
 

 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตเป็นวิชาท่ีส าคญัและเป็นรากฐานของ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสงัคม ซึ่งจะน า ไปสู่การพฒันา
ประเทศ ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัในชีวิตประจ าวนัมากขึน้   
ผลจากการท่ีนกัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต ่า จงึมีผกระทบตอ่การด ารงชีวิตและสงัคมในระดบักว้าง  ผู้วิจยัได้เห็นสมควรอย่างยิ่งว่าท่ีจะต้อง
รีบเร่งในการแก้ปัญหาดงักล่าวอย่างเร่งด่วน และได้มองเห็นถึงคุณลักษณะของเทคโนโลยีใน
ลักษณะของชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยสามารถน ามาใช้
แก้ปัญหาและตอบสนองตอ่การเรียนการสอนวิชาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ื อ
ชีวิตได้ดีเหมาะสม เพ่ือพฒันาผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูขึน้ตามล าดบั 
 ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือหลกั
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับวิชา หน่วย และหัวเร่ือง ช่วยให้เปล่ียน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็น
เครือข่ายโลกท่ีมีคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกัน ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนือ้หาและประสบการณ์ท่ีสลบั       
ซับซ้อนและมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ท่ีซึ่งผู้ สอนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ดี           
ชว่ยเร้าความสนใจของผู้ เรียนตอ่สิ่งท่ีก า ลงัศกึษา เพราะชดุการสอนจะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนของตนเองและสงัคม เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม ช่วยสร้างความพร้อมและ
มัน่ใจแก่ผู้สอน เพราะชดุการเรียนผลิตไว้เป็นหมวดหมู่ สามารถหยิบไปใช้ได้ทนัทีโดยเฉพาะผู้ ท่ีไม่
คอ่ยมีเวลาในการเตรียมการสอนลว่งหน้า ท าให้การเรียนการสอนของผู้ เรียนเป็นอิสระจากอารมณ์
ของผู้สอน ชดุการเรียนสามารถท า ให้ผู้ เรียนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าอาจารย์ผู้สอนจะมีสภาพหรือ
ความขดัข้องทางอารมณ์มากน้อยเพียงใด ช่วยให้การเรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของผู้สอน 
เน่ืองจากชุดการเรียนท า หน้าท่ีถ่ายทอดความรู้แทนครู แม้ครูจะพูดหรือสอนไม่เก่ง ผู้ เรียนก็
สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากชุดการเรียนท่ีได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพมาแล้ว 
(ชยัยงค์ พรหมวงค์, 2546: 54) 
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ดงันัน้จึงได้มีแนวคิดท่ีจะจะพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ชัน้ปีท่ี 1          
ปีการศกึษา 2554 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ท่ีมีการรู้คอมพิวเตอร์ท่ีตา่งกนั โดย
คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีมีอยู่ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและเพิ่มผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูขึน้ได้  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวจิยั 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ชัน้ปีท่ี 1               
ปีการศกึษา 2554 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

1.2.2 เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิชาปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดย
ใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  กับนักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ                     
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์            
ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
 
1.3 สมมตฐิานการวิจัย  

1.3.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตแตกตา่งกบันกัศกึษา
ท่ีเรียนแบบปกตอิยา่งมีนยัส าคญั 

1.3.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต อยู่ในระดับ              
พงึพอใจมาก 

 
 
 
 
 



3 

 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจยัในครัง้นี ้มีขอบเขตของโครงการวิจยัดงันี ้

1.4.1 ประชากร 
 ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัศกึษาสาขาวิชาปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 

คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ หมู่ 1 จ านวน 50 คน และหมู ่ 2 จ านวน 50 คน  
1.4.2 กลุม่ตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 คณะ        
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์จ านวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) แบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 20 คน โดยแตล่ะกลุ่มประกอบไปด้วย 
กลุม่ออ่น ปานกลาง และเก่ง รวมกลุม่ละ 20 คน 

1.4.3 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 1.4.3.1    ตวัแปรต้น คือ การเรียนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
 1.4.3.2 ตวัแปรตาม คือ   

    1)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้ชดุการเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต กบั
การเรียนแบบปกต ิ
   2) ความพงึพอใจตอ่การเรียนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต               

1.4.4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
   ท าการวิจยัในภาคเรียนท่ี 1ปีการศกึษา 2554 

1.4.5  เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั เป็นเนือ้หาในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือชีวิตประกอบด้วย 

 หนว่ยท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
         หนว่ยท่ี 2 ระบบคอมพิวเตอร์ 

 หนว่ยท่ี 3 การจดัการข้อมลู และสารสนเทศ 
 หนว่ยท่ี 4 การส่ือสารข้อมลู และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 หนว่ยท่ี 5 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเตอร์เน็ต 
 หนว่ยท่ี 6 การสืบค้น และการตดิตอ่ส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต 



4 

 

 

 หนว่ยท่ี 7 จริยธรรม และความปลอดภยั  
 

1.5.1 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.2 การเรียนแบบปกต ิคือ การเรียนการสอนในชัน้เรียนปกติ สอนด้วยวิธีการบรรยาย 
โดยใช้ส่ือ PowerPoint  มีการอภิปราย และซกัถามในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียน 

1.5.3 ชดุการเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์
เป็นส่ือหลกัผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับวิชา 
หนว่ย และหวัเร่ือง ชว่งให้เปล่ียนพฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.5.4 นกัศกึษาหมายถึง นกัศกึษาสาขาวิชาปฐมวยั ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

1.5.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัด 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช้ชดุการเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ 
ใช้วิธีการเรียนแบบปกติของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ จ านวน 60 ข้อ                
30 คะแนน 

1.5.6 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีจะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง         
ทัง้ทางด้านดีและไม่ดี ของนักศึกษาภายหลังจากเรียนโดยใช้ชุดการเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ซึง่แบง่เป็น 5 ระดบั คือ พึงพอใจมากท่ีสดุ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง 
พงึพอใจน้อย และพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ได้ชดุการเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการจดัการเรียน

การสอน 

1.6.2 ได้พฒันาระบบชดุการเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นแหลง่

ความรู้แก่บคุคลทัว่ไป 

1.6.3 เป็นแนวทางในการสร้างชดุการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ผา่น

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตตอ่ไป 

 


