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บทคัดยอ 
 

 การคนควาแบบอิสระ เร่ือง  “การพัฒนาการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสกลุมวิชา
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงช้ันท่ี 3) โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จังหวัดแพร”               
มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือชวยสรางระบบการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบการเรียนรูผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 2) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล
เนื้อหาวิชาภาษาไทย 3) เพื่อใชเปนส่ือเพิ่มเติมจากการเรียนแบบบรรยายในกลุมวิชาภาษาไทย 
โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จังหวัดแพร 

ระบบฐานขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบประกอบดวยระบบฐานขอมูล     
มายเอสคิวแอล 5.0.22 อาปาเชเว็บเซิรฟเวอร 2.2.2 โปรแกรมภาษาพีเอชพี 5.1.4 และโปรแกรม          
มาโคร มีเดียดรีมวีฟเวอร 8 ผูศึกษากําหนดใหมีการแบงผูใชงานเปน 3 สวนคือ ผูเรียน อาจารย และ
ผูดูแลระบบ โดยมีอาจารยเปนผูสรางเน้ือหาใหผูเรียนไดเขาไปศึกษา และมีผูดูระบบคอยดูแล
ควบคุมขอมูลท่ีบันทึกเขาไปในระบบ  
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ผูศึกษาไดประเมินการทํางานของระบบกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ประกอบดวยกลุม
ผูเรียนจํานวน 36 คน อาจารย 3 คน และผูดูแลระบบ 1 คน พบวาผูใชงานมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมในระดับมาก โดยมีลักษณะการใชงานท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ คูมือการใชงาน
ระบบและเนื้อหามีความถูกตองและเหมาะสม คิดเปนรอยละ 70 และรอยละ 60 ตามลําดับ 
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ABSTRACT 
 

This independent study is about the “Instruction Development via Electronic Media for 
Thai Language Subject at Secondary School Level (Grade Level 3), Muangkaipittayakhom 
School, Phrae Province.”  There are three purposes of the study as follows: 

1. To increase the quality of teaching, the study will help to develop the electronic 
learning (E-Learning) system by using the internet technology. 

2. To develop the database for Thai Language subject. 
3. To be used as the additional media with lecture in classroom of Muangkaipittayakhom 

School. 
The database system and tools, which are used to develop the E-Learning, are MySQL 

5.0.22, Apache Web Server 2.2.2, PHP 5.1.4 and Macromedia Dreamweaver 8. The program has 
divided users into 3 groups; students, teacher and a system administration. The contents of the 
study are the responsibility of the teacher preparing for the students and the system administration 
is in charge of the recorded information on the program. 
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As the evaluation of the system performance, the target group consisted of 36 students, 3 
teachers and 1 system administration. As the result, it was found out that the evaluators were 
satisfied at high level, 70% of the evaluators were satisfied in the manual and 60% of them were 
satisfied in the rational content.    


