
มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

1 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนา
คิดคนส่ิงอํานวยความสะดวกสบายตอการดําเนินชีวิตเปนอันมาก เทคโนโลยีไดเขามาเสริม
ปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี เทคโนโลยีทําใหการสรางท่ีพักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน  
สามารถผลิตสินคาและใหบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยมากข้ึน เทคโนโลยี
ทําใหมีการติดตอส่ือสารกันไดสะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทําใหประชากรในโลกติดตอรับ
ฟงขาวสารกันไดตลอดเวลา มีการใชสารสนเทศในรูปแบบขาวสารมากข้ึน ทําใหรูปแบบการ
ส่ือสารโดยผานระบบคอมพิวเตอรไดกลายมาเปนเคร่ืองมือสําคัญ นาสนใจ และนามหัศจรรยแหง
ยุคโลกโลกาภิวัตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายท่ีชื่อวา “อินเทอรเน็ต” (Internet) (ขนิษฐา  รุจิโรจน, 
2538, หนา 7) เครือขายอินเทอรเน็ตเปนเครือขายท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วมีผูผลิตขอมูลเผยแพรใน
อินเทอรเน็ต จํานวนมากท้ังท่ีเปนหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ธุรกิจเอกชน และองคกร
เอกชน โดยมีวัตถุประสงคในการเผยแพรแตกตางกันไป ท้ังท่ีเปนการเผยแพรเพ่ือการศึกษา เพ่ือ
ผลประโยชนเชิงพาณิชย และเพื่อความบันเทิง เปนตน ท้ังนี้รวมถึงการเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัย
ของนักวิชาการและนักวิจัย ซ่ึงสามารถดําเนินการไดอยางเปนอิสระ รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย  
อินเทอรเน็ตจึงกลายเปนขุมทรัพยทางความรู ครอบคลุมวิชาการหลากหลายสาขา (นงลักษณ  
ชายหาด, 2541, หนา 95) 
 การศึกษาไทยไดนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาเขามามีบทบาทสําคัญตอการจัด
การศึกษาในทุกระดับการศึกษา สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีตอการดําเนินการทางการศึกษา  จึงไดมีการนําวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ  
ตลอดจนเทคนิควิธีการตางๆ ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเขามาใชในการดําเนินการ
ทางการศึกษามากข้ึน โดยเฉพาะเครือขายอินเทอรเน็ตเปนแหลงรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  
สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนกับการศึกษาไดหลายรูปแบบ จนกลายเปนส่ือการศึกษาของโลก
ยุคใหม ชวยเปดโลกกวาง ใหแกผูเรียนและเปนแหลงรวบรวมขุมทรัพยทางปญญาอยางมากมาย
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มหาศาล ในลักษณะที่ส่ือประเภทอ่ืนไมสามารถกระทําได ผูเรียนจะมีความสะดวกตอการคนหา
ขอมูลไมวาจะอยูสถานท่ีใดก็สามารถเขาไปใชเครือขายไดอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนการศึกษา
ในลักษณะท่ีเรียนรวมกัน หรือเรียนตางหองกัน หรือแมกระท่ังตางสถาบันกัน ก็สามารถ
แลกเปล่ียนความรูอยางตอเนื่องไดตลอดเวลาท้ังระหวางครูกับนักเรียนและระหวางนักเรียนเอง
เครือขายคอมพิวเตอรจะเปนตัวเช่ือมใหนักเรียนเขาถึงผูใหคําปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญไดโดยตรง 
(ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541, หนา 5) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ไดกําหนดตัวช้ีวัดไว 13 ตัวช้ีวัด สําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ในตัวช้ีวัดท่ี 8 ใชฮารดแวรและซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงาน ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกคุณลักษณะ
ของฮารดแวรและซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงาน เชน คอมพิวเตอรท่ีใชในงานส่ือประสม ควรเปน
เคร่ืองท่ีมีสมรรถนะสูง และใชซอฟตแวรท่ีเหมาะสม (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี, 2551, หนา 33-46) ภาษาท่ีใชในการสรางเว็บเพจ คือ ภาษา 
HTML5 ซ่ึงเปนภาษาโครงสรางสามารถเขาถึงการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรไดดี มีความเร็วใน
การทํางานสูงดวยภาษา HTML5 นั้นเปนภาษาท่ีนิยมในการสรางเว็บเพจ ทําใหภาษาHTML4 หรือ
HTML หยุดพัฒนาลงโดยปจจุบันนําภาษา HTML5 มาพัฒนาในการสรางเว็บเพจตางๆ มากมา จึง
เหมาะสมกับการนํามาเรียนรูตอยอดการศึกษาในการสรางเว็บเพจตอไป การสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTML5 เปนเร่ืองท่ีตองใชการฝกฝน ทบทวน จึงจะทําใหผูเรียนเขาใจและสรางเว็บเพจดวยภาษา
HTML5 ไดอยางถูกตอง ในปจจุบันอินเทอรเน็ตก็เปนชองทางท่ีผูเรียนเขาถึงไดงายท่ีสุด การนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตนาจะเปนชองทางหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ท้ังนี้เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนส่ือ 
การเรียนการสอนท่ีครอบคลุมเนื้อหา และกิจกรรมหรือวิธีเรียนท่ีจัดเตรียมไวลวงหนามีท้ังระบบ
ภาพ เสียง ตัวอักษร ท่ีเปนส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย (Multimedia) สามารถมีปฏิสัมพันธหรือตอบ
โตกับผูเรียนไดทันทีโดยผานทางระบบทําใหเกิดการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับผูเรียนท่ีอยู
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร มีความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลท่ีผูเรียนปอนเขาไปทันที เปน 
