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บทคดัย่อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาคุณภาพและประสทิธภิาพเวบ็เพจ เร่ืองแหล่ง

พลังงานและไฟฟ้า สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  2) เปรียบเทียบความคิดอย่างมี

วิจารณญาณเร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้าก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เวบ็เพจ 3)เปรียบเทยีบ

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณเร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้เวบ็เพจ เร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้า  

กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนทุกห้องมีความสามารถเท่าเทยีมกนั ห้องละ 40 

คน เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 1)

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนบนเวบ็เพจ 2)แบบประเมินคุณภาพบทเรียนเวบ็เพจเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวบ็

เพจ  4)แบบทดสอบระหว่างเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ีย t-test Independent  samples และ t-test dependent  

samples. 

ผลวิจัยพบดังน้ี  1) บทเรียนบนเวบ็เพจมีคุณภาพในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉล่ีย 26.17 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.37 และมีประสทิธภิาพ 81.36/82.08  2) นักเรียนมีความคิดอย่างมี

วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) กลุ่มทดลองมี

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) 

นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวปเพจในการพัฒนาความคิดอย่างมี

วิจารณญาณเร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้าสาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉล่ีย 2.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.53  

 

 
 
* นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 การเรียนวิทยาศาสตร์ทาํให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิด การนําความรู้  และกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็น

เหตุเป็นผล  คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ การเรียนการ

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่คิดแสวงหา ประยุกต์

รูปแบบการสอนที่แปลกใหม่ เร้าความสนใจ คิดค้นอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดรวบยอดจากเร่ือง

ที่ศึกษาได้ทดลองปฏบิตัิ ค้นคว้าอย่างอสิระ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

2545, น.4)  

 วิทยาศาสตร์มีความสาํคัญมากในชีวิติประจําวัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาํหนดให้

วิทยาศาสตร์ เป็นสาระการเรียนรู้หน่ึงที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

สร้างพ้ืนฐานการคิด และเป็นกลยุทธใ์นการแก้ปัญหาและวิกฤติของชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2544, น.5)  

 จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติพบว่าทกัษะด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คะแนนเฉล่ียร้อยละอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง จาก

คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตํ่ามาก ควรจะ

ดาํเนินการปรับปรงุอย่างเร่งด่วนเพราะทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ปัญหาดังกล่าวพบว่า

การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยไม่มีครูที่มีความเช่ียวชาญด้านการ

สอนวิทยาศาสตร์ที่จะฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 การแก้ไขปัญหาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน ให้พัฒนาความสามารถด้านความคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การใช้ภาษาในการ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถกระทาํได้หลายวิธ ีเช่นการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือประสบการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจสนุกสนานเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ

เรียน การจัดกิจกรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ืองแหล่ง

พลังงานและไฟฟ้า ต้องคาํนึงถึงหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถ

พัฒนาตนเองได้ และถอืว่าผู้เรียนมีความสาํคัญมากที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ ดังน้ันการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้ ได้ทุกเวลาทุก

สถานที่ จากสื่อการเรียนรู้ ต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนบทเครือข่ายอินเตอร์เนต็ นับเป็น

สื่อที่น่าสนใจในการเรียนรู้ ด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละคนเป็นสื่อการศึกษาในลักษณะตัว

ต่อตัว ซ่ึงผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการตอบโต้และได้รับผลตอบกลับอย่างสมํ่าเสมอกับเน้ือหา

และกจิกรรมต่างๆ  (ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2541, น.25) บทเรียนออนไลน์ เป็นสื่อการเรียน

การสอนที่น่าสนใจเน่ืองจากเป็นสื่อที่นาํเสนอสื่อผสมด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ข้อความภาพน่ิง 
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ภาพเคล่ือนไหว  กราฟิก  แผนภูมิ วีดีทัศน์และเสียงเพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาหรือองค์ความรู้ ใน

ลักษณะที่ใกล้เคียงกบัการสอนจริงในห้องเรียน (ยืน ภู่วรวรรณ, 2543)   

 จากสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้เวบ็เพจ เพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้า สาํหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

          1. เพ่ือสร้างและหาประสทิธภิาพเวบ็เพจในการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง

แหล่งพลังงานและไฟฟ้า 

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้า ก่อนเรียน

และหลังเรียนโดยใช้เวบ็เพจ 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดอย่างมีวิจารณญาณเร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้าระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้เว็บเพจ ในการพัฒนาความคิดอย่ามี

