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     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 
ความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มลูของนกัเรียนอยู่ในระดบัดี  และความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้สือประสม พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมากในทุกดา้น เมือพิจารณารายดา้น พบว่า นักเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เป็นลาํดบัทีหนึง รองลงมาคือ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บเป็นลาํดบัสุดทา้ย   
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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 
 
   วิทยานิพนธ์เล่มนีสําเร็จลงได้  ด้วยความอนุเคราะห์ให้คาํปรึกษาแนะนําอย่างดียิง       
จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ์    รองศาสตราจารยส์มประสงค ์ น่วมบุญลือ   และ                         
อาจารย  ์ดร.อนิรุทธ์  สติมัน  ซึงเป็นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ทีให้ความช่วยเหลือและ           
ให้คาํแนะนําทีเป็นประโยชน์อยา่งยิงต่อผูว้ิจยั  รวมทงั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี    
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   และ ศาสตราจารยพ์ิเศษกาญจนา  คุณารักษ์ ผูท้รงคุณวุฒิ                   
ทีกรุณาใหค้าํปรึกษา  คาํแนะนาํ  และขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั  ส่งผลให้วิทยานิพนธ์
เล่มนีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง     

 ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารยเ์อกนฤน  บางท่าไม้    อาจารยว์รวุฒิ  มนัสุขผล  และ
นางสาวศิริวลัย ์ อุดมพรวิรัตน์   ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบและแกไ้ขเครืองมือในการวิจยั  
สาํหรับการทาํวทิยานิพนธใ์หมี้ความสมบูรณ์ยงิขึน 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศทุกท่าน  ทีให้ความรู้               
ให้คาํแนะนําและประสบการณ์อันมีค่ายิงแก่ผูว้ิจยั  ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ  วารสาร  
เอกสาร  และวทิยานิพนธท์ุกเล่ม  ทีช่วยใหว้ทิยานิพนธมี์ความสมบูรณ์   
 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร  ครู  นักเรียนโรงเรียนวดั เจริญธรรมและโรงเรียนวดัม่วง         
ทีให้ความร่วมมืออย่างดียิงในการเก็บข้อมูลการวิจัย  ส่งผลให้ผูว้ิจัยสามารถดําเนินการวิจัย           
จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

                     ท้ายสุดนี  ขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา   มารดา   ซึงเป็นผู ้วางรากฐานและ
สนบัสนุนในการศึกษาและเพอืน ๆ  นอ้ง ๆ  พ ีๆ  ทีร่วมรุ่นทุกท่านทีมีส่วนร่วมในการเรียนครังนี 
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