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บทคดัย่อ 

    การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพบทเรียนวิชา

ภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักเรียน 2) เปรียบเทยีบความสามารถด้านการอ่าน

ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ 3) เปรียบเทยีบความสามารถด้าน

การอ่านของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และ4) ศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักเรียน  กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง   จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 2 ห้อง จํานวนนักเรียน 70 คน ที่มี

ความสามารถเท่าเทียมกัน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย1) บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนวิชา

ภาษาไทยบนเวบ็ 3) แบบทดสอบบทเรียนวิชาภาษาไทย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ  t-test dependent 

samples  และ  t-test independent  samples 

ผลวิจัยพบดังน้ี  1) บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 และมีประสทิธภิาพ 87.42/87.50 2) นักเรียนที่

เรียนด้วยบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ มีความสามารถด้านการอ่านหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อน

เรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็มี

ความสามารถด้านการอ่านสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนบนเวบ็อย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถติิที่ระดับ .01 4) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 2.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 

 

 

 

* นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร 

และโทรคมนาคม จึงทาํให้การเข้าถงึแหล่งข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ ได้อย่างรวดเรว็ สามารถ

ส่งผ่านข้อมูลต่างๆ จากที่หน่ึงไปยังอกีที่หน่ึงหรือการสร้างเครือข่ายของการติดต่อสื่อสารระหว่าง

กันได้จึงทําให้สามารถเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายงานและสามารถเช่ือมโยงกับ

คอมพิวเตอร์จากแหล่งอื่นๆ เป็นเครือข่ายงานได้ทั่วโลก (กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์, 2549) จาก

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านเครือข่ายดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบของการเรียนการสอนได้

ปรับเปล่ียนไปโดยไม่ได้จาํกดัอยู่แต่ในเฉพาะห้องเรียนเท่าน้ัน  ดังจะเหน็ได้จากการนาํเทคโนโลยี

ด้านเครือข่ายมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเครือข่าย

อินเทอร์เนต็ ซ่ึงทาํให้เกิดการเช่ือมโยงรูปแบบของการเรียนรู้ เป็นเครือข่ายการเรียนรู้  ระหว่าง

ผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครอง อกีทั้งยังเป็นระบบการเรียนรู้ที่ไม่ยึดติดกบัเวลา สถานที่ และบุคคล 

ลดระยะและช่องว่างระหว่างส่วนกลางกับส่วนภมิูภาค สร้างการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต (ยืน ภู่วรวรรณ, 2543)  นอกจากน้ีกจิกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เนต็หรือการเรียนการสอนบนเวบ็ยังทาํให้ผู้เรียนมีความเป็นอิสระในการสาํรวจเน้ือหา

สาระต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ ก่อให้เกิดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์แบบสืบค้น 

การคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะในการแก้ปัญหาตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้เรียนกบัผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกบัเน้ือหาบทเรียน ผู้เรียนสามารถควบคุม

การเรียนได้ตามความพร้อม ความถนัด และความสนใจของตน ซ่ึงสอดคล้องกบัพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น

สาํคัญ และนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาขีดความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี และมีทกัษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองได้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)   แต่ในปัจจุบันการ

จัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง   ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนครู

เป็นผู้มีบทบาทสาํคัญในกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าผู้เรียน ครูเป็นผู้บรรยาย  อธิบายให้

ผู้เรียนฟัง  ขณะที่ผู้เรียนซ่ึงกมี็บทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นกัน  คือเป็นผู้ฟัง   ผู้จด   

ผู้ตอบคาํถาม  แต่การมีส่วนร่วมน้ันไม่ได้เป็นไปอย่างตื่นตัวครบทุกด้านผู้เรียนไม่กระตือรือร้นใน

การเรียน  อาจมีสาเหตุจากวิธีการจัดการเรียนการสอนไม่น่าสนใจไม่สามารถกระตุ้นหรือดึงดูด

ผู้เรียนให้สนใจในบทเรียนได้เท่าที่ควร  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นสื่อแสดงภมิูปัญญาของบรรพบุรุษ และเป็นสมบัติลํา้ค่าควรแก่

การเรียนรู้  อนุรักษ์ และสบืสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  ซ่ึงภาษาไทยเป็นทกัษะที่ต้องฝึกฝน

จนเกดิความชาํนาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง (กรมวิชาการ. 2544 : 33)  ผู้วิจัย

จึงต้องการพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์

บํารุง เน่ืองจากพบว่านักเรียนมีปัญหาด้านการอ่าน และขาดความสนใจในการฝึกฝนพัฒนา
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ความสามารถด้านการอ่านของตนเอง  ทาํให้นักเรียนอ่านหนังสอืไม่ออกและมีปัญหาในการเรียน

ในช้ันที่สงูขึ้น  การส่งเสริมให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง มีนิสัย

รักการอ่าน  โดยใช้บทเรียนบนเวบ็ประกอบไปด้วยภาพเคล่ือนไหว มีการใช้ภาพลายเส้น ซ่ึงเป็น

ส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศ   มีความสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยสร้างความกระตือรือร้นของ

นักเรียนในการเรียนให้มากย่ิงขึ้น  บทเรียนบนเวบ็จึงเหมาะสมอย่างย่ิงในการส่งเสริมให้นักเรียน

มีความสามารถด้านการอ่านที่ดี   

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ 

เพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักเรียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรงุและส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพและประสทิธภิาพของบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการ

อ่านของนักเรียน   

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนวิชา

ภาษาไทยบนเวบ็ 

 3. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยระหว่าง

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการอ่าน

ของนักเรียน   

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

      ผู้วิจัยสนใจศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเว็บ เพ่ือ

ส่งเสริมการอ่านของนักเรียน  จากแนวคิดดังกล่าวจึงคาดว่าการจัดการเรียนรู้   โดยใช้รูปแบบ

บทเรียนบนเวบ็จะส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและความพึงพอใจดังกรอบแนวคิด 

                   ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 

         

 

 

 

การเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนวิชาภาษาไทยบน
เวบ็ 

ความสามารถด้านการ
อา่นของนกัเรยีน 
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นกัเรยีน 
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ขอบเขตของการวิจยั 

  ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

ด้านเน้ือหาที่ใช้ในการเรียนบทเรียนบนเว็บเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

หนังสอืเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย  ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาท ี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 บท

ที่ 12  เร่ืองวันสงกรานต์ 

 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนบุญคุ้ม

ราษฎร์บาํรุง   จังหวัดปทุมธานี  จาํนวน 2 ห้อง   จาํนวนนักเรียน   70    คน ได้มาโดยการสุ่ม

แบบกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 ตวัแปรทีศึ่กษา ได้แก่ 

  1)ตัวแปรต้น คือ การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็   

2)ตัวแปรตาม คือ ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนและความพึงพอใจของ

นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

       1.  เป็นแนวทางให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น

นาํไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทกัษะให้ผู้เรียน 

       2.  เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านต่างๆของผู้เรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนเกิดทักษะสามารถ

แสวงหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีและสามารถสื่อสารบนเวบ็ได้ 

 

วิธีดาํเนนิการวิจยั 

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวิธดีาํเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 

 1. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนบุญคุ้ม

ราษฎร์บาํรงุ   จังหวัดปทุมธานี  จาํนวน 2 ห้อง   จาํนวนนักเรียน   70 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ

กลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. บทเรียนออนไลน์ประกอบการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง  จังหวัด

ปทุมธานี  หนังสอืเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทยชุดภาษาเพ่ือชีวิต  บทที่ 12   เร่ืองวันสงกรานต์  

2. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 3. แบบสอบถามความพึงพอใจขั้นตอนในการสร้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็  

 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็  ผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ประสบการณด้์านการออกแบบรปูแบบสื่อบทเรียนบนเวบ็  จาํนวน 5 คน ตรวจสอบเคร่ืองมือการ
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วิจัย หลังจากที่สร้างและแก้ไขบทเรียนบนเวบ็เสรจ็เรียบร้อยแล้วนาํ บทเรียนน้ันไปทดลองใช้กับ

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่2 ที่เคยเรียนวิชาภาษาไทยในปี การศึกษา 2556 และไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างดังน้ี1. ทดลองใช้กบันักเรียนที่เรียนอ่อน ปานกลาง และเก่งอย่างละ 1 คน จาํนวน 3 

