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บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545-พ.ศ.2549 ไดมีการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดวยการปฏิรูปปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไดแก  
การปรับปรุงหลักสูตรใหมีสาระสอดคลองกับการดํารงชีวิต ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู และแขงขัน
ในสังคมโลก เปลี่ยนกระบวนการเรียนรูที่ยืดหยุนใหผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนในสิ่งที่สอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัด สามารถแสวงหาความรู และฝกการปฏิบัติในสภาพที่เปนจริง รูจักคิด 
วิเคราะห และแกปญหาดวยตนเอง โดยสงเสริมและพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ใหสามารถทําหนาที่เปนผูแนะนํา สนับสนุนอํานวยความสะดวก มีการใชส่ือและแหลงเรียนรู
หลากหลาย เพื่อสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545 : 18)      

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 ใหความสําคัญมาก
ขึ้นกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคนและสังคม โดยยุทธศาสตรการพัฒนาคนและคุมครองสังคม ไดระบุเปาหมายใหโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐทุกแหงมีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตใชภายในป 2549  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเล็งเห็นวา
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ และวิธีการเรียนรู ที่จะทําใหผูเรียนมีโอกาสเขาถึงแหลงความรูที่กวางขวาง 
สนับสนุนการเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนรูตลอดชีวิต การสนับสนุนใหเด็กไทยไดมี
โอกาสคนหาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่องตามความตองการ  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ พ.ศ.2545-พ.ศ.2549 เนนการลงทุนดานการพัฒนาคุณภาพของพลเมืองใหสามารถอาน
ออกเขียนได และสรางรากฐานทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะเพียงพอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(สุนันทา  เนตรนุชและคณะ, 2548 : 6-7)  
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การศึกษาในปจจุบันจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูและนักเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรม
รวมกัน โดยอาศัยส่ือ วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือการเรียนรูที่หลากหลาย และรวมทั้งใชเทคนิค
วิธีการในการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหเหมาะสมกับสถานการณตางกันออกไป เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนตามจุดประสงคที่วางไว และนอกจากนี้การนําเอาเทคนิค วิธีการ แนวความคิด 
และอุปกรณเครื่องมือใหม ๆ ทางเทคโนโลยีการศึกษามาใชเพื่อแกปญหาการศึกษา และปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน ส่ือการสอนจึงมีความสําคัญ ในฐานะเปนสิ่งที่ถายทอดเนื้อหาสาระ 
สรางความเปนรูปธรรม ใหเกิดขึ้นชวยใหผูเรียนไดเรียนตามความตองการของตนเอง และผูสอน
สามารถนําส่ือการเรียนการสอนมาใชสรางความเขาใจ สรางความเปนรูปธรรมของเนื้อหาวิชาการ
ใหเกิดขึ้นภายในหองเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 56) 

สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดกําหนดยุทธศาสตรของ การผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนคือ การสอน 
ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตและการประยุกตใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสื่อสาร ดําเนินการผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และการสื่อสาร ตามสื่อตนแบบ  
ใหสอดคลองเหมาะสมกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาการผลิต การใชส่ือเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
และวิธีการใหมอยางทั่วถึงและเสมอภาค กําหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพส่ือเทคโนโลยีและ
การสื่อสารที่ผลิตเพื่อการเรียนการสอนใหสอดคลอง และครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาปฐมวัย เพื่อเปนแนวทางใหกับหนวยงานและเอกชน ใหมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนา 
(สํานักเทคโนโลยีเพื่อเพื่อการเรียนการสอน, 2547 : http://techno.obec.go.th/echo/yuth.htm)

การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ตกําลังเปนที่นิยมใชกันมากในวงการศึกษา 
เนื่องจากเปนการนําเสนอขอมูลสารสนเทศในลักษณะสื่อหลายมิติที่มีประสิทธิภาพมาก เปนรูปแบบ
หนึ่งของการประยุกตใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ต ที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน  
มีความพยายามในการใชคุณสมบัติตาง ๆ ของอินเตอรเน็ตมาใชเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นับเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกเวลาทุกสถานที่
อยางแทจริง 

