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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในยคุปัจจุบนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารหรือระบบไอซีที (Information 
and communication technology : ICT) เป็นท่ีสนใจของคนในทุกสาขาอาชีพทัว่โลก โดยจะใช้
ระบบไอซีทีเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
โดยเฉพาะการไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในดา้นการศึกษาในการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียน
การสอน รวมทั้งการสนบัสนุนเพื่อสร้างทรัพยากรการเรียนรู้ การเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยง
ขอ้มูลทัว่โลกเขา้ไวด้ว้ยกนั จึงท าใหเ้กิดการส่ือสารแบบไร้พรมแดนท่ีโลกทั้งใบถูกเช่ือมโยงเขา้หา
กนัดว้ยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การน าเทคโนโลยทีางการศึกษามาผนวกใชร่้วมกบัการติดต่อส่ือสาร
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จึงมีส่วนส าคญัในการพฒันาการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารส าหรับการเรียนรู้ 
และสามารถตอบสนองวตัถุประสงคข์องการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 (บุปผชาติ  ทฬัหิกรณ์, 
2552: 32)  
 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไดพ้ฒันาเติบโตอยา่งรวดเร็วและไดน้ ามาใช้
พฒันาการศึกษาจากในอดีตการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้วทิยาการต่าง ๆ มีศูนยก์ลางอยูท่ี่
ครูผูส้อนเป็นส าคญั ในหอ้งเรียนครูผูส้อนเป็นผูพู้ด บรรยาย ถ่ายทอดความรู้อยูห่นา้ห้องเรียน ใน
เวลาต่อมาเม่ือมีการพฒันาดา้นเทคโนโลย ีจึงไดมี้การคิดคน้จดัสร้างเทคโนโลยทีางการศึกษาข้ึน 
เช่น เทคโนโลยส่ิีงพิมพ ์ท่ีท าใหเ้รามีหนงัสือเรียน การผลิตส่ือการสอนต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้เช่น การเรียนการสอนโดยใชว้ดีีทศัน์ เทปบนัทึกเสียง และยคุต่อมาพฒันาเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนข้ึนมากมาย มีการสอนผา่น
วดีีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video conference) การสอนทางไกลผา่นดาวเทียม  ท าใหค้รูผูส้อนเผยแพร่
ความรู้ไดอ้ยา่งกวา้งไกล และเขา้ถึงผูเ้รียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว    
 

 

 



