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บทคดัย่อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค์  เ พ่ือพัฒนารูปแบบเว็บเพจเพ่ือการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษาก่อนและหลังเรียน ใช้สูตร Dependent Samples t–test  

และเพ่ือวัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเว็บเพจเพ่ือการศึกษา ใช้มาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating – Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยการหาค่าเฉล่ีย การวิจัยน้ีเป็นการวิจัย

เชิงพัฒนา (Research and Development) ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมีจ านวน 30 คน เป็น

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยผู้วิจัยใช้วิธีการ

เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 ผลการศึกษาพบว่า    

  1.  เว็บเพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา

ข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉล่ีย 

85.55/80.33 

  2.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  หลัง

เรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  3.  ผลการวัดระดับเจตคติหลังเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง 

การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีระดับเจตคติที่ “ชอบ

มาก” (ค่าเฉล่ีย 4.08 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71) 
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** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ABSTRACT                                                                                                                                                                                              

The purposes of this study were to develop webpages in computer education to  

have the efficiency value according to the 80/80 criteria, the 80/80 formula was utilized. 

Next, to compare the learning achievement before and after learning through the webpages 

on the Use of Computer for Seeking Information, the dependent samples t-test was 

calculated. Finally, to measure the attitude of the students towards the webpages in 

computer education, means and standard deviations were calculated. The form of this study 

was Research and Development. The samples used in this study were 30 students from 

Pratomsuksa 6/1 at Pracha-Uppathum School, Amphur Muang, Nonthaburi Province. The 

Purposive Sampling method was used.  

 The findings were as follows: 

 1.  The webpages in computer education on the Use of Computer for Seeking 

Information for Pratomsuksa 6 students had the efficiency value of 85.55/80.33. 

 2.  The learning achievement of the sample students after the treatment was 

higher than before learning at 0.01 level of significance (p = 0.00). 

 3.  The attitude towards the webpages on the Use of Computer for Seeking 

Information of the students was at the level of “very much” (x   = 4.08, SD = 0.71) 

 

บทน า 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่าง

มาก (ยืน ภู่วรวรรณ, 2543 : 32-36) สรุปว่า เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้

ได้มากข้ึนและรวดเรว็ข้ึน โดยเฉพาะอนิเตอร์เนต็ที่เข้ามามีบทบาทท าให้ระบบเศรษฐกิจและสังคม

ของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ข่าวสารต่างๆ บนอินเตอร์เนต็กส่็งถึงกันได้รวดเร็วย่ิงข้ึน 

ช่วยลดระยะทาง ลดระยะเวลาในการเรียนรู้ อินเตอร์เนต็มีส่วนท าให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่าย

การเรียนรู้ในลักษณะสามประสาน ซ่ึงได้แก่ ครู  ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้าด้วยกัน กเ็พ่ือความ

ใกล้ชิดระหว่างบ้านกับโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีต่างๆ มีการสร้างเครือข่ายการศึกษาเพ่ือโรงเรียน

ไทย หรือเรียกว่า สคูลเนต็ มีการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมากขึ้ น สร้างระบบการเรียนรู้แบบ

เครือข่ายที่ไม่ยึดติดกับเวลา สถานที่และบุคคล เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซ่ึงสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับแนวคิดในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้

สารสนเทศ ส าหรับการสอนโดยใช้เวบ็เพจเพ่ือการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการออกแบบ

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว โดยน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนระหว่างครูกับ

ผู้เรียน ลักษณะของบทเรียนประกอบด้วยเน้ือหา ตัวอย่าง แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เวบ็เพจ

เพ่ือการศึกษาเป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยครูจะออกแบบ
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กิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนได้สะดวกและท าให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้ น (ถนอมพร เลาหจรัสแสง,  

2541 : 56-65) กล่าวว่า เวบ็เพจเพ่ือการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ผู้เรียน

สามารถสืบค้น และหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถ

ก าหนดเวลาในการศึกษา เลือกที่จะติดต่อสื่อสารหรือแสดงความคิดเหน็ด้วยตนเองได้  

 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยได้มองเห็นความส าคัญของการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จึงได้

พัฒนาเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 

เพ่ือใช้เป็นสื่อช่วยสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเพ่ือดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เ รียน  

