
                                                           
 
 
 
 

 
 

 การพัฒนาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

 นางสาววารุณ ี ภิรมย์เมอืง 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2554 

ลิขสิทธิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การพัฒนาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อนิเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

 นางสาววารุณ ี ภิรมย์เมอืง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2554 

ลิขสิทธิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



THE DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA LEARNING PACKAGE ON USING INTERNET 

FOR COMMUNICATION OF  SIXTH GRADE STUDENTS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

By 

Warunee  Pirommuang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

MASTER OF EDUCATION 

Department of Curriculum and Instruction 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 

2011 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมตัิใหว้ทิยานิพนธเ์รือง “ การพฒันาชุดการเรียนรู้
สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ”  เสนอโดย 
นางสาววารุณี ภิรมยเ์มือง เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 
 
 
                                                                             ........................................................................ 
                                                                              (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

   คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
วนัที..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 
อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ์ 
 2. รองศาสตราจารยส์มประสงค ์ น่วมบุญลือ 
 3. อาจารย ์ดร.อนิรุทธ ์ สติมนั 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(ศาสตราจารยพ์ิเศษกาญจนา  คุณารักษ)์                        (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ)์ 
............/......................../..............                              ............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารยส์มประสงค ์ น่วมบุญลือ)                      (อาจารย ์ดร.อนิรุทธ ์ สติมนั) 
............/......................../..............                              ............/......................../.............. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง 

50253307 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 
คาํสาํคญั   : ชุดการเรียนรู้สือประสม / การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

 วารุณี  ภิรมยเ์มือง  :  การพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6.   อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ์, รศ.สมประสงค ์ 
น่วมบุญลือ   และ อ.ดร. อนิรุทธ์  สติมนั.   377 หนา้.   
 
     การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ ( ) ศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม      
เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สําหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ( ) พฒันาและหาประสิทธิภาพ    
ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สําหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ( ) ทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม และ ( ) ประเมินผลการเรียนรู้ เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ตเพือการสือสารก่อนและหลังการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม ความสามารถในการปฏิบติังานดา้น  
การใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มลู ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม 
โดยการวิจยัครังนีไดท้ดลองใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมกบันกัเรียนชนัประถมศึกษา ปีที 6 โรงเรียนวดัเจริญธรรม  
อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน 12 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจัย คือ (1) ชุดการเรียนรู้สือประสมเรือง               
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร (2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลังใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม         
(3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบค้นขอ้มูล   และ (4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ 
(%) ค่าเฉลีย ( ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent 

 ผลการวิจยัพบว่า (1) ครูและนักเรียนตอ้งการให้มีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้                
สือประสม เพราะสามารถถ่ายทอดความเป็นรูปธรรมให้กบัผูเ้รียนไดม้ากยิงขึน ทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ 
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง (2) ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร มีเนือหา 5 เรือง 
คือ ประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต  การใช้โปรแกรม  Internet Explorer             
การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ และการใช้ E-mail โดยมีสือประสมไดแ้ก่ ซีดีรอม โปรแกรมนาํเสนอ  รูปภาพ
ประกอบ และมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.17 /84.17  (3) ผลการทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม พบว่า นักเรียน
สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้  มีทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และ (4)  ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  0.05 โดยผลการเรียนรู้               
หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสมมีค่าเฉลียสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเ รียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม 
ความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มลูของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี  และความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมากในทุกดา้น เมือพิจารณารายดา้น พบว่า นักเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เป็นลาํดบัทีหนึง รองลงมาคือ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บเป็นลาํดบัสุดทา้ย   

    

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน                         บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร                   ปีการศึกษา  2554 
ลายมือชือนกัศึกษา..................................................                                                                         
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  1. .................................  2. ................................  3. .................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

50253307 : MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 

KEYWORDS : MULTIMEDIA LEARNING  PACKAGE / INTERNET USING FOR   

                          COMMUNICATION   

                   WARUNEE PIROMMUANG : THE DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA LEARNING  

PACKAGE ON INTERNET USING FOR COMMUNICATION OF THE SIXTH GRADE  STUDENTS.      

THESIS ADVISOR : ASST.PROF.MAREAM NILLAPUN, Ed.D., ASSOC.PROF.SOMPRASONG  

NUAMBOONLUE, M.Ed.  AND  ANIRUT  SATIMAN, Ed.D.  377 pp. 
 

 The purposes of this research were : (1) to study the fundamental data on developing of multimedia 

learning package on using Internet for communication of sixth grade students (2) to develop and find the 

efficiency of multimedia learning package at the standard criterion of 80/80 (3) to tryout multimedia learning 

package (4) to evaluate learning using internet for communication before and after the use of multimedia 

learning package, the ability of working, The students’ opinions toward the integrated learning by multimedia 

learning package.The samples of this research were 12 the sixth grade students of Watjaroentham School.               

The research instruments were (1) A multimedia learning package (2) An achievement test (3) an evaluation 

form (4) questionnaires. The data were analyzed by percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.) and             

t-test dependent.      
      The results of this research were  as  follow : (1) The study data showed that teachers and students 

want to teach and study by using multimedia learning package because it can concretely convey the students 

even more. The students can learn and understand by themselves. (2) Multimedia  learning  package on  using  

Internet for communication consisted of 5 contents were : internet, internet connection, using internet  explorer, 
searching information on internet, using e-mail with other media presented such as CD-ROM, powerpoint, 

pictures with the efficient standard criterion at 82.17/84.17 (3) Experimental results using a multimedia learning 

package showed that students were interested and active to study. They had more skills and knowledge by 

themselves. (4) The achievement before and after to study the learning package were statistically the significant 

different at 0.05 level. The average achievement scores after learning the package was higher than before.                 

The ability of working was at good level. The opinions of the students towards the learning by multimedia 

learning  package as a whole were at high agreement level, the students opinions were at a high agreement level 

towards the learning activities  aspect, the learning environments aspect and the usefulness aspect. 
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บทที  1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
ซึงก่อให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วทงัทางด้านการเมือง  สังคม เศรษฐกิจ  สิงแวดล้อม 
วฒันธรรม  และดา้นการศึกษา ส่งผลให้การดาํเนินชีวิตของมนุษยเ์ปลียนแปลงไป แต่ละประเทศ 
จึงจาํเป็นต้องเรียนรู้เพือการปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยู่ตลอดเวลา  และ
เตรียมพร้อมทีจะเผชิญกบัการเปลียนแปลงของโลก  ปัจจยัสาํคญัทีจะช่วยใหแ้ต่ละประเทศเผชิญกบั
การเปลียนแปลงต่าง ๆ ดงักล่าว ไดแ้ก่  คุณภาพของคนในประเทศ  ซึงคนในประเทศจะมีคุณภาพ
เพยีงใดยอ่มขึนอยูก่บัประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาของประเทศนนั ๆ รุ่ง  แกว้แดง (2541 :  4 ) 
กล่าววา่ การศึกษาเป็นปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความรู้ความสามารถ
เป็นสมาชิกทีดีของสังคม  ตลอดจนสามารถพฒันาตนและปรับปรุงตนเองให้ทนัสภาพการณ์ของ
สงัคมทีมีการเปลียนแปลงและยงัเป็นการวางรากฐานในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ดงันัน การจดัการศึกษา
จึงนับว่าเป็นรากฐานสําคัญทีสุดในการสร้างความเจริญก้าวหน้า    เนืองจากการศึกษาเป็น
กระบวนการทีช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดชีวิต   ประเทศทีมีประชากรที มี คุณภาพ                    
ยอ่มพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าและส่งผลให้เขา้สู่ความเป็นประเทศแห่งสากลได ้ ดว้ยเหตุที
การศึกษามีความสาํคญัอยา่งยงิ  ทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา  จึงจาํเป็นตอ้งปฏิรูป
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลียนแปลงของโลกปัจจุบัน  เพือให้ได้ทรัพยากรมนุษยท์ีมี
คุณภาพ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้และยงัยนืต่อไป 

 ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นผลให้ทุกประเทศ            
มุ่งพฒันาคนในประเทศใหมี้ความรู้ ความสามารถทนัต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลก เพือพร้อม
รับกบัการเผชิญกับปัญหาและความเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประเทศไทยได้
เตรียมพร้อมในการพฒันาคุณภาพของคนใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการพฒันาในทุกๆ ดา้นอยา่งสมดุล
และยงัยนื   โดยการสานต่อแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 9 (พ.ศ. 2545-2549)  

กาํหนดวิสัยทศัน์ของการพฒันาประเทศไทยในอนาคต 20 ปี โดยมุ่งเน้นการพฒันาทียงัยนืและ
ความอยูดี่มีสุขของคนไทย เพือให้เป็นสังคมทีเขม้แข็งและมีดุลยภาพ 3 ดา้น คือ 1) สังคมคุณภาพ   
2) สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ 3) สงัคมสมานฉันทแ์ละเอืออาทรต่อกนั จากความสาํคญั
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ของการพฒันาคนให้มีคุณภาพ  จึงเร่งรัดการจดัการศึกษาของไทยในปัจจุบนั  เป็นกระแสแห่ง    
การปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับกระแสความเปลียนแปลงของโลก โดยให้ความสาํคญักับ   
การปฏิรูปการเรียนรู้และเป็นปัจจยัสาํคญัทีทาํให้เกิดการปฏิรูปหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน
ของครูทีจะตอ้งปรับเปลียนวิธีการจดัการสอนมาเป็นการจดัการเรียนรู้  โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
เพือให้เกิดการเรียนรู้ทีสอดคล้องกับสภาพจริงมากทีสุด  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2544 : 34-3, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2545 : 112-113,           
กรมวชิาการ 2545 : 1)  และเพือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 74 ทีกาํหนดให้มีหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน เพือเป็น        
กลยทุธ์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคล สังคมและ
สังคมโลก จึงประกาศใชเ้มือวนัที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยมีผลให้โรงเรียนตอ้งใชห้ลกัสูตร
การศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2544  ตงัแต่ปีการศึกษา 2546  เป็นตน้มา  ซึงหลกัสูตรการศึกษา
ของประเทศทีเคยใช้อยู่เดิมมีขอ้จาํกัดหลายประการทีไม่สามารถส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวไปสู่                
สงัคมความรู้ ไดอ้ยา่งทนัการณ์  จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้คนไทย 
มีทกัษะกระบวนการและเจตคติทีดี มีความคิดสร้างสรรค ์(กรมวชิาการ 2545 : 1-2) 
 การจัดการศึกษาให้กับเยาวชนจึงถือเป็นเรืองสําคัญ  ถ้าหากการศึกษาสามารถ
สร้างสรรค ์คนไทยใหเ้ป็นคนทีมีคุณภาพจะเป็นแรงผลกัดนัสาํคญัทีสร้างสงัคมไทยให้เจริญรุ่งเรือง
เป็นสุข ยงัยนื  มนัคง สนัติ และพฒันาประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจที
สามารถทดัเทียมกบันานาประเทศได ้(สาํนักนายกรัฐมนตรี 2540 : 2)  ดงัทีแผนการศึกษาแห่งชาติ                  
(พ.ศ. 2545-2549) มีการดาํเนินการต่อเนือง ในดา้นแนวคิดทียดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาใน
ทุกมิติอยา่งเป็นองคร์วม และใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทีสมดุล ทงัดา้นตวัตน สังคม  เศรษฐกิจ 
และสิงแวดล้อมพฒันาคนให้สามารถปรับตวัอย่างรู้เท่าทนัได้รวดเร็ว  มุ่งปฏิรูปการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น ทาํเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเริม
สร้างสรรค์  สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  เพือเสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถใน        
การแข่งขนัของประเทศใหก้า้วตามโลกอยา่งรู้เท่าทนั 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้จดัการศึกษาเป็น                     
3 ระดบั คือ 1) ระดบัประถมศึกษา (ชนัประถมศึกษาปีที 1- 6)  2) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้                    
(ชนัมธัยมศึกษาปีที 1- 3)  และ 3) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชนัมธัยมศึกษาปีที 4 - 6) โดย
กําหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร แบ่งเป็น  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ   1) ภาษาไทย                            
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2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์  4) สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  5) สุขศึกษาและพลศึกษา         
6) ศิลปะ  7) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  และ 8) ภาษาต่างประเทศ 

 กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยเีป็นสาระหนึงในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551 ทีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะ มีคุณธรรมมีจิตสาํนึก
ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มในการทาํงานเพือดาํรงชีวิตและครอบครัว  มีทกัษะ
กระบวนการทาํงาน การจดัการ การทาํงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้  สามารถแกปั้ญหาใน    
การทาํงาน รักการทาํงานและมีเจตคติทีดีต่องาน มีทกัษะมีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต เขา้ใจ
ธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลย ี ใชค้วามรู้  ภูมิปัญญา จินตนาการและความคิดอยา่งมี
ระบบในการออกแบบ  สร้างสิงของเครืองใช้ วิธีการเชิงกลยุทธ์  ตามกระบวนการเทคโนโลย ี
สามารถตดัสินใจ เลือกใชเ้ทคโนโลยทีางสร้างสรรคต่์อชีวิต สังคม สิงแวดลอ้ม โลกของงานอาชีพ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้ใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน     
การสืบคน้ขอ้มูลการเรียนรู้  การสือสาร  การแกปั้ญหา  การทาํงานและอาชีพ  อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรมมีการวางแผนเชิงกลยทุธแ์ละมีความคิดสร้างสรรค ์

 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเป็นสาระที 3 ในกลุ่มวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีซึงมีเนือหาครอบคลุมความรู้ความเขา้ใจเกียวกับแนวคิด  หลักการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การใชง้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และคุณธรรมจริยธรรม  และผลกระทบทีเกิดจาก
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในสงัคม  และการจดัการเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาส
ไดฝึ้กปฏิบติั ใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ ในการทาํงาน และเน้นให้นักเรียนไดท้กัษะเกียวกบัการจดัการ
สารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม  และผลกระทบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในสังคม  จะเห็น 
ไดว้า่เป็นลกัษณะการผสมผสานของทกัษะสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ดว้ยกนัเพือให้
นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเครืองมือในการเสาะแสวงหาความรู้  ขอ้มูลข่าวสาร 
ตลอดจนวเิคราะห์ตดัสินใจเกียวกบัสารสนเทศทีไดม้า  เพอืนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันัน
นักเรียนทุกคนระดับประถมศึกษาขึนไปตอ้งเรียนรู้เรืองเทคโนโลยีสารสนเทศเพือนํามาใช้ใน
ชีวติประจาํวนัและสงัคมในยคุโลกาภิวตัน์ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวด 9 มาตรา 66 กล่าวถึง
เทคโนโลยีเพือการศึกษาว่าผูเ้รียนมีสิทธิได้รับการพฒันาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี  
เพือการศึกษาในโอกาสแรกทีทําได้ เพือให้มีความรู้และทักษะ เพียงพอทีจะใช้เทคโนโลยี            
เพอืการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ  การจดัการเรียนการสอน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จึงมุ่งให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากการทาํงานเน้นให้นักเรียน
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แกปั้ญหา สร้างสรรคง์านและกาํหนดเป้าหมายและวางแผนในการทาํงาน ซึงหมวด 4 มาตรา 22 

กล่าวถึงการจดัการศึกษาวา่ตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพฒันาตนเองได้
และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 56) 
 โรงเรียนวดัเจริญธรรม  อําเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้เห็นความสําคัญของการพฒันาและส่งเสริมพฒันา                  
การเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาโดยตลอด  และไดพ้ฒันาการจดัการเรียนการสอนในวิชา
คอมพวิเตอร์มาตลอด  จะเห็นไดจ้ากแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการไดก้าํหนดโครงการให้มี 
การส่งเสริมและสนับสนุนเครืองคอมพิวเตอร์การสือสารดว้ยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตลอดจน       
การพฒันาการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ แต่ขณะเดียวกันคุณภาพการเรียนการสอน และ
ความสามารถของนักเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัทีไม่น่าพอใจ จากรายงานผลการประเมินของ
สาํนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา  2551 ด้านผลผลิตมาตรฐานที 4 นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทศัน์ อยู่ในระดับพอใช้ และมาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง ผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้(สาํนักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษา 2552 : 37)  และจากรายงานการประเมินผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชา
คอมพวิเตอร์ ปีการศึกษา 2551 นกัเรียนมีผลคะแนนเฉลียตาํกว่าเกณฑม์าตรฐานทีโรงเรียนกาํหนด
คือ ร้อยละ 60.05 ซึงโรงเรียนไดก้าํหนดเกณฑข์องนักเรียนว่านักเรียนจะตอ้งมีผลการเรียนผ่าน
เกณฑก์ารประเมินตามหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ทุกรายวชิา (โรงเรียนวดัเจริญธรรม 2551 : 12)                 
 ผูว้ิจยัได้ศึกษาปัญหาสําคญัซึงทาํให้ผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาอยูใ่นระดบัพอใช ้และนกัเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ตาํกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีกําหนดไว  ้พบว่า 1) ขาดอุปกรณ์  และสือการเรียนการสอนทีมีความเหมาะสม                            
2) ครูเป็นผูท้ ําหน้าทีในการจัดการเรียนการสอนเพียงผู ้เดียว  3) กิจกรรมการเรียนการสอน            
ไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอน  4) เทคนิควธีิการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้
ของครูไม่หลากหลาย  5) เนือหาทีเรียนยากเกินไปส่วนใหญ่ครูใชก้ารบรรยาย และ 6) นักเรียน    
ขาดทกัษะในการใชค้อมพวิเตอร์   
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัญหาทีสําคัญยิง คือ  การขาดสือการเรียน                  
การสอนทีเหมาะสม และสอดคลอ้งกับยุคสมยัของเทคโนโลย ีโดยเฉพาะการสืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต  ซึงปัจจุบนัการสืบค้นขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกสาระ                
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การเรียนรู้  ถ้านักเรียนไม่รู้วิธีการเขา้สืบคน้ขอ้มูลจะส่งผลให้การคน้ควา้ของนักเรียนไม่ทนัต่อ             
ยุคสมัย  ผูว้ิจัยในฐานะผูส้อนพิจารณาเห็นว่าปัญหาการใช้สือในการสืบค้นข้อมูลควรได้รับ         
การแก้ปัญหาเป็นอันดับแรก เนืองจากเป็นสาเหตุสําคัญทีส่งผลต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนกัเรียน  ซึงถา้หากไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะส่งผลเสียอยา่งมาก  จากการศึกษาคน้ควา้
และจากความคิดเห็นของนักการศึกษา  นักวิชาการ และผลจากการวิจยัพบว่า ชุดการเรียนรู้            
สือประสมมีความเหมาะสมทีจะนาํมาใชแ้กปั้ญหาดงักล่าว  ดงันัน ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะศึกษา
เกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม ซึงนบัไดว้า่เป็นนวตักรรม
ชนิดหนึงทีมีความเหมาะสมทีจะนาํไปใชใ้นการประกอบการเรียนการสอนช่วยในการเปลียนแปลง
พฤติกรรมของผูเ้รียนให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ (บุญเกือ  ควรหาเวช 2543 : 91-92)               
ชุดการเรียนรู้มีหลายรูปแบบเช่น 1) ชุดการเรียนรู้ประกอบคาํบรรยาย เป็นชุดการเรียนรู้สาํหรับ
ผูส้อนใชส้อนผูเ้รียนเป็นกลุ่มใหญ่ หรือเป็นการสอนทีตอ้งการปูพืนฐานให้ผูเ้รียนส่วนใหญ่รู้และ
เขา้ใจ ในเวลาเดียวกนัมุ่งขยายเนือหาสาระให้ชัดเจนยิงขึน สือทีใชอ้าจได้แก่ รูปภาพ  แผนภูมิ 
สไลด ์ วดีิโอ  เทปบนัทึกเสียง หรือกิจกรรมทีกาํหนดไว ้เป็นตน้  ขอ้สาํคญัก็คือ สือทีจะนาํมาใชนี้
จะตอ้งให้ผูเ้รียนได้เห็นอยา่งชดัเจนทุกคน  2) ชุดการสอนสาํหรับกิจกรรมกลุ่ม เป็นชุดการสอน
แบบกิจกรรมทียึดระบบการผลิตสือการสอนตามหน่วยและหัวเรืองเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
ประกอบกิจกรรมร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยงิในห้องเรียน  ประกอบดว้ยชุดยอ่ยทีมีจาํนวนศูนยท์ี
แบ่งไวใ้นแต่ละหน่วย ในแต่ละศูนยมี์สือหรือบทเรียนครบชุดตามจาํนวนผูเ้รียนในศูนยกิ์จกรรม 
นนั ๆ สิงทีใชใ้นศูนยจ์ดัไวใ้นรูปสือผสม  อาจใชสื้อรายบุคคลหรือสือสาํหรับกลุ่มทีผูเ้รียนทงัศูนย์
จะใชร่้วมกนัได ้และ 3) ชุดการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกตัภาพ  เป็นชุดการสอน
สาํหรับเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล  ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาหาความรู้ตามความสามารถ และความ
สนใจของตนเอง  อาจจะเรียนทีโรงเรียนหรือทีบา้นก็ได ้  ส่วนมากมกัจะมุ่งให้ผูเ้รียนไดท้าํความ
เขา้ใจในเนือหาวชิาทีเรียนเพมิเติม  ผูเ้รียนสามารถประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง 

 จากการสังเคราะห์งานวิจัย เกียวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู้สือประสม  พบว่า                       
การเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท์ีกาํหนดไว ้ และผลการเรียนรู้
หลังเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้สือประสมสูงกว่าก่อนเรียน   ดังผลงานวิจยัของ เจตนา  อินต๊ะเชือ                    
(2543 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง การพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความขนัพืนฐานโดยใช้สือประสม 
ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย  พบว่า                  
1) สือประสมทีสร้างเพือพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความมีประสิทธิภาพ 83.35/80.42 และ                            

2) ความสามารถในการเขียนเรียงความภายหลังการใช้สือประสมของนักเรียนทังกลุ่มสูง                       
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กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มตาํ มีการพฒันาสูงขึนทุกกลุ่ม  และมีการพฒันาตามเกณฑก์ารประเมิน   
ทุกด้าน นรเศรษฐ์  สุทธิธรรม (2543 : บทคัดย่อ)  ศึกษาเรืองการพฒันาชุดการเรียนด้วย
คอมพวิเตอร์ โดยมีวตัถุประสงคด์งันี  1) เพือพฒันาชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพชีวภาพ เรือง โลกแห่งแสงสี สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ ์85/85  2) เพือศึกษาความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

หลงัจากเรียนดว้ยชุดการเรียนดว้ยคอมพวิเตอร์วชิาวทิยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรืองโลกแห่งแสงสี 
และ 3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีต่อชุดการเรียนด้วย
คอมพวิเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรือง โลกแห่งแสงสี  ผลการวิจยัพบว่า ชุดการเรียน
ด้วยคอมพิวเตอร์ทีสร้างและพฒันาขึนทงั 3 หน่วย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 ดังนี 
86.00/86.11, 85.41/85.15 และ 86.11/86.25 ตามลาํดบั  ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียนเพิมขึน
อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์         
มีคุณภาพในระดบัดี   เพชรพล เจริญศกัดิ (2543 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง การพฒันาชุดการเรียนดว้ย
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาคณิตศาสตร์ เรืองทฤษฎีบทของปีทาโกรัส  สําหรับ
นักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั
พบว่า 1) ชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80  2) ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนสูงขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และ  

3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยงิทีจะนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ปีที 3
ในโรงเรียนสงักดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร   วนัเพญ็  มีคาํแสน (2544 : บทคดัยอ่) ศึกษา
เรือง การพฒันาชุดการสอนสือประสม เรือง ทวปีเอเชีย : ดินแดนแห่งความแตกต่างสาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล โดยมีขนัตอนการพฒันา            
ชุดการสอนสือประสม  ดังนีคือ 1) การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน  2) การพฒันาและหาประสิทธิภาพ              
ชุดการสอนสือประสม  3) การทดลองใชชุ้ดการสอนสือประสม    และ 4) การประเมินชุดการสอน
สือประสม  ผลการวจิยัพบวา่  ชุดการสอนสือประสมทีสร้างขึน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.11/86.16  
และผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนสือประสมแตกต่างกันอย่าง                       
มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ทม  พิมพท์นต ์ (2545 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง  การพฒันาชุด                
การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายวิชาคณิตศาสตร์  เ รือง  ทศนิยมสําหรับนักเรียน                        
ชันประถมศึกษาปีที  6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัลพบุรีโดยมี
วตัถุประสงคเ์พอื 1) พฒันาชุดการเรียนดว้ยคอมพวิเตอร์ผา่นเครือข่ายวชิาคณิตศาสตร์ เรืองทศนิยม
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สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  2) ทดลองใช้
ชุดการเรียนทีพฒันาขึนและประเมินความกา้วหน้าของผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน  และ  

3) ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อชุดการเรียนทีพฒันาขึน ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดการเรียนดว้ย
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายทีพฒันาขึน มีประสิทธิภาพ 78.20/79.48,  79.75/78.15 และ 78.36/78.00 

ซึงถือว่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  2) นักเรียนมีความกา้วหน้าในการเรียนเพิมขึนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  และ 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายว่าเหมาะสมทีจะนําไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที 6  ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี  ในทาํนองเดียวกนั   
สุเมธ  ปานะถึก (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง การวิจยัเพือพฒันาชุดการเรียนรู้แบบสือประสมเพือ
การจดัการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้  โดยมีขนัตอนการพฒันาชุดการเรียนรู้                
สือประสม ดงันีคือ  1) สร้างและ พฒันา ปรับปรุงแกไ้ขชุดการเรียนรู้แบบสือประสมเพอืการจดัการ
ความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้  2) หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แบบสือประสม 

จากการเปรียบเทียบผลการทาํกิจกรรมระหว่างการใชชุ้ดการเรียนรู้กบัผลการทดสอบหลงัการใช ้
ชุดการเรียนรู้ ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพในระดบัมาตรฐาน 80/80   และ 3) ศึกษาเปรียบเทียบผลที
เกิดขึนจากการนาํชุดการเรียนรู้แบบสือประสมเพือการจดัการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูป
การเรียนรู้ไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายในภาคสนามทีโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สังกดัสาํนักงาน
เขตพืนทีการศึกษาหนองบวัลาํภู เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า  ชุดการเรียนรู้แบบสือประสมทีผูว้ิจยั   
สร้างขึน มีประสิทธิภาพ 82.53/84.24 ซึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานทีกาํหนดไวแ้ละผลสัมฤทธิทางการ
เรียนของนกัเรียนทีใชชุ้ดการเรียนรู้แบบสือประสมหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 

 ผลการศึกษางานวิจัยพอสรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้      
สือประสมสามารถพฒันาการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนโดยนักเรียนทีไดรั้บการเรียนรู้ดว้ย   
ชุดการเรียนรู้สือประสม มีผลสัมฤทธิทางการเรียนในวิชาต่าง ๆ สูงกว่าก่อนเรียนหรือสูงกว่ากลุ่ม    
ทีเรียนตามปกติ และช่วยพฒันาการเรียนการสอน ส่งเสริมกิจกรรมทีมุ่งพฒันาผูเ้รียนเป็นสําคญั                     
การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม  จึงมีคุณค่าเหมาะสมทีจะนาํไปใชก้ารจดัการเรียนการสอน
และจากสภาพปัญหาผลการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ตาํกว่าเกณฑม์าตรฐานทีกาํหนด  และยงัไม่
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  จึงจาํเป็นทีจะตอ้งหาแนวทางแก้ไข  นอกจากนันยงัมีปัญหาด้าน             
การจดัการเรียนการสอนของครูอนัเนืองมาจากการขาดแคลนนวตักรรมและสือการสอนทีมีคุณภาพ
อันจะส่งเสริมการเรียนรู้และแรงจูงใจของผู ้เรียนให้มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ                         
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ทางคอมพิวเตอร์  ผูว้ิจัยจึงสนใจทีจะพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใช้อินเทอร์เน็ต        
เพอืการสือสารสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ของโรงเรียนวดัเจริญธรรม  อาํเภอบา้นโป่ง  
จงัหวดัราชบุรี  เพอืนกัเรียนจะไดเ้กิดการเรียนรู้ตามเกณฑท์ีตงัไว ้ และสามารถฝึกปฏิบตัิดว้ยตนเอง
ได ้และยงัสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษา

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  ครูผูส้อนควรพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ใหน่้าสนใจ ทาํใหน้กัเรียนอยากทดลองปฏิบตัิ  และภาคภูมิใจในความสาํเร็จทุกขนัตอน  จึงควรนาํ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ทีศึกษาค้นควา้จากงานวิจัยมาพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
ของผูเ้รียน  และส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองได้เต็มศกัยภาพ  ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้
แนวคิดและงานวจิยัต่าง ๆ เพอืเป็นแนวทางในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม  นักการศึกษาได้
เสนอขนัตอนการพฒันาไวด้งันี คือ บุญเกือ ควรหาเวช (2543 : 47-48) ไดเ้สนอขนัตอนในการสร้าง
และพฒันาชุดการเรียนการสอนไว ้10 ขนัตอน คือ 1) กาํหนดหมวดหมู่เนือหาและประสบการณ์   
2) การกําหนดหน่วยการสอน 3) การกําหนดหัวเรือง 4) การกาํหนดมโนทัศน์และหลักการ                 
5) การกําหนดวตัถุประสงค์  6) การกาํหนดกิจกรรมการเรียน 7) การกําหนดการประเมินผล               
8) การเลือกและผลิตสือการสอน   9) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้   และ 10) การใช้ชุด        
การเรียนรู้  วนัเพญ็  มีคาํแสน (2544 : 16) ไดเ้สนอขนัตอนการสร้างชุดการเรียนรู้สือประสมไวด้งันี  
1) ขันวิเคราะห์เนือหา 2) ขันวางแผนการสอน 3) ขันผลิตสือการสอน และ 4) ขันทดสอบ
ประสิทธิภาพ 

 ในการวิจยัเพือพฒันาชุดการเรียนรู้ในครังนี  ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์งานวิจยัเป็นกรอบ
แนวคิดโดยมีขนัตอนการพฒันาชุดการเรียนรู้ 4 ขนัตอน ดังนี  1) ศึกษาข้อมูลพืนฐานได้แก่ 
วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกับชุดการเรียนรู้ ศึกษาความ
ต้องการของนักเรียนในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรืองการใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร                      
จากนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัเจริญธรรม  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี   ศึกษา
ความคิดเห็นเพือพฒันาชุดการเรียนรู้ เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสารจากครูผูส้อนวิชา    
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2) การพฒันาชุดการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดัทาํโครงร่างชุดการเรียนรู้                    
ซึงประกอบดว้ย  คาํนาํ  วตัถุประสงค์  คู่มือสาํหรับครู (คาํชีแจงในการใช้ชุดการเรียนรู้  บทบาท
ครูผูส้อน  ขนัตอนการใชชุ้ดการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้   แบบประเมินผลงานนักเรียน)  คู่มือ
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สําหรับนักเรียน  (ใบงาน  ใบความรู้  สือการเรียนรู้   แบบฝึกหัด  แบบทดสอบ  แนวเฉลย )                       
3) ทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมกับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัเจริญธรรม                            
อําเภอบ้านโป่ง  จังหวดัราชบุรี  และ 4 ) ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู้สือประสม                
จากขนัตอนการพฒันาชุดการเรียนรู้ ผูว้จิยักาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัแผนภาพที 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                ไม่ผ่าน 
                
               ไม่ผา่น            

                                                                                     

                                                         ผา่น 
                      
                       
 
 

แผนภาพที 1    กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ศึกษาข้อมูลพนืฐาน 
 
 

1. วิเคราะห์หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนั
พืนฐาน  พุทธศกัราช  
2551  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยชีนั ป.6 
2.  ศึกษาเอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี  งานวิจยั  เกียวกบั
ชุดการเรียนรู้ 

สือประสม 

3.  ศึกษาความตอ้งการ
ของนกัเรียนเกียวกบั 

การพฒันาชุดการเรียนรู้
สือประสมเกียวกบั 
- เนือหา 
- องคป์ระกอบ 

- ลกัษณะ/รูปแบบ   
- การจดักิจกรรม 

- สือการเรียนรู้ 

- การวดัผลและ
ประเมินผล 

4.  ศึกษาความคิดเห็น 

เพือพฒันาชุดการเรียนรู้
สือประสมจากครูผูส้อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

การพฒันาและ 
หาประสิทธิภาพ 

 

1. พฒันาชุดการเรียนรู้ 
สือประสม ประกอบดว้ย 
(คู่มอืครู) 1. คาํนาํ         
2. วตัถุประสงค ์  3. คาํชีแจง    
4. แผนการจดัการเรียนรู้           
5. ใบความรู้ 
(คู่มอืนักเรียน)  
1. คาํนาํ     2. วตัถุประสงค ์      
3. คาํชีแจง    
4. บทบาทของนกัเรียน             

5. ขนัตอนการใชชุ้ด 

การเรียนรู้สือประสม  

6. ใบความรู้  7. ใบงาน 

8. แบบทดสอบ                   
9.เฉลย แบบทดสอบ 

 

2. ตรวจสอบชุดการเรียนรู้
สือประสมโดยผูเ้ชียวชาญ
ดว้ยการหาค่า IOC 

 

3.  หาประสิทธิภาพแบบ
รายบุคคล (Individual  

Tryout)  ปรับปรุงแกไ้ข 

 

4. หาค่าประสิทธิภาพ               
แบบกลุ่มเล็ก (Small Group 

Tryout)  ปรับปรุงแกไ้ข 

การทดลองใช้ 
 
 

ทดลองใชชุ้ด          
การเรียนรู้สือ
ประสมกบันกัเรียน
ชนัประถมศึกษา         
ปีที  6 โรงเรียน           
วดัเจริญธรรม 
อาํเภอบา้นโป่ง  
จงัหวดัราชบุรี  

จาํนวน 12  คนและ
หาค่าประสิทธิภาพ
แบบภาคสนาม 
(Field  Tryout)           
โดยกาํหนดเกณฑ ์
80/80 

ประเมินผลและ     
ปรับปรุงแก้ไข 

 

1.  ผลการเรียนรู้ 
เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ต 

เพือการสือสาร 

2. ความสามารถ
ในการปฏิบตัิงาน
ดา้นการใช้
คอมพิวเตอร์
สืบคน้ขอ้มูล    
3.  ความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมี
ต่อการจดัการ
เรียนดว้ยชุดการ
เรียนรู้สือประสม 
เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ตเพือ
การสือสาร 

  ผลการประเมิน 

ชุดการเรียนรู้ 
สือประสมฉบับสมบูรณ์ 

ปรับปรุงแกไ้ข 

   ผา่น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 .  เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 

                 .  เพือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ สือประสม  เ รือง  การใช้
อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 

 .   เพือทดลองใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  
 .   เพือประเมินผลการเรียนรู้  เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสารก่อนและ       
หลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม ความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้
ขอ้มูล  ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง                 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 
 

คาํถามของการวิจัย 
 .   ผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ผลเป็นอยา่งไร 

 .   ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สาํหรับนักเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6 ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 

 .   ผลการทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 เป็นอยา่งไร 

 .   ผลการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนและหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมแตกต่างกนั
หรือไม่ ความสามารถในการปฏิบตัิงานอยูใ่นระดบัใด และเป็นอยา่งไร ความคิดเห็นของนักเรียน   
ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมอยูใ่นระดบัใด  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 .   ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สาํหรับนักเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 .   ผลการเรียนรู้ เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร ของนักเรียนชนัประถมศึกษา 
ปีที 6 ก่อนและหลงัเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
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ขอบเขตของการวิจัย  
 1.   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

           1.1  ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   อาํเภอ            
บา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  จาํนวน              

5 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนวดัม่วง จาํนวน 30 คนโรงเรียนวดัเขาขลุง จาํนวน 20 คน 
โรงเรียนวดัสระสีมุม  จาํนวน 15 คน โรงเรียนวดัโกสินารายน์ จาํนวน 25 คน โรงเรียน                        
วดัเจริญธรรม จาํนวน 12  คน รวม 102 คน  ซึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2553   
(สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  (2553 : 65) 
  1.2  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียน                    
วดัเจริญธรรม  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2  จาํนวน 12 คน  ซึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 3 ซึงไดม้าดว้ยวิธี
สุ่มอยา่งง่ายแบบจบัสลาก โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 2.    ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษา   
   2.1  ตวัแปรตน้ (Independent  Variables) ไดแ้ก่  ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง                 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 

     2.2  ตวัแปรตาม (Dependent  Variables) ไดแ้ก่ 

                      2.2.1 ผลการเรียนรู้ เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  
                  2.2.2 ความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชค้อมพวิเตอร์สืบคน้ขอ้มูล     
                   2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้      

สือประสม 
   3.  เนือหาทีใช้ในการทดลอง เป็นเนือหาทีอยูใ่นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศักราช 51 และหลักสูตร
สถานศึกษาวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีชนัประถมศึกษาปีที 6 สาระที 3 มาตรฐาน 3.1  เขา้ใจ 
เห็นคุณค่าและการใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลการเรียนรู้  การสือสาร  
การแกปั้ญหาการทาํงานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม หน่วยการเรียนรู้
เรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 5 เรือง ดังนี 1) ประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต               
2) การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต  3) การใชโ้ปรแกรม Internet  Explorer  4) การสืบคน้ขอ้มูลจาก
เวบ็ไซต ์ และ 5) การใช ้E-mail   
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 4.   ระยะเวลาในการทดลอง    ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ เรือง การใช้อินเทอร์เน็ต        
เพอืการสือสาร สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ในปีการศึกษา 3  ภาคเรียนที 2 โดยใช้
เวลาในการทดลอง 12 สปัดาห์ ๆ ละ  วนั วนัละ 1 ชวัโมง รวมทงัสิน 2 ชวัโมง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.   ชุดการเรียนรู้สือประสม  หมายถึง  ชุดการเรียนรู้ทีผูว้จิยัสร้างขึน โดยมีเนือหาเรือง
การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  ซึงประกอบดว้ย  คู่มือนักเรียน  ซีดีรอม โปรแกรมนําเสนอ  
ภาพประกอบ 

 2.   การพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม หมายถึง  กระบวนการสร้างชุดการเรียนรู้ 4 ขนั 
คือ ขนัตอนที 1 วจิยั (Research) : การศึกษาขอ้มูลพนืฐาน  ขนัตอนที 2  (Development) : การพฒันา
และหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม   ขนัตอนที 3 วิจยั (Research) : การทดลองใช ้ 
ชุดการเรียนรู้สือประสมทีสร้างขึน  และขนัตอนที 4  พฒันา (Development) : การประเมินผลและ
ปรับปรุงชุดการเรียนรู้สือประสม 
 3.   การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร หมายถึง  เนือหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้        
การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสาระที 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร หน่วยการเรียนรู้ 
เรือง เทคโนโลยสีารสนเทศ  ซึงเป็นความรู้เกียวกบัอินเทอร์เน็ตเพอืการสือสารประกอบดว้ยเนือหา                    
5 เรือง ได้แก่ 1) ประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  2) การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 3) การใช้
โปรแกรม Internet  Explorer  4) การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์ และ 5) การใช ้E-mail  

 4.   ผลการเรียนรู้  หมายถึง  คะแนนของนกัเรียนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
เรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสารเกียวกบั  ประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  การเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ต  การใช้โปรแกรม Internet Explorer  การสืบคน้ข้อมูลจากเว็บไซต์ และการใช ้                           
E-mail  ทีผูว้จิยัสร้างขึน 
 5.   ความสามารถในการปฏิบตัิงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล   หมายถึง  
พฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบติังานเกียวกับ  การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต  การใช้โปรแกรม 
Internet Explorer  และการสืบค้นข้อมูล  การสมัครอีเมล์  และการรับส่งอีเมล์ โดยใช้เกณฑ ์                   
การประเมินแบบรูบริค (Rubric)  ซึงวดัโดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้น                   
การใชค้อมพวิเตอร์สืบคน้ขอ้มูล ทีผูว้จิยัสร้างขึนเป็นระดบัคะแนน             
 6.   ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง  ความรู้สึกของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วย   
ชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสารในด้านบรรยากาศการเรียนรู้                    
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  และดา้นประโยชน์ของชุดการเรียนรู้สือประสม   
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 7.   ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้   หมายถึง  เกณฑ์ตรวจสอบชุดการเรียนรู้                     
สือประสมทีสร้างขึนใหมี้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ ์80/80 คือ 
                E1    ร้อยละ 80  ตวัแรก    หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยประเมิน
จากคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนทงัหมดคิดเป็นค่าเฉลีย  
ร้อยละ 80 

                 E2  ร้อยละ 80  ตวัหลัง   หมายถึง ประสิทธิภาพของผลผลิต โดยประเมินจาก
คะแนนหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของนักเรียนทงัหมด คิดเป็นค่าเฉลีย
ร้อยละ 80 

    8.  นักเรียน   หมายถึง   ผู ้ทีก ําลังศึกษาในชันประถมศึกษาปีที  6 ภาคเรียนที 2                            
ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนวดัเจริญธรรม  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี   
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บทที  2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การวิจัย เ รืองการพัฒนาชุดการเ รียน รู้ สือประสม  เ รือง  การใช้อิน เทอร์ เ น็ต                  
เพอืการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ในครังนี ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  เอกสารและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้ ดงันี 

 1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้                
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 2.  หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวดัเจริญธรรม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

 3.  การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

 4.  ชุดการเรียนรู้ 
 5.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2544 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาํหนดจุดหมาย และมาตรฐาน       
การเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา                    
มีคุณภาพชีวิตทีดีและมีขีดความสามารถ ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ 

2544)  พร้อมกนันีได้ปรับกระบวนการพฒันาหลักสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 ทีมุ่งเน้น
การกระจายอํานาจทางการศึกษาให้ท้องถินและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมใน           
การพฒันาหลกัสูตรเพือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน (สาํนกันายกรัฐมนตรี
2542) จากการวจิยัและติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะ 6 ปีทีผ่านมา (สาํนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา 2546 ก, 2546 ข, 2548 ก, 2548 ข, สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547, 

สาํนกัผูต้รวจราชการและติดตามประเมินผล 2548, สุวิมล ว่องวาณิช, นงลกัษณ์ วิรัชชยั 2547 และ 

Nutravong 2002, Kittisunthorn 2003) พบว่า หลักสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544                  
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มีจุดดีหลายประการ เช่น  ช่วยส่งเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษาทําให้ท้องถินและ
สถานศึกษามีส่วนร่วม  และมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถิน และมีแนวคิดและหลกัการในการส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วมอยา่งชดัเจน 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยงัได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นทีเป็นปัญหาและความ                   
ไม่ชดัเจนของหลกัสูตรหลายประการทงัในส่วนของเอกสารหลกัสูตร  กระบวนการนาํหลกัสูตรสู่
การปฏิบตัิ  และผลผลิตทีเกิดจากการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปัญหาความสับสนของผูป้ฏิบตัิในระดบั
สถานศึกษาในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่กาํหนดสาระ และผลการ
เรียนรู้ทีคาดหวงัไวม้าก  ทาํใหเ้กิดปัญหาหลกัสูตรแน่น การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน 

ส่งผลต่อปัญหาการจดัทาํเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทงั
ปัญหาคุณภาพของผูเ้รียนในดา้นความรู้  ทกัษะ  ความสามารถ  และคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ยงัไม่
เป็นทีน่าพอใจ  นอกจากนันแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
ไดชี้ให้เห็นถึงความจาํเป็น ในการปรับเปลียนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มี
คุณธรรม  และมีความรอบรู้  อยา่งเท่าทนั ให้มีความพร้อมทงัดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปลียนแปลงเพือนาํไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อยา่งมนัคง แนวการ
พฒันาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพืนฐานจิตใจทีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทงัมี
สมรรถนะ  ทกัษะและความรู้พืนฐานทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต  อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ
แบบยงัยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2549) ซึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษที 21 โดยมุ่ง
ส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทยให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค ์ มีทกัษะดา้น
เทคโนโลย ี สามารถทาํงานร่วมกับผูอื้น  และสามารถอยูร่่วมกับผูอื้นในสังคมโลกได้อยา่งสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551) จากขอ้คน้พบในการศึกษาวิจยัและติดตามผลการใช้หลักสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ทีผ่านมา ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที10 เ กียวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย  และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษที 21  จึงเกิดการทบทวนหลกัสูตรการศึกษา
ขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 เพือนําไปสู่การพฒันาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 

พทุธศกัราช 2551  ทีมีความเหมาะสมชดัเจน ทงัเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

และกระบวนการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัในระดบัเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมี้
การกาํหนดวิสัยทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัชีวดัทีชดัเจน  เพอืใชเ้ป็นทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตรการเรียนการสอนในแต่ละ
ระดบั  นอกจากนันไดก้าํหนดโครงสร้างเวลาเรียนขนัตาํของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละ        

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

16 

ชนัปีไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง  และเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาเพิมเติมเวลาเรียนไดต้ามความพร้อม
และจุดเนน้ อีกทงัไดป้รับกระบวนการวดัและประเมินผลผูเ้รียน เกณฑก์ารจบการศึกษาแต่ละระดบั 

และเอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความ
ชัดเจนต่อการนําไปปฏิบัติ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวดัทีกําหนดไวช่้วยทาํให้หน่วยงาน           
ทีเกียวขอ้งในทุกระดับเห็นผลคาดหวงัทีต้องการในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีชัดเจน             
ตลอดแนว ซึงจะสามารถช่วยให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งในระดับทอ้งถินและสถานศึกษาร่วมกัน
พฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งมนัใจ  ทาํใหก้ารจดัทาํหลกัสูตรในระดบัสถานศึกษามีคุณภาพและมีความ
เป็นเอกภาพยงิขึน  อีกทงัยงัช่วยใหเ้กิดความชดัเจนเรืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และช่วย
แก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษาดังนันในการพฒันาหลักสูตรในทุกระดับตังแต่
ระดับชาติจนกระทงัถึงสถานศึกษาจะตอ้งสะทอ้นคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั      
ทีกําหนดไวใ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน รวมทังเป็นกรอบทิศทางในการจัด
การศึกษาทุกรูปแบบและครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน  

 การจดัหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานจะประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทีคาดหวงัได ้

ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งทงัระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผิดชอบโดยร่วมกนัทาํงาน
อยา่งเป็นระบบ และต่อเนือง ในการวางแผน ดาํเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแกไ้ขเพอืพฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้

  

วิสัยทัศน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช ( กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 2551 : 4) มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็น
มนุษยท์ีมีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น  
พลโลก ยดึมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้
และทกัษะพนืฐาน รวมทงั เจตคติ ทีจาํเป็นต่อการศึกษา  การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็ม
ตามศกัยภาพ  

 

หลักการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 มีหลกัการทีสาํคญัดงันี 

 . เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐาน  
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม             
บนพนืฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
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   2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือปวงชน  ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 

 3.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอาํนาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

 4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทงัด้านสาระการเรียนรู้ เวลา  และ       
การจดัการเรียนรู้ 

 5.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 6.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์จุดหมาย 
 

จุดหมาย 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  

มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ   จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพือให้
เกิดกบัผูเ้รียน  เมือจบการศึกษาขนัพนืฐาน ดงันี 

 1.   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพงึประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง   
 2.   มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ี และ
มีทกัษะชีวติ  
 3.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 
 4.   มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมนัในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพฒันา
สิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข     
 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานทีกาํหนด  ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ดงันี 
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 สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 2551 : 6)   มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคัญ                         
5  ประการ ดงันี 

 1.  ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพือ
แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทงัการเจรจาต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการสือสารทีมีประสิทธิภาพ    
โดยคาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสงัคม 

 2.   ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนําไปสู่การสร้าง   
องคค์วามรู้ หรือสารสนเทศเพอืการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.  ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
ต่าง ๆ ทีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพนืฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  
เขา้ใจความสมัพนัธ ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยกุต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อตนเอง สงัคมและสิงแวดลอ้ม 

 4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ 
ไปใชใ้นการดาํเนินชีวติประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง  การทาํงาน และ
การอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล  การจดัการปัญหาและ
ความขัดแยง้ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ส่ีงผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น 

 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช ้เทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพอืการพฒันาตนเองและสงัคม ในดา้นการเรียนรู้  
การสือสาร การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสมและมีคุณธรรม 
 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพอืใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ดงันี 

   ส
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 หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน    มุ่งพัฒนาผู ้เ รียนให้ มี คุณลักษณะ                   
อนัพงึประสงค ์เพอืใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก  ดงันี 

 1.   รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
 2.  ซือสตัยสุ์จริต 

 3.  มีวนิยั 

 4.   ใฝ่เรียนรู้ 

 5.   อยูอ่ยา่งพอเพยีง 

 6.   มุ่งมนัในการทาํงาน 

 7.   รักความเป็นไทย 
 8.   มีจิตสาธารณะ 

 นอกจากนี   สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิมเติมให้
สอดคลอ้งตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง     

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล  ต้องคํานึงถึงหลักพฒันาการทางสมองและ                    
พหุปัญญา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  จึงกําหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้  กลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ ดงันี  

 1.   ภาษาไทย 

 2.   คณิตศาสตร์ 

 3. วทิยาศาสตร์  

 4.   สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6.   ศิลปะ 

 7.   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 8.   ภาษาต่างประเทศ 

     ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํคญัของ 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิงทีผูเ้รียนพงึรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมทีพงึประสงคเ์มือจบการศึกษาขนัพนืฐาน  นอกจากนนัมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
สาํคญัในการขบัเคลือนพฒันาการศึกษาทงัระบบ   เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบว่า
ตอ้งการอะไร   จะสอนอยา่งไร  และประเมินอยา่งไร  รวมทงัเป็นเครืองมือในการตรวจสอบเพือ
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การประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ซึงรวมถึงการทดสอบระดับเขตพืนทีการศึกษา  และการทดสอบระดับชาติ  ระบบ      
การตรวจสอบเพือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิงสําคญัทีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาว่า
สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามทีมาตรฐานการเรียนรู้กาํหนดเพยีงใด 

 

ตัวชีวัด 
 ตวัชีวดัระบุสิงทีนกัเรียนพงึรู้และปฏิบติัได ้รวมทงัคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ระดบัชนั
ซึงสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมนําไปใช้ใน              
การกาํหนดเนือหา  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑส์าํคญัสาํหรับการวดั
ประเมินผลเพอืตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน   

 1.  ตวัชีวดัชันปี  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชันปีในระดับการศึกษา              
ภาคบงัคบั (ชนัประถมศึกษาปีที 1-ชนัมธัยมศึกษาปีที 3)             
      2.   ตวัชีวดัช่วงชนั เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
(ชนัมธัยมศึกษาปีที 4-6)  
                  หลกัสูตรไดมี้การกาํหนดรหัสกาํกับมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั เพือความเขา้ใจ
และใหสื้อสารตรงกนั ดงันี 

 

ว 1.1 ป. 1/2 
ป.1/2   ตวัชีวดัชนัประถมศึกษาปีที 1  ขอ้ที 2 

1.1       สาระที 1  มาตรฐานขอ้ที 1      

ว          กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 

ต 2.2 ม.4-6/ 3 

ม.4-6/3  ตวัชีวดัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ขอ้ที 3 

  2.3     สาระที 2 มาตรฐานขอ้ที 2 

  ต          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

21 

สาระการเรียนรู้  
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย  องค์ความรู้   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ซึงกาํหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานจาํเป็นตอ้ง
เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัแผนภาพที 2 (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขนัพนืฐาน 2551 : 7) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที  2  องคค์วามรู้  ทกัษะสาํคญัและคุณลกัษณะในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน

องค์ความรู้ ทกัษะสําคญั 
และคุณลกัษณะ 

ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขนัพนืฐาน 

วทิยาศาสตร์   :   การนาํความรู้ 

และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใชใ้นการศึกษา 
คน้ควา้หาความรู้ และแกปั้ญหา
อยา่งเป็นระบบ การคิดอยา่งเป็น
เหตุเป็นผล  คิดวเิคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม  :    การอยูร่่วมกนั
ในสังคมไทยและสังคมโลก
อยา่งสันติสุข  การเป็น
พลเมืองดี  ศรัทธาใน
หลกัธรรมของศาสนา การ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิงแวดลอ้ม ความรักชาติ 
และภูมิใจในความเป็นไทย 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะใน
การคิดริเริม  จินตนาการ 
สร้างสรรคง์านศิลปะ  
สุนทรียภาพและการเห็น
คุณค่าทางศิลปะ 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทกัษะ 

และวฒันธรรมการใชภ้าษา   
เพือ การสือสาร   ความชืนชม    
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย                    
และภูมิใจในภาษาประจาํชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    
ความรู้ทกัษะ  เจตคติ และ
วฒันธรรม การใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
สือสาร  การแสวงหา  
ความรู้และการประกอบ
อาชีพ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  :   
ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ 

ในการทาํงาน  การจดัการ              
การดาํรงชีวิต  การประกอบ
อาชีพ  และการใชเ้ทคโนโลยี 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 
ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริม
สุขภาพพลานามยัของตนเองและ
ผูอื้น  การป้องกนัและปฏิบติัต่อ 

สิงต่าง ๆ  ทีมีผลต่อสุขภาพอยา่ง 

ถูกวิธีและทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

คณติศาสตร์  :   การนาํความรู้
ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชใ้น                   
การแกปั้ญหา การดาํเนินชีวิต  
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล        
มีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์ 
พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบ 
และสร้างสรรค ์
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 กรอบภาพรวมของการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                      
ขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  ดังแผนภาพที 3 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  
2551: 8)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที 3   กรอบภาพรวมของการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
  ขนัพนืฐาน   
 

 วิสัยทัศน ์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึงเปนกําลังของชาติให้เปนมนุษย์ ทีมีความ
สมดุลทังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมันในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข   มีความรู้และทักษะพืนฐาน รวมทัง เจตคติ ทีจําเปนต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเปนสําคัญบนพืนฐานความเชือว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 

ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
1.  ความสามารถในการสือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
5.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
               1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
 2.  ซือสัตยสุ์จริต 
 3.  มีวนิัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยู่อย่างพอเพียง 
 6.  มุ่งมนัในการทาํงาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 

               มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วิทยาศาสตร์                               1.  กิจกรรมแนะแนว                 
 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา  6.  ศิลปะ          2.  กิจกรรมนกัเรียน                   
                    7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี      8. ภาษาต่างประเทศ                 3.  กิจกรรมเพือสังคมและ 
                                                                                                                                      สาธารณประโยชน์ 

คุณภาพของผู้เรียนระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 สาระที 1  การดาํรงชีวติและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการ
ทาํงาน  ทกัษะการจดัการ   ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั และทกัษะการ
แสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงานมีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร 
และสิงแวดลอ้มเพอืการดาํรงชีวติและครอบครัว  
 สาระที 2  การออกแบบและเทคโนโลย ี  

       มาตรฐาน ง 2.1  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสร้าง
สิงของเครืองใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้
เทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  สังคม สิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลย ี 
ทียงัยนื 

 สาระที 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร  
 มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน       
การสืบคน้ขอ้มูลการเรียนรู้ การสือสาร  การแก้ปัญหา  การทาํงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ                                 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
 สาระที 4  การอาชีพ   

 มาตรฐาน ง 4.1   เขา้ใจ มีทกัษะทีจาํเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
ใชเ้ทคโนโลยเีพอืพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพ 
 

ตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ทาํไมตอ้งเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยเีป็นกลุ่มสาระทีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียน                      
มีความรู้ ความเขา้ใจ  มีทกัษะพืนฐานทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และรู้เท่าทนัการเปลียนแปลง
สามารถนาํความรู้เกียวกบัการดาํรงชีวติ การอาชีพ  และเทคโนโลย ี มาใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน
อยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และแข่งขนัในสงัคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
รักการทาํงาน  และมีเจตคติทีดีต่อการทาํงาน  สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียงและ   
มีความสุข   
   เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยมุ่ีงพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วมเพือให้
มีความรู้ความสามารถมีทกัษะในการทาํงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีสาระสาํคญั  ดงันี   
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 การดํารงชีวิตและครอบครัว  เป็นสาระเกียวกับการทํางานในชีวิตประจําว ัน                           
การช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจทีพอเพียงไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม 
เน้นการปฏิบตัิจริงจนเกิดความมนัใจและภูมิใจในผลสาํเร็จของงาน  เพือให้คน้พบความสามารถ 
ความถนดั  และความสนใจของตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลยี  เป็นสาระเกียวกบัการพฒันาความสามารถของมนุษย์
อยา่งสร้างสรรค ์ โดยนําความรู้มาใช้กบักระบวนการเทคโนโลย ี สร้างสิงของเครืองใช้  วิธีการ 
หรือเพมิประสิทธิภาพในการดาํรงชีวติ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  เป็นสาระเกียวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การติดต่อสือสาร  การคน้หาขอ้มูล  การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ  การแกปั้ญหาหรือ
การสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

 การอาชีพ  เป็นสาระเกียวกับทกัษะทีจาํเป็นต่ออาชีพเห็นความสําคญัของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติทีดีต่ออาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสมเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต  และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

คุณภาพผู้เรียน 

                 จบชนัประถมศึกษาปีที 3 

 เขา้ใจวธีิการทาํงานเพอืช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใชว้สัดุ อุปกรณ์ และ
เครืองมือถูกตอ้งตรงกับลักษณะงาน มีทกัษะกระบวนการทาํงาน มีลักษณะนิสัยการทาํงานที
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยดั ปลอดภัย  สะอาด รอบคอบ และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิงแวดลอ้ม 

 เขา้ใจประโยชน์ของสิงของเครืองใชใ้นชีวติประจาํวนั  มีความคิดในการแกปั้ญหาหรือ
สนองความตอ้งการอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะในการสร้างของเล่น  ของใชอ้ยา่งง่าย โดย
ใชก้ระบวนการเทคโนโลย ีไดแ้ก่ กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งถูกวิธี  
เลือกใชสิ้งของเครืองใช ้ในชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีการจดัการสิงของเครืองใชด้ว้ยการนาํ
กลบัมาใชซ้าํ    
 เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีขนัตอน การนําเสนอข้อมูลในลักษณะ         
ต่าง ๆ และวธีิดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 จบชนัประถมศึกษาปีที 6 

 เขา้ใจการทาํงานและปรับปรุงการทาํงานแต่ละขันตอน มีทกัษะการจัดการ ทักษะ            
การทาํงานร่วมกนั ทาํงานอยา่งเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค ์มีลกัษณะนิสยัการทาํงานทีขยนั 
อดทน รับผดิชอบ ซือสตัย ์มีมารยาท และมีจิตสาํนึกในการใชน้าํ ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 เขา้ใจความหมายวิวฒันาการของเทคโนโลยี  และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลย ี  
มีความคิดในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการอยา่งหลากหลาย  นาํความรู้และทกัษะการสร้าง
ชินงานไปประยกุตใ์นการสร้างสิงของเครืองใชต้ามความสนใจอยา่งปลอดภยั โดยใชก้ระบวนการ
เทคโนโลย ีไดแ้ก่ กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนทีความคิด ลงมือสร้าง และประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต สังคม และมีการจดัการเทคโนโลยดีว้ยการแปรรูปแลว้นํา
กลบัมาใชใ้หม่ 
 เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบืองต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล       
เก็บรักษา ขอ้มูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร นําเสนอข้อมูล และสร้างชินงานอย่างมี
จิตสาํนึกและรับผดิชอบ 

 รู้และเขา้ใจเกียวกับอาชีพ รวมทงัมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมทีสัมพนัธ์กับ
อาชีพ  

 งานวิจัยนีจะทําให้นักเรียนเข้าใจความหมายวิว ัฒนาการของเทคโนโลยีและ
ส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยีมีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่าง
หลากหลาย  นาํความรู้และทกัษะการสร้างชินงานไปประยกุตโ์ดยใชก้ระบวนการเทคโนโลย ีไดแ้ก่ 
กาํหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมขอ้มูล  เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนัอย่าง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และเขา้ใจหลักการแกปั้ญหาเบืองตน้  มีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน    
การค้นหาข้อมูล เก็บรักษา ข้อมูล สร้างงานเอกสาร นําเสนอข้อมูล และสร้างชินงานอย่างมี
จิตสาํนึกและรับผดิชอบ 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจริญธรรม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

               โรงเรียนวดัเจริญธรรม เป็นโรงเรียนทีตงัอยู่ในหมู่ 3  ตาํบลเขาขลุง  อาํเภอบา้นโป่ง  
จงัหวดัราชบุรี  สงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  เปิดทาํการสอนตงัแต่
ระดับชนัอนุบาล ถึงชนัประถมศึกษาปีที 6 ในปีการศึกษา 2553 มีจาํนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน              
ครูจาํนวน 8 คน นักเรียน จาํนวน 118 คนได้จดัทาํหลักสูตรสถานศึกษาขึนโดยนําหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 51 อันเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ                          
ซึงกาํหนดมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชันมาจดัทาํสาระรายละเอียด เพือเป็นกรอบใน       
การจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและสนองความตอ้งการของชุมชน   ความถนัด  
ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน  รวมทงัการดาํเนินการจดัการศึกษาทีจะพฒันาให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคล
พฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลาํดับขนัของมวลประสบการณ์ทีก่อให้เกิดการเรียนรู้
สะสม  ซึงจะช่วยใหผู้เ้รียนนาํความรู้ไปสู่การปฏิบติั 
 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนวดัเจริญธรรม จดัการศึกษาใหน้กัเรียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา  
สืบสานภูมิปัญญาไทย  ใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั 
 

พันธกิจ 
 1.   จดักระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 2.   จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยวธีิการทีหลากหลายเพอืพฒันาศกัยภาพนกัเรียน เต็มตาม
ศกัยภาพของ แต่ละคน 

 3.   ใช้เทคโนโลยีทีทนัสมัยสอดคล้องกับสภาวะความก้าวหน้าของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 
 4.    ส่งเสริมและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลายใหเ้อือต่อการจดัการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย 
 หลกัสูตรสถานศึกษามุ่งให้ผูเ้รียนเป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุขบนพืนฐานของความ
เป็นไทย  มุ่งใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัต่อไปนี 

 .   นกัเรียนมีคุณลกัษณะทีพงึประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษา 

 .   นักเรียนไดรั้บการพฒันาเต็มศกัยภาพและสามารถแสวงหาความรู้ทงัในและนอก
หอ้งเรียน 

 3.   นกัเรียนมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั  ทนัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก 

 .   นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองทงัภายในโรงเรียนและในทอ้งถิน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1.   รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  
 2.   ซือสตัยสุ์จริต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.   มีวนิยั 
 4.   ใฝ่เรียนรู้ 

 5.   อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
 6.   มุ่งมนัในการทาํงาน 

 7.   รักความเป็นไทย 
 8.   มีจิตสาธารณะ 

                 การวิจยัครังนีจะบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนคือนักเรียนมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ี  
ทีทนัสมยั  ทนัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
 

ตารางที 1   หลกัสูตรสถานศึกษาขนัพนืฐานโรงเรียนวดัเจริญธรรม กาํหนดกรอบโครงสร้าง                 
   เวลาเรียน  
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดบัประถมศึกษา 

ป.  ป.  ป.  ป.  ป.  ป.  
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

 

200 

 

200 

 

200 

 

160 

 

160 

 

160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์   0 40 40 40 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   0 80 80 80 

ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา   0 0 0 0 

ศิลปะ   0 0 0 0 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   0 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 4  4  40 0 0 0 

รวมเวลาเรียน(พืนฐาน)       

* กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

แนะแนว    ชม./ปี 

ลูกเสือ – เนตรนารี    ชม./ปี 
ชุมนุม  30 ชม./ปี 
จิตสาธารณะ   ชม./ปี 

* รายวิชา/กิจกรรมทีสถานศึกษาจดัเพิมเติมตาม 

ความพร้อมและจุดเนน้ 

ภาษาไทย  ชวัโมง 

คณิตศาสตร์  ชวัโมง 

การงานอาชีพและ 

เทคโนโลย ี

รวมเวลาเรียนทงัหมด ,  ชวัโมง/ปี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวชีวัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 สาระที 3   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 มาตรฐาน ง 3.1  เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศใน   การ
สืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสือสาร การแก้ปัญหา การทาํงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

 

ตารางที 2   ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  สาระที 3  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 
 

ชนั ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.6 1. บอกหลกัการเบืองตน้ของการแกปั้ญหา  หลกัการเบืองตน้ของการแกปั้ญหา 
- พิจารณาปัญหา 
- วางแผนแกปั้ญหา 
- แกปั้ญหา 
- ตรวจสอบและปรับปรุง 

 2. ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มลู  การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มลู  เช่น 

คน้หาขอ้มลูในเครืองคอมพิวเตอร์ คน้หาขอ้มลู 

จากอินเทอร์เน็ต  คน้หาขอ้มลูจากซีดีรอม 
 3. เก็บรักษาขอ้มลูทีเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ๆ  การเก็บรักษาขอ้มลูในรูปแบบต่าง ๆ 

- สาํเนาถาวร  เช่น  เอกสาร แฟ้มสะสมงาน 

- สือบนัทึก เช่น เทป  ซีดีรอม หน่วยความจาํแบบ
แฟลช 

 4. นาํเสนอขอ้มลูในรูปแบบทีเหมาะสม 

โดยเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุต์ 
 การจดัทาํขอ้มลูเพือการนาํเสนอตอ้งพิจารณา 
รูปแบบของขอ้มลูให้เหมาะสมกบัการสือ
ความหมายทีเขา้ใจง่ายและชดัเจน เช่น กราฟ 

ตาราง แผนภาพ รูปภาพ 
   การใชซ้อฟตแ์วร์นาํเสนอ  เช่น  การสร้างสไลด ์  

การตกแต่งสไลด ์การกาํหนดเทคนิคพิเศษใน 

การนาํเสนอ 
   การเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตใ์ห้เหมาะสมกบั

รูปแบบการนาํเสนอ เช่น   นาํเสนอรายงาน 

เอกสารโดยใชซ้อฟตแ์วร์ประมวลคาํ นาํเสนอ 

แบบบรรยายโดยใชซ้อฟต์แวร์นาํเสนอ 
 

 

   ส
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ตารางที 2  (ต่อ) 
 

ชนั ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.6 5. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างชินงานจาก 

จินตนาการหรืองานทีทาํใชีวิตประจาํวนัอยา่งมี
จิตสาํนึก  และความรับผดิชอบ 

 การสร้างชินงานตอ้งมีการวางแผนงานและ
การออกแบบอยา่งสร้างสรรค ์ใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยสร้างชินงาน  เช่น   แผน่พบั  ป้ายประกาศ 

เอกสารแนะนาํชินงาน  สไลดน์าํเสนอขอ้มลู 
โดยมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มลู ใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า ไม่คดัลอกผลงานผูอื้น ใชค้าํสุภาพและ 

ไม่สร้างความเสียหายต่อผูอื้น 
 
การวิเคราะห์เพือจัดทําคาํอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชันประถมศึกษาปีที  รหัสวิชา ง  

 สาระที   การดาํรงชีวติและครอบครัว 

 มาตรฐาน ง .   เขา้ใจการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะกระบวนการทาํงาน 
ทกัษะการจดัการ  ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทาํงานร่วมกนัและทกัษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทาํงาน มีจิตสาํนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิงแวดลอ้ม เพอืการดาํรงชีวติและครอบครัว 

 

ตารางที 3  การวเิคราะห์เพอืจดัทาํคาํอธิบายรายวชิา  สาระที  การดาํรงชีวติและครอบครัว 
 

 

ตวัชีวดั 
ความรู้  

(K) 
ทกัษะกระบวนการ

(P) 
คุณลกัษณะ 

(A) 
ชินงาน/ 
ภาระงาน 

 

วิธีสอน 

.  บอกวิธีการ
ทาํงานเพือ
ช่วยเหลือตนเอง 

อภิปราย
แนวทางในการ
ทาํงานและ
ปรับปรุงการ
ทาํงานแต่ละ
ขนัตอน 

-  ทกัษะการจดั 

การทาํงานร่วมกนั 
-  ความ
ซือสัตย ์

-  ประหยดั 

-  ยติุธรรม 

-  ฝึกปฏิบติั
ทาํอาหาร
คาวหวาน 

-  ให้ความรู้ 

.  ใชว้สัดุ 
อุปกรณ์และ
เครืองมือง่าย ๆ 
ในการทาํงาน
อยา่งปลอดภยั 

  - มีความ
รับผดิชอบ 

งานประดิษฐ์
ของใชข้อง
ตกแต่ง 

-  สาธิต 
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ตารางที 3  (ต่อ) 
 

 

ตวัชีวดั 
ความรู้  

(K) 
ทกัษะกระบวนการ

(P) 
คุณลกัษณะ 

(A) 
ชินงาน/ 
ภาระงาน 

 

วิธีสอน 

.  ทาํงานเพือ
ช่วยเหลือตนเอง
อยา่งกระตือ    
รือร้นและตรง
ต่อเวลา 

  จิตสาํนึกใน
การใช้
พลงังานและ
ทรัพยากร 

งานเกษตร - ปฏิบติังาน 

 
 สาระที   การออกแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มาตรฐาน ง .   เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้าง
สิงของเครืองใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้
เทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวิต สังคม สิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลย ี   
ทียงัยนื 
 

ตารางที  4  การวเิคราะห์เพอืจดัทาํคาํอธิบายรายวชิา สาระที   การออกแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 

ตวัชีวดั 
ความรู้  

(K) 
ทกัษะกระบวนการ

(P) 
คุณลกัษณะ 

(A) 
ชินงาน/ 
ภาระงาน 

 

วิธีสอน 

.  อธิบาย
ส่วนประกอบ
ของระบบ
เทคโนโลย ี

ส่วนประกอบ
ของระบบ
เทคโนโลย ี

อธิบาย มีจิต
สาธารณะ 

-  แผนที
ความคิด 

-  ภาพร่าง  
มิติ 

-  ให้ความรู้ 

-  สาธิต 

-  ของจริง 

.  สร้างสิงของ
เครืองใชต้าม
ความสนใจอยา่ง
ปลอดภยั โดย
กาํหนดปัญหา
หรือความ 

ตอ้งการ
รวบรวมขอ้มลู
เลือกวิธีการ 
ออกแบบ 

-  การสร้าง
สิงของเครืองใช้
อยา่งเป็น
ขนัตอน 

-  การแกปั้ญหา 
-  การรวบรวมขอ้มลู 

-  การออกแบบ 

-  กระบวนการกลุ่ม 

-  ช่วยเหลือ
ตนเอง 

-  ความ
รับผดิชอบ 

-  ความคิด
สร้างสรรค ์

- โครงงาน
การประดิษฐ์
สิงของ
เครืองใช ้  
อยา่ง 

-  แบบ
โครงงาน 

   ส
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ตารางที 4  (ต่อ) 
 

 

ตวัชีวดั 
ความรู้  

(K) 
ทกัษะกระบวนการ

(P) 
คุณลกัษณะ 

(A) 
ชินงาน/ 
ภาระงาน 

 

วิธีสอน 

โดยกาํหนด 
ถ่ายทอดความ
คิดเห็นเป็นภาพ
ร่าง  มิติหรือ
แผนทีความคิด 
ลงมือสร้างและ
ประเมินผล 

  -  จิตสาธารณะ 

-  ขยนั อดทน 

 

  

.  นาํความรู้
และทกัษะการ
สร้างชินงานไป
ประยกุตใ์ชใ้น
การสร้างสิงของ
เครืองใช ้

- กลไก 

- การควบคุม
ไฟฟ้า 

- อิเล็กทรอนิกส์ 

- เครืองมือช่าง 

 

- ทกัษะการใช้
เครืองมือ 
- ทกัษะการทาํงาน 

- ความ
รอบคอบ 

- ความอดทน 

- ความขยนั   
สร้างสรรค ์

-  ประหยดั 

-  ปลอดภยั 

-  ทาํงานอยา่ง
เป็นระบบ 

- มี
ประสิทธิภาพ 

-  ชินงาน
ประเภท
สิงของ
เครืองใช ้

(ตาม
โครงงาน) 

- สาธิต 
- คน้ควา้ 
- หา
ขอ้มลู 

- ปฏิบติั
จริง 

 

 
   สาระที   เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 
 มาตรฐาน ง .   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศใน   การ
สืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้ การสือสาร การแก้ปัญหา การทาํงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและมีคุณธรรม   
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ตารางที 5   การวเิคราะห์เพอืจดัทาํคาํอธิบายรายวชิา สาระที  : เทคโนโลยสีารสนเทศและ 

 การสือสาร 
 

 

ตวัชีวดั 
ความรู้  

(K) 
ทกัษะ

กระบวนการ(P) 
คุณลกัษณะ 

(A) 
ชินงาน/ 
ภาระงาน 

 

วิธีสอน 

1.  บอกหลกัการ
เบืองตน้ของ 
การแกปั้ญหา 

- รู้วิธีการ
แกปั้ญหา 

-  การสาํรวจ 

-  การสร้าง
ทางเลือก 

- การประเมิน
ทางเลือก 

-  เด็กมีเหตุ 

มีผลในการแก ้

ปัญหา 
-  เด็กมี
วิจารณญาณใน
การนาํไปใช ้

-  แผนภาพ
ความคิด 

ในการแก ้

ปัญหา 
-  แบบ 

ฝึกหดั 

- สอนแบบ
กระบวนการ
แกปั้ญหา 
-  การ
พิจารณา
ปัญหา 

.  ใชค้อมพิวเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มลู 

- การคน้หาขอ้มูล
ในคอมพิวเตอร์ 

- การคน้หาขอ้มูล
จากคอมพิวเตอร์ 

- การคน้หาขอ้มูล
จากซีดีรอม 
 

- ทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์จาก
การคน้หาขอ้มลู
ในคอมพิวเตอร์ 

และคน้หาขอ้มลู
จากซีดีรอม 
 

 

-  เด็กมีเหตุ 

มีผลในการ
แกปั้ญหา 
-  เด็กมี
วิจารณญาณใน
การนาํไปใช ้

-  มีความ
รับผิดชอบ 

- ตรงต่อเวลา 
- รับผิดชอบ 

- ปฏิบติั 

งานการใช้
คอมพิวเตอร์
ได ้ 

- ใชค้วามรู้
เบืองตน้ 

-  สาธิต 

- ฝึกปฏิบติั 

3.  นาํเสนอขอ้มูล
ในรูปแบบที
เหมาะสมโดย
เลือกใชซ้อฟแวร์
ประยกุต ์

- อุปกรณ์ที
เกียวขอ้งในการ
นาํเสนอขอ้มลูดว้ย
คอมพิวเตอร์ 

- ขนัตอนใน 

การนาํเสนอ
ขอ้มลูต่าง ๆ  

- กลา้
แสดงออก 

- มีความ
รับผิดชอบ 

- อดทน 

- ทาํแผ่นพบั 

- การสร้าง
ผลงาน 

โดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

 

4.  ใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยสร้างชินงาน 

-  การนาํเสนอ
ขอ้มลูโดยใช้
โปรแกรม
ไมโครซอฟต ์
เอ็กเซล 

-  การนาํเสนอ
ขอ้มลูโดยใช้
โปรแกรมนาํเสนอ   

 - รู้จกันาํไปใช ้

- มีความ 

ซือสัตย ์

-มีความ
รอบคอบ 

- มีจิตสาํนึกใน
การรักษา
สิงแวดลอ้ม 

 - ใบความรู้ 

- สาธิต 

- ปฏิบติัจริง 
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 สาระที   การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง .   เขา้ใจ มีทกัษะทีจาํเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้

เทคโนโลยเีพอืพฒันาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติทีดีต่อสงัคม 
 

ตารางที 6   การวเิคราะห์เพอืจดัทาํคาํอธิบายรายวชิา สาระที  :  การอาชีพ 
 

 

ตวัชีวดั 
ความรู้  

(K) 
ทกัษะ

กระบวนการ (P) 
คุณลกัษณะ 

(A) 
ชินงาน/ 
ภาระงาน 

 

วิธีสอน 

.  สาํรวจตนเอง
เพือวางแผนใน
การเลือกอาชีพ 

-  ความหมาย 

ของอาชีพ 

การสังเกต 

การรวบรวม
ขอ้มลู 

 

- มีเหตุมีผล 

- มีวิจารณญาณ 

- มีวินยั 

 

ใบงาน 

การสาํรวจ
ตนเอง 

แบบบนัทึก 

 

- ใบความรู้ 

- ศึกษา
ขอ้มลูจาก
แหล่ง
เรียนรู้ใน
ทอ้งถิน 

.  ระบุความรู้
ความสามารถ 
และคุณธรรมที
สัมพนัธ์กบัอาชีพ
ทีสนใจ 

- ประเภทของ 

อาชีพ 

- การสาํรวจ 

ตนเอง 

- คุณธรรมใน 

การประกอบ 

อาชีพ 

การคิดวิเคราะห์ - มีความ
รับผดิชอบ 

- ความยติุธรรม 

- เชือมโยง
ความรู้พืนฐาน
อาชีพได ้

ความสามารถ 
และคุณธรรม
ทีสัมพนัธ์กบั
อาชีพทีตนเอง
สนใจมาก
ทีสุด 

- ทศัน
ศึกษา 
 

 

 

 

 
 

คาํอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี           ชนัประถมศึกษาปีที 6 

รหสัวชิา ง 16101                  จาํนวนเวลา  80  ชวัโมง 

****************************************************************************** 

 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีชนัประถมศึกษาปีที 6  เป็นรายวิชาทีมุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการใช้เครืองมือ เครืองใช้ในการทาํงานในชีวิตประจาํวนัและใช้
เทคโนโลยทีีเหมาะสม  สามารถทาํงานอยา่งมีความสุข  รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที  ใชพ้ลงังาน 
ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มอยา่งประหยดั  ปลอดภยั  มีเจตคติทีดีต่อการทาํงาน โดยศึกษาและฝึกฝน
ในเรือง อาหารในท้องถิน การถนอมอาหาร  ขนมไทยพืนบ้านและผลิตภัณฑ์ประจาํทอ้งถิน                   
งานเกษตร  การปลูกพชืในทอ้งถิน  การเลียงสตัวป์ระเภทสวยงาม  การผลิตของใชแ้ละของตกแต่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลิตภณัฑ์ทอ้งถิน  งานประดิษฐ์ทีเป็นเอกลักษณ์ไทย  การอาชีพเสริมรายไดร้ะหว่างเรียน รู้จกั
วางแผน  สิงของเครืองใช้เพือแก้ปัญหา  เลือกวสัดุเครืองมือและทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิน                 
การสร้างและพฒันาสิงของเครืองใชต้ามความสนใจ โดยผ่านกระบวนการเทคโนโลย ีประโยชน์
และผลกระทบจากสิงของเครืองใชห้รือวิธีการทีไดจ้ากเทคโนโลยีทีใชใ้นทอ้งถิน  ส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์  การใช้คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ระบบการปฏิบตัิการ การใช้
คอมพิวเตอร์นาํเสนอขอ้มูล  การสร้างงานโดยใชค้อมพิวเตอร์ การใชเ้ทคโนโลยทีีเป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถินและสากล 

 เพอืใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  มีประสิทธิภาพในการทาํงานอยา่งเป็นระบบและมีทกัษะ
ในการใช้เครืองมือ  เครืองใช้ในการทาํงาน  สามารถทาํงานตามขันตอนและใช้เทคโนโลย ี               
ทีเหมาะสม  สามารถทาํงานร่วมกับผูอื้นอยา่งมีความสุข  ปรับปรุงงานอยู่เสมอ  เห็นคุณค่าของ    
การทาํงาน 

 หน่วยการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชนัประถมศึกษา   
ปีที 6  มีรายละเอียดดงัตารางที 7 
 

ตารางที 7   หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

หน่วยการเรียนรู้ ชือหน่วย เวลา (ชวัโมง) 
 งานบา้น 

- การดูแลรักษาสมบติัภายในบา้น 

- มารยาทในการทาํงานกบัสมาชิกในครอบครัวและผูอื้น 

- เสือผา้และเครืองแต่งกาย 

- อาหารและโภชนาการ 

 

 งานเกษตร 

- การปลูกพืชในทอ้งถิน 

- การเลียงสัตวป์ระเภทสวยงาม 

 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- หลกัการเบืองตน้ของการแกปั้ญหา 
- การใชค้อมพิวเตอร์คน้หาขอ้มูล 

- การเก็บรักษาขอ้มูลทีเป็นประโยชนใ์นรูปแบบต่าง ๆ 

- การนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบทีเหมาะสม 

- การสร้างชินงานดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

 อาชีพทีฉนัรัก 
- งานอาชีพ 

- งานธุรกิจ 
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 หน่วยการเรียนรู้ทีใช้ในการวิจยัในครังนี  คือหน่วยการเรียนรู้ที 3 เรือง เทคโนโลยี
สารสนเทศ แบ่งเป็น 5 เรือง ดังนี 1) ประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 2) การเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 3) การใชโ้ปรแกรม Internet  Explorer 4) การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์ และ 5) การใช ้              
E-mail รายละเอียดดงัตารางที 8 
 

ตารางที 8   หน่วยการเรียนรู้ทีใชใ้นการวจิยั 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชือหน่วย เวลา (ชัวโมง) 
3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การใชค้อมพิวเตอร์คน้หาขอ้มลู 
-  ประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต   
-  การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต  

-  การใชโ้ปรแกรม Internet  Explorer  

- การสืบคน้ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ 
- การใช้ E-mail   

12 

 

1 

2 

2 

3 

4 

            
การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

 

ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
 ประชิต  อินทะกนก (2541 : 47) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ต หมายถึง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ทีเชือมต่อถึงกันทัวโลกเชือมต่อกันอยู่ตลอดเวลา   ทําให้อินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็ว                            
มีแหล่งขอ้มูลจากเครืองคอมพิวเตอร์มากขึนตามไปดว้ย ใครตอ้งการติดต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต       
ก็ติดต่อกนัไดทุ้กเวลาและการติดต่อกนัจะตอ้งมีทีอยูห่รือแสดงตาํแหน่งของตนเองในเครือข่าย เช่น 
มีทีอยู่ในลักษณะของอีเมล์ (E-mail) หรือเวบ็ไซต์ (WebSite) หรือโฮมเพจ (Home  Page)  เพือ
จุดมุ่งหมายต่าง ๆ กนั เช่น เพอืการคา้  และเพอืการศึกษา  เป็นตน้ 
 ประเสริฐ  แตงรัตนา (2543 : 14) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
นานาชาติทีสายตรงไปยงัสถาบนัหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ชร้ายใหญ่
ทวัโลกผ่านโมเด็ม  ผูใ้ชเ้ครือข่ายนีสามารถสือสารถึงกนัไดท้างไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
สามารถสืบคน้ขอ้มูลและสารสนเทศรวมทังคดัลอกแฟ้มขอ้มูล  และโปรแกรมบางโปรแกรม        
มาใชไ้ด ้
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 นฤมล  รอดเนียม (2548 : 240) กล่าวว่าอินเทอร์เน็ต หมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ทีเชือมโยงเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทวัโลกเขา้ดว้ยกนัโดยมีมาตรฐานในการรับส่งขอ้มูลใน
รูปแบบต่าง ๆ ไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น ตวัอกัษร กราฟฟิก และเสียง เป็นตน้ 

 จากความหมายดังกล่าวขา้งตน้สรุปว่า อินเทอร์เน็ตหมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ทีเชือมต่อถึงกนัทวัโลกทีสามารถเชือมโยงกนัไดต้ลอดเวลาและส่งผา่นขอ้มูลตวัเดียวกนั
คือ TCP/IP ซึงเป็นการติดต่อสือสารระหวา่งกนัไดท้วัทุกมุมโลก 
   

ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
 กิดานันท ์ มลิทอง (2548 : 239)  กล่าวว่า  จุดเริมตน้ของอินเทอร์เน็ตเกิดขึนในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2511 โดยพอลบาร์แรนไดป้ระกาศถึงการสือสารแบบกระจาย  ในหัวขอ้พูดถึงกรณี  
ทีเกิดสงครามนิวเคลียร์การสือสารประเภทอืนจะถูกทาํลายแต่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะยงัคงเป็น
เครือข่ายทียงัคงสามารถติดต่อถึงกันได้ ในช่วงปี พ.ศ. 2512 อินเทอร์เน็ตได้ถูกพฒันาโดยมี
จุดประสงค์เพือนําไปใช้ในด้านยุทธศาสตร์ทางการทหาร  ในระหว่างนันสงครามเยน็ระหว่าง
สหรัฐอเมริกากบัรัสเซียก่อตวัขึน  ทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเห็นว่าหากคอมพิวเตอร์
จุดใดจุดหนึงถูกทาํลายขึนมา การสือสารจะถูกตัดขาด  ซึงจะทาํให้เกิดความเสียเปรียบทาง
ยุทธศาสตร์ได้  ดังนันกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา จึงให้ทุนการวิจยัโครงการอาร์พา 
(ARPA)  กบับอ๊บเทเลอร์ เพอืทาํใหเ้ครือข่ายคอมพวิเตอร์สามารถเชือมต่อกบัมหาวทิยาลยัอืน ๆ ได ้
และหากมีเครืองคอมพิวเตอร์จุดหนึงจุดใดเกิดขดัขอ้งเครืองคอมพิวเตอร์ส่วนทีเหลือจะต้อง
สามารถหาเส้นทางใหม่เพือการสือสารได ้3 ปี ต่อมาอาร์พ า (ARPA)ไดเ้ปลียนชือเป็นอาร์พาเน็ต       
(ARPARNET) ภายใตค้วามรับผดิชอบของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา 

 อาร์พาเน็ต  (ARPARNET)  เป็นหน่วยงานย่อยของของกระทรวงกลาโหมของ
สหรัฐอเมริกา  ทาํหนา้ทีสนบัสนุนงานวจิยัพนืฐานทงัดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ปลายปี พ.ศ. 2523  อาร์พาเน็ตถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 เครือข่าย  เครือข่ายดา้นการวิจยั
และเครือข่ายกองทพั  เครือข่ายดา้นงานวิจยัยงัคงใชชื้ออาร์พารเน็ตอยูเ่ช่นเดิม ส่วนเครือข่ายของ
กองทัพมีชือเรียกใหม่ว่า  มิลเน็ต  ทังสองเครือข่ายยงัคงได้รับทุนสนับสนุนจากกองทัพอยู ่                        
อาร์พาเน็ตเปิดตวัสู่สาธารณชนเป็นทางการครังแรกในงานไอซีซีซี  ซึงจดัขึนทีกรุงวอชิงตนัดีซี  
เมือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2525 ภายในงานไดมี้การจดัเตรียมมินัลเชือมเขา้สู่เครือข่ายและสาธิตการเขา้
ใชค้อมพวิเตอร์ในจุดต่าง ๆ ของอาร์พาเน็ต 

 ในปี 2525 เดือนมีนาคม อาร์พาไดเ้ปลียนชือเป็นดาร์พา (DARPA) และไดเ้ริมงานวิจยั
โครงการใหม่เพอืพฒันาเทคโนโลยกีารเชือมต่อคอมพวิเตอร์   
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การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ (2538 : 23-24)  กล่าวว่า  ในประเทศไทยนันการใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเริมตน้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสถาบัน
เทคโนโลยีเอเชีย ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตเรียให้เชือมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่าน
โทรศพัท์ทางไกลไปยงัออสเตเรีย  ต่อมาเมือศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติมีโครงการจดัทาํระบบเครือข่ายเชือมโยงมหาวิทยาลัยในประเทศจึงไดป้ระสานงานกับ 
ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จดัการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใน
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ เชือมโยงมายงัศูนยฯ์แลว้พ่วงต่อคอมพิวเตอร์ไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
การเปิดประตูประเทศไทยเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตเรียกว่าGateway  สมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ต
จะไดรั้บหมายเลขประจาํตวัเรียกว่า Internet address หรือหมายเลขไอพี (IP number) เป็นเลขรหัส
ประจาํตวัคอมพวิเตอร์ทีไม่ซาํกนั  แต่หมายเลขเหล่านีเป็นตวัเลขยุง่ยากแก่การจาํไม่สะดวกต่อการ
ใช ้จึงมีระบบชือคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานอินเทอร์เน็ตเรียกว่าชือโดเมน (Doman) เป็นตวัอา้งอิง
แทน หมายเลขประจาํตวันีมีอยูห่า้ส่วนเช่น  

Supranee@nwg.nectec.or.th 

                                                 ประเทศไทย 
                                             ประเภทหน่วยงานคือองคก์าร  
                                      ชือหน่วยงาน 
                        ชือคอมพวิเตอร์ทีเราสงักดั 
          ชือเจา้ของหมายเลข 

 ส่วนแรก Supranee เป็นชือเจา้ของหมายเลข ส่วนทีสอง nwg คือชือคอมพิวเตอร์ทีเป็น
แม่ข่ายตน้สงักดัตอ้งเขียนตามหลงัเครืองหมาย @ ส่วนทีสาม nectec เป็นชือหน่วยงาน  ส่วนทีสี or 
(องค์การ) เป็นประเภทของหน่วยงานตามศพัท์อินเทอร์เน็ต ส่วนทีห้าคือชือประเทศ Th คือ  
Thailand  ยกเวน้เฉพาะสหรัฐอเมริกาไม่ตอ้งระบุ 
 การใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตมีดงัต่อไปนี 
 1.   E-mail บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการทีทาํให้เราสามารถส่งจดหมาย
จากคอมพวิเตอร์ของเราไปถึงผูรั้บทวัโลก โดยระบุหมายเลข mail  address ของผูรั้บ และสามารถ
รับจดหมายจากคนอืนผ่านระบบนีไดเ้ช่นกนั การส่งจดหมายไปถึงผูรั้บทีเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต
นนั ปกติใชภ้าษาองักฤษ แต่ขณะนีสมาชิกสามารถส่งจดหมายภาษาไทยถึงเพอืนสมาชิกได ้ โดยส่ง
ผูรั้บคนเดียวหรือหลายคนพร้อมกนัได ้
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 2.   Usenet เป็นกลุ่มอภิปรายแลกเปลียนขอ้คิดเห็นระหว่างผูใ้ชท้ีสนใจต่าง ๆ ทีมีผูต้งั
กลุ่มขึน เช่น เรืองคอมพิวเตอร์ สุขภาพ การออกกาํลงักาย ดนตรี  นิยาย  วิทยาศาสตร์  สมาชิก
อินเทอร์เน็ตอาจจะอ่านขอ้คิดเห็น หรือส่งความคิดเห็นของตนไปเสนอในกลุ่มทีเราสนใจ เราก็
อาจจะตงักลุ่มขึนเองได ้
 3.   Telnet เป็นการใชค้อมพิวเตอร์ของเราผ่านเขา้ไป ใชค้อมพิวเตอร์ของเครืองอืน 
บริการนีทาํใหเ้ราสามารถนงัทาํงานทีหนึง  แต่ใชค้อมพิวเตอร์อีกทีหนึงได ้แต่ละเครืองทีเราจะใช้
ตอ้งเป็นเครืองทีไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้
 4.   Gopher บริการนีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถอ่านขอ้มูลข่าวสารทีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ต
ไดโ้ดยการเลือกรายการนนัจากเมนูทีปรากฏบนจอภาพ จากนันGopher จะนาํขอ้มูลข่าวสารนนัมา
แสดงใหดู้ 
 

เวิล์ดไวด์เว็บ (World  Wide  Web : WWW) 
 กิดานันท ์  มลิทอง (2548 : 247) กล่าวว่า เวิลด์ไวด์เวบ็ (World  Wide  Web : WWW) 
เป็นบริการขอ้มูลข่าวสารแบบสือผสม ซึงเป็นสิงทีดึงดูดให้มีผูท้ีอยากเขา้มาใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ทงันีก็เนืองมาจากเวิลด์ไวด์เวบ็นันเป็นเครืองมือทีจะทาํให้เราสามารถคน้หารายละเอียดต่าง ๆ ที
ตอ้งการได้เป็นอย่างดี  ซึงสามารถเห็นได้ทงัภาพ  และเสียง ทงัภาพแบบสองมิติและสามมิติ  
รวมทงัภาพเคลือนไหวดว้ย  นอกจากนีการใชง้านเวิลด์ไวด์เวบ็ยงัใชค้่าใชจ่้ายทีไม่สูง ทาํให้การใช้
งานเวลิดไ์วดเ์วบ็นนัเป็นทีนิยมทวัโลก 

 ความหมายเวลิดไ์วดเ์วบ็ 
               เวลิด์ไวด์เวบ็ (World  Wide  Web : WWW) หมายถึง บริการคน้หรือเรียกดูขอ้มูลแบบ
หนึง ซึงในอินเทอร์เน็ตนันจะอยูใ่นรูปแบบสือผสม หรือมัลติมีเดีย ทีมีทงัตวัอกัษร รูปภาพ และ
เสียงหรือภาพเคลือนไหวก็ตาม ซึงขอ้มูลทงัหมดจะถูกแบ่งเป็นหน้า ๆ และแต่ละหน้าก็จะสามารถ
เชือมโยงถึงกันได้โดยลักษณะของเวิลด์ไวด์เว็บนีจะเป็นแบบเครือข่ายใยแมงมุมมีการกระจาย      
ทวัโลก 

 ประวตัิความเป็นมาของเวลิดไ์วดเ์วบ็ 

 การกาํเนิดของเวิลด์ไวด์เว็บนัน เริมต้นขึนเมือปีค.ศ. 1990 โดยทิม  เยอร์เนอร์ส-ลี               
(Tim  Bemers-Lee) นักฟิสิกส์ทีห้องปฏิบตัิการของกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นผูท้ีได้
คิดคน้วธีิการถ่ายทอดเอกสารทีนาํเสนอทางหนา้จอคอมพวิเตอร์ในแต่ละเครืองใหส้ามารถเชือมโยง
ถึงกนัได ้โดยนาํมาเสนอผา่นทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึงวธีิการเชือมโยงเอกสารในลกัษณะ
นีจะเรียกวา่ไฮเปอร์เทก็ซ์ (Hypertext) ต่อมาการจดัการเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์นีไดถู้กเขียนดว้ย
ภาษาคอมพิวเตอร์ทีพฒันาขึนมาใหม่ทีเรียกว่าภาษา HTML ซึงเอกสารขอ้มูลทีถูกเขียนขึนด้วย
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ภาษาHTMLนีจะตอ้งใชโ้ปรโตคอล ก็คือ HTTP ในการสือสารและรับส่งขอ้มูล  ในปี ค.ศ. 1993

สถาบนั NCSA ในมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ได้สร้างโปรแกรมทีเว็บบราวเซอร์ ทีมีชือว่าMosaic 

ขึนมาเพือทาํหน้าทีแปลคาํสังและขอ้มูลทีอยูใ่นรูปของเอกสาร HTML ให้แสดงทีหน้าจอเครือง
คอมพิวเตอรได้อย่างสวยงาม ซึงโปรแกรมนีก็ได้รับความนิยมสูงจนกระทงัได้มีการสร้างและ
พฒันาจนมีเวบ็บราวเซอร์เกิดขึนมามากมายในปัจจุบนั  
 

การสืบค้นข้อมูล 
 รุจพร  ชนะชยั  และคณะ (2550 : 11)  กล่าววา่การสืบคน้ขอ้มูลหรือบริการทีตอ้งการใน
เวลิดไ์วดเ์วบ็สามารถทาํไดห้ลายวธีิขึนอยูก่บัการใชง้านวา่มีความรู้ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตและการใช้
โปรแกรมเบราวเ์ซอร์มากนอ้ยขนาดไหน  เนืองจากปริมาณขอ้มูลทีมีอยูใ่นอินเทอร์เน็ตกระจายอยู่
ทวัโลกเป็นจาํนวนมาก เราไม่สามารถใชโ้ปรแกรมเบราวเ์ซอร์เปิดอ่านขอ้มูลจากเวบ็เพจต่าง ๆ โดย
ไม่ได้คดักรองเสียก่อนได้  เนืองจากจะไม่ได้ขอ้มูลทีตอ้งการอย่างรวดเร็ว หรืออาจหาขอ้มูลที
ตอ้งการไม่พบ  จึงมีการพฒันาเวบ็ไซตค์น้หาขอ้มูลแล้วรวบรวมขอ้มูลรายชือเวบ็ไซตแ์ละจดัส่ง
ขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่หรือคาํหลกั (Keyword) เพือง่ายต่อการสืบคน้ เมือเราทราบหมวดหมู่หรือ
คาํหลกัก็สามารถเขา้ไปดูขอ้มูลทีตอ้งการได้ จึงเป็นทีนิยมกนัมาก  ขนัตอนการสืบคน้ขอ้มูลอาจ
ดาํเนินการไดต้ามวธีิการดงันี 

  1.   การใชย้อูาร์แอล (URL) เพือสืบคน้ในกรณีนีผูสื้บคน้ตอ้งทราบมาก่อนว่าขอ้มูลที
ตอ้งการอยู่ทีเว็บไซต์ใดก็เข้าสู่เว็บไซต์นัน เช่นเว็บไซต์ทีมีข้อมูลเกียวกับคอมพิวเตอร์ทีเป็น
ภาษาไทยของศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ (เน็คเทค) ถา้ตอ้งการขอ้มูล
สามารถใชย้อูาร์แอลดงันี  http://nectec.or.th  

 2.    การใชเ้ครืองมือช่วยสืบคน้ ในกรณีทีไม่ทราบว่าแหล่งขอ้มูลอยูท่ีใดเราสามารถใช้
เครืองมือช่วยในการสืบคน้ได ้โดยกาํหนดกลุ่มขอ้มูลหรือคาํหลกัทีตอ้งการในการสืบคน้  เครืองมือ
ในการสืบคน้เป็นโปรแกรมทีพฒันาขึนมาเพอือาํนวยความสะดวกในการใชง้านมีอยู ่2 ประเภท คือ 

   2.1  โปรแกมคน้หา (Search  Engine) เป็นเว็บไซต์ค้นหาขอ้มูลโดยโปรแกรม
อตัโนมัติทาํการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของเวบ็ไซตอ์ยา่งละเอียดเพือให้ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเขา้มาหา
ขอ้มูลทีตอ้งการได ้ เราสามารถเจาะจงขอ้มูลทีตอ้งการอยา่งละเอียดไดโ้ปรแกรมทีมีความนิยมมาก
คือ  www.yahoo.com www.lycos.com www.excite.com www.google.com นอกจากนียงัมี
โปรแกรมคน้หาทีสามารถคน้หาขอ้มูลเป็นภาษาไทยได ้คือ www.sanook.com  www.google.com 

                2.2  โปรแกรมคน้หาสารบบ (Search Directories) เป็นเวบ็ไซตท์ีรวบรวมขอ้มูลไว้
เป็นหมวดหมู่ใหญ่แลว้แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย ใหง่้ายต่อผูต้อ้งการไดข้อ้มูลทีสนใจจริง ๆ เช่นถา้นักเรียน
มีความสนใจเกียวกบัดนตรีก็สามารถเขา้ไปทีเวบ็ไซต์ทีมีโปรแกรมคน้หาหลงัจากนันให้เขา้ไปดูที
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หมวดทีจดัไว ้เช่น ดนตรี (Music) จากนันก็สามารถเขา้ไปดูขอ้มูลในหมวดหมู่ยอ่ยต่าง ๆ ไดเ้ช่น 
www.yahoo.com เลือก หวัขอ้ music จะไดข้อ้มูลตามทีตอ้งการ 
 

อีเมล์ (E-mail) 

 บริการอินเทอร์เน็ตชนิดหนึงทีมีผูนิ้ยมใชม้ากทีสุด และเป็นประโยชน์ต่อคนทวัไปให้
สามารถติดต่อสือสารขอ้มูลกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วคือ บริการอีเมล ์หรือไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 1.   ความหมาย 

 อีเมล์ คือ วิธีการติดต่อสือสารดว้ยตวัหนังสือแบบใหม่ แทนจดหมายบนกระดาษ 
แต่ใชว้ิธีการส่งขอ้ความในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ จากเครืองคอมพิวเตอร์หนึงไปยงัผูรั้บ  
อีกเครืองหนึง 

         2.   จุดเด่นของอีเมล ์
                             จุดเด่นของอีเมล์ จุดเด่นทีท ําให้อีเมล์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เมือ
เปรียบเทียบกบัการส่งจดหมายดว้ยกระดาษหรือไปรษณียท์วั ๆไปแล้ว การส่งอีเมล์ดูเหมือนจะ
ยุง่ยากและมีวิธีการซับซ้อนกว่า แต่หากพิจารณาดูแลว้จะพบว่าอีเมล์ไม่ไดยุ้่งยากแต่ประการใด
โดยเฉพาะในปัจจุบันโปรแกรมทีใช้รับส่งอีเมล์ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างสะดวก                         
ไม่ซบัซอ้นและทีสาํคญั อีเมลมี์จุดเด่นกวา่ไปรษณียธ์รรมดาหลายประการคือ 

           2.1 ความรวดเร็ว   อีเมล์เดินทางจากทีหนึงไปยงัอีกทีหนึงได้รวดเร็วมาก  เช่น                   
เราสามารถส่งอีเมล์จากประเทศไทยไปยงัผูรั้บทีสหรัฐอเมริกาภายใน 1/5 นาที เท่านัน ถ้าส่ง
ไปรษณียด่์วน EMS อยา่งเร็วทีสุดตอ้งใช้เวลา 2-3 วนั ซึงเปรียบเทียบกนัไม่ได้กบัความเร็วของ
อีเมล ์

              2.2  ความประหยดั  ค่าใช้จ่ายในการส่งอีเมล์ถือว่าตาํมากเมือเปรียบเทียบกับ
จดหมายธรรมดา ปกติถา้เราส่งจดหมายธรรมดาตอ้งซือซอง ซือกระดาษ ซือแสตมป์ ค่าลงทะเบียน 
จดหมายด่วน EMS ยงิถา้ส่งต่างประเทศก็ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากขึนอีกและถา้ส่งเดือนละสิบ ๆ ฉบบั
แล้วยิงเพิมค่าใช้จ่ายเป็นเท่าตวั แต่อีเมล์นันค่าใช้จ่ายไม่แพง มีเพียงค่าโทรศัพท์และค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตรายเดือนทีเราใชอ้ยูเ่ท่านนั 

             2.3  ไม่จาํกดัระยะทาง   ระยะทางเป็นขอ้จาํกดัสาํคญัในการติดต่อสือสารกนั เราไม่
ตอ้งเดินทางไปทีทีทาํการไปรษณียห์รือตูไ้ปรษณียเ์พือส่งจดหมาย เราสามารถนังอยูท่ีบา้นหรือที
ทาํงาน พิมพแ์ละส่งอีเมล์ได้โดยไม่ตอ้งเดินไปไหนเลย นอกจากนีถ้าติดต่อกับคนในหลาย ๆ
ประเทศพร้อมกนั ทุกคนจะไดรั้บอีเมลข์องเราทนัที ในเวลาไล่เลียกนั ถา้เป็นจดหมายธรรมดากว่า
จดหมายของเราจะเดินทางไปถึงผูรั้บในประเทศต่าง ๆ ตอ้งใชเ้วลามาก และไดรั้บจดหมายชา้ เร็ว
ต่าง ๆ กนั ขึนอยูก่บัการบริการไปรษณียข์องประเทศนนั ๆ 
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 3.   ระบบการทาํงานของอีเมล ์

                    ระบบการทํางานของอีเมล์ เป็นการส่งข้อความ  อิ เล็กทรอนิกส์จากเครือง
คอมพวิเตอร์หนึงไปยงัเครืองคอมพวิเตอร์อีกเครืองหนึง ขอ้มูลทีส่งไปมีทงัตวัหนังสือ รูปภาพและ
เสียงและภาพวดีีโอ โดยส่งผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปยงัเมล์เซิร์ฟเวอร์ผ่านไปทางอินเทอร์เน็ต 
เมือขอ้มูลไปถึงเมล์เซิร์ฟเวอร์ปลายทางจะถูกเก็บไวใ้นเมล์บ็อกซ์รอให้ผูรั้บมารับไป การเดินทาง
เช่นนีทาํใหอี้เมลเ์ดินทางรอบโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว กระบวนการทาํงานของอีเมล ์แบ่งเป็น 3 ขนัตอน 
คือ 

         3.1  การส่งอีเมล ์  การส่งอีเมล์นนัจะตอ้งเชือมต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ตเพือเขา้ไปใช้
งานเมลเ์ซิร์ฟเวอร์ทีสามารถส่งอีเมล์ไดโ้ดยโปรโตคอลทีใชใ้นการส่งอีเมล์เรียกว่า SMTP (Simple  

Mail  Transfer  Protocal) ทาํงานดว้ย POP เซิร์ฟเวอร์ (Post Office Protocal Server) 
                    3.2  การเดินทางไปยงัเซิร์ฟเวอร์ เมือเราเขียน หรือพมิพอี์เมล์เสร็จแล้วคอมพิวเตอร์
จะส่งอีเมลไ์ปให ้SMTP เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ก็จะตรวจสอบชือ – ทีอยูข่องผูรั้บ แลว้จดัส่งอีเมล์ไป
ยงัเมลเ์ซิร์ฟเวอร์ของผูรั้บ อีเมลจ์ะรออยูท่ีเซิร์ฟเวอร์จนกระทงัผูรั้บมารับไป 

           3.3  ผูรั้บปลายทาง   ผูรั้บปลายทางจะมีชือ-ทีอยู่ บนอินเทอร์เน็ตซึงสามารขอรับ
บริการขอทีอยูไ่ดท้ีผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP ทุกแห่ง อีเมล์จะอยูท่ีเมล์บ็อกซ์ตามจาํนวนวนั 
เวลาทีไดรั้บรอจนกวา่ผูรั้บเรียกอีเมล์ไปอ่านและลบออก อีเมล์จึงจะหายไป เราสามารถพิมพอี์เมล์
ไปบนกระดาษทางเครืองพมิพห์รือเก็บอีเมลไ์วบ้นฮาร์ดิสกไ์วอ่้านทีหลงัได ้

                   4.   อีเมลแ์อดเดรส (E-mail Adress) 
     อี เมล์แอดเดรส  คือ  ทีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือทีอยู่ของตู ้จดหมายของผู ้ใช้

อินเทอร์เน็ต ใชส้าํหรับบอกตาํแหน่งของผูรั้บวา่อยูท่ีไหน 

 ส่วนประกอบของอีเมลแ์อเดรส ประกอบดว้ย 2 ส่วนสาํคญั คือ 

   1.   คือชือบญัชีสมาชิกของผูใ้ชเ้รียกวา่ Username อาจใชชื้อจริง ชือเล่น หรือชือองคก์ร
ก็ได ้

      2.   ส่วนนีคือเครืองหมาย @ (at sign) อ่านวา่ “แอท” 

 3.   ส่วนนีคือโดเมนเนม (Domain  Name) เป็นทีอยูข่องอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ทีเรา
สมคัรเป็นสมาชิกอยู ่เพอือา้งถึงเมลเ์ซิร์ฟเวอร์ 

 4.  ส่วนสุดทา้ยเป็นรหัสบอกประเภทขององคก์ร และประเทศ ในทีนี คือ.com โดย 
.com หมายถึง commercial เป็นบริการดา้นการคา้ 

 

การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 

 กิริยา  ทิพมาตย ์(2546 : 17-18) วธีิการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต จะตอ้งทาํ 2 วธีิ ดงันี 
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 . ตอ้งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  .  เครืองคอมพิวเตอร์ซึงจะตอ้งมีความเร็วในระดบัทีใชไ้ดค้ือรุ่นหน่วยความจาํ    

32 MB เป็นอยา่งนอ้ย  ความเร็วของโมเด็มจะอยูท่ี 56 Kbps (Kilobit  per  Second = อตัราความเร็ว
ในการส่งขอ้มูล) และควรติดตงัระบบมลัติมิเดียไดแ้ก่ การ์ดเสียง และลาํโพง ไวด้ว้ย 

  .  โมเด็ม ซึงเป็นอุปกรณ์ทีเชือมต่อระหว่างเครืองคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ความเร็วของโมเด็ม ควรจะเป็นอยา่งตาํ 14.1 Kbps หรือมากกว่านนั ปัจจุบนัจะมีอยู ่              
2ประเภทด้วยกัน คือ โมเด็มแบบติดตังภายใน (Internal) และโมเด็มทีมีการติดตังภายนอก                        
(External)     

  .  สายโทรศพัท ์1 หมายเลข (สายโทรศพัทบ์า้นหรือเคลือนที) อาจใชส้ายเดียวกบั
โทรศพัทบ์า้นหรือแยกต่างหากก็ได ้

 . เชือมคอมพิวเตอร์เขา้กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาํได้โดยสมัครเป็นสมาชิกกับ       
ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet  Service  Provider) ทีไดรั้บอนุญาตโดยถูกตอ้ง ซึงปัจจุบนัจะมี
ชวัโมงอินเทอร์เน็ตใหเ้ลือกอยู ่2 แบบดว้ยกนัคือ แบบเป็นแพค็เกจ และแบบเป็นสมาชิกรายเดือน  

              .  อินเทอร์เน็ตสาํเร็จรูป (แพค็เกจ) เป็นการซือเหมาจาํนวนชวัโมงทีจะใชภ้ายใน 
3 เดือน หรือใชภ้ายในระยะเวลาใดก็ไดจ้นกวา่จะครบจาํนวนชวัโมง 

  .  สมาชิกรายเดือนกบัทาง ISP การเสียค่าบริการเป็นรายเดือนซึงจะจาํกดัชวัโมง
ทีเราเชือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตไดใ้นแต่ละเดือน หรืออาจซือเป็นชุด 

 การเชือมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ตไดต้อ้งผ่านศูนยบ์ริการต่าง ๆ ซึงเป็นของหน่วยงาน เช่น
ของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ หรือของเอกชนทีเปิดใหบ้ริการอยูห่ลายรายและกระจายอยูท่วัประเทศ 
ในกรณีทีเป็นของเอกชน ผูใ้ชจ้ะตอ้งเสียค่าบริการแรกเขา้หรือค่าสมคัรเป็นสมาชิกจาํนวนหนึง 
และค่าใชบ้ริการเป็นรายเดือน/รายปีอีกต่างหากตามอตัราทีแต่ละศูนยก์าํหนด เมือสมคัรเป็นสมาชิก
กบัศูนยบ์ริการต่างๆแลว้ผูส้มคัรจะไดรั้บบญัชี (Account Address)  ซึงเป็นบญัชีเฉพาะตวัเหมือน
การเปิดบญัชีกบัธนาคาร และรหัสผ่าน (Password)  สาํหรับการติดต่อเขา้ศูนยด์งักล่าวเพือใชเ้ป็น
ช่องทางในการเชือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตต่อไป 
   

ความสําคญัของอินเทอร์เน็ต 
 สมเกียรติ  ปัทมากรโกมล (2543 : 44-45) กล่าวว่าอินเทอร์เน็ตมีความสาํคญัทีจะช่วย

เสริมสร้างคุณภาพ และความเสมอภาคกันในการใช้งานของเทคโนโลยี และลดบทบาทของ         
การเรียนการสอนหลายประการดงันี 

 1.   ครูอาจารยผ์ูส้อน สามารถพฒันาคุณภาพบทเรียน หรือแนวคิดในสาขาวิชาทีสอน
โดยการเรียกดูจากสถาบนัอืนไม่วา่จะเป็นเนือหาวิชาการ คู่มือครู  แบบฝึกหัด ซึงบางเรืองสามารถ
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คดัลอกนาํมาใชไ้ดท้นัที เนืองจากผูผ้ลิต ผูค้ิดเดิม แจง้ความจาํนงใหเ้ป็นของสาธารณชนนาํไปใชไ้ด ้
ในทางกลบักนั ครูอาจารยท์่านใดมีแนวคิด วิธีการสอน คู่มือการสอนทีน่าสนใจ สร้างความเขา้ใจ
ไดดี้กวา่ผูอื้นก็สามารถเสนอเรืองดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องสถาบนัตนเอง เพอืใหผู้อื้นศึกษาใชง้านได ้
ส่วนหนึงของเรืองดังกล่าวอาจทาํเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป  ซึงโดยทัวไปเรียกว่าคอมพิวเตอร์       
ช่วยสอน ซึงมีทงัช่วยสอนวชิาทวั ๆไป และวชิาทีเกียวกบัวทิยาการดา้นคอมพวิเตอร์โดยตรง 

 2.   นักเรียนนักศึกษาสามารถเขา้ถึงการเรียนการสอนของครู อาจารยต่์างสถาบัน 
เนือหาสาระทีห้องสมุดของตนเองยงัไม่มี รูปภาพนิง  ภาพเคลือนไหว เช่น การทาํงานของ
เครืองจกัร การศึกษาดูส่วนรายละเอียดของการทาํงานของร่างกาย เสียงดนตรี เพลง วิธีเล่นกีฬา  
การทดลองวทิยาศาสตร์ ภาพเขียนทางศิลปวฒันธรรม  สารคดีทีเกียวขอ้งกบัการเรียน  ภูมิศาสตร์  
วิธีการถนอมอาหาร การแลกเปลียนความรู้กับเพือนในสถาบนัเดียวกันแต่คนละห้อง หรือต่าง
สถาบนั 

 3.   ขอ้มูลการบริหารการจดัการสามารถติดตามถ่ายโอนและแลกเปลียนได ้ทะเบียน
ประวตัินกัเรียน  การเลือกเรียน  ผลสมัฤทธิทางการเรียน  การแนะแนว  การศึกษาและอาชีพ ขอ้มูล
ผูป้กครองดา้นอาชีพ รายไดต่้อปี การยา้ยถินทีอยู ่ ขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยให้ครูประจาํชนั  อาจารย์
ประจาํชนั ประจาํวชิา ฝ่ายบริหารไดติ้ดตามแลกเปลียนตามความจาํเป็นเพอืดูแลใหน้กัเรียนสามารถ
พฒันาตนเองไดสู้งสุดตามศกัยภาพของแต่ละคน   

   4.   งานวิเคราะห์วิจยั  นักเรียนทีอยู่ระดับมัธยม  อาชีวศึกษาขึนไปและครูอาจารย ์
สถาบนัทุกระดบั สามารถคน้หาเรืองราวทีเกียวขอ้งกบัความสนใจทีจะศึกษาคน้ควา้วิเคราะห์วิจยั  
โดยเฉพาะส่วนทีเป็นวรรณคดีทีเกียวขอ้ง เพือดูว่ามีผูรู้้ท่านใดบา้งศึกษาคน้ควา้เมือใด ผลเป็น
ประการใด เพอืนาํมาอา้งอิงหรือเป็นตวัแบบศึกษาคน้ควา้ต่อ 

 5.   การศึกษางานดา้นศิลปวฒันธรรมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สังคมโลกเป็นสังคมที
ประกอบไปด้วยผูค้นหลายเชือชาติทีมีภาษา ขบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม  ความเป็นอยู ่
แนวความคิด สภาวะเศรษฐกิจฯลฯ แตกต่างกนัมาก แต่ในเครือข่ายนี การศึกษาแลกเปลียนความรู้ 
แนวความคิด เพือนําส่วนทีดีและเหมาะสมของบางสังคมมาประยุกต์ใช้ทาํได้โดยง่าย นักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย ์อ่านสาระ รับฟังเรืองราวบางเรือง รวมทงัดูภาพนิงหรือภาพเคลือนไหวผ่าน
เครือข่ายนี เพอืนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน  การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่อินเทอร์เน็ตมีความสาํคญัดงันี คือ 
 1.   การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีทนัสมยั 

 2.   การติดต่อสือสารทีสะดวกและรวดเร็ว 

 3.   แหล่งรวบรวมขอ้มูลแหล่งใหญ่ทีสุดในโลก 
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ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 

 ซิงคฮ์าล (Singhal : 1997)  กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตวา่มีประโยชน์ดงันี คือ 

 1.   อินเทอร์เน็ตสามารถนาํขอ้มูลเดิมมาใชใ้หม่  และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลใหม่ ๆ ได ้
โดยสือ WWW ถือวา่เป็นหอ้งสมุดขนาดใหญ่ 

 2.  เนืองจากการมีการนาํเสนอเกียวกบัวฒันธรรมและเนือหาภาษาต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต
จึงเป็นแหล่งความรู้ทีมีค่าต่อผูเ้รียนและผูส้อนภาษาเช่น การใช ้E-mail หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ในการสือสารกับเจ้าของภาษา  นอกจากนันการใช้อินเทอร์เน็ตยงัถือเป็นการเรียนภาษาใน
สถานการณ์จริง 

       3.   อินเทอร์เน็ตสามารถใชใ้นการเรียนรู้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ และสามารถสนองตอบ
ต่อวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ทีหลากหลายของผูเ้รียนเช่น ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนั
ของประเทศต่าง ๆ ในโลก อาทิ ขอ้มูลทีเกียวกบัสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์สังคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจและการเมือง 

 4.  ผูเ้รียนสามารถเรียนและคน้ควา้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตไ์ดทุ้ก ๆ วนั  ซึงคลา้ยกบัการอ่าน
หนังสือพิมพร์ายวนัทีมีการเปลียนแปลงขอ้มูลเสมอ  ๆ  นอกจากนันผูอ่้านยงัสามารถอ่านเนือหา
เรืองเดียวกนัจากขอ้มูลหลาย ๆ แหล่งไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 5.   อินเทอร์เน็ตสามารถเป็นสือกลางในการฝึกประสบการณ์และการนาํเสนองานที
สร้างสรรค์ขึนเองของนักเรียนไดโ้ดยนักเรียนสามารถใช้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นพืนฐานใน    
การสร้างงานของตนเอง 

 การใช้อินเทอร์เน็ตจะพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะและพฒันาระดับการคิดของผูเ้รียน  
โดยเริมจากการคน้ควา้ขอ้มูลเดียวกนัจากนนักลนักรอง เพอืนาํมาใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 ขอ้พงึปฏิบตัิและมารยาทในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

 1.   ในการเริมใชง้านอินเทอร์เน็ตครังแรกควรสอบถามผูดู้แลระบบถึงขอ้กาํหนดและ
ระเบียบการใชเ้ครือข่ายนนั ๆ  และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเหล่านนั 

 2.   ไม่ควรเขา้อินเทอร์เน็ตในบญัชีของผูอื้น หรือยอมใหผู้อื้นใชบ้ญัชีของตนในการเขา้
สู่อินเทอร์เน็ต 

    3.   ควรรักษารหัสผ่านของตนไวเ้ป็นความลับ หากมีผูรู้้รหัสควรเปลียนรหัสเสียใหม่ 
นอกจากนีในการกาํหนดรหัสผ่านควรหลีกเลียงการใชร้หัสทีมีความเกียวขอ้งอยา่งใดอย่างหนึง  
กบัตน เพราะจะทาํใหผู้ท้ีไม่ประสงคดี์สามารถคาดเดาและเชือมโยงเข่าสู่รหัสผ่านอนัอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายกบัขอ้มูลและกบัระบบได ้
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 4.   ในการทาํงานทีใช้เวลามาก เช่น การโอนยา้ยขอ้มูล  การดาวน์โหลดโปรแกรม 
ฯลฯ  ควรเลือกทาํในช่วงทีไม่ค่อยมีผูใ้ชม้ากนกั 

 5.   ควรเปิดจดหมายอ่านเป็นประจํา  และลบจดหมายทีไม่ต้องการออก  เพราะ          
การปล่อยจดหมายทิงไวเ้ป็นจาํนวนมาก จะทาํให้พืนทีสาํหรับเก็บจดหมายในระบบหมด อนัมีผล
ใหไ้ม่สามารถรับส่งจดหมายต่อไปได ้

 6.   ไม่ควรส่งจดหมายทีมีขนาดใหญ่ เพราะจะทาํให้สินเปลืองเนือที หากจดหมายมี
ขนาดใหญ่ควรใชโ้ปรแกรมบีบอดัขอ้มูลก่อนส่ง และแจง้ใหผู้รั้บทราบถึงวธีิการขยายขอ้มูลกลบั 

 7.   ไม่ควรเขียนจดหมายดว้ยตวัพิมพใ์หญ่ลว้น ๆ  เพราะจะทาํให้อ่านยากและตาลาย
ได ้นอกจากนียงัเปรียบเสมือนการคุยกนัแบบตะโกนซึงถือวา่ไม่สุภาพ ควรใชต้วัพมิพใ์หญ่เฉพาะที
จาํเป็นหรือตอ้งการเนน้ขอ้ความเท่านนั 

 8.   ระมดัระวงัการใชค้าํนาํหน้าชือ  เพราะบางคนถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติหากใชค้าํ
นาํหนา้ชือผดิ โดยเฉพาะในคาํนาํหนา้ชือสุภาพสตรีและผูมี้ตาํแหน่งต่าง ๆ 

 การใชง้านอินเทอร์เน็ตควรใช้เท่าทีจาํเป็น ไม่ว่าจะใชอิ้นเทอร์เน็ตเพืองานอะไรก็ตาม 
เมือใชเ้สร็จแลว้ควรออกจากระบบทนัที ไม่ควรปล่อยเครืองใหติ้ดต่อกบัระบบตลอดเวลาทงัทีไม่ใช้
งานโดยเฉพาะอยา่งยงิการติดต่อเขา้ทางโมเด็ม  เพราะจะทาํให้ผูอื้นติดต่อเขา้ไดย้าก  และพึงระลึก
วา่จดหมายทีส่งผา่นทางอินเทอร์เน็ตไม่ไดเ้ป็นเรืองลบัผูอื้นอาจเขา้ไปเปิดอ่านไดจึ้งไม่ควรส่งขอ้มูล
ทีตอ้งการใหเ้ป็นความลบั และไม่ควรใชข้อ้ความทีกา้วร้าวหรือหยาบคาย 

 

ชุดการเรียนรู้สือประสม 
 

 นักการศึกษาไดใ้ห้ความหมายเกียวกบัชุดการเรียนรู้ไวห้ลายท่านอาจจะเรียกแตกต่าง
กันออกไป  สรุปแล้วไม่ว่าจะเรียกกันอย่างไรก็ตามแต่มีความหมายคล้ายคลึงกันคือ  เป็นสือ                     
การเรียนสําเร็จรูปทีผูเ้รียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยศึกษาคาํชีแจงและทาํกิจกรรมตาม
ขนัตอนทีกาํหนดไวใ้นชุดการเรียนรู้ ซึงนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี 

 วชัญาพร สุวรรณแทน (2541 : 55)   กมลรัตน์ วงศถ์ามาตย ์(2542 : 22)   กุหลาบ   
หงส์ทอง (2547 : 17) เคปเฟอร์ (Kapfer 1972 : 3-10) ไดใ้หค้วามหมายของชุดการเรียนรู้สือประสม
สอดคลอ้งกนัวา่ หมายถึง  ชุดอุปกรณ์ สือประสม ทางการเรียนทีออกแบบมาเพือให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนไดด้ว้ยตนเองตามลาํดบัชนัจากง่ายไปหายาก โดยศึกษาคาํชีแจงและทาํกิจกรรมตามขนัตอน   
ทีกาํหนดไวใ้นชุดนนั  ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้  และบรรลุจุดประสงคข์องชุดการเรียนนนั 

 ฉลองชยั  สุรวฒัน์ (อา้งถึงใน สุธาทิพย ์ แยม้ฟัก  2542 : 74)  ให้ความหมายของสือ
ประสม หมายถึง  การประสมประสานการใชสื้อชนิดต่าง ๆ และจดัระเบียบเพือใชใ้ห้เหมาะสมใน
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การนําเสนอเนือหาของสือแต่ละชนิด เพือให้คาํตอบทีกระจ่าง เป็นประโยชน์  และน่าสนใจแก่
ผูเ้รียน  องคป์ระกอบทีสาํคญัในการออกแบบการจดัระบบสือประสมนันไม่ใช่เป็นเพียงแต่การใช้
เครืองมือทางโสตทศัน์มากกว่า 2 ชนิดขึนไปเท่านนัแต่จะตอ้งเป็นการประสานความสัมพนัธ์ของ
สือทีใช ้ เพอืใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะและความสามารถ  หรือศกัยภาพของสือแต่ละชนิดให้ได้
ประโยชน์มากทีสุด  ทาํใหสื้อแต่ละชนิดทีใชน้นัอาํนวยประโยชน์แก่กนัและกนัทาํใหเ้กิดการเรียนรู้
ทีดีไดม้ากขึน 

 อีริคสัน (Erickson 1972 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของสือประสมว่า สือประสม หมายถึง  
การอาศยัหลักการนําเอาสือการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพนัธ์กันและมีคุณค่าทีส่งเสริมซึงกัน      
และกนั  สือการสอนอยา่งหนึงอาจใชเ้พอืเร้าความสนใจ  ในขณะทีสืออีกอยา่งหนึงใชเ้พืออธิบายที
ลึกซึง  และป้องกนัการเขา้ใจความหมายผดิ 

 กู๊ด (Good 1973 : 377) กล่าวว่า  การสอนโดยใช้สือประสม คือ   การคดัเลือกใช้
โสตทศันูปกรณ์หลาย ๆ อย่างให้เหมาะสมเพือนํามาสัมพนัธ์กับการเรียน โดยใช้สือการเรียน         
การสอนมากกวา่หนึงอยา่ง  เพอืสอนหนึงเนือหาหรือสอนในเวลาหนึงคาบ 

 วทิทิช และสคลัเลอร์ (Wittich and Schurller) กล่าวถึง การสอนโดยใชสื้อประสมไวว้่า 
เป็นการเลือก  และใชโ้สตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ มาสัมพนัธ์กับประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยใชสื้อ
การเรียนการสอนอืน  ๆ ซึงสิงเหล่านีจะเป็นเครืองเสริมซึงกันและกันในการทีจะให้นักเรียน
กา้วหนา้ต่อไป 

 จากความหมายของชุดการเรียนรู้สือประสมตามทีนักการศึกษากล่าวมาสรุปได้ว่า                    
ชุดการเรียนรู้สือประสมหมายถึง  สือการเรียนรู้สาํเร็จรูป มีระบบของสือประสมทีสอดคลอ้งกับ
เนือหาวชิาซึงประกอบดว้ย เนือหา  กิจกรรมการเรียนการสอนทีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
โดยศึกษาจากคาํชีแจงและทาํกิจกรรมตามขนัตอนทีกาํหนดไวใ้นชุดการเรียนรู้นัน  ทาํให้การจดั 
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผูเ้รียนมีความรู้ และบรรลุจุดประสงคข์องชุดการเรียนรู้นนั 
 

หลักการและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการผลิตชุดการเรียนรู้ 
 นกัการศึกษาไดใ้หแ้นวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการผลิตชุดการเรียนรู้ไวห้ลายท่าน

ดงันี 

 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (อ้างถึงใน กลัยา ต๊ะมะครุฑ 2542 : 21-22)  ได้สรุปเกียวกับ
หลกัการและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัชุดการเรียนรู้ไวด้งันี 

 1.   ทฤษฎีทีเกียวกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล  ชุดการเรียนรู้ทีเป็นสือและกิจกรรม
การเรียน จดัทาํขึนเพือสนองความสามารถ  ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสําคญั     
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จึงมีการนาํทฤษฎีทีว่าด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล มาใชเ้ป็นทฤษฎีพืนฐานในการจดัทาํและ
การใชชุ้ดการเรียนรู้ 

 2.   หลักการเกียวกับสือประสม  ชุดการเรียนรู้เป็นสือประสม   ซึงหมายถึง ในชุด     
การเรียนรู้มีการใช้สือหลาย  ๆ อย่างทีส่งเสริมซึงกันและกันอย่างมีระบบมาใช้เป็นแนวทาง         
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียน ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.   ทฤษฎีการเรียนรู้  ชุดการเรียนรู้เป็นสือการเรียนรู้ทีมุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน
การเรียนอยา่งแข่งขนั และไดรั้บขอ้มูลอยา่งฉบัพลนั อีกทงัไดรั้บประสบการณ์แห่งความสาํเร็จหรือ
การเสริมแรงมีการเรียนเป็นขนั ๆ ตามความสามารถของผูเ้รียน  โดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้เป็น
พนืฐานในการจดัทาํ 

 4.   หลักการวิเคราะห์ระบบ  ชุดการเรียนรู้จัดทําโดยอาศัยวิเคราะห์เชิงระบบมี           
การทดลองสอน  ปรับปรุงแกไ้ขจนเป็นทีเชือถือได ้ จึงนาํออกใชแ้ละเผยแพร่  กิจกรรมการเรียน             
การสอนโดยใชชุ้ดการเรียนรู้ไดอ้าศยัวธีิการวเิคราะห์ระบบเป็นหลกั ทงันีเพือความมีประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรู้และเพอืใหกิ้จกรรมการสอนนนัดาํเนินไปไดอ้ยา่งสมัพนัธก์บัทุกขนัตอน 

 สันทดั   ภิบาลสุข  และพิมพใ์จ  ภิบาลสุข  (อา้งถึงใน ศิริชยั  จิรจีรังชยั  2545 : 32-33) 
ไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัชุดการเรียนรู้ไวด้งันี 

 1.   แนวคิดเกียวกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  หลักจิตวิทยาว่าด้วยความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ผูเ้รียนมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น สติปัญญา (Intelligence) 
ความสามารถ (Ability) ความตอ้งการ (Need) ความสนใจ (Interest) ร่างกาย (Physical) และอารมณ์ 
(Emotion) นักการศึกษาไดน้าํหลกัจิตวิทยามาประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอนโดยคาํนึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล วธีิการทีเหมาะสมทีสุดคือการจดัการเรียนการสอนรายบุคคลหรือการศึกษา
ตามเอกตัภาพ  การศึกษาโดยเสรีและการศึกษาดว้ยตนเองซึงลว้นแต่เป็นวิธีการสอนทีเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนตามสติปัญญาความสามารถและความเขา้ใจโดยมีครูคอยแนะนํา
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

 2.   แนวความคิดทีพยายามจะเปลียนการเรียนการสอนไปจากเดิม  การเรียนการสอน
แต่เดิมทีเคยยดึครูเป็นแหล่งความรู้หลกั  ในปัจจุบนัไดเ้ปลียนมาเป็นการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนดว้ยตนเอง  โดยใชแ้หล่งความรู้จากสือการสอนแบบต่าง ๆ ซึงประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์               
และวธีิการการนาํสือการสอนมาใชจ้ะตอ้งจดัให้ตรงเนือหาทงัหมด  ส่วนอีกสองในสาม ผูเ้รียนจะ
ศึกษาดว้ยตนเองจากทีผูส้อนเตรียมไวใ้หใ้นรูปของชุดการเรียนรู้ และทีผูส้อนชีทางให ้

 3.   แนวคิดในเรืองการใชสื้อการสอนต่าง ๆ ไดเ้ปลียนและขยายตวัออกไป จากในอดีต
นนั การผลิตสือการเรียนการสอนมกัออกมาในรูปต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างใชเ้ป็นสือเดียว ๆ มิได้
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มีการจดัระบบการใชสื้อหลายอยา่งมาผสมผสานกนัให้เหมาะสมและใชเ้ป็นแหล่งความรู้สาํหรับ
ผูเ้รียนแทนการใชค้รูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนตลอดเวลา  แนวโน้มใหม่จึงเป็นการผลิตสือ
การสอนแบบประสมใหเ้ป็นชุดการเรียน  อนัจะมีผลต่อการใช ้จากการใชสื้อ “เพือนช่วยครูสอน”  

คือ  ครูเป็นผูใ้ชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ มาเป็นการใชสื้อการสอน “ เพอืนช่วยผูเ้รียน”  คือ ใหผู้เ้รียนหยบิและ
ใชสื้อการสอนต่าง ๆ ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง  โดยอยูใ่นรูปของชุดการเรียนรู้ 

 4.   แนวคิดเกียวกับปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกับ
สภาพแวดลอ้ม  จากในอดีตความสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบัผูเ้รียนในหอ้งเรียน  มีลกัษณะเป็นทางเดียว
คือครูเป็นผูน้าํและผูเ้รียนเป็นผูต้าม  ครูมิไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระเสรี  
ผูเ้รียนจะมีโอกาสพูดก็ต่อเมือครูให้พูด  การตดัสินใจของนักเรียนส่วนใหญ่มกัจะตามครู  ผูเ้รียน
เป็นฝ่ายเอาใจครูมากกวา่ครูเอาใจนกัเรียน  ในส่วนทีเกียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน
ในหอ้งเรียนนันแทบจะไม่มีเลย เพราะครูส่วนใหญ่ไม่ชอบนักเรียนคุยกนั นักเรียนจะไม่มีโอกาส
ฝึกฝนการทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ และไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น  เมือเติบโตจึงทาํงาน
ร่วมกนัไม่ได ้ นอกจากนีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนกบัสภาพแวดลอ้มมกัอยูก่บัชอลก์  กระดานดาํ 
และแบบเรียนในหอ้งเรียนแคบ ๆ ครูไม่เคยพานกัเรียนออกไปสู่สภาพภายนอกโรงเรียน  แนวโน้ม
ปัจจุบนัและอนาคตของกระบวนการเรียนรู้  จึงตอ้งนาํกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใชใ้นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนประกอบกิจกรรมร่วมกนั  ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มจึงเป็นแนวคิดทางพฤติกรรม
ศาสตร์  ซึงนาํมาสู่การจดักระบวนการผลิตสือการสอนออกมาในรูปของชุดการเรียนรู้ 

 5.  แนวคิดในการนาํหลกัจิตวทิยาการรียนรู้มาจดัสภาพสิงแวดลอ้มการเรียนรู้  โดยได้
มีการจดัสภาพออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม   ซึงหมายถึง ระบบการเรียนการสอนทีเปิด
โอกาสใหน้กัเรียน 

  5.1  ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสินดว้ยตนเอง 

  5.2  มีทางทราบวา่การตดัสินใจหรือการทาํงานของตนถูกหรือผดิอยา่งไร 

  5.3  มีการเสริมแรงทางบวกทีทาํให้ผูเ้รียนภาคภูมิใจทีได้ทาํถูกหรือคิดถูกอันจะ     
ทาํใหก้ระทาํพฤติกรรมนนัซาํอีกในอนาคต 

  5.4 ไดเ้รียนรู้ไปทีละขนัตามความสามารถและความสนใจของผูเ้รียนเองโดยไม่
ตอ้งมีผูใ้ดมาบงัคบั 

 อรนุช  ลิมตศิริ (2546 : 168-169) ไดก้ล่าวถึง  ทฤษฎีและหลกัการทีนาํมาใชใ้นการสร้าง 

ชุดการสอนวา่ควรจะไดพ้จิารณาในสิงต่อไปนี 

            1.   ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การเรียนการสอนจะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการ ความถนัด  และความสนใจของผูเ้รียนเป็น
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สาํคญั ครูจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนตามระดบัสติปัญญาความสามารถและความ
สนใจ โดยมีครูคอยแนะนาํช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

 2.   ความพยายามทีจะเปลียนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิม  จากการยดึครูเป็นหลกั
มาเป็นการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเรียนเอง โดยการใช้แหล่งความรู้จากสือหรือวิธีการต่าง ๆ   
การนาํสือการสอนมาใชจ้ะตอ้งจดัให้ตรงกบัเนือหาและประสบการณ์ตามหน่วยการสอนของวิชา
ต่าง ๆ การเรียนในลกัษณะนีผูเ้รียนจะเรียนจากครูเพียง 1 ใน 4 ส่วน ส่วนทีเหลือผูเ้รียนจะเรียนจาก
สือดว้ยตนเอง              

           3.   การใชสื้อการสอนไดเ้ปลียนแปลงและขยายตวัออกไป  โดยปัจจุบนัการใชสื้อได้
คลุมไปถึงการใชว้สัดุสินเปลือง เครืองมือต่าง ๆ รวมทงักระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
การปรับเปลียนรูปแบบการใชสื้อ จากการใชสื้อเพอืช่วยครูสอนมาเป็นเพอืช่วยผูเ้รียนเรียนรู้ 

           4.   ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัสภาพแวดลอ้ม 
โดยในการจดักระบวนการเรียนรู้ มีการนาํเอากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใชใ้นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนประกอบกิจกรรมร่วมกนั  ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม จึงเป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์         

ซึงนาํมาสู่การจดัระบบการผลิตสือออกมาในรูปของ “ชุดการสอน” 

             5.   การจดัสภาพสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ได้ยดึหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ โดยจดั
สภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม หมายถึง ระบบการเรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสร่วมในกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง มีทางทราบว่าการตดัสินใจ หรือการทาํงาน
ของตนถูกหรือผิดอย่างไร มีการเสริมแรงบวกทีทาํให้ผูเ้รียนภาคภูมิใจทีได้ทาํถูกหรือคิดถูก                   
และค่อยเรียนรู้ไปทีละขันตอนตามความสามารถ และความสนใจ การจัดสภาพการณ์ทีจะ
เอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ตามนัยดงักล่าวขา้งตน้ จะมีเครืองมือช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทาง 

โดยการจดัสอนแบบโปรแกรมและใชชุ้ดการสอนเป็นเครืองมือสาํคญั 

 สมพิศ  กอบจิตติ (2548 : 76-7 8) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดและทฤษฎีทีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของนักเรียนมากทีสุดในการนํามาใช้ผลิตชุดการเรียนรู้ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ                  
สกินเนอร์ (B.F Skinner) และทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดด์ (Thorndike)  

 สกินเนอร์ (B.F Skinner) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบ           
การเรียนรู้แบบกระทาํ (Operant) ซึงเชือว่าการเปลียนแปลงพฤติกรรมหรือการเรียนนันเกิดจาก   
การทีบุคคลตอบสนองต่อสิงเร้าแลว้ไดเ้สริมแรง(Reinforcement) ซึงมีสาระสาํคญัดงันี 

 1.   เงือนไขของการตอบสนอง (Operant  Conditioning) พฤติกรรมส่วนมากของมนุษย์
ประกอบด้วยการตอบสนองทีส่งหรือแสดงออกมา (Emitled Responses)   การตอบสนองเหล่านี            
ถือวา่เป็นส่วนหนึงของพฤติกรรม ซึงจะมีการแสดงออกมาเรือย ๆ ซึงจะมีกีครังหรือบ่อยแค่ไหน
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ขึนอยูก่บัอตัราการตอบสนอง หรืออตัราการแสดงออกของพฤติกรรม (Operant Rate)  การเรียนรู้
จะทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลง 

 2.   การเสริมแรง  (Reinforcement) เป็นการให้สิงเร้าแก่ผูเ้ รียนซึงอาจทาํให้อัตรา       
การตอบสนองของผูเ้รียนเปลียนแปลงไปในทางทีตอ้งการ  ตวัเสริมแรงอาจเป็น  คาํชม  การให้
รางวลัและสิทธิพเิศษต่าง ๆ ตลอดจนการไดรั้บรู้ผลแห่งกฎแห่งการกระทาํวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 

 3.   การเสริมแรงโดยทนัทีทนัใด (Immediate  Reinforcement) สิงเร้าทีเป็นตวัเสริมแรง
จะต้องเกิดทันที  หลังจากมีการตอบสนองหรือ เมือได้ค ําตอบ   ถ้าไม่เช่นนันผู ้เรียนอาจมี                 
การตอบสนองอีกอยา่งหนึงทีเราไม่ตอ้งการ 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Edward L.Thorndike) ธอร์นไดค์นักจิตวิทยา                      
นักการศึกษาชาวอเมริกนัทีเรียกว่า  S-R  Theory  เป็นทฤษฎีทีว่าดว้ยการวางเงือนไข (Condition) 
แล้วให้มีการเสริมแรง  (Reinforcement) จากทฤษฎีนีได้ตังกฎการเรียนรู้ทีเราสามารถนํามา
ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างชุดการเรียนรู้ 3 กฎ คือ 

 1.   กฎแห่งการฝึกหัดหรือการทาํซาํ  (Law of Exercise or Repetition)   กล่าวว่า   ยงิมี  
การตอบสนองต่อสิงเร้ามากครังหรือบ่อยครังเท่าใด การเรียนรู้นันก็จะอยู่ได้นานคงทน และ          
ถา้หากว่าไม่ได้สิงเร้าและการสนองตอบการเรียนรู้นันก็จะค่อยเลือนหายไป  จากกฎแห่งการฝึก
หรือการทาํซํา  ผูส้ร้างชุดการเรียนรู้ทัวไปเชือว่า ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ได้โดยการฝึกในชุด       
การเรียนรู้นนั หรือทาํซาํ ๆ ในชุดการเรียนรู้ เพอืใหเ้กิดพฤติกรรมดงักล่าว 

 2.   กฎแห่งผล (Law of Effect)   การเรียนรู้จะเกิดขึนกับผูเ้รียนได้ถ้าสิงเร้า   และ       
การสนองตอบทีเกิดปฏิสัมพนัธ์แลว้สร้างความพอใจ  หรือการสนองตอบจะเพิมแรงขบัภายใน    
ถา้หากเกิดความพึงพอใจ  และแรงขบัเพือการสนองตอบจะลดลงเมือเกิดความไม่พึงพอใจ สิงเร้า
และการสนองตอบจะเชือมโยงกนัไดถ้า้สามารถสร้างภาพ อนัน่าพึงพอใจแก่ผูเ้รียน โดยทีผูเ้รียน
เกิดความเชือมันและมันใจว่าการสนองตอบ หรือพฤติกรรมทีตนเองแสดงออกมานันถูกตอ้ง  
สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึนมาหากมีการเสริมแรง (Reinforcement) หรือการให้รางวลั ในชุด   
การเรียนรู้นนั  การเสริมแรงคือ  การใหผู้เ้รียนไดท้ราบวา่ทีตนเองตอบไปนนัถูกตอ้งหรือไม่อยา่งไร 
และตอ้งใหท้ราบทนัทีหลงัจากทีผูเ้รียนไดส้นองตอบต่อสิงเร้าหรือไดต้อบคาํถาม 

 3.   กฎแห่งความพร้อม (Law of readiness) ในสภาวะของการจดัการเรียนการสอนนัน                
ถา้สามารถจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดความพร้อมทีจะเรียนแลว้  การจดัการเรียนการสอนจะบงัเกิดผลดีและ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพนัน  จะตอ้งมีสิงกระตุน้ หรือสิงเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความพอใจทีจะเรียน 
หรือติดตามบทเรียนโดยตลอด ในเชิงจิตวิทยาก็คือ  แรงขบัทีจะเพิมพลงัในร่างกาย เกิดปฏิกิริยา 
เพอืแสดงพฤติกรรม เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน 
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 จากทฤษฎีของสกินเนอร์และธอร์นไดด์  สามารถนาํมาใชใ้นการพฒันาชุดการเรียนรู้
คือ การยดึความแตกต่างระหว่างบุคคลและการเสริมแรง โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตาม
ความสามารถของตนอย่างอิสระ การได้ฝึกสามารถทาํให้เรียนรู้ได้ดีและเกิดความชํานาญ 
นอกจากนีการทีผูเ้รียนไดรั้บแรงเสริมจากการไดท้ราบคาํตอบจากบทเรียนทีตนเองศึกษาโดยทนัที 
ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นทีจะศึกษาต่อไป ซึงจะทาํให้ชุดการเรียนรู้เป็นสิงทีน่าสนใจ
สาํหรับผูเ้รียน 

 

ประเภทของชุดการเรียนรู้ 

 บุญเกือ  ควรหาเวช (2543 : 91-92)   แบ่งชุดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกบัผูใ้ชไ้ว ้              
3 ประเภทดว้ยกนั คือ 

           1.   ชุดการสอนประกอบคาํบรรยาย  เป็นชุดการสอนสาํหรับผูส้อนใชส้อนผูเ้รียนเป็น
กลุ่มใหญ่ หรือเป็นการสอนทีตอ้งการปูพนืฐานให้ผูเ้รียนส่วนใหญ่รู้และเขา้ใจในเวลาเดียวกัน                

มุ่งขยายเนือหาสาระให้ชดัเจนยงิขึน  ชุดการสอนแบบนีจะช่วยให้ผูส้อนลดการพูดให้น้อยลงและ
ใชสื้อการสอนทีมีพร้อมอยู่ในชุดการสอน สือทีใชอ้าจได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ สไลด์ วิดีโอ เทป
บนัทึกเสียง หรือกิจกรรมทีกาํหนดไว ้เป็นตน้ ขอ้สาํคญัก็คือ สือทีจะนาํมาใชนี้จะตอ้งใหผู้เ้รียนได ้

เห็นอยา่งชดัเจนทุกคน 

             2.   ชุดการสอนสาํหรับกิจกรรมกลุ่ม  เป็นชุดการสอนแบบกิจกรรมทียดึระบบการผลิต
สือการสอนตามหน่วยและหัวเรืองทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดป้ระกอบกิจกรรมร่วมกนั โดยเฉพาะ
อยา่งยงิในหอ้งเรียนแบบกิจกรรมกลุ่มประกอบดว้ยชุดยอ่ยทีมีจาํนวนศูนยท์ีแบ่งไวใ้นแต่ละหน่วย 

ในแต่ละศูนยมี์สือหรือบทเรียนครบชุดตามจาํนวนผูเ้รียนในศูนยกิ์จกรรมนัน ๆ  สิงทีใชใ้นศูนย ์  
จดัไวใ้นรูปสือผสม อาจใช้สือรายบุคคล  หรือสือสาํหรับกลุ่มทีผูเ้รียนทงัศูนยจ์ะใช้ร่วมกันได้   
             3.   ชุดการสอนแบบรายบุคคล หรือชุดการสอนตามเอกตัภาพ  เป็นชุดการสอนสาํหรับ
เรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาหาความรู้ตามความสามารถ และความสนใจ
ของตนเอง อาจจะเรียนทีโรงเรียนหรือทีบา้นก็ได ้  ส่วนมากมกัจะมุ่งให้ผูเ้รียนไดท้าํความเขา้ใจ    
ในเนือหาวชิาทีเรียนเพมิเติม  ผูเ้รียนสามารถประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง 
 

องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้สือประสม  
 การสร้างชุดการเรียนรู้นัน  ผูส้ร้างจะตอ้งศึกษาองค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ว่ามี

องคป์ระกอบใดบา้งทีสาํคญัหรือเป็นองคป์ระกอบหลกั เพือจะไดน้าํมากาํหนดองคป์ระกอบของ 
ชุดการเรียนรู้ทีสร้างขึนให้มีประสิทธิภาพ  ซึงมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของชุดการเรียนรู้สือประสมไวด้งันี 
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 กรองกาญจน์  อรุณรัตน์ (2536 : 195-201)  ไดก้ล่าววา่  ภายในชุดการสอนประกอบดว้ย 
ส่วนต่าง ๆ ดงันี คือ 

 1.   หลักการและเหตุผล (Rationale) จะอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของชุดการสอนและ
ความสําคญัของกระบวนการวิชาทีนักเรียนศึกษา โดยจะเป็นการดาํเนินการในเรืองของความ
ต่อเนืองระหว่างประสบการณ์ในการเรียนทีมีมาก่อนกับกรอบการทาํงานสาํหรับประสบการณ์
ต่อมาของนักเรียนในหลักการและเหตุผลควรจะบอกให้ผูเ้รียนไดท้ราบว่า อะไรคือสิงทีนักเรียน
กาํลงัจะเรียนต่อไป และทาํไมเขาจึงควรเรียน 

 2.   รายละเอียดของเนือหา (Content Description)   รายละเอียดของเนือหาวิชาจะ
ชีให้เห็นถึงระดบัและความซับซ้อนของเนือหาวิชาและบอกให้ทราบถึงความคิดรวบยอด  ทกัษะ
หรือคุณค่าทีผูเ้รียนพงึจะสามารถแสดงออกมาภายหลงัจากทีเรียนจากชุดการสอนจบแลว้นอกจากนี
ในรายละเอียดของเนือหาวิชายงัรวมไปถึงขอบข่ายทีสาํคญั ๆ ของเนือหาวิชาซึงจะถูกกาํหนดขึน
โดยมีเนือหาย่อย ๆ เดินตามขอบข่ายสําคญัของเนือหาวิชานีด้วย  ซึงตามปกติแล้วชุดการสอน               
ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบขึนมาสาํหรับความคิดรวบยอดเพียงหนึงความคิดรวบยอด หรือความคิด
รวบยอดเล็ก ๆ หลาย ๆ ความคิดรวบยอด       

 3.   วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral  Objective)  วตัถุประสงคใ์นชุดการสอน
จะตอ้งกาํหนดออกมาในรูปของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซึงจะตอ้งระบุว่าตอ้งการให้นักเรียน
เกิดพฤติกรรมอะไรขึน โดยจะตอ้งเป็นพฤติกรรมทีสามารถวดัและสังเกตเห็นได้ ซึงกาํหนด
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนีจะช่วยครูผูส้อนในการเลือกใช้และการผลิตสือการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอนและตัวนักเรียนด้วย 
นอกจากนีจะทาํใหน้กัเรียนทราบหลงัจากทีเรียนจบแลว้เขาจะเกิดการเปลียนแปลงไปในทางใด 

 4.   การเรียนทีเป็นทางเลือก (Alternative Learning Activities)  กิจกรรมการเรียนทีจดั
ใหผู้เ้รียนควรจะสอดคลอ้งกบัลกัษณะของนักเรียนแต่ละคน โดยเฉพาะอยา่งยงิกิจกรรมการเรียน
ภายในชุดการเรียนนันจะต้องเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกกิจกรรมทีเหมาะสมทีสุดกับรูปแบบ             
การเรียน (Learning Style) ของผูเ้รียน   นอกจากนีกิจกรรมทางเลือกทีจดัขึนนนัควรเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดเ้ลือกวธีิการทีแตกต่างกนัไป ทงันีเพือทีนักเรียนไดบ้รรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม 

 5.   ทางเลือกทีผูเ้รียนขอหรือกิจกรรมทางด้านทศันคติ  (Optional Quest  หรือ 
Attitudinal Activities) โดยเฉพาะในชุดการเรียนจะประกอบด้วยทางเลือกทีนักเรียนขอหรือ
กิจกรรมทางด้านทศันคติ  ทงันีเพือช่วยให้นักเรียนสามารถทีจะศึกษาไดลึ้กและละเอียดภายใต้
ขอบเขตโครงสร้างของกิจกรรมการเรียน  นอกจากนีกิจกรรมทางเลือกจะช่วยทาํให้ประสบการณ์
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การเรียนภายในชุดมีลักษณะพฒันาและสร้างสรรค์ได้ดีเท่า ๆ กับแบบฝึกหัดการเรียนรู้ทีเน้น
พฤติกรรมการแสดงออก 

 6.   เครืองมือการประเมินผลก่อนเรียน  การประเมินผลตนเอง และการประเมินผล                
หลงัเรียน (Pre-Evaluation, Self  Evaluation, Post- Evaluation  Instruments) 

              แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pretest) ใช้ทดสอบเพือทีจะดูว่ามีวสัดุ เนือหา   หรือ
วตัถุประสงคข์อ้ใด ทีนกัเรียนเขาทราบมาก่อนแลว้ และมีเนือหาใดทีนกัเรียนเขายงัไม่ทราบ 

              แบบทดสอบตนเอง (Self-test) ใชป้ระเมินนักเรียนในระหว่างทีนักเรียนกาํลงัทาํ
กิจกรรมการเรียน 

                    แบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) เพือวดัว่านักเรียนมีความสามารถเฉพาะตามที
วตัถุประสงคข์องชุดกาํหนดไวห้รือไม่ 

 7.   คู่มือครู (Teacher Guide) พฒันาขึนตามชุดการสอนทงันีเพือทีจะใชข้อ้มูลเพิมเติม
โดยเป็นขอ้มูลทีสัมพนัธ์กบัเนือหาและขอ้มูลเกียวกับการใช้ชุดการสอน  ภายในคู่มือครูของชุด            
การสอน โดยมากมกัจะประกอบดว้ย 

  7.1 คาํนาํ 
    7.2  วตัถุประสงค ์

    7.3  พนืฐานความรู้เดิม 

              7.4  เนือหา 
    7.5  ส่วนประกอบของชุด 

  7.6  คาํชีแจงสาํหรับครูในการใชชุ้ดการสอน 

  7.7  สิงทีครูหรือนกัเรียนตอ้งเตรียม 

  7.8  บทบาทครูและนกัเรียน 

  7.9  การจดัชนัเรียน                                                                                                                                

  7.10 แผนการสอน 

  7.11 เนือหาสาระ 
  7.12 แบบฝึกปฏิบตัิ 
             7.13 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (พร้อมคาํเฉลย) 

 อุบล  พวงสุวรรณ (2543 : 11-12)   ไดส้รุปส่วนประกอบของชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
จากทศันะของนกัการศึกษา 3 ท่าน คือ  นิพนธ ์ ศุขปรีดี  ลดัดา  ศุขปรีดี และเสาวนีย ์ สิกขาบณัฑิต 
เกียวกบัส่วนประกอบของชุดการเรียนรู้  สรุปได ้5 ประการ คือ 
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 1.   บทนาํ หรือคาํชีแจง (Introduction Prospectus)  ส่วนนีอธิบายถึงความสาํคญัของ            
ชุดการเรียนรู้นนั ๆ ขอบข่ายของสิงทีผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ ขอ้แนะนาํวธีิการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ
ทีจดัไว ้ซึงผูเ้รียนดาํเนินการตามคาํชีแจงก็สามารถบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนได ้

 2.  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Specific of Behavioral Objective) เป็นการกล่าวถึง
พฤติกรรมทีพึงเกิดกับผูเ้รียนหลังจากผูเ้รียนได้เรียนบทเรียนจบแลว้  ในการเขียนวตัถุประสงค์      
เชิงพฤติกรรมนันตอ้งใช้ถ้อยคาํชัดเจน รัดกุม  มีความหมายเฉพาะเจาะจง และระบุออกมาเป็น      
การกระทาํทีพงึวดัได ้ สงัเกตไดว้า่ผูเ้รียนควรทาํอะไรบา้ง หลงัจากเรียนจบบทเรียนแลว้ 

 3.   การประเมินผลก่อนเรียน (Pre-Assessment)  เป็นการวดัความรู้เดิมของผูเ้รียนโดย
อาจอยูใ่นรูปของการทดสอบขอ้เขียน หรือการปฏิบตัิมกัจะใชท้ดสอบแบบอิงเกณฑใ์นการประเมิน
อาจคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์ซึงการประเมินผลก่อนเรียนมีวตัถุประสงค ์สรุปได ้2 ประการ คือ 

    3.1  เพอืใหท้ราบขอ้มูลพนืฐานความรู้ของผูเ้รียนวา่มีเพยีงพอทีจะเรียนบทเรียนนัน
หรือไม่ 

       3.2 เพือวดัว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในวตัถุประสงค์ทีระบุไวน้ันหรือไม่    
ถา้มีความรู้เดิมในเรืองทีจะเรียนอยา่งดีก็ไม่จาํเป็นตอ้งเรียนในชุดการเรียนนัน แต่ไปเรียนเรืองอืน   
ทีผูเ้รียนมีความรู้ยงัไม่เพยีงพอ 

 4.   กิจกรรมการเรียน (Activities or Tasks)  สือการเรียน  ผูเ้รียน และเนือหาบทเรียน 
กล่าวคือ การจดักิจกรรมนันควรคาํนึงถึงการเรียนเป็นรายบุคคลเพือให้เรียนไดด้ว้ยตนเองตามขีด
ความสามารถของแต่ละคน ไม่ตอ้งกงัวลกบัคนอืน หรือกบัความชา้เร็วในการเรียน  กิจกรรมทีเรียน
ควรมีความหลากหลายทีเน้นขนัตอนการสือสารในลักษณะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้บรรลุตาม
วตัถุประสงคท์ีวางไวไ้ดเ้ท่าเทียมกนั  รวมทงัประสบการณ์เดิม ระดบัของผูเ้รียนดว้ย  ทงันีการจดั
กิจกรรมและสือทีหลากหลายเหมาะสมก็เพอืเป็นการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนและใหผู้เ้รียนได้
เลือกตามความสนใจ  ความถนดั  และความตอ้งการของแต่ละคน 

 5.   การประเมินหลังเรียน (Post-Assessment)  มีความมุ่งหมายทีจะให้ผูเ้รียนแสดง
ความสามารถว่า  หลังจากเรียนไปแล้วสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไวใ้นชุดการเรียนรู้
หรือไม่ โดยการทาํขอ้สอบหลงัการเรียนและตรวจคาํตอบทีเฉลยดว้ยตนเอง เพือดูว่าตนนนัประสบ
ความสําเร็จหรือไม่เพียงใด และบกพร่องตรงไหน และครูช่วยให้ขอ้เสนอแนะเพิมเติมเพือให้
นกัเรียนไดมี้โอกาสไดพ้ฒันา 

 นิรมล ศตวฒิุ (อา้งถึงใน พรรณี  ทองสุกใส 2550 : 32-33) ไดอ้ธิบายส่วนประกอบหลกั
ของชุดการเรียนรู้แบบเอกตับุคคล (Individualized Learning Package) ไวด้งันี 
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 1.   เป้าหมาย เป็นการกาํหนดผลทีตอ้งการขนัสุดทา้ยทีผูเ้รียนควรได้รับเมือเรียน               
จบแล้ว  การกําหนดเป้าหมายในชุดการเรียนแบบเอกัตบุคคลนี อาจกาํหนดเป็นเป้าหมายของ
บทเรียนแต่ละหน่วยใหญ่ หรือเป้าหมายของวิชานัน ส่วนในหน่วยยอ่ย ๆ หรือบทเรียนแต่ละเรือง
จะมีการกาํหนดเฉพาะจุดประสงคเ์ท่านนั 

 2.  จุดประสงค์  คือ การกาํหนดผลทีตอ้งการเฉพาะของเนือหาบทเรียนแต่ละตอน                
ซึงเห็นได้ชัดเจนและเขา้ใจตรงกันว่าผลคืออะไร จะได้มาดว้ยวิธีใด ในระดับคุณภาพใด นันคือ
กาํหนดผลทีคาดหวงัในรูปของจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral  Objective) 

 3.   แนวคิดทีควรรู้ (Ideas to be Learned) ประกอบดว้ยแนวคิดทีสาํคญัเกียวกบัเนือหา
ทีผูเ้รียนกาํลังจะเรียนเพือช่วยในการศึกษาวิเคราะห์  จดัหมวดหมู่  และแก้ปัญหาในรายละเอียด
เนือหาบทเรียนต่อไป  และเมือผูรี้ยนเรียนจบแลว้ผูเ้รียนจะไดรั้บแนวคิด 

 4.   การประเมินตนเองก่อนเรียน (Pre Assessment) เพือตรวจสอบความรู้เดิมของ
ผูเ้รียนจะไดท้ราบวา่ตนเองมีความรู้เนือหาทีกาํลงัจะเรียนในเรืองใดบา้ง  จะไดต้ดัสินใจเริมเรียนใน
กิจกรรมใดก่อนและกิจกรรมใดบา้งทีไม่ตอ้งเรียน  การประเมินตนเองอาจใชแ้บบทดสอบหรือ
หลกัฐานทีผูเ้รียนไดผ้า่นการเรียนมาแสดง 

 5.   กิจกรรมการเรียน (Learning Activity) เป็นขนัตอนทีเสนอแนะใหผู้เ้รียนปฏิบตัิงาน  
เพอืใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงคกิ์จกรรมการเรียนนีโดยเรียนไปตามลาํดบัขนัตอนน  ผูเ้รียนบางคน
อาจจะไม่ตอ้งทาํกิจกรรม หรืออาจทาํกิจกรรมลาํดบัหลงั ๆ เลยก็ได ้ ถา้มีความสามารถ 

 6.   การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคห์รือไม่ 
อาจใช้วิธีการให้ผู ้เรียนทาํแบบทดสอบ  หรือให้ผู ้เรียนเสนอผลงานในรูปแบบใดก็ได้ตามที
กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

   เจมส์ (James 1979 : 283-286, อา้งถึงใน หทยักาญจน์  เปรมใจสุข 2545 : 24)   กล่าวว่า 
ในชุดการเรียนรู้จะประกอบดว้ยส่วนสาํคญัต่าง ๆ ดงันี คือ 

      1.   หลกัการและเหตุผล 

     2.   รายละเอียดของเนือหา 
      3.   วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

      4.   กิจกรรมการเรียนทีเป็นทางเลือก 

      5.   กิจกรรมทางเลือกทีถูกขอ 

     6.  เครืองมือประเมินผลก่อนเรียน  เครืองมือประเมินผลตนเอง  และเครืองมือ
ประเมินผลหลงัเรียน 
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 อนุพงษ ์ ยาวุฑฒิ (2545 : 9-10) กล่าวว่า ในการผลิตชุดการเรียนการสอนนันได้นํา
แนวทางวิธีระบบมาใช้ในการจดัระบบการผลิตชุดการเรียนการสอน ซึงการจัดระบบการผลิต       
ชุดการเรียนการสอน  ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการจดัระบบการสอน หรือระบบงานต่าง ๆ 
กล่าวคือ จะมีการดาํเนินการทีเป็นองคป์ระกอบของระบบอยู ่4 องคป์ระกอบ คือ 

 1.   การจดัเตรียมทรัพยากร 

 2.   การดาํเนินการผลิต 

 3.   การใชสื้อการสอน 

 4.   การประเมินผลยอ้นกลบัเพอืปรับปรุง 

 จากความคิดเห็นของนักการศึกษาทีกล่าวมาเกียวกบัองค์ประกอบของชุดการเรียนรู้  

ผูว้จิยัสรุปองคป์ระกอบของชุดการเรียนรู้ไดด้งันี 

       1.   บทนาํ 
           2.   วตัถุประสงค ์

          3.   คู่มือครู ประกอบดว้ย แผนการสอน ใบความรู้สาํหรับครู  

           4.   คู่มือนกัเรียน ประกอบดว้ย ใบงาน เอกสารอ่านประกอบ แบบทดสอบ 
 

ขนัตอนการสร้างชุดการเรียนรู้สือประสม 
 บุญเกือ  ควรหาเวช (2543 : 47-48)  กล่าววา่  การผลิตชุดการสอนแบ่งขนัตอนออกเป็น               
10 ขนัตอนดว้ยกนั คือ 

 1.   กาํหนดหมวดหมู่เนือหาประสบการณ์ โดยอาจจะกําหนดเป็นหมวดวิชาหรือ              
การบูรณาการกบัเนือหาวชิาอืน 

 2.   กาํหนดหน่วยการสอน  แบ่งเนือหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอนสําหรับการสอน               
แต่ละครังซึงอาจจะเป็นหน่วยการสอนละ 60 นาที 120 นาที หรือ180 นาที โดยขึนอยูก่บัเนือหาวิชา
หรือระดบัชนั 

 3.   กาํหนดหวัเรือง  แบ่งเนือหาของหน่วยการสอนแต่ละครังเป็นเนือหายอ่ย ๆ หรือที
เรียกวา่ หวัเรือง โดยพจิารณาเนือหาและกิจกรรมการเรียนในเนือหานนัๆประกอบกนั 

 4.   กาํหนดมโนทศัน์และหลกัการ การกาํหนดจะกาํหนดมาจากหวัเรืองโดยพจิารณาว่า
ในหวัเรืองนนัมีสระสาํคญัหรือหลกัเกณฑอ์ะไร ทีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้หรือเกิดขึนหลงัจากการเรียน 

      5.  กําหนดวัตถุประสงค์    การเขียนวัตถุประสงค์ก็ เพือทีจะทราบได้ว่าผู ้เ รียน             
ควรจะตอ้งมีพฤติกรรม 

 6.  กาํหนดกิจกรรมการเรียน  กิจกรรมการเรียนจะตอ้งสอดคล้องกับวตัถุประสงค ์                
เชิงพฤติกรรมซึงจะเป็นแนวทางในการผลิตสือการสอน 
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 7.   กาํหนดการประเมินผล  การกาํหนดแบบประเมินผลจะพิจารณาจากจุดประสงค ์             
เชิงพฤติกรรม  โดยการประเมินวา่ผูเ้รียนสามารถบรรลุจุดประสงคข์องการสอนทีวางไวห้รือไม่ 

 8.   เลือกและผลิตสือการสอน  ในขันนีจะพิจารณาว่าในลักษณะของเนือหาและ
ลกัษณะของผูเ้รียน สือชนิดใดหรือกิจกรรมใด การเรียนแบบใดจึงจะสอดคลอ้งและทาํให้ผูเ้รียน
บรรลุจุดประสงคข์องการเรียนไดม้ากทีสุด 

 9.   การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  เมือสร้างชุดการสอนเสร็จแลว้มีความจาํเป็น
ทีจะตอ้งนาํชุดการสอนไปทดลองใชเ้พอืดูวา่ชุดการสอนดงักล่าวสามารถทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์เพียงไร เมือพบว่ามีขอ้บกพร่องก็จะตอ้งนําไปปรับปรุงแกไ้ขจนทาํให้การสอน
บรรลุจุดประสงคท์ีวางไว ้

                  10.   การใชชุ้ดการสอน  ชุดการสอนทีไดป้รับปรุงแลว้ จึงสามารถนาํไปใชใ้นห้องเรียน
ปกติ  โดยชุดการสอนทวัไปจะมีขนัตอนต่าง ๆ ในการใชด้งันี 

  10.1 ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพอืพจิารณาความรู้พืนฐานก่อนเรียนเนือหา
นนั ๆ 

       10.2 ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 

     10.3   ขนัประกอบกิจกรรมการเรียน(ขนัสอน) ผูส้อนบรรยายหรือแบ่งกลุ่ม
ประกอบกิจกรรมการเรียน 

              10.4  ขนัสรุปบทเรียน  เพอืสรุปความคิดรวบยอดและหลกัการทีสาํคญั 

     10.5  ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  เพือพิจารณาว่าบรรลุจุดประสงคข์องการ
สอนมากนอ้ยเพยีงไร  
 หทยักาญจน์ เปรมใจสุข (2545 : 25) ไดเ้สนอขนัตอนการสร้างชุดการสอนไวว้า่การสร้าง
ชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพนันจะตอ้งนาํเอาวิธีระบบ (System Approach) มาเป็นส่วนช่วยใน
การออกแบบการสร้างชุดการสอน ซึงวิธีระบบทีนักการศึกษาไดอ้อกแบบมาใชน้นัมีหลายระบบ
ดว้ยกนั และอาศยัหลกัการออกแบบระบบการสอนของดิคก์ และแครีย ์(Dick and Carey)  เป็นแนว
ในการออกแบบชุดการสอนใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

              จากขนัตอนในการพฒันาชุดการเรียนรู้ทีนักการศึกษาได้กล่าวมาแล้วนัน  ผูว้ิจยัได้
สงัเคราะห์เป็นขนัตอนในการพฒันาชุดการเรียนรู้ดงัต่อไปนี คือ 

  ขนัตอนที 1  ศึกษาขอ้มูลพนืฐานและความตอ้งการในการพฒันาชุดการเรียนรู้ 
 ขนัตอนที 2  พฒันาชุดการเรียนรู้ 
 ขนัตอนที 3  ทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ 
 ขนัตอนที 4  ประเมินและปรับปรุงชุดการเรียนรู้ 
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การหาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม 
 ชยัยงค ์ พรหมวงษ ์ และคณะ (2540 : 101-102)  ไดก้าํหนดเกณฑโ์ดยยดึหลกัการทีว่า
การเรียนรู้เป็นกระบวนการเพือช่วยให้เปลียนแปลงพฤติกรรมของผู ้เรียนบรรลุผล   ดังนัน            
การกําหนดเกณฑ์ต้องคาํนึงถึงกระบวนการและผลลัพธ์  โดยกําหนดตัวเลขเป็นร้อยละของ
คะแนนฉลียมีค่าเป็น E1/E2   โดยมีการหาค่าทางสถิติทีใชสู้ตรดงันี 
 

สูตรที 1 

    1E = 100x

A

N
x

 

                            E1    หมายถึง   ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 

      x   หมายถึง   คะแนนรวมของแบบฝึกหดัหรืองานทีทาํไดร้ะหวา่งเรียน 

   A    หมายถึง   คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียนทุกแบบฝึกหดั  
         รวมกนั      
           N    หมายถึง   จาํนวนนกัเรียน 

สูตรที 2   

    2E = 100x

B

N
F

 

   E2   หมายถึง   ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธเ์ป็นร้อยละ 

                        F   หมายถึง   คะแนนรวมของการสอบหลงัเรียน 
                           B  หมายถึง   คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
        N   หมายถึง   จาํนวนนกัเรียน 

 การกาํหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้นิยมตงัไว ้90/90 สาํหรับเนือหาทีเป็น
ความรู้  ความจาํ และไม่ตาํกวา่ 80/80 สาํหรับเนือหาทีเป็นทกัษะ หรืเจตคติเพราะการเปลียนแปลง
พฤติกรรมไม่สามารถเปลียนและวดัไดท้นัทีทีเรียนเสร็จ 

 90  หรือ  80  ตวัแรก  หมายถึง   จํานวนร้อยละของคะแนนเฉลียของข้อสอบจาก
แบบฝึกหดัระหวา่งเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของผูเ้รียนทงัหมด 
 90  หรือ  80  ตวัหลงั หมายถึง   จํานวนร้อยละของคะแนนเฉลียของข้อสอบจาก
แบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของผูเ้รียนทงัหมด 
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 การทดสอบหาประสิทธิภาพโดยใชสู้ตรดงักล่าวขา้งตน้มีขนัตอนดาํเนินการดงันี 

 1.   แบบหนึงต่อหนึง (1 : 1)  นาํชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองไปทดลองกบัผูเ้รียน 1-2 คน 

ซึงมีระดบัความรู้แตกต่างกนั  นาํมาคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน 

       2.   แบบกลุ่ม (1 : 10) นาํชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บั
ผูเ้รียน 6-10  คน ทีมีความรู้คละกนั นาํผลมาคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ เพอืปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน 

          3.   แบบภาคสนาม (1 : 100) นําชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใชก้บัผูเ้รียน 30 - 100 คน  นาํมาคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ  เพือปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึน     
หากการทดลองภาคสนามใหค้่า E1 / E2 ไม่ถึงเกณฑท์ีตงัไว ้จะตอ้งปรับปรุงชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และทาํการหาค่าประสิทธิภาพซาํอีก 

 ในกรณีทีประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ทีสร้างขึนไม่ถึงเกณฑ์ทีตังไว  ้ เนืองจาก                
ตวัแปรทีควบคุมไม่ได ้เช่น สภาพห้องเรียน  ความพร้อมของผูเ้รียน  บทบาท และความชาํนาญ    
ในการใชชุ้ดการเรียนรู้  อาจอนุโลมให้มีระดับความผิดพลาดตาํกว่าเกณฑท์ีกาํหนดไวป้ระมาณ 
2.5-5 เปอร์เซ็นต ์

 เกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ทีสร้างขึน กาํหนดไว ้3 ระดบั คือ 

 1.   สูงกวา่เกณฑ ์เมือประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สูงกวา่เกณฑท์ีตงัไวมี้ค่าเกิน 2.5% 

 2.   เท่ากบัเกณฑ ์เมือประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เท่ากบัหรือสูงกว่าเกณฑท์ีตงัไว ้
แต่ไม่เกิน 2.5 % 

 3.   ตาํกวา่เกณฑ ์เมือประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ตาํกว่าเกณฑท์ีตงัไวแ้ต่ไม่ตาํกว่า
2.5%  ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพทียอมรับได ้

 ในการพฒันาชุดการเรียนรู้เรืองการใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สําหรับนักเรียน                     
ชนัประถมศึกษาปีที 6  ครังนีผูว้จิยัใชเ้กณฑ ์80/80 โดยมีขนัตอนดงันี 

 1.   นาํชุดการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชียวชาญ จนเหมาะสมแล้ว
ไปทดลองใชเ้ป็นรายบุคคล กบันกัเรียน 3 คน ชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีมีผลการเรียนเก่ง  ปานกลาง  
และอ่อน  ตามลาํดบั  นาํผลทีไดม้าหาค่าประสิทธิภาพให้ไดต้ามเกณฑ ์60/60 เพือหาขอ้บกพร่อง
ของชุดการเรียนรู้แลว้นาํไปแกไ้ขปรับปรุง 

                2.   นาํชุดการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้จากขอ้ 1 ไปใชท้ดลองกบันักเรียนกลุ่มยอ่ย              
(Group Testing)  จาํนวน 9 คน  ชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีมีผลการเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน                 
เท่า ๆ กนั เพอืหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70 นาํขอ้บกพร่องทีไดป้รับปรุงแกไ้ข  แลว้จึงนาํไป
ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 
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 3.   นาํชุดการเรียนรู้ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใชท้ดลองกบันักเรียนชันประถมศึกษา      
ปีที 6  ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพอืหาค่าประสิทธิภาพใหไ้ดต้ามเกณฑ ์80/80 แลว้ปรับปรุงแกไ้ขจนได ้                
ชุดการเรียนรู้ทีสมบูรณ์ 
 

ประโยชน์ของชุดการเรียนรู้สือประสม 
 ชุดการเรียนรู้สือประสมเป็นนวตักรรมทีมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน                

การสอนเป็นอยา่งมาก มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ไวด้งันี 
 กาญจนา  เกียรติประวติั (อา้งถึงใน สมพศิ กอบจิตติ 2548 : 74) ไดก้ล่าวถึงชุดการเรียนรู้

ดว้ยตนเองวา่ เป็นอุปกรณ์ทีช่วยใหก้ระบวนการเรียนรู้ไดผ้ลดงัต่อไปนี 

  1.  ช่วยเพมิประสิทธิภาพในการสอนของครู  ลดบทบาทในการสอนของครู 

 2.  ช่วยเพมิประสิทธิภาพในการเรียนของผูเ้รียน เพราะสือประสมทีไดจ้ดัไวใ้นระบบ
เป็นการแปรเปลียนกิจกรรมและช่วยรักษาระดบัความสนใจของผูเ้รียนอยูต่ลอดเวลา 
 3.  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง  ทาํให้มีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ พจิารณาขอ้มูล และฝึกความรับผดิชอบในการตดัสินใจ 

 4.   เป็นแหล่งความรู้ทีทนัสมยั และคาํนึงถึงหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ 

 5.   ช่วยขจดัปัญหาการขาดครู   
 6.   ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  เพราะสามารถนาํไปใช้ไดทุ้กเวลาและไม่จาํเป็นตอ้ง
ใชใ้นโรงเรียน 

     อาํนวย  เดชชัยศรี (2542 : 122-123)  ได้กล่าวถึง   คุณค่าของบทเรียนทีเรียนด้วย               
ตนเองวา่ 
 1.   สามารถจดัเนือหาของบทเรียนตามจุดมุ่งหมายทีจะเรียนรู้ 

 2.   เสนอเนือหาเป็นลาํดบัอยา่งมีระเบียบเป็นเรือง ๆ 

 3.   นกัเรียนหรือผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมอยา่งดีดว้ยตนเอง 

 4.   ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากจุดทีตนเองยงับกพร่องได ้

 5.   ผูเ้รียนไดรู้้ผลการเรียนของตนเองทนัที 
 6.   ผูเ้รียนจะมีความรู้สึกประสบความสําเร็จโดยกา้วไปตามลาํดบัความสามารถและ
ความถนดัของตนเอง 

                  กลัยา   ตะ๊มะครุฑ (2542 : 24) ไดก้ล่าวถึง คุณค่าและประโยชน์ของชุดการสอนไวด้งันี 

 1.  ช่วยให้ผูส้อนถ่ายทอดเนือหาและประสบการณ์ทีสลบัซับซ้อนและมีลกัษณะเป็น
นามธรรมสูง เช่น อวยัวะในร่างกาย  การทาํงานของเครืองกล  ซึงผูส้อนไม่สามารถถ่ายทอดดว้ย
การบรรยายไดดี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

61 

 2.   ทาํให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึน  เพราะชุดการสอนผลิตขึนจาก
กลุ่มบุคคลทีมีความรู้ ความชาํนาญหลายดา้น  และมีการทดลองใชจ้นแน่ใจแลว้วา่ไดผ้ลดี  จึงไดน้าํ
ออกมาใช ้

   3.   ชุดการสอนจะลดภาระของผูส้อน ซึงเมือมีชุดการสอนสําเร็จรูปแล้ว ผูส้อนจะ
ดาํเนินการสอนตามคาํแนะนําทีบอกไวต้ามลาํดับขนั แต่ละขนัจะมีอุปกรณ์กิจกรรม  ตลอดจน
ขอ้แนะนาํไวใ้หพ้ร้อม  ผูส้อนไม่ตอ้งทาํใหม่อีก  สามารถใชไ้ดท้นัที 

 4.   ผูเ้รียนจะได้ความรู้ในแนวเดียวกันกับการสอนปกติ  เมือผูส้อนหลายคนทีทาํ                 
การสอนในวิชาเดียวกัน ก็อาจเกิดความแตกต่างในด้านประสิทธิภาพของการสอน  การมีชุด                    
การสอนจะช่วยแกปั้ญหาเรืองนีไดเ้ป็นอยา่งดี 

   5.   ช่วยเร้าความสนใจของนกัเรียนต่อสิงทีกาํลงัศึกษา  เพราะมีสือทีเร้าความสนใจ 

 6.   ประหยดัเวลา  แรงงาน และค่าใชจ่้าย  ครูไม่ตอ้งเตรียมการสอนมากนัก  ไม่ตอ้ง
จดัทาํใหม่ ใชส้ะดวกไดน้านหลายปี 

 7.   แกปั้ญหาการขาดแคลนครู 

 8.   ใชไ้ดทุ้กระดบัการศึกษา 
 สนัทดั  ภิบาลสุข  และพมิพใ์จ ภิบาลสุข  (อา้งถึงใน สมพศิ กอบจิตติ 2548 : 74-75)  ได้

กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนรู้วา่ 
 1.   ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียนต่อสิงทีกาํลังศึกษาาอยู่ เพราะชุดการเรียนจะเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนมากทีสุด 

 2.   ผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง และเรียนไดต้ามความสามารถ  ความสนใจ 
และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

 3.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น  ฝึกการตดัสินใจแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
ช่วยใหผู้เ้รียนจาํนวนมากไดรั้บความรู้แนวเดียวกนั 

 4.  ให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นอิสระจากอารมณ์ของครู  ชุดการเรียนสามารถทาํให้
ผูเ้รียนเรียนไดต้ลอด  ไม่วา่ผูส้อนจะมีสภาพหรือคบัขอ้งทางอารมณ์มากนอ้ยเพยีงใด 

 5.   ช่วยใหก้ารเรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของครู เนืองจากชุดการเรียนช่วยถ่ายทอด
เนือหาได ้ ดงันนั ครูทีพดูไม่เก่งก็สามารถสอนใหมี้ประสิทธิภาพได ้

 6.   ช่วยใหค้รูวดัผลผูเ้รียนไดต้รงตามความมุ่งหมาย 

 7.   ช่วยลดภาระและช่วยสร้างความพร้อมและความมนัใจให้แก่ครู เพราะชุดการเรียน
ผลิตไวเ้ป็นหมวดหมู่  สามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที 
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 8.   ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครูผูช้ ํานาญ เพราะชุดการเรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียน                  
เรียนไดด้ว้ยตนเอง  หรือตอ้งการความช่วยเหลือจากครุเพยีงเล็กนอ้ย 

 9.   ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 

    10.   แกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพราะชุดการเรียนสามารถทาํให้ผูเ้รียนเรียน
ตามความสามารถ  ความถนดั  ความสนใจ  และโอกาสเอืออาํนวยแก่ผูเ้รียนซึงแตกต่างกนั 

                  11.   เป็นประโยชน์สาํหรับการเรียนการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 

     จากประโยชน์ของชุดการเรียนรู้สือประสมตามทีกล่าวมา สรุปไดว้่าชุดการเรียนรู้สือ
ประสมช่วยส่งเสริมการเรียนด้วยตนเอง มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมทีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ                       

เพมิประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ลดความสามารถทีแตกต่างกนัระหวา่งบุคคล ใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้
ตามตอ้งการ ช่วยลดลดบทบาทของครูในการสอน สาํหรับประโยชน์ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัมุ่งหวงั
ให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ สามารถ
ประเมินตนเองรวมทงัแกไ้ขจุดบกพร่องของตนเองได ้

 

งานวิจัยทีเกยีวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 เจตนา อินต๊ะเชือ (2543 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเรือง การพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความ   
ขนัพืนฐาน โดยใช้สือประสมของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา                 
อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย โดยมีลาํดบัขนัตอนดงันี 1) สร้างสือประสมเพือพฒันาทกัษะการเขียน
เรียงความขนัพืนฐานของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80                   

และ 2) ศึกษาการพฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความก่อนและหลงัเรียนโดยใชสื้อประสม
ของนกัเรียนกลุ่มสูงกลุ่มปานกลาง และกลุ่มตาํ  ผลการวิจยัพบว่า 1) สือประสมทีสร้างเพือพฒันา
ทกัษะการเขียนเรียงความมีประสิทธิภาพ 83.35/80.42  และ  2) ความสามารถในการเขียนเรียงความ
ภายหลงัการใชสื้อประสมของนกัเรียนทงักลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง กลุ่มตาํ มีการพฒันาสูงขึนทุกกลุ่ม
และมีการพฒันาตามเกณฑก์ารประเมินทุกดา้น 

 นรเศรษฐ์  สุทธิธรรม (2543 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเรือง  การพฒันาชุดการเรียนด้วย
คอมพวิเตอร์ โดยมีวตัถุประสงคด์งันี 1) เพือพฒันา ชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพชีวภาพ เรืองโลกแห่งแสงสี สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ ์85/85  2) เพือศึกษาความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

หลงัจากเรียนดว้ยชุดการเรียนดว้ย คอมพวิเตอร์วชิาวทิยาศาสตร์กายภาพชีวภาพเรืองโลกแห่งแสงสี 
และ 3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีต่อชุดการเรียนด้วย
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คอมพิวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรืองโลกแห่งแสงสี ผลการวิจยัพบว่า ชุดการเรียน
ด้วยคอมพิวเตอร์ ทีสร้างและพฒันาขึนทัง 3 หน่วย  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 ดังนี 
86.00/86.11, 85.41/85.15 และ 86.11/86.25 ตามลาํดบั ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนเพิมขึน
อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์            
มีคุณภาพในระดบัดี 

 เพชรพล เจริญศักดิ  (2543 : บทคัดย่อ)  ศึกษาเรือง  การพฒันาชุดการเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาคณิตศาสตร์ เรือง ทฤษฎีบทของปีทาโกรัส สําหรับ
นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร   ผลการวิจยั  
พบว่า 1) ชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80  2) ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนสูงขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และ  

3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยงิ ทีจะนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3
ในโรงเรียนสงักดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 วนัเพ็ญ  มีคาํแสน (2544 : บทคดัย่อ) ศึกษาเรือง การพฒันาชุดการสอนสือประสม                   
เรือง ทวปีเอเชีย : ดินแดนแห่งความแตกต่างสาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ  สตรีวิทยา   พุทธมณฑล  โดยมีขันตอนการพัฒนาชุดการสอนสือประสม  ดังนีคือ                
1) การศึกษาขอ้มูลพนืฐาน 2) การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนสือประสม 3) การทดลอง
ใชชุ้ดการสอนสือประสม และ 4) การประเมินชุดการสอนสือประสม ผลการวจิยัพบวา่ ชุดการสอน
สือประสมทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 86.11/ 86.16  และผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนด้วยชุดการสอนสือประสมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 โดย
ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนสือประสมมีค่าเฉลียสูงกว่าผลสัมฤทธิทาง       
การเรียนก่อนเรียนดว้ยชุด การสอนสือประสม 

 ทม  พมิพท์นต ์(2545 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเรือง การพฒันาชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์
ผ่านเครือข่าย วิชาคณิตศาสตร์ เรือง ทศนิยม สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียน
สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) พฒันาชุดการเรียนดว้ย
คอมพวิเตอร์ผา่นเครือข่ายวชิาคณิตศาสตร์เรืองทศนิยมสาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 2) ทดลองใช้ชุดการเรียนทีพฒันาขึนและประเมิน
ความกา้วหน้าของผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อ            
ชุดการเรียนทีพฒันาขึน ผลการวจิยัพบวา่ 1) ชุดการเรียนดว้ยคอมพวิเตอร์ผา่นเครือข่าย ทีพฒันาขึน  

มีประสิทธิภาพ 78.20/79.48, 79.75/78.15  และ 78.36/78.00  ซึงถือว่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

64 

80/80   2) นักเรียนมีความกา้วหน้าในการเรียนเพิมขึนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   และ   

3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพวิเตอร์ผา่นเครือข่ายวา่เหมาะสมทีจะนาํไปใชใ้น
การเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ สาํหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียนสังกดัสาํนักงาน
การประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี 

 สุเมธ ปานะถึก (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง การวิจยัเพือพฒันาชุดการเรียนรู้แบบสือ
ประสมเพือการจดัการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยมีขนัตอนการพฒันา      
ชุดการเรียนรู้สือประสม ดงันีคือ 1) สร้าง และพฒันา ปรับปรุงแกไ้ขชุดการเรียนรู้แบบสือประสม 

(Multimedia Learning Package) เพือการจดัการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้                            

2) หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แบบสือประสม จากการเปรียบเทียบผลการทาํกิจกรรมระหว่าง
การใชชุ้ดการเรียนรู้กับผลการทดสอบหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพในระดับ
มาตรฐาน 80/80  และ 3) ศึกษาเปรียบเทียบผลทีเกิดขึนจากการนาํชุดการเรียนรู้แบบสือประสม   
เพือการจดัการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้  ไปทดลองใช้กบักลุ่มเป้าหมายใน
ภาคสนามทีโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองบวัลาํภู เขต 1 

ผลการวิจัยพบว่า  ชุดการเรียนรู้แบบสือประสมทีผูว้ิจัยสร้างขึนมีประสิทธิภาพ 82.53/84.24                 
ซึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานทีกาํหนดไว ้ และผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีใชชุ้ดการเรียนรู้
แบบสือประสมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 
 แมคคินเลย ์(McKinley 1974 : 1443-A) ไดเ้ปรียบเทียบการอ่านโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป
กบัเครืองช่วยสอนอ่านเด็ก อาย ุ14-18 ปี ทีเรียนตาํกวา่ระดบั 5 ผลปรากฎวา่ผลสมัฤทธิทางการเรียน
ของนักเรียนทงัสองกลุ่มไม่แตกต่างกันและสามารถสรุปได้ว่าทังบทเรียนสําเร็จรูปและเครือง    
ช่วยสอนในการอ่านไดผ้ลดีในการเรียนดว้ยตนเอง 
     บรอเลย ์(Brawlay 1975)  ไดท้าํการวิจยัเกียวกบัประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบสือ
ประสม (Multi. Media Instructional Module) เพือใชส้อนเรืองการบอกเวลาสาํหรับเด็กเรียนช้า
ผูว้ิจยัไดส้ร้างชุดการสอน 12 ชุด ใชเ้วลาสอน 15 วนั ผลการวิเคราะห์การใชชุ้ดการสอนระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบวา่ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียสูงกวา่กลุ่มควบคุม 

      กิลส์ (Giles 1975)  ไดท้าํการวจิยัเชิงคุณค่าของชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนในระดบั 

ประถมศึกษา พบว่า ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนไดรั้บประสบการณ์จาก
กิจกรรมและสือการเรียนการสอนต่าง ๆ ทีครูจดัไวใ้ห้เป็นการสนองความตอ้งการของนักเรียน    
ทาํให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์เพิมขึน ส่วนการสอนตามปกติได้จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนสอนทีกําหนดไว  ้ ครูผูส้อนมีบทบาทในการเรียน        
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การสอนโดยเป็นผูบ้รรยาย อธิบาย ควบคุม ให้เป็นไปตามแผนการสอนโดยไม่คาํนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนไม่มีอิสระต่อการทาํกิจกรรมจะทาํให้นักเรียนไม่มีความ
กระตือรือร้น และไม่มีความอยากรู้อยากเห็นในสิงทีเรียนในบทหนึง ๆ 

 ดีโล (Delo 1997)  ไดท้าํการวิจยัการใชเ้ทคโนโลยสืีอประสมในการสอนคณิตศาสตร์
เรือง Integrateในโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นการศึกษารูปแบบและประสบการณ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ การวางแผนการเรียนและทกัษะในการถ่ายทอด โดยใชเ้ทคโนโลยสืีอประสม ไดแ้บ่ง
นักเรียนออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนทีใช้
เทคโนโลยีสือประสมในการสอนคณิตศาสตร์ เรือง Integrate มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่า
นกัเรียนทีไดรั้บการสอนปกติ ในเรืองการถ่ายทอดลกัษณะการแกปั้ญหาและความคิดรวบยอด 

 แอนเดอร์สัน (Anderson 1982) ไดส้ร้างชุดการเรียนดว้ยตนเอง เพือหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ทีตังไว้และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับเตรียม
ประถมศึกษา โดยใชชุ้ดการเรียนดว้ยตนเองกบัการสอนแบบบรรยาย ผลการวิจยัพบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั จากกลุ่มทีสอนโดยใชชุ้ดการเรียน การวางแผนการสอนและวิธีสอน 

แต่ไม่มีความแตกต่างกนัดา้นทศันคติทีมีต่อวิชาสังคม และผูเ้รียนโดยมากชอบชุดการเรียนดว้ย
ตนเอง 

 ชาร์ลส (Charles 1997)  ไดท้าํการวิจยักรณีศึกษาความสามารถในการพฒันาเครืองมือ
สือประสม  เป็นการวจิยักรณีศึกษาการสอนของครูชนบท จาํนวน 3 คน โดยใชสื้อประสมซึงบรรจุ
รายละเอียดในการสอนไวใ้นรูปของแผ่น CD-ROM  ครูจะใชเ้วลาในการสอน 10-14 ชวัโมง โดย
การประเมินก่อน/หลงัเรียน และนาํผลมาวิเคราะห์การเปลียนแปลงความสามารถตลอดจนความ
เขา้ใจ  การจาํ  มีการสงัเกตและทบทวนขอ้มูลในการประเมินผล  ผลการวิจยัพบว่าว่าครูคนทีหนึง
และคนทีสองสามารถใชสื้อประสมในการสอนและใชย้ทุธวิธีในการกระตุน้คาํถามใหม่ ในขณะที
สอน ครูคนที 3 มีความเขา้ใจเกียวกับการสอนโดยใช้สือประสม  และได้รับความรู้เกียวกับ
คณิตศาสตร์มากกว่าเดิม  ผลการวิจยัสรุปไดว้่า เครืองมือแบบสือประสมเมือนาํไปใชใ้นการสอน
กบัครู สามารถเปลียนแปลงการสอนจากวิธีการแบบเดิมในรูปแบบการซักถามบรรยายมาสู่การใช้
เครืองมือแบบสือประสม 

 

สรุป 
 

 การพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สําหรับ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกับการพฒันาชุด               
การเรียนรู้สือประสม  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ช่วงชนัที 2 (ป.4-ป.6)   แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง
กบัชุดการเรียนรู้สือประสม และการใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  การเรียนด้วยชุดการเรียนรู้              
สือประสมนนั ผูเ้รียนจะตอ้งลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูค้อยใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา 
ในเรืองทีนกัเรียนตอ้งการใหค้วามช่วยเหลือ อีกทงัยงัเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดและฝึกทกัษะในดา้นของการตดัสินใจการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยงิขึน ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือ
การสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 เป็นชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยเน้นให้นักเรียน
ลงมือปฏิบตัิมากทีสุด  

 จากการศึกษาเอกสารเอกสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัชุดการเรียนรู้ทีกล่าวมาขา้งตน้
สรุปว่าไดว้่า การนําชุดการเรียนรู้มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทาํให้นักเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ไดด้้วยตนเอง มีความรู้ความเขา้ใจ ทาํให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิงขึน  
ดงันันผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสมเรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร              
ซึงองคป์ระกอบของชุดการเรียนรู้สาํหรับการวิจยัครังนีประกอบดว้ย 1) คาํนาํ  2) วตัถุประสงค ์                   
และ 3) คู่มือสาํหรับครูประกอบดว้ย คาํชีแจงในการใชชุ้ดการเรียนรู้ บทบาทของครูผูส้อน  ขนัตอน
การใช้ชุดการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้  และแบบประเมินผลงานนักเรียน 4) คู่มือสําหรับ
นกัเรียน  ประกอบดว้ย  ใบงาน  ใบความรู้  แบบทดสอบและแนวเฉลย  โดยมีขนัตอนในการสร้าง
ชุดการเรียนรู้ดงันี 1) ศึกษาขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้  2)  การพฒันาชุดการเรียนรู้                  
3) ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้   และ  4) ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู้ในด้านการหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ได้ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 (80/80) นอกจากนีเพือให้
ครอบคลุมเกียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสารโดยไดศึ้กษาคน้ควา้เนือหาเพิมเติมเกียวกับ
ความหมายและประโยชน์ของการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสารและการสืบคน้ขอ้มูลในการเรียน
การสอน 
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บทที  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัย  เรือง การพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือ                     
การสือสาร สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6 โรงเรียนวัดเจริญธรรม   ตําบลเขาขลุง                      
อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2553 เป็นการวิจยัและพฒันา (Research 
and Development) โดยมีนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีเรียนในรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit  Analysis) ซึงมี
รายละเอียดดงันี 

         ขนัตอนที 1  การวจิยั (Research) : การศึกษาขอ้มูลพนืฐาน 

            ขนัตอนที 2  การพฒันา (Development) :  การพฒันาและการหาประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรู้สือประสม    
            ขนัตอนที 3 การวจิยั (Research) : การทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม         
                ขนัตอนที 4  การพฒันา (Development) : การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขชุดการเรียนรู้
สือประสม    
      

ขนัตอนที 1  การวิจัย (Research)  :  การศึกษาข้อมูลพนืฐานและความต้องการเกียวกับ 
การพัฒนาชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใช้อนิเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

    

วัตถุประสงค์ 
 เพือการศึกษาขอ้มูลพืนฐานเกียวกับชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใช้อินเทอร์เน็ต
เพอืการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    
 

ขนัตอนการดําเนินการ                                                                                                                                                     
 1.   วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ช่วงชนัที 2 (ป.4-ป.6) ชนัประถมศึกษาปีที  และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวดัเจริญธรรม เพือศึกษาเนือหาเกียวกบัเรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ต   สาระที 3 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในการนํามาสร้างชุดการเรียนรู้ สือประสม เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  
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     2.   ศึกษาแนวคิดเกียวกบัการสร้างชุดการเรียนรู้สือประสมและการใช้อินเทอร์เน็ต  
เพอืการสือสารทงัในและต่างประเทศ    

    3.   ศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ตเพือการสือสารโดยใช้แบบสอบถามความต้องการในการพฒันาชุดการเรียนรู้   
สอบถามนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัเจริญธรรม จาํนวน 12 คน เกียวกบั เนือหา  
องคป์ระกอบ ลกัษณะ/รูปแบบ  การจดักิจกรรม  สือการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล 

           4.   ศึกษาความคิดเห็นเพือพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใช้อินเทอร์เน็ต    
เพือการสือสาร จากครูผูส้อนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  อาํเภอบ้านโป่ง  จงัหวดัราชบุรี          
จาํนวน 5 คน เพือให้ทราบความคิดเห็นในด้านเนือหาสาระ และกิจกรรมของชุดการเรียนรู้                  
เพอืพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม 

 5.   ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัชุดการเรียนรู้สือประสม 
 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษาข้อมูลพืนฐาน 
 เครืองมือทีใช้ในการศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการในการใช้ชุดการเรียนรู้                
สือประสม มีดงันี    
                1.   แบบสอบถาม   เพอืสอบถามความตอ้งการเกียวกบัการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม
สาํหรับ  นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  จาํนวน 12 คน  โดยแบบสอบถาม  จาํนวน 1 ฉบบั  โดย
แบ่งออกเป็น 2 ตอน  จาํนวน 7 ขอ้  ดงัรายการต่อไปนี 

                     ตอนที 1  ขอ้มูลทวัไปของนกัเรียน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้            
ชุดการเรียนรู้สือประสม  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกับการใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้ชุดการเรียนรู้          
สือประสม จาํนวน 4 ขอ้  ซึงเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

                     ตอนที 2  แบบสอบถามความตอ้งการของนักเรียนเกียวกับความต้องการใช้ชุด    
การเรียนรู้สือประสม  เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  จาํนวน 3 ขอ้ 

ประกอบด้วย 1)  นักเรียนตอ้งการให้ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนทุกครัง          
2) นักเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครัง  และ 3) นักเรียนตอ้งการ
บรรยากาศสนุกสนานเป็นกนัเองในการเรียน 
 

การสร้างแบบสอบถาม 
   ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขนัตอนการสร้างดงัต่อไปนี 

      1.   ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ตลอดจน
สัมภาษณ์บุคลากรทีเกียวขอ้งกบัความตอ้งการใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม  โดยใชชุ้ดการเรียนรู้    
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สือประสมเรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร นําขอ้มูลทีได้จากการศึกษามาประมวลเพือ
กาํหนดเป็นโครงสร้างของเครืองมือ และขอบเขตของเนือหา โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยท์ีปรึกษา
วทิยานิพนธ ์

 2.    สร้างแบบสอบถามตามของเขตของเนือหา จากนันนาํแบบสอบถามทีสร้างเสร็จ
แลว้ เสนออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ เพือให้ขอ้เสนอแนะ นาํมาปรับปรุงแกไ้ขซึงได้
ปรับปรุงในเรืองสาํนวนภาษาทีใช ้โดยปรับใหเ้ป็นภาษาทีเขา้ใจง่ายขึน 

 3.  นาํแบบสอบถามเสนอผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ดา้นชุดการเรียนรู้สือประสม และ
ดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพือหาค่าความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพือหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(Index ltem Objective Congruence : IOC)  โดยใชเ้กณฑก์ารกาํหนดคะแนนความคิดเห็นไวมี้
รายละเอียดดงันี 

      +1  เมือแน่ใจวา่ส่วนประกอบของขอ้คาํถามในแบบสอบถาม มีความสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

    0 เมือไม่แน่ใจวา่ส่วนประกอบของขอ้คาํถามในแบบสอบถาม มีความสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมหรือไม่ 

  -1   เมือแน่ใจวา่ส่วนประกอบของขอ้คาํถามในแบบสอบถาม ไม่มีความสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

                     ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม ทีคาํนวณไดมี้ค่า
เท่ากบั 1.00 ทุกขอ้  

                 4.   นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขในเรืองการใชส้าํนวนภาษาให้เป็นภาษาทีเขา้ใจ
ง่ายขึน และจดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นการสอบถาม นาํไปให้อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ชียวชาญตรวจสอบอีกครัง เพอืความสมบูรณ์ของเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
               5.  นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6 โรงเรียน                       
วดัเจริญธรรม  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา 2553 

 สรุปขนัตอนการสร้างแบบสอบถามไดด้งัแผนภาพที 4 
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ขนัที 1 

 

 

ขนัที 2 

 

 

             ขนัที 3 

 

 

 

 

ขนัที 4 

 

 
 

ขนัที 5 

 
 

แผนภาพที 4   สรุปขนัตอนการสร้างแบบสอบถาม 

 

 ขนัตอนการสอบถาม 

 1.  ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน                       
วดัเจริญธรรม   จงัหวดัราชบุรี เพอืขออนุญาตใหน้กัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ตอบแบบสอบถาม
ในการวจิยัครังนี 

 2.   ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองกบันักเรียน          
ชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร จาํนวน   

12  คน โดยการสร้างบรรยากาศเป็นกนัเอง จากนันจึงทาํการชีแจงถึงวตัถุประสงคข์องการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในครังนี 

 3.   ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามให้กบันักเรียนคนละฉบบัและอธิบายขอ้คาํถาม เพือสร้าง
ความเขา้ใจทีตรงกนัในการตอบคาํถาม โดยใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถาม 10 นาที 

ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือ และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง กบั 

ชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

นาํขอ้มลูทีไดม้ากาํหนดสร้างแบบสอบถามตามของเขตของเนือหา 

นาํแบบสอบถามเสนอผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ดา้นชุดการเรียนรู้สือประสม            
และดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 3 คน ตรวจสอบค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา    

(Content Validity)แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพือหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง            

(Index ltem Objective Congruence : IOC) 

นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ
ตรวจสอบอีกครัง เพือความสมบรูณ์ของเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

นาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   
โรงเรียนวดัเจริญธรรม 
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 4.  รวบรวมแบบสอบถามทีไดก้ลบัคืนมา เพือดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเนือหา 
(Content Analysis)  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  ขอ้มูลจากแบบสอบถามเกียวกับ                 
ความตอ้งการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร จาํนวน 1 ฉบบั 

โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปในตอนที 1 ใชค้่าร้อยละ (%) และวิเคราะห์ความตอ้งการในตอนที 2 

โดยการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

 5.  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น  สําหรับครูผูส้อนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
จาํนวน 5 คน เกียวกับความตอ้งการใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม จาํนวน 1 ฉบบั โดยแบ่งเป็น                       
2  ตอน คือ 

  ตอนที 1  สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 
ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งการทาํงาน  ประสบการณ์ในการทาํงาน  จาํนวน 5 ขอ้ 

  ตอนที 2  ความตอ้งการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม โดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม
เรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร จาํนวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย  

                    .  ท่านตอ้งการให้มีชุดการเรียนรู้สือประสมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี                 
เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร หรือไม่ อยา่งไร 
                 .  ชุดการเรียนรู้สือประสม มีความสาํคญัต่อครู และนกัเรียนอยา่งไร 
                .  ชุดการเรียนรู้สือประสม ควรประกอบดว้ยสืออะไรบา้ง 

                .  กิจกรรมการเรียนการสอนในชุดการเรียนรู้สือประสมควรเป็นอยา่งไร  
                5.5 ชุดการเรียนรู้สือประสมทีดี ควรมีลกัษณะอยา่งไร  
                     .  การวดัผลประเมินผลในชุดการเรียนรู้สือประสมเรือง การใช้อินเทอร์เน็ต     
เพอืการสือสาร ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 

 ขนัตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

 ผูว้จิยัสร้างแบบสมัภาษณ์ครูครูผูส้อนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีโดยมีขนัตอน
ในการสร้าง ดงันี 

 ขนัที 1  ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นําขอ้มูลทีได้จากการศึกษามาประมวล เพือกาํหนดเป็น
โครงสร้างของเครืองมือและขอบเขตของเนือหาในพฤติกรรมบ่งชี  โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารย ์      
ทีปรึกษาวทิยานิพนธ ์

 ขนัที 2  สร้างแบบสมัภาษณ์ตามขอบเขตของเนือหาในพฤติกรรมบ่งชีทีกาํหนดจากนัน
นาํแบบสัมภาษณ์ทีสร้างเสร็จเสนออาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ  เพือให้ขอ้เสนอแนะ 

แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขในเรืองการปรับประเด็นคาํถามในการสัมภาษณ์บางประเด็นให้ชดัเจนขึน 
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ตัดข้อความทีไม่เกียวข้องกับวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์บางข้อความออกและจัดลําดับ
ความสาํคญัของประเด็นคาํถาม 

 ขนัที 3 นาํแบบสมัภาษณ์เสนอผูเ้ชียวชาญทางดา้นเนือหา ดา้นชุดการเรียนรู้สือประสม 
ดา้นการวดัและผลประเมินผล  จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์เพือหาค่า  
ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขประเด็นในการสัมภาษณ์ 
เรืองการวดัและประเมินผล  เพือหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ซึงแบบสัมภาษณ์มีค่าความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  

 ขนัที 4  นาํแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขในประเด็นการใช้สาํนวนภาษา ให้เป็น
ภาษาทางราชการมากขึน ตดัขอ้ความทีไม่เกียวขอ้งบางขอ้ความออก และจดัลาํดบัความสาํคญัของ
ประเด็นคาํถาม แลว้ให้อาจารยท์ีปรึกษาและผูเ้ชียวชาญตรวจสอบอีกครัง เพือความสมบูรณ์ของ
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 ขนัที 5  นาํแบบสมัภาษณ์เก็บขอ้มูลกบัครูผูส้อน 

 สรุปผูว้จิยัสร้างแบบสมัภาษณ์โดยมีขนัตอนในการสร้าง ดงัแผนภาพที 5 

 
ขนัตอนที 1 

 
 

ขนัตอนที 2 
 

 
ขนัตอนที 3 

 

 

 

ขนัตอนที 4 

 

 

ขนัตอนที 5 

 
 

แผนภาพที 5   แสดงขนัตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
 

ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือ และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง กบัชุดการเรียนรู้สือ
ประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

นาํขอ้มลูทีไดม้ากาํหนดสร้างแบบสัมภาษณ์ตามของเขตของเนือหา 

นาํแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ดา้นชุดการเรียนรู้สือประสมและดา้นการวดั
และประเมินผล จาํนวน 3 คน ตรวจสอบค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity)  

แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพือหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

นาํแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุงแกไ้ขให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ
อีกครัง เพือความสมบรูณ์ของเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

นาํแบบสัมภาษณ์ไปเก็บขอ้มลูกบัครูผูส้อนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
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 ขนัตอนการสมัภาษณ์ 

     1.  ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน            
วดัเจริญธรรม เพอืขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2.   ผูว้จิยักาํหนดวนั เวลา ทีจะสมัภาษณ์และแจง้ใหผู้ท้ีจะไปสมัภาษณ์ทราบล่วงหนา้ 
 3.   ผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์  โดยการแนะนําตนเอง พร้อมบอกถึงวตัถุประสงค ์     

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและทาํการสมัภาษณ์จนสินสุด 

 4.  จดัเตรียมข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์  เพือใช้การวิเคราะห์เชิงเนือหา โดย          
การวเิคราะห์สถานภาพและขอ้มูลทวัไปในตอนที 1 ใชค้่าร้อยละ (%) จากนันนาํเสนอในรูปตาราง
ประกอบคาํบรรยาย และวิเคราะห์ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะในตอนที 2 วิเคราะห์เนือหา
(Content Analysis) แลว้นาํเสนอแบบพรรณนาความ 

          จากขนัตอนการสาํรวจขอ้มูลพนืฐานสามารถนาํมาสรุปเป็นขนัตอนได ้ดงัตารางที 9 
 

ตารางที 9   สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัขนัศึกษาขอ้มูลพนืฐานสาํหรับการพฒันาชุดการเรียนรู้ 

 สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 
 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 

วธิีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. เพือวิเคราะหห์ลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2551  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยช่ีวงชนัที 2  
(ป.4-ป.6) และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวดัเจริญธรรมสาระ 

การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยช่ีวงชนัที 2 (ป.4-ป.6) 

วิเคราะห์ 
หลกัสูตร 

1. หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน 
พ.ศ. 2551  กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

2. หลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวดัเจริญธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยช่ีวงชนัที 2 
(ป.4-ป.6) 

วิเคราะห์เนือหา (Content  

Analysis) แลว้นาํเสนอ 

แบบพรรณนาความ 

2. เพือศึกษาแนวคิดทีเกียวขอ้งกบั
ชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใช้
อินเทอร์เน็ตเพือการสือสารและ 

การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

ศึกษาเอกสาร เอกสารและงานวิจยั วิเคราะห์เนือหา (Content  

Analysis) แลว้นาํเสนอ 

แบบพรรณนาความ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

74 

ตารางที 9   (ต่อ) 

 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 

วธิีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย เครืองมอื/ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.  เพือศึกษาความตอ้งการใน 

การพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม
เรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการ
สือสาร 

สอบถาม
ความตอ้งการ 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 6  

จาํนวน 12 คน 
 

1.  แบบสอบถาม 

2. ค่าสถิติทีใชเ้ป็นร้อยละ (%)  
3. การวิเคราะห์เนือหา 
(Content  Analysis) 

4.  เพือศึกษาความคิดเห็นเพอื
พฒันาชุดการเรียนรู้ และการใช้
อินเทอร์เน็ตเพือการสือสารจาก
ครูผูส้อน ผูเ้ชียวชาญและผูป้กครอง 

สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น 
ครูผูส้อนการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี 5 คน 
 

1. แบบสอบถาม 
2. ค่าสถิติทีใชเ้ป็นร้อยละ (%)  
3. วิเคราะห์เนือหา 
(Content  Analysi)   

 

ขนัตอนที   การพัฒนา (Development) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพของ 
ชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

   

วัตถุประสงค์                     
    เพอืพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ต
เพอืการสือสาร 

    ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ดงันี 

 1.   วเิคราะห์ผลการศึกษาขอ้มูลพนืฐานและความตอ้งการในขนัตอนที 1 ในทุกขนัตอน 

เพอืนาํมาเป็นแนวทางในการสร้าง ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 
สาํหรับ  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ฉบบัร่าง 
                 2.   ดาํเนินการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 
สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ซึงมีองคป์ระกอบดงันี คู่มือครู (คาํนาํ  วตัถุประสงค ์                   
คาํชีแจง  แผนการจดัการเรียนรู้  และใบความรู้)  คู่มือนักเรียน (คาํนาํ  วตัถุประสงค ์ คาํชีแจง  
บทบาทของนักเรียน ขนัตอนการใชชุ้ดการเรียนรู้ใบความรู้ใบงาน แบบทดสอบหลงัเรียน และ                            
เฉลยเแบบทดสอบ)  ชุดการเรียนรู้มลัติมิเดีย ประกอบดว้ย ซีดีรอม โปรแกรมนาํเสนอ 
 3.  นําชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  ฉบบัร่าง         
ทีสร้างขึน เสนอต่ออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธเ์พอืขอคาํแนะนาํ 

 4.   นําชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  ฉบบัร่าง          
ทีไดรั้บการแกไ้ขแลว้ในเรืองการใชภ้าษา และรูปแบบของกิจกรรมมาประเมินกิจกรรม ฉบบัร่าง 
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โดยอาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จาํนวน 3 ท่าน  และผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ดา้นชุดการเรียนรู้        
สือประสม  และดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 3  ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของชุดการเรียนรู้  
สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสารฉบบัร่างเพือหาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา                         
(Content Validity) โดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  มีรายละเอียดของการตรวจสอบ
โดยผูเ้ชียวชาญ ดงันี 

   4.1  ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเนือหาทีพฒันาขึนว่ามี
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องกิจกรรม  มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00  

           4.2 ผูเ้ชียวชาญดา้นชุดการเรียนรู้ตรวจสอบความสอดคลอ้งเกียวกบัความถูกตอ้ง
ของเนือหาและระยะเวลาการทดลองใชกิ้จกรรมและแผนการจดักิจกรรมทีพฒันาขึน มีค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00  

       4.3  ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากบั 1.00  

 5.  นาํผลการประเมินการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมฉบบัร่างของผูเ้ชียวชาญ จาํนวน                   
3 คน มาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงชุดการเรียนรู้สือประสมฉบบัร่าง เพอืใหชุ้ดการเรียนรู้สือประสม
มีความเหมาะสม  ทีจะนําไปหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม   มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00  

              6.  นําชุดการเรียนรู้สือประสมทีได้รับพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)                          
ไปปรับปรุง แกไ้ขแลว้นาํมาหาประสิทธิภาพ E1/E2  สาํหรับในการวจิยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม เท่ากับ 80/80 โดยทดลองใช้เพือหาประสิทธิภาพกับ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัเจริญธรรม  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
มีขนัตอนดงันี  
                    6.1 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) นาํชุดการเรียนรู้สือประสมไปทดลองใช้
โรงเรียนวดัม่วง  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีมี
ระดบัผลการเรียนรู้ทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์แตกต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง แลพอ่อน ระดบัละ 
1 คน จาํนวนทงัหมด 3 คน เพอืดูความเหมาะสมของเนือหา และความยากง่ายของภาษา คาํนวณหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 65.33/68.33 ซึงสูงกว่าเกณฑ ์                        
60/60  ตามทีกาํหนดไว ้แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขดา้นเนือหาสาระและภาษาใหมี้ความถูกตอ้งยงิขึน                     
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           6.2  แบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) นาํชุดการเรียนรู้สือประสมไปทดลองใช้
กบัโรงเรียนวดัม่วง  สงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งที
มีระดบัผลการเรียนรู้ทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์แตกต่างกนัคือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ระดบัละ              
3 คน จาํนวนทงัหมด 9 คน เพอืดูความเหมาะสมของเนือหา และความยากง่ายของภาษา  คาํนวณหา              
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 77.55 /79.44  ซึงสูงกว่าเกณฑ ์                           
70/70 ตามทีกาํหนดไว ้แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขดา้นเนือหาสาระและภาษาใหมี้ความเขา้ใจง่ายขึน  

  6.3 แบบภาคสนาม (Field Tryout) นําชุดการเรียนรู้สือประสมไปทดลองใช้กับ
โรงเรียนวดัเจริญธรรม  สงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 12  คน ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั  82.17 /84.17  ซึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ตามทีกาํหนดไว ้ 

 สรุปผูว้จิยัสร้างชุดการเรียนรู้สือประสมโดยมีขนัตอนในการสร้าง ดงัแผนภาพที 6 
 

ขนัตอนที 1 
 

 

ขนัตอนที 2 

 

 

ขนัตอนที 3 

 

 

 

ขนัตอนที 4 

 

 
 

ขนัตอนที 5 

 

 
ขนัตอนที 6 
 

 

แผนภาพที 6   แสดงขนัตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ 
 

วิเคราะห์ผลการศึกษาขอ้มลูพืนฐานและความตอ้งการในขนัตอนที 1 

ดาํเนินการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 

นาํชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสารฉบบัร่างทีสร้างขึน  

เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือขอคาํแนะนาํ 

นาํชุดการเรียนรู้สือประสมทีปรับปรุงแกไ้ขให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   และ
ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบอีกครัง เพือความสมบรูณ์ของเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

นาํชุดการเรียนรู้สือประสมไปใชก้บันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6   โรงเรียนวดัเจริญธรรม  
อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 12 คน 

นาํชุดการเรียนรู้สือประสมเสนอผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ดา้นชุดการเรียนรู้สือประสม  และ
ดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 3 คน ตรวจสอบค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content 

Validity) แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 
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 ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 1.   ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551  หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวดัเจริญธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   เอกสาร  
หนงัสือ  และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  ชนัประถมศึกษาปีที 6     

    2.   ศึกษาหลักการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร     
โดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม   

            3.   วเิคราะห์สาระการเรียนรู้  ตวัชีวดั  และคาํอธิบายรายวิชาของหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวดัเจริญธรรม เพอืเขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
              4.   สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร   
            5.   นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ  และนาํมา
ปรับปรุงแกไ้ข 

             6.   นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผูเ้ชียวชาญ  3  ท่าน เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง  
ความเทียงตรงเชิงเนือหา  (Content  Validity)  และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item  

Objective  Congruence : IOC) ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 

              7.   ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธแ์ละผูเ้ชียวชาญ เกียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และการวดัผลประเมินผลให้สอดคลอ้ง
กบัตวัชีวดั 
 8.   นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั    

 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้  สรุปขนัตอนไดด้งัแผนภาพที 7 
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ขนัตอนที 1 

 

 
 
 
 

 
ขนัตอนที 2 

 

 

ขนัตอนที 3 

 

 

ขนัตอนที 4 

 

 

ขนัตอนที 5 

 

 
 

ขนัตอนที 6 

 

 

 
 

ขนัตอนที  7 

 

 

ขนัตอนที 8 
 

 

 

แผนภาพที 7   สรุปขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน   พุทธศกัราช   2551  หลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวดัเจริญธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี  เอกสาร  หนงัสือ  และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

เพือการสือสาร 

ศึกษาหลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร           
โดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ               
และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้  ตวัชีวดั  และคาํอธิบายรายวิชาของหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวดัเจริญธรรม เพือเขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผูเ้ชียวชาญ  3 ท่าน เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง         
ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content  Validity) ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง 

 เท่ากบั 1.00                  

ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ชียวชาญ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  

ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยั 
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 จากทีกล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจัยสรุปวิธีดําเนินการวิจยัในขนัตอนการพฒันาและหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสารได ้ดงัตารางที 10 
    

ตารางที 10 วธีิดาํเนินการวจิยัในขนัตอนการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้      
                    สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

 
 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เครืองมือ/การวิเคราะห์

ขอ้มลู 
1.เพือพฒันาชุดการ
เรียนรู้สือประสม เรือง 
การใชอิ้นเทอร์เน็ต 

เพือการสือสาร สาํหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 6  ฉบบัร่าง 

 
 

 
 

พฒันาชุดการเรียนรู้ที
ประกอบดว้ย 

(คู่มอืครู) 1. คาํนาํ         
2. วตัถุประสงค ์ 3. คาํชีแจง    
4. แผนการจดัการเรียนรู้   
5. ใบความรู้                    
(คู่มอืนักเรียน)  
1. คาํนาํ       2. วตัถุประสงค ์       
3. คาํชีแจง  4.บทบาทของ
นกัเรียน      5. ขนัตอนการใช้
ชุดการเรียนรู้ สือประสม  

6. ใบความรู้   7. ใบงาน   
8.แบบทดสอบ   
9.เฉลย แบบทดสอบ 

1. ผูเ้ชียวชาญ 

2. นกัเรียน 

ชนัประถมศึกษา 

ปีที 6 

 

 

 

 

1.ชุดการเรียนรู้สือประสม 

 เรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

เพือการสือสาร สาํหรับ 

นกัเรียนชนัประถมศึกษา 
ปีที 6 

 

2. เพือหาคุณภาพของ 

ชุดการเรียนรู้สือประสม 

 

ประเมินชุดการเรียนรู้ 

สือประสมโดยผูเ้ชียวชาญ
ตรวจสอบ 

ผูเ้ชียวชาญจาํนวน  
3 คน 

แบบประเมินชุด 

การเรียนรู้สือประสม/ 
วิเคราะห์ค่าดชันี 

ความสอดคลอ้งของ 

ชุดการเรียนรู้สือประสม 

 (IOC) 
3. เพือหาค่า
ประสิทธิภาพของ        
ชุดการเรียนรู้สือประสม 

1.  นาํชุดการเรียนรู้สือประสม
ทีสร้างขึนไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

(Individual Tryout) หาค่า 
 E1/E2 ใชเ้กณฑ ์0/60 และ
ปรับปรุงแกไ้ข 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษา 
ปีที 6 โรงเรียน 

วดัม่วงทีมีผล 

การเรียนเก่ง  
ปานกลาง และ 

1. ชุดการเรียนรู้ 

สือประสม 

2. แบบทดสอบหลงัเรียน
ดว้ยชุดการเรียนรู้ 

สือประสม 
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ตารางที 10 (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เครืองมือ/การวิเคราะห์

ขอ้มลู 
 2.  นาํชุดการเรียนรู้สือประสม

ทีสร้างขึนไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย (Small  

Group  Tryout) หาค่า E1/E2         
ใชเ้กณฑ ์70/70 

 

อ่อน จาํนวน 

1:1:1 คน 

รวม 3  คน 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษา 
ปีที 6 โรงเรียน 

วดัม่วงทีมีผล 

การเรียนเก่ง 

3. วเิคราะห์ขอ้มลูโดยหา
ค่าเฉลีย ( ) และ 

ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) ทีนกัเรียนทาํได ้

และหาค่า E1/E2   

  ปานกลาง และ
อ่อน จาํนวน 
3:3:3 คน  
รวม 9  คน 

 

  

4. เพือหาคุณภาพของ
แบบทดสอบทีสร้างขึน 

1. ตรวจสอบความเทียงตรง
ของเนือหา 
2. หาความยากง่ายของขอ้สอบ
(p) และอาํนาจจาํแนก (r) 
3. หาค่าความเชือมนัของ
แบบทดสอบ 

 

 

1. ผูเ้ชียวชาญ
จาํนวน  3  คน 
2. นกัเรียนชนั
ประถมศึกษา 
ปีที 6 จาํนวน  
30 คน ทีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง 

1.แบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้/วิเคราะห์หาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) 
 2. นาํคาํตอบทีไดจ้ากการ 

ทดสอบวดัผลการเรียนรู้  
วิเคราะห์หาค่าความยาก
ง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก 
(r) และความเชือมนัของ
ขอ้สอบดว้ยสูตร  KR-20 

 
ขนัตอนที 3 การวิจัย (Research) :  การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ 

 

วัตถุประสงค์   
 เพือทดลองใช้ชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  เรือง   

การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัเจริญธรรม  
อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

81 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี  ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6  สังกัด
สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี จาํนวน               

5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวดัม่วง จาํนวน 30 คน โรงเรียนวดัเขาขลุง จาํนวน 20 คน 
โรงเรียนวดัสระสีมุม จาํนวน 15 คน โรงเรียนวดัโกสินารายน์ จาํนวน 25 คน โรงเรียนวดั         
เจริญธรรม จาํนวน  12  คน รวม  102  คน  ทีกาํลังศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2553  
เนืองจากผูเ้รียนมีพืนฐานไม่แตกต่างกัน และความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง
ใกลเ้คียงกนั ความสามารถในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยัในครังนีไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างอยา่งง่ายแบบจบัสลาก
เป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัเจริญธรรม  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  สังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต   ซึงกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 2                          
ปีการศึกษา 2553  จาํนวน 12  คน 
 

แบบแผนการวิจัย 
 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแบบแผนการวิจยัในครังนีแบบ Pre  Experimental  Design แบบ One 

Group Pretest-Posttest  Design (มาเรียม  นิลพนัธุ ์2549 : 144) 
 

ตารางที 11  แสดงแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
 

การทดสอบก่อนทดลอง ทดลอง การทดสอบหลงัการทดลอง 

T1 X T2 
                    

 T1      แทน     การทดสอบก่อนการเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนรู้ 
                   X       แทน     การเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนรู้ 

                   T2       แทน     การทดสอบหลงัการเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนรู้ 
 

วิธีดําเนินการ  
 ในการทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร เรือง 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 วิธีดาํเนินการตามลาํดบั
ขนัตอนดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.   ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน                 
วดัเจริญธรรม  เพือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร ทีพฒันาขึน 

 2.   ผู ้วิจัยกําหนดแนวใช้ชุดการเ รียน รู้สือประสมเรือง  การใช้อิน เทอร์ เ น็ต                
เพือการสือสาร สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6  และแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช ้ 
โดยผูว้ิจยัได้ทดลองกับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัเจริญธรรม อาํเภอบา้นโป่ง  
จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 12  คน โดยใชร้ะยะเวลาสอน 12 ชวัโมง ในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2553   
ซึงในการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสารบางชุดตอ้งใช้เวลา  
ในการปฏิบติักิจกรรมใหเ้กิดความต่อเนือง  จึงตอ้งมีการปรับและยดืหยุน่เวลา เพือความเหมาะสม
ในการปฏิบติักิจกรรม 

 3.   นักเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 
ก่อนเรียน (Pretest)   

   4.   ผูว้ิจัยได้นําชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ไปใชก้บันกัเรียนโรงเรียนวดัเจริญธรรม โดยมีขนัตอน ดงันี 

      4.1 ผูว้ิจยั เป็นผูด้าํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบันักเรียนตามแผนการจดั  
การเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้ระยะเวลาทงัหมด 12 ชวัโมง 

      4.2 การทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

ประกอบดว้ยขนัตอนดงันี 

                                4.2.1  ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 

                                4.2.2  ขนัดาํเนินการสอน    
                                4.2.3  ขนัสรุปและประเมินผล 

  ภายหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร    
แต่ละชวัโมงแลว้ทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ประจาํชุดการเรียนรู้ 

 5.   นักเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร
หลงัเรียน (Posttest)   
 6.   หลังจากนักเรียนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใช้อินเทอร์เน็ต       
เพือการสือสาร ครบทงั 12 ชัวโมงแล้ว ครูแจกแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการเรียนดว้ย     
ชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

 7.   ครูรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นทงัหมด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยัในขนัตอนที 3 การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้สือประสมเรือง                 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  ดงัตารางที 12 
 

ตารางที 12  สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัในขนัตอนที 3 ทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ 
 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/สถิติ 

เพือทดลองใชชุ้ด 

การเรียนรู้สือประสม 

 เรืองการใช ้

อินเทอร์เน็ต 

เพือการ สาํหรับ 

นกัเรียนชนั 

ประถมศึกษาปีที 6 

นาํชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช ้

อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร ทีผูว้ิจยั 

สร้างขึนไปทดลองใชก้บันกัเรียนโดย 

1. ครูอธิบายชีแจงวตัถุประสงค ์ ประโยชน์
ของการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม  
เรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

2. นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
ก่อนเรียน (Pretest)   
3. ดาํเนินการทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ 

สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ต 

เพือการสือสารจนครบทุกชุดการเรียนรู้ 

จาํนวน 12 ชงัโมง  โดยมีขนัตอนการใช ้

ดงันี 
   .  ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 

   .  ขนัดาํเนินการสอน    
   .  ขนัสรุปและประเมินผล 

ภายหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม 
เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

แต่ละชวัโมงแลว้ทาํแบบทดสอบวดัผล 

การเรียนรู้ประจาํชุดการเรียนรู้ 

4. นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

หลงัเรียน (Posttest)   
5. หลงัจากนกัเรียน เรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ 

สือประสมครบทงั 12 ชวัโมงแลว้ ครูแจก 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการ
เรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

 

นกัเรียน 

ชนัประถมศึกษา 

ปีที 6 โรงเรียน 

วดัเจริญธรรม 
จาํนวน 12  คน 

ซึงเป็นนกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง 

1. ชุดการเรียนรู้ 

สือประสม เรือง  
การใชอิ้นเทอร์เน็ต 

เพือการสือสาร 

สาํหรับนกัเรียนชนั 

ประถมศึกษาปีที 6 

2. แบบทดสอบวดั 

ผลการเรียนรู้ 

ก่อนเรียนและ 

หลงัเรียน 

3. แบบสอบถาม 

ความคิดเห็น 

เกียวกบัการเรียน 

ดว้ยชุดการเรียนรู้ 

สือประสม เรือง  
การใชอิ้นเทอร์เน็ต 

เพือการสือสาร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขนัตอนที 4  การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์  
 เพือประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้

อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   
 

วิธีดําเนินการ 
 1.   ประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้

อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล    
การเรียนรู้ และประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล
ระหวา่งเรียน 
          2.   นาํคะแนนทีไดจ้าการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่าง
โดยใชค้่าการทดสอบค่า t-test  แบบ Dependent  ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ) ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 3.   ปรับปรุงชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสารสาํหรับ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 โดยการนําผลการประเมินกิจกรรมและข้อเสนอแนะมาใช้ใน       
การแกไ้ขปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมในการนาํไปใชใ้นโอกาสต่อไป 
 

เครืองมือทีใช้ในการประเมินผล 
 เครืองมือทีใช้ในการประเมินชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใช้อินเทอร์เน็ต         
เพอืการสือสาร  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้                      
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล  และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 1.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้   เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก                       
แบบถูก-ผิด โดยตอบถูกได ้1 คะแนน  ตอบผิดได ้0  คะแนน จาํนวน 20 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้สอบ    
ก่อนเรียน 1 ชุด และหลงัเรียน 1 ชุด ซึงมีขนัตอนการดาํเนินการสร้างดงันี 

       1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ช่วงชนัที  2  (ป.4-ป.6) 

  1.2 ศึกษาทฤษฎี  หลกัการ  และวธีิการสร้างเครืองมือวดัผลทางการศึกษา 

  1.3 วเิคราะห์เนือหา  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีวดั 

  1.4  สร้างตารางกาํหนดเนือหาแบบทดสอบ ดงัตารางที 13 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13   วเิคราะห์ขอ้สอบปรนยั   สาระที 3  เรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 
 

 

ตวัชีวดั 

ขอ้สอบชุด
การเรียนรู้ 

ชุดที 1 

ขอ้สอบชุด 

การเรียนรู้ 

ชุดที 2 

ขอ้สอบชุด 

การเรียนรู้ 

ชุดที 3 

ขอ้สอบชุด 

การเรียนรู้ 

ชุดที 4 

ขอ้สอบชุด 

การเรียนรู้ 

ชุดที 5 

รวม 

 (ขอ้) 

ง 3.1 ป.6/2 

ใชค้อมพิวเตอร์ 
ในการคน้หาขอ้มลู 

 

4 ขอ้  

 

4 ขอ้ 

 

4 ขอ้ 

 

4 ขอ้ 

 

4 ขอ้ 

 

20 ขอ้ 

 

  1.5 สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร
จาํนวน 1 ฉบบั เป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลือก แบบถูก - ผิดโดยตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้                         
0  คะแนน  จาํนวน 40  ขอ้   
  1.6  นาํแบบทดสอบให้อาจารยท์ีปรึกษา และผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความสอดคลอ้งกบัตวัชีวดัโดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67-1.00   
  1.7  นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงไปหาประสิทธิภาพ ความยากง่าย  ค่าอาํนาจจาํแนก 
และค่าความเชือมนัโดยทดลองใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนวดัม่วง สงักดัสาํนักงาน
เขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 30 คน  เพราะ
นกัเรียนไดผ้า่นการเรียนเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสารมาแลว้  
                       1.8  นาํขอ้สอบมาหาค่าความยากง่าย (Difficulty) คือ สดัส่วนระหวา่งจาํนวนผูต้อบ
แบบทดสอบถูกในแต่ละข้อต่อจาํนวนผูเ้ข้าสอบทังหมดโดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง                        
0.20-0.80  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 128-129)  ผลการตรวจสอบค่าความยากง่ายของขอ้สอบอยู่
ระหวา่ง 0.60-0.77 และพบวา่ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบมีค่าเท่ากบั 0.23-0.40    

                   1.9 ผูว้จิยันาํแบบทดสอบมาเลือกขอ้สอบทีมีค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนก
ได้ตามเกณฑ์ จาํนวน 20 ขอ้  มาหาค่าความเชือมนัโดยใชว้ิธีการคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder -

Richardson)  จากสูตร KR-20 (มาเรียม  นิลพนัธุ์ 2549 : 182) โดยใชเ้กณฑค์วามเชือมนัตงัแต่ 0.70  

ขึนไป  ผลการคาํนวณค่าความเชือมนัของแบบทดสอบไดเ้ท่ากบั  0.87 
                 1.10 เลือกแบบทดสอบทีมีคุณภาพตามเกณฑ์ไปใช้เป็นเครืองมือในการวิจัย  
จาํนวน 20 ขอ้ (รายละเอียดดงัตารางที 33 ภาคผนวก ค : 155) 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล นําแบบทดสอบมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลีย ( ) และ      
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  นําคะแนนวัดผลการเ รียนรู้  ก่อนเรียนและหลังเ รียน                   
มาเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่า  t-test  แบบ Dependent 
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 2.   แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล
โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค  แยกเป็น 3 ระดบั  คือ  ดี  = 3   พอใช ้= 2  และปรับปรุง = 1 
ซึงมีขนัตอนการดาํเนินการสร้างดงันี 

  2.1  ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงาน
ดา้นการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสารของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    
                     2.2 สร้างแบบประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานด้านการใช้อินเทอร์เน็ต   
เพือการสือสาร โดยมีเกณฑก์าํหนดค่าความสามารถเป็น 3 ระดบั   ดี  = 3   พอใช้ = 2   และ        
ปรับปรุง = 1                                                    …………….... 

  2.3 นาํแบบประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานไปให้ผูเ้ชียวชาญ ดา้นเนือหา 
ดา้นชุดการเรียนรู้สือประสม และดา้นการวดัและประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน  

โดยตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

เท่ากบั 1.00  

                     2.4  นําแบบประเมินทีได้รับการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาไปใช้กับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ซึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 12  คน 

  สาํหรับการให้ความหมายของเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงาน
ดา้นการใชค้อมพวิเตอร์สืบคน้ขอ้มูล  ผูว้จิยักาํหนดเกณฑด์งัตารางที 14 
 

ตารางที 14  เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชค้อมพวิเตอร์สืบคน้ขอ้มูล  
 

ความสามารถ เกณฑก์ารประเมิน 

ในการปฏิบติังาน 3 (ดี) 2 (พอใช)้ 1 (ปรับปรุง) 
1. การเชือมต่อ 

อินเทอร์เน็ต 
บอกชือเครืองมือทีใช้ในการ
เชือมต่ออินเทอร์เน็ตไดถู้กตอ้ง
ครบถ้วนและทาํการเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 

บอกชือเครืองมือทีใช้ในการ
เชือมต่ออินเทอร์เน็ตไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้นและเชือมต่อ 
อินเทอร์เน็ตได ้

บอกชือเครืองมือ 

ทีใชใ้นการเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได ้

ไม่ครบถว้น 

2. การใช้
โปรแกรม 
Internet   

Explorer และ 

การสืบคน้ขอ้มลู 

เขา้โปรแกรม Internet Explorer 

ได/้พิมพเ์ลขทีอยูไ่อพี  
(IP address) ได/้ระบุคาํที
ตอ้งการสืบคน้ได/้สืบคน้ขอ้มลู
ทีตอ้งการจาก Website ได/้
บนัทึกขอ้มลูและพิมพข์อ้มลู
ทางเครืองพิมพไ์ด ้

เขา้โปรแกรม Internet Explorer 

ได/้พิมพเ์ลขทีอยูไ่อพี  
(IP address) ได/้ระบุคาํที
ตอ้งการสืบคน้ได/้สืบคน้ขอ้มลู
ทีตอ้งการจาก Website ได ้

เขา้โปรแกรม 
Internet Explorer 

ได/้พิมพเ์ลขทีอยู่ 
ไอพี (IP address)

ไม่ถูกตอ้ง/ระบุคาํ 
ทีตอ้งการสืบคน้ 

ไม่ถูกตอ้ง 
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ตารางที 14  (ต่อ) 
 

ความสามารถ เกณฑก์ารประเมิน 

ในการปฏิบติังาน 3 (ดี) 2 (พอใช)้ 1 (ปรับปรุง) 
3. การสมคัรอีเมล ์ เลือก Website ทีให้สมคัรฟรี       

e-mail ได/้กรอกใบสมคัรได/้
ส่งใบสมคัรได/้ไดรั้บการตอบ
รับเป็นสมาชิก/จาํ e-mail และ
รหัส ผา่นได ้ 

เลือก Website ทีให้สมคัรฟรี     

e-mail ได/้กรอกใบสมคัรได/้
ส่งใบสมคัรได/้ไดรั้บการตอบ
รับเป็นสมาชิก 

เลือก Website ทีให้
สมคัรฟรี e-mail  

ไม่ถูกตอ้ง 

4. การรับและ 

ส่งอีเมล ์

พิมพ ์e-mail และรหัสผ่านได้/
ส่งจดหมายไปให้ เ พือนได้/
แนบไฟล์ข้อมูลได้/แนบไฟล์
รูปภาพได้/เปิดกล่องจดหมาย
เพืออ่านขอ้มลูได ้

พิมพ ์ e-mail และรหัสผ่านได/้
ส่งจดหมายไปให้ เ พือนได้/
แนบไฟล์ข้อมูลได้/แนบไฟล์
รูปภาพได ้

พิมพ์ e-mail และ
รหัสผา่นไม่ถูกตอ้ง 

 
 

  เกณฑ์การตดัสินความสามารถในการปฏิบตัิงานด้านการใชค้อมพิวเตอร์สืบค้น
ขอ้มูล  

              2.50-3.00     หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 
              2.00-2.49     หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัพอใช ้

              ตาํกวา่  2.00 หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

  เกณฑก์ารประเมินผลรวมความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์
สืบคน้ขอ้มูล 

      ระดบัคะแนน 9.60-12.00  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 
      ระดบัคะแนน 6.01-9.59    หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
พอใช ้

      ระดบัคะแนน  ≤ 6.00      หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
ปรับปรุง 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้
ข้อมูล  โดยนําแบบประเมินความสามารถมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า เฉลีย ( )   และค่า              
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3.   การสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้
สือประสม 
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    วัตถุประสงค์  
       เพือสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้   

สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงันี 

 ขนัที 1   ศึกษาเกณฑใ์นการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารการวดัและประเมินผล 

 ขนัที 2   สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้
ชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี 

   ตอนที 1  แบบสอบถามขอ้มูลทวัไปของนกัเรียน (Check  List) ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ 
     ตอนที 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการเรียนการสอนโดย

ใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามประมาณค่าความคิดเห็นเกียวกับการใช้ชุด                   
การเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร ซึงกาํหนดค่าคะแนนช่วงนาํหนัก                  
5 ระดบั คือ เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยมาก และเห็นดว้ยมากทีสุด 
จํานวน  10 ข้อ  สอบถาม  3 ด้าน  ดังนี  1)  กิจกรรมการเรียนรู้  2)  บรรยากาศในการเรียนรู้                            
และ 3) ประโยชน์ทีไดรั้บจากชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

 ขนัที 3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีสร้างขึนไปเสนอให้อาจารย์ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพือหา   
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน (มาเรียม  นิลพนัธุ ์2549 : 177)  ดงันี   
   +1   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนนัสอดคลอ้งกบัเนือหาทีตอ้งการวดั 

       0  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนนัสอดคลอ้งกบัเนือหาทีตอ้งการวดั 
   -1   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนนัไม่สอดคลอ้งกบัเนือหาทีตอ้งการวดั 

        จากสูตร          IOC =   Σ R 

                        N 

                     ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 

 ขนัที 4  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรบัปรุงแกไ้ขดา้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยตดั
คาํถามบางขอ้ออกไปคือ การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้  เสนอให้
อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละผูเ้ชียวชาญตรวจสอบอีกครัง 

 ขนัที 5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามนักเรียนซึงเป็นกลุ่มตัวอย่างใน     
การวจิยั คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  โรงเรียนวดัเจริญธรรม อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 
สงักดัสาํนกัเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ปีการศึกษา 2553  จาํนวน 12 คน   
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 ขนัที 6 นําผลทีได้จากแบบสอบถามของนักเรียนหลังจากทีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้    
สือประสม  เรือง  การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย ( ) และค่า             
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนดงันี 

    เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด  1  คะแนน 
   เห็นดว้ยนอ้ย       2  คะแนน 

   เห็นดว้ยปานกลาง     3  คะแนน 
   เห็นดว้ยมาก             4  คะแนน 

   เห็นดว้ยมากทีสุด     5  คะแนน 

  ในการแปลความหมายของความคิดเห็นเกียวกับการเรียนการสอนโดยใช้ชุด      
การเรียนรู้สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร แปลค่าคะแนน  อา้งจากแนวคิดของ 
Best (1986 : 181-182 ) ดงันี 

              1.00-1.49    เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด               

            1.50-2.49    เห็นดว้ยนอ้ย                       
                 2.50-3.49     เห็นดว้ยปานกลาง              
                  3.50-4.49      เห็นดว้ยมาก                       
                 4.50-5.00      เห็นดว้ยมากทีสุด   

  ในขนัสุดทา้ยเป็นการประเมินชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ต
เพอืการสือสาร และประเมินความคิดเห็น ผูว้ิจยัไดส้รุปทาํเป็นตารางลาํดบัขนัตอนการดาํเนินการ  
ดงัตารางที 15 

   

ตารางที 15  สรุปวธีิการดาํเนินการในการประเมินผลและการปรับปรุงชุดการเรียนรู้สือประสม 

 และประเมินความคิดเห็น 
 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เครืองมือ/ 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. เ พือเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ เรือง การใช้
อิน เทอร์ เ น็ต เ พือการ
สือสาร  ก่อนและหลัง
การใชชุ้ดการเรียนรู้สือ
ประสม 

 

ทดสอบก่อนและ 

หลงัเรียนดว้ย 

ชุดการเรียนรู้ 

สือประสม 

นกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 6  โรงเรียนวดัเจริญ
ธรรม จาํนวน  12  คน 

1.แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  
2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
ระหว่างเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้
สือประสมเรืองการใช้
อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าเฉลีย
( ) ทีนกัเรียนทาํไดห้าค่า E1/E2       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  15 (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
 

วิธีการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เครืองมือ/ 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

   3. วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าเฉลีย
( ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  และทดสอบโดยใช ้ 

t-test Dependent 

2. เพือประเมิน
ความสามารถในการ
ปฏิบติังานของนกัเรียน 

ประเมิน
ความสามารถ 

ในการปฏิบติังาน
ของนกัเรียน 

 1. แบบประเมินความสามารถใน
การปฏิบติังานของนกัเรียน 
2. วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้

ค่าเฉลีย ( ) ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3. เพือศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนทีมี
ต่อชุดการเรียนรู้ 

สือประสมเรืองการใช้
อินเทอร์เน็ตเพือการ
สือสาร 

สอบถามความ
คิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อ 

ชุดการเรียนรู้ 

สือประสม 

 1. แบบสอบถามความคิดเห็น 

2. วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าเฉลีย 
( ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
3.วิเคราะห์เนือหา (Content  

Analysis) 
4. ปรับปรุงแกไ้ข 

ชุดการเรียนรู้สือประสม 

การปรับปรุง
แกไ้ขชุดการ
เรียนรู้สือประสม 

ชุดการเรียนรู้สือประสม การวิเคราะห์เนือหา (Content  

Analysis) 

 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลทีใช้ในงานวิจัย  ผูว้ิจัยเป็นผูเ้ก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยให้
นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัเจริญธรรม ทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 
จากนันดาํเนินการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร          

3 ขนัตอน ดังนี  1) ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 2) ขนัดาํเนินการสอน และ 3) ขนัสรุปและประเมินผล    
โดยการประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานการใชค้อมพวิเตอร์สืบคน้ขอ้มูลระหวา่งเรียน  และ
ภายหลงัจากใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสารแต่ละชวัโมง แลว้ทาํ
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ประจาํชุดการเรียนรู้ เมือดําเนินการสอนครบทุกชุดการเรียนรู้          
สือประสมแล้วจึงให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน  และเก็บข้อมูลมาให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คะแนน และนําคะแนนทีได้มาคาํนวณหาค่าเฉลีย ( ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ     
การทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้่าสถิติ t-test  

แบบ Dependent 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที  4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัครังนีเป็นการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม    เรือง   การใช้อินเทอร์เน็ต           
เพอืการสือสาร  สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั  คือ ) เพือศึกษา
ขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6   ) เพือพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้         
สือประสมเรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  ) เพอืทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม  เรือง  การใชอิ้นเทอร์เน็ต
เพือการสือสาร สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6   และ ) เพือประเมินผลการเรียนรู้ เรือง     
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร ก่อนและหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม  ความสามารถใน
การปฏิบตัิงานดา้นการใชค้อมพวิเตอร์สืบคน้ขอ้มูล   ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อชุดการเรียนรู้
สือประสม  และการปรับปรุงชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  

โรงเรียนวดัเจริญธรรม  อําเภอบา้นโป่ง  จังหวดัราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 12  คน  เพือเป็นการตอบวตัถุประสงคแ์ละ
ขอ้คาํถามในการวจิยั  ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดงันี 
 ตอนที 1 ผลการศึกษาขอ้มูลพนืฐานสาํหรับการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 
 ตอนที 2    ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร    
 ตอนที 3    ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม   เรือง   การใช้อินเทอร์เน็ต                 
เพอืการสือสาร   
 ตอนที 4   ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร     
 สาํหรับรายละเอียดผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละตอนมีดงันี 
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ตอนที 1  ผลการศึกษาข้อมูลพนืฐานสําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง  
การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 

                   

 การศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

1)  ผลการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลย ีช่วงชนัที 2  (ป.4-ป.6)  ชนัประถมศึกษาปีที 6 และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวดัเจริญธรรม 2) ผลการศึกษาแนวคิดเกียวกับการสร้างชุดการเรียนรู้สือประสม และ     
การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสารทงัในและต่างประเทศ  3) ผลการศึกษาความตอ้งการของ
นกัเรียนในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร และ 4) ผล
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู ้สอนเพือพัฒนาชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง  การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร จากครูผูส้อนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และสรุปผลดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 1.   ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ชนัประถมศึกษาปีที 6 และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวดัเจริญธรรม 

                     จากการศึกษาพบว่า  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551      
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที 3 เทคโนโลยีและการสือสาร                     
เรือง  การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6  มุ่งให้นักเรียน
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพือสืบคน้ขอ้มูล และเป็นเครืองมือในการเสาะแสวงหาความรู้ ขอ้มูล
ข่าวสารด้วยตนเอง ตลอดจนวิเคราะห์ตัดสินใจ เพือนํามาใช้ได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกับ
นักเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร   เพือนํามาใช้ใน
ชีวติประจาํวนั และผลการวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัเจริญธรรม  มุ่งให้ผูเ้รียนเป็น
คนดี  มีปัญญา  มีความสุขบนพนืฐานของความเป็นไทย  มีคุณลกัษณะทีพึงประสงคต์ามมาตรฐาน
การศึกษาและได้รับการพฒันาเต็มศักยภาพ  สามารถแสวงหาความรู้ทังในและนอกห้องเรียน                
มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั  ทนัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก ส่งเสริมและพฒันาแหล่ง           
การเรียนรู้ทีหลากหลาย ใหเ้อือต่อการจดัการเรียนรู้ 

 2.   ผลการศึกษาแนวคิดเกียวกับการสร้างชุดการเรียนรู้สือประสม  และการใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสารทงัในและต่างประเทศ  
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  จากการศึกษาพบว่า  การจดักิจกรรมการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมสอดคลอ้งกบั
เนือหา เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  ซึงผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยศึกษา
จากคาํชีแจงและทาํกิจกรรมตามขนัตอนทีกาํหนดไวใ้นชุดการเรียนรู้นัน ทาํให้การจดัการเรียน   
การสอนมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนมีความรู้ และบรรลุจุดประสงคข์องชุดการเรียนรู้นัน  ซึงสอดคลอ้ง
กับทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ และธอร์นไดค์ทียึดความแตกต่างระหว่างบุคคลและ              
การเสริมแรงโดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถของตนอยา่งอิสระ  การไดฝึ้ก
ปฏิบตัิทาํให้เรียนรู้ไดดี้และเกิดความชาํนาญ  นอกจากนีการทีผูเ้รียนไดรั้บแรงเสริมทาํให้ผูเ้รียน 
เกิดความกระตือรือร้น   เนืองจากผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง กระตุ้นให้ผู ้เรียนได้ใช้
ความสามารถอย่างเต็มศกัยภาพ  ทาํให้ลาํดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้พฒันาจากความรู้เบืองตน้          
สู่ความรู้ทีซับซ้อน อีกทังเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง  ดังนัน        
การพฒันา เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร ควรพฒันาโดยใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม       
จึงจะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึง  ผูว้ิจยัจึงได้นําผลการวิเคราะห์แนวคิด
เกียวกบัการสร้างชุดการเรียนรู้สือประสม มาเป็นแนวทางในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม
เรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   

 3.  ผลการศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  

                                    ผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสอบถามความต้องการของนักเรียน                            
ชนัประถมศึกษาปีที 6  จาํนวน 12  คนโดยมีรายละเอียดดงัตารางที 16   

  ตอนที   ขอ้มูลทวัไป 

 

ตารางที 16   จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามความตอ้งการ  
   

ขอ้มลูทวัไป จาํนวน (คน) (ร้อยละ) 
1. เพศ 

     1) ชาย 

     2) หญิง 

 

5 

7 

 

41.67 

58.33 

รวม 12 100 

2.  อาย ุ

     1)  11 ปี   
     2)  12 ปี   

 

3 

9 

 

25.00 

75.00 

รวม 12 100 
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ตารางที 16   (ต่อ) 
   

ขอ้มลูทวัไป จาํนวน (คน) (ร้อยละ) 
3.  ประสบการณ์ในการเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม 
     1) ไม่เคยเรียนโดยการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม 

     2)  เคยเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม 

 

12 

- 

 

100 

- 

รวม 12 100 

4. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

    1) ไม่มีเลย 
    2)  มีปานกลาง 

    3)  มีมาก 

 

- 

12 

- 

 

- 

100 

- 

 รวม 12 100 

 

    จากตารางที 16  พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จาํนวน 5 คน                
คิดเป็นร้อยละ 41.67 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33  ส่วนใหญ่ผูต้อบ
แบบสอบถามอาย ุ12 ปี  จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  และอาย ุ11 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00  ผูต้อบแบบสอบถามไม่เคยเรียนโดยการใชชุ้ดการเรียนรู้ จาํนวน 12 คน  คิดเป็น             
ร้อยละ 100  ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจปานกลางเกียวกับการใช้อินเทอร์เน็ต          
เพอืการสือสาร  จาํนวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

  ตอนที 2   ความตอ้งการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมของนักเรียน วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางที 17 

    

ตารางที 17  ผลการศึกษาความตอ้งการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมของนกัเรียน   
  

ความคิดเห็น  ( ) S.D ความหมาย ลาํดบัที 
1.  นกัเรียนตอ้งการให้ครูสอนดว้ยชุดการเรียนรู้ 

     สือประสม 
4.33 0.65 มีความตอ้งการ 

อยูใ่นระดบัมาก 
1 

2.  นกัเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
     ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม 4.25 0.62 มีความตอ้งการ 

อยูใ่นระดบัมาก 
2 
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ตารางที 17 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็น  ( ) S.D ความหมาย ลาํดบัที 
3.  นกัเรียนตอ้งการบรรยากาศสนุกสนานในการเรียน 

     การสอนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม 4.08 0.51 มีความตอ้งการ 

อยูใ่นระดบัมาก 

3 

รวม 4.22 0.07 
มีความตอ้งการ 

อยูใ่นระดบัมาก 
 

4.  นกัเรียนตอ้งการเรียนโดยใชสื้อประสมในการเรียน  
     การสอนประเภทใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 

  

     4.1  คู่มือนกัเรียน 100.00 1 

     4.2 ใบความรู้ 91.67 2 

     4.3  หนงัสือ 58.33 5 

     4.4  ซีดีรอม 91.67 2 

     4.5  โปรแกรมนาํเสนอ 83.33 3 

     4.6  แผน่ภาพการใชอิ้นเทอร์เน็ต 75.00 4 

รวม 83.33  

 

  จากตารางที17 พบว่า  ความต้องการใช้ชุดการเรียนรู้สือประสมของนักเรียน                    
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.22, S.D.  = 0.07)  เมือพจิารณารายดา้นพบวา่  ความตอ้งการใช ้            
การเรียนสือประสมของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั โดยส่วนใหญ่นักเรียนตอ้งการให้
ครูสอนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสม  ( = 4.33, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ  นักเรียนตอ้งการ                         
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม ( =  4.25, S.D. =  0.62 ) และนักเรียน              
มีความตอ้งการบรรยากาศสนุกสนานในการเรียนการสอนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม ( =  4.08, 
S.D. = 0.51) ตามลําดับ  ด้านนักเรียนต้องการเรียนโดยใช้สือประสมในการเรียนการสอน                
ประเภทใด  พบวา่  นกัเรียนตอ้งการเรียนโดยใชสื้อประสมประเภทคู่มือนักเรียนเป็นอนัดบัทีหนึง 
คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาคือใบความรู้และซีดีรอมคิดเป็นร้อยละ 91.67 โปรแกรมนําเสนอ                
คิดเป็นร้อยละ 83.33  แผ่นภาพการใชอิ้นเทอร์เน็ต  คิดเป็นร้อยละ 75.00  และหนังสือ คิดเป็น                
ร้อยละ 58.33  ตามลาํดบั 

 4.   ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความตอ้งการของครูผูส้อนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี  เกียวกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 
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                     ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ความคิดเห็นและความตอ้งการของครูผูส้อน จาํนวน 5 คน  โดย
มีรายละเอียดดงันี  
  ตอนที 1  ขอ้มูลทวัไป 
                     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไป พบว่า สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของครู ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  จาํนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  รองลงมาเป็นเพศชาย  จาํนวน 2  คน คิดเป็น   
ร้อยละ 40.00  ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่อาย ุ46-55  ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  รองลงมา
อาย ุ36-45  ปี  จาํนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00  ครูส่วนใหญ่มีตาํแหน่งครูชาํนาญการ จาํนวน                    
3  คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  รองลงมาคือครูชาํนาญการพิเศษ  จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  5 คน  คิดเป็นร้อยละ100  ครูส่วนใหญ่                          
มีประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า 20  ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ                
11-20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 20.00  ครูไม่มีประสบการณ์เกียวกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม 
จาํนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  

                  ตอนที 2  ความคิดเห็นของครูผู ้สอนเกียวกับความต้องการในการพัฒนาชุด             
การเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

                 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผูส้อนเกียวกับความต้องการในการพฒันา                  
ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร มีดงันี 

  ดา้นความตอ้งการให้มีชุดการเรียนรู้สือประสมพบว่า ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการใหมี้ชุดการเรียนรู้สือประสมมาก  เพราะชุดการเรียนรู้สือประสมจะสามารถถ่ายทอดความ
เป็นรูปธรรมใหก้บัผูเ้รียนไดม้ากยงิขึน ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ  สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
และเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียน  นอกจากนนัยงัไดรั้บประสบการณ์ตรง  สามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้และรู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอื้น    
     ดา้นความสาํคญัของชุดการเรียนรู้สือประสมทีมีต่อครูผูส้อนและนักเรียน  พบว่า
ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  ชุดการเรียนรู้สือประสมมีความสาํคญัทงัต่อครูผูส้อน และ
นกัเรียนเป็นอยา่งมาก เพราะชุดการเรียนรู้สือประสมสามารถทาํให้ครูผูส้อน สอนไดอ้ยา่งสะดวก
และง่ายขึน อีกทงัมีจุดมุ่งหมายในการสอน ซึงเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  นอกจากนันครูตอ้งการพฒันา
ดา้นสืออยูใ่นระดบัมาก  ส่วนนกัเรียนเมือเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมแล้วเกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ส่งผลทาํใหผ้ลสมัฤทธิทางการเรียนดีขึน   
     ด้านสือการเรียนการสอน   พบว่า  ครูผู ้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควร
ประกอบดว้ยสือหลากหลาย ขึนอยูก่บับทเรียนนัน ๆ ไม่ว่าจะเป็น คู่มือครู คู่มือนักเรียน ใบความรู้ 
หนงัสือ ซีดีรอม  โปรแกรมนาํเสนอ  แผน่ภาพการใชอิ้นเทอร์เน็ต   
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     ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา่  ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรจดั
กิจกรรมทีเหมาะสมกบัจาํนวน และวยัของนกัเรียน และความหลากหลายของกิจกรรม นอกจากนัน
ใหเ้นน้เรืองการมีส่วนร่วมเป็นสาํคญั  ครูควรจดัลาํดบัความสาํคญัของเนือหา รวมทงัความยากง่าย
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย และให้คาํชีแนะแก่นักเรียนในระหว่างการทาํชุด    
การเรียนรู้สือประสม   
     ดา้นลักษณะของชุดการเรียนรู้สือประสมทีดี  พบว่า ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นวา่ควรจะมีลกัษณะใชง้านง่าย  ตรงตามตวัชีวดั  ครอบคลุมเนือหา  นักเรียนทุกคนสามารถ
ร่วมกิจกรรมได้  ด้านการวัดผลประเมินผลในชุดการเรียนรู้สือประสมควรตรงตามตัวชีว ัด  
ครอบคลุมเนือหา  และวดัผลประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
(Rubric) 
                         ดา้นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืน ๆ  พบว่า  ครูผูส้อนสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีขอ้เสนอแนะคือ ดา้นเนือหาเป็นเนือหาทีตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
ครอบคลุมเนือหา ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และตวัชีวดั  ครอบคลุมเนือหา  ด้านกิจกรรม              
การเรียนการสอนควรใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดใ้ชสื้อทุกอยา่งในชุดการเรียนรู้อยา่งทวัถึง  โดย
ครูตอ้งคอยดูแลและให้คาํแนะนาํให้แก่นักเรียน  ดา้นสือการเรียนการสอนควรใชสื้อทีช่วยให้เกิด
ความเขา้ใจไดง่้าย ควรจะมีลกัษณะใชง้านง่าย  ตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้  ครอบคลุมเนือหา  
นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

          ผลการศึกษาขอ้มูลพนืฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้ ซึงไดจ้ากการศึกษาเอกสาร 
ตาํรา งานวิจยัทีเกียวขอ้ง การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน การสัมภาษณ์ครูผูส้อนสาระ                 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลและนาํแนวทางมาสังเคราะห์และ
พฒันาเป็นชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6 ขึนใหม่ เพือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความตอ้งการของนักเรียนและ
ครูผู ้สอน  ทังในด้านรูปแบบ  เนือหา   การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล                     
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 
 

ตอนที 2  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม 
เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 

 

 1.   ผลการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร                
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในขันตอนการศึกษาข้อมูลพืนฐานสําหรับการพฒันาชุดการเรียนรู้           
สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  ผูว้ิจยัไดป้รึกษาอาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
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เพอืขอคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ต
เพือการสือสาร สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยชุดการเรียนรู้สือประสมทีพฒันาขึน                            
มีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี 1) คู่มือครู ประกอบดว้ย .1) คาํนาํ .2) วตัถุประสงค ์ .3) คาํชีแจง                       
.4) แผนการจดัการเรียนรู้ และ .5) ใบความรู้สาํหรับครู 2) คู่มือนักเรียน ประกอบดว้ย 2.1) คาํนาํ                 
.2) วตัถุประสงค์ .3) คาํชีแจง .4) บทบาทของนักเรียน  .5) ขันตอนการใช้ชุดการเรียนรู้                    

.6) ใบความรู้ .7) ใบงาน .8) แบบทดสอบ และ .9) เฉลยแบบทดสอบ และ 3) สือมลัติมิเดีย 
ประกอบดว้ย ซีดีรอม และโปรแกรมนาํเสนอ 
    2.   ผลการประเมินและตรวจสอบชุดการเรียนรู้สือประสมฉบบัร่าง ผูว้ิจยัไดพ้ฒันา  
ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสารสาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษา               
ปีที  6 โดยมีผลการดาํเนินการสร้างดงันี  1)  ศึกษาคน้ควา้เอกสารเกียวกบัการสร้างชุดการเรียนรู้ 
สือประสม  เรือง  การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสารสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6               

2) กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และ 3) สร้างชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ต         
เพอืการสือสารสาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  นาํไปให้อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ชียวชาญทัง 3 ท่าน  ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา  (Content Validity)  แล้วนําผล              
การตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนํา โดยปรับรูปแบบของชุดการเรียนรู้สือประสมให้
ดึงดูดความสนใจของนักเรียน  ปรับการใชภ้าษาให้เหมาะสม  โดยชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสารสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ผลการตรวจสอบค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00   
              2.1 ผลการประเมินชุดการเรียนรู้สือประสมของอาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์                         
ผูว้ิจยัได้นาํชุดการเรียนรู้สือประสมให้อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3 ท่านไดต้รวจสอบความ
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ผลการตรวจสอบ พบว่า เนือหาในชุดที 1 เรืองประวตัิความเป็นมาของ
อินเทอร์เน็ตมีเนือหาทีมากเกินไปไม่เหมาะสมกบันกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6  ควรปรับแก้
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และตวัชีวดั ตรวจสอบเนือหาและขอ้ความในแต่ละชุด       
ใหถู้กตอ้ง ขอ้สอบระหวา่งเรียนในชุดการเรียนรู้สือประสมไม่ครอบคลุมตวัชีวดัเป็นบางขอ้ 
                      2.2  ผลการประเมินชุดการเรียนรู้สือประสมของผูเ้ชียวชาญ  ผูว้ิจยัได้นําชุดการ
เรียนรู้สือประสมให้ผูเ้ชียวชาญได้ตรวจสอบ  พบว่า ขนาดของตวัอักษรไม่เหมาะสม รูปภาพ
ประกอบมีขนาดเล็กเกินไป  การใชสี้พนืหลงัในกรอบขอ้ความควรตดักบัตวัอกัษรเพอืความคมชดั 
          ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการปรับปรุง แก้ไขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีปรึกษาและ
ผูเ้ชียวชาญดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 100 

   . .  ปรับปรุงเนือหาในชุดที 1 เรืองประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตให้มี
เนือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และตรงกบัตวัชีวดัและเหมาะสมกบันักเรียนระดบัชนั
ประถมศึกษาปีที 6  

   . .  ปรับปรุงเนือหาและขอ้ความในแต่ละชุดใหถู้กตอ้ง  
   . .  ปรับปรุงขอ้สอบระหว่างเรียนในชุดการเรียนรู้สือประสมให้ครอบคลุม
ตวัชีวดั 
                      . .  แกไ้ขขนาดของตวัอกัษรใหเ้หมาะสม   
                      . .  ปรับปรุงรูปภาพประกอบใหมี้ขนาด เหมาะสม  
                      . .  ปรับปรุงสีพนืหลงัในกรอบขอ้ความตวัอกัษรใหมี้ความคมชดั               

   3.    ผลการหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแกไ้ขชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6  ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) 
กบันักเรียนรายบุคคล (Individual Tryout) ผูว้ิจยัไดน้าํชุดการเรียนรู้สือประสมทีผ่านการปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ไปทดลองหาประสิทธิภาพ (E1/E2) เป็นรายบุคคล (Individual Tryout) กบันักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัม่วง อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนรู้  
เก่ง ปานกลาง อ่อน อยา่งละ 1 คน จาํนวนทงัหมด 3 คน เพือดูความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้สือ
ประสม นํามาหาค่าประสิทธิภาพเป็นรายบุคคล (Individual Tryout)ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
65.33/68.33 ซึงสูงกวา่เกณฑ ์60/60 ตามทีกาํหนดไว ้ดงัรายละเอียดตารางที 18 
 

ตารางที 18  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสมแบบรายบุคคล 
 

การหาค่า 
ประสิทธิภาพ
แบบรายบุคคล 

จาํนวน 3 คน 

คะแนนแบบทดสอบ รวมคะแนน 
ระหว่างเรียน 
50 คะแนน 

X 

รวมคะแนน 

ทดสอบ 

หลงัเรียน 

20 คะแนน 

y 

ชุดที 1 ชุดที 2 ชุดที 3 ชุดที 4 ชุดที 5 

10 

คะแนน 
10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

รวม 21 19 20 18 21 98 41 

( ) 7 6.33 6.67 6 7 32.67 13.67 

ร้อยละ 70.00 63.33 66.67 60.00 70.00 28 12 

E1  =  65.33                         E2 =  68.33 

 จากการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร
สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ในขนัตอนนี พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนสามารถพฒันา 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตไดผ้ลดงันี 
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 ดา้นผลการเรียนรู้  พบว่า  นักเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ และนักเรียนทีมี
ผลการเรียนรู้ในระดบัสูง และระดบัปานกลางสามารถปฏิบติักิจกรรมตามชุดการเรียนรู้สือประสม
ไดท้นัตามกาํหนดเวลาทุกชุด  ส่วนนกัเรียนทีมีคะแนนผลการเรียนรู้ในระดบัตาํปฏิบติักิจกรรมตาม
ชุดการเรียนรู้สือประสมไม่เสร็จตามกาํหนดเวลาในบางชุดการเรียนรู้สือประสม 

 ขอ้เสนอแนะเพอืการปรับปรุงแกไ้ขของครูผูส้อน  ควรปรับคาํสังให้ชดัเจน  เขา้ใจง่าย  
และเรียงลาํดบัเนือเรืองจากง่ายไปหายาก 
 ผลการหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) ผูว้ิจยัไดน้าํชุดการเรียนรู้
สือประสมไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัม่วง  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดั
ราชบุรี ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างทีมีระดับผลการเรียนรู้เก่ง ปานกลาง อ่อน ระดับละ 3 คน จาํนวน
ทังหมด 9 คน เพือดูความเหมาะสมของเนือหา และความยากง่ายของภาษา  คาํนวณหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 77.55/79.44  ซึงสูงกว่าเกณฑ ์

70/70  ตามทีกําหนดไว้ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข  โดยมีการคํานวณสถิติโดยใช้ร้อยละดัง
รายละเอียดดงัตาราง ที 19 
 

ตารางที 19  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสมแบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) 
 

การหาค่า 
ประสิทธิภาพ
แบบกลุ่มยอ่ย 

จาํนวน 9 คน 

คะแนนแบบทดสอบ รวมคะแนน 
ระหว่างเรียน 
50 คะแนน 

X   

รวมคะแนน 

ทดสอบหลงัเรียน 

20 คะแนน 

y 

ชุดที 1 ชุดที 2 ชุดที 3 ชุดที 4 ชุดที 5 

10 

คะแนน 
10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

รวม 72 69 68 70 70 349 143 

( ) 8 7.67 7.56 7.78 7.78 38.78 15.89 

ร้อยละ 80 76.67 75.56 77.78 77.78 77.55 79.44 

E1  =  77.55                                                  E2  =  79.44 
 

 ดา้นผลการเรียนรู้  พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ตาม            
ชุดการเรียนรู้สือประสมได้ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์ มีความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องกิจกรรมใน   
ใบงาน นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละชุดการเรียนรู้ไดผ้า่นเกณฑท์ีกาํหนด 

และมีนกัเรียนบางคนทาํใบงานไม่ทนัตามเวลาทีกาํหนด   
 ขอ้เสนอแนะเพือการปรับปรุงแก้ไข  ผูว้ิจยัได้นาํผลจากการตรวจสอบของอาจารย ์       
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผูเ้ชียวชาญ และจากการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ทงั 2 ขนัตอน  
มาปรับปรุงแก้ไขอีกครังเพือให้ชุดการเรียนรู้ เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สําหรับ
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นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  มีความสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนนาํไปทดลองใชจ้ริง  รายละเอียด
ทีแกไ้ข คือ  ดา้นภาษาและเนือหาทีชดัเจน  ภาพประกอบให้มีขนาดเหมาะสมกบัผูเ้รียนและมีสีสัน
สวยงามน่าสนใจมากขึน รูปเล่มของชุดการเรียนรู้ โดยแยกเล่มคู่มือสําหรับครูและคู่มือสาํหรับ
นกัเรียน 

 ผลการหาประสิทธิภาพประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field  Tryout)  ผูว้ิจยัได้นํา               
ชุดการเรียนรู้สือประสมทีปรับปรุงแล้วไปทดลองใชก้บันักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียน              
วดัเจริญธรรม  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี จาํนวน  12 คน ซึงผลจากการทดลองใช ้                        
ชุดการเรียนรู้สือประสมภาคสนามไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.17/84.17 ซึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 
ตามทีกาํหนดไว ้ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยัข้อที 1 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของ       
ชุดการเรียนรู้แบบภาคสนามกบันกัเรียน 12  คน มีรายละเอียดดงัตารางที 20 
 

ตารางที 20 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสมแบบภาคสนาม (Field Tryout) 
     

 

 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบ รวมคะแนน 
ระหว่างเรียน 
50 คะแนน 

รวมคะแนน 

ทดสอบหลงัเรียน 

20 คะแนน 

ชุดที 1 ชุดที 2 ชุดที 3 ชุดที 4 ชุดที 5 

10 

คะแนน 
10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

รวม 95 101 105 94 98 493 202 

ร้อยละ 79.17 84.17 87.50 78.33 81.67 82.17 84.17 

 7.92 8.42 8.75 7.83 8.17 41.08 16.83 

S.D. 0.90 1.16 1.22 0.58 1.27 3.45 1.03 

ลาํดบัที 4 2 1 5 3 - - 
 

E1  =  82.17                                        E2 =  84.17 

 

 จากตารางที 20  พบว่า  ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการ
สือสาร  สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ไดค้่าประสิทธิภาพ 82.17/84.17 โดยชุดที 3  มีค่า
ประสิทธิภาพเป็นลาํดับที 1 มีค่าร้อยละ 87.50 ( =8.75, S.D. =  1.22)  ชุดที 2  มีค่าประสิทธิภาพ
เป็นลาํดบัที 2  มีค่าร้อยละ 84.17 ( = 8.42, S.D. =  1.16)  ชุดที 5 มีค่าประสิทธิภาพเป็นลาํดบัที 3  

มีค่าร้อยละ 81.67 ( = 8.17,  S.D. =  1.27)   ชุดที 1 มีค่าประสิทธิภาพเป็นลาํดบัที 4  มีค่าร้อยละ 
79.17 ( = 7.92, S.D. = 0.90)  และชุดที 4  มีค่าประสิทธิภาพเป็นลาํดบัที 5 มีค่าร้อยละ 78.33   

( = 7.83, S.D. = 0.58)  แสดงว่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6  ทีสร้างขึนมีค่าสูงกว่าเกณฑ ์ 

   ส
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80/80  ทีกาํหนดไว ้ ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 1  สามารถนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ได ้
 

ตอนที  3  ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใช้อนิเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 
 

 ภายหลงัการปรับปรุงชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6 ในขันตอนการหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล 
(Individual Tryout) แบบรายกลุ่มย่อย (Small Group Tryout)  และจากการตรวจสอบและให้
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละผูเ้ชียวชาญ  ผูว้จิยัไดน้าํชุดการเรียนรู้สือประสม
เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ไปใชก้บันักเรียน
กลุ่มตวัอยา่งชนัประถมศึกษาปีที  6  จาํนวน 12 คน โรงเรียนวดัเจริญธรรม  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดั
ราชบุรี ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  2553 โดยเริมทดลองตังแต่ว ันที 1 ธันวาคม  2553-                          

7 มกราคม 2554  รวมระยะเวลาทีใชด้าํเนินการทงัหมด 12  ชวัโมง วนัละ 1 ชวัโมง  การดาํเนิน           
การสอนของผูว้จิยัใชข้นัตอนการสอน 3 ขนัตอน คือ  

 . ขนันาํเขา้สู่บทเรียน  
          ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้สือประสม ประโยชน์ทีไดรั้บจาก
การเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสมและชีแจงวิธีการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้สือประสมให้
นกัเรียนทราบ              

 . ขนัดาํเนินการสอนมีวธีิการดงันี   
  .  นกัเรียนศึกษาซีดีรอมในแต่ละชุดการเรียนรู้ 

  .  ครูแจกชุดการเรียนรู้ใหน้กัเรียนศึกษาโดยศึกษาคาํชีแจง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ใบความรู้  ใบงาน  
  .  นักเรียนปฏิบติักิจกรรมในแต่ละชุดการเรียนรู้ โดยครูคอยสังเกตการดาํเนิน
กิจกรรมของนกัเรียนและคอยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
       2.4 ประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชค้อมพวิเตอร์สืบคน้ขอ้มูล 

 . ขนัสรุปและประเมินผลดงันี 
     3.1 นกัเรียนศึกษาโปรแกรมนาํเสนอสรุปเนือหาในแต่ละชุดการเรียนรู้         
                     .  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้ 

                        .  นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

   ส
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 ผลการใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ทงั 5 ชุด  พบว่า นักเรียนสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสารได้
โดยสงัเกตจากการทาํกิจกรรมไดเ้สร็จตามกาํหนดเวลาและผา่นเกณฑก์ารประเมินทีกาํหนด  

 

ตอนที 4  ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ต 
เพือการสือสารสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 

 

 ผูว้ิจยัได้ประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการ
สือสาร  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6  เป็น 2 ตอน  คือ  1) การประเมินผลก่อนเรียนและ
หลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สาํหรับนักเรียน   
ชนัประถมศึกษาปีที 6 และ 2)  ประเมินผลความคิดเห็นของนักเรียนทีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้       
สือประสมเรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสารสําหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยมี
รายละเอียดดงันี 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพอืประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้
สือประสม  เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6                       

มีรายละเอียดดงัตารางที 21 
 

ตารางที 21 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้การใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

 เพอืการสือสารสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  

การทดสอบ จาํนวน
นกัเรียน 

คะแนนเตม็  S.D. t-test Sig 

(2 tailed) 
ก่อนเรียน 12  20 10.92 1.56 

-30.657 .000 
หลงัเรียน 12  20 16.83 1.03 

    
 จากตารางที 21  พบว่า  คะแนนผลการเรียนรู้ของนักเรียนทีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้               
สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสารก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 2 ทีกาํหนดไวโ้ดยคะแนน         
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม (  = 16.83,  S.D. = 1.03)  สูงกว่า
ก่อนเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม (  = 10.92, S.D. = 1.56)  

   ส
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใช้
อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  จาํนวน 5 ชุด มีผลการเรียนรู้
ของแต่ละชุด รายละเอียดดงัตารางที 22   
 

ตารางที 22 ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองจาํแนกเป็น 

            รายชุดการเรียนรู้ 
 

 

 

นกัเรียน 

12 คน 

คะแนนแบบทดสอบ 

ชุดที  1 

ประวติัความเป็นมา
ของอินเทอร์เน็ต 

ชุดที 2 

การเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

ชุดที 3 

การใชโ้ปรแกรม 
Internet  Explorer 

ชุดที 4 

การสืบคน้
ขอ้มลู 

ชุดที 5 

การใช ้E-mail 

10  คะแนน 10  คะแนน 10  คะแนน 10  คะแนน 10  คะแนน 

รวม 95 101 105 94 98 

ร้อยละ 79.17 84.17 87.50 78.33 81.67 

 7.92 8.42 8.75 7.83 8.17 

S.D. 0.90 1.16 1.22 0.58 1.27 

ลาํดบัที 4 2 1 5 3 

 

 จากตารางที 22  พบว่า  ผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้       
สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสารโดยภาพรวม มีค่าร้อยละ 82.17 ( = 8.22,                    
S.D. =  0.29)  เมือพจิารณาตามชุดการเรียนรู้สือประสม พบวา่ ชุดการเรียนรู้ เรือง การใชโ้ปรแกรม 
Internet Explorer เป็นอันดบัทีหนึง ( = 8.75, S.D. = 1.22)   รองลงมาพบว่า การเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ต ( = 8.42, S.D. = 1.16)  การใช ้E-mail ( = 8.17,  S.D. = 1.27)  ประวตัิความเป็นมา
ของอินเทอร์เน็ต ( =  7.92, S.D. =  0.90)  และการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ ( =  7.83, S.D. =  

0.58) ตามลาํดบั    
       

ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล    
 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบตัิงานด้านการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล   
ของนกัเรียนทีเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสารเพือตอบ
คาํถามการวจิยัขอ้ที 4  มีรายละเอียดดงัตารางที 23   
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ตารางที 23 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชค้อมพวิเตอร์สืบคน้ขอ้มูล 

 ของนกัเรียนในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

 เพอืการสือสาร  
 

ความสามารถ             
ในการปฏิบติังาน 

รายการประเมิน 

คะแนนเต็ม 

( 12 ) 
ร้อยละ  ( ) S.D. ระดบัคุณภาพ ลาํดบัที 

การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 3 91.67 2.75 0.45 ดี 1 

การใชโ้ปรแกรม  
Internet  Explorer 

3 86.11 2.58 0.51 ดี 2 

การสืบคน้ขอ้มลู 3 91.67 2.75 0.45 ดี 1 

การใช ้E-mail 3 86.11 2.58 0.51 ดี 2 

รวม 12 88.89 2.67 0.03 ดี  

                    
 จากตารางที 23  พบวา่  ความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้

ขอ้มูลของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัดี  ( = 2.67, S.D. = 0.03)              
เมือพจิารณาตามชุดการเรียนรู้สือประสม พบว่า  การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตและการสืบคน้ขอ้มูลอยู่
ในลาํดบัทีหนึง ( = 2.75, S.D. = 0.45)  รองลงมาไดแ้ก่  การใชโ้ปรแกรม Internet  Explorer และ
การใช ้E-mail ( = 2.58, S.D. = 0.51)   
       ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนทีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง    
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

     ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการเรียนดว้ยการเรียนรู้สือประสม
เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สําหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6  จาํนวน 12 คน โดยวเิคราะห์ขอ้มูลจาก 1) ขอ้มูลทวัไป  2) ความคิดเห็นเกียวกบั
การเรียน เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร จากชุดการเรียนรู้สือประสม และ 3) ขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะอืน ๆ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 ตอนที 1  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจาํแนกตามเพศ  อาย ุ วิเคราะห์
ขอ้มูล โดยใชค้่าสถิติร้อยละ (%)  รายละเอียดตามตารางที 24  
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ตารางที 24  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็น   
   

ขอ้มูลทวัไป จาํนวน(คน) (ร้อยละ) 
1. เพศ 
     1) ชาย 
     2) หญิง 

 

5 

7 

 

41.67 

58.33 

รวม 12 100 

2. อาย ุ

    1)  11 ปี   
    2)  12 ปี   

 

3 

9 

 

25.00 

75.00 

รวม 12 100 

  

 จากตารางที  24 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 7 คน          

คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อาย ุ12 ปี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  รองลงมา อาย ุ11 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00   
 

  ตอนที 2 ความคิดเห็นของนักเรียนหลงัจากการไดเ้รียนรู้เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือ
การสือสารสาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลีย ( ) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน(S.D) รายละเอียดดงัตารางที 25 

 

ตารางท ี25 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม 

 เรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 
 

ความคิดเห็น  S.D. ระดบัความคิดเห็น ลาํดบัที 
ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกให้นกัเรียนเกิดความ 

    เชือมนัในตนเองมากขึน 
3.75 0.45 เห็นดว้ยมาก 3 

2. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเมือเรียนดว้ย 
    ชุดการเรียนรู้สือประสม 

4.17 0.38 เห็นดว้ยมาก 2 

3. ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

    ทาํให้นกัเรียนมีทกัษะในการศึกษาหาความรู้ดว้ย 

    ตนเอง 

4.42 0.51 เห็นดว้ยมาก 1 

รวม 4.11 0.52 เห็นดว้ยมาก  
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ตารางที 25  (ต่อ)   

 

ความคิดเห็น  S.D. ระดบัความคิดเห็น ลาํดบัที 
ด้านบรรยากาศ 
4. ชุดการเรียนรู้สือประสมทาํให้นกัเรียนมีความสุข 

    สนุกในการเรียน 

 

3.58 

 

0.51 

 

เห็นดว้ยมาก 
 

2 

5. ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยให้นกัเรียนเกิดความ 

    สนใจกระตือรือร้น 
 

4.08 

 

0.28 

 

เห็นดว้ยมาก 
 

1 

6.นกัเรียนไดรั้บอิสระในการเรียนรู้เมือเรียนดว้ย 

    ชุดการเรียนรู้สือประสม 
 

3.50 

 

0.52 

 

เห็นดว้ยมาก 
 

3 

รวม 3.72 0.51 เห็นดว้ยมาก  
ด้านประโยชน์ทไีด้รับ 
7. ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกให้นกัเรียนมีความ 

    รับผดิชอบในการเรียนรู้และมีระเบียบวินยัในตนเอง 

 

3.83 

 

0.38 

 

เห็นดว้ยมาก 
 

3 

8. ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยให้นกัเรียนเกิดความคิด 

     สร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 

 

3.67 

 

0.49 

 

เห็นดว้ยมาก 
 

4 

9. ชุดการเรียนสือประสมรู้ช่วยให้นกัเรียนเกิดการ 

     เรียนรู้ไดร้วดเร็วและดีขึน 

 

4.33 

 

0.49 

 

เห็นดว้ยมาก 
 

1 

10. สือในชุดการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเนือหาได ้

      ง่ายขึน 

 

4.25 

 

0.45 

 

เห็นดว้ยมาก 
 

2 

รวม 4.02 0.52 เห็นดว้ยมาก  
รวมทงั 3 ดา้น 3.95 0.54 เห็นดว้ยมาก 

            

       จากตารางที  25 พบว่า  นักเรียนมีความความคิดเห็นต่อชุดการเรียนรู้สือประสมเรือง
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสารโดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( = 3.95,  S.D. =  0.54) 
เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น โดยดา้น
กิจกรรมการเรียนรู้ไดรั้บค่าความคิดเห็นเป็นลาํดบัทีหนึง ( = 4.11, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ดา้น
ประโยชน์ทีไดรั้บ ( = 4.02, S.D. = 0.52) และดา้นบรรยากาศ ( = 3.72, S.D. = 0.51) ตามลาํดบั 
 เมือพิจารณาดา้นกิจกรรมการเรียนรู้   พบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก       
ทุกดา้น  เมือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้โดยเรียงจากมากไปหาน้อย
ดงันี  ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเองทาํให้นักเรียนมีทกัษะในการศึกษาหา
ความรู้ดว้ยตนเองเป็นลาํดบัทีหนึง ( =  4.42, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ นักเรียนมีส่วนร่วมใน  
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การทาํกิจกรรมเมือเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม ( =  4.17, S.D. = 0.38) และชุดการเรียนรู้ 
สือประสมช่วยฝึกใหน้กัเรียนเกิดความเชือมนัในตนเองมากขึน ( = 3.75 , S.D. = 0.45)  ตามลาํดบั   
 เมือพิจารณาด้านบรรยากาศโดยภาพรวม  อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ( = 3.72,           

S.D. = 0.51) เมือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ โดยเรียงจากมากไปหา
น้อยดังนี  ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจกระตือรือร้น ( =  4.08,                 

S.D. = 0.28)  รองลงมาคือ ชุดการเรียนรู้สือประสมทาํให้นักเรียนมีความสุขสนุกในการเรียน            
( =  3.58, S.D. = 0.51)  และนักเรียนไดรั้บอิสระในการเรียนรู้เมือเรียนด้วยชุดการเรียนรู้                      
สือประสม ( = 3.50, S.D. = 0.52)   
        เมือพิจารณาดา้นประโยชน์ทีไดรั้บโดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( = 4.02,               

S.D. = 0.52 ) เมือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้โดยเรียงจากมากไปหา
น้อยดงันี ชุดการเรียนสือประสมรู้ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไดร้วดเร็วและดีขึน ( =  4.33, 

S.D. = 0.49) รองลงมาคือสือในชุดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเขา้ใจเนือหาไดง่้ายขึน ( = 4.25,                       

S.D. = 0.45) ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และ           
มีระเบียบวินัยในตนเอง ( =  3.83, S.D. = 0.38) และชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยให้นักเรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ ( =  3.67, S.D. = 0.49) 
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บทที  5 
 

สรุปผลการวิจัย   อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เ รือ งการพัฒนาชุดการเ รียน รู้สือประสมเ รือง  การใช้ อิน เทอร์ เ น็ต                   
เพือการสือสาร สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 เป็นการวิจัยและพฒันา (Research and 

Development) มีว ัตถุประสงค์ ดังนี  )  เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้             
สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   ) เพือ
พฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 
สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ) เพือทดลองใช้ชุด   
การเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สําหรับนักเรียนชนัประถมศึกษา       
ปีที 6 และ ) เพอืประเมินผลการเรียนรู้ เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสารก่อนและหลงัการ
ใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม  ความสามารถในการปฏิบตัิงาน  ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อ         
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม  และการปรับปรุงชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง  
การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สําหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ประชากรทีใช้ใน                
การวิจยัครังนีคือ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  สังกดัสาํนักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จาํนวน 5 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนวดัม่วง 
โรงเรียนวดัเขาขลุง โรงเรียนวดัสระสีมุม โรงเรียนวดัโกสินารายน์  โรงเรียนวดัเจริญธรรม จาํนวน 

102 คน ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 3  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี 
ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัเจริญธรรม  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  สังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ซึงกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 2                         
ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 12  คน จากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจบัสลาก แบบแผนการวิจยัใช้แบบ 
Pre Experiment Design แบบ One Group  Pretest-Posttest Design 

 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัในครังนี มีดงันี 1) เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลพืนฐานใน
การพัฒนาชุดการเรียนรู้สือประสมได้แก่  แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนเกียวกับ                
การใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง  การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สําหรับนักเรียน                    
ชนัประถมศึกษาปีที 6 จาํนวน 1 ฉบบั แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ีชนัประถมศึกษาปีที 6  เกียวกบัความตอ้งการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสมเรืองการใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 จาํนวน 1 ฉบบั  2) แบบประเมิน

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของชุดการเรียนรู้สือประสม 3) ชุดการเรียนรู้สือประสมเรือง
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  และ 4) เครืองมือทีใช ้ 
ในการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้สือประสม ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  
ก่อนเรียนและหลงัเรียน แผนการจดัการเรียนรู้ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลงัเรียน
ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร โดยศึกษาความคิดเห็นและ
ขอ้มูลพืนฐานต่าง ๆ แลว้นาํมาพฒันาเป็นชุดการเรียนรู้สือประสม โดยมีเนือหาให้นักเรียนเรียนรู้    
5 เรือง คือ เรืองประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต เรืองการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต เรืองการใช้
โปรแกรม Internet  Explorer  เรืองการสืบคน้ขอ้มูล เรืองการใช ้E-mail ซึงแต่ละชุดมีองคป์ระกอบ
คือ 1) คู่มือครู ประกอบด้วย คาํนํา วตัถุประสงค์ คาํชีแจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ แผนการจัด        
การเรียนรู้  ใบความรู้สาํหรับครู  และ 2) คู่มือนกัเรียน  ประกอบดว้ย  คาํนาํ  วตัถุประสงค ์คาํชีแจง
ในการใช้ชุดการเรียนรู้  บทบาทนักเรียน  ขันตอนการใช้ชุดการเรียนรู้  ใบความรู้  ใบงาน 
แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ 

 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และการทดสอบค่า t-test  แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนือหา (Content  Analysis)                
แลว้นาํเสนอแบบพรรณนาความ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

    1.  ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม  เรืองการใช้
อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 พบว่า ครูผูส้อนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีตอ้งการให้มีชุดการเรียนรู้สือประสมเพราะจะสามารถถ่ายทอดความเป็น
รูปธรรมใหก้บัผูเ้รียนไดม้ากยงิขึน ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียน  นอกจากนนัยงัไดรั้บประสบการณ์ตรงสามารถแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้และรู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอื้น ชุดการเรียนรู้สือประสมทาํใหค้รูผูส้อนสอนไดอ้ยา่ง
สะดวกและง่ายขึน อีกทงัมีจุดมุ่งหมายในการสอน ส่วนนักเรียนเมือเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือ
ประสมแลว้จะเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่งผลทาํให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนดีขึน นักเรียนทุกคน
สามารถร่วมกิจกรรมได ้  
 2.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้สือประสม  เ รือง  การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  พบวา่ ชุดการเรียนรู้สือประสม
ทีพฒันาขึน ประกอบดว้ย คู่มือครู (คาํนาํ วตัถุประสงค ์คาํชีแจงในการใชชุ้ดการเรียนรู้ แผนการจดั 
การเรียนรู้  ใบความรู้สําหรับครู)  คู่มือนักเรียน (คาํนํา  วตัถุประสงค ์แผน คาํชีแจงในการใชชุ้ด 
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การเรียนรู้  บทบาทนักเรียน  ขันตอนการใช้ชุดการเรียนรู้  ใบความรู้ใบงาน  แบบทดสอบ                          
เฉลยแบบทดสอบ) โดยชุดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ชุด ได้แก่ 1) ประวตัิความเป็นมาของ
อินเทอร์เน็ต  2) การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต  3) การใชโ้ปรแกรม Internet  Explorer  4) การสืบคน้
ขอ้มูล และ 5) การใช ้E-mail โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ผลการหาค่าประสิทธิภาพ
แบบรายบุคคล (Individual  Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพ 65.33/68.33 ผลการหาค่าประสิทธิภาพ
แบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 77.55/79.44 และผลการหาค่า
ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field  Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพ 82.17/84.17 ซึงสูงกว่าเกณฑ ์ 
80/80 ทีกาํหนดไว ้โดยสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 1  
  3.   ผลการทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ผูว้ิจยัได้นําชุดการเรียนรูสือประสมไปทดลองใช้กับ   
นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัเจริญธรรม  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  จาํนวน 12 คน ซึงใช้ชุดการเรียนรู้                  

สือประสม จาํนวน 12 ชวัโมง วนัละ 1 ชวัโมง  ผลการทดลองใชพ้บว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความ
สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีความสุขสนุกสนาน
กบัการเรียน  นกัเรียนสามารถทาํชุดการเรียนรู้สือประสมไดเ้สร็จตามเวลาทีกาํหนด  ความสามารถ
ในการปฏิบติังานด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูลของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 อยูใ่น
ระดบัดี 

        4.   ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้สือประสม  เ รือง  การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้
ก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

โดยหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมมีคะแนนเฉลียสูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม                   
ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 2  ทีกาํหนดไว ้ ดา้นความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้น
การใชค้อมพวิเตอร์สืบคน้ขอ้มูล ลาํดบัทีหนึงไดแ้ก่ การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตและการสืบคน้ขอ้มูล 
รองลงมาไดแ้ก่ การใช้โปรแกรม Internet  Explorer และการใช้ E-mail  ด้านความคิดเห็นของ
นกัเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสารโดยภาพรวม  
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ไดรั้บค่าความคิดเห็นเป็นลาํดบัทีหนึง เรียงลาํดบั
จากมากไปหานอ้ยดงันี ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเองทาํให้นักเรียนมีทกัษะ
ในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง รองลงมาคือนักเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเมือเรียนดว้ย
ชุดการเรียนรู้สือประสม และชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกให้นักเรียนเกิดความเชือมนัในตนเอง
มากขึนตามลาํดับ  ดา้นบรรยากาศโดยภาพรวม  อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากโดยเรียงลาํดับจากมาก            
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ไปหานอ้ยดงันี  ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสนใจกระตือรือร้น  รองลงมาคือ 
ชุดการเรียนรู้ สือประสมทาํใหน้กัเรียนมีความสุขสนุกในการเรียน และนักเรียนไดรั้บอิสระในการ
เรียนรู้เมือเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสมตามลาํดับ ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บโดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี ชุดการเรียนสือประสมรู้ช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ไดร้วดเร็วและดีขึน รองลงมาคือ สือในชุดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเขา้ใจเนือหาไดง่้ายขึน           
ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และมีระเบียบวินัย                 
ในตนเอง และชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 
 

    จากผลการวิจัยเรืองการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรืองการใช้อินเทอร์เน็ต         
เพอืการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 สามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

 1.  ผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง  การใช้
อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 จากการศึกษาเอกสาร            
ดา้นการศึกษา  นโยบายการศึกษา ไดแ้ก่ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551     

และการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม  ศึกษาความตอ้งการและ
ความคิดเห็นในการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม ของนักเรียนและครูผูส้อนสาระการเรียนรู้             
การงานอาชีพและเทคโนโลยีในการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร พบว่า ตอ้งการให้คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความตอ้งการ 
และความสนใจของนักเรียนเป็นสําคัญ  ตอบสนองความสามารถของนักเรียนเปิดโอกาสให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง และปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองโดยมีครูเป็น  
ผูค้อยใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ  ทงันีอาจเป็นเพราะการสร้างสือหรือกิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งสร้างหรือ
จดัขึนตามความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ซึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศกัราช 2542 หมวด 9 มาตรา 66 กล่าวถึง เทคโนโลยีเพือการศึกษาว่าผูเ้รียนมีสิทธิได้รับ     
การพฒันาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในโอกาสแรกทีทาํได้ เพือให้มี
ความรู้และทกัษะเพียงพอทีจะใชเ้ทคโนโลยีเพือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต  การจดัการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมุ่งให้ผูเ้รียนได ้     
ลงมือปฏิบติัจริงจากการทาํงานเนน้ใหน้กัเรียนแกปั้ญหา สร้างสรรคง์านและกาํหนดเป้าหมายและ
วางแผนในการทาํงาน ซึงหมวด 4 มาตรา 22 กล่าวถึง การจดัการศึกษาว่าตอ้งยึดหลักว่าผูเ้รียน               
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด กระบวนการ
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จดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 56)  นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วชิยั  วงษใ์หญ่ 
(2525 : 138) ทีกล่าวว่า ชุดการเรียนรู้ตามเอกตัภาพหรือชุดการเรียนรู้รายบุคคลเป็นชุดการเรียนรู้   
ทีมุ่งให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจเป็นการเรียนใน
โรงเรียนหรือบา้นก็ไดเ้พือให้ผูเ้รียนกา้วไปขา้งหน้าตามความสามารถและความพร้อมของตนเอง 
การจดักิจกรรมโดยการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง โดยศึกษาจากคาํชีแจงและทาํกิจกรรมตามขนัตอนทีกาํหนดไวใ้น              
ชุดการเรียนรู้นัน  ทาํให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนมีความรู้ และบรรลุ
จุดประสงคข์องชุดการเรียนรู้นนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์และธอร์นไดคท์ียดึ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและการเสริมแรง โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ
ของตนอยา่งอิสระ การไดฝึ้กปฏิบตัิทาํให้เรียนรู้ไดดี้และเกิดความชาํนาญ  นอกจากนีการทีผูเ้รียน
ได้รับแรงเสริมทาํให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น  เนืองจากผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง  
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ   

 ผลการศึกษาความตอ้งการพฒันาชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ต  
เพือการสือสาร  จากนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีพบวา่  มีความตอ้งการให้มีชุดการเรียนรู้สือประสมมาก เพราะชุดการเรียนรู้
สือประสมสามารถถ่ายทอดความเป็นรูปธรรมให้กับผูเ้รียนได้มากยิงขึน  ทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้                
ความเขา้ใจ  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียน  นอกจากนัน     
ยงัได้รับประสบการณ์ตรงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และรู้จกัการทาํงานร่วมกับผูอื้น                  

ด้านความสําคญัของชุดการเรียนรู้สือประสมสามารถทาํให้ครูผูส้อนสอนได้อย่างสะดวกและ      
ง่ายขึน  อีกทงัมีจุดมุ่งหมายในการสอน  ส่วนนักเรียนเมือเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสมแล้ว   
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่งผลทาํให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนดีขึน  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
เพชรพล  เจริญศกัดิ (2543 : บทคดัย่อ)  ศึกษาเรือง การพฒันาชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตวชิาคณิตศาสตร์ เรืองทฤษฎีบทของปีทาโกรัส สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 3 ในโรงเรียนสงักดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็น
ต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิงทีจะนําไปใช ้  
ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3  ในโรงเรียนสังกัด     
กรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร  ทม  พิมพท์นต ์(2545 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเรือง  การพฒันาชุด
การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาคณิตศาสตร์ เรือง ทศนิยม สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี  ผลการวิจยัพบว่า 
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นกัเรียนมี ความคิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายว่าเหมาะสมทีจะนาํไปใชใ้น
การเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ สาํหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียนสังกดัสาํนักงาน
การประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี 

 2.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้สือประสม  เ รือง  การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  พบวา่  ชุดการเรียนรู้สือประสม  
ประกอบด้วย 1) คู่มือครู ประกอบด้วย คาํนํา  วตัถุประสงค์ คาํชีแจงในการใช้ชุดการเรียนรู้  
แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้สาํหรับครู และ 2) คู่มือนกัเรียน  ประกอบดว้ย คาํนาํ  วตัถุประสงค ์ 
คาํชีแจงในการใช้ชุดการเรียนรู้  บทบาทนักเรียน   ขันตอนการใช้ชุดการเรียนรู้  ใบความรู้             
ใบงาน  แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ โดยชุดการเรียนรู้ประกอบดว้ย 5 ชุด ไดแ้ก่ 1) ประวตัิ
ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  2) การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 3) การใชโ้ปรแกรม Internet  Explorer  
4) การสืบคน้ขอ้มูล และ 5) การใช ้E-mail ไดจ้ดัทาํอยา่งมีระบบและเป็นขนัตอน  อิงทฤษฎีของการ
สร้างชุดการเรียนรู้สือประสม  ผา่นการพจิารณาจากอาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูเ้ชียวชาญ  และ
ทดลองใชก้บันกัเรียนเพอืปรับปรุงหลายครัง นอกจากนนัชุดการเรียนรู้สือประสมยงัเป็นทีน่าสนใจ
และกระตุ ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ เนืองจากมีสือหลายชนิด  ได้แก่ คู่มือนักเรียน ใบความรู้  
หนังสือ ซีดีรอม โปรแกรมนําเสนอ  รูปภาพประกอบ สร้างความสนใจแก่นักเรียนเป็นอย่างดี 
เพราะมีสีสนัสวยงาม มีภาพประกอบ ทาํใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจมากยงิขึน รวมทงัการประเมินผล
โดยทาํแบบทดสอบระหวา่งเรียน ทาํให้นักเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจมากยงิขึน ซึงสอดคลอ้งกบั
หลักสูตรแกนกลางทีกล่าวถึงลักษณะของสือการเรียนรู้ทีจะนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้             
ควรสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ เนือหาสาระถูกตอ้ง  ทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั ตอบสนอง
ความต้องการของผู ้เรียนและครู  เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและความสามารถของผู ้เ รียน                            
ดา้นประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร พบว่า                 
การหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพ 65.33/68.33 สูงกว่า
เกณฑ์ 60/60 ทีกาํหนด เนืองจากเป็นการนําชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใช้อินเทอร์เน็ต      
เพอืการสือสาร ไปทดลองใชค้รังแรกจาํเป็นตอ้งกาํหนดเกณฑข์นัตาํไวเ้พือนาํผลทีไดไ้ปปรับปรุง
แกไ้ขสาํหรับการทดลองครังต่อไป  ส่วนการหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) 
ไดค้่าประสิทธิภาพ 77.55/79.44 ซึงสูงกวา่เกณฑท์ีกาํหนด  เนืองจากการนาํผลการทดลองใช ้    ครัง
แรกมาปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้งและเหมาะสมกบันักเรียน หลงัจากนันจึงนาํชุดการเรียนรู้      สือ
ประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสารไปทดลองใช้กบันักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6  
เพือหาค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพ 82.17/84.17  ซึงสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ทีกาํหนดไว ้ทงันีอาจเป็นเพราะผูว้ิจยัไดส้ร้างชุดการเรียนรู้สือประสม เรืองการใช้
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อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสารโดยผา่นการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศกัราช  
2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจริญธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ชนัประถมศึกษาปีที 6  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  ครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยสีารสนเทศ และผูเ้ชียวชาญดา้นชุดการเรียนรู้สือประสม 
แลว้นาํมาสร้างชุดการเรียนรู้สือประสมตามกระบวนการสร้างและพฒันาตามองค์ประกอบและ
ความคิดเห็น  ทาํให้ชุดการเรียนรู้สือประสมทีสร้างขึนตอบสนองความต้องการของนักเรียน          
ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรเศรษฐ์  สุทธิธรรม (2543 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเรือง  การพฒันาชุด 
การเรียนดว้ยคอมพวิเตอร์ ผลการวจิยัปรากฏว่าชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ทีสร้างและพฒันาขึน
ทงั 3 หน่วย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 ดงันี 86.00/86.11, 85.41/85.15 และ 86.11/86.25 

ตามลําดับ ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05                    
เพชรพล เจริญศกัดิ (2543 : บทคดัย่อ) ศึกษาเรือง การพฒันาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตวชิาคณิตศาสตร์ เรืองทฤษฎีบทของปีทาโกรัส สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 3 ในโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดการเรียนดว้ย
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ผูเ้รียนมี
ความกา้วหน้าทางการเรียนสูงขึนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   ทม  พิมพท์นต ์(2545 : 

บทคดัย่อ) ศึกษาเรือง การพฒันาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาคณิตศาสตร์                 
เรือง ทศนิยม สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานการประถมศึกษา
จังหวดัลพบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายทีพฒันาขึน               
มีประสิทธิภาพ 78.20/79.48, 79.75/78.15 และ 78.36/78.00  ซึงถือว่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

80/80  และ 2) นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

 3.  ผลการทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร 
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 พบว่า การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้                    
สือประสม สามารถดาํเนินตามกาํหนดทีวางไว ้ อนัเนืองมาจากชุดการเรียนรู้สือประสมทีสร้างขึน
ไดผ้า่นการตรวจสอบตามขนัตอน เป็นรูปแบบทีนาํไปใชไ้ดจ้ริง ดา้นผูส้อน พบว่า มีความสะดวก
และประหยดัเวลา การเตรียมการสอนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมเป็นสือกลางการเชือมโยงความรู้
จากครูสู่ผูเ้รียนและช่วยพฒันานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ ช่วยให้การถ่ายทอดความรู้เกิด
ความถูกตอ้ง  ช่วยใหบ้รรยากาศในการเรียนเต็มไปดว้ยความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้  ซึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัเพญ็ มีคาํแสน (2544 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง การพฒันาชุดการสอน
สือประสม เรือง ทวีปเอเชีย : ดินแดนแห่งความแตกต่าง สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2  
พบวา่ นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง        
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 4.   ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้สือประสม  เ รือง  การใช้
อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
หลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมสูงกว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียนดว้ยชุดการเรียน
สือประสมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัทีกาํหนดไว ้เมือ
พิจารณาคะแนนเฉลียของนักเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมสูงกว่าคะแนนเฉลียของ
นักเรียนก่อนเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม  ทงันีเป็นเพราะการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้      สือ
ประสมทีผูว้ิจัยสร้างขึนประกอบด้วยสือหลากหลายได้แก่  คู่ มือนักเรียน  หนังสือ  ซีดีรอม 
โปรแกรมนําเสนอ  ภาพประกอบ ใบความรู้ ช่วยสร้างบรรยากาศทีดีในการเรียนทาํให้เกิด           
การกระตุน้และเร้าความสนใจ  ทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  นักเรียนเป็นอิสระและเกิด
ความเชือมนัในตนเองในขณะทีเรียน ประกอบกบัการทีไดท้าํแบบฝึกหัดหลากหลาย และร่วมกนั
คน้หาคาํตอบจากชุดการเรียนรู้  ทงันีถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงของนักเรียน   ซึงสอดคล้องกับ   
สมพศิ  กอบจิตติ  (2548 : 76-7 8)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีทีเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
นักเรียนมากทีสุดในการนํามาใช้ผลิตชุดการ เรียนรู้ได้แก่   ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์  
และธอร์นไดค์ ซึงยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลและการเสริมแรงโดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ตามความสามารถของตนอย่างอิสระการได้ฝึกทาํให้เรียนรู้ได้ดีและเกิดความชํานาญ  
นอกจากนีการทีผูเ้รียนไดรั้บแรงเสริมทาํให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น เนืองจากผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบตัิดว้ยตนเอง กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถอยา่งเต็มศกัยภาพ  ทาํให้ลาํดบัการเรียนรู้
ของผูเ้รียนไดพ้ฒันาจากความรู้เบืองตน้สู่ความรู้ทีซบัซอ้น อีกทงัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตาม
ความสามารถของตนเอง       
 สาํหรับผลการประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม 
เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ได้รับค่าความคิดเห็นเป็นลาํดับทีหนึง โดย
เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยดังนี ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองทาํให้
นักเรียนมีทกัษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  รองลงมาคือ  นักเรียนมีส่วนร่วมในการทาํ
กิจกรรมเมือเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม และชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกให้นักเรียนเกิด
ความเชือมันในตนเองมากขึนตามลาํดบั  ด้านบรรยากาศโดยภาพรวม  อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
โดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยดังนี ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจ
กระตือรือร้น รองลงมาคือ  ชุดการเรียนรู้สือประสมทาํใหน้กัเรียนมีความสุขสนุกในการเรียน  และ
นกัเรียนไดรั้บอิสระในการเรียนรู้เมือเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมตามลาํดบั   ดา้นประโยชน์ที
ได้รับโดยภาพรวม   อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี ชุดการเรียน            
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สือประสมรู้ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไดร้วดเร็วและดีขึน  รองลงมาคือ สือในชุดการเรียนรู้  
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนือหาได้ง่ายขึน   ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผดิชอบในการเรียนรู้และมีระเบียบวินัยในตนเอง และชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยให้นักเรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการตามลาํดับ  นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยในการเรียนด้วย      
ชุดการเรียนรู้สือประสมในระดบัมาก ทงันีเนืองจากนกัเรียนมีความรู้สึกแปลกใหม่กบัวิธีการเรียนรู้ 
และเป็นอิสระในการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ได้แลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั เกิดความ
สนุกสนานในการเรียน ซึงแตกต่างจากการสอนแบบเดิม  ผูเ้รียนมีความสนใจอยากเรียนมากขึน 
และส่งผลให้ผลการเรียนรู้สูงขึน สอดคล้องกับผลการวิจยัของ นรเศรษฐ์  สุทธิธรรม (2543 : 

บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง การพฒันาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพวิเตอร์มีคุณภาพในระดบัดี  เพชรพล เจริญศกัดิ (2543 : บทคดัยอ่) 
ศึกษาเรือง การพฒันาชุดการเรียนดว้ยคอมพวิเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  วชิาคณิตศาสตร์ เรือง
ทฤษฎีบทของปีทาโกรัส สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยงิทีจะนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร                      
ทม  พมิพท์นต ์(2545 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง การพฒันาชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย 

วชิาคณิตศาสตร์ เรือง ทศนิยม สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ในโรงเรียนสังกดัสาํนักงาน
การประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรีโดยผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ย
คอมพวิเตอร์ผ่านเครือข่ายว่าเหมาะสมทีจะนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สาํหรับ
นกัเรียนประถมศึกษาปีที 6  ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากขอ้คน้พบของการวิจยัในครังนี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัการนาํชุดการเรียนรู้
สือประสม เรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ไปใช ้
ดงันี 
 

ข้อเสนอแนะเพือนําผลการวิจัยไปใช้ 
 . ควรนาํชุดการเรียนรู้สือประสมไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เพราะ
เป็นนวตักรรมทีสามารถช่วยพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 
 . ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองให้มากขึน  โดย
ครูเป็นผูแ้นะนาํเท่านนั  ซึงจะทาํใหน้กัเรียนไดรั้บอิสระในการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป 
      1.   ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้สือประสมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยรีะดบัชนัต่าง ๆ ใหม้ากขึน 
         2.  ควรศึกษาวิจยัเพือสร้างสือการเรียนรู้ประเภทอืน  ๆ ด้วย เช่น บทเรียนสําเร็จรูป                 
มัลติมิเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพือนํามาใช้ประกอบในชุดการเรียนรู้เป็นการเพิม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนกัเรียนใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้ทีสูงขึน 
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 - หนงัสือขออนุญาตทดลองเครืองมือวจิยั 

 - หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยั 
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เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 

         - แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็น เรืองความตอ้งการใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม 
 - แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

 - แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชค้อมพวิเตอร์สืบคน้ขอ้มูล 

     - แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม 
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แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นของครู 

เรือง ความต้องการใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม 
 

ผูใ้หส้มัภาษณ์..................................................................................................................................... 
โรงเรียน................................................................... วนัทีใหส้มัภาษณ์.............................................. 
 

ตอนที 1  ข้อมูลทัวไป 

เพศ................................ อาย.ุ....................ปี  ตาํแหน่ง.......................................................................       
วฒิุทางการศึกษา......................................................................ประสบการณ์การทาํงาน.................ปี            
 

ตอนที 2  ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 

1.  ท่านตอ้งการใหมี้ชุดการเรียนรู้สือประสมวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีเรือง การใช ้ 
     อินเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร หรือไม่  อยา่งไร............................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
2.  ชุดการเรียนรู้สือประสม มีความสาํคญัต่อครู และนกัเรียนอยา่งไร……………………………. 

     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
3.   ชุดการเรียนรู้สือประสม ควรประกอบดว้ยสืออะไรบา้ง............................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 

   ส
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4.   กิจกรรมการเรียนการสอนในชุดการเรียนรู้สือประสมควรเป็นอยา่งไร........................................ 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
5.  ชุดการเรียนรู้สือประสมทีดี  ควรมีลกัษณะอยา่งไร ....................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
6.  การวดัผลประเมินผลในชุดการเรียนรู้สือประสมเรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  
 ควรมีลกัษณะอยา่งไร.................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 
 

     ..................................................................................................................................................... 
 

ตอนที 3  ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน ๆ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 

 

คาํชีแจง   โปรดกาเครืองหมาย  ลงในช่องว่างทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามหลกัการ 

 การวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ  (Index  of  Item Objective Congruence : IOC)   
 โดยกาํหนดเกณฑใ์ห้คะแนนดงันี 

                      +1    หมายถึง     แน่ใจว่าแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม 

                    0    หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสมหรือไม่ 
                      -1     หมายถึง     แน่ใจว่าแบบสัมภาษณ์ไม่มีความเหมาะสม 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 
คะแนนความคดิเห็น  

+1 0 -1 

1. ขอ้คาํถามเกียวกบัขอ้มลูทวัไปของผูรั้บการสัมภาษณ์     

2. ท่านตอ้งการให้มีชุดการเรียนรู้สือประสม 

    วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีเรือง การใช ้ 
    อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร หรือไม่  อยา่งไร 

    

3. ชุดการเรียนรู้สือประสม มีความสาํคญัต่อครู 

     และนกัเรียนอยา่งไร 

    

4. ชุดการเรียนรู้สือประสม ควรประกอบดว้ยสือ 

    อะไรบา้ง 

    

5. กิจกรรมการเรียนการสอนในชุดการเรียนรู้ 

    สือประสมควรเป็นอยา่งไร 

    

6. ชุดการเรียนรู้สือประสมทีดี  ควรมีลกัษณะอยา่งไร     

7. การวดัผลประเมินผลในชุดการเรียนรู้สือ 

    ประสมเรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการ 

    สือสาร ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

    

 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………........................................…………………………… 

………………………………………………........................................…………………………… 

 

                                                 ลงชือ ...................................................... ผูป้ระเมิน 

                                          (.....................................................) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียน 

เรือง ความต้องการใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม 
 

ตอนที 1  ข้อมูลทัวไป 

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย  /   หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสภาพและความคิดเห็นของนกัเรียน 
 

1. เพศ                    1            ชาย                        2              หญิง 

2. อาย ุ                   1             ตาํกวา่  11 ปี         2               11 ปี 
                              3             12  ปี                    4               13 ปี           5              มากกวา่   13 ปีขึนไป 
3. ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม 

              ไม่เคยเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม               
               เคยเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้สือประสม               
4. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

      1            ไม่มีเลย               2             มีปานกลาง           3              มีมาก 

 

ตอนที 2   ความต้องการใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม 
ชุดการเรียนรู้สือประสม  หมายถึง ซีดีรอม โปรแกรมนําเสนอ ภาพประกอบ ทีจดัทาํขึนเพือใช ้     
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ต    
เพอืการสือสาร  
 

                      เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด          1       คะแนน 
                      เห็นดว้ยนอ้ย                 2           คะแนน 
                      เห็นดว้ยปานกลาง            3           คะแนน 
                      เห็นดว้ยมาก                      4           คะแนน 
                      เห็นดว้ยมากทีสุด               5           คะแนน 

 

 

 

 

 

 

   ส
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รายการ ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. นกัเรียนตอ้งการใหค้รูสอนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม      

2  นกัเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนดว้ยชุดการเรียนรู้ 

    สือประสม 

     

3. นกัเรียนตอ้งการบรรยากาศสนุกสนานในการเรียนการสอนดว้ย 

    ชุดการเรียนรู้สือประสม 
     

 

4.   นกัเรียนตอ้งการเรียนโดยใชสื้อประสมในการเรียนการสอนประเภทใด ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
      1          คู่มือนกัเรียน            2             ใบความรู้      3           หนงัสือ        4           ซีดีรอม     
 

     5          โปรแกรมนาํเสนอ    6              แผน่ภาพการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 
ตอนที 3  ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นเพิมเติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียน 

เรือง ความต้องการใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม 

****************************** 

 

คาํชีแจง   โปรดกาเครืองหมาย  ลงในช่องวา่งทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามหลกัการ 

 การวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ (Index of Item Objective  

 Congruence : IOC)  โดยกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนดงันี 

                    +1   หมายถึง    แน่ใจวา่แบบสอบถามมีความเหมาะสม 

                   0   หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
           -1    หมายถึง    แน่ใจวา่แบบสอบถามไม่มีความเหมาะสม 
 

ประเด็นการสอบถาม 
คะแนนความคดิเห็น  

+1 0 -1 

1.  ขอ้คาํถามเกียวกบัขอ้มลูทวัไปของผูต้อบ 

      แบบสอบถาม 
    

2.  นกัเรียนตอ้งการให้ครูสอนดว้ยชุดการเรียนรู้ 

     สือประสม 

    

3.  นกัเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนดว้ย 

     ชุดการเรียนรู้สือประสม 
    

4.  นกัเรียนตอ้งการบรรยากาศสนุกสนานในการเรียน 

      การสอนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม 
    

5.  นกัเรียนตอ้งการเรียนโดยใชสื้อประสมในการเรียน 

      การสอนประเภทใด 

    

 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                      ลงชือ ............................................................ผูป้ระเมิน 

                                              (..............................................................) 

   ส
ำนกัหอ
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  ชันประถมศึกษาปีที 6 

สําหรับผู้เชียวชาญ 

************************************************* 

คาํชีแจง  โปรดกาเครืองหมาย  ลงในช่องวา่งทีตรงกบัวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของ 

 เครืองมือ  (Index  of  Item Objective Congruence : IOC )  โดยกาํหนดเกณฑใ์ห ้

 คะแนนดงันี 

                 + 1     หมายถึง    แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นนัมีความสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

                      0     หมายถึง    ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นนัมีความสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

                  - 1     หมายถึง     แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นนัไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 
 

 

รายการประเมิน 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ 
+ 1 0 -1 IOC 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

    .   สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระสาํคญั 
     

2.  ตวัชีวดั 
    .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัชีวดั 

     

3.  สาระสาํคญั 

    .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัชีวดั 

    .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 

     

.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 

     .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 
     .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

     

.  สาระการเรียนรู้ 

     .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักบัสาระสาํคญั     
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั 

     

     .   สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสือการเรียนรู้      
 

   ส
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รายการประเมิน 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ 
+ 1 0 -1 IOC 

.  กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
     .  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สาระสาํคญั    มาตรฐานการเรียนรู้   และตวัชีวดั
ตรงตามหลกัสูตร 

     .  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสาระ 

การเรียนรู้ 
     .  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรมที
หลากหลายและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     

.  สือและแหล่งการเรียนรู้ 

     .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัชีวดั 

     7.  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 

     7.  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักิจกรรม 

การเรียนการสอน 

     7.  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

     

.  เครืองมือวดัผล ประเมินผล 

    8.  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัจุดประสงค ์          
การเรียนรู้ และตวัชีวดั 
    8.  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้
และกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

     

 

 

                                          ลงชือ ............................................................ผูป้ระเมิน 

                                  (.....................................................) 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ  
เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  ชันประถมศึกษาปีที 6 

สําหรับผู้เชียวชาญ 

****************************** 
 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้มีจาํนวน  2   ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ                     
4  ตวัเลือก ซึงในการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือวดัดา้นความรู้
ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ (Index of Item 

Objective Congruence : IOC)  โดยกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนดงันี 

             + 1     หมายถึง     แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงกบัตวัชีวดัขอ้นนั 

               0     หมายถึง     ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงกบัตวัชีวดัขอ้นนัหรือไม่ 

              -  1      หมายถึง      แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไม่ตรงกบัตวัชีวดัขอ้นนั         
 

 

ตัวชีวัด 
 

การ
ประเมิน 

 

เครืองมือ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

 

หมาย
เหตุ 

+   -  

ง 3.1 ป.6/2 

 ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 
 

ความรู้
ความจาํ 

 

 

 

 

1) ขอ้ใดใหค้วามหมายของ
อินเทอร์เน็ตไดถู้กตอ้ง 

    ก.  เวลิด ์ไวด ์เวบ็ 

    ข.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

    ค.  คอมพวิเตอร์  เครืองทีเชือม 

ต่อกนั 

    ง.   เครือข่ายคอมพวิเตอร์ทีสามารถ
เชือมต่อคอมพวิเตอร์เขา้ดว้ยกนั 

ทวัโลก 

    (เฉลย ง.) 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวชีวัด 
 

การ
ประเมิน 

 

เครืองมือ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

 

หมาย
เหตุ 

+   -  

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

การ
นาํไปใช ้

 

 

 

2) เราใชป้ระโยชน์จากอินเทอร์เน็ต
เพอืการศึกษาไดจ้ากขอ้ใด 

     ก.  ใชเ้พอืการสืบคน้ขอ้มูล   
     ข. ใชส้าํหรับแสวงหาสิงแปลก
ใหม่  

     ค.  ใชใ้นการหาเพอืนต่างแดน   

     ง.  ใชส้าํหรับการติดต่อนดัหมาย 

(เฉลย ก.) 

    

ง 3.1 ป.6/2 

 ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

ความรู้
ความจาํ 

 

 

 

3)  อินเทอร์เน็ตมีจุดเริมตน้จากผูใ้ช้
กลุ่มใด  

     ก.  นกัธุรกิจ             ข.  การบนัเทิง 
     ค.  การศึกษา            ง.  การทหาร 

(เฉลย ง.) 

    

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

ความรู้
ความจาํ 

 

 

 

4) ลกัษณะของระบบอินเทอร์เน็ต
เหมือนกบัสิงใด  

     ก.  ไฟฟ้า                  ข.   แสงไฟ 

     ค.  ใยแมงมุม            ง.  เครืองจกัร 

(เฉลย ค.) 

    

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

ความ
เขา้ใจ 

 

 

 

5) Modem เป็นเครืองมือทีทาํหนา้ที
ตรงกบัขอ้ใด 

       ก. เปลียนขอ้มูลในรูปแบบ
อนาลอ็กเป็นดิจิตอลตอนส่งขอ้มูล 

       ข. เปลียนขอ้มูลในรูปแบบ
อนาลอ็กเป็นดิจิตอลตอนรับและ     
ส่งขอ้มูล 

    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวชีวัด 
 

การ
ประเมิน 

 

เครืองมือ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

 

หมาย
เหตุ 

+   -  

         ค. เปลียนขอ้มูลในรูปแบบ
ดิจิตอลเป็นอนาลอ็กตอนส่งขอ้มูล 
       ง. เปลียนขอ้มูลในรูปแบบ
ดิจิตอลเป็นอนาลอ็กตอนรับขอ้มูล 

(เฉลย ข.) 

    

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

ความรู้
ความจาํ 

 

 

 

6)  เวบ็ไซตค์ืออะไร 

        ข.  แหล่งรวมเวบ็เพจ 

        ค.  แหล่งทีเก็บรวบรวมขอ้มูล 
        ง.  ส่วนทีช่วยคน้หาเวบ็เพจ 

         ก.  คอมพวิเตอร์เก็บเวบ็เพจ 

(เฉลย ข.) 

    

ง 3.1 ป.6/2 

 ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 
 

ความรู้
ความจาํ 

 

 

 

 

 

7)  การ Download คอือะไร 

      ก.  การนาํไฟลต่์าง ๆ ทีสร้างไวใ้น
เครืองคอมพวิเตอร์เขา้สู่อินเทอร์เน็ต 

      ข.  การนาํเครืองคอมพวิเตอร์ไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลใหเ้ร็วขึน 

      ค.  การนาํไฟล ์โปรแกรมต่าง ๆ 

จากอินเทอร์เน็ตมาไวใ้นเครือง
คอมพวิเตอร์ 

      ง.  การติดต่อสือสารระหวา่ง
เครืองคอมพวิเตอร์ 

 (เฉลย ค.) 

    

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวชีวัด 
 

การ
ประเมิน 

 

เครืองมือ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

 

หมาย
เหตุ 

+   -  

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

การ
นาํไปใช ้

 

 

) ปุ่ มนีใชท้าํหนา้ทีใด บน Internet 

Explorer  

        ก.  ใชส้าํหรับคน้หาเวบ็ไซต ์

        ข.  ใชส้าํหรับเปลียนไปหนา้
ต่อไป 

        ค.  ใชส้าํหรับยอ้นกลบัไปหนา้ที
ผา่นมาแลว้ 

        ง.  ใชส้าํหรับกลบัไปหนา้แรก
หรือกลบัไปท ีURL 

(เฉลย ค.) 

    

ง 3.1 ป.6/2 

 ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 
 

ความรู้
ความจาํ 

 

 

 

 

9) ขอ้ใดคือความหมายของอีเมล ์

     ก.  ส่งจดหมายผา่นสายโทรศพัท ์     
     ข.  การส่งจดหมายผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

     ค.  การส่งจดหมายดว้ยสือทีมี
ความเร็วสูง 

     ง.  การส่งจดหมายโดยไม่ตอ้งใช้
กระดาษ 

(เฉลย ข.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวชีวัด 
 

การ
ประเมิน 

 

เครืองมือ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

 

หมาย
เหตุ 

+   -  

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

การ
นาํไปใช ้

 

 

 

10) สิงใดทีไม่ควรแสดงในการ  
ส่ง E-Mail  

    ก.  ใชค้าํสุภาพ 

    ข.  แสดงความดีใจ 

    ค.  ไม่แสดงความโกรธลงใน E-Mail 

    ง.  แสดงอารมณ์ส่วนตวัทีไม่ดี 

         ลงใน E-Mail 

(เฉลย ง.) 

    

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

ความ
เขา้ใจ 

 

 

11) naree@hotmail.com อ่านวา่
อยา่งไร 

       ก. นารี - ดอท - ฮอทเมล ์ดอทคอม 

       ข. นารี - แอท - ฮอทเมล ์ดอทคอม 

       ค. นารี - เอ - ฮอทเมล ์ดอทคอม 

       ง. นารี - แอดเดรส - ฮอทเมล ์ 
           ดอทคอม 

(เฉลย ข.) 

    

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

ความ
เขา้ใจ 

 

 

 

12) Inbox ในความหมายของ E-mail 

หมายถึง อะไร 

       ก.  กล่องหรือทีสาํหรับเก็บอีเมล ์ที
มีผูส่้งเขา้มา 
       ข.  New Mail จะเป็นการส่งอีเมล์
ใหม่ ไปหาผูอื้น 

       ค.  กล่องหรือทีเก็บอีเมล ์ทีกาํลงัจะ
ส่งออกไปหาผูอื้น 
       ง.  การแนบไฟลเ์อกสาร หรือ
โปรแกรมต่าง ๆ ไปกบัอีเมลฉ์บบันนั 

(เฉลย ก.) 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวชีวัด 
 

การ
ประเมิน 

 

เครืองมือ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

 

หมาย
เหตุ 

+   -  

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

ความ
เขา้ใจ 

 

 

 

13)  ขนัตอนแรกของการใชบ้ริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) คือ
ขอ้ใด 
      ก.  พมิพร์หสัผา่น                             
      ข.  สมคัรเป็นสมาชิก 
      ค.  ยอมรับเงือนไขของการใช้
บริการ        
      ง.  พมิพ ์E-mail  Address ลงใน
ช่อง Login 

(เฉลย ข.) 

    

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

ความ
เขา้ใจ 

 

14)   ขอ้ใดคือชือ  e-mail  

       ก.  waree@hotmail.com 

       ข.  http://hotmail.com 

       ค.  http://www.hotmail.com 

       ง.  waree@tom@thaiabc.com 

(เฉลย ก.) 

    

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

การ
นาํไปใช ้

 

 

 

15) ถา้ตอ้งการส่งจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ถึงใคร ผูส่้งจะตอ้ง
ทราบสิงใดของผูรั้บถึงจะส่งถึงกนัได ้
       ก.  IP Address 

       ข.  E-mail Server 

       ค.  E-mail address 

       ง.  URL 

(เฉลย ค.) 

    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวชีวัด 
 

การ
ประเมิน 

 

เครืองมือ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

 

หมาย
เหตุ 

+   -  

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

การ
นาํไปใช ้

 

 

 

16) ขอ้ใดเป็นการปฏิบตัิทีถูกตอ้งใน
การใชอิ้นเทอร์เน็ต  

       ก.  คดัลอกโปรแกรมทีมีลิขสิทธิ  

       ข.  นาํผลงานของผูอื้นมาเป็นของ
ตน  

       ค.  เขา้ไปในพนืทีหวงหา้ม 

โดยไม่ได ้

            รับอนุญาต  

       ง.  ใหค้าํแนะนาํการใช้
อินเทอร์เน็ตทีถูกตอ้งแก่เพอืน ๆ 
(เฉลย ง.) 

    

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

ความ
เขา้ใจ 

 

 

17)  นกัเรียนจะส่งอีเมลไ์ดต้อ้งมี
อะไรบา้ง  
     ก.  E-mail Address ของผูรั้บ – 

ผูใ้หบ้ริการ 

     ข.  E-mail Address ของตนเอง – 

           ผูใ้หบ้ริการ 

     ค.   E-mail Address ของผูรั้บ-  
            ผูใ้หบ้ริการ 

       ง.   E-mail Address ของผูรั้บ-
ของผูส่้ง 

(เฉลย ง.) 

    

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวชีวัด 
 

การ
ประเมิน 

 

เครืองมือ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

 

หมาย
เหตุ 

+   -  

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

การ
นาํไปใช ้
 

 

18) ขอ้ใดเรียงลาํดบั การส่งจดหมาย
ไดถู้กตอ้ง 

      1.  เขียนขอ้ความจดหมาย  
      2.  ล็อกอิน เขา้สู่ตูจ้ดหมาย  
      3.  คลิกเลือกรายการส่งจดหมาย 

      4.  กาํหนดรายละเอียดของ
จดหมาย 

      5. เขา้เวบ็ไซตฟ์รี E-mail ทีสมคัร
สมาชิก 

2 1 3 4 5 

2 5 1 3 4 

5 2 1 4 3 

5 2 1 3 4 

 (เฉลย ค.) 

    

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

การ
นาํไปใช ้
 

 

19) ขอ้ใดเรียงลาํดบั การส่งจดหมาย
ไดถู้กตอ้ง 

      1.  ล็อกอิน เขา้สู่ตูจ้ดหมาย  
      2.  เขา้เวบ็ไซตฟ์รี E-mail ทีสมคัร
สมาชิกอยู ่
      3.  คลิกทีชือผูส่้งจดหมายหรือ
หวัขอ้จดหมายทีจะอ่าน 

1   2   3 

2   1   3  

2   3   1 

3   2 1 

 (เฉลย ข.) 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวชีวัด 
 

การ
ประเมิน 

 

เครืองมือ 
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

 

หมาย
เหตุ 

+   -  

ง 3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพวิเตอร์
ในการคน้หา
ขอ้มูล 

 

การ
นาํไปใช ้
 

 

20)  ขอ้ใดเป็นขอ้เสียของการ Chat 

         เสียค่าใชจ่้ายสูง 

         ตอ้งลงทะเบียนก่อนการใช ้

         เป็นช่องทางของมิจฉาชีพ 

         จาํเป็นตอ้งมีโทรศพัทเ์คลือนที 

 (เฉลย ค.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เฉลย 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

 เรือง  การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสารชันประถมศึกษาปีที 6 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ข้อ คาํตอบ 

1. ง 

2. ก 

3. ง 

4. ค 

5. ข 

6. ข 

7. ค 

8. ค 

9. ข 

10. ง 

11. ข 

12. ค 

13. ข 

14. ก 

15. ค 

16. ง 

17. ง 

18. ค 

19. ข 

20. ค 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 

******************** 

 
คาํชีแจง   โปรดกาเครืองหมาย  ลงในช่องวา่งทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามหลกัการ 

 การวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ  (Index  of  Item Objective  

 Congruence : IOC )  โดยกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนดงันี 

          +1    หมายถึง    แน่ใจวา่เกณฑก์ารประเมินวดัความสามารถได ้

                 0    หมายถึง    ไม่แน่ใจวา่เกณฑก์ารประเมินวดัความสามารถได ้
             -1    หมายถึง    แน่ใจวา่เกณฑก์ารประเมินไม่สามารถวดัความสามารถได ้
 

รายการประเมิน 
คะแนนความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 IOC 

1. ความสามารถในการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต      

2. ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์      

3. ความสามารถในการสมคัรอีเมล ์      

4.  ความสามารถในการรับ-ส่งอีเมล ์      

 

 

 

                             ลงชือ ............................................................ผูป้ระเมิน 

                                                             (.....................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 

คาํชีแจง  ให้ผู้ประเมินใส่เครืองหมาย  / ลงในช่องทีตรงกับการปฏิบัติทีเป็นจริง 
 

 

 

 

เลขที 

ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล  

 
 

รวม
คะแนน 

 

การเชือมต่อ 

อินเทอร์เน็ต 

การใชโ้ปรแกรม 
Internet Explorer 
และการสืบคน้
ขอ้มูล 

 

 

 

การสมคัรอีเมล ์

 

 

การรับส่งอีเมล ์

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

รวม              

              

S.D.              

ลาํดบั
ที 

             

 

 

               ลงชือผูใ้หค้ะแนน............................................................ 
                                      (..........................................................) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑ์การประเมนิความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพวิเตอร์สืบค้นข้อมูล 
 

ความสามารถ 
ในการปฏบิัตงิาน 

เกณฑ์การประเมนิ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
 การเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

บอกชือเครืองมือทีใชใ้นการ
เชือมต่ออินเทอร์เน็ตไดถู้กตอ้ง
ครบถว้นและทาํการเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 

บอกชือเครืองมือทีใชใ้น
การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดถู้กตอ้งครบถว้นและ
เชือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้

บอกชือเครืองมือทีใช้
ในการเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได ้

ไม่ครบถว้น 

 การใชโ้ปรแกรม 
Internet  

Explorer และ 

การสืบคน้ขอ้มลู 

เขา้โปรแกรม Internet Explorer 

ได/้พิมพเ์ลขทีอยูไ่อพี (IP address) 

ได/้ระบุคาํทีตอ้งการสืบคน้ได/้
สืบคน้ขอ้มลูทีตอ้งการจาก 
Website ได/้บนัทึกขอ้มลูและ
พิมพข์อ้มลูทางเครืองพิมพไ์ด ้

เขา้โปรแกรม Internet 

Explorer ได/้พิมพเ์ลขทีอยู ่  
ไอพี (IP address) ได/้ระบุ
คาํทีตอ้งการสืบคน้ได/้
สืบคน้ขอ้มลูทีตอ้งการ
จาก Website ได ้

เขา้โปรแกรม Internet 

Explorer ได/้พิมพ์
เลขทีอยูไ่อพี (IP 

address) ไม่ถูกตอ้ง/
ระบุคาํทีตอ้งการ
สืบคน้ไม่ถูกตอ้ง 

การสมคัรอีเมล ์ เลือก Website ทีให้สมคัรฟรี 
e-mail ได/้กรอกใบสมคัรได/้ส่ง
ใบสมคัรได/้ไดรั้บการตอบรับเป็น
สมาชิก/จาํ e-mail และรหัส  
ผา่นได ้ 

เลือก Website ทีให้สมคัร
ฟรีe-mail ได/้กรอกใบ
สมคัรได/้ส่งใบสมคัรได/้
ไดรั้บการตอบรับเป็น
สมาชิก 

เลือก Website ทีให้
สมคัรฟรีe-mail  

ไม่ถูกตอ้ง 

การรับส่งอีเมล ์ พิมพ ์e-mail และรหัสผา่นได/้ส่ง
จดหมายไปให้เพือนได/้แนบ
ไฟลข์อ้มลูได/้แนบไฟลรู์ปภาพ
ได/้เปิดกล่องจดหมายเพืออ่าน
ขอ้มลูได ้

พิมพ ์e-mail และรหัสผา่น
ได/้ส่งจดหมายไปให้
เพือนได/้แนบไฟลข์อ้มลู
ได/้แนบไฟลรู์ปภาพได ้

พิมพ ์e-mail และ
รหัสผา่นไม่ถูกตอ้ง 

เกณฑก์ารตดัสินความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มลู  
                2.50 – 3.00            หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 
                2.00 – 2.49            หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัพอใช ้

               ตาํกว่า  2.00           หมายถึง      ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

เกณฑก์ารประเมินผลรวมความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มลู    
               ระดบัคะแนน      9.60 – 12.00     หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 
               ระดบัคะแนน      6.01 –  9.59      หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัพอใช ้

                       ระดบัคะแนน      ≤  6.00            หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม 

****************************** 
 

คาํชีแจง   โปรดกาเครืองหมาย  ลงในช่องวา่งทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามหลกัการ 

 การวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ  (Index  of  Item Objective  

 Congruence : IOC)  โดยกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนดงันี 

                  +1    หมายถึง     แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสม 

              0     หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
                     -1     หมายถึง     แน่ใจว่าแบบสอบถามไม่มีความเหมาะสม 
 

ประเด็นการสอบถาม 

คะแนน 

ความคดิเห็น IOC 
+1 0 -1 

                                                    1. ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  การเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกให้นกัเรียนเกิดความเชือมนั 

     ในตนเองมากขึน 

    

2.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเมือเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม     

3.  ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเองทาํให้นกัเรียนมีทกัษะ  

     ในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 
    

                                                    2. ด้านบรรยากาศ 

4.  การเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมทาํให้นกัเรียนมีความสุขสนุกใน 

     การเรียน 

    

5.  การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยให้นกัเรียนเกิดความสนใจ 

     กระตือรือร้น 
    

6. นกัเรียนไดรั้บอิสระในการเรียนรู้เมือเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม     

                                                     3. ด้านประโยชน์ทไีด้รับ 

7.  การเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกให้นกัเรียนมีความรับผดิชอบ 

     ในการเรียนรู้และมีระเบียบวินยัในตนเอง 
   

 

 

8.  ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละ 

     จินตนาการ 

    

9.  การเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนสือประสมรู้ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได ้

     รวดเร็วและดีขึน 

    

10. สือในชุดการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเนือหาไดง่้ายขึน     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที 2  ข้อเสนอแนะเพิมเติม  
 

ข้อเสนอแนะของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

             

                                                ลงชือ ............................................................ผูป้ระเมิน 

                                        (.....................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ค 

 
              - การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

        และคะแนนผลการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 26  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ 
 

 

รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (คนที) 

+ 1 0 -1 ความหมาย 

1.  ขอ้คาํถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูรั้บ 

     การสมัภาษณ์ 
+ 1 + 1 + 1 เหมาะสม 

2.  ท่านตอ้งการใหมี้ชุดการเรียนรู้สือประสม 

     วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีเรือง  
     การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสารหรือไม่   
     อยา่งไร 

+ 1 + 1 + 1 เหมาะสม 

3.  ชุดการเรียนรู้สือประสม มีความสาํคญัต่อครู 

      และนกัเรียนอยา่งไร 

+ 1 + 1 + 1 เหมาะสม 

4.  ชุดการเรียนรู้สือประสม ควรประกอบดว้ย 

      สืออะไรบา้ง 

+ 1 + 1 + 1 เหมาะสม 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอนในชุดการเรียนรู้ 

     สือประสมควรเป็นอยา่งไร 

+ 1 + 1 + 1 เหมาะสม 

6.  ชุดการเรียนรู้สือประสมทีดี  ควรมีลกัษณะ 
     อยา่งไร 

+ 1 + 1 + 1 เหมาะสม 

7.  การวดัผลประเมินผลในชุดการเรียนรู้ 

     สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ต 

    เพอืการสือสาร ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

+ 1 + 1 + 1 เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 27  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

 

รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (คนที) 
+ 1 0 -1 ความหมาย 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้     

     .   สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระสําคญั + 1 + 1 + 1 เหมาะสม 
2.  ตวัชีวดั     

     .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัชีวดั + 1 + 1 + 1 เหมาะสม 
3.  สาระสาํคญั 

     3.  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัชีวดั 

 

+ 1 

 

+ 1 
 

+ 1 
 

เหมาะสม 
     .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 เหมาะสม 
4.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 
 

+ 1 

 

+ 1 
 

+ 1 
 

เหมาะสม 
     .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 เหมาะสม 
    .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 เหมาะสม 
.  สาระการเรียนรู้     

     .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักบัสาระสาํคญั  มาตรฐานการเรียนรู้   
และตวัชีวดั 

+ 1 + 1 + 1 เหมาะสม 

     .  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสือการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 เหมาะสม 
.  กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้     

     .   ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสาระสําคญั  มาตรฐาน 

การเรียนรู้  และตวัชีวดัตรงตามหลกัสูตร 
+ 1 + 1 + 1  

เหมาะสม 
    .   ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 เหมาะสม 
    .   ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรมทีหลากหลายและเนน้
ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

 

+ 1 

 

+ 1 
 

+ 1 
 

เหมาะสม 
7.  สือและแหล่งการเรียนรู้     

     .   สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัชีวดั + 1 + 1 + 1 เหมาะสม 
     7.2  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 เหมาะสม 
     7.3  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน + 1 + 1 + 1 เหมาะสม 
     7.   สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน + 1 + 1 + 1 เหมาะสม 
.  เครืองมือวดัผล ประเมินผล     

     8.   สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และตวัชีวดั + 1 + 1 + 1 เหมาะสม 
     8.   สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้และกระบวน 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
+ 1 + 1 + 1 เหมาะสม 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 28 ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสมแบบรายบุคคล (Individual Tryout) 
 

 

 

คนที 

คะแนนแบบทดสอบ รวม 

คะแนน
ระหวา่งเรียน 
50 คะแนน 

รวมคะแนน 

ทดสอบ 

หลงัเรียน 

20 คะแนน 

ชุดที 1 ชุดที 2 ชุดที 3 ชุดที 4 ชุดที 5 

10 

คะแนน 
10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

1 8 7 7 7 8 36 15 

2 7 7 7 6 7 34 14 

3 6 5 6 5 6 28 12 

รวม     X 98 y 41 
                  

E1  =   65.33                                     E2 =    68.33 

 

ตารางที 29 ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสมแบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) 
 

 

 

คนที 

คะแนนแบบทดสอบ รวมคะแนน 
ระหวา่งเรียน 
50 คะแนน 

รวมคะแนน 

ทดสอบ 

หลงัเรียน 

20 คะแนน 

ชุดที 1 ชุดที 2 ชุดที 3 ชุดที 4 ชุดที 5 

10 

คะแนน 
10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

1 9 8 8 9 8 42 17 

2 9 8 8 9 9 43 18 

3 9 9 9 9 9 45 19 

4 8 8 8 8 8 40 17 

5 8 8 7 8 7 38 17 

6 8 7 7 7 8 37 15 

7 7 7 7 7 7 35 14 

8 7 7 7 7 7 35 13 

9 7 7 7 6 7 34 13 

รวม X  349 y  143 
 

E1  =   77.55                                      E2 =  79.44 
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ตารางที 30 ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สือประสมแบบภาคสนามกบันกัเรียน 12 คน 
 

 

 

นกัเรียน 

คะแนนแบบทดสอบ รวมคะแนน 
ระหวา่งเรียน 
50 คะแนน 

รวมคะแนน 

ทดสอบ 

หลงัเรียน 

20 คะแนน 

ชุดที 1 ชุดที 2 ชุดที 3 ชุดที 4 ชุดที 5 

10 

คะแนน 
10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

10 

คะแนน 

1 7 8 9 8 10 42 17 

2 7 10 9 8 7 41 16 

3 7 8 10 8 8 41 18 

4 8 7 9 8 7 39 18 

5 8 7 7 7 8 37 15 

6 7 10 10 8 10 45 16 

7 9 9 10 9 7 44 18 

8 10 10 10 8 10 48 17 

9 8 8 9 8 9 42 17 

10 8 9 7 7 7 38 16 

11 8 7 7 7 7 36 16 

12 8 8 8 8 8 40 18 

รวม 95 101 105 94 98 493 202 

ร้อยละ 79.17 84.17 87.50 78.33 81.67 82.17 84.17 

( ) 7.92 8.42 8.75 7.83 8.17 41.08 16.83 

S.D. 0.90 1.16 1.22 0.58 1.27 3.45 1.03 

ลาํดบัท ี 4 2 1 5 3 - - 
                         

E1  =   82.17                                          E2 =   84.17 
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ตารางที 31 ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใช ้

 คอมพวิเตอร์สืบคน้ขอ้มูล 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (คนที) 

1 2 3 IOC ความหมาย 
1.  ความสามารถในการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต +1 +1 +1 +1 เหมาะสม 
2.  ความสามารถในการโปรแกรม Internet   

     Explorer และการสืบคน้ขอ้มูล 

+1 +1 +1 +1 เหมาะสม 

3.  ความสามารถในการสมคัรอีเมล ์ +1 +1 +1 +1 เหมาะสม 

4.  ความสามารถในการรับ-ส่งอีเมล ์ +1 +1 +1 +1 เหมาะสม 
 

ตารางที 32 ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
 

ประเด็นการสอบถาม 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (คนที) 

+1 0 -1 IOC ความหมาย 
                          1. ด้านกิจกรรม 

1.  การเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึก 

     ใหน้กัเรียนเกิดความเชือมนัในตนเองมากขึน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

เหมาะสม 
2.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 

     เมือเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม 

+1 +1 +1 +1 เหมาะสม 

3.  ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึกการเรียนรู้ดว้ย 

     ตนเองทาํใหน้กัเรียนมีทกัษะในการศึกษาหา   
     ความรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 เหมาะสม 

                          2. ด้านบรรยากาศ 

4.  การเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมทาํให้ 
     นกัเรียนมีความสุขสนุกในการเรียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

เหมาะสม 

5.  การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยให้ 
     นกัเรียนเกิดความสนใจกระตือรือร้น 

+1 +1 +1 +1 เหมาะสม 

6.  นกัเรียนไดรั้บอิสระในการเรียนรู้เมือเรียน 

     ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม 
+1 +1 +1 +1 เหมาะสม 
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ตารางที 32 (ต่อ)   
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (คนที) 

1 2 3 IOC ความหมาย 
3. ด้านประโยชน์ทีได้รับ      

7.  การเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยฝึก 

     ใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบในการเรียนรู้ 

     และมีระเบียบวนิยัในตนเอง 

+1 +1 +1 +1 เหมาะสม 

8.  ชุดการเรียนรู้สือประสมช่วยใหน้กัเรียนเกิด 

     ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
+1 +1 +1 +1 เหมาะสม 

9.  การเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนสือประสมรู้ช่วยให ้

     นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดร้วดเร็วและดีขึน 

+1 +1 +1 +1 เหมาะสม 

10. สือในชุดการเรียนรู้ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

      เนือหาไดง่้ายขึน 
+1 +1 +1 +1 เหมาะสม 
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ตารางที 33 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r ) ของแบบทดสอบวดัผล 

                การเรียนรู้ เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 
 

ขอ้ p r  ขอ้ p r 

1* 0.70 0.30  21* 0.73 0.27 

2* 0.67 0.33  22* 0.73 0.27 

3* 0.77 0.23       23 0.87 0.13 

4* 0.73 0.27       24* 0.67 0.33 

      5 0.20 0.80       25* 0.77 0.23 

      6 0.83 0.17       26 0.83 0.17 

7* 0.67 0.33       27* 0.67 0.33 

      8 0.87 0.13      28 0.20 0.80 

      9 0.80 0.20      29 0.90 0.10 

     10 0.87 0.13      30 0.80 0.20 

     11 0.83 0.17      31* 0.77 0.23 

12* 0.70 0.30      32 0.87 0.13 

     13 0.83 0.17      33* 0.73 0.27 

14* 0.67 0.33      34 0.20 0.80 

15* 0.73 0.27      35* 0.60 0.40 

     16 0.87 0.13      36* 0.70 0.30 

     17 0.90 0.10      37 0.80 0.20 

     18 0.83 0.17      38* 0.60 0.40 

     19 0.80 0.20      39* 0.60 0.40 

20* 0.70 0.30      40 0.90 0.10 

 

หมายเหตุ  ขอ้สอบทีเลือก ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 38, 39 
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ตารางที 34  ผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน 
 

คนที 
คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 
D D2 

1 12 17 5 25 

2 10 16 6 36 

3 13 18 5 25 

4 12 18 6 36 

5 8 15 7 49 

6 10 16 6 36 

7 13 18 5 25 

8 11 17 6 36 

9 11 17 6 36 

10 10 16 6 36 

11 9 16 5 25 

12 12 18 6 36 

รวม 131 202 69 401 

(  ) 10.92 16.83 - - 

S.D. 1.56 1.03 - - 
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ภาคผนวก  ง 

 

ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 
   - คู่มือครู 

   - คู่มือนกัเรียน 
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คู่มอืครู 
 

ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้สือประสม 
เรือง  การใช้อนิเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 
 

  

 

 

โดย 

นางสาววารุณ ี  ภริมย์เมือง 
 

โรงเรียนวดัเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์) 
สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน  
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 คาํนํา 
 

 

 ชุดการเรียนรู้สือประสม เรืองการใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สําหรับนักเรียน                   
ชนัประถมศึกษาปีที 6 ผูว้ิจยัสร้างขึนเพือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง รวมทงัใชท้กัษะต่างๆในการศึกษาชุดการเรียนรู้ และ
เพอืใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้จากประสบการณ์ตรง 
   ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือ
การสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ซึงประกอบดว้ยชุดการเรียนรู้ทงัหมด 5 เรือง คือ 
 

ชุดการเรียนรู้ เรือง เวลา 

ชุดการเรียนรู้ท ี1 

ประวตัคิวามเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต   ประกอบด้วย  ใบความรู้                 
ใบงาน  ซีดีรอมประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต   โปรแกรม
นาํเสนอประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  แบบทดสอบหลงัเรียน   

1  ชวัโมง 

ชุดการเรียนรู้ที 2 

การเชือมต่ออนิเทอร์เน็ต  ประกอบด้วย   ใบความรู้   ใบงาน  ซีดีรอม
เรือง การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต  โปรแกรมนาํเสนอการเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ต  แบบทดสอบหลงัเรียน   

2  ชวัโมง 

ชุดการเรียนรู้ท ี3 

การใช้โปรแกรม Internet   Explorer ประกอบด้วย ใบความรู้   ใบงาน      
โปรแกรมนาํเสนอการใชโ้ปรแกรม Internet  Explorer  แบบทดสอบ 

หลงัเรียน   

2  ชวัโมง 

ชุดการเรียนรู้ที 4 

การสืบค้นข้อมูลจากเวบ็ไซต์   ประกอบด้วย  ใบความรู้   ใบงาน  
ซีดีรอมเรืองการสืบคน้ขอ้มลู   โปรแกรมนาํเสนอการสืบคน้ขอ้มลู   
แบบทดสอบหลงัเรียน     

3  ชวัโมง 

ชุดการเรียนรู้ท ี5 
การใช้ E-mail  ประกอบด้วย  ใบความรู้   ใบงาน  ซีดีรอมเรืองการใช ้       
E-mail  โปรแกรมนาํเสนอการใชE้-mail   แบบทดสอบหลงัเรียน     

4  ชวัโมง    

 

 

 ผูว้จิยัหวงัว่าเป็นอยา่งยงิว่าเนือหา  สือ  ตลอดจนขอ้มูลต่างๆ ทีผูว้ิจยัไดร้วบรวมไวใ้น
ชุดการเรียนรู้ จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนและครู ในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์ีกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งดี 

 

                                                                                                                                 นางสาววารุณี   ภิรมยเ์มือง 

                                                                       นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

                                                                                       บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   ส
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 วัตถุประสงค์ 

 

ชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการศึกษา สาํหรับนกัเรียนชนั  
ประถมศึกษาปีที 6  มีวตัถุประสงคด์งันี 

 . เพอืใหน้กัเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตเบืองตน้ 

 . เพอืใหน้กัเรียนมีทกัษะกระบวนการในการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสารทีถูกตอ้ง 

 . เพอืใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอื 

การสือสาร 

 . เพอืส่งเสริมใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเองจากชุดการเรียนรู้เรือง 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 
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คู่มือสําหรับครู 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 1 

เรือง  ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
 

 

คาํชีแจง 

 . ครูผูส้อนเตรียมเอกสารและวสัดุอุปกรณ์การสอน ดงันี 

                     1.1  แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองประวตัิความเป็นมาของ         จาํนวน    1      ชุด 

อินเทอร์เน็ต 
                          1.2    คู่มือนกัเรียน                                                                  จาํนวน    12    ชุด 

                          1.3    กระดาษคาํตอบแบบทดสอบ                                          จาํนวน    12    ชุด 
                     2.    บทบาทและหนา้ทีของครูผูส้อน 

         2.1  ครูศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้ ชุดที 1 อยา่งละเอียดโดยศึกษาคู่มือ
สาํหรับครู  คู่มือสาํหรับนกัเรียน 
        2.2  สาํหรับการสอนครังแรกครูจาํเป็นตอ้งชีแจงให้นักเรียนเขา้ใจบทบาทหน้าที
ของนกัเรียนในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ 
          2.3  จดักิจกรรมการเรียนรู้และการวดัประเมินผลให้เป็นไปตามลาํดบัขนัตอนของ
ชุดการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้
         2.4  ครูควรเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและเป็นทีปรึกษาของนักเรียนขณะทีนักเรียนดาํเนิน
กิจกรรม 
         2.5 หลงัการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้เสร็จแลว้  ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัใช้
ชุดการเรียนรู้แต่ละชุด 
             2.6 ในกรณีทีนกัเรียนขาดเรียน  ครูควรให้นักเรียนทีขาดเรียน เรียนเป็นรายบุคคล
จากชุดการเรียนรู้    
                    2.7  นกัเรียนทีไม่ผา่นการประเมินผลหลงัเรียนตอ้งทาํกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์)                    ชนัประถมศึกษาปีที 6 

เรือง ประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต                                                         เวลา  1  ชวัโมง 

............................................................................................................................................................. 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวัด 
 มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน         
การสืบคน้ขอ้มูลการเรียนรู้ การสือสาร การแก้ปัญหา การทาํงาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

             ตวัชีวดั ง 3.1  ป.6/2 ใชค้อมพวิเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
 

สาระสําคญั  
 อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ กลุ่มเครือข่ายยอ่ย ๆ ของคอมพิวเตอร์จาํนวนมากทีเชือมต่อ
เขา้ดว้ยกนัภายใตม้าตรฐานการสือสาร (Protocol) เดียวกัน จนเป็นสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ ซึงคอมพวิเตอร์ทีอยูใ่นเครือข่ายแต่ละเครือง สามารถรับส่งขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ กนั 
เช่น ตวัอักษร ภาพ เสียง รวมทงัสามารถสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้
อยา่งรวดเร็ว 
 

สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้ 

  ประวตัิความเป็นของอินเทอร์เน็ต 
           ทักษะ/กระบวนการ 

  อธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ต 

  บอกประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

      คุณลักษณะ 

  มีระเบียบวนิยั มีความรับผดิชอบและความรอบคอบในการทาํงาน 
 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

      ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  มีวนิยั 

  ใฝ่เรียนรู้ 

  มุ่งมนัในการทาํงาน 
 

ชินงาน/ภาระงาน 

      อธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ต 

       บอกประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 . วธีิการวดัและประเมินผล 

  1.1 ตรวจจากใบงานและแบบทดสอบหลงัเรียนชุดที 1 เรืองประวตัิความเป็นมา
ของอินเทอร์เน็ต 

 . เครืองมือการวดัและประเมินผล 

  .  ใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนชุดที 1 เรืองประวตัิความเป็นมาของ
อินเทอร์เน็ต 

  .  แบบประเมินแบบรูบริค (Rubric) 
 

เกณฑ์การประเมนิเรืองประวัติความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต 

รายการประเมนิ ระดับการประเมนิ 

3 (ดี) 2 (พอใช)้ 1 (ปรับปรุง) 
 บอกประวติัความ
เป็นมาของ
อินเทอร์เน็ตและ
อธิบายความหมาย
ของอินเทอร์เน็ต 

บอกประวติัความเป็นมาของ
อินเทอร์เน็ต/อธิบาย
ความหมายของอินเทอร์เน็ตได้
ถูกตอ้งและบอกประโยชน์และ
โทษของอินเทอร์เน็ตไดถู้กตอ้ง 

บอกประวติัความ
เป็นมาของอินเทอร์เน็ต
และอธิบายความหมาย
ของอินเทอร์เน็ตได้
ถูกตอ้ง 

บอกประวติัความ
เป็นมาของอินเทอร์เน็ต
และอธิบายความหมาย
ของอินเทอร์เน็ตไม่
ถูกตอ้ง 

 

 เกณฑ์การประเมนิเรือง ประวตัคิวามเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต 

                2.50 – 3.00      หมายถึง    บอกประวติัความเป็นมาและอธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ต 

                                                               อยูใ่นระดบัระดบัดี 
                2.00 – 2.49      หมายถึง    บอกประวติัความเป็นมาและอธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ต 

                                                               อยูใ่นระดบัพอใช ้

              ตาํกว่า  2.00     หมายถึง   บอกประวติัความเป็นมาและอธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ต 

                                                              อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขนัที 1  ขนัเตรียมผูเ้รียน 

                  1.  ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้สือประสม ประโยชน์ทีไดรั้บจาก
การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม 

                   2.    ครูชีแจงวธีิการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมใหน้กัเรียนทราบ 

  ขนัที 2  ขนัเรียนรู้ 

 . ครูกล่าวถึงการสือสารและการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารจากในอดีตจนถึงปัจจุบนั 

แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่ง การสือสารแบบต่าง ๆ จนถึงการสือสารโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

              2.    นาํแผ่นภาพประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตจากในอดีตจนถึงปัจจุบนัมาให้
นกัเรียนศึกษา 
              3.    นกัเรียนศึกษาซีดีรอมเรือง ประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

                   4.    แจกชุดการเรียนรู้ชุดที 1 เรืองประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต                                                       
                   5.    นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู้ โดยศึกษาคาํชีแจง  จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้ 

ใบงาน  ซึงหากนกัเรียนเกิดความสงสยัไม่เขา้ใจใหถ้ามครู 

      6.   นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมในชุดการเรียนรู้ที 1  โดยครูคอยสงัเกตการดาํเนินกิจกรรม 

ของนกัเรียนและคอยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 ขนัที 3   ขนัสรุป 

              1.   นกัเรียนศึกษาโปรแกรมนาํเสนอสรุปประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

              2.   ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้เรือง ประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

           3.   นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนชุดการเรียนรู้ที 1 เรือง ประวตัิความเป็นมาของ
อินเทอร์เน็ต 
 

สือการเรียนรู้ 

      1.   ชุดการเรียนรู้ที 1 เรือง ประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

      2.   แผน่ภาพประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

      3.   ซีดีรอมเรือง ประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

      4.  โปรแกรมนาํเสนอสรุปประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
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ข้อคดิเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………….……………… 

 
 

                ลงชือ………………………………………….. 

                    (นายนิวติั  ม่วงเงิน) 
                       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัเจริญธรรม 

 

บันทึกผลหลังสอน 

 .   ผลการสอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

 .  ปัญหา/อุปสรรค 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 3.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

 

                                 ลงชือ...........................................ผูส้อน 

                                                                       (นางสาววารุณี   ภิรมยเ์มือง) 
                              ครูโรงเรียนวดัเจริญธรรม 
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อินเทอร์เน็ตคอือะไร 

      อินเทอร์เน็ต (Internet)  มาจากคาํ  2  คาํ  คือ  Inter  + net 
Inter  ยอ่มาจากคาํวา่  International   หมายถึง  ระหวา่งประเทศ  ระดบัสากล 
net    ยอ่มาจากคาํวา่  network   หมายถึง  เครือข่าย 

       อินเทอร์เน็ต (Internet)   คือ ระบบเครือข่ายของเครืองคอมพิวเตอร์ซึงมีการเชือมโยง
ต่อกนัจาํนวนมากจนเป็นกลุ่มเครือข่ายขนาดใหญ่และคอมพิวเตอร์ทีอยูใ่นระบบเครือข่ายเหล่านี
สามารถรับส่งขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ทงัขอ้ความ  ภาพ  และเสียง  อีกทงัยงัเป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูล
ข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วแห่งหนึง 

 

 
 

 

 
 

 

ใบความรู้สําหรับครู 
ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 1 

เรือง  ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 176 

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network ) หมายถึง การเชือมต่อคอมพิวเตอร์
ตงัแต่ 2 เครืองขึนไปเขา้ดว้ยกนัดว้ยสายเคเบิล หรือสืออืน ๆ ทาํใหค้อมพวิเตอร์สามารถรับส่งขอ้มูล
แก่กนัและกนัได ้

                   ระบบเครือข่าย (Network) จะเชือมโยงคอมพวิเตอร์เขา้ดว้ยกนัเพอืการติดต่อสือสาร 

 เราสามารถส่งขอ้มูลภายในอาคาร หรือขา้มระหว่างเมืองไปจนถึงอีกซีกหนึงของโลก  ซึงขอ้มูล
ต่าง ๆ อาจเป็นทงัขอ้ความ รูปภาพ เสียง ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วแก่ผูใ้ช ้ซึงความสามารถ
เหล่านีทาํใหเ้ครือข่ายคอมพวิเตอร์มีความสาํคญั และจาํเป็นต่อการใชง้านในแวดวงต่าง ๆ  
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อินเทอร์เน็ตเกิดขนึได้อย่างไร 

 

                 พ.ศ. 2510  เป็นจุดเริมตน้ของอินเทอร์เน็ต เนืองจากสหรัฐอเมริกาเริมก่อตงัเครือข่ายที
เรียกว่า อาร์พาเน็ต (ARPANET หรือ Advanced Research Project Agency) เป็นเหตุผลทางทหาร
ในยคุสงครามเยน็ ซึงสหรัฐกลวัวา่รัสเซียอาจยงิขีปนาวธุนิวเคลียร์ เขา้มาถล่มจุดยทุธศาสตร์บางจุด 

ซึงอาจทาํให้คอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อกันอยู่เป็นอัมพาต จึงได้ริเริมงานวิจยัเครือข่ายใหม่ซึงเป็น 

เครือข่ายแบบกระจายศูนยท์ีจะไดรั้บความเสียหายนอ้ยทีสุดจากสงครามนิวเคลียร์ 

                  พ.ศ. 2529  มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation : NSF) ไดน้าํ
เทคโนโลยกีารสือสารแบบใหม่ของ ARPANET มาใชเ้พือเชือมหน่วยงานในภูมิภาคต่าง ๆ เขา้กบั
ศูนยซุ์ปเปอร์คอมพวิเตอร์ โดยมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกนั จึงเป็นทีมาของเครือข่ายคอมพวิเตอร์
เพอืการคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร์ 

                  พ.ศ. 2532  มีเครืองคอมพิวเตอร์ทวัโลกทีเชือมต่อในระบบอินเทอร์เน็ตมากถึง 10,000 

เครือง จึงไดมี้การขนานนามใหม่วา่ อินเทอร์เน็ต (Internet) 
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ประวัติความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

 
 

         อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริมขึนเมือปี พ.ศ. 2530 โดยการเชือมต่อมินิคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยงัมหาวิทยาลัย
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ในครังนันยงัเป็นการเชือมต่อโดยผ่านสายโทรศพัท ์ซึงสามารถ
ส่งขอ้มูลไดช้า้และไม่เป็นการถาวร  จนกระทงัในปี พ.ศ. 2535 ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทาํการเชือมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลยั 6 แห่ง ไดแ้ก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 

สถาบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าด้วยกันเรียกว่า  “เครือข่ายไทยสาร” โดยสํานักวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรสือสารจากการสือสารแห่งประเทศไทยเพือเชือมเข้าสู่
อินเทอร์เน็ต 

                ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ความตอ้งการในการใชอิ้นเทอร์เน็ตจากภาคเอกชนมีมากขึน 
การสือสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงไดร่้วมมือกบับริษทัเอกชน เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่    
บุคคล ผูส้นใจทวัไปไดส้มคัรเป็นสมาชิก ตงัขึนในรูปแบบของบริษทัผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตเชิง
พาณิชย ์เรียกว่า "ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider) ขอ้มูลบน
อินเทอร์เน็ตจะถูกส่งผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสือสารซึงในแต่ละพืนที หรือแต่ละ
ประเทศซึงจะตอ้งรับผดิชอบกนัเอง เพือเชือมต่อกบัระบบใหญ่ของโลกให้ได ้ดงันันจึงเป็นหน้าที
ของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ซึงไดแ้ก่ องคก์รทีทาํหน้าทีให้บริการเชือมต่อสายสัญญาณจาก
แหล่งต่าง ๆ ของผูใ้ชบ้ริการ เช่น จากทีบา้น สาํนักงาน สถานบริการ และแหล่งอืน ๆ เพือเชือมต่อ
กบัระบบใหญ่ออกไปนอกประเทศได ้ 
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อินเทอรเ์น็ตทําอะไรไดบ้า้งอินเทอรเ์น็ตทําอะไรไดบ้า้ง  
 

                
สามารถติดต่อกบัคนได้ทวัโลก 

 
 
 

สามารถใช้เพอืแลกเปลยีนข้อมูล, ความคดิเห็น 

 

 

สามารถอ่านข่าวสารของกลุ่มสนทนาต่าง ๆ 
 

 

 

 

สามารถท่องเทยีวไปยงัสถานทต่ีาง ๆ ได้ทวัโลก 

เช่น พพิธิภณัฑ์, สวนสัตว์ เป็นต้น 

 

 

 สามารถใช้ช่วยในการค้นหาและโอนย้าย Software ต่างๆ มาได้ฟรีสามารถ
 ค้นคว้าวจิยั เปรียบเหมอืนเข้าห้องสมุดไปศึกษา ค้นคว้าหนังสือต่าง ๆ โดยที
 ตัวเราเองไม่ต้องไปยงัห้องสมุด 
 

 

  

         สามารถค้นคว้าวจิยั เปรียบเหมอืนเข้าห้องสมุดไปศึกษา ค้นคว้าหนังสือ 

 ต่าง ๆ โดยทตีัวเราเองไม่ต้องไปยงัห้องสมุด 
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สือประสม 

 
 
 

จาก....ซีดีรอม 
เรือง  ประวตัคิวามเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
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1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต 

 อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ต่าง ๆ ทีเชือมโยงกนัเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทีเครืองคอมพิวเตอร์      
ทุกเครืองสามารถติดต่อสือสารถึงกนัไดท้วัโลก โดยใชม้าตรฐาน                                                    
ในการรับส่งขอ้มูลทีเป็นโปรโตคอล (Protocol) เดียวกนั  

โปรโตคอลทีใชบ้นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่าทีซีพี/ 
ไอพี (TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet  

Protocol) ลกัษณะของระบบอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือน 
ใยแมงมุมทีครอบคลุมทวัโลก ในแต่ละจุดทีเชือมต่อ 
อินเทอร์เน็ตนนั สามารถสือสารกนัไดห้ลายเส้นทางตาม 
ความตอ้งการโดยไม่กาํหนดตายตวั และไม่จาํเป็นตอ้งทาํการติดต่อไปตามเส้นทาง
โดยตรงแต่อาจจะผา่นจุดเชือมต่ออืน ๆ หรือเลือกไปเส้นทางอืนไดห้ลายเส้นทาง              

การติดต่อสือสารผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บางครังเรียกว่าการติดต่อสือสาร        
แบบไร้มิติหรือการติดต่อสือสารแบบไร้ขอบเขต (Cyberspace) ซึงรู้จกัในนามของ            
โลกไซเบอร์สเปซ 

 

 
 

ความรู้เกยีวกบัอนิเทอร์เน็ต 
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                                       ประวตัิและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
 

       อินเทอร์เน็ตกาํเนิดขึนครังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ พ.ศ. 2512 โดยองคก์ร 

ทางทหารของสหรัฐอเมริกา ชือว่า ย.ูเอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์ทเมนท ์(U.S. Defence Department) เป็น    
ผูค้ิดคน้ระบบขึนมา มีวตัถุประสงค ์คือ เพอืใหมี้ระบบเครือข่ายทีไม่มีวนัตายแมจ้ะมีสงคราม ระบบ
การสือสารถูกทาํลาย หรือตดัขาด แต่ระบบเครือข่ายแบบนียงัทาํงานไดซึ้งระบบดังกล่าวจะใช้
วิธีการส่งขอ้มูลในรูปของคลืนไมโครเวฟ ฝ่ายวิจยัขององคก์รจึงไดจ้ดัตงัระบบเน็ตเวริกขึนมา 
เรียกว่า ARPAnet ยอ่มาจากคาํว่า Advance Research Project Agency Net ซึงประสบความสาํเร็จ
และไดรั้บความนิยมในหมู่ของหน่วยงานทหาร องคก์ร รัฐบาล และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เป็น
อยา่งมาก 

 
  

 
 

ระบบเครือข่ายแบบเดิม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
            

                   

์
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 การเชือมต่อในภาพแรกแบบเดิม ถา้ระบบเครือข่ายถูกตดัขาด  ระบบก็จะเสียหายและ
ทาํให้การเชือมต่อขาดออกจากกนั แต่ในเครือข่ายแบบใหม่ แมว้่าระบบเครือข่ายหนึงถูกตดัขาด 

เครือข่ายก็ยงัดาํเนินไปได้ไม่เสียหาย เพราะโดยตวัระบบก็หาช่องทางอืนเชือมโยงกนัจนได้ใน
ระยะแรก เมือ ARPA net ประสบความสาํเร็จ ก็มีองคก์รมหาวิทยาลยัต่างๆ ให้ความสนใจเขา้
มาร่วมในโครงข่ายมากขึนโดยเนน้การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ระหว่างกนั
เป็นหลกั ต่อมาก็ไดข้ยายการบริการไปถึงการส่งแฟ้มขอ้มูลข่าวสารและส่งข่าวสารความรู้ทวัไป  
แต่ไม่ไดใ้ชใ้นเชิงพาณิชย ์เนน้การใหบ้ริการดา้นวชิาการเป็นหลกั ปี พ.ศ. 2523 คนทวัไปเริมสนใจ
อินเทอร์เน็ตมากขึน มีการนาํอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นเชิงพาณิชย ์มีการทาํธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต  
ร้านต่างๆ ก็เขา้ร่วมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึน 
 

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 

 ประเทศไทยได้เริมติดต่อกับอินเทอร์เน็ต  ในปี พ.ศ. 2530 ในลักษณะการใช ้
บ ริ ก า ร จ ด ห ม า ย เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ บ บ แ ล ก เ ป ลี ย น ถุ ง เ ม ล์ เ ป็ น ค รั ง แ ร ก โ ด ย เ ริ ม ที
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  (Prince of Songkla University) และสถาบนั
เทคโนโลยแีห่งเอเชียหรือสถาบนัเอไอที (AIT) ภายใตโ้ครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และออสเตรเลีย (โครงการ IDP) ซึงเป็นการติดต่อเชือมโยงโดยสายโทรศพัท์ จนกระทงัปี พ.ศ. 
2531 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ไดย้นืขอทีอยูอิ่นเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

โดยไดรั้บทีอยูอิ่นเทอร์เน็ต Sritrang.psu.th ซึงนับเป็นทีอยูอิ่นเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย 
ต่อมาปี พ.ศ. 2534 บริษทั DEC(Thailand) จาํกดัไดข้อทีอยูอิ่นเทอร์เน็ตเพอืใชป้ระโยชน์ภายในของ
บริษัท โดยได้รับทีอยู่อินเทอร์เน็ตเป็น dect.co.thโดยทีคาํ “th” เป็นส่วนทีเรียกว่า โดเมน                    
(Domain) ซึงเป็นส่วนทีแสดงโซนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยยอ่มาจากคาํว่า 
Thailand  

  กล่าวได้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด 24 ชัวโมง ในประเทศ 
ไทยเกิดขึนเป็นครังแรกเมือเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2535 โดยสถาบนัวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัไดเ้ช่าวงจรสือสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที จากการสือสารแห่งประเทศไทยเพือ
เชือมเขา้สู่อินเทอร์เน็ตทีบริษทั ยยูเูน็ตเทคโนโลย ี(UUNET Technologies) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 
 

ก ะเสียหายแลลลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
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                 ในปีเดียวกันได้มีหน่วยงานที เชือมต่อแบบออนไลน์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วยกัน  ได้แก่  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอสัสัมชญับริหารธุรกิจ โดยเรียกเครือข่ายนีว่าเครือข่าย 
“ไทยเน็ต” (THAIne) ซึงนบัเป็นเครือข่ายทีมี “เกตเวย”์(Gateway) หรือประตูสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

 ปัจจุบนัไดมี้ผูรู้้จกัและใชอิ้นเทอร์เน็ตมากขึน มีอตัราการเติบโตมากกว่า 100 % สมาชิก
ของอินเทอร์เน็ตขยายจากอาจารยแ์ละนิสิตนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไปสู่ประชาชนทวัไป 
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 http://202.143.137.109/araya/int.html. 
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คู่มือสําหรับครู 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 2 

เรือง  การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 
 
คาํชีแจง 

 . ครูผูส้อนเตรียมเอกสารและวสัดุอุปกรณ์การสอน ดงันี 

                     1.1  แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต        จาํนวน    1      ชุด 

                       1.2  คู่มือนกัเรียน                                                                     จาํนวน    12    ชุด 

                        1.3  กระดาษคาํตอบแบบทดสอบ                                            จาํนวน    12    ชุด 
                     2.   บทบาทและหนา้ทีของครูผูส้อน 

         2.1 ครูศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้ ชุดที 2 อยา่งละเอียดโดยศึกษาคู่มือ
สาํหรับครู  คู่มือสาํหรับนกัเรียน 
        2.2 สาํหรับการสอนครังแรกครูจาํเป็นตอ้งชีแจงให้นักเรียนเขา้ใจบทบาทหน้าที
ของนกัเรียนในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ 
          2.3  จดักิจกรรมการเรียนรู้และการวดัประเมินผลให้เป็นไปตามลาํดบัขนัตอนของ
ชุดการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้
         2.4  ครูควรเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและเป็นทีปรึกษาของนักเรียนขณะทีนักเรียนดาํเนิน
กิจกรรม 
         2.5 หลงัการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้เสร็จแลว้  ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัใช้
ชุดการเรียนรู้แต่ละชุด 
          2.6 ในกรณีทีนกัเรียนขาดเรียน  ครูควรให้นักเรียนทีขาดเรียน เรียนเป็นรายบุคคล
จากชุดการเรียนรู้    
                    2.7  นกัเรียนทีไม่ผา่นการประเมินผลหลงัเรียนตอ้งทาํกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์)                    ชนัประถมศึกษาปีที 6 
เรือง การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต                                                                            เวลา  2  ชวัโมง 

............................................................................................................................................................. 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวัด 
   มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน        
การสืบคน้ขอ้มูลการเรียนรู้ การสือสาร การแกปั้ญหา การทาํงาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

             ตวัชีวดั  ง 3.1  ป.6/2  ใชค้อมพวิเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
 

สาระสําคญั  
 อินเทอร์เน็ต หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีสามารถเชือมโยง
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ทวัโลกไวด้ว้ยกนั โดยผา่นทาง โมเด็มและสายโทรศพัท ์ ซึงทาํให้เราสามารถ
โอน ยา้ยขอ้มูล ติดต่อสือสาร ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว  
 

สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้ 

  อุปกรณ์เชือมต่ออินเทอร์เน็ต 

  ขนัตอนวธีิการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 
   ทักษะ/กระบวนการ 

  บอกชืออุปกรณ์ทีสาํคญัในการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 

  บอกขนัตอนการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 

      คุณลักษณะ 

  มีระเบียบวนิยั มีความรับผดิชอบและความรอบคอบในการทาํงาน 
 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

           ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  มีวนิยั 

  ใฝ่เรียนรู้ 

   มุ่งมนัในการทาํงาน 

 ชินงาน/ภาระงาน 

  บอกชืออุปกรณ์ทีสาํคญัในการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 

  บอกขนัตอนการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

             1.  วธีิการวดัและประเมินผล 

  .  ตรวจจากใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนชุดที 2 เรือง การเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ต                                                                             
               1.2  ประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

             2.   เครืองมือการวดัและประเมินผล 

   2.1 ใบงาน และ แบบทดสอบหลงัเรียนชุดที 2 เรือง การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต                                      
                  2.2  แบบประเมินแบบรูบริค (Rubric) 
 

เกณฑ์การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 
 

ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน 
ระดับการประเมนิ 

3 (ดี) 2 (พอใช)้ 1 (ปรับปรุง) 
1. การเชือมต่อ 

อินเทอร์เน็ต 

บอกชือเครืองมือทีใชใ้น
การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
ถูกตอ้งครบถว้นและทาํการ
เชือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

บอกชือเครืองมือทีใชใ้น
การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
ถูกตอ้งครบถว้นและ
เชือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้

บอกชือเครืองมือทีใชใ้น
การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดไ้ม่ครบถว้น 

 

เกณฑก์ารตดัสินความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มลู  
                2.50 – 3.00            หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 
                2.00 – 2.49            หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัพอใช ้

               ตาํกว่า  2.00            หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขนัที 1 ขนัเตรียมผูเ้รียน 

                  1.   ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม  
                  2.   ครูชีแจงวธีิการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม ใหน้กัเรียนทราบ 

  ขนัที 2 ขนัเรียนรู้ 

 1.   ครูยกแผ่นภาพอุปกรณ์ทีจาํเป็นในการเชือมต่ออินเทอร์เน็ตให้นักเรียนดูและ
อธิบายหนา้ทีของอุปกรณ์เหล่านนั 

       2.   ครูอธิบายขนัตอนการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

                        3.   ครูแจกชุดการเรียนรู้ชุดที 2 เรืองการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 

        4.   นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู้ โดยศึกษาคาํชีแจง  จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้ 
ใบงาน ซึงหากนกัเรียนเกิดความสงสยัไม่เขา้ใจใหถ้ามครู 

           5.   นักเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแผนในชุดการเรียนรู้  โดยครูคอยสังเกตการดาํเนิน
กิจกรรมของนกัเรียนและคอยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 ขนัที 3 ขนัสรุป 

              1.   นกัเรียนศึกษาซีดีรอมสรุปการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 

              2.   ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้ เรืองการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 

              3.   นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนชุดที 2 เรือง การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต                                               
 

สือการเรียนรู้ 

                  1.  ชุดการเรียนรู้ที 2 เรือง การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต                                                                             
               2.   แผน่ภาพอุปกรณ์ในการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต  
             3.   เครืองคอมพวิเตอร์                                                                            
              4.   ซีดีรอมเรือง การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 
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ข้อคดิเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

                                  ลงชือ………………………………………….. 

                            (นายนิวติั  ม่วงเงิน) 
                          ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัเจริญธรรม 

 

บันทึกผลหลังสอน 

 .   ผลการสอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 .  ปัญหา/อุปสรรค 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 3.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
 

 

                                    ลงชือ................................................ผูส้อน 

                               (นางสาววารุณี   ภิรมยเ์มือง) 
                             ครูโรงเรียนวดัเจริญธรรม 
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การเชือมต่อการเชือมต่ออนิเทออนิเทอร์ร์เน็ตเน็ต  

การเชือมต่อการเชือมต่ออนิเทออนิเทอร์ร์เน็ตเน็ต   
 

 

 

อุปกรณ์ทีใช้เชือมต่ออินเทอร์เน็ต  ได้แก่ 

                .  โมเด็ม  ( Modem)  ยอ่มาจาก  Modulator   Demodulator  ซึงเป็นอุปกรณ์ทีทาํหน้าที
แปลงระหวา่งสญัญาณดิจิตลัของคอมพวิเตอร์กบัสญัญาณอะนาล็อก (สญัญาณเสียง)  ของโทรศพัท ์

 

 

 

 
 
 
 
                  แบบ Internal        แบบ External 

      (เวลาติดตังต้องติดตังในเครือง)    ติดตังภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเชือมต่อการเชือมต่อการเชือมต่อการเชือมต่ออนิเทออนิเทออนิเทออนิเทอร์ร์ร์ร์เน็ตเน็ตเน็ตเน็ต
การเชือมต่อการเชือมต่อการเชือมต่อการเชือมต่ออนิเทออนิเทออนิเทออนิเทอร์ร์ร์ร์เน็ตเน็ตเน็ตเน็ต

ใบความรู้สําหรับครู 
ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 2 

เรือง  การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 
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                 .  เบอร์โทรศัพท์    คู่สาย  โดยสายต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบั โมเด็มและต่อสาย   
       โมเด็มเขา้กบัคอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  .   สมัครเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  หรือ  ISP เมือสมคัรแลว้เราจะได ้

     รับขอ้มูลสาํหรับการตงัค่าเพอืเชือมต่อเขา้กบัคอมพวิเตอร์แม่ข่ายของผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต   
     ไดแ้ก่  
    ชือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 

   เบอร์โทรศพัทท์ีจะใหโ้มเด็มของเราหมุนต่อกบัคอมพวิเตอร์แม่ข่ายของ 

      ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

   คู่มือหรือคาํแนะนาํในการติดต่อ 

   ค่าใชจ่้ายการติดต่ออินเตอร์เน็ตแต่ละครัง  จะตอ้งเสียเป็นรายชวัโมงและเสีย 

      ค่าโทรศพัทเ์ป็นรายครัง 
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วิธีการเชือมต่อเข้าสู่อนิเทอร์เน็ต  

 

 

การเชือมต่ออนิเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (Wire Internet) ได้แก่ 

                 1.  การเชือมต่ออนิเทอร์เน็ตรายบุคคล (Individual Connection) 

      การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตรายบุคคล คือ การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตจากทีบา้น (Home 

user) ซึงยงัตอ้งอาศยัคู่สายโทรศพัทใ์นการเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูใ้ชต้อ้งสมคัรเป็นสมาชิกกบั
ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตก่อน จากนันจะไดเ้บอร์โทรศพัทข์องผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต รหัสผูใ้ช ้
(User name) และรหัสผ่าน (Password) ผูใ้ชจ้ะเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตไดโ้ดยใชโ้มเด็มทีเชือมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้หมุนไปยงัหมายเลขโทรศพัท์ของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต จากนันจึง
สามารถใช ้งานอินเทอร์เน็ตได ้ดงัรูป 

 

  

 

องค์ประกอบของการใช้อินเทอร์เน็ตรายบุคคล 
    

                   1.   โทรศพัท ์
  2.   เครืองคอมพวิเตอร์ 

 3.  ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต ซึงจะใหเ้บอร์โทรศพัท ์รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
 4.  โมเด็ม (Modem) 
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โมเด็มสามารถแบ่งได้  3 ประเภท คอื 
 

 1.   โมเด็มแบบติดตังภายนอก (External modem)    เป็นโมเด็มทีติดตงักบัคอมพิวเตอร์
ภายนอก สามารถเคลือนยา้ยไดส้ะดวก เพราะในปัจจุบนัการเชือมต่อกบัคอมพิวเตอร์จะผ่าน USB 

พอร์ต (Universal Serial Bus) ซึงเป็นพอร์ตทีนิยมใชก้นัมาก ราคาของโมเด็มภายนอกไม่สูงมากนัก 
แต่จะยงัมีราคาสูงกวา่โมเด็มแบบติดตงัภายใน   

  

     2.   โมเด็มแบบติดตังภายใน (Internal modem)   เป็นโมเด็มทีเป็นการ์ดคอมพิวเตอร์ที
ตอ้งติดตงัเขา้ไปกบัแผงวงจรหลกัหรือเมนบอร์ด (Main Board) ของเครืองคอมพิวเตอร์ โมเด็ม
ประเภทนีจะมีราคาถูกว่าโมเด็มแบบติดตงัภายนอก เวลาติดตงัตอ้งอาศยัความชาํนาญในการเปิด
เครืองคอมพวิเตอร์ และติดตงัไปกบัแผงวงจรหลกั  

    

 
 
 

  3.   โมเด็มสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Note Book Computer)  อาจเรียกสัน ๆ 
วา่ PCMCIA modem 
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 2.   การเชือมต่ออนิเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Corporate Connection) 
                  การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กรนีจะพบได้ทวัไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ทัง
ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่างๆ เหล่านีจะมีเครือข่ายทอ้งถิน (Local Area Network : LAN) เป็น
ของตวัเอง ซึงเครือข่าย LAN นีเชือมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ผ่านสายเช่า (Leased line) ดงันัน 
บุคลากรในหน่วยงานจึงสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา การใชอิ้นเทอร์เน็ตผ่านระบบ LAN 

ไม่มีการสร้างการเชือมต่อ (Connection) เหมือนผูใ้ชร้ายบุคคลทียงัตอ้งอาศยัคู่สายโทรศพัท์ใน   
การเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

 
 
 
 

การเชือมต่ออนิเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless Internet) 
 

  

                  1. การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผา่นเครืองโทรศพัทบ์า้นเคลือนที PCT 
                   2.  การใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือโดยตรง (Mobile Internet) 
                   3.  การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยโน้ตบุ๊ก (Note Book) และ เครืองปาล์ม (Palm) ผ่าน
โทรศพัทมื์อถือทีสนบัสนุนระบบ GPRS 
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การต่ออินเทอร์เน็ตเริมต้นอย่างไร 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 การต่อโมเดม็ภายนอก และสายโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ 
 
 

                1.  เสียบสาย USB เขา้กบัช่องเสียบดา้นหลงัเครืองคอมพวิเตอร์ 

                2.  เสียบสาย USB อีกดา้นเขา้กบัโมเด็ม(ช่อง USB) 
                3.  เสียบสายโทรศพัทข์า้งหนึงเขา้กบัโมเด็ม (ช่อง ADSL) 
                4.  เสียบสายโทรศพัทอี์กขา้งหนึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทข์องบา้น 

          
 

การต่อโมเด็มภายในและสายโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ 
 

 . เสียบสายโทรศพัทข์า้งหนึงเขา้กบัช่อง Line ของโมเด็ม 
 . เสียบสายโทรศพัทอี์กขา้งหนึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทข์องบา้น 
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 . เสียบสายโทรศพัทอี์กขา้งทีต่ออยูก่บัโทรศพัทม์าเสียบเขา้กบัช่อง Phone ของ
โมเด็ม 

 

 

 
ขนัตอนการติดตัง 

 

 . ติดตงัอุปกรณ์ Modem ให้เรียบร้อย ถา้เป็นแบบภายนอกก็ติดตงัเองได ้แต่ถา้เป็น
แบบภายในควรใหช่้างผูช้าํนาญในการติดตงัเป็นอยูติ่ดตงัให้ และต่อเชือมสายโทรศพัทบ์า้นเขา้กบั 
ช่อง Line ของ Modem 

 
 
 
 
 
 
 

      ต่อเขา้กบัช่อง Line 

 

 

 

 

 . เลือกผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพอืติดต่อกบัผูใ้ชบ้ริการ จะได ้Username และ  
Password เพอืใชใ้นการติดต่อ 
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 3.    สร้าง Shortcut เพอืเชือมต่อระหวา่งเครืองเรากบัผูใ้หบ้ริการ มีวธีิการสร้างดงันี 

สาํหรับ Windows 2000 หรือ Windows XP 

                         3.1  คลิกที Start เลือกคาํสงั Setting เลือก Network and Dial-Up Connections 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                         3.2  ดบัเบิลคลิกที Make New Connection จะปรากฎภาพดงันี 
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                         3.3  คลิกทีปุ่ ม Next แลว้เลือก Dial-up to private network คลิก Next 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.   จะปรากฎขอ้มูลดงัรูปนี ใหเ้ลือกเติมขอ้มูลดงันี 
 
 
 
 
 
 

              3.4.1 คลิกทีนี 
               3.4.2 คลิกทีช่อง Phone Number พมิพห์มายเลขโทรศพัทท์ีจะใชใ้นการติดต่อที
ไดม้า   เช่น 044740999 เป็นตน้ 
                            3.4.3 คลิกปุ่ ม Next  เมือบนัทึกรายการเสร็จ 
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                         3.5  จะปรากฎขอ้มูลดงัรูปนี  คลิกปุ่ ม Next 

              

                         3.6. จะปรากฎดงัภาพต่อไปนี 

  

 

 

 

 

 

    

                               3.6.1 เปลียนชือใหต้รงตามผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

                  3.6.2 คลิกเพอืสร้าง Shortcut ไปไวท้ีหนา้จอ 
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               3.7. การเชือมต่อ 

                      3.7.1 ใส่ Username ใหต้รงกบัทีได ้

พมิพใ์หเ้หมือนทุกตวั 

 

                       3.7.2  ใส่ Password ใหต้รงกบัทีได ้

               พมิพใ์หเ้หมือนทุกตวั 

 

                       3.7.3 คลิกทีปุ่ มนีเพอืเริมเชือมต่อ 
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ขนัตอนการเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต การสร้างตัวเชือโยงกับอินเทอร์เน็ต (Dial Up)  

 . คลิกปุ่ ม Start เลือก Setting คลิกที Dial up Networking เพอืเปิดหนา้ต่าง Dial up 

Networking  

          2.   ทาํการสร้างตวัเชือมโยงกับอินเทอร์เน็ต โดยดับเบิลคลิกไอคอน Make new 

connection  
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                  3.  ทีช่อง Type a Name ใชต้งัชือของไอคอน  

                  4.  ช่อง Select Device ใชเ้ลือก Modem ทีจะเชือมโยง ซึงจะปรากฏตามชือรุ่น 

                       ของโมเด็มทีติดตงั 

                   5.  คลิกปุ่ ม Next 

 
      6.    ช่อง Area Code ใช้พิมพร์หัสพืนทีหรือรหัส ทางไกล ในตัวอย่างนีอยู่ในเขต
กรุงเทพ ใหใ้ชเ้ลข 02 ส่วนถา้อยูท่ีเชียงใหม่ใหพ้มิพเ์ลข 053  

       7.   ช่อง Telephone Number ใชพ้มิพห์ลายเลขโทรศพัท ์ของผูใ้หบ้ริการทาง 

Internet หรือดูไดจ้ากคู่มือของชุด Internet ทีไดซื้อมา  
       8.   ช่อง Country or Region Code ใชเ้ลือกรหสัประเทศ โดยใชต้วัเลือก Thailand  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 204 

                   9.  คลิกปุ่ ม Next 

 

 

 

 

 

 
 

                   

 

 

 

 

 10. คลิกปุ่ ม Finish  เท่านีก็สามารถสร้างตวัเชือมโยงกบัอินเทอร์เน็ตได ้
 

 

 

 

 

 

                 

 

\ 
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การเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ดบัเบิลคลิกทีไอคอน  

จะปรากฏไดอะล็อกบอ็กซ์แสดง
สถานะของการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

2. ใหค้ลิกทีปุ่ ม Disconnect เพอืยกเลิก
การใชง้านอินเทอร์เน็ต สงัเกตที
ไอคอน   จะหายไป 
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สือประสม 
 
 
 
 

จาก....ซีดีรอม 
เรือง  การเชือมต่ออนิเทอร์เน็ต 
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อุปกรณ์ทีจําเป็นในการติดตังอินเทอร์เน็ต 
 

 

 1.  คู่สายโทรศัพท์ (เช่น โทรศัพท์บ้าน) 
 

 

 

 

 

 

 

 2.  โมเด็ม MODEM 
 

                      แบบ External 

 
 
             แบบ Internal                      

 

           

         (เวลาติดตังต้องติดตังในเครือง)        ติดตังภายนอก 
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วิธีและขันตอนการติดตังอินเทอร์เน็ต 
 

 
 

หากจะใช้  Internet   ควรต้องมีอะไรบ้าง  ? 
         1.   เครืองคอมพิวเตอร์ทีต่อเชือมอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การต่อเครืองเครือง
คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนัน  ลักษณะการต่อจะขึนอยู่กับความเร็ว 
ของสายทีต่อเชือม 

 2.   หากท่านต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากทีบ้าน โดยการต่อคอมพวิเตอร์ทีบา้นให้
เขา้สู่ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่านตอ้งมี Modem (โมเด็ม) หรือตวัแปลงสัญญาณ โมเด็มจะเป็น
ตวัช่วยให้เครืองคอมพิวเตอร์ของท่านรับขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ไดค้วามเร็วของ Modem ควรจะ
เป็นอยา่งตาํ 14.1 kbps หรือมากกวา่นนั (kilobyte per second = อตัราความเร็วในการส่งขอ้มูล)  

   3.   หากท่านใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากทีทํางาน  มหาวิทยาลยัหรือโรงเรียน สาํหรับ
หน่วยงานใหญ่ ๆ มกัจะมีการต่อเชือมเขา้กบัระบบอินเทอร์เน็ตดว้ยการใชส้ายเช่า ซึงมีความเร็วใน
การส่งสญัญาณสูงแทนโมเด็ม และจะตอ้งมีโปรแกรมทีช่วยให้ท่านเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ต ขึนอยู่
กบัว่าท่านจะเลือกใชบ้ริการอะไร ตวัอยา่งเช่น หากจะใช ้E-Mail (Electronic Mail) หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  โปแกรมทีจะใชไ้ด ้เช่น Pine , Eudora , Netscape Mail, Microsoft Explorer แต่ถา้
จะใช ้WWW ก็ตอ้งใชโ้ปรแกรม Netscape เป็นตน้  

 4.  Internet Account  ท่านต้องเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ต   เหมือนกบัตอ้งจดทะเบียนมี
ชือและทีอยูบ่นอินเทอร์เน็ต เพอืทีวา่เวลาติดต่อสือสารกบัใครบนอินเทอร์เน็ต จะไดมี้ขอ้มูลส่งกลบั
มาหาท่านไดถู้กที  
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ขนัตอนการติดตัง 
                      1.  ติดตงัอุปกรณ์ Modem ให้เรียบร้อย ถา้เป็นแบบภายนอกก็ติดตงัเองได ้แต่ถา้เป็น
แบบภายในควรใหช่้างผูช้าํนาญในการติดตงัเป็นอยูติ่ดตงัให้ และต่อเชือมสายโทรศพัทบ์า้นเขา้กบั 
ช่อง Line ของ Modem 

 
 
 
      ต่อเขา้กบัช่อง Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   2.  เลือกผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตเพือติดต่อกับผูใ้ช้บริการ จะได้ Username และ 
Password เพอืใชใ้นการติดต่อ 
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             3.  สร้าง Shortcut เพอืเชือมต่อระหวา่งเครืองเรากบัผูใ้หบ้ริการ  
มีวธีิการสร้างดงันีสาํหรับ Windows2000 หรือ Windows XP 

 

  3.   กดปุ่ม Start จากนนัเลือก Control Panel ดบัเบลิคลิก Network Connections 

 
 

                         3.  ดบัเบลิคลิก Create a new connection จากรายการดา้นซา้ย  จะแสดงหนา้ต่าง 

Welcome to the Network Connection Wizard กดปุ่ ม Next  
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                  .3  เลือกรายการ Connect to The Internet จากนนักดปุ่ ม Next 

 

 
 
 

            3.   เลือกหวัขอ้ Set Up My Connection Manually จากนนักดปุ่ ม Next  
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                    3.  เลือกหวัขอ้ Connect Using A Dial-Up Modem จากนนักดปุ่ ม Next 

 
 

                   3. . พมิพชื์อทีตอ้งการตงัสาํหรับการเชือมต่อ เช่น Rally จากนนักดปุ่ ม Next  

 
                       3.  ในช่อง Phone Number to Dial พมิพ ์หมายเลขโทรศพัท ์ทีไดม้าจาก ISP    
                               จากนนักดปุ่ ม Next 
  

 
 

t
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            3.   สาํหรับ On Internet Account Information  

         8.1  พมิพร์หสัผา่น ในช่อง Password และ Confirm password  

         8.2  นาํเครืองหมายถูกหนา้หวัขอ้ Use the account name and password when  

anyone connects to the Internet from this 

computer ออก  

         8.3 นาํเครืองหมายถูกหนา้
หวัขอ้ Make this the default Internet 

Connection ออก  

         8.4 นาํเครืองหมายถูกหนา้
หวัขอ้ Turn on Internet Connection Firewall 

for this connection จากนนักดปุ่ ม Next  

                    9.  เสร็จสินการสร้าง Internet Connection กดปุ่ม Finish จากนนัจะพบไอคอนสาํหรับ
เชือมต่อ  
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            .  สาํหรับการติดตงัค่าเพมิเติม เปิด Connection Icon  กดปุ่ม Properties  

                 .  จะเห็นขอ้มูลทีได้ติดตงัค่าไวใ้นเบืองตน้ แสดงรายการโมเด็มทีใช้งาน (หากมี
โมเด็มมากกวา่หนึงเครือง จะแสดง รายการทงัหมด) กดปุ่ม Configure  

            .  ตงัค่า Maximum speed (bps) เป็น 57600 จากนนักดปุ่ ม OK  
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 .  เลือกหน้าต่าง Networking ในหัวขอ้แรกตงัค่า PPP: Windows 95/98/NT4/2000, 

Internet สําหรับส่วนทีสองสาํหรับเลือก protocol สาํหรับใชง้าน เลือกหัวขอ้  Internet Protocol 

(TCP/IP) กดปุ่ม OK จะกลบัสู่ไอคอนสาํหรับเชือมต่อ  

             . ตงัค่า Maximum speed (bps) เป็น 57600 จากนนักดปุ่ ม OK 
 

 
                  .  เลือกหน้าต่าง Networking ในหัวขอ้แรกตงัค่า PPP: Windows 95/98/NT4/2000, 

Internet สําหรับส่วนทีสองสาํหรับเลือก protocol สาํหรับใชง้าน เลือกหัวขอ้  Internet Protocol 

(TCP/IP) กดปุ่ม OK จะกลบัสู่ไอคอนสาํหรับเชือมต่อ  
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การเชือมต่ออนิเทอร์เน็ต 

              .   กดปุ่ม Start เลือก Control Panel  

              .   ดบัเบิลคลิก Network and Internet Connection จากนันดับเบิลคลิก Network 

Connections  

             .   ดบัเบลิคลิกไอคอนสาํหรับเชือมต่อทีตงัไว ้ 

              .   กดปุ่ม Dial  

                           User name: กรอก username  

                           Password: รหสัผา่น  

              .    กดปุ่ม Dial  

                  .   หลังจากการเชือมต่อสมบูรณ์ จะแสดงสถานะการเชือมต่อ และเวลาทีเชือมต่อ 
จากนนัสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตไดต้ามปกติ 
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คาํชีแจง 

 . ครูผูส้อนเตรียมเอกสารและวสัดุอุปกรณ์การสอน ดงันี 

                     1.1  แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการใชโ้ปรแกรม                    จาํนวน    1      ชุด 

Internet  Explorer  
                        1.2 คู่มือนกัเรียน                                                                     จาํนวน    12    ชุด 

                        1.3  กระดาษคาํตอบแบบทดสอบ                                            จาํนวน    12    ชุด 
                     2.    บทบาทและหนา้ทีของครูผูส้อน 

         2.1 ครูศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้ ชุดที 3 อยา่งละเอียดโดยศึกษาคู่มือ
สาํหรับครู  คู่มือสาํหรับนกัเรียน 
        2.2  สาํหรับการสอนครังแรกครูจาํเป็นตอ้งชีแจงให้นักเรียนเขา้ใจบทบาทหน้าที
ของนกัเรียนในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ 
            2.3 จดักิจกรรมการเรียนรู้และการวดัประเมินผลให้เป็นไปตามลาํดบัขนัตอนของ
ชุดการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้
         2.4  ครูควรเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและเป็นทีปรึกษาของนักเรียนขณะทีนักเรียนดาํเนิน
กิจกรรม 
         2.5 หลงัการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้เสร็จแลว้  ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัใช้
ชุดการเรียนรู้แต่ละชุด 
            2.6  ในกรณีทีนกัเรียนขาดเรียน  ครูควรให้นักเรียนทีขาดเรียน เรียนเป็นรายบุคคล
จากชุดการเรียนรู้    
                    2.7  นกัเรียนทีไม่ผา่นการประเมินผลหลงัเรียนตอ้งทาํกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ 

 

 

 

 
 

ใบความรู้สําหรับครู 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 3 

เรือง  การใช้โปรแกรม Internet  Explorer 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์)                    ชนัประถมศึกษาปีที 6 

เรือง การใชโ้ปรแกรม  Internet   Explorer                                                         เวลา  3  ชวัโมง 

............................................................................................................................................................. 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวัด 
  มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสือสาร การแก้ปัญหา การทาํงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

             ตวัชีวดั  ง 3.1  ป.6/2  ใชค้อมพวิเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
 

สาระสําคญั  
 โปรแกรม  Internet   Explorer  เป็นโปรแกรมทีใชส้าํหรับดูเวบ็เพจในอินเทอร์เน็ตที
นิยมใชแ้พร่หลายมาทีสุด  จะช่วยในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตเป็นไปดว้ยความสะดวกและสามารถ
แสดงกราฟฟิกไดอ้ยา่งสวยงาม 
 

สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้ 

  ส่วนประกอบและการใชง้านโปรแกรม Internet  Explorer 

  ชือและหนา้ที เครืองมือพนืฐานของโปรแกรม Internet  Explorer   
                   ทักษะ/กระบวนการ 

  บอกส่วนประกอบและการใชง้านโปรแกรม Internet  Explorer    
  บอกชือและหนา้ที เครืองมือพนืฐานของโปรแกรมอินเทอร์เน็ต 

      คุณลักษณะ 

  ระเบียบวนิยั  ความขยนั  มีความรับผดิชอบและความรอบคอบในการทาํงาน 
 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  มีวนิยั 

  ใฝ่เรียนรู้ 

  มุ่งมนัในการทาํงาน 

 ชินงาน/ภาระงาน 

  บอกส่วนประกอบและการใชง้านโปรแกรม Internet  Explorer    
  บอกชือและหนา้ที เครืองมือพนืฐานของโปรแกรมอินเทอร์เน็ต 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

       1.   วธีิการวดัและประเมินผล 

            1.1 ตรวจจากใบงาน และ แบบทดสอบหลงัเรียนชุดที 3 เรือง การใชง้านโปรแกรม  
Internet   Explorer                                                         
            1.2  ประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

             2.    เครืองมือการวดัและประเมินผล 

  2.1  ใบงาน และ แบบทดสอบหลงัเรียนชุดที 3 เรือง การใชง้านโปรแกรม  Internet   

Explorer                                                         
  2.2  แบบประเมินแบบรูบริค (Rubric) 

เกณฑ์การประเมนิความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพวิเตอร์สืบค้นข้อมูล 
 

ความสามารถ 
ในการปฏบิัตงิาน 

เกณฑ์การประเมนิ 
3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การใช ้

โปรแกรม 

 Internet  

Explorer และ 

การสืบคน้ขอ้มลู 

เขา้โปรแกรม Internet Explorer 

ไ ด้ / พิ มพ์ เ ล ข ที อ ยู่ ไ อ พี  (IP 

address) ได/้ระบุคาํทีต้องการ
สื บ ค้ น ไ ด้ / สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ที
ตอ้งการจาก Website ได/้บนัทึก
ข้อมู ล และ พิมพ์ข้อ มูล ทา ง
เครืองพิมพไ์ด ้

เ ข้ า โ ป ร แ ก ร ม  Internet 

Explorer ได้/พิมพ์เลขทีอยู ่  
ไอพี (IP address) ได/้ระบุคาํ
ทีต้องการสืบค้นได้/สืบค้น
ขอ้มลูทีตอ้งการจาก Website 

ได ้

เ ข้ า โ ป ร แ ก ร ม 
Internet Explorer ได/้
พิมพ์ เ ลข ทีอยู่ ไอ พี 
(IP address) ไม่
ถู ก ต้ อ ง / ร ะ บุ คํ า ที
ต้อ งกา ร สืบค้นไ ม่
ถูกตอ้ง 

  

                        เกณฑก์ารตดัสินความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มลู  
 2.50 – 3.00          หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 
      2.00 – 2.49          หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัพอใช ้

              ตาํกว่า  2.00         หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขนัที 1  ขนัเตรียมผูเ้รียน 

      1.    ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม  
     2.    ครูชีแจงวธีิการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมใหน้กัเรียนทราบ 

 ขนัที 2   ขนัเรียนรู้ 

                   1.   ครูชีแจงเกียวกับสาระสําคัญของขันตอนการเปิดใช้งานโปรแกรม  Internet   

Explorer  ส่วนประกอบของหนา้ต่างเครืองมือพนืฐานของโปรแกรม  Internet   Explorer โดยดูภาพ     
ส่วนประกอบของหนา้ต่างเครืองมือพนืฐานของโปรแกรม  Internet   Explorer   ประกอบ                                            
           2.   ครูแจกชุดการเรียนรู้ชุดที 3 เรืองการใชง้านโปรแกรม  Internet   Explorer                                           

                    3.   นกัเรียนศึกษาชุดการเรียนรู้ โดยศึกษาคาํชีแจง  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ใบความรู้  
ใบงาน ซึงหากนกัเรียนเกิดความสงสยัไม่เขา้ใจใหถ้ามครู 

                    4.   นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามแผนในชุดการเรียนรู้โดยครูคอยสงัเกตการดาํเนิน 

กิจกรรมของนกัเรียนและคอยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 ขนัที 3   ขนัสรุป 

           1.  นกัเรียนศึกษาโปรแกรมนาํเสนอการใชง้านโปรแกรม Internet   Explorer                                            
              2.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ เรือง การใช้งานโปรแกรม Internet   

Explorer                                                         
               3.  นักเรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียนชุดการเรียนรู้ที 3 เรือง การใช้งานโปรแกรม  
Internet  Explorer                                                         
 

สือการเรียนรู้ 

      1.  ชุดการเรียนรู้ที 3 เรือง การใชง้านโปรแกรม Internet   Explorer                                                         
      2.  แผ่นภาพส่วนประกอบของหน้าต่างเครืองมือพืนฐานของโปรแกรม  Internet   

Explorer  

      3.  โปรแกรมนาํเสนอการใชง้านโปรแกรม Internet   Explorer                                                         
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ข้อคดิเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
 

                                  ลงชือ………………………………………….. 

                                  (นายนิวติั  ม่วงเงิน) 
                                    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัเจริญธรรม 

 

บันทึกผลหลังสอน 

 .   ผลการสอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 .  ปัญหา/อุปสรรค 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

 3.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
 

 

                                       ลงชือ................................................ผูส้อน 

                                   (นางสาววารุณี   ภิรมยเ์มือง) 
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                                   ครูโรงเรียนวดัเจริญธรรม 

 

 

 

 

. ส่วนประกอบของโปรแกรม 
  

 การเปิดโปรแกรม Internet Explorer  ทาํไดห้ลายวิธี ดงันี 

                 1.  โดยการคลิกปุ่ม    > Internet Explorer 

   

 

      2.   หรือ Double Click ที Icon    บน Desktop 
 

 

      3.   หรือคลิกที Icon       บน Taskbar 
 

 เมือโปรแกรม Internet  Explorer ถูกเปิดขึนมาจะแสดงหนา้จอดงัภาพ 
 

หน้าต่างโปรแกรม Internet  Explorer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ครูโรงเรียนวดัเจริญธรรมใบความรู้สําหรับครู 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 3 

เรือง การใช้ โปรแกรม Internet  Explorer 
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ส่วนประกอบทีสําคญับนหน้าจออนิเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 

 
 . แถบชือ  (Tittle  Bar)  แถบชือนีจะเป็นส่วนทีใชแ้สดงชือของเวบ็ไซตใ์ห้เราทราบ
วา่ เรากาํลงัเปิดเวบ็อะไรอยู ่
 

 

 . แถบเมนู  (Manu  Bar)   เป็นแถบทีใช้ในการแสดงคาํสังต่าง ๆ  ทีใช้ใน  
อินเทอร์เน็ต 

 
 

            3.  แถบเครืองมือ (Tool  Bar)  ในแถบนีจะมีรูปซึงใช้แทนคาํสังทีจาํเป็นให้ได ้  
เลือกใชง้าน 

 

              
             4.  แถบทีอยู่ (Address  Bar) เป็นส่วนทีจะตอ้งใส่ชือเวบ็ไซตท์ีจะเรียกขึนมาใชง้าน 

  

  

  

  

  

  

  

2 3 4 1 
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                          ความหมายของสัญลักษณ์ในแถบเครืองมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.                   ปุ่ มคาํสังนีใช้ย้อนกลับดูหน้าเว็บเพจเดิมก่อนทีเราจะใช้ปุ่ มคาํสัง                            
 

 

 

2.                       ปุ่ มคาํสังนีใช้หยุดการค้นหาข้อมูลในขณะนัน 
 

 

3.                       ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการดหลดข้อมูล  หรือเว็บเพจให้แสดงอกีครัง 
 

 

 

4.                        ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการกลับไปยังเว็บไซต์ทีกําหนดให้เป็นโฮมเพจ 

 

 
                                         

5.                        ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ ให้บริการบนเครือข่าย 

       อินเทอร์เน็ต 
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                     ความหมายของสัญลกัษณ์ในแถบเครืองมือ 

 

 

 
 

6.               ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการเก็บเว็บไซต์ทีชืนชอบและสนใจไว้ 

 

 
 

7.                     ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการเรียกคาํสังต่าง ๆ ทีเกียวกับอีเมล์ขนึมาใช้ 

 

 

 

8.                   ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการพิมพ์หน้าเว็บเพจให้แสดงออกมาทางกระดาษ 

 
 

 

9.                   ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการเปิดโปรแกรมสนทนา เพือพบปะพูดคุยกัเพอืน ๆ 
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การเรียกดูเว็บไซต์ทีต้องการ 

    อินเทอร์เน็ตมีขอ้มูล ขา่วสาร มากมาย
มหาศาลจากทวัโลก ดงันนั จึงตอ้งทราบชือ URL 

หรือ Address ทีจะเขา้ชมจึงจะเขา้เยยีมชมเวบ็ไซต์
นนัได ้การท่องอินเทอร์เน็ต มีขนัตอนดงันี 

                 1.    คลิก ช่อง Address 

                 2.    กรอก Address โดยไม่ตอ้งมี http:// 

นาํหน้า เพราะโปรแกรมจะเติมให้โดยอัตโนมัติยกตวัอย่างเช่น www.moe.go.th เพือเขา้เยยีมชม
เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ คลิกทีปุ่ ม  ขา้งช่องAddressรายชือของเว็บเพจทีเคย
เรียกดูจะถูกแสดง ใหค้ลิกเลือกชือเวบ็ไซต ์  ทีตอ้งการ 

                 3.    กด Enter หรือคลิกปุ่ ม   เพือยืนยนัว่าจะไปยงั Address โปรแกรมจะทาํ  
การดึงขอ้มูลจาก Server สกัครู่   
 

วิธีการบันทกึชือและทีอยู่เว็บไซต์ทีชืนชอบไว้ใน Favorites 

 การบนัทึกชือเวบ็ไซตท์ีเขา้เยยีมชมหรือ Bookmark  มีประโยชน์ในกรณีทีผูใ้ชต้อ้งการ
ไปเวบ็ไซตน์นับ่อย แต่ไม่ตอ้งการจดจาํหรือพมิพชื์อเวบ็ไซตน์นัสามารถทาํไดด้งันี 

 . เมือเปิดเวบ็ไซต์ทีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ให้เลือกเมนูหรือเลือกคาํสัง Favorites > 

Add to  Favorites 

  . คลิกปุ่ ม    

                         3.    พมิพชื์อ สาํหรับอา้งอิงทีตอ้งการหรือกาํหนดตามชือทีอยูข่องเวบ็เพจ 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

                 4.   คลิกปุ่ ม  
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       . ในกรณีทีต้องการเพิมให้อยู่ใน Folder ย่อย (เพือจําแนกกลุ่ม) ให้คลิก 
  ในกรอบโตต้อบ Add Favorite และเลือก Folder ทีตอ้งการ 

 

 

   

  

  

  

 

 

  

 

 6.   ถา้ตอ้งการสร้าง Folder ขึนใหม่ ให้คลิกปุ่ม New Folder และพิมพชื์อ Folder ใหม่
ทีตอ้งการลงในช่อง Folder Name และคลิกปุ่ ม    จะได ้Folder ใหม่ทีตอ้งการ    

                7.   จากนนัเมือตอ้งการไปเยยีมเวบ็ไซตท์ีทาํ Bookmark ไว ้ก็เลือกเมนู    
และเลือกชือเวบ็ไซตท์ีตอ้งการ 
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คาํชีแจง 

 . ครูผูส้อนเตรียมเอกสารและวสัดุอุปกรณ์การสอน ดงันี 

                     1.1  แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์  จาํนวน    1      ชุด                        
                       1.2  คู่มือนกัเรียน                                                                        จาํนวน    12    ชุด 

                          1.3  กระดาษคาํตอบแบบทดสอบ                                               จาํนวน    12    ชุด 
                     2.    บทบาทและหนา้ทีของครูผูส้อน 

         2.1 ครูศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้ ชุดที 4 อยา่งละเอียดโดยศึกษาคู่มือ
สาํหรับครู  คู่มือสาํหรับนกัเรียน 
        2.2  สาํหรับการสอนครังแรกครูจาํเป็นตอ้งชีแจงให้นักเรียนเขา้ใจบทบาทหน้าที
ของนกัเรียนในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ 
            2.3  จดักิจกรรมการเรียนรู้และการวดัประเมินผลให้เป็นไปตามลาํดบัขนัตอนของ
ชุดการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้
         2.4  ครูควรเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและเป็นทีปรึกษาของนักเรียนขณะทีนักเรียนดาํเนิน
กิจกรรม 
         2.5 หลงัการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้เสร็จแลว้  ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัใช้
ชุดการเรียนรู้แต่ละชุด 
            2.6  ในกรณีทีนกัเรียนขาดเรียน  ครูควรให้นักเรียนทีขาดเรียน เรียนเป็นรายบุคคล
จากชุดการเรียนรู้    
                      2.7  นกัเรียนทีไม่ผา่นการประเมินผลหลงัเรียนตอ้งทาํกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ 

 

 

 

 

 

ใบความรู้สําหรับครู 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 4 

เรือง การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์              
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์)                    ชนัประถมศึกษาปีที 6 

เรือง การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์                                                                   เวลา  3  ชวัโมง 

............................................................................................................................................................. 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัด 
                   มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน        
การสืบคน้ขอ้มูลการเรียนรู้ การสือสาร การแก้ปัญหา การทาํงาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

             ตวัชีวดั  ง 3.1  ป.6/2  ใชค้อมพวิเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
 

สาระสําคญั  
 ในอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์ทีเราเปิดขอ้มูลข่าวสารได้จาํนวนมาก การสืบคน้ขอ้มูลที
ตอ้งการ โดยเปิดดูทีละเวบ็ไซต ์ คลิกดูลิงคจ์ากเวบ็หนึงไปยงัอีกเวบ็หนึงจะเป็นการยุง่ยาก ผูสื้บคน้
ขอ้มูลตอ้งเรียนรู้วธีิสืบคน้ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตอยา่งมีประสิทธิภาพเพือให้ไดข้อ้มูลทีตอ้งการโดย
ไม่เสียเวลามากนกั 
 

สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้ 

       การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์                                                            
 ทักษะ/กระบวนการ 

  สืบคน้ขอ้มูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

      คุณลักษณะ 

  มีระเบียบวนิยั มีความรับผดิชอบและความรอบคอบในการทาํงาน 
 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

                   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
      ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  มีวนิยั 

  ใฝ่เรียนรู้ 

  มุ่งมนัในการทาํงาน 

 ชินงาน/ภาระงาน 

  สืบคน้ขอ้มูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

            1.   วธีิการวดัและประเมินผล 

            1.1  ตรวจจากใบงาน และ แบบทดสอบหลงัเรียนชุดที 4 เรือง การสืบคน้ขอ้มูลจาก 

เวบ็ไซต ์                                                            
   1.2 ประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

            2.   เครืองมือการวดัและประเมินผล 

            2.1 ใบงาน และ  แบบทดสอบหลงัเรียนชุดที 4 เรือง การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์                      

    2.2  แบบประเมินแบบรูบริค (Rubric) 
เกณฑ์การประเมนิความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพวิเตอร์สืบค้นข้อมูล 

 

ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน 
ระดับการประเมนิ 

3 (ดี) 2 (พอใช)้ 1  (ปรับปรุง) 
การใชโ้ปรแกรม 
Internet  Explorer 

และการสืบคน้ขอ้มลู 

เขา้โปรแกรม Internet Explorer 

ได/้พิมพเ์ลขทีอยูไ่อพี (IP 

address) ได/้ระบุคาํทีตอ้งการ
สืบคน้ได/้สืบคน้ขอ้มลูที
ตอ้งการจาก Website ได/้บนัทึก
ขอ้มลูและพิมพข์อ้มลูทาง
เครืองพิมพไ์ด ้

เขา้โปรแกรม Internet 

Explorer ได/้พิมพเ์ลข         
ทีอยูไ่อพี (IP address) 

ได/้ระบุคาํทีตอ้งการ
สืบคน้ได/้สืบคน้ขอ้มลูที
ตอ้งการจาก Website ได ้

เขา้โปรแกรม Internet 

Explorer ได/้พิมพ์
เลขทีอยูไ่อพี (IP 

address) ไม่ถูกตอ้ง/
ระบุคาํทีตอ้งการ
สืบคน้ไม่ถูกตอ้ง 

 

 เกณฑก์ารตดัสินความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มลู 

 2.50 – 3.00            หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 
            2.00 – 2.49            หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัพอใช ้

          ตาํกว่า  2.00           หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขนัที 1      ขนัเตรียมผูเ้รียน 

              1.   ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม  
                2.   ครูชีแจงวธีิการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม ใหน้กัเรียนทราบ 

 ขนัที 2      ขนัเรียนรู้ 

     1. ครูทบทวนขันตอนการใช้งานโปรแกรม  Internet Explorer  ส่วนประกอบ 
เครืองมือพนืฐานของโปรแกรม Internet Explorer   
 . ครูอธิบายขนัตอนการปฏิบติัเกียวกบัการสืบคน้ขอ้มูลโดยการสาธิตและใหน้กัเรียน 

อภิปรายซกัถาม 

 . นกัเรียนศึกษาซีดีรอมเรือง การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์                                                             
 . ครูแจกชุดการเรียนรู้ชุดที 4 เรืองการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์    
 . นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู้โดยศึกษาคาํชีแจง จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้    
ใบงาน ซึงหากนกัเรียนเกิดความสงสยัไม่เขา้ใจใหถ้ามครู 

               6.   นักเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแผนในชุดการเรียนรู้โดยครูคอยสังเกตการดําเนิน
กิจกรรมของนกัเรียนและคอยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 ขนัที 3    ขนัสรุป 

       1.   นกัเรียนศึกษาโปรแกรมนาํเสนอการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์                                                            
 2.   ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้เรืองการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์                                        
                 3.   นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนชุดการเรียนรู้ที 4  เรือง การสืบคน้ขอ้มูลจาก
เวบ็ไซต ์                                                                                                                
 

สือการเรียนรู้ 

      1.   ชุดการเรียนรู้ที 4 เรือง การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์                                                            
      2.   ซีดีรอมเรือง การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์                                                            

     3.   โปรแกรมนาํเสนอการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์   
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ข้อคดิเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

 

                             ลงชือ………………………………………….. 

                               (นายนิวติั  ม่วงเงิน) 
                                 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัเจริญธรรม 

 

บันทึกผลหลังสอน 

 .   ผลการสอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

 .  ปัญหา/อุปสรรค 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 3.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
 

 

                ลงชือ................................................ผูส้อน 

            (นางสาววารุณี   ภิรมยเ์มือง) 
          ครูโรงเรียนวดัเจริญธรรม 

   ส
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การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
   เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายทีช่วยเพิมประสิทธิภาพในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
ในการติดต่อสือสาร และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้รวดเร็วยิงขึนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีขอ้มูลอยูจ่าํนวนมาก ถา้เราเปิดไปทีละหน้าอาจจะตอ้งเสียเวลาในการคน้หา และไม่
พบขอ้มูลทีเราตอ้งการ ดงันนัจึงตอ้งมีวธีิการคน้หาขอ้มูลอยา่งรวดเร็วใชเ้วบ็ไซตท์ีมีโปรแกรมช่วย
ในการสืบคน้ (Search Engine) ซึงจะรวบรวมรายชือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เอาไว ้ผูใ้ชเ้พียงแต่ทราบหัวขอ้
ทีตอ้งการ และเขา้ไปสืบคน้หาชือของของเวบ็ไซตต่์าง ๆ จะไดข้อ้มูลทีตอ้งการ  
 

วิธีการสืบค้นข้อมูล   
 เมือเราตอ้งการเขา้ไปดูขอ้มูลในเวบ็ไซตต์อ้งจดทีอยู ่(URL) ของเวบ็ไซตไ์ว ้ แลว้พิมพ์
ป้อนทีอยูข่องเวบ็ไซต์ลงไปในช่องทีอยู่ของโปรแกรมบราวเซอร์แลว้กดแป้น  Enter เพียงเท่านี
โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซพลอเรอร์ก็จะติดต่อไปทีคอมพวิเตอร์ตามทีอยูแ่ละดาวน์โหลดไฟล์เวบ็
มาแสดงทีหนา้จอภาพทนัที 
 

ข้อควรรู้ในการพิมพ์  
 . ป้อนทีอยูเ่วบ็ไซตใ์นช่องทีอยู ่
 . จะตอ้งพมิพติ์ดกนัทงัหมด  อยา่ใหมี้ช่องวา่ง 

 . ใชต้วัพมิพเ์ล็กทงัหมด ไม่ใชต้วัพมิพใ์หญ่ 
  ไปที  เสิร์ช  เอ็นจิน  (Search  Engine)ในอินเทอร์เน็ตมีเวบ็ไซตท์ีทาํหนา้ทีเป็นเครืองมือ
คน้หาโดยเฉพาะเรียกเวบ็นีว่า  Search  Engine  ทีหน้าแรกของเวบ็ไซตนี์จะมีช่องสาํหรับป้อนคาํ
และปุ่มสงัคน้ 
      สญัลกัษณ์หรือรหสัทีปรากฏนีเรียกวา่  URL  คือการระบุเส้นทางทีเก็บเวบ็เพจโดยระบุ
คอมพวิเตอร์  ตาํแหน่ง และชือไฟลเ์วบ็เพจ 

ใบความรู้สําหรับครู 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 4 

เรือง การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ 
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ข้อคดิในการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 . ตอ้งมีการรวบรวมจากหลายแหล่ง และวิเคราะห์ขอ้มูลก่อนนาํไปใช ้เพือให้เกิด
ความถูกตอ้ง น่าเชือถือ สอดคลอ้งตรงกนั 

 . ผูใ้ช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะตอ้งมีจริยธรรมในการใชง้าน ไม่ทาํให้ผูอื้น
เดือดร้อน หรือเสือมเสีย และร่วมดูแลป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 

การตรวจดูเว็บเพจและเว็บไซต์ต่าง ๆ  ทาํไดห้ลายวธีิ  ตวัอยา่งเช่น 

 .   การป้อนทีอยู่ของเว็บ   ถา้เราทราบทีอยู ่ URLของเวบ็เพจในอินเทอร์เน็ต ก็เพียงแต่
พมิพป้์อนลงในช่อง  Address  โดยไม่ตอ้งพมิพ ์Http : //  เมือพิมพเ์สร็จให้กดแป้น Enter  หรือ  Go  

เพยีงเท่านี  โปรแกรม Internet  explorer  ก็จะติดต่อไปทีคอมพวิเตอร์ตามทีอยูแ่ละดาวน์โหลดไฟล์
เวบ็มาแสดงบนจอภาพของเรา 
                     การพิมพป้์อนทีอยูมี่ขอ้ควรระวงัคือ  ห้ามพิมพผ์ิด  แต่โปรแกรมก็ช่วยให้หาง่าย
โดยเก็บบนัทึกทีอยูเ่วบ็เพจทีเคยดูไว ้ ดงันนัเมือเริมตน้พิมพท์ีอยูเ่พียง  -  ตวัอกัษรก็จะปรากฏ
รายการทีอยูท่ีมีเพยีง -  ตวัอกัษรนนัมาใหค้ลิกเลือกไดท้นัที 

 .   การใช้เครืองมือค้น  มีอยู่หลายแห่งให้เลือกตามความเหมาะสมหรือแลว้แต่ความ
ถนดั  เพราะมีความสามารถและวิธีการใชง้านคลา้ยกนัคือ ป้อนคาํหรือวลีเกียวกบัสิงทีเราตอ้งการ
คน้ในช่องคน้   
       ปุ่ ม  Search  ทีแถบเครืองมือใชส้าํหรับคน้หาเวบ็เพจทีมีขอ้มูลทีตอ้งการคน้                   
 

ตัวอย่างเว็บไซต์สําหรับค้นทีนิยมมาก 

 Google   กูเกิล   www.google.com  หรือ  www.google.co.th   เป็นเวบ็ไซตส์าํหรับคน้
ยอดนิยมอนัดบัหนึงทวัโลก 

 YAHOO   ยาฮู  www.yahoo.com         MSN  www.msn.com      www.thaimail.com  

www.kapook.com      www.sanook.com  ฯลฯ 
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ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ GOOGLE  

 1.   เขา้ไปที www.google.co.th แลว้พิมพค์าํทีตอ้งการลงไป ตวัอยา่ง พิมพค์วามหมาย
ของอินเทอร์เน็ตลงไป  

 2.   กดปุ่มคน้หาโดย  Google 
  

 

 
 3.   จะปรากฏรายชือเวบ็เพจต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง โดยเรียงลาํดบัจากคาํทีตรงกบัความ
ตอ้งการมากทีสุด  

 

 

 
                   
                  
 

 

 

               4.  แลว้เราก็เลือกเวบ็ไซตใ์ดเวบ็ไซตห์นึงทีตอ้งการ แลว้เปิดดูไดท้นัที หากไม่ตรงกบั
ทีตอ้งการก็คลิกเมาส์ไปทีปุ่ ม Back เพอืกลบัไปทีหนา้เดิมอีกครังแลว้เลือกใหม่  

 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 237 

 

การดาวน์โหลดข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  

                   กรณีตอ้งการภาพบนอินเทอร์เน็ตทาํตามขนัตอนดงันี  

 

 
 

การเปิด Download ข้อมูลจาก เว็บไซต์ 

 มีขนัตอนดงันี  

      1.  ใหเ้รียกเวบ็ไซตท์ีตอ้งการจะ Download ขอ้มูลขนึมาก่อน  

      2.   จากนนัคลิกเลือกไฟลท์ีจะ Download กดปุ่ มเมา้ส์ทางขวาจะปรากฏคาํสงัขึนมาให ้ 

 

 
 

 เลือก Save Target AS เลือก Directory ทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในจอภาพของ Save As 

เลือก Save 

 จะปรากฏหนา้จอภาพทีแสดงรายละเอียดของเวลาทีใชใ้นการ Download จาํนวนไบตท์ี 
Transfer ขึนมาให ้
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 การ Save รูปภาพ จากเว็บไซต์ 

 

 

 มีขนัตอนดังนี  

      1.   ใหเ้ปิดเวบ็เพจทีเราตอ้งการ Save รูปภาพ ขึนมา 

  
      2.   กดปุ่มเมา้ส์ทางขวาตรง Background เพอืเรียกคาํสงั ดงัรูป  

                   3.   เลือกคาํสัง Save Picture As… จะปรากฏหน้าจอภาพของ Save Picture ขึนมาให ้ 
ดงัรูป  

     4.   เลือก Directory ทีใชใ้นการ Save Picture ใส่ชือช่อง File Name หรือใชชื้อทีมี
ขึนมาใหแ้ลว้ก็ได ้ 

     5.   คลิกที Save as type เลือกส่วนขยาย และคลิก Save  
 

 กรณข้ีอมูลเป็นชนิดข้อความ ให้ทําการดังนี  

                  1.   เรียกเวบ็ไซตท์ี 
ตอ้งการขอ้มูลขึนมาก่อน ทาํแถบสี 

เลือกขอ้มูลทีตอ้งการ แลว้กดปุ่ มเมา้ส์ 
ทางขวา เลือกคาํสงั Copy  
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 2.   นาํไปวางในโปรแกรมทีเราตอ้งการ เช่น Microsoft Word แล้วปรับปรุงแก้ไข 

ปรับแต่งตามทีเราตอ้งการ  

 
 

การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนันมีประโยชน์อยู่หลายด้านดังนี 

            1.   ประหยดัเวลา :: อยา่งทีรู้กนัอยูแ่ลว้วา่ มีทุกอยา่งอยูใ่นอินเทอร์เน็ต ขึนอยูก่บัว่าเรา
จะมีวธีิการคน้หาและนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งไรโดยไม่ตอ้งเสียเวลาไปเสาะหาขอ้มูลจากแหล่งความรู้จริง 
เช่นหอ้งสมุด  หนงัสือ วารสาร หรือจากบุคคลผูรู้้อืน ๆ  

 2.   ไดข้อ้มูลครบถว้น :: เนืองจากการสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตนัน เราสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลไดอ้ยา่งหลากวิธีแบบ เช่น ขอ้มูลขอ้ความ ขอ้มูลรูปภาพ ขอ้มูลมลัติมีเดีย หรืออืน ๆ 
ในเนือหาหนึง ๆ ก็สามารถนาํขอ้มูลทีหลากหลายรูปแบบมาอา้งอิงไดอ้ยา่งหลากหลาย 

              3.   มีการแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างกัน :: ชุมชนในการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตนัน      
เป็นชุมชนทีมีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารกนั ในลกัษณะให้ฟรี หรือมีค่าใชจ่้ายบา้ง ถา้หากเรามี     
การแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างกัน ย่อมทาํให้การคน้หาขอ้มูลทีสาํคญัมีความหลากหลายมากขึน 

แหล่งทีสามารถสืบคน้ขอ้มูลได ้ไดแ้ก่ เวบ็ไซตท์ีให้บริการขอ้มูลต่าง ๆ หรือเวบ็ไซตท์ีมีเวบ็บอร์ด
เพอืแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั เป็นตน้ 
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สือประสม 
 
 

จาก....ซีดีรอม 
 

เรือง  การสืบค้นข้อมูลจากเวบ็ไซต์ 
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    เวบ็ไซต ์(Web Site) คือ  แหล่งทีเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารและสือประสมต่าง ๆเช่น  
ภาพ   เสียง  ขอ้ความ  ของแต่ละบริษทัหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านีว่า เวบ็เพจ 
(Web Page) และเรียกเวบ็หนา้แรกของแต่ละเวบ็ไซตว์่า โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวไดว้่า 
เวบ็ไซต ์ ก็คือ เวบ็เพจอยา่งนอ้ยสองหนา้ทีมีลิงค ์(Links) ถึงกนัตามหลกัคาํวา่ เวบ็ไซตจ์ะใชส้าํหรับ
ผู ้ที มี คอมพิว เตอ ร์แบบเ ซิ ร์ฟ เวอ ร์ห รือจดทะ เบียน เ ป็นของตน เอง เ รียบร้อยแล้ว เ ช่น 
www.google.co.th ซึงเป็นเวบ็ไซตท์ีใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลเป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
เรือง  เว็บไซต์ 
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เว็บเพจ (Web Page) 

               
 เว็บเพจ (Web Page)  คือ หนา้เวบ็แต่ละหนา้ทีประกอบไปดว้ยขอ้มูล รูปภาพ เสียง และ
วิดีโอ  โดยเป็นข้อมูลแบบสือผสมหรือมัลติมี เดีย ในเว็บไซต์หนึงจะมีเว็บเพจหลาย ๆ หน้า 
เปรียบเสมือนกับหน้าหนังสือในหนึงเล่มทีถูกแบ่งเป็นหน้า ๆ ส่วนจะมีกีหน้านันก็จะขึนอยู่กับ
เนือหาของแต่ละเวบ็ไซตน์นั 
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โฮมเพจ (Home Page) 

                
 โฮมเพจ (Home Page) คือ เวบ็เพจหน้าแรกสุดของขอ้มูลในเวบ็ไซต์หนึงเวบ็ไซต ์เมือ
เราเปิดเว็บไซตข์ึนมาแลว้ก็จะปรากฎเป็นหน้าเว็บเพจ เว็บเพจหน้าแรกนี เราจะเรียกว่า โฮมเพจ   
โดยจะมีลิงคไ์ปยงัเวบ็เพจหนา้ต่าง ๆ ทงัในเวบ็ไซตเ์ดียวกนัและก็ต่างเวบ็ไซตไ์ดด้ว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุป เวบ็ไซต ์คือ ชือเรียกหรือทีอยูข่องเครืองคอมพิวเตอร์ทีให้บริการ 

เวบ็เพจ คือ หนา้แต่ละหนา้ทีมีการเชือมโยงถึงกนั 
 
 
 
 

โฮมเพจ คือ หนา้แรกทีเขา้สู่เวบ็ไซตน์นั ๆ 
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ส่วนประกอบของเว็บเพจทีสําคญั มีดังนี 
 1.  ขอ้ความ (Text) ไดแ้ก่ ตวัอกัษร ตวัเลข ซึงอาจเป็นภาษาองักฤษ  ไทย  หรือภาษา  
อืน ๆ ก็ได ้

 2.  กราฟิก (Graphics) ไดแ้ก่ ภาพวาดและรูปภาพต่าง ๆ 

 3.  มลัติมีเดีย (Multimedia) ไดแ้ก่ ภาพเคลือนไหว ภาพวดิีทศัน์ เสียง 

 4.  ลิงค์ (Link) ขอ้ความหรือรูปภาพทีมีลักษณะพิเศษ ซึงสามารถเชือมโยงไปยงั     
เว็บเพจอืน ๆ ได้ เราสามารถตรวจสอบได้ว่าส่วนใดเป็นลิงคโ์ดยนําเมาส์ไปชีสัญลักษณ์เมาส์        
จะเปลียนเป็นมือ  แสดงวา่ส่วนนนัเป็นลิงค ์

 

   Graphic  Multimedia 

 

 
                   Link                 Text 
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การแบ่งกลุ่มเว็บ 
  

 

 อินเทอร์เน็ตมีกาํเนิดมาจากเครือข่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ชือโดเมนระดบับนสุด
ในยุคแรก จึงมีกลุ่มเครือข่ายทีใชง้านอยู่ 6 กลุ่มดว้ยกนั เมืออินเทอร์เน็ตขยายตวัออกไปทวัโลก     
จึงตอ้งมีการจดัสรรชือโดเมนใหแ้ต่ละประเทศ การกาํหนดชือโดเมนระดบับนสุดประจาํประเทศใช้
อกัขระยอ่สองตวั 

 1.  Organization Domains เป็ดโดเมนเนมระดับสูงสุดซึงแสดงถึงองค์การ  หรือ
หน่วยงาน 

 

ชือโดเมน ความหมาย 
com เป็นเครือข่ายองคก์ารเอกชน 
edu เป็นเครือข่ายหน่วยงานการศึกษาหรือมหาวิทยาลยั 
gov เป็นเครือข่ายงานภาครัฐบาล 
mil เป็นเครือข่ายงานทางทหาร 
net เป็นเครือข่ายผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) 
org เป็นเครือข่ายองคก์ารทีมิไดมุ่้งหวงัผลกาํไร 
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           2. Geographical Domains เป็นโดเมนเนมระดบัสูงสุดแบ่งตามลกัษณะภูมิศาสตร์หรือ 

           แบ่งตามประเทศ 
 

ชือโดเมน ความหมาย 

fr ฝรังเศส 

gr กรีก 

hk ฮ่องกง 
id อินโดนีเซีย 

it อิตาลี 

jp ญีปุ่น 

kr เกาหลีใต ้
lk ศรีลงักา 
nz นิวซีแลนด ์

ชือโดเมน ความหมาย 

th ไทย 

uk สหราชอาณาจกัร  (องักฤษ) 

us สหรัฐอเมริกา 
 
โดเมนเนมในประเทศไทย 
 ในประเทศไทยใช ้.th เป็นโดเมนประจาํประเทศ โดยมีโดเมนยอ่ย 5 โดเมนไดแ้ก่ 

โดเมน กลุ่ม 
or องคก์รไม่แสวงผลกาํไร 
ac สถาบนัการศึกษา 
go หน่ายงานราชการ 
co หน่วยงานภาคเอกชน 
net องคก์ารให้บริการเครือข่าย 
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คาํชีแจง 

 . ครูผูส้อนเตรียมเอกสารและวสัดุอุปกรณ์การสอน ดงันี 

                     1.1  แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการใช ้E- mail                          จาํนวน    1      ชุด                        
                          1.2  คู่มือนกัเรียน                                                                        จาํนวน    12    ชุด 

                         1.3  กระดาษคาํตอบแบบทดสอบ                                               จาํนวน    12    ชุด 
                     2.    บทบาทและหนา้ทีของครูผูส้อน 

         2.1 ครูศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้ ชุดที 5 อยา่งละเอียดโดยศึกษาคู่มือ
สาํหรับครู  คู่มือสาํหรับนกัเรียน 
        2.2 สาํหรับการสอนครังแรกครูจาํเป็นตอ้งชีแจงให้นักเรียนเขา้ใจบทบาทหน้าที
ของนกัเรียนในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ 
        2.3  จดักิจกรรมการเรียนรู้และการวดัประเมินผลให้เป็นไปตามลาํดบัขนัตอนของ
ชุดการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้
         2.4  ครูควรเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและเป็นทีปรึกษาของนักเรียนขณะทีนักเรียนดาํเนิน
กิจกรรม 
         2.5 หลงัการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้เสร็จแลว้  ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัใช้
ชุดการเรียนรู้แต่ละชุด 
             2.6  ในกรณีทีนกัเรียนขาดเรียน  ครูควรให้นักเรียนทีขาดเรียน เรียนเป็นรายบุคคล
จากชุดการเรียนรู้    
                 2.7  นกัเรียนทีไม่ผา่นการประเมินผลหลงัเรียนตอ้งทาํกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ 

 

 

 

 

 

ใบความรู้สําหรับครู 

ชุดการเรียนรู้ที 5 

เรือง การใช้ E- mail 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์)                    ชนัประถมศึกษาปีที 6 

เรือง การใช ้E- mail                                                                                             เวลา  4  ชวัโมง 

............................................................................................................................................................. 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวัด 
        มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน        
การสืบคน้ขอ้มูลการเรียนรู้ การสือสาร การแก้ปัญหา การทาํงาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

             ตวัชีวดั  ง 3.1  ป.6/2   ใชค้อมพวิเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
 

สาระสําคญั  
  การใช ้E-mail  หรือไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  เป็นวิธีสือสารในอินเทอร์เน็ตทีนิยมกนั
มากทีสุดในปัจจุบนั โดยผูรั้บและผูส่้งจดหมายสามารถติดต่อกนัไดโ้ดยอาศยัอินเทอร์เน็ต  การส่ง
จดหมายธรรมดานนัตอ้งมีชือทีอยูผู่รั้บไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  ก็เช่นเดียวกนัมีชือทีอยูผู่รั้บ  ก็คือ 
E-mail  Address  ซึงผูใ้ชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์จะตอ้งมี 
 

สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้ 

       การสามารถสมคัร E-mail    

      การรับ – ส่ง E-mail 

                 ทักษะ/กระบวนการ 

  บอกความหมายของ E-mail   หรือไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 

  นกัเรียนสามารถสมคัร E-mail   และรับ – ส่ง E-mail ได ้

  นกัเรียนสามารถบอกแหล่งใหบ้ริการไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ได ้

      คุณลกัษณะ 

  มีระเบียบวนิยั มีความรับผดิชอบและความรอบคอบในการทาํงาน 
 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน                
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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  ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ใฝ่เรียนรู้ 

  มุ่งมนัในการทาํงาน 

 ชินงาน/ภาระงาน 

  บอกความหมายของ E-mail   หรือไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 

  สมคัร E-mail   และรับ – ส่ง E-mail ได ้

  บอกแหล่งใหบ้ริการไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ได ้
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

            1.  วธีิการวดัและประเมินผล 

                       1.1 ตรวจจากใบงาน และ แบบทดสอบหลงัเรียนชุดที 5 เรือง การใช ้E- mail                                      
                       1.2 ประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานดา้นการใชค้อมพวิเตอร์สืบคน้ขอ้มูล 

            2.   เครืองมือการวดัและประเมินผล 

                        2.1  ใบงาน และ แบบทดสอบหลงัเรียนชุดที 5 เรือง การใช ้E- mail                                                     
                        2.2  แบบประเมินแบบรูบริค (Rubric) 
 

เกณฑ์การประเมนิความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพวิเตอร์สืบค้นข้อมูล 

ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน 
ระดับการประเมนิ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
การสมคัรอีเมล ์ เลือก Website ทีให้สมคัรฟรีe-

mail ได/้กรอกใบสมคัรได/้ส่งใบ
สมคัรได/้ไดรั้บการตอบรับเป็น
สมาชิก/จาํ e-mail และรหัส ผา่น
ได ้ 

เลือก Website ทีให้สมคัร
ฟรีe-mail ได/้กรอกใบ
สมคัรได/้ส่งใบสมคัรได/้
ไดรั้บการตอบรับเป็น
สมาชิก 

เลือก Website ที
ให้สมคัรฟรีe-mail 

ไม่ถูกตอ้ง 

การรับและส่งอีเมล ์ พิมพ ์e-mail และรหัสผา่นได/้ส่ง
จดหมายไปให้เพือนได/้แนบ
ไฟลข์อ้มลูได/้แนบไฟลรู์ปภาพ
ได/้เปิดกล่องจดหมายเพืออ่าน
ขอ้มลูได ้

พิมพ ์e-mail และรหัสผา่น
ได/้ส่งจดหมายไปให้
เพือนได/้แนบไฟลข์อ้มลู
ได/้แนบไฟลรู์ปภาพได ้

พิมพ ์e-mail และ
รหัสผา่นไม่
ถูกตอ้ง 
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           เกณฑก์ารตดัสินความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มลู  
     2.50 – 3.00            หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 
    2.00 – 2.49            หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัพอใช ้

        ตาํกว่า  2.00           หมายถึง     ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขนัที 1      ขนัเตรียมผูเ้รียน 

                  1.  ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม  
                  2.  ครูชีแจงวธีิการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสมใหน้กัเรียนทราบ 

  ขนัที 2     ขนัเรียนรู้ 

     1.   ครูทบทวนขนัตอนการใชง้านโปรแกรม Internet Explorer   
  2.   ครูอธิบายขนัตอนการปฏิบติัเกียวกบัสมคัร E-mail   และรับ – ส่ง E-mail โดย   
การสาธิตและใหน้กัเรียนสนทนา ซกัถาม 

  3.   นกัเรียนศึกษาซีดีรอมเรือง การใช ้E- mail  
  4.   ครูแจกชุดการเรียนรู้ชุดที 5 เรืองการใช ้E- mail   
  5.   นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู้ โดยศึกษาคาํชีแจง  จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้ 
ใบงาน ซึงหากนกัเรียนเกิดความสงสยัไม่เขา้ใจใหถ้ามครู 

      6.  นักเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแผนในชุดการเรียนรู้  โดยครูคอยสังเกตการดาํเนิน
กิจกรรมของนกัเรียนและคอยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

 ขนัที 3    ขนัสรุป 

      1.   นกัเรียนศึกษาโปรแกรมนาํเสนอการใช ้E- mail                                                                                    
            2.   ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้เรืองการใช ้E- mail                                                                
              3.   นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนชุดการเรียนรู้ที 5  เรือง การใช ้E- mail                                             
 

สือการเรียนรู้ 

      1.   ชุดการเรียนรู้ที 5 เรือง การใช ้E- mail                                                                                              
      2.   ซีดีรอมเรือง การใช ้E- mail    
      3.   โปรแกรมนาํเสนอการใช ้E- mail                                                                                              
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ข้อคดิเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

 

                ลงชือ………………………………………….. 

              (นายนิวติั  ม่วงเงิน) 
              ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัเจริญธรรม 

 

บันทึกผลหลังสอน 

 .   ผลการสอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

 .  ปัญหา/อุปสรรค 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 3.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
 

 

ลงชือ................................................ผูส้อน 

      (นางสาววารุณี   ภิรมยเ์มือง) 
   ครูโรงเรียนวดัเจริญธรรม 

   ส
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\ 

 

 

 

 

                                               
                      ความหมายของอีเมล์ (E - mail) 
                

  
                    

                   
 

 อี เมล์  (E-mail) หรือElectronic เป็นไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ รับ  - ส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์โดยผา่นระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (Computer Network) ไปยงัผูรั้บทีอาจจะอยูท่ีใด
ก็ไดใ้นโลก การใช้งานอีเมล์ทาํให้เราสามารถติดต่อกบัผูค้นทวัโลกไดท้นัทีโดยทีเราสามารถรับ
และตอบจดหมายกลบัไดภ้ายในเวลาไม่กีนาที ทาํใหผู้ใ้ชง้านมีความสะดวกรวดเร็วไม่ตอ้งเสียเวลา
รอคอยทียาวนานเหมือนกับไปรษณีย์ทัวไป  การติดต่อโดยใช้ไปรษณีย์ธรรมดาติดต่อ
ภายในประเทศอาจใชเ้วลาประมาณ -  วนั ถา้หากเป็นจดหมายทีส่งไปยงัต่างประเทศ (Air mail) 
อาจใชเ้วลานานเป็นสัปดาห์ E-Mail ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายซึงถูกกว่าการใชโ้ทรศพัท์หรือการส่ง
จดหมายโดยวธีิปกติทีใชก้นัหลายเท่าตวัโดยทวัไป  ค่าใชจ่้ายในการส่ง E-Mail ไม่ว่าจะส่งจากแห่ง
ใดในทุกมุมโลกก็ไม่ต่างกนัไม่วา่จดหมายนนัจะสนัหรือยาวจะส่งไปใกลห้รือไกล   
 

 

 
 

   

  

\
ใบความรู้สําหรับครู 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 5 

เรือง การใช้ E - mail 
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การสมัครอีเมล์  

         
                 1.    เขา้สมคัรไดท้าง Internet  ใน website ทีมีบริการสมาชิก e-mail   
            2.    ศึกษาเงือนไงการใชบ้ริการ  

            .    ถา้ตกลงตามเงือนไข  จะมีแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลส่วนตวั และการกาํหนดชือผูใ้ช ้   
(User Login) แลว้ทาํตามขนัตอนจนเสร็จสมบูรณ์  ก็จะเป็นสมาชิกและใช ้e-mail นนัได ้

  

รายการทีมีใน e-mail 

 

  เช็ดจดหมายใหม่  

  เขียนจดหมาย  
  ตูจ้ดหมาย  

 สมุดบนัทึกทีอยู ่
 

 
 

 ทีอยู่ (Address)  หมายถึงทีอยูอิ่เล็กทรอนิกส์ทีใชใ้นการติดต่อทางอีเมล ์ซึงจะมีรูปแบบ   
ดงันีคือ 

 username@domain name 

  username  คือ  บญัชีชือสมาชิกหรือชืออีเมล์ จะตอ้งอักษรเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ตัวเลข  ประกอบด้วยตัวอักษรตังแต่ 3-15 ตัว  ทีสําคัญในชือต้องไม่มีช่องว่าง อักขระหรือ
เครืองหมายพเิศษแทรกอยู ่

     @    คือ  เครืองหมาย แอท-ซาย คนัระหวา่งชือ โฮสต ์และโดเมเนม 

      Domain   คือ   โดเมนเนมหรือเวบ็ไซตท์ีใหบ้ริการอีเมล์ 
ตัวอย่าง E-mail Address  เช่น 

 
        smo2003@yahoo.com 

      ชือ user name    at     ชือโดเมนหรือเวบ็ไซต์                                       
 

ดงันนัเวลาอ่าน จะตอ้งอ่านวา่ “เอสเอ็มโอสองศูนยศ์ูนยส์าม แอท ยาฮู ดอท คอม” 

ทีอยู่สําหรับอีเมล์ (E-mail Address) 

   ส
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                  .  ทาํให้การให้การติดต่อสือสารทวัโลกเป็นไปอยา่งรวดเร็วทนัที ระยะทางไม่เป็น
อุปสรรค สาํหรับอีเมลใ์นทุกแห่งทวัโลกทีมีเครือข่ายคอมพวิเตอร์เชือมต่อถึงกนัได ้สามารถเขา้ไป
สถานทีเหล่านันไดทุ้กที ทาํให้ผูค้นทวัโลกติดต่อถึงกนัได้ทนัที ผูรั้บสามารถจะรับข่าวสารจาก 
อีเมลไ์ดแ้ทบจะทนัทีทีผูส่้งจดหมายส่งขอ้มูลผา่นทางคอมพวิเตอร์เสร็จสิน  
  .   สามารถส่งจดหมายถึงผูรั้บทีตอ้งการได้ทุกเวลา แม้ผูรั้บจะไม่ได้อยู่ทีหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์ก็ตาม จดหมายจะถูกเก็บไวใ้นตูจ้ดหมายของคอมพิวเตอร์และเป็นส่วนตวั จนกว่า 
เจา้ของจดหมายทีมีรหสัผา่นจะเปิดตูจ้ดหมายของตนเอง  
   .  สามารถส่งจดหมายถึงผูรั้บหลายๆ คนไดใ้นเวลาเดียวกนั โดยไม่ตอ้งเสียเวลาส่ง
ใหท้ีละคน กรณีนีจะใชก้บัจดหมายทีเป็นขอ้ความเดียวกนั เช่น หนงัสือเวียนแจง้ข่าวให้สมาชิกใน 
กลุ่มทราบหรือเป็นการนดัหมายระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม เป็นตน้  
  .  ช่วยประหยดัเวลาในการเดินทางไปส่งจดหมายถึงตู้ไปรษณีย  ์หรือทีทําการ
ไปรษณีย ์ประหยดัค่าใชจ่้ายในการส่ง เนืองจากไม่ตอ้งคาํนึงถึงปริมาณนาํหนัก และระยะทางของ
จดหมายเหมือนกบัไปรษณียธ์รรมดา  
                  .  ผูรั้บจดหมายสามารถเรียกอ่านจดหมายไดทุ้กเวลาตามสะดวก ซึงจะทาํให้ทราบว่า
ในตูจ้ดหมายของผูรั้บมีจดหมายกีฉบบั มีจดหมายทีอ่านแลว้ และยงัไม่ได้เรียกอ่าน กีฉบบั เมือ
อ่านจดหมายฉบบัใดแลว้หากตอ้งการลบทิงก็สามารถเก็บขอ้ความไวใ้นรูปของแฟ้มขอ้มูลได ้

 

    

  

  

ประโยชน์และความสําคญัของอเีมล์ 
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                คาํศัพท์ต่าง ๆ ทใีช้ในระบบการ รับ-ส่ง อเีมล์ 
 

 

 

 Inbox           หมายถึง     กล่องหรือทีสาํหรับเก็บอีเมล ์ทีมีผูส่้งเขา้มา  
                 Outbox         หมายถึง    กล่องหรือทีเก็บอีเมล ์ทีกาํลงัจะส่งออกไปหาผูอื้น  

     Compose หรือ New Mail    จะเป็นการส่งอีเมลใ์หม่ ไปหาผูอื้น  

     Forward                         จะเป็นการส่งต่ออีเมล ์ทไีดรั้บมานนัไปหาผูอื้น  

      Subject        หมายถึง    หวัขอ้ของอีเมลท์ีเราจะเขียนหรือส่งออกไป  

      To                หมายถึง     ชือหรืออีเมล ์ของผูท้ีเราตอ้งการส่งอีเมลไ์ปหา  
      CC               หมายถึง    การส่ง copy อีเมลน์นั ๆ ไปใหผู้อื้นทีตอ้งการดว้ย  

      BCC            หมายถึง    การส่ง copy อีเมลน์นั ๆ ไปใหผู้อื้นทีตอ้งการและไม่ใหผู้รั้บ 

          คนอืนมองเห็นวา่ มีการส่งไปใหใ้นช่อง BCC ดว้ย 
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 Web site ทีให้บริการ E-mail ฟรี  ได้แก่ 

 1.  http://www.yahoo.com  

 2.  http://www.hotmail.com  

      3.  http://www.thaimail.com  

      4.  http://www.chaiyo.com   

      5.  http://www.gmail.com  ฯลฯ 
 

วิธีการใช้งานทัวไป  

 
 

     1.   TO - หมายถึง ชือ E-mail สาํหรับผูรั้บ  

     2.    FROM - หมายถึง ชือ E-mail สาํหรับผูส่้ง  

                 3.    SUBJECT - หมายถึง หวัขอ้เนือหาของจดหมาย  

                 4.    CC - หมายถึงสาํเนา E-mail ฉบบันีไปใหอี้กบุคคลหนึง  

                 5.    BCC - หมายถึงสาํเนา E-mail ฉบบันีไปใหอี้กบคุคลหนึง แต่ผูรั้บ (TO) จะไม่ทราบ
วา่เราสาํเนาใหใ้ครบา้ง  

                 6.   ATTACHMENT - ส่ง file ขอ้มูลแนบไปพร้อมกบั E-mail  
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การลงทะเบียนการใช้งานอีเมล์     
                 ก่อนทีเราจะสามารถเริมตน้ใชง้านไดน้นัเราจะตอ้งทาํการลงทะเบียนขอใชบ้ริการอีเมล์
ก่อน ซึงในการลงทะเบียนนัน จะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถว้นเสียก่อน  ตวัอยา่งเช่น 
การลงทะเบียนเขา้ใชบ้ริการอีเมล์ของเวบ็ไซต์ เช่นใชเ้วบ็ไซต ์ของ http://www.hotmail.com โดย
ขนัตอนการลงทะเบียนสามารถทาํไดด้งันี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลิก ลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

1 
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                  2.    คลิกรับฟรี แลว้จะพบแบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ใช ้
 
 
 
 
 

2. 
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      3.   กรอกแบบฟอร์มสมคัร E-Mail 

           3.1 Username ในการเขา้ใช ้ใหใ้ส่ชือภาษาองักฤษและเปลียน@ windowslive.com 

ไปเป็น  Hotmail.Com ถา้ใส่ชือภาษาองักฤษแลว้ไม่ยอมรับแสดงว่าชือซาํกนั ตอ้งเปลียนชือใหม่   
หรือเพมิตวัเลขต่อทา้ยชือ เช่น  tanita 411276 (บนัทึกไวเ้พอืจะไดน้าํไปใช ้ในการเปิด E-Mail) 
                    3.2 กรอก Password (รหสัผา่น) และยนืยนั Password (รหัสผ่านอีกครัง) ใส่ตวัเลข
ทีจาํไดง่้ายทีสุด เช่น เบอร์โทรศพัท ์(บนัทึกไวเ้พอืจะไดน้าํไปใชใ้นการเปิด E-Mail) 
 
 
 

3 

3.1 

3.2 
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 4.   กรอก E-Mail สาํรอง จะเป็น  Username  ทีแตกต่างจาก การกรอกใน .  และตาม
ดว้ย @ hotmail.com  เช่น  ta2500@hotmail.com  และ ตอบคาํถาม  เพือใช ้ในการลืม Password  
(เลือก  คาํถามและ ตอบ  คาํตอบ) 
      5.   กรอกขอ้มูล  

   ชือ (ภาษาไทย) 
   นามสกุล(ภาษาไทย) 
   เพศ    

   ปีเกิด (ค.ศ.) เช่น ,    
   ประเทศ   
   จงัหวดั   
   รหสัไปรษณีย ์

 

 

 

4 
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 6.  พมิพข์อ้ความทีเห็นในภาพ  เพือยืนยัน  การสมคัร สมาชิก  และ ยอมรับ 
 

6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 263 

 
 

 7.   จะพบการแสดงทีสมคัร เสร็จเรียบร้อยแลว้  นาํ  Username และ  Password ไป
ใชไ้ด ้
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การส่งจดหมาย 
                    เมือ login เขา้สู่ระบบ hotmail ไดเ้รียบร้อยแลว้ จะขอนาํเสนอการส่งจดหมาย โดยมี
ขนัตอนดงันี  

1. คลิกทีแถบ  Compose   ดา้นบนขอ้งโปรแกรม 

 
 

                2.  จากนนัจะไดก้รอบสาํหรับพมิพจ์ดหมาย ภายในกรอบมีความหมาย ดงันี 

            ช่อง To:  สาํหรับกรอก e-Mail Address ของบุคคลทีท่านตอ้งการจะส่งลงไป  

  ช่อง Cc:  สาํหรับกรอก e-Mail Address ของบุคคลทีท่านตอ้งการจะสําเนาส่ง
จดหมายลงไป  

            ช่อง Bcc:  สาํหรับกรอก e-Mail Address ของบุคคลทีท่านตอ้งการจะสาํเนาส่ง
จดหมายลงไป แต่จะไม่แสดง e-Mail Address ของผูส่้ง  

                        ช่อง Subject  กาํหนดหวัขอ้จดหมาย  

           Attacthments  สาํหรับแนบ file ไปกบัจดหมาย  
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ขนัตอนการส่งจดหมาย 

 . กรอก e-Mail Address ของบุคคลทีท่านตอ้งการจะส่งในช่อง To   

 . กรอก e-Mail Address ของบุคคลทีท่านตอ้งการจะสาํเนาส่งในช่อง Cc  

 . กาํหนดหวัขอ้จดหมาย ในช่อง Subject  

 . พมิพข์อ้ความจดหมายทีตอ้งการส่ง  

 . ปุ่ ม Attachments ใหค้ลิกเพอืทาํการแนบแฟ้มขอ้มูล 
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การแนบแฟ้มข้อมูล 

                1. การแนบ file ให้คลิกทีปุ่ ม Attachments เพือทาํการแนบแฟ้มขอ้มูลไปกบัจดหมาย
จากนันท่านจะไดด้งัภาพ เมือไดก้รอบดงักล่าวแลว้ให้คลิกทีปุ่ ม Browse เพือนาํขอ้มูลทีตอ้งการ    
ส่งแนบ 

 

 
 

 . เลือก file ขอ้มูลทีตอ้งการส่งแนบ แลว้แลว้คลิกปุ่ ม Open 

 

 
 

 . จากนนัจะกลบัมาทีกรอบ Attachment อีกรอบ ต่อไปให้คลิกทีปุ่ ม Attach แลว้คลิก
ปุ่ ม OK ตามลาํดบั 
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 . เมือทาํการกาํหนดขอ้มูลทีตอ้งการแนบ Attach เรียบร้อยแลว้โปรแกรมจะกลบัมาที
หน้าจอพิมพ ์e-Mail อีกครัง ในคราวนีให้ตรวจทาน e-Mail Address, สาํเนา,หัวขอ้และขอ้ความ
จดหมายทีตอ้งการส่งอีกครัง หากถูกตอ้งแลว้ก็ใหค้ลิกปุ่ ม Send ไดเ้ลย  

 

 
 . จดหมายจะไดรั้บการส่งออกไป หากส่งเรียบร้อยแลว้จะไดห้นา้จอยนืยนัอีกครัง 
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การรับจดหมาย 
 . เมือไดท้าํการ login ท่านจะไดห้นา้จอดงัภาพ หรือใหค้ลิกที Inbox   

 
 

 

 . จะไดก้รอบ Inbox หรือกล่องจดหมายเขา้ ดงัภาพ ความหมายของกล่องจดหมาย 

ต่าง ๆ มีดงันี 

  กล่อง Inbox               คือ    กล่องจดัเก็บจดหมายเขา้ 
  กล่อง Junk Mail        คือ    กล่องจดัเก็บจดหมายทีไม่ตอ้งรับ 

  กล่อง Sent Message  คือ    กล่องจดัเก็บจดหมายทีส่งออกไป 

  กล่อง Drafts              คือ    กล่องจดัเก็บจดหมายทียงัเขียนไม่เสร็จและยงัไม่ได ้

                                                       ถูกส่งออกไป 

  กล่อง Trash               คือ     กล่องจดัเก็บจดหมายทีถูกลบออกไปจากกล่องอืน ๆ 
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ความหมายของกรอบ Inbox  

From       หมายถึง   ชือผูส่้งจดหมาย 

Subject    หมายถึง   หวัขอ้จดหมาย 

Date         หมายถึง   เดือนวนัทีส่งจดหมาย 

Size          หมายถึง   ขนาดของจดหมายทีส่งเขา้มา 
 

 

                    
 

 

 

สาํหรับจดหมายใหม่จะมีสญัญาลกัษณ์  อยูห่นา้ชือของผูส่้งจดหมาย และมีแถบสีเหลือง
คาดตลอดทงัแถว การเปิดจดหมายใหน้าํ Mouse ไปคลิกทีชือของผูส่้งจดหมายหรือใต ้From นนัเอง 

การตอบจดหมาย 

                  1.  เมืออ่านขอ้ความจดหมายจบแลว้ และตอ้งการตอบจดหมายกลบัใหค้ลิกทีปุ่ ม
Reply 
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                  2.  สงัเกตทีช่อง To จะมี e-Mail Address ของผูท้ีส่งจดหมายมาหาปรากฏอยู ่ซึงไม่
ตอ้งพมิพ ์e-Mail Address ลงในช่องนี จากนนัใหพ้มิพข์อ้ความตอบจดหมายเรียบร้อยแลว้ให้
คลิกปุ่ ม Send  

 

 
 

                  3. เมือส่งจดหมายเสร็จเรียบร้อยแลว้จะไดก้รอบยนืยนัการส่งจดหมาย ดงัภาพ  
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การลบจดหมาย 
                  เมือใชบ้ริการรับส่งจดหมาย e-Mail มาถึงระดบัหนึง จดหมายจะเต็มกล่องเก็บจดหมาย 
เมือจดหมายเตม็กล่องแลว้จะส่งผลใหโ้ปรแกรม  Mail ไม่ทาํงาน การจดัการลบจดหมายจึงเป็นสิงที
สาํคญัอยา่งหนึง ขนัตอนการลบจดหมายมีดงันี  

 

      1.  คลิกที Inbox เมือคลิกแลว้จะไดก้รอบ Inbox ดงัภาพ 

 

 
 

 

              2.  จากนนัคลิกเครืองหมายถูกทีกรอบสีเหลียม ดงัภาพ แลว้คลิกปุ่ ม Delete ตามลาํดบั  
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 3. จดหมายก็จะถูกลบออกจากกล่อง Inbox จดหมายทีถูกลบออกไปจะถูกนาํไปเก็บที 
Trash Can และจะถูกลบโดยอตัโนมติัต่อไป นนัหมายความว่าหากลบจดหมายผิด ก็ยงัสามารถ       
กูจ้ดหมาย จากกล่อง Trash Can นีได ้โดยการคลิกที Trash Can แลว้คลิกเครืองหมายถูกในกรอบ
สีเหลียมหนา้จดหมายทีตอ้งการกู ้จากนันมาคลิกทีเมนู Recover to Folder แลว้เลือกกล่องจดหมาย
ทีตอ้งการกูไ้ปเก็บไว ้ดงัภาพ  

 

 
การเลิกใช้งานอีเมล์ 

 หลงัเลิกใชง้านอีเมลแ์ลว้ควรออกจากอีเมลอ์ยา่งถูกตอ้งโดยลงชือเลิกใชง้านดว้ยทุกครัง
ตามวธีิดงันี 

     1.  คลิกปุ่ ม   ลงชือเลิกใช้   เพอืออกจากระบบ 

     2.  กลบัเขา้สู่หนา้เวบ็เพจ 
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สือประสม 
 
 

จาก....ซีดีรอม 
เรือง  ความรู้เกยีวกบัจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
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 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ต่างไปจากจดหมายทวั  ๆ ไป คือ จะตอ้งมีผูใ้ห้บริการ ซึง
เปรียบเทียบแลว้ก็ทีทาํการไปรษณียนี์เอง เป็นผูจ้ดัการส่งหรือรับจดหมายให้เรา ผูใ้ชง้านจะตอ้งมีที
อยูข่องตนเองกบัผูใ้ห้บริการนนั ๆ ซึงสามารถขอได ้บางทีอาจจะมีค่าบริการ แต่สาํหรับของไทย     
มีฟรีหลายที การขอทีอยูส่่วนใหญ่มกัเรียกกนัว่า อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) หรือเรียกสัน ๆ 
วา่ อีเมล ์(E-mail) เพอืใชใ้นการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

    
รูปแบบชือ Email Address     yourname@thaimail.com 

 1. yourname คือ ชือของนกัเรียน สามารถตงัเป็นชืออะไรกไ็ด ้(แต่ตอ้งไม่ซาํกบัของ
คนอืน) 

 . เครืองหมาย "@" สาํหรับกนัระหวา่ง ชือ กบั ชือเวบ็ไซต ์หรือ domain name  

 3. thaimail.com คือ ชือเวบ็ไซต ์หรือ domain name  

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เกียวกับจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชนิดของการรับส่ง E-mail  

     .  รับส่งโดยใชโ้ปรแกรม E-mail โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora    
      .  รับส่งโดยผา่น Web site เช่น www.yahoo.com, www.hotmail.com  
      .  รับส่งโดยผา่น Web Browser เช่น Netscape, IE เป็นตน้  

 การรับส่ง E-mail แบบที 1 ตามปกติจะตอ้งมีการกาํหนด Configuration  เพือกาํหนด 
Incoming Mail และ Outgoing Mail Server ซึงทาํให้เกิดความยุง่ยากในการ check mail เนืองจาก
บางคนไม่ไดมี้เครืองคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง หรือบางคนอาจจะตอ้งเดินทางบ่อย ๆ ทาํให้ไม่
ค่อยสะดวก ดงันนั แบบที 2 คือ check email ผา่น Web site จึงมีผูนิ้ยมมากทีสุดในโลก เนืองจากไม่
จาํเป็นตอ้งกาํหนด Configuration อะไรทงัสิน แค่เพียงสมคัรเป็นสมาชิกกบั Web site ทีให้บริการ 
แค่จาํชือ User และ Password เท่านัน ก็สามารถจะตรวจสอบ E-mailได้จากทีต่าง ๆ ทวัโลก                       

(การลงทะเบียนเพอืขอ E-mail แบบท ี2 นีจะเป็นการใหบ้ริการฟรี!) 
 1.  www.hotmail.com 

       เป็นเวบ็ไซตข์องต่างประเทศ ซึงปัจจุบนัพฒันาใหส้ามารถใชง้านภาษาไทยได ้
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 2.  www.yahoo.com เป็นเวบ็ไซตข์องต่างประเทศ ซึงปัจจุบนัพฒันาใหส้ามารถ 

                          ใชง้านภาษาไทยได ้

 

   3.  www.chaiyo.com     เป็นผูใ้หบ้ริการในประเทศไทยสาํหรับคนไทย ออกแบบ 

                          หนา้จอเป็นภาษาไทยสามารถใชง้านไดง่้าย 

 

 

 

 

  

 
                    4.  www.thaimail.com  เป็นผูใ้หบ้ริการในประเทศไทยสาํหรับคนไทย ออกแบบ 

                          หนา้จอ เป็นภาษาไทย 
สามารถใชง้านไดง่้าย 

 

 
 

 

 

มารถ

   ส
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สมุดกลาง
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ชุดการเรียนรู้สือประสม 
 

 

 

เรือง  การใช้อนิเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร 

สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 

 

 
 

 

โดย 

 
นางสาววารุณ ี   ภริมย์เมือง 

โรงเรียนวดัเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 
สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 
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คาํนํา 
                 

 ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง  การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร สําหรับนักเรียน               
ชนัประถมศึกษาปีที 6  ผูว้จิยัสร้างขึนเพอืเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง รวมทงัใชท้กัษะต่าง ๆในการศึกษาชุดการเรียนรู้ และ
เพอืใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้จากประสบการณ์ตรง 
 ด้วยเหตุดังกล่าวผูว้ิจยัได้จัดทาํชุดการเรียนรู้สือประสม  เรือง การใช้อินเทอร์เน็ต      
เพือการสือสาร  สําหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ซึงประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ทงัหมด         

5 เรือง คือ 
 

ชุดการเรียนรู้ เรือง เวลา 

ชุดการเรียนรู้ท ี1 

ประวตัคิวามเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต   ประกอบด้วย   
ใบความรู้   ใบงาน  ซีดีรอมประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  โปรแกรม
นาํเสนอประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  แบบทดสอบหลงัเรียน   

1  ชวัโมง 

ชุดการเรียนรู้ที 2 

การเชือมต่ออนิเทอร์เน็ต   ประกอบด้วย                                                           
ใบความรู้   ใบงาน  ซีดีรอมเรืองการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต โปรแกรม
นาํเสนอการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต  แบบทดสอบหลงัเรียน   

2  ชวัโมง 

ชุดการเรียนรู้ท ี3 

การใช้โปรแกรม Internet Explorer   ประกอบด้วย  
ใบความรู้   ใบงาน   โปรแกรมนาํเสนอการใชโ้ปรแกรม Internet  Explorer  
แบบทดสอบหลงัเรียน   

2  ชวัโมง 

ชุดการเรียนรู้ที 4 
การสืบค้นข้อมูลจากเวบ็ไซต์   ประกอบด้วย                                           
ใบความรู้   ใบงาน  ซีดีรอมเรืองการสืบคน้ขอ้มลู   แบบทดสอบหลงัเรียน     

3  ชวัโมง 

ชุดการเรียนรู้ท ี5 

การใช้ E-mail     ประกอบด้วย                                          
ใบความรู้   ใบงาน  ซีดีรอมเรืองการใช ้E-mail  โปรแกรมนาํเสนอ  
การใช ้E-mail 

4  ชวัโมง   

                     

   ผูว้จิยัหวงัว่าเป็นอยา่งยงิว่าเนือหา  สือ  ตลอดจนขอ้มูลต่างๆ ทีผูว้ิจยัไดร้วบรวมไวใ้น
ชุดการเรียนรู้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครู  ในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุวตัถุประสงคท์ีกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งดี 

 

                                                                                          นางสาววารุณี   ภิรมยเ์มือง 

                                                                      นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

                                                                                  บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัตถุประสงค์ 

 

 

 ชุดการเรียนรู้สือประสม เรือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพือการสือสาร  สําหรับนักเรียน            
ชนัประถมศึกษาปีที 6  มีวตัถุประสงคด์งันี 

 . เพอืใหน้กัเรียนมีความรู้และเขา้ใจเกียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตเบืองตน้ 

 . เพอืใหน้กัเรียนมีทกัษะกระบวนการในการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการศึกษาทีถูกตอ้ง 

 . เพอืใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการศึกษา 

 . เพือส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเองจากชุดการเรียนรู้เรือง
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพอืการสือสาร  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 
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ส่วนประกอบของชุดการเรียนรู้สือประสม 

 

 

 . ชุดการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียน ประกอบดว้ย 

1.1 คาํนาํ 
  .  วตัถุประสงค ์

  .  คาํชีแจงสาํหรับนกัเรียน 

  .  บทบาทของนกัเรียน 

  .  ขนัตอนการใชชุ้ดการเรียนรู้ 

  .  ใบความรู้ 

  .  ใบงาน 

  .  แบบทดสอบหลงัเรียน 

  .  เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
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คาํชีแจงสําหรับนักเรียน 

 

 

 

                        ชุดการเรียนรู้มีทังหมด 5  ชุด ได้แก่ 
 

 ชุดการเรียนรู้ที 1    ประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต     1     ชวัโมง                                                       
                  ชุดการเรียนรู้ที 2    การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต                       2      ชวัโมง                                                      
             ชุดการเรียนรู้ที 3    การใชโ้ปรแกรม Internet  Explorer      2      ชวัโมง      
 ชุดการเรียนรู้ที 4    การสืบคน้ขอ้มูล                                    3      ชวัโมง      
 ชุดการเรียนรู้ที 5    การใช ้E-mail                                        4      ชวัโมง      
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ชุดการเรียนรู้สือประสม 

ชุดที 1 
 

เรือง  ประวตัคิวามเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต 
 

 

 
 

 

 

 

โดย 

นางสาววารุณ ี ภริมย์เมอืง 

โรงเรียนวดัเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์) 
สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2                                              

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 

 

   ส
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      ตัวชีวัด 

      ง 3.1  ป.6/2     ใชค้อมพวิเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 . นกัเรียนอธิบายเกียวกบัความหมายของอินเทอร์เน็ตได ้

 . นกัเรียนบอกประวตัิความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได ้

 

คาํชีแจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ 

 . ใหน้กัเรียนศึกษาผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัและเนือหาอยา่งละเอียดรอบคอบ 

 . การเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้จะตอ้งปฏิบติัตามขนัตอนทีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด  
มีความซือสตัยต่์อตนเอง 

 . ถ้านักเรียนเกิดความสงสัย ไม่เข้าใจหรือมีปัญหา  สามารถขอคาํแนะนําจาก
ครูผูส้อนไดต้ลอดเวลา 

 . เมือนักเรียนศึกษาและปฏิบติักิจกรรมจากชุดการเรียนรู้ ชุดที 1 จบแลว้  นักเรียน  
แต่ละคนตอ้งทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 . ในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้  ชุดที 1 นกัเรียนมีเวลา  1 ชวัโมง 

 

 

 

 

 

 

คู่มือสําหรับนักเรียน 
ชุดการเรียนรู้ที 1 

เรือง  ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

   ส
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บทบาทของนักเรียน 
 

 

 . นกัเรียนอ่านคู่มือการใชชุ้ดการเรียนรู้ และปฏิบติักิจกรรมตามลาํดบัขนัตอน 

 . นักเรียนควรมีการวางแผนการทาํงาน  แบ่งหน้าทีและร่วมกันปฏิบติักิจกรรม     
หากเกิดขอ้สงสยัไม่เขา้ใจหรือมีปัญหานกัเรียนควรขอคาํแนะนาํจากครูผูส้อน 

 . ในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนควรปฏิบติังานให้ทนักบัเวลาทีกาํหนด
ไว ้

 . ขนัตอนสุดทา้ยของการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ ตอ้งทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 . นกัเรียนควรมีความร่วมมือร่วมใจ มีความสามคัคี  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและยอมรับฟังเสียงส่วนมากในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
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  ขันตอนในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสม 

 

 
ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้แต่ละเรืองแต่ละเรือง   

  

          
            ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้  

  
 

ดําเนินการใช้ชุดการเรียนรู้ดําเนินการใช้ชุดการเรียนรู้ 
  ..  ขนันาํเขา้สู่บทเรียนขนันาํเขา้สู่บทเรียน   

      แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้   

      บอกสิงทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติับอกสิงทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติั  

  ..  ขนัเรียนรู้ขนัเรียนรู้  

      นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามทีระบุไวใ้นใบงานนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามทีระบุไวใ้นใบงาน  

  ..  ขนัสรุปขนัสรุป  

                                    สรุป   อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ในชนัเรียนสรุป   อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ในชนัเรียน  
 

 

                                                    

                                                      
                                                                                                            ทดสอบหลงัเรียนทดสอบหลงัเรียน                                                         ไม่ผ่านไม่ผ่าน 

                                                                      
                                                                                  ผ่านผ่าน  
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ศึกษาชุดการเรียนรู้เรืองอนืต่อไปศึกษาชุดการเรียนรู้เรืองอนืต่อไป   

  

  

  

 

 

 

 
อินเทอร์เน็ตคอือะไร 

  อินเทอร์เน็ต (Internet)  มาจากคาํ  2  คาํ  คือ  Inter  + net 
 Inter  ยอ่มาจากคาํวา่  International   หมายถึง  ระหวา่งประเทศ  ระดบัสากล 
 net    ยอ่มาจากคาํวา่  network   หมายถึง  เครือข่าย 

      อินเทอร์เน็ต (Internet)   คือ ระบบเครือข่ายของเครืองคอมพิวเตอร์ซึงมีการเชือมโยง
ต่อกนัจาํนวนมากจนเป็นกลุ่มเครือข่ายขนาดใหญ่และคอมพิวเตอร์ทีอยูใ่นระบบเครือข่ายเหล่านี
สามารถรับส่งขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ทงัขอ้ความ  ภาพ  และเสียง  อีกทงัยงัเป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูล
ข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วแห่งหนึง 

 

 
 

 

 

ใบความรู้สําหรับครู 
ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 1 

เรือง  ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
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 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network ) หมายถึงการเชือมต่อคอมพิวเตอร์
ตงัแต่ 2 เครืองขึนไปเขา้ดว้ยกนัดว้ยสายเคเบิล หรือสืออืนๆทาํให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งขอ้มูล
แก่กนัและกนัได ้

 ระบบเครือข่าย (Network) จะเชือมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพือการติดต่อ 
สือสาร  เราสามารถส่งขอ้มูลภายในอาคาร หรือขา้มระหว่างเมืองไปจนถึงอีกซีกหนึงของโลก ซึง
ขอ้มูลต่างๆ อาจเป็นทงัขอ้ความ รูปภาพ เสียง ก่อใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็วแก่ผูใ้ช ้ความสามารถ
เหล่านีทาํใหเ้ครือข่ายคอมพวิเตอร์มีความสาํคญั และจาํเป็นต่อการใชง้านในแวดวงต่าง ๆ  
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อินเทอร์เน็ตเกิดขนึได้อย่างไร 

 

 พ.ศ. 2510  เป็นจุดเริมตน้ของอินเทอร์เน็ต เนืองจากสหรัฐอเมริกาเริมก่อตงัเครือข่ายที
เรียกว่า อาร์พาเน็ต (ARPANET หรือ Advanced Research Project Agency) เป็นเหตุผลทางทหาร
ในยคุสงครามเยน็ ซึงสหรัฐกลวัวา่รัสเซียอาจยงิขีปนาวธุนิวเคลียร์ เขา้มาถล่มจุดยทุธศาสตร์บางจุด 

ซึงอาจทาํให้คอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อกันอยู่เป็นอัมพาต จึงได้ริเริมงานวิจยัเครือข่ายใหม่ซึงเป็น 

เครือข่ายแบบกระจายศูนยท์ีจะไดรั้บความเสียหายนอ้ยทีสุดจากสงครามนิวเคลียร์ 

  พ.ศ. 2529  มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation: NSF) ไดน้าํ
เทคโนโลยกีารสือสารแบบใหม่ของ ARPANET มาใชเ้พือเชือมหน่วยงานในภูมิภาคต่าง ๆ เขา้กบั
ศูนยซุ์ปเปอร์คอมพวิเตอร์ โดยมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกนั จึงเป็นทีมาของเครือข่ายคอมพวิเตอร์
เพอืการคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร์ 

        พ.ศ. 2532  มีเครืองคอมพิวเตอร์ทวัโลกทีเชือมต่อในระบบอินเทอร์เน็ตมากถึง 10,000 

เครือง จึงไดมี้การขนานนามใหม่วา่ อินเทอร์เน็ต (Internet) 
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ประวัติความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

 

 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริมขึน เมือปี พ.ศ. 2530 โดยการเชือมต่อมินิคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)ไปยงัมหาวิทยาลัย
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ในครังนนัยงัเป็นการเชือมต่อโดยผา่นสายโทรศพัทซึ์งสามารถส่ง
ขอ้มูลไดช้้าและไม่เป็นการถาวร จนกระทงัในปี พ.ศ. 2535 ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)ได้ทาํการเชือมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย 6 แห่งได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 

สถาบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เข้าด้วยกันเรียกว่า  “เครือข่ายไทยสาร” โดยสํานักวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรสือสาร จากการสือสารแห่งประเทศไทยเพือเชือมเข้าสู่
อินเทอร์เน็ต 

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ความตอ้งการในการใชอิ้นเทอร์เน็ตจากภาคเอกชนมีมากขึน 
การสือสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงไดร่้วมมือกบับริษทัเอกชน เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่    
บุคคล ผูส้นใจทวัไปไดส้มคัรเป็นสมาชิก ตงัขึนในรูปแบบของบริษทัผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตเชิง
พาณิชย  ์เรียกว่า“ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต” หรือISP(Internet Service Provider) ข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตจะถูกส่งผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสือสารซึงในแต่ละพืนที หรือแต่ละ
ประเทศซึงจะตอ้งรับผดิชอบกนัเอง เพือเชือมต่อกบัระบบใหญ่ของโลกให้ได ้ดงันันจึงเป็นหน้าที
ของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ซึงไดแ้ก่ องคก์รทีทาํหน้าทีให้บริการเชือมต่อสายสัญญาณจาก
แหล่งต่างๆ ของผูใ้ชบ้ริการ เช่น จากทีบา้น สาํนักงาน สถานบริการ และแหล่งอืน ๆ เพือเชือมต่อ
กบัระบบใหญ่ออกไปนอกประเทศได ้ 
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อินเทอรเ์น็ตทําอะไรไดบ้า้งอินเทอรเ์น็ตทําอะไรไดบ้า้ง  
 

                
สามารถติดต่อกบัคนได้ทวัโลก 

 
 
 

สามารถใช้เพอืแลกเปลยีนข้อมูล , ความคดิเห็น 

 

 

สามารถอ่านข่าวสารของกลุ่มสนทนาต่าง ๆ 
 

 

 

 

สามารถท่องเทยีวไปยงัสถานทต่ีาง ๆ ได้ทวัโลก 

เช่น พพิธิภณัฑ์, สวนสัตว์ เป็นต้น 

 

 

สามารถใช้ช่วยในการค้นหาและโอนย้าย Software ต่างๆ มาได้ฟรีสามารถ
ค้นคว้าวจิยั เปรียบเหมอืนเข้าห้องสมุดไปศึกษา ค้นคว้าหนังสือต่าง ๆ โดยท ี

ตัวเราเองไม่ต้องไปยงัห้องสมุด 

 
 

 สามารถค้นคว้าวจิยั เปรียบเหมอืนเข้าห้องสมุดไปศึกษา ค้นคว้าหนังสือ 

 ต่าง ๆ โดยทตีัวเราเองไม่ต้องไปยงัห้องสมุด 
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ใบงาน 

    เรือง ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
 

คาํชีแจง       ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ทีสุด 

 

1.  อธิบายเกียวกบัคาํวา่ อินเทอร์เน็ต พอเขา้ใจ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2.  หน่วยงานใดเป็นผูเ้ริมตน้ใชอิ้นเทอร์เน็ต 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3.  อินเทอร์เน็ตถูกใชข้ึนเพอืประโยชน์อะไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4.  โครงการทีวจิยัและพฒันาระบบชืออะไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

5.  อินเทอร์เน็ตสามารถรับส่งขอ้มูลอะไรไดบ้า้ง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบ 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 1 

                                        เรือง ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
 

 

คาํชีแจง      ให้นักเรียนเลือกข้อทีถูกต้องและสมบูรณ์ทีสุดเพียงข้อเดยีวเท่านัน 

 

1.   อินเทอร์เน็ต เมือแรกก่อตงัมีชือวา่ 
      ก.  อินทราเน็ต                       ข.  อาร์พาเน็ต      
      ค.  อินเตอร์เน็ต                      ง.  อาร์เตอร์เน็ต 

2.   อินเทอร์เน็ตเกิดขึนครังแรกทีประเทศอะไร 

 ก.  รัสเซีย                   ข. ฝรังเศส           
 ค. องักฤษ                ง.  สหรัฐอเมริกา 

3.  จุดเริมตน้ของอินเทอร์เน็ตเป็นของหน่วยงานใด 

       ก. ทหาร                       ข. ตาํรวจ           
  ค. แพทย ์                 ง. มหาวทิยาลยั 

4.  ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทาํงานคลา้ยกบัขอ้ใด 

       ก.  ใยแมงมุม                         ข.  นาฬิกาทราย        

      ค.   แผนทีเดินทาง                 ง.   การไหลเวียนของโลหิต 

5.   Internet คืออะไร 

      ก.  ระบบคอมพวิเตอร์ระบบหนึงทีนิยมใชใ้นการโทรคมนาคม 

      ข.  เครือข่ายคอมพวิเตอร์ทีใชใ้นวงการทหาร 

      ค.  ระบบคอมพวิเตอร์ระบบหนึงทีธุรกิจต่าง ๆ นาํเขา้มาใชช่้วยในงานสาํนกังาน 

      ง.  กลุ่มเครือข่ายยอ่ยของคอมพวิเตอร์จาํนวนมากทีเชือมต่อกนัโดยใชร้ะบบเครือข่าย 

6.  โดเมนทีเป็นชือยอ่ของประเทศไทย 

      ก.  au                         ข.  hk                    

 ค.  th              ง.  uk  
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7.  www.nu.ac.th อกัษร ac หมายความวา่อะไร 

      ก.  กลุ่มองคก์ารทหาร             ข.  ผูว้างระบบเครือข่าย 

      ค.  องคก์รธุรกิจ                    ง.  สถาบนัการศึกษา 
8.  ขอ้ใดกล่าวถึงคาํวา่อินเทอร์เน็ตไม่ถูกตอ้ง 

      ก.  Internet  มาจาก   Inter  + net                  
      ข.  แหล่งสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารขนาดใหญ ่

      ค.  รับส่งขอ้มูลประเภทขอ้ความไดเ้ท่านนั 

      ง. ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่   
9.  โพรโทคอล  TCP/IP   ประกอบดว้ยชุดตวัเลขจาํนวนกีชุด 

      ก.  1 ชุด            ข.  2  ชุด        

 ค.  3 ชุด         ง.  4 ชุด 

10.  หน่วยงานใดติดตงัเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นครังแรกในประเทศไทย 

       ก.  สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย ข.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

       ค.  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้    ง.  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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เฉลยแบบทดสอบ 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 1 

เรือง ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
 

 

 

 

ข้อ คาํตอบ 

1. ข 
2. ง 

3. ก 

4 ก 

5. ง 

6 ค 

7. ง 

8 ค 

9. ง 

10. ก 
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บรรณานุกรม 
 

วกิิพเีดีย  สารานุกรมเสรี.  อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  [ออนไลน์].  เขา้ถึงเมือวนัที 23 มีนาคม   
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ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น.  ความรู้เบืองตน้เกียวกบั 

      อินเทอร์เน็ต  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงเมือวนัที 23 มีนาคม 2553.  เขา้ถึงไดจ้าก 

  http://202.143.137.109/araya/int.html. 
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ชุดการเรียนรู้สือประสม 

ชุดท ี2 
 

เรือง  การเชือมต่ออนิเทอร์เน็ต 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาววารุณ ี ภริมย์เมอืง 

โรงเรียนวดัเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์) 
สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2                                              

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 
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   ตัวชีวัด 

      ง 3.1  ป.6/2     ใชค้อมพวิเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 . นกัเรียนบอกชืออุปกรณ์ทีสาํคญัในการเชือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้

 . นกัเรียนบอกขนัตอนการเชือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
 

คาํชีแจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ 

 . ใหน้กัเรียนศึกษาผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัและเนือหาอยา่งละเอียดรอบคอบ 

 . การเรียนด้วยชุดการเรียนรู้จะตอ้งปฏิบติัตามขนัตอนทีกาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด      
มีความซือสตัยต่์อตนเอง 

 . ถ้านักเรียนเกิดความสงสัย ไม่เข้าใจหรือมีปัญหา  สามารถขอคาํแนะนําจาก
ครูผูส้อนไดต้ลอดเวลา 

 . เมือนักเรียนศึกษาและปฏิบติักิจกรรมจากชุดการเรียนรู้ ชุดที 2 จบแลว้นักเรียน    
แต่ละคนตอ้งทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 . ในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้  ชุดที 2  นกัเรียนมีเวลา 2 ชวัโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือสําหรับนักเรียน 
ชุดการเรียนรู้ที 2 

เรือง  การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 
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บทบาทของนักเรียน 

 

 

 . นกัเรียนอ่านคู่มือการใชชุ้ดการเรียนรู้ และปฏิบติักิจกรรมตามลาํดบัขนัตอน 

 . นักเรียนควรมีการวางแผนการทาํงาน  แบ่งหน้าทีและร่วมกันปฏิบติักิจกรรม     
หากเกิดขอ้สงสยัไม่เขา้ใจหรือมีปัญหานกัเรียนควรขอคาํแนะนาํจากครูผูส้อน 

 . ในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนควรปฏิบติังานให้ทนักบัเวลาทีกาํหนด
ไว ้

 . ขนัตอนสุดทา้ยของการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ ตอ้งทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 . นกัเรียนควรมีความร่วมมือร่วมใจ มีความสามคัคี  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและยอมรับฟังเสียงส่วนมากในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
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  ขันตอนในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสม 

 
                  ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้แต่ละเรืองศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้แต่ละเรือง   

  

            
                ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้  

  
 

ดําเนินการใช้ชุดการเรียนรู้ดําเนินการใช้ชุดการเรียนรู้ 
  ..  ขนันาํเขา้สู่บทเรียนขนันาํเขา้สู่บทเรียน   

      แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้   

      บอกสิงทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติับอกสิงทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติั  

  ..  ขนัเรียนรู้ขนัเรียนรู้  

      นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามทีระบุไวใ้นใบงานนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามทีระบุไวใ้นใบงาน  

                33..        ขนัสรุปขนัสรุป   

                                    สรุป   อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ในชนัเรียนสรุป   อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ในชนัเรียน  
   

 

                                                  

                                                      
                                                                                            ทดสอบหลงัเรียนทดสอบหลงัเรียน                                                         ไม่ผ่านไม่ผ่าน 

                                                                      
  

                                                                                  ผ่านผ่าน  

  

ศึกษาชุดการเรียนรู้เรืองอนืต่อไปศึกษาชุดการเรียนรู้เรืองอนืต่อไป   
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การเชือมต่อการเชือมต่ออนิเทออนิเทอร์ร์เน็ตเน็ต  

  

อุปกรณ์ทีใช้เชือมต่ออินเทอร์เน็ต  ได้แก่ 

 

 

                 .   โมเด็ม  (  Modem )  ยอ่มาจาก  Modulator   Demodulator  ซึงเป็นอุปกรณ์ที         
ทาํหน้าทีแปลงระหว่างสัญญาณดิจิตทลัของคอมพิวเตอร์กบัสัญญาณอะนาล็อก  (สัญญาณเสียง)  
ของโทรศพัท ์

 

 

 
 
 
 
                  แบบ Internal       แบบ External 

      (เวลาติดตังต้องติดตังในเครือง)                ติดตังภายนอก 

 

 

 

 

 

ใบความรู้สําหรับนักเรียน 

ชุดการเรียนรู้ที 2 

เรือง  การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 
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.   เบอร์โทรศัพท์    คู่สาย  โดยสายต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบั โมเด็มและต่อสายโมเด็มเขา้
กบัคอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .   สมัครเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  หรือ  ISP เมือสมคัรแลว้เราจะไดรั้บ
ขอ้มูลสาํหรับการตงัค่าเพอืเชือมต่อเขา้กบัคอมพวิเตอร์แม่ข่ายของผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ตไดแ้ก่  
  ชือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 

  เบอร์โทรศพัทท์ีจะใหโ้มเด็มของเราหมุนต่อกบัคอมพวิเตอร์แม่ข่ายของผูใ้ห้บริการ
อินเทอร์เน็ต 

  คู่มือหรือคาํแนะนาํในการติดต่อ 

  ค่าใชจ่้ายการติดต่ออินเตอร์เน็ตแต่ละครัง  จะตอ้งเสียเป็นรายชวัโมงและเสียค่า
โทรศพัทเ์ป็นรายครัง 

 

 

 

              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 303 

 
วิธีการเชือมต่อเข้าสู่อนิเทอร์เน็ต  

 

 

 การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใชส้าย (Wire Internet) ไดแ้ก่ 

 1.  การเชือมต่ออนิเทอร์เน็ตรายบุคคล (Individual Connection) 

     การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตรายบุคคล คือ การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตจากทีบา้น (Home user) 

ซึงยงัตอ้งอาศยัคู่สายโทรศพัท์ในการเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูใ้ช้ตอ้งสมัครเป็นสมาชิกกับ         
ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตก่อน จากนันจะไดเ้บอร์โทรศพัทข์องผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต รหัสผูใ้ช้
(User name) และรหัสผ่าน (Password) ผูใ้ชจ้ะเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตไดโ้ดยใชโ้มเด็มทีเชือมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้หมุนไปยงัหมายเลขโทรศัพท์ของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต จากนัน           
จึงสามารถใช ้งานอินเทอร์เน็ตได ้ดงัรูป 

 

  

 

องค์ประกอบของการใช้อินเทอร์เน็ตรายบุคคล 
 
 1.  โทรศพัท ์
 2.  เครืองคอมพวิเตอร์ 

 3.   ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต ซึงจะใหเ้บอร์โทรศพัท ์รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
 4.   โมเด็ม (Modem) 
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โมเด็มสามารถแบ่งได้  3 ประเภท คอื 
  

  11..    โมเด็มแบบติดตังภายนอก (โมเด็มแบบติดตังภายนอก (EExxtteerrnnaall  mmooddeemm))     เป็นโมเด็มทีติดตงักบัคอมพวิเตอร์
ภายนอก สามารถเคลือนยา้ยไดส้ะดวก เพราะในปัจจุบนัการเชือมต่อกบัคอมพิวเตอร์จะผ่าน USB 

พอร์ต (Universal Serial Bus) ซึงเป็นพอร์ตทีนิยมใชก้นัมาก ราคาของโมเด็มภายนอกไม่สูงมากนัก 
แต่จะยงัมีราคาสูงกวา่โมเด็มแบบติดตงัภายใน   

  

  22..    โมเด็มแบบติดตังภายใน (โมเด็มแบบติดตังภายใน (IInntteerrnnaall  mmooddeemm))   เป็นโมเด็มทีเป็นการ์ดคอมพิวเตอร์ที
ตอ้งติดตงัเขา้ไปกบัแผงวงจรหลกัหรือเมนบอร์ด (main board) ของเครืองคอมพิวเตอร์ โมเด็ม
ประเภทนีจะมีราคาถูกว่าโมเด็มแบบติดตงัภายนอก เวลาติดตงัตอ้งอาศยัความชาํนาญในการเปิด
เครืองคอมพวิเตอร์ และติดตงัไปกบัแผงวงจรหลกั  

    

 
 

  33..    โมเด็มสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (โมเด็มสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (NNoottee  BBooookk  CCoommppuutteerr))  อาจเรียกสัน ๆ
วา่ PCMCIA modem 
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 . การเชือมต่ออนิเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Corporate Connection) 
                   การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กรนีจะพบได้ทวัไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ทัง
ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านีจะมีเครือข่ายทอ้งถิน (Local Area Network : LAN) เป็น
ของตวัเอง ซึงเครือข่าย LAN นีเชือมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ผ่านสายเช่า (Leased line) ดงันัน 
บุคลากรในหน่วยงานจึงสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตไดต้ลอดเวลาการใชอิ้นเทอร์เน็ตผ่านระบบ LAN 

ไม่มีการสร้างการเชือมต่อ (Connection) เหมือนผูใ้ชร้ายบุคคลทียงัตอ้งอาศยัคู่สายโทรศพัท์ใน    
การเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

 
 
 

 

 

การเชือมต่ออนิเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless Internet) 
 

 

 1.  การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผา่นเครืองโทรศพัทบ์า้นเคลือนที PCT 
                   2.  การใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือโดยตรง (Mobile Internet) 
                   3.  การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยโน้ตบุ๊ก(Note book) และเครืองปาล์ม (Palm) ผ่าน
โทรศพัทมื์อถือทีสนบัสนุนระบบ GPRS 
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การต่ออินเทอร์เน็ตเริมต้นอย่างไร 

 
 

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 การต่อโมเดม็ภายนอก และสายโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ 

 
 

                1.  เสียบสาย USB เขา้กบัช่องเสียบดา้นหลงัเครืองคอมพวิเตอร์ 

                2.  เสียบสาย USB อีกดา้นเขา้กบัโมเด็ม(ช่อง USB) 
                3.  เสียบสายโทรศพัทข์า้งหนึงเขา้กบัโมเด็ม (ช่อง ADSL) 
                4.  เสียบสายโทรศพัทอี์กขา้งหนึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทข์องบา้น 

             
 

  
 การต่อโมเดม็ภายในและสายโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ 

 

 
 . เสียบสายโทรศพัทข์า้งหนึงเขา้กบัช่อง Line ของโมเด็ม 
 . เสียบสายโทรศพัทอี์กขา้งหนึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทข์องบา้น 

 . เสียบสายโทรศพัทอี์กขา้งทีต่ออยูก่บัโทรศพัทม์าเสียบเขา้กบัช่อง  Phone  
                         ของโมเด็ม 
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ขนัตอนการติดตัง 
 

 

 . ติดตงัอุปกรณ์ Modem ใหเ้รียบร้อย ถา้เป็นแบบภายนอกก็ติดตงัเองได ้แต่ถา้เป็น 

แบบภายในควรใหช่้างผูช้าํนาญในการติดตงัเป็นอยูติ่ดตงัให้ และต่อเชือมสายโทรศพัทบ์า้นเขา้กบั 
ช่อง Line ของ Modem 

 
 
 
 
 
 
 

      ต่อเขา้กบัช่อง Line 

 

 

 

 

 2.  เลือกผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตเพือติดต่อกับผูใ้ช้บริการ จะได้ Username และ 
Password เพอืใชใ้นการติดต่อ 
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 3.  สร้าง Shortcut เพือเชือมต่อระหว่างเครืองเรากับผูใ้ห้บริการ มีวิธีการสร้างดังนี
สาํหรับ Windows 2000 หรือ Windows XP 

 

                       3.1  คลิกที Start เลือกคาํสงั Setting เลือก Network and Dial-Up Connections 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                      3.2  ดบัเบิลคลิกที Make New Connection จะปรากฏภาพดงันี 
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                  3.3  คลิกทีปุ่ ม Next แลว้เลือก Dial-up to private network คลิก Next 

 
 

 
 
 
 
 
 

                    3.4 จะปรากฎขอ้มูลดงัรูปนี ใหเ้ลือกเติมขอ้มูลดงันี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    3.4.1 คลิกทีนี 
                     3.4.2 คลิกทีช่อง Phone Number พมิพห์มายเลขโทรศพัทท์ีจะใชใ้นการ 

ติดต่อทีไดม้า   เช่น 044740999 เป็นตน้ 

                            3.4.3 คลิกปุ่ ม Next  เมือบนัทึกรายการเสร็จ 

                     3.5  จะปรากฎขอ้มูลดงัรูปนี  คลิกปุ่ ม Next 
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  3.6  จะปรากฎดงัภาพต่อไปนี 

  

 

 

 

 

 

    

                        3.6.1  เปลียนชือใหต้รงตามผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

           3.6.2  คลิกเพอืสร้าง Shortcut ไปไวท้ีหนา้จอ 
 

 

 

                    3.7 การเชือมต่อ          

                           3.7.1 ใส่ Username  

ใหต้รงกบัทีไดพ้มิพใ์ห้เหมือนทุกตวั 

 

                           3.7.2  ใส่ Password  

ใหต้รงกบัทีไดพ้มิพใ์ห้เหมือนทุกตวั 

 

                           3.7.3 คลิกทีปุ่ มนีเพอืเริม 

เชือมต่อ 
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 ขนัตอนการเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต การสร้างตัวเชือโยงกับอินเทอร์เน็ต (Dial Up)  

 . คลิกปุ่ ม Start เลือก Setting คลิกที Dial up Networking เพือเปิดหน้าต่าง Dial up 

Networking  

 . ทาํการสร้างตวัเชือมโยงกับอินเทอร์เน็ต โดยดบัเบิลคลิกไอคอน  Make new 

connection  
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                 3.  ทีช่อง Type a Name ใชต้งัชือของไอคอน  

                   4.  ช่อง Select Device ใชเ้ลือก Modem ทีจะเชือมโยง ซึงจะปรากฏตามชือรุ่นของ
โมเด็มทีติดตงั 

                   5.   คลิกปุ่ ม Next 
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      6.   ช่อง Area Code ใช้พิมพร์หัสพืนทีหรือรหัส ทางไกล ในตัวอย่างนีอยู่ในเขต
กรุงเทพ ใหใ้ชเ้ลข 02 ส่วนถา้อยูท่ีเชียงใหม่ใหพ้มิพเ์ลข 053  

      7.   ช่อง Telephone Number ใชพ้ิมพห์ลายเลขโทรศพัท ์ของผูใ้ห้บริการทาง Internet 

หรือดูไดจ้ากคู่มือของชุด Internet ทีไดซื้อมา  
      8.   ช่อง Country or Region Code ใชเ้ลือกรหสัประเทศ โดยใชต้วัเลือก Thailand  

                 9.   คลิกปุ่ ม Next 

 

 

 

 

 

 
 

                 

 

 

 

 

 10.  คลิกปุ่ ม Finish  เท่านีก็สามารถสร้างตวัเชือมโยงกบัอินเทอร์เน็ตได ้
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การเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ต 

1. ดบัเบิลคลิกทไีอคอน  จะปรากฏ
ไดอะล็อกบอ็กซ์แสดงสถานะของการ
เชือมต่ออินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 2. ใหค้ลิกทีปุ่ ม Disconnect เพอืยกเลิก
การใชง้านอินเทอร์เน็ต สงัเกตที 
ไอคอน จะหายไป 
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ใบงาน 

เรือง การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 

 
 

 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ทีสุด 

1.  Modem มี 2 แบบ คืออะไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………. 

2.  การต่อสายโทรศพัทเ์ขา้ที Modem ต่อทีช่องใด 

…………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………. 