2 
 

 จนในปัจจุบนัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดเ้กิดข้ึนและท า
ใหเ้กิดปรากฏการณ์โลกไร้พรมแดน การเรียนการสอนในปัจจุบนัจึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้
ทนัต่อความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีเพื่อไม่ใหก้ลายเป็นประเทศลา้หลงั รวมทั้งจะตอ้งกระตุน้ให้ 
เยาวชนและประชาชนมีทศันคติในการเรียนรู้ตลอดชีวติโดยใหรู้้จกัคิดรู้จกัวิเคราะห์และตดัสินใจ  
นอกจากน้ียงัตอ้งมีการพฒันาวสัดุการเรียนการสอน (Courseware) หรือส่ือการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) ใหท้นัสมยัเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีคุณภาพเพิ่มข้ึน  และจาก
การท่ีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาต ่า ท าใหเ้กิดการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์ได ้มีการขยายการบริการดา้นการศึกษาโดย
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยท างานร่วมกบัคอมพิวเตอร์ สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ไดน้ า
อินเทอร์เน็ตมาใชเ้ป็นยทุธวธีิในการขยายกระบวนการทางการศึกษาใหก้ระจายกวา้งไกลไปอยา่ง
ไม่มีขีดจ ากดั อินเทอร์เน็ตสามารถท าหนา้ท่ีส่ือส่งบทเรียนแบบส่ือประสม ซ่ึงประกอบดว้ย 
ตวัอกัษร ภาพ เสียง วดีีโอหรือการถ่ายทอดสด ผูเ้รียนจึงสามารถเรียนไดทุ้กท่ีท่ีมีคอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถเรียนไดต้ลอด 24 ชัว่โมง (ปรีชา นอ้ยอ าคา, 2554 : 1) 
 สังคมสารสนเทศ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซ่ึงจะส่งเสริมใหมี้การสร้างสรรค ์การ
ติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว มีการพฒันาความคิดใหม่ ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต คนและความรู้ถือเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบนัมีผลสืบเน่ืองมาจากศกัยภาพ
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการลดทอนขอ้จ ากดัดา้นเวลาและระยะทาง การศึกษาก็เป็นกิจกรรม
หน่ึงซ่ึงใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงดา้นขอ้มูล การสืบคน้
ต ารา เอกสาร คู่มือ การคน้ควา้ การวเิคราะห์วจิยั เป็นตน้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545 : 14) 
 ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองน้ี คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (กนป.) - กนป. ไดก้ าหนดค่าเป้าหมายและตวับ่งช้ีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สองจนส้ินสุด พ.ศ. 2561 จ  านวน 4 เป้าหมาย 20 ตวับ่งช้ี ซ่ึงมีเป้าหมายยทุธศาสตร์หน่ึงท่ีส าคญัคือ 
เป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานระดบัสากล โดยมี 
ตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมาย ประการหน่ึงคือ  ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
(สุมนทิพย ์ บุญสมบติั และศิตา เยีย่มขนัติถาวร. 2555 : 3-65) 
 ทั้งน้ีตอ้งยอมรับวา่การน าเอาระบบไอซีทีมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ของประเทศไทย ยงัค่อนขา้งห่างไกลกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ และยงัมีส่ิงท่ีตอ้งพฒันาอีกมาก อาทิ
เช่น การวิจยัและพฒันา การสร้างทศันคติการเรียนรู้ การท าใหเ้ยาวชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
(Life long learning) และการพฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้สมรรถนะดีข้ึน ดงันั้นในการจดัการ
เรียนการสอนยคุใหม่ จ  าเป็นตอ้งตระหนกัและเห็นความส าคญัของการน าระบบไอซีทีเขา้มาช่วยใน
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การพฒันาความรู้เป็นอยา่งยิง่ กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ห็นถึงความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาพฒันาและประยกุตใ์ชเ้พื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาความรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและเป็นไป
ตามนโยบายการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย หรือไอที 2010 และพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 
จึงสนบัสนุนใหมี้การใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ
อยา่งกวา้งขวางจึงไดก้ าหนดนโยบายและมาตรฐานในดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการตามขอ้ 1.1) นโยบายส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 1.2) จดัใหผู้ส้อน บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียนไดรั้บ
การพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อประโยชน์ในการ
จดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการอยา่งสร้างสรรคแ์ละปลอดภยั พร้อมทั้งการปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีงามในเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรม 1.3) ส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อช่วยสอนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ จดัใหมี้
ระบบป้องกนัส่ือท่ีไม่พึงประสงคท่ี์เผยแพร่มาในระบบอินเทอร์เน็ตแก่ผูเ้รียนและผูส้อน 
 จากนโยบายดงักล่าว ปัจจุบนัจึงหนัมาใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญักบัการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษา โดยการน าเน้ือหาสาระมา
ผลิตเป็นบทเรียนท่ีมีคุณภาพผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองตาม
ความตอ้งการทุกเวลาทุกสถานท่ีผา่นระบบการจดัการเรียนรู้ (Learning management systems)     
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 )       
พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา มาตรา 66 ท่ีระบุไวว้า่ 
ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในโอกาสแรก     
ท่ีท  าได ้เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะเพียงพอต่อการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 37- 38) และสอดคลอ้งกบั        
แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552-2556 ท่ีมีเป้าหมายส าคญั
คือ  การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 โดยมียทุธศาสตร์การพฒันาก าลงัคนดา้นไอซีที 
(Information communication and technology : ICT) และบุคคลทัว่ไป ใหมี้ความสามารถในการ
สร้างสรรค ์ผลิต และใชส้ารสนเทศอยา่งมีวจิารณญาณและรู้เท่าทนั (Information literacy) 
โดยเฉพาะการพฒันาผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอุดมศึกษา ท่ีจะมาเป็นครูผูส้อนในอนาคต ใหไ้ดมี้
การปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศและ        
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การส่ือสารมาประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียน
การสอนของภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยทีางการศึกษาทุกระดบัออกไปปฏิบติังานใน
สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเผยแพร่และส่งเสริมการใชน้วตักรรมและ
เทคโนโลยใีหแ้พร่หลาย ดงัท่ีกล่าวมาจึงเป็นขอ้บ่งช้ีวา่ ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอด
ชีวติ 
 การเรียนรู้รูปแบบใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้อยา่งแพร่หลาย
โดยอาศยัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐาน ไดแ้ก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือบทเรียนออนไลน์ (Online learning) และการสอนผา่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web-based instruction) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545 : 14) การน า
เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ี ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
เครือข่าย และเทคโนโลยกีารส่ือสารมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่งผา่นองคค์วามรู้ต่าง ๆ สู่
ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นสถานท่ีต่างกนั ใหส้ามารถรับความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ร่วมกนั ในเร่ืองเดียวกนั 
โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามความถนดัและความสามารถของตนเอง ระบบการเรียนออนไลน์น้ี 
จะด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งอตัโนมติั เสมือนกบัการ
เรียนการสอนปกติ (มนตช์ยั  เทียนทอง, 2549 : 2) 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือท่ีเรียกวา่บทเรียน e-Learning       
หรือบทเรียนออนไลน์ก็ตาม จึงเป็นส่ือท่ีน่าสนใจและก าลงัมีการใชพ้ฒันากนัอยา่งแพร่หลายใน
สถาบนัการศึกษา บทเรียนไม่ใช่เป็นท่ีเก็บความรู้ แต่บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ยงัช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีไดผ้ล สามารถดึงดูดใหผู้เ้รียนไดติ้ดตามเน้ือหา เพราะระบบส่ือ
ประสมท่ีออกแบบไวอ้ยา่งชาญฉลาด (Multimedia intelligent system) สามารถจดัสภาพแวดลอ้ม
ของการเรียนรู้ในลกัษณะเสมือนจริงท่ีท าใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน 
(Interactive) รวมทั้งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูส้อน ยงัสามารถติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถศึกษาเน้ือหาและความรู้ไดต้ามก าลงัความสามารถ
ของตนเอง สามารถศึกษาเน้ือหาไดบ้่อยคร้ังเท่าท่ีตนตอ้งการ รวมทั้งมีบททดสอบและ                
การประเมินผลการเรียนรู้ของตนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ย การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงเป็นเร่ืองส าคญั ในปัจจุบนัสถาบนัการศึกษา
ต่าง ๆ ในประเทศไทย มีความพยายามท่ีจะพฒันาระบบการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต           
เพื่อรองรับการเรียนผา่นระบบเครือข่ายอยา่งเตม็รูปแบบ (Full online course) นบัตั้งแต่                
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การลงทะเบียนผูเ้รียน การจดัการขอ้มูลผูเ้รียน การจดัการเน้ือหา รวมทั้งการทดสอบ และ            
การประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนสามารถศึกษาจากท่ีใดก็ได ้หรือจากในท่ีซ่ึงห่างไกล
ก็ตาม (มนตช์ยั  เทียนทอง, 2549 : 23) ทั้งน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดเ้ป็นส่ิง