การจัดการเรียนการสอนโดยการใชเครือขายอินเตอรเน็ตชวยสอนจะมีวิธีการจัดที่แตกตาง
ไปจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติ เพราะคุณลักษณะและรูปแบบของเว็บเปนสื่อท่ีมีลักษณะ 
เฉพาะของตนเอง ซ่ึงแตกตางไปจากการจัดการเรียนการสอนดวยส่ือแบบอื่น ๆ จึงตองคํานึงถึงการ
ออกแบบระบบการสอนที่สอดคลองกับคุณลักษณะของเว็บ เชน การสื่อสารระหวางผูเรียนกับครู 
การสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูเรียน ที่กระทําไดแตกตางไปจากการเรียนการสอนแบบเดิม เชน  
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การใชเว็บชวยสอนสามารถสื่อสารกันไดโดยผานเว็บโดยตรงในรูปของการพูดคุยกันในหองสนทนา 
(Chat Room) การฝากขอความบนกระดานอิเล็กทรอนิกสหรือกระดานขาวสาร (Bulletin Board) 
หรือจะสื่อสารกันโดยผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ก็สามารถกระทําไดในระบบนี้  
ความเปนเว็บชวยสอนจึงไมใชแคการสรางเว็บไซตเนื้อหาวิชาหนึ่งหรือรวบรวมขอมูลเรื่องหนึ่ง
แลวบอกวาเปนเว็บชวยสอน เว็บชวยสอนมีความหมายกวางขวางอันเกิดจากการรวมเอาคุณลักษณะ
ของเว็บ โปรแกรมและเครื่องมือส่ือสารในระบบอินเตอรเน็ตและการออกแบบระบบการเรียนการ
สอนเขาดวยกัน ทําใหเกิดการเรียนรูขึ้นอยางมีความหมายไมเปนเพียงแคแหลงขอมูลเทานั้น 
(ปรัชญนันท  นิลสุข, 2543 : http://www.thaicai.com/articles/wbi5.html)  

อินเตอรเน็ต ไดเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของคนทั่วไปมากขึ้นเรื่อย ๆ มีคนเปน
จํานวนมากที่จะตองการเขาไปใชงานและบริการตาง ๆ ในอินเตอรเน็ตเปนประจํา และวันใดที่
วางเวนการใชอินเตอรเน็ตไปจะรูสึกหงุดหงิดมาก  วงการศึกษาก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้มากเชนกัน
สถานศึกษาหลาย  ๆ แหง ไดพยายามพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามกําลัง
ความสามารถและงบประมาณอันจํากัดเทาที่มีอยู จนสามารถเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร  
ของสถานศึกษา เขากับเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อสงเสริมในดานการเรียนการสอนและบริการ 
ใหนักเรียนเขาไปใชประโยชนในการติดตอส่ือสาร สืบคนแหลงความรูและแหลงบันเทิง  
บนเครือขายนี้ และแนวโนมของสถานศึกษาที่ดําเนินกิจกรรมอินเตอรเน็ตในลักษณะนี้จะมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ ไดตั้งเปาหมายไววา ภายในเวลา 4 ปนี้ จะดําเนินการให
สถานศึกษาทุกแหง สามารถเชื่อมโยงเขาสูเครือขายอินเตอรเน็ตไดทั้งหมด (เสถียร อุสาหะ, 2544 : 
http://www.moe.go.th /main2/article/article_stien/inter_home_school.htm) 

จากการสํารวจจํานวนและสัดสวนนักเรียนที่ไดเรียนอินเตอรเน็ตในสถานศึกษา จําแนก
ตามระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ไดเรียน 19.1%  ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนตน 
22.8% ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย 35.6%  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 46.5%  ระดับอาชีวะ 29.5% ดังนั้นนักเรียนที่มีโอกาสเรียนอินเตอรเน็ตมากที่สุดเปน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนที่มีโอกาสเรียนอินเตอรเน็ตนอยท่ีสุดเปนชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตน (สุนันทา  เนตรนุชและคณะ, 2548 : 120) 

เพียเจท (Piaget) ไดแบงขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยไว 4 ขั้น โดยข้ันสูงสุดคือ
ขั้นเกิดความคิดความเขาใจเชิงนามธรรม (Formal operations) อายุ 11-15 ป เปนขั้นที่เด็กจะมี
พัฒนาการดานความรูความเขาใจถึงระดับสูงสุด สามารถคิดอยางมีเหตุผลกับปญหาทุกชนิด เร่ิมมี
ความคิดแบบผูใหญ สามารถคิดแบบคาดคะเนหรือสรางสมมติฐานได สามารถคิดหาเหตุผล 
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นอกเหนือจากขอมูลที่มีอยูได ดังนั้นจึงเลือกกลุมทดลองในชวงช้ันที่ 3 (อัชรา เอิบสุขสิริ : 
http://info.arc.dusit.ac.th/iknowledge) 