การชวยเสริมแรงแกผูเรียน (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2551, หนา 4-5) 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตเร่ิมมีบทบาทตอการศึกษา
อยางมากในปจจุบัน ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ
บทเรียนออนไลนยัง เปนส่ือการสอนท่ีสามารถดึงดูดใจผู เ รียน  คือ  มีภาพ  แสง  สี  เ สียง
ภาพเคล่ือนไหว สามารถนําเสนอเนื้อหาไดรวดเร็ว ฉับไว อีกท้ังยังสามารถเก็บขอมูลเนื้อหาได
มากกวาหนังสือหลายเทา (มนตชัย เทียนทอง, 2546, หนา 10) ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ                   
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สงบ  ลักษณะ (2539, หนา 66) ซ่ึงไดกลาววา ส่ือคอมพิวเตอรมีการพัฒนาออกเปนหลายรูปแบบ  
เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (cai : computer assisted instruction) บทเรียนบนเว็บ (WBI : 
Web-based instruction) และในอนาคตจะมีการใชส่ือและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนมากกวาการสอน  
เชน ส่ือมัลติมีเดีย การจัดการเรียนการสอน e-learning ซีดีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 
วีดีโอออนดีมานด วีดีโอคอนเฟอรเรนซ ไฮเปอรเท็กซ อินเทอรเน็ต เปนตน อีกท้ังยังซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิด อุดมลักษณ อนันต (2549, หนา 1-2) ท่ีกลาววา บทเรียนออนไลน เปนส่ือการจัด 
การเรียนรู รูปแบบหน่ึงท่ีใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม ไดแก
ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว ภาพการตูนแอนิเมช่ัน วีดิทัศนและเสียง  
เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนท่ีใกลเคียงกับการจัดการเรียนรูจริงในหองเรียนมากท่ีสุด 
 นอกจากนี้ยังมีผูวิจัยหลายทานท่ีไดทําวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย อาทิ
เชน รวิวรรณ  เกียรติอังกูร (2552, บทคัดยอ) ไดสรางส่ือมัลติมีเดีย วิชาศิลปะ เร่ือง “การใชสี” 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี พบวา การประเมินความพึง
พอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคาเทากับ 4.12 ซ่ึงมีระดับความพึง
พอใจอยูในเกณฑมาก อีกท้ังโกมล  เทโหปการ (2552, บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียโดยใชวิธีกระบวนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก เร่ือง การใชโปรแกรมประมวลผลคํา
เพื่องานอาชีพ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.32 อยูในระดับมาก  และวิสุทธิพงษ ยอดเสาดี (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ เทากับ 77.2/86.78 ซ่ึงสูง
กวาเกณฑท่ีกําหนดไวท่ี 75/75 แสดงวา บทเรียนมีประสิทธิภาพสามารถนํามาใชประกอบการเรียน
การสอนได อีกท้ัง วลีรัตน เกิดวิชัย (2552, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน เร่ือง คอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน มีคา 81.43/80.89 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 จากรายผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ของสํานักงานทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ ในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในปการศึกษา 2556 ของโรงเรียน
ราชวินิตสุวรรณภูมิ พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 43.46 ซ่ึงอยูในระดับต่ํา อีกท้ังการจัดการเรียนรูใน
ปจจุบันผูสอนจะใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย  จึงทําใหนักเรียนเกิดการเบ่ือหนาย  ไมสนใจ
เรียน รวมท้ังขาดอุปกรณในการจัดการเรียนรู เชน เคร่ืองคอมพิวเตอรซ่ึงการจัดไมเพียงพอตอ
จํานวนผูเรียนและมีสภาพชํารุด อีกท้ังในดานของเวลาเรียนของผูเรียนและโรงเรียนมีกิจกรรมตางๆ 
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มาก ซ่ึงทําใหบางคร้ังสอนไมทัน ผูเรียนเองก็ไมมีเวลาทบทวน ปญหาดังกลาวสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เอกรินทร วิจิตตพันธ (2546, หนา 4) ซ่ึงไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียน 
e-Learning วิชาส่ือสารขอมูล สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบวา ขาดอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน, ขาด
บุคลากรในดานครูคอมพิวเตอร ซ่ึงไมเพียงพอตอความตองการของผูเรียนและนอกจากน้ีเวลาเรียน
นอยเกินไปอันเนื่องมาจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมตางๆ มาก ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู คือ ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูท่ีตางกัน ผูเรียนท่ีเกงตางก็ทํางานของ
ตนเองในขณะท่ีผูเรียนท่ีออนก็จะหยุดและไมทํางาน ซ่ึงผูเรียนท้ังสองกลุมไมไดมีปฏิสัมพันธ
แลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนไมอยูในเกณฑท่ีนา
พอใจ 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 เพื่อจะไดพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในรายวิชาคอมพิวเตอรใหสูงข้ึน อีกท้ังพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ใน
กลุมสาระการเรียนรูดังกลาวใหสูงข้ึนดวย การพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ียัง
ประโยชนสําหรับครูในการนําไปใชเปนส่ือในการจัดการเรียนการสอน และสําหรับนักเรียนและ
ผูสนใจก็สามารถนําไปใชประกอบการเรียนรูและศึกษาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
 