คน นาํผลการทดลองมาแก้ไขจุดบกพร่องได้ E1/E2 = 85.55/86.66 

 2.  การทดลองใช้กบักลุ่มเลก็ นาํบทเรียนบนเวบ็ที่ผ่านการปรับปรุงจากข้อมูลที่ได้จากการ

ทดลองใช้เป็นรายบุคคล มาทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเลก็จาํนวน 9 คน นักเรียนที่เรียนอ่อน 3 

คน  ปานกลาง  3 คน  เก่ง  3  คน ในปีการศึกษา 2556  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  โดยก่อนเร่ิม

เรียนบทเรียน จะทาํการทดสอบก่อนเรียน เพ่ือทราบความรู้ความสามารถและหลังจากการเรียน

บทเรียนน้ันจบแล้ว นาํแบบทดสอบชุดเดิมมาทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพของ

บทเรียน ได้ E1/E2 = 86.04/87.40 3)  การทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ในห้องเรียน นาํ

บทเรียนบนเวบ็ที่ผ่านการปรับปรงุแล้วไปทดลองใช้กบันักเรียนในสภาพจริง น่ันคือใช้กบันักเรียน 

30 คน โดยมีการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นการทดลองกับกลุ่มใหญ่ พร้อมทั้งหา

ประสทิธภิาพของบทเรียน ได้ E1/E2 = 86.33/87.50 จากน้ันจึงจัดทาํบทเรียนบนเวบ็ฉบับจริง 

โดยนาํบทเรียนบนเวบ็ที่ผ่านการหาประสทิธิภาพแล้ว จัดทาํเป็นบทเรียนบนเวบ็ใช้ในการทดลอง

ต่อไป  ด้านเน้ือหาและด้านการประเมินผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณพิ์จารณาหาความ

เที่ยงตรงของแบบทดสอบและแบบสอบถาม และนาํมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 

จากน้ันนาํแบบทดสอบและแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วนาํไปทดลองใช้กบันักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 30 คน  ผู้วิจัยนาํแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน 

โดยข้อที่ตอบถูก ให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบ ให้ 0 คะแนน  เม่ือตรวจให้คะแนนแล้ว 

นาํผลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความยาก (p) และหาค่าอาํนาจจาํแนก (r)และคัดเลือกข้อสอบ

ที่มีค่าความยาก (p) ระหว่าง .20 - .80 แล้วนาํผลการทดสอบมาคาํนวณหาค่าความเที่ยงโดยใช้

สตูร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั  และข้อที่มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตั้งแต่ .20ขึ้นไป เพ่ือนาํมา

เป็นแบบทดสอบ และนําแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาความเที่ยงโดยใช้สูตร

สมัประสทิธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่า 0.77  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการศึกษาผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลอง และเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนที่สร้างขึ้น โดย

ใช้กบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง  จังหวัดปทุมธานี  จาํนวน 35 

คน ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 2  ขั้นที่ 2 จัดการเรียนการสอนใช้สื่อบทเรียนวิชาภาษาไทย

บนเวบ็ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาํหนดไว้ ขั้นที่ 3 

หลังจากจบบทเรียนที่กาํหนดจะทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียนที่สร้างขึ้น 
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การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดาํเนินการตามลาํดับดังน้ี 

 1. วิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเว็บ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรงุ โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 2. วิเคราะห์หาประสทิธิภาพของบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรงุ  โดยการหา E1 ประสทิธภิาพของ

กระบวนการและ E2 ประสทิธภิาพหลังเรียน ตามเกณฑม์าตรฐาน 85/85 

 3. เปรียบเทยีบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนวิชา

ภาษาไทยบนเว็บ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้ม

ราษฎร์บาํรงุ โดยการทดสอบด้วย t-test dependent samples 

 4. เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนโดย

บทเรียนบนเวบ็และกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ โดยการทดสอบด้วย t-test independent 

samples 

 5. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการอ่าน

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

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

 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์ความ

สอดคล้องของแบบทดสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)(พิสทุธา  อารีราษฎร์, 2550 : 121 

-122)  การหาค่าความยาก (P) ของข้อสอบรายข้อ การหาค่าอาํนาจจาํแนก(r) เป็นการหา

ประสทิธภิาพของข้อสอบในการจาํแนก นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า  การหา

ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 

(ประภาพรรณ เสง็วงศ์, 2551 :73)  การหาค่าประสทิธภิาพบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็(E1 / 

E2) (บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์, 2544: 162-163)  การเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ีย ระหว่างคะแนน

เฉล่ียก่อนเรียนกบัหลังเรียนสถิติทดสอบค่า t   t-test Dependent samples (บุญชม ศรีสะอาด, 

2545 : 112)  การเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมสถิติทดสอบค่า 

t t-test Independent  samples (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 112-113)  การหาค่าความเที่ยง ( 

Reliability ) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อบทเรียนวิชาภาษาไทย

บนเวบ็  โดยหาค่าความเที่ยงสมัประสทิธิ์แอลฟาตามวิธกีารของครอนบาค  
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(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99)   เกณฑก์ารวิเคราะห์ผลการประเมินบทเรียนวิชาภาษาไทยบน

เว็บจากผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมินดังน้ี (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      

         เกณฑก์ารตัดสนิความพึงพอใจต่อบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ 

 ค่าเฉล่ีย    การแปลผล 

 2.34 – 3.00    ความพึงพอใจมาก 

 1.67 – 2.33     ความพึงพอใจปานกลาง 

 1.00 – 1.66     ความพึงพอใจน้อย  

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยขอเสนอตามลาํดับดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง พบว่า ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านเน้ือหา   ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน  ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการประเมินผลมี

คุณภาพมากที่สดุ โดยมีค่าเฉล่ีย  4.72  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.07  และผลการวิเคราะห์

หาประสิทธิภาพของบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเว็บ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง พบว่า กลุ่มการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน 

บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

บุญคุ้มราษฎร์บาํรงุ มีประสทิธภิาพ 87.42/87.50 

2. ผลการเปรียบเทยีบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียน
วิชาภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้ม
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ราษฎร์บาํรุง พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนด้วยบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็มี

ความสามารถด้านการอ่านสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ.01 

3. ผลการเปรียบเทยีบความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนโดย
บทเรียนบนเวบ็และกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ  พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ที่

เรียนโดยบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็มีความสามารถด้านการอ่านสงูกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธี

ปกติ  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ.01 

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการ

อ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง  พบว่านักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

โดยมีค่าเฉล่ีย  2.70  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.47 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี  ทาํให้บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง มีประสทิธภิาพเม่ือนาํไปจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนในรายตามเน้ือหาสามารถทาํให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านเพ่ิมมากขึ้นและจาก

ผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 

 1. บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ บทที่ 12  เร่ืองวันสงกรานต์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจึงได้บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ที่มีคุณภาพในระดับมากที่สุด มี

ประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์ที่กาํหนด 85/85  โดยมีค่าเฉล่ีย 87.42/87.50 แสดงว่าบทเรียนวิชา

ภาษาไทยบนเว็บ บทที่ 12  เร่ืองวันสงกรานต์  ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้ นมีประสิทธิภาพและมีความ

เหมาะสมที่จะนาํไปใช้จัดการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี  อาจเน่ืองมาจากสาเหตุดังน้ี 

  1.1 ด้านเน้ือหา  ขั้นตอนและวิธีการนาํเสนอเน้ือหาวิชาภาษาไทย บทที่ 12 เร่ืองวัน

สงกรานต์   ได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทย โดยภาพรวม

แล้วผู้เช่ียวชาญมีความเหน็อยู่ในระดับมากที่สดุ บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ บทที่ 12 เร่ืองวัน

สงกรานต์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนเร่ืองวัน

สงกรานต์ การอ่านสะกดคํา การฝึกอ่านผันวรรณยุกต์ การฝึกอ่านประโยค เกมจับคู่คําศัพท ์   

เกมเติมคาํศัพท ์  และวีดิโอการ์ตูนเคล่ือนไหว   ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ กดิานันท ์  มลิทอง  

(2542)  กล่าวว่า การเรียนการสอนสื่อบนเครือข่ายเป็นการใช้เครือข่ายในการเรียนการสอน    

โดยนาํเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสตูรหรือเพียงใช้เสนอข้อมูล

บางอย่างเพ่ือประกอบการสอนกไ็ด้   รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อสารที่

มีอยู่ในระบบอนิเทอร์เนต็มาใช้ประกอบกนัเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ    

