฟริ กา ตามหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.1 และมาตรฐาน ส 5.2 ซึ่ งมีขอบข่ายดังนี้ ใช้เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปยุโรปและแอฟริ กา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรปและแอฟริ กา วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา เนื้ อหาประกอบด้วย
บทเรี ยนที่ 1 เรื่ อง ที่ต้ งั และอาณาเขตติดต่อทวีปแอฟริ กา
บทเรี ยนที่ 2 เรื่ อง ลักษณะภูมิประเทศทวีปแอฟริ กา
บทเรี ยนที่ 3 เรื่ อง ลักษณะภูมิอากาศทวีปแอฟริ กา
บทเรี ยนที่ 4 เรื่ อง ลักษณะทรัพยากรและพืชพรรณธรรมชาติทวีปแอฟริ กา
บทเรี ยนที่ 5 เรื่ อง ลักษณะประชากร เชื้ อชาติ ภาษาและศาสนาทวีปแอฟริ กา
บทเรี ยนที่ 6 เรื่ อง ลักษณะการเมืองการปกครองทวีปแอฟริ กา
บทเรี ยนที่ 7 เรื่ อง ลักษณะทางเศรษฐกิจทวีปแอฟริ กา
บทเรี ยนที่ 8 เรื่ อง ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
ประชากรทวีปแอฟริ กา
3. ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
3.1 ตัวแปรอิสระได้แก่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
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3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
3.2.3 ความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
4. ระยะเวลำที่ศึกษำ
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โดยใช้เวลาใน
การทดลองทั้งสิ้ น 18 ชัว่ โมง

นิยำมศัพท์ เฉพำะ
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ หมายถึง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชา แบบฝึ กทักษะ แบบทดสอบ และใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อ
ในการนาเสนอโดยมีเป้ าหมายสาคัญคือการเป็ นบทเรี ยนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาเสนอในรู ป
ตัวหนังสื อ ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งและเสี ยง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จานวน
8 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ อง ที่ต้ งั และอาณาเขตติดต่อทวีปแอฟริ กา เรื่ อง ลักษณะภูมิประเทศทวีปแอฟริ กา
เรื่ อง ลักษณะภูมิอากาศทวีปแอฟริ กา เรื่ อง ลักษณะทรัพยากรและพืชพรรณธรรมชาติทวีปแอฟริ กา
เรื่ อง ลักษณะประชากร เชื้อชาติ ภาษาและศาสนาทวีปแอฟริ กา เรื่ อง ลักษณะการเมืองการปกครอง
ทวีปแอฟริ กา เรื่ อง ลักษณะทางเศรษฐกิจทวีปแอฟริ กา และ เรื่ อง ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและ
วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชากรทวีปแอฟริ กา
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ ำยอินเทอร์ เน็ต หมายถึง บทเรี ยนที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้น
จากการนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนขึ้นสู่ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Adobe Dreamweaver, Adobe Flash และ Google Form ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิ ก และเสี ยง ที่ทางานร่ วมกันอย่างมีระบบ จัดเรี ยงเนื้อหาเป็ น
ขั้นตอน มีระบบบริ การ ระบบการติดต่อสื่ อสาร ระบบการประเมินผล เช่น แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และมีการให้ผลย้อนกลับการเรี ยนรู ้เป็ นไปในลักษณะ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และบทเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงบทเรี ยนผ่านทาง
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่มีการนาเสนอแบบไฮเปอร์ เท็กซ์ (Hypertext)โดยใช้เว็บบราวเซอร์ เป็ นตัว
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จัดการและเชื่ อมโยงซึ่ งกันและกัน เรี ยกว่าไฮเปอร์ ลิงค์ (Hyperlink) มีหลักการและเป้าหมาย คือ
การนาเสนอองค์ความรู ้ ที่ยดึ หลักการและประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยนจากที่ทาไม่ได้หรื อที่ไม่รู้ไปเป็ นการที่ทาได้หรื อรู ้
3. ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้จากการทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
แบบเลือกตอบจานวน 4 ตัวเลือก จานวนข้อสอบ 40 ข้อโดยเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนจากแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
4. กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ ำยอินเทอร์ เน็ต หมายถึง การนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง
ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้บนั ทึกลงในเครื่ องแม่ข่าย
(Server) แล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพและนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนาไปทดลองเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนให้ได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
5. ประสิ ทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ ำยอินเทอร์ เน็ต คือ การหา
ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคม
ศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากอัตราส่ วนของคะแนนการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนต่อ
ประสิ ทธิ ภาพของผลสัมฤทธิ์ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการ
ทดลองตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่นกั เรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนจาก
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 แต่ละเรื่ อง จานวน 8 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่นกั เรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังจากเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ 80
6. ควำมพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” ปี การศึกษา 2561 ที่มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
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ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จะเป็ นประโยชน์สาหรับครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และนักเรี ยน ดังนี้
1. ได้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคม
ศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา
ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สามารถนาไปใช้จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างมี คุ ณภาพ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา สู งขึ้น
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในระดับมาก
4. เป็ นแนวทางในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในรายวิชาอื่น
และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ต่อไป
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

อินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา

1. ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้น

รายวิชาสังคมศึกษา ส22101

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการเรี ยนด้วย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย

บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย

อินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
รายวิชาสังคมศึกษา ส22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต

