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การวิ จ ัยครั งนี มีว ตั ถุประสงค์เ พือ ( ) ศึก ษาข้อมูล พืนฐานในการพัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้สื อประสม
เรื อง การใช้อินเทอร์ เน็ตเพือการสื อสาร สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ( ) พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพ
ชุดการเรี ยนรู้สือประสม เรื อง การใช้อินเทอร์ เน็ตเพือการสื อสาร สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ให้มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ( ) ทดลองใช้ชุดการเรี ยนรู้สือประสม และ ( ) ประเมินผลการเรี ยนรู้ เรื อง การใช้
อินเทอร์ เน็ตเพือการสื อสารก่อนและหลังการใช้ชุดการเรี ยนรู้สือประสม ความสามารถในการปฏิบตั ิงานด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ชุดการเรี ยนรู้ สือประสม
โดยการวิจยั ครังนีได้ทดลองใช้ชุดการเรี ยนรู้สือประสมกับนักเรี ยนชันประถมศึกษา ปี ที 6 โรงเรี ยนวัดเจริ ญธรรม
อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี จํานวน 12 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจ ัย คือ (1) ชุดการเรี ยนรู้สือประสมเรื อง
การใช้อินเทอร์ เน็ตเพือการสื อสาร (2) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ก่ อนและหลังใช้ชุดการเรี ยนรู้ สือประสม
(3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูล และ (4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ชุดการเรี ยนรู้ สือประสม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าร้ อยละ
(%) ค่าเฉลีย ( & ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent
ผลการวิจยั พบว่า (1) ครู และนัก เรี ยนต้อ งการให้มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดการเรี ยนรู้
สื อประสม เพราะสามารถถ่ายทอดความเป็ นรู ปธรรมให้กบั ผูเ้ รี ยนได้มากยิงขึน ทําให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (2) ชุดการเรี ยนรู้สือประสม เรื อง การใช้อินเทอร์ เน็ตเพือการสื อสาร มีเนื อหา 5 เรื อง
คื อ ประวัติ ความเป็ นมาของอิ นเทอร์ เ น็ ต การเชื อมต่ อ อิ นเทอร์ เ น็ ต การใช้โปรแกรม Internet Explorer
การสื บค้นข้อ มูลจากเว็บไซต์ และการใช้ E-mail โดยมีสื อประสมได้แก่ ซี ดีรอม โปรแกรมนําเสนอ รู ปภาพ
ประกอบ และมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 82.17 /84.17 (3) ผลการทดลองใช้ชุดการเรี ยนรู้สือประสม พบว่า นักเรี ยน
สนใจและกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู้ มีทกั ษะการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง และ (4) ผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยชุด การเรี ยนรู้สือประสมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติทีระดับ 0.05 โดยผลการเรี ยนรู้
หลังเรี ยนด้ว ยชุ ดการเรี ยนรู้ สื อประสมมีค่าเฉลี ยสู งกว่าผลการเรี ยนรู้ ก่ อ นเรี ยนด้วยชุ ด การเรี ยนรู้ สือประสม
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลของนักเรี ยนอยู่ในระดับดี และความคิดเห็ น
ของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยชุดการเรี ยนรู้สือประสม พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน เมือพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรี ยนเห็ นด้วยมากในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
เป็ นลําดับทีหนึง รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ และด้านประโยชน์ทีได้รับเป็ นลําดับสุ ดท้าย
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เล่ ม นี สําเร็ จลงได้ ด้ว ยความอนุ เคราะห์ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา อย่า งดี ยิง
จาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่ วมบุญลือ และ
อาจารย์ ดร.อนิ รุ ท ธ์ สติ มัน ซึ งเป็ นอาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ที ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ และ
ให้คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์อ ย่างยิงต่อผูว้ ิจยั รวมทัง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา เล่ าเรี ยนดี
ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และ ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา คุ ณารักษ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์แก่ผวู ้ ิจยั ส่ งผลให้วิทยานิ พนธ์
เล่มนีถูกต้องและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณในความกรุ ณาของทุกท่านเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์เอกนฤน บางท่าไม้ อาจารย์วรวุฒิ มันสุ ขผล และ
นางสาวศิริวลั ย์ อุดมพรวิรัตน์ ทีกรุ ณาเป็ นผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื องมือ ในการวิจยั
สําหรับการทําวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิ เทศทุกท่าน ทีให้ความรู ้
ให้ค าํ แนะนํา และประสบการณ์ อ ัน มี ค่า ยิงแก่ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุ ณ เจ้า ของหนัง สื อ วารสาร
เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ทีช่วยให้วทิ ยานิพนธ์มีความสมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนโรงเรี ยนวัด เจริ ญธรรมและโรงเรี ยนวัด ม่ ว ง
ทีให้ค วามร่ ว มมื อ อย่า งดี ยิงในการเก็ บ ข้อ มู ล การวิจ ัย ส่ ง ผลให้ผูว้ ิจ ัย สามารถดํา เนิ น การวิจ ัย
จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี
ท้า ยสุ ด นี ขอน้อ มระลึ ก ถึ ง พระคุ ณ ของบิ ด า มารดา ซึ งเป็ นผู ้ว างรากฐานและ
สนับสนุนในการศึกษาและเพือน ๆ น้อง ๆ พี ๆ ทีร่ วมรุ่ นทุกท่านทีมีส่วนร่ วมในการเรี ยนครังนี
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