  1.2  ด้านการออกแบบ  บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ บทที่ 12  เร่ืองวันสงกรานต์  ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ี  อาศัยหลักการออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) 
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โดยศึกษาหลักการออกแบบและนาํมาปรับใช้ในการออกแบบเวบ็ไซต์  เพ่ือทาํการพัฒนาบทเรียน

วิชาภาษาไทยบนเว็บ บทที่ 12  เร่ืองวันสงกรานต์  เพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 1  โดยในบทเรียนประกอบด้วย  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   

บทเรียนเร่ืองวันสงกรานต์   การอ่านสะกดคาํ  การฝึกอ่านผันวรรณยุกต์   การฝึกอ่านประโยค    

เกมจับคู่คาํศัพท ์   เกมเติมคาํศัพท ์  และวีดิโอการ์ตูนเคล่ือนไหว ทาํให้นักเรียนเรียนรู้ ไปตาม

ขั้นตอนได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  ทศินา แขมมณี (2543) ที่ว่ากิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา (intellectual participation) คือ เป็น

กจิกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกดิการเคล่ือนไหวทางสติปัญญา ต้องเป็นกจิกรรมที่ท้าทายความคิดของ

ผู้เรียน สามารถกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดการเคล่ือนไหว ต้องเป็นเร่ืองที่ไม่ยากหรือง่าย

เกินไปทาํให้ผู้เรียนเกิดความสนุกที่จะคิด    วิชุดา รัตนเพียร ( 2542 )  กล่าวว่าการเรียนการ

สอนผ่านเวบ็เป็นการนาํเสนอโปรแกรมบทเรียนบนเวบ็เพจโดยนาํเสนอผ่านบริการ เวิลด์ ไวด์ 

เวบ็ ในเครือข่ายอินเทอร์เนต็ ซ่ึงผู้ออกแบบและสร้างโปรแกรมการสอนผ่านเวบ็จะต้องคาํนึงถึง

ความสามารถและบริการที่หลากหลายของอนิเทอร์เนต็ และนาํคุณสมบัติต่างๆ เหล่าน้ันมาใช้เพ่ือ

ประโยชน์ในการเรียนการสอนให้มากที่สดุ จากนิยามและความคิดเหน็ของนักวิชาการและนักการ

ศึกษา ทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ ดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน  

  1.3 ด้านรูปแบบการนําเสนอ   บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเว็บ บทที่ 12  เร่ืองวัน

สงกรานต์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ นน้ี  มีการจัดลําดับเน้ือหาจากง่ายไปหายากและมีความครอบคลุม

เน้ือหาในบทเรียน  แบ่งเน้ือหาเป็นตอนๆจัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการใช้งาน   

ซ่ึงทาํให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้ตามความสามารถของแต่ละคน   การใช้สื่อที่หลากหลายเป็น

การเสริมแรงให้กบันักเรียน  ทาํให้นักเรียนเกดิความสนใจในการเรียน  มีความกระตือรือร้นที่จะ

เรียน  และไม่รู้สึกเบื่อหน่าย   ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ   ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545)   

ที่ว่า คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดรูปแบบการนาํเสนอมาอย่างดีและถูกต้องตามหลักการออกแบบ  

สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเกดิความกระตือรือร้นที่จะเรียนและสนุกสนานไปกบัการเรียน    

  1.4 ด้านประโยชน์   เน่ืองจากบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเว็บเอื้ อประโยชน์ให้กับ

นักเรียนในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ ได้ตามความต้องการของตัวเอง   ซ่ึงนอกจากเรียนใน

ช่ัวโมงแล้วยังสามารถเรียนเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง   ทาํให้ผู้เรียนเกดิความสนุกสนานในการเรียน

และไม่ก่อให้เกิดความเครียด  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  ถนอมพร เลาหจรัสแสง  (2544)  

กล่าวว่าการสอนบนเวบ็น้ี ยังช่วยส่งเสริมแนวคิดในเร่ืองของการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เน่ืองจาก เวบ็

เป็นแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการศึกษา ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สามารถเข้ามาค้นคว้าหา

ความรู้ ได้อย่างต่อเน่ือง และตลอดเวลาการสอนบนเวบ็ สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความใฝ่รู้ 