และมีปฏสิมัพันธโ์ดยสามารถโต้ตอบกบับทเรียนระหว่างผู้เรียนกับเวบ็เพจได้ และผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยครูจะเป็นผู้คอยช้ีแนะ และมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนซักถาม และผู้วิจัยคาดว่าผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเวบ็เพจสูงกว่า

ก่อนเรียน และมีเจตคติที่ชอบมากต่อการเรียนด้วยเวบ็เพจ ทั้งหมดน้ีจึงน าพาไปสู่วัตถุประสงค์

และสมมุติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้    

  

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

  1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

  2.  เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการเรียนด้วย

เวบ็เพจเพ่ือการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

  3.  เพ่ือวัดระดับเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

 

สมมุติฐานการวิจยั 

  1.  เวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  

  2.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 

ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ สงูกว่าก่อนเรียน 

  3.  ผู้เรียนมีระดับเจตคติที่ชอบมากต่อการเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล (ค่าเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป) 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) แบบ Pretest – Posttest 

Design ประชากรของการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2558 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี มี 4 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งหมด 
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134 คน ตัวอย่างการวิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มา 1 ห้องเรียน จาก 4 

ห้องเรียน โดยสุ่มได้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 30 คน  

 

 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั  

  1.  เวบ็เพจเพ่ือการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  

  2.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 ข้อ  

   3.  แบบทดสอบย่อยประจ าบทเรียน 3 บทเรียน บทเรียนละ 10 ข้อ 

   4.  แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์  

 การสรา้งและพฒันาเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

  1.  เวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา

ข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีการจัดเน้ือหาแบบเรียงล าดับ มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี  

 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาเน้ือหาวิชาคอมพิวเตอร์จากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

อ.เมือง จ.นนทบุรี พุทธศักราช 2551 เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 

 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เน้ือหาทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 บทเรียน จากน้ันก าหนดผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง และน าไปเขียนเป็นกรอบในเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา  

  ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบเน้ือหา น าเน้ือหาไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ

ทางด้านการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง ความถูกต้องของเน้ือหา กจิกรรม และการล าดับขั้นตอนในการเสนอเน้ือหา  

 ข้ันตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญด้านการ

สอนคอมพิวเตอร์เสนอแนะมา เพ่ือให้ได้เน้ือหาที่ถูกต้องตามแนวความคิด หลักการ และทฤษฎี 

 ข้ันตอนที่ 5 ออกแบบสร้างเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา เขียนเน้ือหาในแต่ละกรอบลงในกระดาษ

รวมเป็นแผ่นเร่ืองราว (Storyboard) โดยในแต่ละแผ่นประกอบด้วย การก าหนดสี รูปแบบ ขนาด

ตัวอกัษร สพ้ืีน รวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น การใส่เน้ือหา กจิกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เสยีง และการ

ตอบสนองของข้อมูลของเวบ็เพจกบัผู้เรียน 

 ข้ันตอนที่ 6 การตรวจสอบ และแก้ไขเน้ือหาเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา น าแผ่นเร่ืองราว (Storyboard) 

ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

จากน้ันน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะ 

 ข้ันตอนที่ 7 สร้างเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา http://www.dekriandee.com ตามแผ่นเร่ืองราว (Story 

board) ที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ด้วยโปรแกรม Wordpress 

 ข้ันตอนที่ 8 การตรวจสอบแก้ไขเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา น าเวบ็เพจเพ่ือการศึกษาที่สร้างเสรจ็

แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอกีคร้ัง  

 ข้ันตอนที่ 9 น าเวบ็เพจเพ่ือการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ไปท าการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ

ของเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา โดยการหาประสิทธิภาพคร้ังที่ 1 2 และ3 ผู้วิจัยน าบทเรียนเวบ็เพจเพ่ือการศึกษาวิชา 
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คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ไปทดลองกับผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจ านวน 3 คน 9 คน และ 30 คนตามล าดับ โดย

เลือกผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง และต ่า ใช้อัตราส่วนที่เท่ากัน เพ่ือน าข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงแก้ไข โดยมีค่าเฉล่ียของแบบทดสอบย่อยที่ 1 เทา่กบั 86.66/81.11ค่าเฉล่ียของแบบทดสอบ

ย่อยที่ 2 เทา่กบั 88.14/84.81 และมีค่าเฉล่ียของแบบทดสอบย่อยที่ 3 เทา่กบั 84.67/80.89 

  2.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ค้นหาข้อมูล จ านวน 20 ข้อ มีข้ันตอนในการสร้างดังน้ี  

  ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาเนื้อหา ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และศึกษาวิธีการสร้าง

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  

  ข้ันตอนที่ 2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ เป็น

แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แล้วน าไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญทางด้านการ

สอนคอมพิวเตอร์ 3 ทา่น ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษา ส านวน และความเที่ยงตรง

เชิงเน้ือหา เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ไว้จ านวน 30 ข้อ และน าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาท าการ

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซ่ึงมีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเทา่กบั 0.90  

   ข้ันตอนที่ 3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองกับกลุ่มผู้เรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี จ านวน 30 คน ที่ได้ผ่านการ

เรียนรู้ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลมาแล้ว เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

  ข้ันตอนที่ 4 ตรวจให้คะแนน 1 คะแนน ส าหรับข้อสอบที่ตอบถูก และให้ 0 คะแนน 

ส าหรับข้อสอบที่ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกนิ 1 ตัวเลือก  

   ข้ันตอนที่ 5 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพ่ือหาค่าความยาก (p) และ

ค่าอ านาจจ าแนก (r) ใช้เทคนิค 50% โดยใช้ตาราง (Chung-teh Fan, 1952 : 3-32) 

   ข้ันตอนที่ 6 คัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีความยากง่าย (p) ที่อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 

และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ไว้จ านวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุมจุดประสงค์การ

เรียนรู้ ซ่ึงได้ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.30-0.77 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20-0.60 

  ข้ันตอนที่ 7 น าแบบทดสอบไปทดสอบกับผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ที่ได้ผ่านการเรียนรู้ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลมาแล้ว 

เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 หลังจากทดสอบแล้วได้ค่าความ

เช่ือมั่นของแบบทดสอบเทา่กบั 0.99   

 3.  แบบทดสอบย่อยประจ าบทเรียนแต่ละบทเรียน มีลักษณะที่เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก ทั้ง 3 บทเรียน บทเรียนละ 10 ข้อ ประกอบด้วย  

  บทเรียนที่ 1 เร่ือง การค้นหาข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

  บทเรียนที่ 2 เร่ือง การค้นหาข้อมูลจากอนิเตอร์เนต็  

963



6 

 

  บทเรียนที่ 3 เร่ือง การค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม  

 

 ซ่ึงผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี  

  ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาวิธกีารสร้างแบบทดสอบย่อย จากหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคการสร้าง 

และการวิเคราะห์ข้อสอบ  

   ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาเน้ือหา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

ประชาอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2551  

   ข้ันตอนที่ 3 สร้างแบบทดสอบย่อยบทเรียนละ 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด 

น าไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจและแก้ไข แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านการสอน

คอมพิวเตอร์ 3 ทา่น ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความ

เหมาะสมของค าถามแต่ละข้อ  

   ข้ันตอนที่ 4 น าแบบทดสอบย่อยที่ได้รับการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ

มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ไว้บทเรียนละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อ 

โดยแบบทดสอบย่อย เร่ือง การค้นหาข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเท่ากับ 0.93  

แบบทดสอบย่อย เร่ือง การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เนต็ มีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเท่ากับ 0.84 แบบทดสอบ

ย่อย เร่ือง การค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม มีค่า IOC เฉล่ียทั้งชุดเทา่กบั 0.89     

  ข้ันตอนที่ 5 น าแบบทดสอบย่อยประจ าแต่ละบทเรียน ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลอง

กบักลุ่มผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี จ านวน 30 คน ซ่ึงได้ผ่าน

การเรียนรู้ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล มาแล้ว เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ  

   ข้ันตอนที่ 6 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่ผู้เรียนท า โดยให้ 1 คะแนน ส าหรับ

ข้อสอบที่ตอบถูกและให้ 0 คะแนน ส าหรับข้อสอบที่ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกนิ 1 ตัวเลือก  

และน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพ่ือหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  

   ข้ันตอนที่ 7 คัดเลือกแบบทดสอบเฉพาะข้อที่มีความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 

0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป โดยให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ไว้บทเรียน

ละ 10 ข้อ ซ่ึงแบบทดสอบย่อย เร่ือง การค้นหาข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความยากง่าย (p) 

ตั้งแต่ 0.27-0.40 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20-0.33 แบบทดสอบย่อย เร่ือง การค้นหาข้อมูลจาก

อินเตอร์เนต็ ได้ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.27-0.40 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20-0.33 