วิจารณญาณเร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้า 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

      ผู้วิจัยสนใจศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ 

เพ่ือส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน  จากแนวคิดดังกล่าวจึงคาดว่าการจัดการ

เรียนรู้  โดยใช้รูปแบบบทเรียนบนเวบ็จะส่งผลต่อความสามารถด้านความคิดและความพึงพอใจ

ดังกรอบแนวคิด 

                   ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 

         

 

 

 

 

 

การใช้ เ ว็บ เพจในการ
จดัการเรยีนการสอนเรื่อง
แหล้งพลงังานและไฟฟ้า 
ก ลุ่ ม ส า ร ะก า ร เ รีย น รู้
วทิยาศาสตร ์
 

- ค ว า ม คิ ด อ ย่ า ง ม ี
วิจาณญาณเรื่องแหล่ง
พลงัานแลไฟฟ้า  
- ความพึงพอใจที่เรียน
โดยใชเ้วบ็เพจ 
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ขอบเขตของการวิจยั 

  ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

 ด้านเน้ือหาที่ใช้ในการเรียนบทเรียนบนเวบ็เป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แหล่งพลังงานและไฟฟ้า 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง   จังหวัดปทุมธานี  จาํนวน 2 ห้อง   จาํนวนนักเรียน   80   คน 

ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 ตวัแปรทีศึ่กษา ได้แก่ 

1)  ตัวแปรต้น คือ การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ   

2) ตัวแปรตาม คือ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนและความพึงพอใจของ

นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

        1.  ได้เวบ็เพจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง

แหล่งพลังงานและไฟฟ้า สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

 2.  เป็นแนวทางสาํหรับครูในการปรับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

เร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้า สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

 3.  เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวบ็เพจของกลุ่มสาระการเรียนรู้

อื่นๆ 

 

วิธีดําเนนิการวิจยั 

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวิธดีาํเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 

  1. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 2 ห้อง   จํานวน

นักเรียน  80  คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. บทเรียนออนไลน์ประกอบการเรียนการ

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง  จังหวัด

ปทุมธานี  หนังสอืเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ืองแหล่งพลังงานและ

ไฟฟ้า  2. แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บน

เวบ็เพจ  
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 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ  ผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบรูปแบบสื่อบทเรียนบนเวบ็  จาํนวน 5 คน ตรวจสอบเคร่ืองมือ

การวิจัย หลังจากที่สร้างและแก้ไขบทเรียนบนเวบ็เสรจ็เรียบร้อยแล้วนาํ บทเรียนน้ันไปทดลองใช้

กบันักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในปี การศึกษา 2556 และ

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างดังน้ี  

 ทดลองใช้กบันักเรียนกลุ่มเดี่ยวที่เรียนอ่อน ปานกลาง และเก่งอย่างละ 1 คน จาํนวน 3 คน 

นาํผลการทดลองมาแก้ไขจุดบกพร่องได้ E1/E2 = 81.11/82.22 2)  การทดลองใช้กบักลุ่มเลก็ 

นาํบทเรียนบนเวบ็ที่ผ่านการปรับปรงุจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้เป็นรายบุคคล มาทดลองใช้

กบันักเรียนกลุ่มเลก็จาํนวน 9 คน นักเรียนที่เรียนอ่อน 3 คน  ปานกลาง  3 คน  เก่ง  3  คน ใน 

ปีการศึกษา 2556  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  โดยก่อนเร่ิมเรียนบทเรียน จะทาํการทดสอบก่อนเรียน 

เพ่ือทราบความรู้ความสามารถและหลังจากการเรียนบทเรียนน้ันจบแล้ว นาํแบบทดสอบชุดเดิม

มาทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพของบทเรียน ได้ E1/E2 = 81.60/82.22 3)  

การทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ในห้องเรียน นําบทเรียนบนเวบ็ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไป

ทดลองใช้กับนักเรียนในสภาพจริง น่ันคือใช้กับนักเรียน 30 คน โดยมีการทดสอบทั้งก่อนเรียน

และหลังเรียน เป็นการทดลองกบักลุ่มใหญ่ พร้อมทั้งหาประสทิธิภาพของบทเรียน ได้ E1/E2 = 