รวมทั้งมีทกัษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ ด้วยตนเองได้อย่างมีประสทิธิภาพ   พรรณี สวุรรณศรี 

(2549)  กล่าวว่าการสอนบนเวบ็สามารถเพ่ิมทกัษะทางเทคโนโลยี ผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียน

การสอนผ่านเวบ็ จะได้เพ่ิมพูนทักษะทางเทคโนโลยี เน้ือหาที่ผู้เรียนเรียนจะมีการเปล่ียนแปลง
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อย่างเหมาะสม และเพ่ิมแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนความรู้ ผู้เรียน จะได้รับ

ประสบการณแ์ละฝึกฝนทกัษะได้จากเทคโนโลยีอนัหลากหลาย การสอนผ่านเวบ็ ผู้เรียนจะต้องทาํ

กจิกรรมต่างๆ ด้วยตนเองนอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรรณพ  แสนนาม (2549) 

ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียวิชาภาษาไทย  การอ่านและการ

เขียนสะกดคาํยาก สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา  สาํนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษานครพนมเขต 1  ผลการวิจัยพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียที่

สร้างขึ้นมีประสทิธภิาพเท่ากบั 85.31/83.44 สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานที่กาํหนดไว้คือ 80/80  ซ่ึง

สอดคล้องกบั ชนัดดา ธนตรีโรจน์ (2550)  ได้ศึกษาเร่ืองการออกแบบเวบ็เพจฝึกทกัษะการอ่าน

จับใจความ สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบว่า เวบ็เพจฝึกทกัษะการอ่านจับ

ใจความ สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสทิธิภาพ 82.10/81.35 สงูกว่าเกณฑท์ี่ตั้ง

ไว้  สอดคล้องกบั ฉัตรวิรณุ  ห่อทรัพย์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ เร่ือง

การสะกดคาํของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเวบ็แบบร่วมมือ กับการ

เรียนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเว็บ  ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้ นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

92.10/90.50  สอดคล้องกบั นิสิตรา  สทุธิอาจ (2549)  ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ืองการออกเสยีงคาํควบกลํา้  สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  

ผลการวิจัยพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้ นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

85.90/87.25 

 2. ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1   หลังเรียนด้วย

บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางการเรียนที่ระดับ.01  ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัดดา ธนตรีโรจน์ (2550)  ได้ศึกษาเร่ืองการออกแบบเวบ็เพจฝึก

ทักษะการอ่านจับใจความ สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบว่า คะแนน

ทดสอบหลังเรียนบนเวบ็เพจฝึกทกัษะการอ่านจับใจความสงูกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05  สอดคล้องกบั อรณุี   ผดุงศิลป์ (2546) ได้ศึกษาเร่ืองผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและความคงทนในการจาํ  โดยการเรียนผ่านเวบ็ที่สรุปโดยการ์ตูนเคล่ือนไหว ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศีลขนัธาราม ผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธิ์ของผู้เรียนที่

เรียนจากบทเรียนผ่านเวบ็ที่สรุปโดยการ์ตูนเคล่ือนไหว โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับ อุบลรัตน์  วัฒนวงศ์ 

(2540)  ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เร่ืองการใช้ตัวสะกดช่วยสอน  เร่ืองการใช้ตัวสะกด 

สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการ

ทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับ 

นิสติรา  สทุธิอาจ (2549)  ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ือง

การออกเสียงคาํควบกลํา้  สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ ระดับ .01    
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 3.  เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนสองกลุ่ม  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยบทเรียนวิชา

ภาษาไทยบนเว็บ กับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่ม

ทดลองมีความสามารถทางด้านการอ่านที่สงูกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางการ

เรียนที่ระดับ .01  ซ่ึงสอดคล้องกบั  ฉัตรวิรุณ  ห่อทรัพย์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทยีบ

ผลการเรียนรู้  เร่ืองการสะกดคาํของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเวบ็

แบบร่วมมือ กบัการเรียนแบบปกต ิ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเวบ็และนักเรียนที่เรียน

แบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ .05   

 4.  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการ

อ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1   โดยใช้แบบสอบถามพบว่า ความพึงพอใจของ

นักเรียนในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนวิชา

ภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย การ

อธิบายเน้ือหาเข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.71  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก  

เน้ือหาสอดคล้องกบับทเรียน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.74  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก  