แบบทดสอบย่อย เร่ือง การค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม ได้ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.27-0.43 และค่า

อ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20-0.33 

   ข้ันตอนที่ 8 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วไปทดสอบกับผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ซ่ึงได้ผ่านการเรียนรู้ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล มาแล้ว เพ่ือ

หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder Richardson–20) และหลังจากได้ทดสอบแล้ว

ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทา่กับ  
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  4.  แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การ

ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  

   ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดเจตคติจากหนังสือการวิจัยเบ้ืองต้นของ (บุญ

ชุม ศรีสะอาด, 2554 : 63-71)    

   ข้ันตอนที่ 2 สร้างแบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อเว็บเพจเพ่ือการศึกษา ซ่ึงมี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating – Scale) ของลิเคอร์ท (Likert)  

  ข้ันตอนที่ 3 น าแบบวัดเจตคติ จ านวน 30 ข้อ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือ

หาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษา

และความถูกต้องเหมาะสมตามเน้ือหา หลังจากน้ันน าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยค่าที่ยอมรับได้ต้องเป็นค่าที่มากกว่า 0.75 (สุพัฒน์ สุกมลสันต์, 2538 อ้าง

ถึงใน Rosukhon Swatevacharkul, 2008) ซ่ึงได้ค่าเฉล่ีย IOC เทา่กบั 1.00  

  ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดเจตคติให้สมบูรณ์  

   ข้ันตอนที่ 5 น าแบบวัดเจตคติที่สมบูรณ์แล้วไปทดลองกบัตัวอย่างการวิจัย  

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี  

  ขอความร่วมมือกบัโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ เพ่ือขออนุญาตให้ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

เป็นตัวอย่างในการทดลองคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ให้กับครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะผู้วิจัยไม่ได้ท าการสอนผู้เรียนด้วยตัวเอง จึงต้องอธิบายและฝึกอบรม

การใช้งานเวบ็เพจให้กบัครูผู้สอน  

  คาบเรียนที่ 1 ครูช้ีแจงและแนะน าวิธีการใช้เวบ็เพจเพ่ือการศึกษา และให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 1 คาบ แล้วบันทกึคะแนนที่ได้จากการทดสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนทดสอบ

ก่อนเรียน (Pretest) 

  คาบเรียนที่ 2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในบทเรียนที่ 1 และให้เร่ิมเรียน ใน

ระหว่างเรียนผู้เรียนจะต้องท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วย เม่ือผู้เรียนเรียนจบบทเรียนที่ 1 แล้ว 

ผู้เรียนจะต้องท าแบบทดสอบหลังเรียน  

  คาบเรียนที่ 3 ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในบทเรียนที่ 2 และให้เร่ิมเรียน ใน

ระหว่างเรียนผู้เรียนจะต้องท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วย เม่ือผู้เรียนเรียนจบบทเรียนที่ 2 แล้ว 

ผู้เรียนจะต้องท าแบบทดสอบหลังเรียน 

  คาบเรียนที่ 4 ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในบทเรียนที่ 3 และให้ผู้เรียนเร่ิมเรียน 

ในระหว่างเรียนผู้เรียนจะต้องท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วย เม่ือผู้เรียนเรียนจบบทเรียนที่ 3 แล้ว 

ผู้เรียนจะต้องท าแบบทดสอบหลังเรียน  
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  คาบเรียนที่ 5 ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ซ่ึงเป็นข้อสอบ

ชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) แต่มีการสลับข้อ และบันทกึผลการ

ทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) เมื่อตรวจคะแนนแบบทดสอบทั้งหมดแล้ว จึงน า

คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบมาวิเคราะห์ด้วยวิธทีางสถิติต่อไป 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

  1.  วิเคราะห์หาประสทิธภิาพของเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์

ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ ์80/80 โดยใช้สตูร 80/80 

  2.  เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา ก่อนและหลังเรียน 

ใช้สตูร Dependent Samples t–test 

  3.  วัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้มาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating – Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยการหาค่าเฉล่ีย (x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการศึกษา                                                                           

  1.  การหาประสทิธภิาพของเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์

ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ประสทิธภิาพของเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์  

บทเรียนท่ี เร่ือง 
เกณฑ ์80/80 

E1 E2 

1 การค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร ์ 82.00 80.00 

2 การค้นหาข้อมูลจากอนิเตอร์เนต็ 86.66 80.66 

3 การค้นหาข้อมูลจากซีดรีอม 88.00 80.33 

 เฉลีย่ 85.55 80.33 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง 

การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 3 บทเรียน มี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 85.55/80.33 ดังน้ันจึงยอมรับสมมุติฐาน

การวิจัยข้อ 1  

  2.  การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ใน

การค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา ก่อนและ

หลังเรียน ใช้สตูร Dependent samples t–test และได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 

966



9 

 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

การทดสอบ N k x  S.D. 
  

t 
Sig.  