ท่ียอมรับกนัในกลุ่มนกัการศึกษา เพราะมีงานวจิยัจ  านวนมากระบุวา่ สามารถแกปั้ญหาเร่ืองภูมิหลงั
ท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทางในการสอน ปัญหา 
การขาดแคลนเวลา และเคร่ืองมืออุปกรณ์ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545 : 6) 
 การเรียนการสอนในวชิาภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นบ่อเกิดของวฒันธรรมท่ีบ่งบอกความเป็นเอกลกัษณ์ของภูมิภาคนั้น ๆ และใน
ปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาช่วยในการศึกษาวชิาภูมิศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน การท่ีวชิาภูมิศาสตร์มีเน้ือหาท่ีบรรยายและอธิบายภูมิทศัน์ของโลก เพื่อใหเ้กิดความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ ดว้ยเป็นวิชาท่ีมีพื้นฐานมาจากการสร้างองคค์วามรู้
ท่ีตอ้งอาศยัความเป็นเหตุเป็นผลระหวา่งกนั เพื่อน าความรู้ดงักล่าวมาใชอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งธรรมชาติมนุษยแ์ละส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน จึงตอ้งอาศยัการน า
ความรู้ในสาขาวชิาต่าง ๆ มาประกอบเพื่อสร้างเหตุและผลในการสืบคน้จนไดรั้บค าตอบท่ีสามารถ
พิสูจน์ได ้ ดงันั้นธรรมชาติและเน้ือหาของวชิาภูมิศาสตร์ถือไดว้า่เป็นวชิาท่ีเกิดจากการสังเคราะห์
ความรู้ท่ีมาจากความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งส่ิงแวดลอ้มและมนุษย ์นอกจาก
ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ในเน้ือหาของวชิาแลว้  การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ รวมไปถึงการได้
ศึกษาในแหล่งเรียนรู้ท่ีน ามาใชป้ระกอบการศึกษา ก็เป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีมีความส าคญั       
ต่อผูเ้รียน และในส่วนของผูเ้รียนเองจะตอ้งรู้จกัท่ีจะฝึกทกัษะของกระบวนการคิดให้เกิดข้ึน        
โดยรู้จกัการสร้างจินตนาการหรือสร้างมโนภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีก าลงัศึกษาร่วมไปดว้ย     
การด าเนินการดว้ยวธีิการดงักล่าวจะช่วยใหก้ารเรียนรู้บรรลุผลและน าไปสู่การศึกษาวชิาภูมิศาสตร์
ท่ีสมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง  
 จากความส าคญัของวชิาภูมิศาสตร์ดงักล่าว หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 
2551 จึงไดก้ าหนดให้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เรียนรู้เก่ียวกบัภูมิศาสตร์ในสาระท่ี 5 
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมไดก้ าหนดใหน้กัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้เรียนรู้สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์  ลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ลกัษณะทาง
ส่ิงแวดลอ้ม  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้
แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพนัธ์กนัของส่ิงต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ 
ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การน าเสนอ
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ขอ้มูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 
133) 
 ในการสอนเร่ือง ทวปีแอฟริกาผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสอนตามแนวทางท่ีเสนอแนะไวใ้น
คู่มือการจดัสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่วธีิการสืบเสาะ จดัการกบั
การเรียนรู้ของตนเอง การปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นจริงใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการคิด การตดัสินใจ 
สร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเองรวมทั้งการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยบูรณาการความรู้ ทกัษะ 
ค่านิยมและจริยธรรมลงสู่การปฏิบติัจริงดว้ยการใชแ้หล่งเรียนรู้และเทคโนโลยต่ีาง ๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2545 : 127-133) นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้เร่ืองทวปีแอฟริกา ยงัสามารถ
จดัการสอนไดอี้กหลายวธีิเช่น การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน        
ชุดการสอนรายบุคคล บทเรียนส าเร็จรูป หนงัสือส่งเสริมการอ่าน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(computer-assisted instruction) และบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 จากการบนัทึกหลงัสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ในสาระภูมิศาสตร์ภาคเรียนท่ี 1         
ปีการศึกษา 2560 ของผูศึ้กษาพบวา่การสอนเร่ือง ทวปีแอฟริกา ท่ีไดรั้บการพฒันาส่ือเทคโนโลยี
มาแลว้ในระดบัหน่ึงโดยการจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง ทวปีแอฟริกา          
ไดป้ระสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึงคือ นกัเรียนไดมี้โอกาสในการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน เรียนรู้ได้
ไม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลาก็จริง แต่ไดพ้บขอ้บกพร่องบางประการท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาใหก้บั
นกัเรียนในรุ่นต่อไป กล่าวคือยงัมีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 บางส่วนมีขอ้จ ากดัยงัเขา้ไม่ถึง