81.55/81.77 จากน้ันจึงจัดทาํบทเรียนบนเวบ็ฉบับจริง โดยนําบทเรียนบนเวบ็ที่ผ่านการหา

ประสิทธิภาพแล้ว จัดทาํเป็นบทเรียนบนเวบ็ใช้ในการทดลองต่อไป  ด้านเน้ือหาและด้านการ

ประเมินผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์พิจารณาหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบและ

แบบสอบถาม และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ จากน้ันนาํแบบทดสอบและ

แบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วนาํไปทดลองใช้กบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 30 คน  ผู้วิจัยนาํแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูก ให้ 1 

คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบ ให้ 0 คะแนน  เม่ือตรวจให้คะแนนแล้ว นาํผลที่ได้ไปวิเคราะห์ 

เพ่ือหาค่าความยาก (p) และหาค่าอาํนาจจาํแนก (r)และคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก (p) 

ระหว่าง .20 - .80 แล้วนาํผลการทดสอบมาคาํนวณหาค่าความเที่ยงโดยใช้สตูร KR-20 ของคู

เดอร์ ริชาร์ดสนั  และข้อที่มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตั้งแต่ .20ขึ้นไป เพ่ือนาํมาเป็นแบบทดสอบ 

และนาํแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาความเที่ยงโดยใช้สตูรสมัประสทิธิ์แอลฟา ( 

- Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) โดยมีค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเท่ากบั 0.73  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการศึกษาผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลอง และเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ทดสอบวัดความสามารถด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบก่อน

เรียนที่สร้างขึ้ น โดยใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง  จังหวัด

ปทุมธานี  จาํนวน 40 คน ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 2  ขั้นที่ 2 จัดการเรียนการสอนใช้สื่อ

บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ตามแผนการจัดการ
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เรียนรู้ที่กาํหนดไว้ ขั้นที่ 3 หลังจากจบบทเรียนที่กาํหนดจะทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียนที่

สร้างขึ้น 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดาํเนินการตามลาํดับดังน้ี 

1. วิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวปเพจ เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง โดยหาค่าเฉล่ีย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์หาประสทิธิภาพของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวปเพจเพ่ือส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง โดยการหา 

E1 ประสทิธภิาพของกระบวนการ และ E2 ประสทิธภิาพหลังเรียนตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

3. เปรียบเทยีบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังการ
ใช้บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวปเพจ เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรงุ โดยการทดสอบด้วย t-test dependent samples 

4. เปรียบเทียบความคิดอย่างมีวิจารณญาณเร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้าระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบด้วย t-test independent samples 

5. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวปเพจ เพ่ือส่งเสริม

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง โดย

หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

 1. สถติิพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)   

 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์ความ

สอดคล้องของแบบทดสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)โดยใช้สตูรของพิสทุธา  อารีราษฎร์.

2550 : 121 -122  การหาค่าความยาก (P) ของข้อสอบรายข้อ การหาค่าอาํนาจจาํแนก(r) เป็น

การหาประสิทธิภาพของข้อสอบในการจาํแนก นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า  

การหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้สตูร KR-20 

ของประภาพรรณ เสง็วงศ์ 2551 :73  การหาค่าประสิทธิภาพบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็

เพจ (E1 / E2)โดยคํานวณจากสูตรของบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. 2544: 162-163  การ

เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ีย ระหว่างคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนกบัหลังเรียนสถิติทดสอบค่า t   t-test 

Dependent samples ของบุญชม ศรีสะอาด.2545 : 112  การเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมสถิติทดสอบค่า t t-test Independent  samples ของบุญชม ศรี

สะอาด. 2545 : 112-113  การหาค่าความเที่ยง ( Reliability ) ของแบบสอบถามความพึง
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พอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ  โดยหาค่าความเที่ยง

สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค ของบุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99   เกณฑ์การ

วิเคราะห์ผลการประเมินบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจจากผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ระดับ

ความเหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทยีบกับเกณฑ์การประเมินดังน้ี 

(ล้วน  สายยศ. 2543 : 168) 

 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 -5.00 หมายความว่า  เหมาะสมมากที่สดุ 

 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 -4.49 หมายความว่า  เหมาะสมมาก 

 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 -3.49 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง 

 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50 -2.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อย 

 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 -1.49 หมายความว่า  เหมาะสมน้อยที่สดุ 

เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสินความพึงพอใจต่อบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ของนักเรียน

ดังต่อไปน้ี (ล้วน สายยศ. 2543 :  168 )  

        เกณฑก์ารให้คะแนน 

            เหน็ด้วย 3  คะแนน                             

            ไม่แน่ใจ      2  คะแนน                             

            ไม่เหน็ด้วย     1  คะแนน      

        เกณฑก์ารตัดสนิความพึงพอใจต่อบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็ 

   ค่าเฉล่ีย   การแปลผล 

   2.34 – 3.00   ความพึงพอใจมาก 

   1.67 – 2.33    ความพึงพอใจปานกลาง 

   1.00 – 1.66    ความพึงพอใจน้อย 

  

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยขอเสนอตามลาํดับดังน้ี 

  1  ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ  เพ่ือส่งเสริม

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง 

พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ  ทั้ง 5 ด้าน 

คือ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้   ด้านเน้ือหา   ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านสื่อการเรียน

การสอนและด้านการประเมินผลมีคุณภาพมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย  4.65  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  0.08 

  และผลวิเคราะห์หาประสทิธิภาพของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจเวเ็พ่ือส่งเสริม

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณระดับประถมศึกษาปีที่ 3    โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง พบว่า กลุ่ม

การทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ  เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
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ของนักเ รียนระดับประถมศึกษาปีที่  3 โรงเ รียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุ ง  มีประสิทธิภาพ 

81.36/82.08 

  2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อน

และหลังการใช้บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ  เพ่ือส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง พบว่า นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนด้วยบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ มีความสามารถด้านคิดอย่าง

มีวิจารณญาณสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ.01 

  3 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถความคิดอย่างมีวิจารณญาณวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่าง

กลุ่มทดลองที่เรียนโดยบทเรียนบนเวบ็เพจและกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธปีกติ  พบว่า นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเว็บเพจ  มีความสามารถด้าน

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธปีกติ  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ.

01 

   4  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ  เพ่ือส่งเสริม

ด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์

บาํรุง  พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ มีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย  2.62  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.53 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี  ทาํให้บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ  เพ่ือส่งเสริมความคิด

อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง มี

ประสิทธิภาพเมื่อนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายตามเน้ือหาสามารถทาํให้ผู้เรียนมี

พัฒนาการด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมมากขึ้ นและจากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยขอ

อภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 

  1.  บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้า ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้ น ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจึงได้บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเว็ปเพจที่มี

คุณภาพในระดับมากที่สุด มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่กําหนด 80/80 โดยมีค่าเฉล่ีย 

81.36/82.08 แสดงว่าบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ืองแหล่งพลังงานและ

ไฟฟ้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสทิธภิาพและมีความเหมาะสมที่จะนาํไปใช้จัดการเรียนรู้ ได้เป็นอย่าง

ดี  อาจเน่ืองมาจากสาเหตุดังน้ี 

   1.1  ด้านเน้ือหา  ขั้นตอนและวิธีการนาํเสนอเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 5 เร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้า ได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญด้านการสอน

วิชาภาษาไทย โดยภาพรวมแล้วผู้เช่ียวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  บทเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   ประกอบด้วย  
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   บทเรียนเร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้า ฝึกการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ฝึกการวิเคราะห์ เกมจับคู่คํา   เกมเติมคํา และวีดิโอการ์ตูนเคล่ือนไหว   ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2541:25) บทเรียนออนไลน์ เป็นสื่อการ

เรียนการสอนที่น่าสนใจเน่ืองจากเป็นสื่อที่นําเสนอสื่อผสมด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ข้อความ

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว  กราฟิก  แผนภมิู วีดีทศัน์และเสยีงเพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาหรือองค์ความรู้

ในลักษณะที่ใกล้เคียงกบัการสอนจริงในห้องเรียน 

   1.2  ด้านการออกแบบ  บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง

แหล่งพลังงานและไฟฟ้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ี  อาศัยหลักการออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ของ ถนอม

พร เลาหจรัสแสง (2541) โดยศึกษาหลักการออกแบบและนาํมาปรับใช้ในการออกแบบเวบ็ไซต์  

เพ่ือทาํการพัฒนาบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้า 

เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โดยในบทเรียน 

ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   บทเรียนเร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้า ฝึก