(2-tailed) 

ก่อนเรียน 30 20 14.13 1.17 
119 513 18.27* 0.00** 

หลังเรียน 30 20 18.10 1.02 

** จากตาราง ค่า Significant (P-Value) = 0.00 < 0.01  

*   มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01  

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 หลังเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล สงูกว่าก่อนเรียน 

โดยคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉล่ีย (x ) เท่ากับ 14.13 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.17 

คะแนนสอบหลังเรียน มีค่าเฉล่ีย (x ) เท่ากับ 18.10 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.02 

หมายความว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สงูขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ันจึงยอมรับกบัสมมุติฐานการวิจัยข้อ 2 

  3.  ผลการวัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

หลังจากการเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating–Scale) ของลิเคอร์ท 

(Likert) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3  ผลการวัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเวบ็เพจ  
 

ขอ้ที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ความหมาย 

ดา้นรูปแบบของเว็บเพจ 

1. สีสันของเวบ็เพจสวยงาม 4.03 0.67 ชอบมาก 

2. สีตัวอกัษรมองแล้วสบายตา 3.93 0.78 ชอบมาก 

3. ขนาดของตัวอกัษรอ่านง่าย 3.83 0.83 ชอบมาก 

ขอ้ที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ความหมาย 

4. แบบของตัวอกัษรโดดเด่น ชัดเจน 3.77 0.77 ชอบมาก 

5. ขนาดของปุ่ มต่างๆ มองเหน็ง่าย 3.93 0.74 ชอบมาก 

6. สีของปุ่ มต่างๆ ชัดเจนและสวยงาม 4.00 0.74 ชอบมาก 

7. เวบ็เพจดูทนัสมัย น่าสนใจ น่าเรียนรู้ 3.97 0.32 ชอบมาก 

8. รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาเข้าใจง่าย 4.03 0.67 ชอบมาก 

9. ตัวการ์ตูนสื่อความหมายได้ตรงกบัเน้ือหา 4.27 0.69 ชอบมาก 

10. ภาพประกอบสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 4.27 0.58 ชอบมาก 
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ขอ้ที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ความหมาย 

ค่าเฉลีย่รวมดา้นรูปแบบของเว็บเพจ 4.00 0.68 ชอบมาก 

ดา้นการใชง้านเว็บเพจ 

11. การใช้งานเวบ็เพจง่ายต่อการเรียนรู้  4.37 0.67 ชอบมาก 

12. การใช้งานสะดวกและเข้าเวบ็ได้อย่างรวดเรว็ 4.20 0.76 ชอบมาก 

13. ต าแหน่งการวางเมนูต่างๆ ง่ายต่อการใช้งาน 4.00 0.83 ชอบมาก 

14. ดาวน์โหลดเน้ือหาบทเรียนไว้อ่านเพ่ิมเติมได้ 4.00 0.87 ชอบมาก 

15. มีแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถของนักเรียน 4.27 0.78 ชอบมาก 

16. มีคลิปวิดีโออธบิายเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการเรียน 4.03 0.76 ชอบมาก 

17. มีระบบความปลอดภัยของข้อมูลนักเรียน 4.07 0.69 ชอบมาก 

18. มีระบบแจ้งเตือนเม่ือท าแบบทดสอบไม่ครบ 4.23 0.63 ชอบมาก 

19. มีระบบแสดงข้อมูลคะแนนของนักเรียน 4.23 0.68 ชอบมาก 

20. มีวิธกีารสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างเหมาะสม 4.20 0.71 ชอบมาก 

ค่าเฉลีย่รวมดา้นการใชง้านเว็บเพจ 4.16 0.74 ชอบมาก 

ค่าเฉลีย่รวมทั้งฉบบั 4.08 0.71 ชอบมาก 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเวบ็เพจ

เพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉล่ีย 4.08 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 หมายความว่า นักเรียนมีเจต