ภาพสอดคล้องกับบทเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.65  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก  

ความเหมาะสมภาพและเน้ือหาสอดคล้อง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.60  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่

ในระดับมาก  ความน่าสนใจของบทเรียน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.91  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่

ในระดับมาก  รูปสวยงาม   มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.51 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับมาก 

ความสะดวกในการเรียนบทเรียน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.48  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับ

มาก  ฝึกปฏบิัติบทเรียนตามทนั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.80  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับ

มาก  สามารถทบทวนบทเรียนได้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.80  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ในระดับ

มาก  ทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได้  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.85  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจที่จัดอยู่ใน

ระดับมาก  สอดคล้องกับ อรรณพ  แสนนาม (2549) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียวิชาภาษาไทย  การอ่านและการเขียนสะกดคํายาก สาํหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นครพนมเขต 1  พบว่าเจตคติของกลุ่มทดลองมีต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนมัลติมีเดียมีค่าเฉล่ียรวมที่ระดับ 4.20 ซ่ึงอยู่ในระดับค่าเฉล่ียระหว่างค่าเฉล่ีย 3.50 – 

4.50  โดยหมายความว่าผู้เรียน มีเจตคติที่ดีในระดับมาก สอดคล้องกับ  นิสิตรา  สุทธิอาจ 

(2549)  ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ืองการออกเสียงคาํ

ควบกลํา้  สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

การเรียนวิชาภาษาไทยด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในระดับมาก และสอดคล้องกบั  อุบล

รัตน์  วัฒนวงศ์ (2540)  ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เร่ืองการใช้ตัวสะกดช่วยสอน  เร่ืองการ

ใช้ตัวสะกด สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
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สอนส่วนใหญ่ชอบที่จะเรียนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ และต้องการให้มีบทเรียนลักษณะน้ีเพ่ิมขึ้น

อกี 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 จากการวิจัย  พบว่า บทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  

และผู้เรียนมีความคิดเห็นทางบวกต่อการเรียนด้วยบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเวบ็  ผู้วิจัยจึงมี

ข้อเสนอแนะดังน้ี 

 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

 1. การจัดการเรียนการสอนบนเวบ็เป็นการเรียนแบบผู้เรียนนาํตนเอง   ดังน้ันจึงไม่ควร

จาํกดัเวลาในการเรียนของผู้เรียน   ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนตามความต้องการของตนเอง 

 2. ควรมีการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วน

ของการจัดระบบการเรียนการสอนของบทเรียนบนเวบ็  รวมถึงระบบของอินเทอร์เนต็  เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน  เพ่ือให้การเข้าถึงบทเรียนเป็นไปอย่างรวดเรว็และเพ่ือไม่ให้เกดิปัญหา

ในระหว่างเรียน 

 3. ครคูวรช้ีแจงขั้นตอนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน  เพ่ือส่งเสริมโอกาสในการ

ประสบความสาํเรจ็ในการเรียน 

 4. สถานศึกษาควรมีการจัดหาบทเรียนบนเวบ็ในรูปแบบต่างๆมาไว้บริการแก่ผู้เรียน  

เพ่ือใช้เป็นแหล่งในการศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียนให้แก่ผู้เรียน  และยังเป็นการ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 5. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรนาํบทเรียนบนเวบ็ไปเป็นแนวทางเพ่ือจัดทาํสื่อการสอนใน

รายวิชาต่างๆ 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการสร้างบทเรียนบนเวบ็ที่มีประสทิธิภาพในเน้ือหา  หรือรายวิชาอื่นๆที่เหน็ว่า

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนบนเวบ็  เพ่ือจะได้นาํไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการเรียนการ

สอนได้หลากหลายเน้ือหาหรือรายวิชาอื่นมากย่ิงขึ้น 

 2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบเพ่ือให้

รองรับกบัเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆที่จะเกดิขึ้นในอนาคต  โดยอาจจะนาํโปรแกรมฐานข้อมูลที่

มีคุณภาพและมีความสามารถรองรับฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น   

 3. ควรนาํบทเรียนบนเวบ็ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กบันักเรียนในโรงเรียนอื่นๆ  เพ่ือจะได้

ข้อสรปุการวิจัยกว้างขวางมากย่ิงขึ้น 
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