การจัดหลักสูตรสถานศึกษาในชวงชั้นที่ 3 สถานศึกษาตองจัดสาระการเรียนรูใหครบทั้ง 
8 กลุมสาระในทุกชวงชั้นและตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด  
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จะประกอบดวยสาระการเรียนรู  5 สาระการเรียนรู คือ 
สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว เปนสาระที่เกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวันทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่วาดวย งานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ  
ซ่ึงหมายความวา สถานศึกษาจะตองจัดใหผูเรียนเรียนครบทั้ง 5 งานภายใน 3 ป ของแตละชวงชั้น 
จะขาดงานใดงานหนึ่งไมได สําหรับงานชาง สถานศึกษาตองจัดใหผู เรียนไดเรียนรูทั้งการ
บํารุงรักษา การติดตั้งประกอบ การซอมดัดแปลง และการผลิต ภายใน 3 ป ในแตละชวงชั้น 
(สมสุดา  ผูพัฒนและคณะ, 2544 : 3,6) 

ดังนั้นการสรางสื่อการสอน เร่ือง งานชาง สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวงชั้นที่ 3  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 ในรูปแบบ  ของเว็บเพ็จ (Web Page) 
โดยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาสื่อการสอนใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดตามความ
ตองการ ความสนใจของตนเองและครูผูสอนสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนเปนแนวทางใน 
การเรียนการสอนในรายวิชานี้ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนใชสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ต เร่ือง งานชาง รายวิชา  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวงชั้นที่ 3  ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 

2. เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน เรื่อง งานชาง รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/ 80 

3. เพื่อหาผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังเรียนของการสอนบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต เร่ือง งานชาง รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวง
ช้ันที่ 3  ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

ส่ือการสอนในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) เร่ือง งานชาง รายวิชา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยวัดจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวางเรียนกับหลังเรียน 
 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 

1. กลุมประชากร คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวงชั้นที่ 3  ที่เรียน วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 190 คน 

2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาจากใหผูเรียนที่เปนตัวแทนคละกัน 
จํานวน 27 คน  

3. เนื้อหาที่นํามาสราง จากเอกสารประกอบการสอน เร่ือง งานชาง รายวิชา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนในชวงชั้นที่ 3  ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 
31 

4. ตัวแปรที่ศึกษา  
4.1 ตัวแปรตน ไดแก ส่ือการสอนรูปแบบเว็บเพ็จ (Web Page) เร่ือง งานชาง รายวิชา 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
4.2 ตัวแปรตาม ไดแก  ประสิทธิภาพของสื่อการสอน เร่ือง งานชาง รายวิชา การงาน 

อาชีพและเทคโนโลยี 
5. ขอบเขตดานเวลา 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใชเวลาทั้งหมด 1 ป 4 เดือน ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2549 ถึง 30 มิถุนายน 
2550               

6. ขอบเขตดานพื้นท่ี 
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
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ขอตกลงการวิจัย 
 

1. ส่ือการสอนเว็บเพ็จ (Web Page) สรางจากโปรแกรม มูดเดิ้ล (MOODLE)  
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไมเคยเรียนเรื่อง งานชาง มากอน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ  
 

การพัฒนาสื่อการสอน หมายถึง การผลิตเว็บเพ็จ (Web Page) ที่ประกอบดวยเนื้อหา 
ภาพประกอบ เพื่อประกอบการสอนเรื่อง งานชาง รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

งานชาง หมายถึง  การบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใชในบาน เปนเนื้อหาสวนหนึ่งใน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลกัสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

ชวงชั้นท่ี 3 หมายถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3      
ประสิทธิภาพของสื่อ หมายถึง ความสามารถของสื่อการสอนในรูปเว็บเพ็จ (Web Page) 

เร่ือง งานชาง  
เกณฑมาตรฐาน 80/80 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน

รูปของเว็บเพ็จ (Web Page) คิดเปนรอยละ 80 จากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนเทียบกับประสิทธิภาพ
ของ เว็บเพ็จ (Web Page) คิดเปนรอยละ 80 จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเนื้อหาครบถวนแลว 
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