โอกาสการใชบ้ทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้งดา้นการมีเวลาจ ากดัท่ีจะใชใ้นหอ้งเรียน 
ความพร้อมของส่ือและวสัดุอุปกรณ์ของนกัเรียนแต่ละคนในช่วงเวลาท่ีตอ้งการจะศึกษาเรียนรู้ 
เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหก้ารพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่บรรลุถึงเป้าหมาย
สูงสุดของโรงเรียน คือในปีการศึกษา 2559 - 2560 ท่ีผา่นมา โรงเรียนแกลง“วทิยสถาวร”ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ไดก้  าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชเ้กณฑค์ะแนนร้อยละ 85     
ในปีการศึกษา 2559 นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.05  และในปีการศึกษา 2560 นกัเรียน       
ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.75 พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด
ท่ีก าหนด ผูศึ้กษาจึงไดคิ้ดพฒันาต่อยอดโดยน าส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมา
ใชแ้กปั้ญหาและพฒันาส่ือการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั โดยน ามาใชพ้ฒันากบันกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 ปีการศึกษา 2561 ท่ีไดเ้รียนวชิาสังคมศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
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2560 และเป็นหอ้งเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าในวิชาสังคมศึกษา ส21101 (งานสารสนเทศ
โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร”, 2560 : 29 -30)  
 ในโลกแห่งการเรียนรู้ยคุสารสนเทศ ขอ้มูล ข่าวสารไหลเวยีนไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก การ
เรียนรู้มิไดจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะในหอ้งเรียนและครูเท่านั้น ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เร่ืองราวต่าง  ๆ ไดด้ว้ย
ตนเอง (Self Directed learning) ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่อนัเป็นแนวทางหน่ึงท่ี
สอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั การเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้นจะท าใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจ
ต่อการเรียน เพราะผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท าเอง (พรรณี  ช.เจนจิต, 2538 อา้งถึงใน นภาภรณ์  
ธญัญา, 2551: 28 ) การประยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ตกบัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นวธีิการหน่ึงท่ีก าลงั
ไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอยา่งมาก คือการใชส่ื้อการศึกษาประเภทต่าง ๆ ท่ีมีอยูบ่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเน่ืองจากมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองของขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือประสม (Multimedia) และ
มีความสะดวกในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลาท าใหผู้ส้อนน าไปใชใ้น  
การเรียนการสอนได ้ดงัรายงานการวจิยัของ อารดา วชัราภรณินทร์ (2549 : 64) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง      
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง ประวติัศาสตร์ไทยสมยัสุโขทยั สาระการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ือง
ประวติัศาสตร์ไทยสมยัสุโขทยั สาระการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมี
คุณภาพดา้นเน้ือหาและเทคโนโลยกีารศึกษาในระดบัดีและมีประสิทธิภาพ 93.24/88.95 เป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 85/85 จากขอ้คน้พบดงักล่าวสรุปไดว้า่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือ    
การสอนรายบุคคลท่ีมีศกัยภาพสูง ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดในการพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101                 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยงัสามารถโตต้อบกบัผูเ้รียนได ้
สามารถใหภ้าพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง สามารถใหท้างเลือกในการตอบค าถามของผูเ้รียนวา่ผดิหรือถูก 
นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีอิสระมากข้ึน ตอบสนองนโยบายยดึผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางไดเ้ป็นอยา่งดี บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงส่งผลดีกบัการเรียน     
การสอนใหเ้ป็นการเรียนการสอนท่ีทนัยคุทนัสมยั สามารถตอบสนองความตอ้งการในการศึกษา
อยา่งทัว่ถึง กวา้งขวางและรวดเร็ว และช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมทั้งเป็นการพฒันา
ยกระดบัการศึกษาไทยในดา้นการจดัเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ขงอกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร”ไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาคน้ควา้ดงัน้ี 
 1. เพื่อการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101                 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
 

สมมติฐำนกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา 
ส22101ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101                 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัมาก 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 การรายงานคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการศึกษา 
ดงัน้ี 
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  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่  
   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง 
“วทิยสถาวร” จงัหวดัระยอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จ  านวน 12 
หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 488 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแกลง 
“วทิยสถาวร” จงัหวดัระยอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จ  านวน 44 คน
ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกจากหอ้งท่ีมีผลสัมฤทธ์ิการเรียน
ต ่า ในการเรียนรายวชิาสังคม ส21101 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 2. ขอบเขตของเน้ือหำ 
 การทดลองคร้ังน้ีมุ่งพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ือง ทวปีแอฟริกา ตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.1 และมาตรฐาน ส 5.2 ซ่ึงมีขอบข่ายดงัน้ี ใชเ้คร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวปียโุรปและแอฟริกา วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวปี
ยโุรปและแอฟริกา วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติและทางสังคมของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา เน้ือหาประกอบดว้ย 
  บทเรียนท่ี   1   เร่ือง  ท่ีตั้ง และอาณาเขตติดต่อทวปีแอฟริกา 
  บทเรียนท่ี   2   เร่ือง  ลกัษณะภูมิประเทศทวปีแอฟริกา 
  บทเรียนท่ี   3   เร่ือง  ลกัษณะภูมิอากาศทวปีแอฟริกา 
  บทเรียนท่ี   4   เร่ือง  ลกัษณะทรัพยากรและพืชพรรณธรรมชาติทวปีแอฟริกา 
  บทเรียนท่ี   5   เร่ือง  ลกัษณะประชากร เช้ือชาติ ภาษาและศาสนาทวปีแอฟริกา 
  บทเรียนท่ี   6   เร่ือง  ลกัษณะการเมืองการปกครองทวปีแอฟริกา 
  บทเรียนท่ี   7   เร่ือง  ลกัษณะทางเศรษฐกิจทวปีแอฟริกา 
  บทเรียนท่ี   8   เร่ือง  ลกัษณะทางสังคมวฒันธรรมและวถีิชีวติความเป็นอยูข่อง
ประชากรทวปีแอฟริกา 
 3. ตัวแปรทีศึ่กษำ 
  3.1 ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
   3.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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   3.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   3.2.3 ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
 4. ระยะเวลำที่ศึกษำ 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใชเ้วลาใน
การทดลองทั้งส้ิน 18 ชัว่โมง 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 
 1. บทเรียนคอมพวิเตอร์ หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ท่ีประกอบไปดว้ยเน้ือหาวชิา แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบ และใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือ
ในการน าเสนอโดยมีเป้าหมายส าคญัคือการเป็นบทเรียนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ดว้ยการน าเสนอในรูป
ตวัหนงัสือ ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงและเสียง บทเรียนคอมพิวเตอร์ เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน          
8 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ือง ท่ีตั้ง และอาณาเขตติดต่อทวปีแอฟริกา เร่ือง ลกัษณะภูมิประเทศทวีปแอฟริกา 
เร่ือง ลกัษณะภูมิอากาศทวปีแอฟริกา เร่ือง ลกัษณะทรัพยากรและพืชพรรณธรรมชาติทวปีแอฟริกา 
เร่ือง ลกัษณะประชากร เช้ือชาติ ภาษาและศาสนาทวปีแอฟริกา เร่ือง ลกัษณะการเมืองการปกครอง
ทวปีแอฟริกา เร่ือง ลกัษณะทางเศรษฐกิจทวปีแอฟริกา และ เร่ือง ลกัษณะทางสังคมวฒันธรรมและ
วถีิชีวติความเป็นอยูข่องประชากรทวปีแอฟริกา 
 2. บทเรียนคอมพวิเตอร์บนเครือข่ำยอนิเทอร์เน็ต หมายถึง บทเรียนท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน
จากการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนข้ึนสู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Adobe Dreamweaver, Adobe Flash และ Google Form ซ่ึงประกอบดว้ยตวัอกัษร 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว กราฟฟิก และเสียง ท่ีท างานร่วมกนัอยา่งมีระบบ จดัเรียงเน้ือหาเป็น
ขั้นตอน มีระบบบริการ ระบบการติดต่อส่ือสาร ระบบการประเมินผล เช่น แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีการใหผ้ลยอ้นกลบัการเรียนรู้เป็นไปในลกัษณะ    
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน และบทเรียน โดยผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงบทเรียนผา่นทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีการน าเสนอแบบไฮเปอร์เทก็ซ์ (Hypertext)โดยใชเ้วบ็บราวเซอร์เป็นตวั
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จดัการและเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั เรียกวา่ไฮเปอร์ลิงค ์(Hyperlink) มีหลกัการและเป้าหมาย คือ 
การน าเสนอองคค์วามรู้ ท่ียดึหลกัการและประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนจากท่ีท าไม่ไดห้รือท่ีไม่รู้ไปเป็นการท่ีท าไดห้รือรู้ 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดจ้ากการท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
แบบเลือกตอบจ านวน 4 ตวัเลือก จ านวนขอ้สอบ 40 ขอ้โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงั
เรียนจากแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน 
 4. กำรพฒันำบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต หมายถึง การน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง 
ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดบ้นัทึกลงในเคร่ืองแม่ข่าย 
(Server) แลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพและน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นน าไปทดลองเพื่อปรับปรุงและพฒันาหาประสิทธิภาพของบทเรียนใหไ้ดต้าม
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 5. ประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพวิเตอร์บนเครือข่ำยอนิเทอร์เน็ต คือ การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคม
ศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากอตัราส่วนของคะแนนการท าแบบทดสอบหลงัเรียนต่อ
ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการ
ทดลองตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลงัเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 แต่ละเร่ือง จ านวน 8 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 80 
  80 ตัวหลงั หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนทุกคนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัจากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 80 
 6. ควำมพงึพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของนกัเรียน          
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร” ปีการศึกษา 2561 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101                 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวีปแอฟริกา รายวิชา
สังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จะเป็นประโยชน์ส าหรับครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม และนกัเรียน ดงัน้ี 
 1. ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวีปแอฟริกา รายวิชาสังคม
ศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา 
ส 22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถน าไปใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทวปีแอฟริกา สูงข้ึน 
 3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา รายวชิาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในระดบัมาก 
 4. เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรายวิชาอ่ืน 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ต่อไป 
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กรอบแนวคดิ 
 
  ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที ่1 กรอบแนวคิดในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  

      
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 

รายวชิาสังคมศึกษา ส22101          

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    

    1. ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
    2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 
รายวชิาสังคมศึกษา ส22101            
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    
    3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ย

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เร่ือง ทวปีแอฟริกา 

รายวชิาสังคมศึกษา ส22101            

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    


