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เรื่ องความรู้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับอินเตอร์ เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนกาบเชิ งวิทยา
สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 33 การค้น คว้า อิ ส ระ ศษ.ม.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ อง ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับอิ นเตอร์ เน็ ต ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนกาบเชิ งวิทยา อาเภอกาบเชิ ง จังหวัดสุ รินทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด (80/80) 2) เพื่ อหาดัชนี ประสิ ทธิ ผลของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อิ นเตอร์ เน็ ต ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1โรงเรี ย นกาบเชิ งวิทยา อ าเภอกาบเชิ ง จัง หวัดสุ ริ นทร์ สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่าง
หลังเรี ยนกับก่อนเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับอินเตอร์ เน็ ต
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงใจของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนกาบเชิ งวิทยา อาเภอกาบเชิ ง จังหวัดสุ รินทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 หลังจากใช้บ ทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน เรื่ อง ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับอิ นเตอร์ เน็ ต ที่
พัฒนาขึ้น
กลุ่ ม ตัวอย่า งในการศึ ก ษาค้นคว้า ครั้ งนี้ เป็ นนัก เรี ย นชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย น
กาบเชิ งวิทยา อาเภอกาบเชิ ง จังหวัดสุ รินทร์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 33
ที่ เรี ยนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
จานวน 89 คน การเลือกสุ่ มตัวอย่างใช้วธิ ี การแบบเจาะจง
ผลการวิจยั พบว่า
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ตสาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพ ( E1 / E2 ) เท่ากับ 80.08 / 92.55 สู งกว่าเกณฑ์ 80 / 80
ที่กาหนดไว้ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
2. ดัชนี ประสิ ทธิ ผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ความรู ้ เบื้องต้น
เกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.63
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3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ต มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยน เรื่ องความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ต
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ข้อที่ 2

