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การศึกษาความสัมพันธระหวางการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอนิเตอรเน็ตและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  
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                                   ปการศึกษา 2551  
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

 

 

 



ชื่อเร่ือง   การศึกษาความสัมพันธระหวางการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอรเน็ตและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
ชื่อผูวิจัย   มิสกนกวรรณ  ไชยทิพย 
กลุมสาระการเรียนรู   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

บทคัดยอ 
 สาระการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช   2544   ในระดับชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่  2- 3  การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง 
“การศึกษาความสัมพันธระหวางการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอรเน็ตและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน (กรณีศึกษาวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณทางการศึกษา)”  มุงศึกษา
ประโยชนของการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตตอผลการเรียนของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคแต
ละดาน คือ  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตและผลการเรียนของนักเรียน  
2. เพื่อศึกษาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางผูเรียนแตละกลุม และ 3. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับบทเรียนจากอินเตอรเน็ตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน เปนการวิจัยเชิงสังเกต เก็บขอมูลจากนักเรียน ในปการศึกษา   2551   จํานวน  53  คน  

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



                      คํานํา 
 งานวิจยัเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับบทเรียนทาง
อินเตอรเน็ตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได
จัดทําขึ้นเพื่อประเมินการพัฒนาทักษะในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ผูวิจัยหวังเปน
อยางยิ่งวา  การวิจัยเร่ืองนี้  จะเปนประโยชนตอผูที่ศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทางดาน
การเรียน  การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
              ผูวิจัย 
          นางกนกวรรณ  ไชยทพิย 
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การวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
1.  เร่ือง    การศึกษาความสัมพันธระหวางการสืบคนขอมูลเกี่ยวกบับทเรียนทางอินเตอรเน็ตและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
 
2.  ความสําคญัและที่มา 
 ในการพัฒนาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนการพัฒนาที่เนนการสอนเพื่อพัฒนาใน
ดานทักษะและการสืบคนขอมูลในการทํารายงาน  เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนา
ในดานทกัษะและการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาหาความรูใหเกิด
ความรูนอกเหนือจากในตําราเรยีน  ในการสอนที่ผานมาพบวา  นกัเรยีนในบางสวน  ยังขาดทกัษะ
ในดานความรู  จึงสงผลมาใหตองมีการปรับปรุง  แกไข  และตองมีการพัฒนาในทักษะนี้อยาง
ตอเนื่อง  และจากการเรียนการสอนของนักเรียนแผนก English  Program ช้ันประถมศึกษาปที ่ 2 
และนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3  มีนักเรียน 3 คน จากจํานวน 53  คน  ที่มีปญหาในทักษะดาน
ความรูรอบตัวอยู  ดังนั้น  ผูที่ทําการวิจยั  จึงหาวิธีการที่จะดําเนินการเพื่อที่จะแกปญหา  และพัฒนา
ใหนกัเรียนไดเกิดทักษะในดานคนควาความรูทั่วไปใหเขาใจมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นในการพัฒนาในครั้งนี้  จะใชวิธีการประเมินนกัเรียนควบคูไปกับกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 
3.  จุดมุงหมาย 
 เพื่อเปนการพฒันาทักษะในดานอินเตอรเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  แผนก English  Program    ดวยวิธีการประเมินที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
4.  ตัวแปรที่ศกึษา 
 ตัวแปรตน 1.  วิธีสอนตามปกติ 
   2.  วิธีการประเมินที่เนนนักเรียนเปนสําคญั 
   2.1  การทดสอบทักษะในดานความรูทั่วไปโดยใหนักเรียน Input  ขอมูล
ที่กําหนดใหในรูปแบบของรายงานและขอเสนอแนะ 
 ตัวแปรตาม  

1.  พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 



   2.  ทักษะในดานการอาน      
    
5.  แนวคิดในการวิจัย 

 
 

พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน  
ทักษะในดานการอาน 

วิธีการสอนตามปกติและวิธีการ 
ประเมินที่เนนนักเรียนเปนสาํคัญ  

 
 
