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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ.2550 - 2554) ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคนในทุกมิติอย่างสมดุล การเรียนรู้สารสนเทศเป็นความรู้ความสามารถ และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ และ
การด ารงชีวิตประจ าวัน การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย จึงมีแนวคิดที่ส่งเสริมความส าคัญของการเรียนรู้สารสนเทศ และความ
จ าเป็นต้องสร้าง และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ มีความสามารถในการแสวงหา เข้าถึงและค้นหา
สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้เท่าทันสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้จักสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารมาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง สังคม และประเทศชาติ  เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมภูมิปัญญา และการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (ชลภัสส์, 2550) 
ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ได้ก าหนดแนวนโยบายเพ่ือด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  และ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกรอบการด าเนินงานข้อ 4 คือพัฒนาผู้รับและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้มีความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเลือกสรร กลั่นกรองและใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ รวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
(หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา, มาตรา 66) ได้ก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดให้นักเรียนมีสิทธิได้รับ การพัฒนา
ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือ



2 
 

 

การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่ง
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท 
รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ  เน้นสื่อที่นักเรียนใช้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง 
หรือน าสื่อต่างๆ ที่อยู่รอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  

อย่างไรก็ตาม หากครูผู้สอนไม่ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ยึดการสอนแบบบรรยายหรืออ่านให้จด ก็คงไม่สามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งกรมวิชาการได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรพบว่าหลักสูตรเดิมที่ใช้มานานกว่า  10 ปี ไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) และยังพบว่าความรู้ความสามารถของเด็กไทยโดยเฉลี่ยอ่อนลงทั้งในด้าน
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา (วิไล, 2539: อ้างถึงใน สันติ, 2545) สาเหตุเกิดจากหลักสูตรและการ
สอนที่ขาดประสิทธิภาพ คุณภาพครูตกต่ า การเรียนรู้ยังคงเน้นให้นักเรียนรับรู้และเชื่อฟังการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการพัฒนา
คนให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการหาความรู้ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา (สุลัดดา, 2543) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของนักเรียนในการแข่งขัน การพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ซึมซับความรู้ และรู้จักคิดค้นสิ่งใหม่ๆ กลายเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น
รูปแบบการสอนที่น ามาใช้ต้องมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-constructed knowledge 
ability) (Mei-Yin Lin, et all, 2004) การพัฒนานักเรียนให้รู้จักแสวงหาความรู้และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รู้จักการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การเรียนรู้จึงต้องเน้นกระบวนการที่ให้นักเรียนพัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์ โดย
มีโอกาสและทางเลือกที่จะเรียนรู้ได้จากหลายช่องทางและหลายรูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (สถาบันเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาแห่งชาติ [สทศช.], 2543 ; สกศ., 2540ก)   

จากการศึกษารูปแบบ Big Six Skills (Eisenberg and Berkowitz, 1996) คือวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่ถูกใช้ในโรงเรียนใน
สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าข้อมูล การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และการสร้างองค์ความรู้ การค้นหา
สารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ซึ่งมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากการ บูรณาการระหว่างวิชาทักษะสารสนเทศและวิช าทักษะคอมพิวเตอร์ โดย
การจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีความหมาย และเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้หรือแก้ปัญหาด้วยตัวเองและร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้เทคโนโลยี และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนวิจิตราพิทยา ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ปรากฏว่าผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งต่ ากว่ามาตรฐานข้ออ่ืนๆ และจุดที่ควร
พัฒนาคือ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์ของนักเรียน (โรงเรียนวิจิตราพิทยา , 
2550)   

ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ด าเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน อันเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศของนักเรียนให้กว้างขวางขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อนักเรียนใช้ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมๆ กันทั้งห้อง จะส่งผล
ให้การรับส่งข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้า ถึงแม้นักเรียนจะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้ม ากขึ้น แต่จากการ
สังเกตพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังใช้สารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จาก นักเรียนไม่สามารถใช้ค าส าคัญในการหา
ข้อมูล สารสนเทศที่ค้นหาไม่ตรงกับความต้องการ บอกไม่ได้ว่าสารสนเทศที่ได้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่  ไม่สามารถอ้างอิงแหล่ง
สารสนเทศ และที่ส าคัญขาดทักษะในการสรุปสารสนเทศที่ได้จากการค้นคว้า รวมทั้งไม่สามารถสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการน าเสนอได้ 
ในขณะที่ทักษะการใช้สารสนเทศนี้นับวันที่จะมีความส าคัญมากข้ึน 

จากปัญหาและทฤษฏีที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาบูรณาการแล้วน ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตเพ่ือการเรียนรู้สารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills วิชา ง
40203 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นศึกษาผลของการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพ่ือเป็น
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แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและมีทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ สามารถ
สังเคราะห์และน าเสนอสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) ศึกษาผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตเพ่ือการเรียนรู้สารสนเทศ ตามกระบวนการ Big Six Skills 
วิชา ง 40203 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

2) ประเมินผลงานของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตเพ่ือการเรียนรู้สารสนเทศ ตาม
กระบวนการ Big Six Skills วิชา ง40203 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนจากการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตเพ่ือการเรียนรู้
สารสนเทศ ตามกระบวนการ Big Six Skills วิชา ง40203 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 142 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 90 คน 

 วธิีการวิจัย 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอินทราเน็ต ทฤษฏีการเรียนรู้สารสนเทศ ทฤษฏีการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ Big Six Skills ทฤษฏีการคิดสังเคราะห์ การประเมินผลงาน และก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก าหนด
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     

 ผลการวจิัย 

1) ผลการทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
แสดงว่าการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต เพ่ือการเรียนรู้สารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills วิชา  
ง40203 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

2) ผลการประเมินผลงานของนักเรียน พบว่าจ านวนนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 95.56 ของนักเรียนที่เรียนจากการใช้บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตเพื่อการเรียนรู้สารสนเทศ ตามกระบวนการ Big Six Skills วิชา ง40203 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการน าเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนจากการประเมินผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 

3) ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนพบว่า นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตเพ่ือ
การเรียนรู้สารสนเทศ ตามกระบวนการ Big Six Skills วิชา ง40203 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 7 รายการ คือ กิจกรรมขั้นการสังเคราะห์ข้อมูล กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ด้วยทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการสอน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและทบทวนบทเรียนเองได้ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดสังเคราะห์ ส่งเสริมความภาคภูมิใจในผลงานของนักเรียน และน ารูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้ไปประยุกต์ในวิชาอ่ืนๆ ได้ 
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4) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญพบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย อินทราเน็ตเพ่ือการเรียนรู้
สารสนเทศ ตามกระบวนการ Big Six Skills วิชา ง40203 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็น
โดยเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 6 รายการ คือ กิจกรรมขั้นการสังเคราะห์ข้อมูล มีความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบการสอน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและทบทวนบทเรียนเองได้ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด
สังเคราะห์ ส่งเสริมความภาคภูมิใจในผลงานของนักเรียน และน ารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ไปประยุกต์ในวิชาอ่ืนๆ ได้ 

 อภิปรายผล 

ในการเรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนและเข้าชั้นเรียนเพ่ือไปท ากิจกรรมต่างๆ ตามที่ครู
มอบหมาย นักเรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง คนที่เรียนรู้ได้เร็วก็สามารถเรียนล่วงหน้าไปก่อนได้ ส่วนคนที่เรียนรู้
ได้ช้าก็สามารถเรียนตามทันเพ่ือน เมื่อนักเรียนส่งงานแล้วครูจะเข้าไปตรวจงานและให้คะแนน ในกรณีที่นักเรียนบางคนท างานยังไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูสามารถที่จะให้ค าแนะน าในแต่ละกิจกรรมได้ โดยวิธีการส่งค าแนะน าไปยังนักเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อ
นักเรียนเข้าไปอ่านค าแนะน าในแต่ละกิจกรรม นักเรียนก็สามารถปรับปรุงแก้ไขงานของตนเองตามค าแนะน าของครูได้ทันที ท าให้การ
เรียนไม่น่าเบื่อ เพราะมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดทุกๆ กิจกรรม นักเรียนสามารถปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและเพ่ือนได้ แต่สิ่งที่
ครูควรค านึงถึงคือ ต้องตรวจงานสม่ าเสมอ และให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเรียนในครั้งต่อไป พร้อมกับค าแนะน าทั้งในด้านการให้
ปรับปรุง และค ายกย่องชมเชย ทั้งนี้จากการสังเกตพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการเข้าไปดูคะแนนในแต่ละกิจกรรม 
และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ชอบที่จะส่งค าถามถึงครู หรือโต้ตอบกับครูผ่านบทเรียนมาก
นัก  

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1) เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน นักเรียนส่วนใหญ่ยังคงต้องการติดต่อ สื่อสารกับครูภายในชั้นเรียนเพ่ือ
ซักถามปัญหาอยู่เสมอ ครูจึงยังคงมีบทบาทส าคัญในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2) ก่อนด าเนินการท ากิจกรรมทุกครั้ง ครูควรระบุให้ชัดเจนว่าในแต่ละชั่วโมง นักเรียนต้องท ากิจกรรมใดบ้าง และเม่ือนักเรียน
ส่งกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ครูต้องรีบด าเนินการตรวจผลงาน และเขียนข้อเสนอแนะส่งให้นักเรียนก่อนการเรียนในสัปดาห์ถัดไป 

3) ควรก าชับให้นักเรียนตระหนักในการท ากิจกรรมทุกกิจกรรม และไม่ควรท ากิจกรรมข้ามขั้นตอน เนื่องจากกิจกรรมการ
เรียนเป็นกิจกรรมที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1) ควรท าวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบเพ่ือการเรียนรู้สารสนเทศ ให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนของนักเรียน และเพ่ือให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละรายวิชา 

2) ควรท าวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้สารสนเทศ โดยน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ 

3) ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้สารสนเทศ ตามกระบวนการ Big Six Skills รายวิชาอ่ืนๆ 
เพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักเรียน 

 