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกการวิเคราะห์ เกมจับคู่คาํ   เกมเติมคาํ และวีดิโอการ์ตูนเคล่ือนไหว   

ทาํให้นักเรียนเรียนรู้ ไปตามขั้นตอนได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ  ทศินา แขมมณ ี

(2545) ที่ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา (intellectual 

participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเคล่ือนไหวทางสติปัญญา ต้องเป็น

กจิกรรมที่ท้าทายความคิดของผู้เรียน สามารถกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกดิการเคล่ือนไหว ต้อง

เป็นเร่ืองที่ไม่ยากหรือง่ายเกนิไปทาํให้ผู้เรียนเกดิความสนุกที่จะคิด    วิชุดา รัตนเพียร ( 2545 )  

กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่านเวบ็เป็นการนาํเสนอโปรแกรมบทเรียนบนเวบ็เพจโดยนาํเสนอผ่าน

บริการ เวิลด์ ไวด์ เวบ็ ในเครือข่ายอินเทอร์เนต็ ซ่ึงผู้ออกแบบและสร้างโปรแกรมการสอนผ่าน

เวบ็จะต้องคาํนึงถงึความสามารถและบริการที่หลากหลายของอนิเทอร์เนต็ และนาํคุณสมบัติต่างๆ 

เหล่าน้ันมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนให้มากที่สุด จากนิยามและความคิดเห็นของ

นักวิชาการและนักการศึกษา ทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ ดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน  

   1.3 ด้านรูปแบบการนาํเสนอ   บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

เร่ืองแหล่งพลังงานและไฟฟ้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ นน้ี  มีการจัดลาํดับเน้ือหาจากง่ายไปหายากและมี

ความครอบคลุมเน้ือหาในบทเรียน  แบ่งเน้ือหาเป็นตอนๆจัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบและง่าย

ต่อการใช้งาน   ซ่ึงทาํให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้ตามความสามารถของแต่ละคน   การใช้สื่อที่

หลากหลายเป็นการเสริมแรงให้กับนักเรียน  ทาํให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน  มีความ

กระตือรือร้นที่จะเรียน  และไม่รู้ สึกเบื่อหน่าย   ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ   ถนอมพร เลาห

จรัสแสง (2541)   ที่ว่า คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดรูปแบบการนาํเสนอมาอย่างดีและถูกต้อง

ตามหลักการออกแบบ  สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเกดิความกระตือรือร้นที่จะเรียนและสนุกสนานไป

กบัการเรียน    

331



   1.4  ด้านประโยชน์   เน่ืองจากบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเว็บเพจ เอื้ อ

ประโยชน์ให้กับนักเรียนในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ ได้ตามความต้องการของตัวเอง   ซ่ึง

นอกจากเรียนในช่ัวโมงแล้วยังสามารถเรียนเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง   ทาํให้ผู้เรียนเกิดความ

สนุกสนานในการเรียนและไม่ก่อให้เกิดความเครียด  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  ถนอมพร 

เลาหจรัสแสง  (2541)  กล่าวว่าการสอนบนเวบ็น้ี ยังช่วยส่งเสริมแนวคิดในเร่ืองของการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต เน่ืองจาก เวบ็เป็นแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการศึกษา ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

สามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ ได้อย่างต่อเน่ือง และตลอดเวลาการสอนบนเว็บ สามารถ

ตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความใฝ่รู้ รวมทั้งมีทกัษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ ด้วยตนเองได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ      

 2. ความสามารถด้านการคิดอย่างวิจารณญาณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 หลัง

เรียนด้วยบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวป็เพจเพ่ิมขึ้ นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ  เฉลยนาค (2553) การเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการจัดการเรียนรู้แบบไตรสกิขากบัการ

จัดการเรียนรู้ แบบปกติเร่ืองงานประดิษฐ์ สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระ

อนิทร์ศึกษา (กล่อมประชาอุทศิ)พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

2 ภาคเ รียนที่  1 ปีการศึกษา  2553 โรงเ รียนพระอินทร์ศึกษา  (กล่อมประชาอุทิศ)

พระนครศรีอยุธยา จาํนวน 70 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียนแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ได้

จากการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนรู้แบบไตรสกิขาหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

 3.  ผลการเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนสองกลุ่ม กลุ่มทดลองที่เรียนโดยบทเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์บนเวบ็เพจ กบักลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบ  กลุ่ม