คําถามของการวิจัย 
 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเตอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจดวย
ภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 หรือไม 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เ ร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษาHTML5                   
วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
หรือไม 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอรอยูในระดับใด 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสราง
เว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวาง
การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสราง
เว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตเร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา 
HTML5 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจ              
ดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 สูงกวา
การจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตเร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 อยูในระดับมาก 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 5 หอง 121 คน 
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  1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยในคร้ังนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
ราชวินิตสุวรรณภูมิ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2557 จํานวน 2 หอง มีจํานวนท้ังหมด 70 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (cluster random sampling)  
โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม และจับสลากแบงกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 35 คน ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต กับกลุมควบคุม 1 
หอง จํานวน 35 คนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซ่ึงนักเรียนแตละหองมีผลการเรียนไม
ตางกัน เนื่องจากทางโรงเรียนไดจัดนักเรียนในแตละหอง โดยคละผลการเรียนสูง ปานกลาง และ
ออนเรียนรวมกัน 
 2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล   
  อยูในระหวางเดือน ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง
การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
ราชวินิตสุวรรณภูมิ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจยัไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เพื่อใชเปนส่ือท่ีชวยลดชองวางในการเรียนรูของนักเรียน  โดยใช
คอมพิวเตอรเปนส่ือในการนําเสนอสารสานเทศในรูปแบบของขอความ เสียง ภาพเคล่ือนไหว  
(วิภา  อุดมฉันท, 2544, หนา 133-213 และถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2542, หนา 29-39) ทําให 
การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาหลักการทฤษฏีโดยแบงการจัด 
การเรียนรูออกเปน 7 ข้ันตอนไดแก ข้ันท่ี 1 การทบทวน/ ตรวจสอบความรูเดิม ข้ันท่ี 2 การแสวงหา
ความรูใหม ข้ันท่ี 3 การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูล/ ความรูใหม และเช่ือมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิม ข้ันท่ี 4 การแลกเปล่ียนความรูความเขาใจกับกลุม ข้ันท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู  
ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติและ/หรือการแสดงความรูและผลงาน ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู มีตัวแปรตน  
คือ การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง 
การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ตัวแปรตาม  
คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยได ดังนี้ 
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     ตัวแปรตน    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ มีลักษณะเปนบทเรียนโปรแกรมนําเสนอ
เนื้อหาบทเรียนดวยคอมพิวเตอรชนิดมัลติมีเดีย มีภาพเคล่ือนไหว และเสียงประกอบ ท่ีไดจัดกระทํา
ไวอยางเปนระบบแทนผูสอน  นักเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนไดตามลําดับข้ันตอน  
การเรียนรู โดยมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร นักเรียนจะไดขอมูลยอนกลับทันที 
และสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตนเอง 
 การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนเพื่อเปนการจัดการเรียนรูในรายวิชาเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
ประกอบดวย วัตถุประสงค แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน แบบฝกหัดทายบทเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 การจัดการเรียนรูแบบปกติ หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคูมือครู   
โดยการถายทอดความรูจากผูสอนไปสูนักเรียน โดยการบรรยายเนื้อหาบทเรียน และผูสอนควบคุม
เนื้อหาการเรียนและเวลาในการเรียนการสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