6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลการวิจัยนี ้  จะเปนขอมูลอยางหนึ่งที่จะชวยใหการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีของนักเรยีนมีความสนใจมากขึ้น  ผูเรียนไปเบื่อหนายในการเรียน และมีความ
กระตือรือรนมากขึ้น  ดวยวิธีการประเมนิที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการฝกทักษะในดานวิชาการ
และการทํารายงานโดยใหนกัเรียนหาขอมลูทางอินเตอรเน็ตที่นาสนใจที่นักเรียนอยากรูวาเรื่องราว
ตาง ๆ เปนมาอยางไร  เพื่อเปนการทดสอบความรูทั่วไปเพิ่มเติมนอกจากในตําราเรียน  เพือ่
ผลสัมฤทธ์ิในดานวิชาการตอไป  
7.  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  กลุมที่ศึกษานักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 แผนกEnglish  
Program   จํานวนนักเรยีนที่ศึกษา  53  คน  ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ในภาคเรยีนที่  1   
ปการศึกษา  2551 ในการทําวิจัยคร้ังนี้  เลือกนักเรยีนที่ศกึษาในชั้นเรียน  3  คน  ไดเลือกนักเรียน
กลุมนี้เนื่องจากนักเรยีนมีทักษะพืน้ฐานในดานความรูทัว่ไป  เนื่องมาจากอานคํา ไมคลองแคลว  จึง
เปนปญหาในดานการเรียนในวิชาอ่ืนๆ  โดยครูประจําชัน้ไดติดตามพฤติกรรมในดานการเรียนของ
นักเรียนกลุมนี้ไดอยางตอเนื่อง 
 2.  การสอนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หมายถงึ  วิธีสอนที่ผูวิจัยไดสอนตามปกติ  
โดยมีเทคนิคการสอนแบบใหมๆ  โดยการเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.  วิธีการประเมินที่เนนผูเรียน  เปนสําคัญที่ผูวิจัยไดใชควบคูกับการเรยีนการสอน  เพื่อจะ
ไดขอมูลจากตวันักเรียนและนําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงการสอนเพื่อใหนกัเรียนเกดิการเรียนรู
อยางสูงสุด  โดยมีวิธีการทีใ่ชดังตอไปนี ้ คือ  โดยการสังเกตการสอนของครู  สนทนา  ซักถาม
นักเรียน  การจดบันทึกประจําคาบของนกัเรียน  การตรวจการบาน  การฝกทํารายงานในหวัขอที่
กําหนดใหโดยคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 



 4.  พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมที่นักเรยีนแสดงออก  ในการ
เรียนรูในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ดานการอาน การทําตามคําบอกของครู  และการทํา
รายงาน          

5.  ทักษะการเรียนในวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิชาคอมพิวเตอรหมายถึง  
ความสามารถของนักเรียนในการเรียนวิชาการงานอาชพีและเทคโนโลยีและวิชาคอมพิวเตอร 
เกี่ยวกับการหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต โดยมีเกณฑผานรอยละ  80  ขึ้นไป  โดยการทดสอบเก็บ
คะแนน 

 
8.  วิธีดําเนินการวิจัย 
   การกําหนดระยะเวลาทําการวิจัย  ระยะเวลาที่ทําการวิจัยทั้งหมด  ภาคเรียนที ่ 1 ป
การศึกษา 2551 ครูก็จะบันทกึหลังการใหนกัเรียนทํารายงานสง   
กําหนดตารางทําการวิจัย 
 1. ในการวจิัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนนิการวิจัยตามแผนการสอนตามปกติ  โดยครอบคลุม
เนื้อหาในบทเรียนและเพิ่มเติมนอกบทเรียน  
 2. ในการสอนทุกสัปดาห  ผูวจิัยไดดาํเนินการใชวธีิการประเมินที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ดังนี้  การสังเกตการสอนของครู  การสนทนาพูดคยุกบันักเรียน  ความสนใจของนักเรียนในการ
เรียนและตรวจแบบฝกหดั  แบบมีขอมีขอเสนอแนะ  และขอคิดเหน็ 
 3.  วิธีการสอน  ผูวิจยัไดดําเนินการสอนดงัตอไปนี ้
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 ครูทดสอบความรูทั่วไปของผูเรียน  และรวมสนทนาในหัวขอที่นกัเรียนใหความสนใจและ
ใหความพิเศษตอบทเรียนทีน่ักเรียนอยากทราบและอยากคนควา 

 
ขั้นสอน 
 1.  ครูอภิปรายเกีย่วกับหลักในการเรยีนการสอนในวิชาที่สามารถเชื่อโยงกันไดในบทเรียน  
เชน ภาษาไทย  คอมพิวเตอร  เปนตน  
 2.  ครูอภิปรายเกีย่วกับความสนใจของนกัเรียนที่อยากสืบคนขอมูลทั้งในบทเรียนและนอก
บทเรียน 
 3.  ใหนกัเรียนทําแบบฝกหัดและรายงาน 
ขั้นสรุป 
 1.  ครูและนักเรียนชวยกนัอภิปรายสรุปเกีย่วกับการเรียนรวมกนัและการทํารายงานรวมกัน 

2.  ครูใหนักเรยีนทําแบบฝกหัดโดยการอานและสืบคนขอมูลในอินเตอรเน็ต 
3.  ตรวจแบบทดสอบโดยการเขียนขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 