ทดลองมีความสามารถทางด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สงูกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01  ซ่ึงสอดคล้องกบั สอดคล้องกบัพรวุฒิ คาํแก้ว (2546) ได้ศึกษา

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3 รูปแบบที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน

ในการเรียนรู้ และเจตคติต่อบทเรียนของนักเรียนที่มีระดับความสามารถต่างกัน 3 ระดับ กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 135 คน 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในด้านการสร้างและพัฒนา ได้ต้นแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3 

รูปแบบที่มีประสทิธิภาพ และในด้านการทดลองพบว่าระดับความสามารถทางการเรียนที่ต่างกัน

ทาํให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

 4.  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวป็เพจ เพ่ือ

ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3   โดยใช้แบบสอบถาม

พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจในการ

เรียนด้วยบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเวป็เพจ เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
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ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย อธิบายเน้ือหาเข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.50 ซ่ึงเป็น

ความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก   เน้ือหาสอดคล้องกับบทเรียน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.42 ซ่ึง

เป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก  ภาพสอดคล้องกับบทเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.42 ซ่ึง

เป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก  ความเหมาะสมภาพและเน้ือหาสอดคล้อง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 2.62 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก  ความน่าสนใจของบทเรียน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ2.67 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก  รูปสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.60 ซ่ึง

เป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก  ความสะดวกในการเรียนบทเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 

ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก   ฝึกปฏบิัติบทเรียนตามทนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.72 ซ่ึง

เป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก  สามารถทบทวนบทเรียนได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.62 ซ่ึง

เป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก  และทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

2.65 ซ่ึงสอดคล้องกบั นวรัตน์ สารภี (2554)ได้ศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการตัดสนิใจ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 6 พบว่า 2)ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน

กจิกรรมเสริมหลักสตูรอยู่ในระดับดี 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 จากการวิจัย  พบว่า บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บนเว็ปเพจ เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นช่วยพัฒนาความสามารถด้าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  และผู้เรียนมีความคิดเหน็ทางบวกต่อการ

เรียนด้วยบทเรียนวิชาวิทยาศาสตรต์บนเวป็เพจ  ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

   1.  การจัดการเรียนการสอนบนเวบ็เป็นการเรียนแบบผู้เรียนนาํตนเอง   ดังน้ันจึงไม่ควร

จาํกดัเวลาในการเรียนของผู้เรียน   ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนตามความต้องการของตนเอง 

   2.  ควรมีการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วน

ของการจัดระบบการเรียนการสอนของบทเรียนบนเวบ็  รวมถึงระบบของอินเทอร์เนต็  เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน  เพ่ือให้การเข้าถึงบทเรียนเป็นไปอย่างรวดเรว็และเพ่ือไม่ให้เกดิปัญหา

ในระหว่างเรียน 

   3.  ครูควรช้ีแจงขั้นตอนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน  เพ่ือส่งเสริมโอกาสในการ

ประสบความสาํเรจ็ในการเรียน 

   4.  สถานศึกษาควรมีการจัดหาบทเรียนบนเวบ็ในรปูแบบต่างๆมาไว้บริการแก่ผู้เรียน  เพ่ือ

ใช้เป็นแหล่งในการศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียนให้แก่ผู้เรียน  และยังเป็นการ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
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 5.  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรนาํบทเรียนบนเวบ็ไปเป็นแนวทางเพ่ือจัดทาํสื่อการสอนใน

รายวิชาต่างๆ 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

 1.  ควรมีการสร้างบทเรียนบนเวบ็ที่มีประสิทธิภาพในเน้ือหา  หรือรายวิชาอื่นๆที่เหน็ว่า

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนบนเวบ็  เพ่ือจะได้นาํไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการเรียนการ

สอนได้หลากหลายเน้ือหาหรือรายวิชาอื่นมากย่ิงขึ้น 

 2.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเวบ็ในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบเพ่ือให้รองรับ

กับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆที่จะเกิดขึ้ นในอนาคต  โดยอาจจะนําโปรแกรมฐานข้อมูลที่มี

คุณภาพและมีความสามารถรองรับฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น   

 3.  ควรนาํบทเรียนบนเวบ็ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆ  เพ่ือจะได้

ข้อสรปุการวิจัยกว้างขวางมากย่ิงขึ้น  
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