3.  จงบอกวธีิการติดตงัการเชือมต่อแบบเป็นขนัตอน 

…………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………….…… 
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แบบทดสอบ 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 2 

เรือง การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 
 

 

 

 

 

คาํชีแจง      ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพยีงคาํตอบเดียว 
 

1.  ขอ้ใดคือความหมายของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทีถูกตอ้ง 

      ก.    การเชือมคอมพวิเตอร์กบัจานดาวเทียม 

      ข.    การนาํคอมพวิเตอร์ต่อกบัเครืองใชส้าํนกังานอืน ๆ 

     ค.    การต่อคอมพวิเตอร์กบัคอมพวิเตอร์ภายในสาํนกังาน 

      ง.    การเชือมต่อคอมพวิเตอร์หลาย ๆ เครืองเพอืทาํงานและใชท้รัพยากรร่วมกนั 

2.  ขอ้ใด ไม่ใช่ สิงทีใชเ้ชือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 
      ก.  โมเด็ม    ข. โทรศพัท ์
      ค.  สายเคเบิลทีวี   ง.  สมาชิกผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต 
3.  การใชง้านอินเทอร์เน็ตทีบา้นจดัเป็นการเชือมต่อแบบใด 

      ก.  เชือมต่อโดยตรง      
      ข.  เชือมต่อแบบคู่สายเช่า 

      ค.  เชือมต่อแบบสญัญาณความเร็วสูง     
      ง.  เชือมต่อแบบสญัญาณโทรศพัทผ์า่นโมเด็ม 

4.   ถา้ขาดอุปกรณ์ใดจะไม่สามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได ้

       ก.  โทรทศัน์   ข.  โทรศพัท ์            
 ค.  สายเคเบิล              ง.  เครืองพมิพ ์
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5.   ขอ้ใดไม่นิยมเชือมต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ตโดยตรง 

       ก.  ตามบา้นเรือน                   
       ข.  โรงเรียนและสถานศึกษา 
       ค.  มหาวทิยาลยัและบริษทัต่างๆ 

       ง.  โรงพยาบาลและสาํนกังานต่างๆ 

6.  โมเด็มทีติดตงัในระบบอินเทอร์เน็ตมีกีประเภท 

     ก.  1 ประเภท              ข. 2  ประเภท 

      ค.  3 ประเภ                          ง.  4  ประเภท 

7.  Dial Up Networking  คือ 

      ก.  การติดตงัโปรแกรม Internet Explorer        
      ข.  ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 

      ค.  การติดตงัโมเด็ม    

      ง.   การเชือมต่อเขา้สู่เครือข่าย Internet 

8.  โมเด็มทีติดตงัภายในเครืองคอมพวิเตอร์นนัเรียกวา่ 
      ก.  Internal Modem         ข.  Built - In Modem 

      ค.  External Modem        ง.  Hub 

9.   ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์แปลงสญัญาณระหวา่งคอมพวิเตอร์กบัโทรศพัท ์

       ก.  เมาส์            ข.  โมเด็ม               
  ค.  ปรินเตอร์            ง.  คียบ์อร์ด 

10.   อุปกรณ์พนืฐานทีจาํเป็นสาํหรับการเชือมต่อ Internet ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

        ก. เครืองคอมพวิเตอร์  สายโทรศพัท ์ผูใ้หบ้ริการ Internet 

        ข. เครืองคอมพวิเตอร์ โมเด็ม สายโทรศพัท์ เครืองพมิพ ์

        ค. เครืองคอมพวิเตอร์ โมเด็ม สายโทรศพัท ์การ์ดเสียง เครืองพมิพ ์ 

        ง. เครืองคอมพวิเตอร์ โมเด็ม สายโทรศพัท ์และผูใ้หบ้ริการ Internet  
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เฉลยแบบทดสอบ 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 2 

     เรือง การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 
 

 

 

 

ข้อ คาํตอบ 

1. ง 
2. ค 

3. ง 

4 ข 

5. ก 

6 ค 

7. ง 

8 ก 

9. ข 

10. ง 
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ชุดการเรียนรู้สือประสม 

ชุดที 3 
 

 

เรือง  การใช้โปรแกรม Internet  Explorer 

 

 
 

 

 

โดย 

นางสาววารุณ ี ภริมย์เมอืง 

โรงเรียนวดัเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 
สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2                                              

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 
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        ตัวชีวัด 

        ง 3.1  ป.6/2     ใชค้อมพวิเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 

      จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 . นกัเรียนบอกส่วนประกอบและการใชง้านโปรแกรม Internet  Explorerได ้

 . นกัเรียนบอกชือและหนา้ที เครืองมือพนืฐานของโปรแกรม Internet Explorerได ้
 

คาํชีแจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ 

 . ใหน้กัเรียนศึกษาผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัและเนือหาอยา่งละเอียดรอบคอบ 

 . การเรียนด้วยชุดการเรียนรู้จะตอ้งปฏิบติัตามขนัตอนทีกาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด     
มีความซือสตัยต่์อตนเอง 

 . ถ้านักเรียนเกิดความสงสัย ไม่เข้าใจหรือมีปัญหา  สามารถขอคาํแนะนําจาก
ครูผูส้อนไดต้ลอดเวลา 

 . เมือนักเรียนศึกษาและปฏิบติักิจกรรมจากชุดการเรียนรู้ ชุดที 3 จบแลว้  นักเรียน 
แต่ละคนตอ้งทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 . ในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้  ชุดที 3  นกัเรียนมีเวลา 2 ชวัโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือสําหรับนักเรียน 
ชุดการเรียนรู้ที 3 

เรือง  การใช้โปรแกรม Internet  Explorer 
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บทบาทของนักเรียน 

 

 

 . นกัเรียนอ่านคู่มือการใชชุ้ดการเรียนรู้ และปฏิบติักิจกรรมตามลาํดบัขนัตอน 

 . นักเรียนควรมีการวางแผนการทาํงาน  แบ่งหน้าทีและร่วมกันปฏิบติักิจกรรม    
หากเกิดขอ้สงสยัไม่เขา้ใจหรือมีปัญหานกัเรียนควรขอคาํแนะนาํจากครูผูส้อน 

 . ในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนควรปฏิบติังานให้ทนักบัเวลาทีกาํหนด
ไว ้

 . ขนัตอนสุดทา้ยของการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ ตอ้งทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 . นกัเรียนควรมีความร่วมมือร่วมใจ มีความสามคัคี  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและยอมรับฟังเสียงส่วนมากในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
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  ขันตอนในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสม 

 
  ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้แต่ละเรืองศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้แต่ละเรือง   

  

                ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
  

  
 

ดําเนินการใช้ชุดการเรียนรู้ดําเนินการใช้ชุดการเรียนรู้ 
  ..  ขนันาํเขา้สู่บทเรียนขนันาํเขา้สู่บทเรียน   

      แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้   

      บอกสิงทีนกัเบอกสิงทีนกัเรียนตอ้งปฏิบตัิรียนตอ้งปฏิบตัิ  
  ..  ขนัเรียนรู้ขนัเรียนรู้  

      นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามทีระบุไวใ้นใบงานนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามทีระบุไวใ้นใบงาน  

                33..      ขนัสรุปขนัสรุป  

                                    สรุป   อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ในชนัเรียนสรุป   อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ในชนัเรียน  

  

  
                                                    

                                                      
                                                                                                            ทดสอบหลงัเรียนทดสอบหลงัเรียน                                                         ไม่ผ่านไม่ผ่าน 

                                                                      
  

                                                                                  ผ่านผ่าน  

  

ศึกษาชุดการเรียนรู้เรืองอนืต่อไปศึกษาชุดการเรียนรู้เรืองอนืต่อไป   
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. ส่วนประกอบของโปรแกรม 

      การเปิดโปรแกรม Internet Explorer  ทาํไดห้ลายวธีิ ดงันี 

 . โดยการคลิกปุ่ ม    > Internet Explorer 

   

 

 . หรือ Double Click ที Icon บน Desktop 

 

 

 . หรือคลิกที Icon     บน Taskbar 

  เมือโปรแกรม Internet  Explorer ถูกเปิดขึนมาจะแสดงหนา้จอดงัภาพ 

 

หน้าต่างโปรแกรม Internet  Explorer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้สําหรับนักเรียน 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 3 

เรือง การใช้ โปรแกรม Internet  Explorer 
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ส่วนประกอบทีสําคญับนหน้าจออนิเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 

 
1. แถบชือ  (Tittle  Bar)  แถบชือนีจะเป็นส่วนทีใชแ้สดงชือของเวบ็ไซตใ์ห้เรา 

ทราบวา่ เรากาํลงัเปิดเวบ็อะไรอยู ่
 

 

 

2. แถบเมนู  (Manu  Bar) เป็นแถบทีใชใ้นการแสดงคาํสงัต่าง ๆ  ทีใชใ้น  
อินเทอร์เน็ต 

 

 

3. แถบเครืองมือ ( Tool  Ba) ในแถบนีจะมีรูปซึงใชแ้ทนคาํสงัทีจาํเป็นใหไ้ด ้

เลือกใชง้าน 

 

 

 . แถบทีอยู่ (Address  Bar) เป็นส่วนทีจะตอ้งใส่ชือเวบ็ไซตท์ีจะเรียกขึนมาใชง้าน 

 

 

 

  

  

  

                                                                    

2 3 4 1 
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                         ความหมายของสัญลกัษณ์ในแถบเครืองมือ 

 

 
 

 

1.                   ปุ่ มคาํสังนีใช้ย้อนกลับดูหน้าเว็บเพจเดิมก่อนทีเราจะใช้ปุ่ มคาํสัง 

                            
 

2.                       ปุ่ มคาํสังนีใช้หยุดการค้นหาข้อมูลในขณะนัน 

 
 

 

3.                       ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการดหลดข้อมูล  หรือเว็บเพจให้แสดงอีกครัง 
 

 

 

 

4.                        ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการกลับไปยังเวบ็ไซต์ทีกําหนดให้เป็นโฮมเพจ 

 

 
                                         

5.                        ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ ให้บริการบน 
                                       เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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              ความหมายของสัญลักษณ์ในแถบเครืองมือ 

 

 
 

6.               ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการเก็บเว็บไซต์ทีชืนชอบและสนใจไว้ 
 

 

 

7.                     ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการเรียกคาํสังต่างๆ ทีเกียวกับอเีมล์ขึนมาใช้ 

 

 

8.                   ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการพิมพ์หน้าเว็บเพจให้แสดงออกมาทางกระดาษ 

 

 
 

9.                   ปุ่ มคาํสังนีใช้ในการเปิดโปรแกรมสนทนา เพอืพบปะพูดคุยกับเพอืนๆ 
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การเรียกดูเว็บไซต์ทีต้องการ 
  

          อินเทอร์เน็ตมีขอ้มูล ข่าวสาร มากมายมหาศาล
จากทวัโลก ดงันนั จึงตอ้งทราบชือ URL หรือ 

Address ทีจะเขา้ชมจึงจะเขา้เยยีมชมเวบ็ไซตน์นัได ้
การท่องอินเทอร์เน็ตมีขนัตอนดงันี 

                   1.    คลิก ช่อง Address 

                   2.     กรอก Address โดยไม่ตอ้งมี http:// นาํหนา้ เพราะโปรแกรมจะเติมใหโ้ดย
อตัโนมติัยกตวัอยา่งเช่น www.moe.go.th เพอืเขา้เยยีมชมเวบ็ไซตข์องกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
คลิกทีปุ่ ม  ขา้งช่องAddressรายชือของเวบ็เพจทีเคยเรียกดูจะถูกแสดง ใหค้ลิกเลือกชือเวบ็ไซต์     
ทีตอ้งการ 

      3.    กด Enter หรือคลิกปุ่ ม   เพอืยนืยนัวา่จะไปยงั Address โปรแกรมจะทาํ   
การดึงขอ้มูลจาก Server สกัครู่   
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วิธีการบันทกึชือและทีอยู่เว็บไซต์ทีชืนชอบไว้ใน Favorites 

 การบนัทึกชือเวบ็ไซตท์ีเขา้เยยีมชม หรือ Bookmark  มีประโยชน์ในกรณีทีผูใ้ชต้อ้งการ
ไปเวบ็ไซตน์นับ่อย แต่ไม่ตอ้งการจดจาํ หรือพมิพชื์อเวบ็ไซตน์นั สามารถทาํไดด้งันี 

 . เมือเปิดเวบ็ไซตท์ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ ให้เลือกเมนู หรือเลือกคาํสงั Favorites > 

Add to  Favorites 

 

 2.    คลิกปุ่ ม    

 

          3.    พมิพชื์อ สาํหรับอา้งอิงทีตอ้งการหรือกาํหนดตามชือทีอยูข่องเวบ็เพจ 

 

 

   

  

  

  

           

 

 

                 4.    คลิกปุ่ ม  
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                 5.  ในกรณีทีตอ้งการเพมิใหอ้ยูใ่น Folder ยอ่ย (เพอืจาํแนกกลุ่ม) ใหค้ลิก  

ในกรอบโตต้อบ Add Favoriteและเลือก Folder ทีตอ้งการ 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

 

  

                6.   ถา้ตอ้งการสร้าง Folder ขึนใหม่ ใหค้ลิกปุ่ ม New Folder  และพมิพชื์อ Folder ใหม่
ทีตอ้งการลงในช่อง Folder Name และคลิกปุ่ ม    จะได ้Folder ใหม่ทีตอ้งการ 

                 7.  จากนนัเมือตอ้งการไปเยยีมเวบ็ไซตท์ีทาํ Bookmark ไว ้ก็เลือกเมนู    
และเลือกชือเวบ็ไซตท์ีตอ้งการ 
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ใบงาน 

      เรืองการใช้โปรแกรม Internet  Explorer 

 

 

คาํสัง   ให้นักเรียนเติมคาํลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

.  ใหน้กัเรียนเขียนขนัตอนการเปิดโปรแกรม  Internet  Explorer 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
.  ส่วนประกอบใดคือช่องทีใชส้าํหรับพมิพต์าํแหน่ง URL หรือ Address ของเวบ็ไซตท์ีตอ้งการ 

     ติดต่อ 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
.  แถบเครืองมือคืออะไร 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
.  ใหน้กัเรียนบอกชือและหนา้ทีของเครืองมือพนืฐานของโปรแกรม Internet  Explorer มา 5 ชือ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบ 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 3 

                                               เรือง การใช้โปรแกรม Internet  Explorer 

 

 
 

คาํชีแจง      ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพยีงคาํตอบเดียว 

 

1.  ไอพแีอดเดรส (IP Address)  หมายถึงอะไร 

        ก.  ชือ ทีอยู ่หรือหมายเลขประจาํเครือง 

        ข.  กล่องแสดงสถานะ 

        ค.  เครืองมือทีช่วยสร้างเวบ็เพจ 

        ง.  การสมคัรสมาชิกอินเทอร์เน็ต 

 2.   การบริการทีใชเ้วบ็บราวเซอร์ เพอืเชือมต่อเขา้ไปใชง้านกบัเวบ็ไซตต่์าง ๆ เรียกวา่อยา่งไร 

        ก. โฮมเพจ             ข.  เวลิด ์ไวด ์เวบ็            

 ค.  อินเทอร์เน็ต           ง.  อี - เมล ์

3.   โฮมเพจ (Home  Page) เปรียบไดก้บัสิงใด 
       ก.   ปกหนา้หนงัสือ 
       ข.  ปกหลงัหนงัสือ 
       ค.  หนา้แต่ละหนา้ของหนงัสือ 

       ง.  ขอ้ความในหนงัสือ 

 

4.       เป็นสญัลกัษณ์ทีใชแ้ทนเครืองมือใดในหน้าต่างอินเตอร์เน็ต 
 ก.  บนัทึก                ข.  หยดุการกระทาํ 
 ค.  ไปทีเวบ็สาํหรับคน้  ง.  รับ – ส่งอีเมล 

5.  ถา้ตอ้งการพมิพชื์อเวบ็ไซต ์ตอ้งพมิพท์ีตาํแหน่งใด ? 

    ก.  Title Bar                ข.   Address Bar      

  ค.  Time Bar             ง.   Scroll Bar 

   ส
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6.  คาํวา่  Link  หมายถึงอะไร 

     ก.    ขอ้ความทีปรากฏอยูใ่นเวบ็ไซตท์งัหมด 
     ข.    รูปภาพทีมีลกัษณะพเิศษทีสามารถเชือมโยงไปสู่เวบ็ไซตอื์นได ้
     ค.    ขอ้ความทีมีลกัษณะพเิศษทีสามารถเชือมโยงไปสู่เวบ็ไซตอื์นได ้
     ง.     ถูกทงั ขอ้ ก และ ข 

7.    เป็นสญัลกัษณ์ทีใชแ้ทนเครืองมือใดในหนา้ต่างอินเตอร์เน็ต 
        ก.  บนัทึก    ข.  หยดุการกระทาํ 
        ค.  ไปทีเวบ็สาํหรับคน้  ง.  รับ – ส่งอีเมล 

8.  ปุ่ มเครืองมือใดทีช่วยในการคน้หาเวบ็ไซต ์
      ก.   Home                                         ข.  History 

      ค.  Search                                         ง.   Favorites 

9.  ปุ่ ม Home มีความสาํคญักบัเวบ็บราวเซอร์อยา่งไร 
      ก.   ทาํใหท้าํงานไดเ้ร็วขึน 

      ข.   ช่วยในการคน้หาขอ้มูลหรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
      ค.   เป็นหนา้ต่างแรกทีจะพบเมือเปิดเวบ็บราวเซอร์ 

      ง.   เป็นคาํสงัทีช่วยประสานการติดต่อกบัเวบ็ไซตอื์น 

0.   เราจะดูรายการเวบ็ทีน่าสนใจ ตอ้งไปคลิกทีเครืองมือใด 

       ก.                ข.        ค.           ง.   
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เฉลยแบบทดสอบ 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 3 

เรือง การใช้โปรแกรม Internet  Explorer 

 

 

 

ข้อ คาํตอบ 

1. ก 
2. ข 

3. ก 

4 ข 

5. ข 

6 ง 

7. ง 

8 ค 

9. ค 

10. ง 
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ชุดการเรียนรู้สือประสม 

ชุดที 4 

เรือง  การสืบค้นข้อมูลจากเวบ็ไซต์ 

 

 

 

 
 

 

โดย 
นางสาววารุณ ี  ภริมย์เมอืง 

โรงเรียนวดัเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 
สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2                                              

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 
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      ตัวชีวัด 

      ง 3.1  ป.6/2     ใชค้อมพวิเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 . นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
 

คาํชีแจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ 

 . ใหน้กัเรียนศึกษาผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัและเนือหาอยา่งละเอียดรอบคอบ 

 . การเรียนด้วยชุดการเรียนรู้จะตอ้งปฏิบติัตามขนัตอนทีกาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด      
มีความซือสตัยต่์อตนเอง 

 . ถ้านักเรียนเกิดความสงสัย ไม่เข้าใจหรือมีปัญหา  สามารถขอคาํแนะนําจาก
ครูผูส้อนไดต้ลอดเวลา 

 . เมือนักเรียนศึกษาและปฏิบติักิจกรรมจากชุดการเรียนรู้ ชุดที 4 จบแลว้  นักเรียน 
แต่ละคนตอ้งทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 . ในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้  ชุดที 4  นกัเรียนมีเวลา 3 ชวัโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือสําหรับนักเรียน 
ชุดการเรียนรู้ที 4 

เรือง  การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ 
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บทบาทของนักเรียน 

 

 

 . นกัเรียนอ่านคู่มือการใชชุ้ดการเรียนรู้ และปฏิบติักิจกรรมตามลาํดบัขนัตอน 

 . นกัเรียนควรมีการวางแผนการทาํงาน  แบ่งหนา้ทีและร่วมกนัปฏิบติักิจกรรม  หาก
เกิดขอ้สงสยัไม่เขา้ใจหรือมีปัญหานกัเรียนควรขอคาํแนะนาํจากครูผูส้อน 

 . ในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนควรปฏิบติังานให้ทนักบัเวลาทีกาํหนด
ไว ้

 . ขนัตอนสุดทา้ยของการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ ตอ้งทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 . นกัเรียนควรมีความร่วมมือร่วมใจ มีความสามคัคี  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและยอมรับฟังเสียงส่วนมากในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
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  ขันตอนในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสม 

 
ศึกษารายละศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้แต่ละเรืองเอียดของชุดการเรียนรู้แต่ละเรือง   

  

  

          ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้  

  
  
 

ดําเนินการใช้ชุดการเรียนรู้ดําเนินการใช้ชุดการเรียนรู้ 
  ..  ขนันาํเขา้สู่บทเรียนขนันาํเขา้สู่บทเรียน   

      แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้   

      บอกสิงทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติับอกสิงทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติั  

  ..  ขนัเรียนรู้ขนัเรียนรู้  

      นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามทีระบุไวใ้นใบงานนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามทีระบุไวใ้นใบงาน  

                33..          ขนัสรุปขนัสรุป  

                                    สรุป   อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ในชนัเรียนสรุป   อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ในชนัเรียน  

  

  
                                                    

                                                      
                                                                                                            ทดสอบหทดสอบหลงัเรียนลงัเรียน                                                         ไม่ผ่านไม่ผ่าน 

                                                                      
  

                                                                                  ผ่านผ่าน  

  

ศึกษาชุดการเรียนรู้เรืองอนืต่อไปศึกษาชุดการเรียนรู้เรืองอนืต่อไป   
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การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายทีช่วยเพิมประสิทธิภาพในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
ในการติดต่อสือสาร และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้รวดเร็วยิงขึนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีขอ้มูลอยูจ่าํนวนมาก ถา้เราเปิดไปทีละหน้าอาจจะตอ้งเสียเวลาในการคน้หา และไม่
พบขอ้มูลทีเราตอ้งการ ดงันนั จึงตอ้งมีวธีิการคน้หาขอ้มูลอยา่งรวดเร็วใชเ้วบ็ไซตท์ีมีโปรแกรมช่วย
ในการสืบคน้ (Search Engine) ซึงจะรวบรวมรายชือเวบ็ไซตต่์าง ๆ เอาไว ้ผูใ้ชเ้พียงแต่ทราบหัวขอ้
ทีตอ้งการ และเขา้ไปสืบคน้หาชือของของเวบ็ไซตต่์าง ๆ จะไดข้อ้มูลทีตอ้งการ  
 

วิธีการสืบค้นข้อมูล   
 เมือเราตอ้งการเขา้ไปดูขอ้มูลในเวบ็ไซตต์อ้งจดทีอยู ่(URL) ของเวบ็ไซตไ์ว ้ แลว้พิมพ์
ป้อนทีอยูข่องเวบ็ไซต์ลงไปในช่องทีอยู่ของโปรแกรมบราวเซอร์แล้วกดแป้น Enter เพียงเท่านี
โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซพลอเรอร์ก็จะติดต่อไปทีคอมพวิเตอร์ตามทีอยูแ่ละดาวน์โหลดไฟล์เวบ็
มาแสดงทีหนา้จอภาพทนัที 
 ข้อควรรู้ในการพิมพ์  

 . ป้อนทีอยูเ่วบ็ไซตใ์นช่องทีอยู ่
 . จะตอ้งพมิพติ์ดกนัทงัหมด  อยา่ใหมี้ช่องวา่ง 

 . ใชต้วัพมิพเ์ล็กทงัหมด ไม่ใชต้วัพมิพใ์หญ่ 
  ไปที  เสิร์ช  เอ็นจิน  (Search  Engine)ในอินเทอร์เน็ตมีเวบ็ไซตท์ีทาํหนา้ทีเป็นเครืองมือ
คน้หาโดยเฉพาะเรียกเวบ็นีว่า  Search  Engine  ทีหน้าแรกของเวบ็ไซตนี์จะมีช่องสาํหรับป้อนคาํ
และปุ่มสงัคน้ 
             สญัลกัษณ์หรือรหสัทีปรากฏนีเรียกวา่  URL  คือการระบุเส้นทางทีเก็บเวบ็เพจโดยระบุ
คอมพวิเตอร์  ตาํแหน่ง และชือไฟลเ์วบ็เพจ 

 

 

ใบความรู้สําหรับนักเรียน 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 4 

เรือง การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ 
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ข้อคดิในการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 . ตอ้งมีการรวบรวมจากหลายแหล่ง และวิเคราะห์ขอ้มูลก่อนนาํไปใช ้เพือให้เกิด
ความถูกตอ้ง น่าเชือถือ สอดคลอ้งตรงกนั 
 . ผูใ้ช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะตอ้งมีจริยธรรมในการใชง้าน ไม่ทาํให้ผูอื้น
เดือดร้อน หรือเสือมสลาย และร่วมดูแลป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 

การตรวจดูเว็บเพจและเว็บไซต์ต่าง ๆ  ทาํไดห้ลายวธีิ  ตวัอยา่งเช่น 

 .   การป้อนทีอยู่ของเว็บ   ถา้เราทราบทีอยู ่ URLของเวบ็เพจในอินเทอร์เน็ต ก็เพียงแต่
พมิพป้์อนลงในช่อง  Address  โดยไม่ตอ้งพิมพ ์Http : // เมือพิมพเ์สร็จให้กดแป้น Enter  หรือ  Go  

เพยีงเท่านี โปรแกรม Internet  explorer  ก็จะติดต่อไปทีคอมพิวเตอร์ตามทีอยูแ่ละดาวน์โหลดไฟล์
เวบ็มาแสดงบนจอภาพของเรา 
                     การพิมพป้์อนทีอยูมี่ขอ้ควรระวงัคือ  ห้ามพิมพผ์ิด  แต่โปรแกรมก็ช่วยให้หาง่าย
โดยเก็บบนัทึกทีอยูเ่วบ็เพจทีเคยดูไว ้ ดงันันเมือเริมตน้พิมพท์ีอยูเ่พียง  -  ตวัอกัษรก็จะปรากฏ
รายการทีอยูท่ีมีเพยีง  -   ตวัอกัษรนนัมาใหค้ลิกเลือกไดท้นัที 

 .   การใช้เครืองมือค้น  มีอยู่หลายแห่งให้เลือกตามความเหมาะสมหรือแลว้แต่ความ
ถนดั  เพราะมีความสามารถและวิธีการใชง้านคลา้ยกนัคือ ป้อนคาํหรือวลีเกียวกบัสิงทีเราตอ้งการ
คน้ในช่องคน้   
       ปุ่ ม  Search  ทีแถบเครืองมือใชส้าํหรับคน้หาเวบ็เพจทีมีขอ้มูลทีตอ้งการคน้                   
 

ตัวอย่างเว็บไซต์สําหรับค้นทีนิยมมาก 

 Google   กูเกิล   www.google .com  หรือ  www.google.co.th   เป็นเวบ็ไซตส์าํหรับคน้
ยอดนิยมอนัดบัหนึงทวัโลก 

 YAHOO   ยาฮู  www.yahoo.com         MSN  www.msn.com      www.thaimail.com  

www.kapook.com      www.sanook.com  ฯลฯ 
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ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ GOOGLE  

 1.  เข้าไปที  www.google.co.th แล้วพิมพ์ค ํา ทีต้องการลงไป  ตัวอย่าง  พิมพ ์  
ความหมายของอินเทอร์เน็ต ลงไป  

 2.  กดปุ่มคน้หา  Google  

 
 

 3. จะปรากฏรายชือเว็บเพจต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งโดยเรียงลาํดับจากคาํทีตรงกับความ
ตอ้งการมากทีสุด  
 

 
 

 4.  แลว้เราก็เลือกเวบ็ไซตใ์ดเวบ็ไซตห์นึงทีตอ้งการ แลว้เปิดดูไดท้นัที หากไม่ตรงกบั
ทีตอ้งการก็คลิกเมาส์ไปทีปุ่ ม Back เพอืกลบัไปทีหนา้เดิมอีกครังแลว้เลือกใหม่  
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การดาวน์โหลดข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  

                   กรณีตอ้งการภาพบนอินเทอร์เน็ต ทาํตามขนัตอน ดงันี  

 
 

การเปิด Download ข้อมูลจาก เว็บไซต์ 

 มีขนัตอนดงันี  

 1.  ใหเ้รียกเวบ็ไซตท์ีตอ้งการจะ Download ขอ้มูลขนึมาก่อน  

 2.  จากนนัคลิกเลือกไฟลท์ีจะ Download กดปุ่ มเมา้ส์ทางขวาจะปรากฏคาํสงัขึนมาให ้ 

 

 
 

 เลือก Save Target AS เลือก Directory ทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในจอภาพของ Save As 

เลือก Save  จะปรากฏหนา้จอภาพทีแสดงรายละเอียดของเวลาทีใชใ้นการ Download จาํนวนไบตท์ี 
Transfer ขึนมาให ้ 
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การ Save รูปภาพ จากเว็บไซต์ 

 

 มีขนัตอนดงันี  

 1. ใหเ้ปิดเวบ็เพจทีเราตอ้งการ Save รูปภาพ ขึนมา 

  
     

 2.   กดปุ่มเมา้ส์ทางขวาตรง Background เพอืเรียกคาํสงั ดงัรูป  

                 3.  เลือกคาํสัง Save Picture As… จะปรากฏหน้าจอภาพของ Save Picture ขึนมาให ้    
ดงัรูป  

                 4.  เลือก Directory ทีใชใ้นการ Save Picture ใส่ชือช่อง File Name หรือใชชื้อทีมี
ขึนมาใหแ้ลว้ก็ได ้ 

                 5.  คลิกที Save as type เลือกส่วนขยาย และคลิก Save  
 

กรณข้ีอมูลเป็นชนิดข้อความ ให้ทําการดังนี  

                1.  เรียกเวบ็ไซต ์ทีตอ้งการขอ้มูลขึนมาก่อน ทาํแถบสีเลือกขอ้มูลทีตอ้งการ แลว้กดปุ่ม
เมา้ส์ทางขวา เลือกคาํสงั Copy  
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 2.   นาํไปวางในโปรแกรมทีเราตอ้งการ เช่น Microsoft Word แล้วปรับปรุงแก้ไข 

ปรับแต่งตามทีเราตอ้งการ  

 
 

การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนันมีประโยชน์อยู่หลายด้านดังนี 

                   1.  ประหยดัเวลา :: อยา่งทีรู้กนัอยูแ่ลว้วา่ มีทุกอยา่งอยูใ่นอินเทอร์เน็ต ขึนอยูก่บัว่าเรา
จะมีวธีิการคน้หาและนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งไร โดยไม่ตอ้งเสียเวลาไปเสาะหาขอ้มูลจากแหล่งความรู้จริง 
เช่นหอ้งสมุด  หนงัสือ วารสาร หรือจากบุคคลผูรู้้อืน ๆ  

                  2.  ไดข้อ้มูลครบถว้น :: เนืองจากการสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตนัน เราสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลไดอ้ยา่งหลากวิธีแบบ เช่น ขอ้มูลขอ้ความ ขอ้มูลรูปภาพ ขอ้มูลมลัติมีเดีย หรืออืน  ๆ
ในเนือหาหนึง ๆ ก็สามารถนาํขอ้มูลทีหลากหลายรูปแบบมาอา้งอิงไดอ้ยา่งหลากหลาย 

                   3.  มีการแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างกัน :: ชุมชนในการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตนัน     

เป็นชุมชนทีมีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารกนั ในลกัษณะให้ฟรี หรือมีค่าใชจ่้ายบา้ง ถา้หากเรามี
การแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างกัน ย่อมทาํให้การคน้หาขอ้มูลทีสาํคญัมีความหลากหลายมากขึน 

แหล่งทีสามารถสืบคน้ขอ้มูลได ้ไดแ้ก่ เวบ็ไซตท์ใีหบ้ริการขอ้มูลต่าง ๆ หรือ เวบ็ไซตท์ีมีเวบ็บอร์ด
เพอืแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั เป็นตน้ 
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ใบงาน 

    เรือง การค้นหาข้อมูลจาก   
Google 

 

 

คาํชีแจง ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนีโดยการคน้หาขอ้มูลจาก  www.google.co.th 

 

1.  เวบ็ของกระทรวงศึกษาธิการคือ 

........................................................................................................................................... 

2.  เวบ็ทีเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน ์

2.1.......................................................................................................................... 

2.2.......................................................................................................................... 

2.3.......................................................................................................................... 

2.4.......................................................................................................................... 

3.  เวบ็ทีใหค้วามบนัเทิง 

3.1.......................................................................................................................... 

3.2.......................................................................................................................... 

3.3.......................................................................................................................... 

4.  เวบ็ทีเกียวกบัการศึกษา 
4.1.......................................................................................................................... 

4.2.......................................................................................................................... 

4.3.......................................................................................................................... 
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แบบทดสอบ 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 4 

เรือง การสืบค้นข้อมูล 
 

 

 

 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนเขา้ไปยงัเวบ็ไซตท์ีตนเองคน้หามาไดแ้ลว้เขียนอธิบายตามหวัขอ้ต่อไปนี    

  (10 คะแนน) 
 

ชือเวบ็ไซต.์.......................................................................................................................................... 

ผูจ้ดัทาํ................................................................................................................................................. 
เนือหาเกียวกบัเวบ็นี
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ชุดการเรียนรู้สือประสม 
ชุดที 5 

เรือง  การใช้ E - mail 
 

 

 

 
         

 

 

 

 

โดย 

นางสาววารุณ ี ภริมย์เมอืง 

โรงเรียนวดัเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 
สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2                                              

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 
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บทบาทของนักเรียน 

 

 

 . นกัเรียนอ่านคู่มือการใชชุ้ดการเรียนรู้ และปฏิบติักิจกรรมตามลาํดบัขนัตอน 

 . นักเรียนควรมีการวางแผนการทาํงาน  แบ่งหน้าทีและร่วมกันปฏิบติักิจกรรม     
หากเกิดขอ้สงสยัไม่เขา้ใจหรือมีปัญหานกัเรียนควรขอคาํแนะนาํจากครูผูส้อน 

 . ในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนควรปฏิบติังานให้ทนักบัเวลาทีกาํหนด
ไว ้

 . ขนัตอนสุดทา้ยของการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้ ตอ้งทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 . นกัเรียนควรมีความร่วมมือร่วมใจ มีความสามคัคี  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและยอมรับฟังเสียงส่วนมากในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
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  ขันตอนในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สือประสม 

 
ศึกษารายละเอียดของชุดการเรีศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู้แต่ละเรืองยนรู้แต่ละเรือง   

  

  

          ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้  

  
 

ดําเนินการใช้ชุดการเรียนรู้ดําเนินการใช้ชุดการเรียนรู้ 
  ..  ขนันาํเขา้สู่บทเรียนขนันาํเขา้สู่บทเรียน   

      แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้   

      บอกสิงทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติับอกสิงทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติั  

  ..  ขนัเรียนรู้ขนัเรียนรู้  

      นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามทีระบุไวใ้นใบงานนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามทีระบุไวใ้นใบงาน  

                33..        ขนัสขนัสรุปรุป   

                                    สรุป   อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ในชนัเรียนสรุป   อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ในชนัเรียน  

  

  
                                                    

                                                      
                                                                                                            ทดสอบหลงัเรียนทดสอบหลงัเรียน                                                         ไม่ผ่านไม่ผ่าน 

 
                                                                      

                                                                                  ผ่านผ่าน  

  

ศึกษาชุดการเรียนรู้เรืองอนืต่อไปศึกษาชุดการเรียนรู้เรืองอนืต่อไป   

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 351 

 

 

 
 

 

  ตัวชีวัด 

      ง 3.1  ป.6/2     ใชค้อมพวิเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
      จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 . นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

 . นกัเรียนสามารถสมคัร E-mail และรับ - ส่ง E-mail ได ้

 . นกัเรียนสามารถบอกแหล่งใหบ้ริการไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ได ้
 

คาํชีแจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ 

 . ใหน้กัเรียนศึกษาผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัและเนือหาอยา่งละเอียดรอบคอบ 

 . การเรียนด้วยชุดการเรียนรู้จะตอ้งปฏิบติัตามขนัตอนทีกาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด     
มีความซือสตัยต่์อตนเอง 

 . ถ้านักเรียนเกิดความสงสัย ไม่เข้าใจหรือมีปัญหา  สามารถขอคาํแนะนําจาก
ครูผูส้อนไดต้ลอดเวลา 

 . เมือนักเรียนศึกษาและปฏิบติักิจกรรมจากชุดการเรียนรู้ ชุดที 5 จบแลว้  นักเรียน 
แต่ละคนตอ้งทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 . ในการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้  ชุดที 5  นกัเรียนมีเวลา 4 ชวัโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือสําหรับนักเรียน 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 5 
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                      ความหมายของอีเมล์ (E - mail) 
                

  
                    

                 
 
 อีเมล์ (E - mail) หรือElectronic เป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รับ-ส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์โดยผา่นระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (Computer Network) ไปยงัผูรั้บทีอาจจะอยูท่ีใด
ก็ไดใ้นโลก การใชง้านอีเมล์ทาํให้เราสามารถติดต่อกบัผูค้นทวัโลกไดท้นัที โดยทีเราสามารถรับ
และตอบจดหมายกลบัไดภ้ายในเวลาไม่กีนาที ทาํใหผู้ใ้ชง้านมีความสะดวกรวดเร็วไม่ตอ้งเสียเวลา
รอคอยทียาวนานเหมือนกับไปรษณีย์ทัวไป   การติดต่อโดยใช้ไปรษณีย์ธรรมดาติดต่อ
ภายในประเทศอาจใชเ้วลาประมาณ -  วนั ถา้หากเป็นจดหมายทีส่งไปยงัต่างประเทศ (Air mail) 
อาจใชเ้วลานานเป็นสัปดาห์ E-Mail ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายซึงถูกกว่าการใชโ้ทรศพัท์หรือการส่ง
จดหมายโดยวธีิปกติทีใชก้นัหลายเท่าตวัโดยทวัไป  ค่าใชจ่้ายในการส่ง E-Mail ไม่ว่าจะส่งจากแห่ง
ใดในทุกมุมโลกก็ไม่ต่างกนัไม่วา่จดหมายนนัจะสนัหรือยาวจะส่งไปใกลห้รือไกล   
 

 

 

 

 

   

  

ใบความรู้สําหรับนักเรียน 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 5 

เรือง การใช้ E - mail 
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การสมัครอีเมล์  

   

                         1.   เขา้สมคัรไดท้าง Internet  ใน website ทีมีบริการสมาชิก e-Mail   
            2.   ศึกษาเงือนไงการใชบ้ริการ  

            .   ถา้ตกลงตามเงือนไข  จะมีแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลส่วนตวั และการกาํหนดชือผูใ้ช ้

 ( User Login) แลว้ทาํตามขนัตอนจนเสร็จสมบูรณ์  ก็จะเป็นสมาชิกและใช ้e-Mail นนัได ้
  

รายการทีมีใน e-Mail 

 

    เช็ดจดหมายใหม่  
    เขียนจดหมาย  
    ตูจ้ดหมาย  
    สมุดบนัทึกทีอยู ่ 
   

  

                  ทีอยู่ (Address)  หมายถึงทีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ทีใช้ในการติดต่อทางอีเมล์ ซึงจะมี
รูปแบบ   ดงันี คือ 
 username@domain name 

  username  คือ     บญัชีชือสมาชิกหรือชืออีเมล์ จะตอ้งอกัษรเป็นภาษาองักฤษหรือ
ตัวเลข ประกอบด้วยตัวอักษรตังแต่ 3-15 ตัว  ทีสําคัญในชือต้องไม่มีช่องว่าง อักขระหรือ
เครืองหมายพเิศษแทรกอยู ่

      @         คือ  เครืองหมาย แอท-ซาย คนัระหวา่งชือ โฮสต ์และโดเมเนม 

     Domain       คือ โดเมนเนมหรือเวบ็ไซตท์ีใหบ้ริการอีเมล์ 
 

                                ตัวอย่าง  E-mail Address  เช่น 

        smo2003@yahoo.com 

      
          ชือ user name    at        ชือโดเมนหรือเวบ็ไซต ์                                    
  ดงันนั เวลาอ่าน จะตอ้งอ่านวา่ “เอสเอ็มโอสองศูนยศ์ูนยส์าม แอท ยาฮู ดอท คอม” 

ทีอยู่สําหรับอีเมล์ (E-mail Address) 

   ส
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                  .  ทาํให้การให้การติดต่อสือสารทวัโลกเป็นไปอยา่งรวดเร็วทนัที ระยะทางไม่เป็น
อุปสรรค สาํหรับอีเมลใ์นทุกแห่งทวัโลกทีมีเครือข่ายคอมพวิเตอร์เชือมต่อถึงกนัได ้สามารถเขา้ไป
สถานทีเหล่านันไดทุ้กที ทาํให้ผูค้นทวัโลกติดต่อถึงกนัได้ทนัที ผูรั้บสามารถจะรับข่าวสารจาก 
อีเมลไ์ดแ้ทบจะทนัทีทีผูส่้งจดหมายส่งขอ้มูลผา่นทางคอมพวิเตอร์เสร็จสิน  
  .  สามารถส่งจดหมายถึงผูรั้บทีต้องการได้ทุกเวลา แม้ผูรั้บจะไม่ได้อยู่ทีหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์ก็ตาม จดหมายจะถูกเก็บไวใ้นตูจ้ดหมายของคอมพิวเตอร์และเป็นส่วนตวั จนกว่า 
เจา้ของจดหมายทีมีรหสัผา่นจะเปิดตูจ้ดหมายของตนเอง  
  .  สามารถส่งจดหมายถึงผูรั้บหลายๆ คนไดใ้นเวลาเดียวกนั โดยไม่ตอ้งเสียเวลาส่งให ้
ทีละคน กรณีนีจะใช้กบัจดหมายทีเป็นขอ้ความเดียวกนั เช่น หนังสือเวียนแจง้ข่าวให้สมาชิกใน 
กลุ่มทราบหรือเป็นการนดัหมายระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม เป็นตน้  
  .  ช่วยประหยดัเวลาในการเดินทางไปส่งจดหมายถึงตู้ไปรษณีย  ์หรือทีทําการ
ไปรษณีย ์ประหยดัค่าใชจ่้ายในการส่ง เนืองจากไม่ตอ้งคาํนึงถึงปริมาณนาํหนัก และระยะทางของ
จดหมายเหมือนกบัไปรษณียธ์รรมดา  
  .  ผูรั้บจดหมายสามารถเรียกอ่านจดหมายไดทุ้กเวลาตามสะดวก ซึงจะทาํใหท้ราบวา่
ในตูจ้ดหมายของผูรั้บมีจดหมายกีฉบบั มีจดหมายทีอ่านแลว้ และยงัไม่ไดเ้รียกอ่านกีฉบบั เมืออ่าน
จดหมายฉบบัใดแลว้หากตอ้งการลบทิงก็สามารถเก็บขอ้ความไวใ้นรูปของแฟ้มขอ้มูลได ้

    

  

  

          ประโยชน์และความสําคญัของอเีมล์ 

   ส
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                คาํศัพท์ต่าง ๆ ทีใช้ในระบบการ รับ-ส่ง อีเมล์ 

 

 

 

 Inbox        หมายถึง     กล่องหรือทีสาํหรับเก็บอีเมล ์ทีมีผูส่้งเขา้มา  
             Outbox         หมายถึง     กล่องหรือทีเก็บอีเมล ์ทีกาํลงัจะส่งออกไปหาผูอื้น  

 Compose หรือ New Mail   จะเป็นการส่งอีเมลใ์หม่ ไปหาผูอื้น  

 Forward                         จะเป็นการส่งต่ออีเมล ์ทไีดรั้บมานนัไปหาผูอื้น  

 Subject       หมายถึง      หวัขอ้ของอีเมลท์ีเราจะเขียนหรือส่งออกไป  

 To             หมายถึง      ชือหรืออีเมล ์ของผูท้ีเราตอ้งการส่งอีเมลไ์ปหา  
 CC            หมายถึง      การส่ง copy อีเมลน์นั ๆ ไปใหผู้อื้นทีตอ้งการดว้ย  

 BCC         หมายถึง      การส่ง copy อีเมลน์นั ๆ ไปใหผู้อื้นทีตอ้งการ และไม่ให ้

                                       ผูรั้บคนอืนมองเห็นวา่ มีการส่งไปใหใ้นช่อง BCC ดว้ย 
 

 Web site ทีให้บริการ E-mail ฟรี ได้แก่  

 http://www.yahoo.com  

 http://www.hotmail.com  

 http://www.thaimail.com  

 http://www.chaiyo.com   

 http://www.gmail.com  ฯลฯ 
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วิธีการใช้งานทัวไป  

 
 

 1.  TO - หมายถึง ชือ E-mail สาํหรับผูรั้บ  

 2. FROM - หมายถึง ชือ E-mail สาํหรับผูส่้ง  

 3. SUBJECT - หมายถึง หวัขอ้เนือหาของจดหมาย  

 4. CC - หมายถึงสาํเนา E-mail ฉบบันีไปใหอี้กบุคคลหนึง  

 5. BCC - หมายถึงสาํเนา E-mail ฉบบันีไปใหอี้กบุคคลหนึง แต่ผูรั้บ (TO) จะไม่ทราบ
วา่เราสาํเนาใหใ้ครบา้ง  

 6. ATTACHMENT - ส่ง file ขอ้มูลแนบไปพร้อมกบั E-mail  
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การลงทะเบียนการใช้งานอีเมล์     
 ก่อนทีเราจะสามารถเริมตน้ใชง้านไดน้นัเราจะตอ้งทาํการลงทะเบียนขอใชบ้ริการอีเมล์
ก่อน ซึงในการลงทะเบียนนนั จะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถว้นเสียก่อนตวัอยา่งเช่นการ
ลงทะเบียนเขา้ใช้บริการอีเมล์ของเว็บไซต์ เช่นใช้เว็บไซต์ ของ http://www.hotmail.com โดย
ขนัตอนการลงทะเบียนสามารถทาํไดด้งันี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            1.    คลิก ลงทะเบียน 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  2.  คลิกรับฟรี แลว้จะพบแบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ใช ้

1 

2 
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   3.   กรอกแบบฟอร์มสมคัร E-Mail 

           3.1 Usernameในการเขา้ใช ้ใหใ้ส่ชือภาษาองักฤษ และเปลียน@ windowslive.com 

ไปเป็น  Hotmail.Com ถา้ใส่ชือภาษาองักฤษแลว้ไม่ยอมรับแสดงว่าชือซาํกนั ตอ้งเปลียนชือใหม่   
หรือเพมิตวัเลข ต่อทา้ยชือ เช่น  tanita 411276 (บนัทึกไวเ้พอืจะไดน้าํไปใช ้ในการเปิด E-Mail) 
             3.2 กรอก Password (รหสัผา่น) และยนืยนั Password (รหัสผ่านอีกครัง) ใส่ตวัเลข
ทีจาํไดง่้ายทีสุด เช่น เบอร์โทรศพัท ์(บนัทึกไวเ้พอืจะไดน้าํไปใชใ้นการเปิด E-Mail) 
 
 
 

3 

3.1 

3.2 
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    4.  กรอก E-Mail สํารอง จะเป็น  Username  ทีแตกต่างจาก การกรอกใน .  และ    
ตามดว้ย @ hotmail.com  เช่น  ta2500@hotmail.com  และตอบคาํถาม  เพอืใช ้ในการลืม Password  
(เลือก  คาํถามและ ตอบ  คาํตอบ) 
     5.  กรอกขอ้มูล  

   ชือ (ภาษาไทย) 
   นามสกุล(ภาษาไทย) 
   เพศ    

   ปีเกิด (ค.ศ.) เช่น ,    
   ประเทศ   
   จงัหวดั   
   รหสัไปรษณีย ์

 

4 
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    6.  พมิพข์อ้ความทีเห็นในภาพ  เพือยืนยัน  การสมคัร สมาชิก  และยอมรับ 

 

 

 
 

6 
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 7.  จะพบการแสดงทีสมคัร เสร็จเรียบร้อยแลว้  นาํ Username และ  Password ไป
ใชไ้ด ้
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การส่งจดหมาย 
                   เมือ login เขา้สู่ระบบ hotmail ไดเ้รียบร้อยแลว้ จะขอนาํเสนอการส่งจดหมาย โดยมี
ขนัตอนดงันี  

                   1. คลิกทีแถบ  Compose   ดา้นบนขอ้งโปรแกรม 

 

 

 

                 2.   จากนนัท่านจะไดก้รอบสาํหรับพมิพจ์ดหมาย ภายในกรอบมีความหมาย ดงันี 

  ช่อง To:  สาํหรับกรอก e-Mail Address ของบุคคลทีท่านตอ้งการจะส่งลงไป  

        ช่อง Cc:  สําหรับกรอก e-Mail Address ของบุคคลทีท่านตอ้งการจะสําเนาส่ง
จดหมายลงไป  

          ช่อง Bcc:  สาํหรับกรอก e-Mail Address ของบุคคลทีท่านตอ้งการจะสาํเนาส่ง
จดหมายลงไป แต่จะไม่แสดง e-Mail Address ของผูส่้ง  

            ช่อง Subject  กาํหนดหวัขอ้จดหมาย  

            Attacthments  สาํหรับแนบ file ไปกบัจดหมาย  
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ขนัตอนการส่งจดหมาย 
     1.  กรอก e-Mail Address ของบุคคลทีท่านตอ้งการจะส่งในช่อง To   

     2.  กรอก e-Mail Address ของบุคคลทีท่านตอ้งการจะสาํเนาส่งในช่อง Cc  

     3.  กาํหนดหวัขอ้จดหมาย ในช่อง Subject  

     4.  พมิพข์อ้ความจดหมายทีตอ้งการส่ง  

     5.  ปุ่ ม Attachments ใหค้ลิกเพอืทาํการแนบแฟ้มขอ้มูล 
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การแนบแฟ้มข้อมูล 

                 1.  การแนบ file ใหค้ลิกทีปุ่ ม Attachments เพอืทาํการแนบแฟ้มขอ้มูลไปกบัจดหมาย
จากนนัจะไดด้งัภาพ เมือไดก้รอบดงักล่าวแลว้ใหค้ลิกทีปุ่ ม Browse เพอืนาํขอ้มูลทีตอ้งการส่งแนบ 

 

 
 

      2.  เลือก file ขอ้มูลทีตอ้งการส่งแนบ แลว้แลว้คลิกปุ่ ม Open 
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       3.  จากนนัจะกลบัมาทีกรอบ Attachment อีกรอบ ต่อไปใหค้ลิกทีปุ่ ม Attach แลว้คลิก
ปุ่ ม OK ตามลาํดบั 

 

 
    
     4.  เมือทาํการกาํหนดขอ้มูลทีตอ้งการแนบ Attach เรียบร้อยแลว้โปรแกรมจะกลบัมาที
หน้าจอพิมพ ์e-Mail อีกครัง ในคราวนีให้ตรวจทาน e-Mail Address, สาํเนา,หัวขอ้และขอ้ความ
จดหมายทีตอ้งการส่งอีกครัง หากถูกตอ้งแลว้ก็ใหค้ลิกปุ่ ม Send ไดเ้ลย  
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     5.  จดหมายจะไดรั้บการส่งออกไป หากส่งเรียบร้อยแลว้จะไดห้นา้จอยนืยนัอีกครัง 

 

 

                 
   
การรับจดหม 
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การรับจดหมาย 
 1.  เมือไดท้าํการ login ท่านจะไดห้นา้จอดงัภาพ หรือใหค้ลิกที Inbox   

 

 
 

  2.   จะไดก้รอบ Inbox หรือกล่องจดหมายเขา้ ดงัภาพ ความหมายของกล่องจดหมาย
ต่าง ๆ มีดงันี 

  กล่อง Inbox                คือ   กล่องจดัเก็บจดหมายเขา้ 
  กล่อง Junk Mail         คือ   กล่องจดัเก็บจดหมายทีไม่ตอ้งรับ 

  กล่อง Sent Message   คือ   กล่องจดัเก็บจดหมายทีส่งออกไป 

  กล่อง Drafts          คือ   กล่องจดัเก็บจดหมายทียงัเขียนไม่เสร็จและยงัไม่ได ้

       ถูกส่งออกไป 

กล่อง Trash                 คือ   กล่องจดัเก็บจดหมายทีถูกลบออกไปจากกล่องอืน ๆ 
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ความหมายของกรอบ Inbox  

From      หมายถึง   ชือผูส่้งจดหมาย 

Subject  หมายถึง    หวัขอ้จดหมาย 

Date       หมายถึง    เดือนวนัทีส่งจดหมาย 

Size        หมายถึง    ขนาดของจดหมายทีส่งเขา้มา 
 

 

                    
 

  

สาํหรับจดหมายใหม่จะมีสญัญาลกัษณ์  อยูห่นา้ชือของผูส่้งจดหมาย และมีแถบสีเหลือง
คาดตลอดทงัแถว การเปิดจดหมายใหน้าํ Mouse ไปคลิกทีชือของผูส่้งจดหมายหรือใต ้From นนัเอง 
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การตอบจดหมาย 

 

                  1.  เมืออ่านขอ้ความจดหมายจบแลว้ และตอ้งการตอบจดหมายกลบัใหค้ลิกทีปุ่ ม 
Reply 

 

 
                  2.  สงัเกตทีช่อง To จะมี e-Mail Address ของผูท้ีส่งจดหมายมาหาปรากฏอยู ่ซึงทีไม่
ตอ้งพมิพ ์e-Mail Address ลงในช่องนี จากนนัใหพ้มิพข์อ้ความตอบจดหมายเรียบร้อยแลว้ให ้
คลิกปุ่ ม Send                                

             

 
 

3. เมือส่งจดหมายเสร็จเรียบร้อยแลว้จะไดก้รอบยนืยนัการส่งจดหมาย ดงัภาพ 
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การลบจดหมาย                  
 เมือใชบ้ริการรับส่งจดหมาย e-Mail มาถึงระดบัหนึง จดหมายจะเต็มกล่องเก็บจดหมาย 
เมือจดหมายเตม็กล่องแลว้จะส่งผลใหโ้ปรแกรม  Mail ไม่ทาํงาน การจดัการลบจดหมายจึงเป็นสิงที
สาํคญัอยา่งหนึง ขนัตอนการลบจดหมายมีดงันี  

 

                  1.  คลิกที Inbox เมือคลิกแลว้จะไดก้รอบ Inbox ดงัภาพ 

 

 
 

 

                   2.  จากนนัคลิกเครืองหมายถูกทีกรอบสีเหลียม ดงัภาพ แลว้คลิกปุ่ ม Delete ตามลาํดบั  
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                    3.  จดหมายก็จะถูกลบออกจากกล่อง Inbox จดหมายทีถูกลบออกไปจะถูกนาํไปเก็บที 
Trash Can และจะถูกลบโดยอตัโนมติัต่อไป นนัหมายความว่าหากลบจดหมายผิด ก็ยงัสามารถ      
กูจ้ดหมาย จากกล่อง Trash Can นีได ้โดยการ คลิกที Trash Can แลว้คลิกเครืองหมายถูกในกรอบ
สีเหลียมหนา้จดหมายทีตอ้งการกู ้จากนันมาคลิกทีเมนู Recover to Folder แลว้เลือกกล่องจดหมาย
ทีตอ้งการกูไ้ปเก็บไว ้ดงัภาพ  

 

 

 
 

การเลิกใช้งานอีเมล์ 

 หลงัเลิกใชง้านอีเมลแ์ลว้ควรออกจากอีเมลอ์ยา่งถูกตอ้งโดยลงชือเลิกใชง้านดว้ยทุกครัง
ตามวธีิดงันี 

   คลิกปุ่ ม   ลงชือเลิกใช้   เพอืออกจากระบบ 

  กลบัเขา้สู่หนา้เวบ็เพจ 
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ใบงาน 

เรือง การเขียนจดหมายและส่งจดหมาย 
 
 

 

คาํชีแจง  

 1.  ใหน้กัเรียนปฏิบติัคาํสงัดงัต่อไปนี 

  1.1  เปิดเครืองใหพ้ร้อมใชง้าน 

  1.2  เขา้สู่โปรแกรม Internet Explorer 

  1.3  ไปทีเวบ็ไซต ์www.hotmail.com 

  1.4  ใหน้กัเรียนเขียนจดหมายถึงเพอืนเกียวกบัการไปทศันศึกษา 
  1.5 ใหน้กัเรียนส่งจดหมายถึงเพอืน 2 คน 

 2.  จงบอกรายชือผูท้ีใหบ้ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาอยา่งนอ้ย 5 ชือ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบ 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 5 

เรือง การใช้ E-mail 

 

 

 

 

คาํชีแจง      ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพยีงคาํตอบเดียว 
 

1.  ขอ้ใดใหค้วามหมายของอีเมลไ์ดถู้กตอ้ง 

      ก.  การส่งจดหมายผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
      ข.  การส่งจดหมายโดยไม่ตอ้งใชก้ระดาษ 
      ค.  การส่งจดหมายผา่นเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
      ง.   การส่งจดหมายโดยใชไ้ปรษณียบตัร 

2. สิงใดทีไม่ควรแสดงในการ ส่ง E-Mail  

      ก.  แสดงความดีใจ 

      ข.  ใชค้าํสุภาพ 

      ค.  แสดงอารมณ์ส่วนตวัทีไม่ดีลงใน E-Mail 

      ง.   อยา่แสดงความโกรธลงใน E-Mail 

3.  ในโปรแกรมการรับ ส่ง e- mail ของ Subject มีไวส้าํหรับทาํอะไร 

ก.   ใส่ทีอยู ่e - mail Address ของผูรั้บ 

       ข.  ใส่หวัเรืองของจดหมาย 

ค.   ใส่ชือแฟ้มทีตอ้งการส่งไปพร้อมกบั e – mail 

ง.   ใส่ทีอยู ่e- mail Address ของผูรั้บไดม้ากกวา่ 1 ชือ 

4.  ช่อง CC มีไวส้าํหรับทาํอะไร 

ก.  ใชใ้ส่ชือแฟ้มทีตอ้งการส่งไปพร้อมกบั e- mail 

 ข.   ใชเ้มือตอ้งการส่ง e - mail ถึงผูรั้บมากกวา่ 1 คน (แบบสาํเนา) 
 ค.   ใชใ้ส่หวัเรืองของจดหมาย 

ง.   ใชเ้มือตอ้งการส่ง e - mail Address ของผูรั้บ 
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5. ขนัตอนแรกของการใชบ้ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) คือขอ้ใด 
       ก.   พมิพร์หสัผา่น                                     ข.  สมคัรเป็นสมาชิก 
       ค.   ยอมรับเงือนไขของการใชบ้ริการ       ง.  พมิพ ์E-mail  Address ลงในช่อง Login 

6.  นกัเรียนจะส่งอีเมลไ์ดต้อ้งมีอะไรบา้ง  
         ก.  E-mail Address ของผูรั้บ-ผูใ้หบ้ริการ 
         ข.   E-mail Address ของตนเอง-ผูใ้หบ้ริการ 
         ค.   E-mail Address ของผูรั้บ- ผูใ้หบ้ริการ 
         ง.    E-mail Address ของผูรั้บ-ของผูส่้ง 

7.  E-mail Address   คืออะไร 
      ก.  ทีอยูท่างอีเมล ์                        ข.  ชือของผูส่้งจดหมาย 

      ค.  ชือของผูรั้บจดหมาย               ง.   ตูจ้ดหมาย 

8.  จุดเด่นทีทาํใหอี้เมลไ์ดรั้บความนิยมคืออะไร?  

      ก.  ปลอดภยั          ข.  ประหยดั          
 ค.  รวดเร็ว          ง.  สะดวก 

9.   การตงัชือรหสัผา่นขอ้ใดไม่ควรทาํ  
      ก.  เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษ            ข.  เป็นตวัเลข 

      ค.  เป็นตวัเลขผสมตวัอกัษร            ง.  เป็นตวัอกัษรและเวน้วรรค 

10.  ขอ้ใดสามารถส่งทาง E-mail ได ้ 

       ก.   ตวัอกัษร                ข.  รูปภาพ             
 ค.   เสียง          ง.   ถูกทุกขอ้ 
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เฉลยแบบทดสอบ 

ชุดการเรียนรู้สือประสมชุดที 5 

เรือง การใช้ E -mail 

 

 

 

ข้อ คาํตอบ 

1. ก 
2. ค 

3. ข 

4 ข 

5. ข 

6 ง 
7. ก 

8 ค 

9. ง 

10. ง 
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