คติที่ชอบมากต่อการเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา ดังน้ันจึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยข้อ 3  

  

สรุปผลและอภิปรายผล  

  จากการพัฒนาเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์

ในการค้นหาข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

   1.  เวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา

ข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉล่ีย 

85.55/80.33 ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 1 แสดงว่า เวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ 

เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมที่

จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้  

   1.1  การออกแบบอย่างมีประสทิธภิาพ  

   การออกแบบเวบ็เพจเพ่ือการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ใน

การค้นหาข้อมูล ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้ นอย่างเป็นระบบ เพราะได้น าหลักการและขั้นตอนของ  
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(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545 : 127-135) กล่าวว่า การออกแบบโครงสร้างเวบ็เพจเพ่ือให้

ได้รับความนิยม จะต้องเรียงล าดับให้ถูกต้อง เช่น เรียงตามประเภทของหัวข้อเน้ือหา เรียงเน้ือหา

จากง่ายไปยาก ออกแบบโครงสร้างในลักษณะกริด คือ แบ่งเน้ือหาออกตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องใน

เร่ืองน้ันๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการออกแบบดังกล่าวและน ามาปรับใช้ใน

การออกแบบเวบ็เพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา

ข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดให้มากที่สุด 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสทิธภิาพในระยะเวลาที่ก  าหนด  

    1.2  การผลิตที่ดีและมีประสทิธภิาพ 

    ผู้วิจัยสร้างเวบ็เพจขึ้นโดยศึกษาเนื้อหาจากหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เอกสาร 

ต ารา ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญที่ได้ปรับปรุงทั้งในด้าน

เน้ือหา เทคโนโลยี สาระ ภาษา และระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการหา

ประสิทธิภาพกับผู้เรียนที่ไม่ใช่ตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 3 คร้ัง ดังน้ี คร้ังที่ 1 จ านวน 3 คน มี

ประสิทธิภาพ 86.66/81.11 คร้ังที่ 2 จ านวน 9 คน มีประสิทธิภาพ 88.14/84.81 คร้ังที่ 3 

จ านวน 30 คน มีประสิทธิภาพ 84.67/80.89 และรวม 3 คร้ัง มีประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากับ 

86.49/82.27 จากการทดลองกับผู้เรียนที่ไม่ใช่ตัวอย่าง ผลปรากฎว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนด 

80/80 และเมื่อน าเวบ็เพจเพ่ือการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา

ข้อมูล ไปทดลองกบัตัวอย่างได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 85.55/80.33 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ ์80/80  

    1.3  การแบ่งเน้ือหา 

    เว็บเพจที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีการแบ่งเน้ือหาแยกเป็นเร่ืองๆ ใช้ภาษาที่ผู้เรียนอ่าน

และท าความเข้าใจได้ง่าย มีคลิปวิดีโอตัวอย่างอธิบายเน้ือหาที่เกี่ยวข้องในเแต่ละเร่ือง ซ่ึงให้

ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองโดยมีครูคอยแนะน า มีแบบฝึกหัดระหว่างเรียนให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ (นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2531 : 24 อ้างถึงใน ทองกร ศรีบุญเรือง, 2552 : 

85) ได้กล่าวว่าการแบ่งเน้ือหาเป็นคาบเรียนท าให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่า

เน้ือหาไม่ซับซ้อนจนเกนิไป 

   2.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ หลังเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา ของผู้เรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 อาจเน่ืองมาจากเหตุผลดังน้ี 

    2.1  ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  

    จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิซึม ตามที่ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2548 : 103 อ้างถึงใน ทฏิิ์ภัทรา สุดแก้ว, 2554 : 34) ได้กล่าว

ว่า ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง อาศัยประสบการณ์เดิม ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว โดย

พยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ได้พบมา และสิ่งใหม่ๆ ที่พบ เพ่ือค้นหาความจริงและ

ท าให้เกดิเป็นโครงสร้างทางปัญญา และท าให้เกดิความรู้ใหม่ขึ้น  
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    2.2  คุณภาพของสื่อการสอน 

    2.2.1  การเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ค้นหาข้อมูล ผู้เรียนจะต้องเรียนเน้ือหาทั้งหมด 3 เร่ือง โดยแต่ละเร่ืองจะอธิบายเน้ือหาไว้อย่างละเอียด 