9.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  เครื่องมือที่ใชในการสอนหมายถึง  ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ    
 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู  ประกอบดวย 
 2.1  แบบบันทึกประจําสัปดาหของครู  หมาย ถึง  การที่ครูสังเกตพฤติกรรมการสอนของ
ครูและพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน  จากนั้นมาทําการจดบันทกึสรุปประจําสัปดาห  สัปดาห
ละ  2  คร้ัง  โดยครอบคลุม  4  ประเดน็  ดังนี้  การสังเกตการสอนของครู  การสนทนาพูดคุยกับ
นักเรียน  การตรวจเช็คแบบฝกหัดในแตละครั้งของนักเรียนในตาราง  โดยมีการควบคุมการเรียน
การสอนทั้งหมด  36  คร้ัง 
 2.2  แบบตารางดําเนินการสอนของครู  18 สัปดาห  =  2 / สัปดาห 
 2.3  แบบทดสอบ 
 2.4  แบบตารางคะแนนในการทํารายงานของนักเรียนแตละคน 
 2.5  ไดนําแบบฝกหัดและรายงานมาวิเคราะหผลการเรียนรู 
10.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 10.1  พฤติกรรมการเรียนจากแบบสังเกตซึง่ผูวิจัยบนัทึกในเครื่องมือ  การวิเคราะหตอนนี ้ 
ผูวิจัยไดนําแบบตารางการบันทึกพฤติกรรมของครูที่จดบันทึกไวมาสังเคราะหสรุปเปนจํานวน  10 
คร้ัง  โดยไดทาํเปนตารางการบันทึก  ดังนี ้

บันทึกพฤติกรรมการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน 
บันทึกสัปดาหที่ 

กอนเรียน หลังเรียน 
 1  ครูใหนักเรียนอานหนังสือใน

บทเรียนและตัง้หัวขอรวมกนั
อภิปราย 

ใหนกัเรียนทําแบบฝกหัด 

2 ครูใหนักเรียนรวมกันสนทนาใน
หัวขอที่นกัเรียนอยากจะอภปิราย 

ใหทําแบบฝกหัดและทํารายงาน 

3 ใหนกัเรียนอานในบทเรยีน ทําแบบฝกหัดและทําใบงาน 

 
บันทึกพฤติกรรมการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน 

บันทึกสัปดาหที่ 
กอนเรียน หลังเรียน 

4 ครูและนักเรยีนรวมกนัอภิปราย ใหนกัเรียนสืบคนขอมูล 
5 ครูใหนักเรียนอานในบทเรยีนและ

ตั้งคําถาม 
นักเรียนทําใบงานและตอบคาํถาม 

6 ครูใหนักเรียนตั้งคําถามไวและ ทํารายงานตามหัวขอที่กําหนดให 



รวมกันมาอภปิรายที่ละกลุม 
                  7 ครูใหนักเรียนอานในบทเรยีน ทําแบบฝกหัดและใบงาน 

บันทึกพฤติกรรมการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน 
บันทึกสัปดาหที่ 

กอนเรียน หลังเรียน 
8 ครูใหนักเรียนอานในบทเรยีน ทําแบบฝกหัดและใบงาน 
9 ครูใหนักเรียนอานในบทเรยีน

รวมกันสนทนาถึงหัวขอที่นกัเรียน
สนใจ 

ทําแบบฝกหัดและใบงาน 
ทํารายงาน 

10 ครูใหนักเรียนอานในบทเรยีน ทําแบบฝกหัดและใบงาน 

 
 10.2  ผลการเรียน 
 ผูเรียนมีความสนใจเรียนที่ดขีึ้น  มีความกระตือรือรนที่จะเรียนและทํารายงานสงมากขึ้น 
โดยใชเวลาวางในการสืบคนขอมูลจากอนิเตอรเน็ตทั้งในโรงเรียนและที่บาน 
 
11.  สรุปผล 
 จากผลในการวิจัยในเรื่องการศึกษาความสมัพันธระหวางการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับบทเรียน
ทางอินเตอรเนต็และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  2และใน
ระดับชันประถมศึกษาปที่  3    ซ่ึงมีจํานวนนักเรยีนทั้งหมด  53  คน  พบวามีปญหาในดานความรู
ความสามารถทางดานการสบืคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต    ผูวิจัยจึงไดทดสอบโดยการตั้งคําถามและ
รวมกันอภิปรายถึงสาเหตุทีน่ักเรียนไมชอบเรียนและไมทํารายงานสง  ใหนกัเรียนไดฝกอานและ
ลองสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตทีนักเรยีนสนใจเปนกรณีพิเศษ  ในขัน้แรกคือกอนเรียน    ผลคือ
ยังตองมีการปรับปรุง  ดังนั้นครูจึงใชแนวการสอนและเทคนิคตางๆ  ในการที่จะใหนักเรียนมีความ
เขาใจในทักษะดานการอาน  และไดใหเพื่อนๆ  ในหองไดมีสวนรวมในการแนะนําหลักและวิธีใน
การสืบคนขอมูล  ที่นักเรียนสนใจและใชเวลาวางใหเกดิประโยชน 
 
12.  ขอคิดท่ีไดจากการวิจัย 
 1.  จะชวยใหผูวิจยัทราบวาในการทําวิจัยเร่ืองเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับบทเรยีนทางอินเตอรเน็ตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดวยวิธีการ
ประเมินที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีปญหาในการวิจยัวาเปนอยางไรบาง 
 2.  เพื่อสรุปผลการประเมินแลวจะไดมีการพัฒนาใหตรงกับการพัฒนาทักษะไดอยาง
รวดเร็ว 
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