วิธีการจัดการเรียนรู 

• การจัดเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
 มัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง 
 การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชา 
 คอมพิวเตอร 

• การจัดการเรียนรูแบบปกติ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.  ความพึงพอใจของนักเรียน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

8 

 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนแตละ
คนท่ีเรียนในวิชาการเขียนการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงวัดไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน
ตามตารางวิเคราะหหลักสูตรซ่ึงสอดคลองกับผลการเรียนรู เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีนําเสนอผาน
เครือขายคอมพิวเตอร โดยใชเว็บบราวเซอรเปนตัวจัดการ ในท่ีนี้บทเรียนคอมพิวเตอร หมายถึง  
บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจดวย 
ภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 นําเสนอผานเครือขาย
คอมพิวเตอร ท่ีสามารถเรียนไดทุกสถานท่ี ท่ีมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และทุกเวลาท่ีนักเรียน
ตองการ โดยใชทรัพยากรที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ตมาออกแบบและจัดระบบเพ่ือการเรียน 
การสอน สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง ผลการเรียนรูจากการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา 
HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพื่อใหไดตามเกณฑ 80/80 
 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คาคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนทําแบบทดสอบระหวางเรียน แตละ
หนวยการเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสราง 
เว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คาคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลังการเรียนรู เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีผลมาจากความสนใจ 
พอใจ ชอบ ประทับใจ ท่ีเกิดจากการตอบสนองตามความตองการของตน จากการไดเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การสรางเว็บ
เพจดวยภาษา  HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2557 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

9 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการสรางเว็บเพจ 
ดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเปนประโยชน สําหรับ
ครูในการนําไปใชเปนส่ือในการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนและผูสนใจสามารถนําไปใช
ประกอบการเรียนรูและศึกษาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
 2. ทําใหผูท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร     
ไดนําความรูท่ีไดรับไปใชในการพัฒนาเว็บเพจรวมไปถึงการพัฒนาเปนเว็บไซตได และเปน
แนวทางในการประกอบอาชีพไดในอนาคต 
 3. เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สําหรับใชเปนส่ือ 
การเรียนการสอนในเร่ืองอ่ืนๆ ตอไป 
 4. สงเสริมใหนักเรียนใหมีความกระตือรือรนในการศึกษาแสวงหาและคนควาดวย
ตนเองเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 
 