ประกอบไปด้วย 1. เน้ือหาที่เป็นตัวอกัษร 2. เน้ือหาที่เป็นรูปภาพ 3. เน้ือหาที่เป็นคลิปวิดีโอ ซ่ึง 3 ข้อ

ดังกล่าวท าให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจกับเน้ือหาได้เรว็ขึ้น และเข้าใจเน้ือหาได้มากขึ้น เพราะเกิด

จากรูปแบบของการเรียนผ่านเวบ็เพจที่ทันสมัย อ่านง่าย เรียนรู้ง่าย และมีความสวยงาม ดึงดูดความ

สนใจ ไม่ท าให้การเรียนเกดิความน่าเบ่ือ  

    2.2.2  ผู้เรียนสามารถกลับไปทบทวนเน้ือหาเพ่ิมเติมจากเวบ็เพจได้ตลอดเวลา 

เพราะในเวบ็เพจมีคลิปวิดีโอที่อธิบายเน้ือหาไว้อย่างละเอียด ท าให้เมื่อผู้เรียนกลับไปดูคลิปวิดีโออีกคร้ัง

กเ็สมือนว่าผู้เรียนฟังจากครูผู้สอน เป็นการย า้ความคิดให้ผู้เรียน และเป็นการช่วยให้ผู้เรียนจดจ าเน้ือหา

และเข้าใจเน้ือหาได้เร็วข้ึน เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6/1 หลังเรียนด้วยเวบ็เพจเพ่ือการศึกษา เร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 

สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

   3.  ระดับเจตคติต่อการเรียนด้วยเว็บเพจเพ่ือการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การใช้

คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉล่ีย (x ) อยู่ในระดับชอบมาก 

4.08 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 หมายถึง ผู้เรียนมีเจตคติที่ชอบมากต่อการเรียนด้วยเวบ็เพจ มีประเดน็

การอภิปรายดังน้ี 

   3.1  คุณภาพของเวบ็เพจ     

   ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกบัรูปแบบของเวบ็เพจและเข้าใจขั้นตอนการใช้งานเวบ็

เพจ ผู้เรียนชอบการเรียนผ่านเวบ็เพจ เพราะสามารถเข้าใจเน้ือหาได้ง่าย รูปแบบการน าเสนอ

เน้ือหามีความสวยงาม น่าสนใจ และสะดวกต่อการใช้งาน ท าให้ผู้เรียนพึงพอใจต่อการเรียนด้วย

เวบ็เพจ ตามที่ (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2549) กล่าวว่า และผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีเมื่อเรียนด้วย

เวบ็เพจเพ่ือการศึกษา มีอารมณ์ร่วมและมีความสุขเมื่อครูอธิบายหรือซักถามความเข้าใจในคาบ

เรียน  ท าให้ผู้เรียนรู้สึกไม่เครียดและไม่เบ่ือหน่ายการเรียน เพราะผู้เรียนมีความพึงพอใจใน

บทเรียนเวบ็เพจ และมีความต้องการที่จะเรียนโดยใช้เวบ็เพจ ซ่ึงสอดคล้องกับ (กิดานันท ์มลิทอง

, 2543 : 18) กล่าวว่า การเรียนการสอนโดยใช้สื่อประเภทออนไลน์เป็นการจัดการเรียนการสอน

ที่เร้าความสนใจแก่ผู้เรียน กระตุ้นการตอบสนองเพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้

ผู้เรียนไม่เบ่ือหน่ายในบทเรียน และบทเรียนมีการโต้ตอบกับผู้เรียน สามารถให้ผลย้อนกลับได้

ทันที เป็นการเสริมแรงในทางบวกให้แก่ผู้เรียน ถือว่าเป็นองค์ประกอบของสื่อที่ท  าให้การเรียน

การสอนมีคุณภาพ ดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน  

    3.2  ประโยชน์ของเวบ็เพจต่อการเรียนรู้  

   เวบ็เพจเพ่ือการศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้ น เอื้ อประโยชน์ให้กับผู้เรียนในการศึกษา

ค้นคว้าและเรียนรู้ได้ตามความต้องการของตนเอง นอกจากเรียนในช่ัวโมงแล้วยังสามารถเรียน
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เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองทุกที่  ทุกเวลา ท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียน และไม่เกิด

ความเครียดในการเรียนรู้  สอดคล้องกับคูลูบาค้าก (Kulubacak. 2000 : Online อ้างถึงใน มงคล 

จิตรโสภิณ, 2553 : 62) ที่ได้ศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านเวบ็โดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เจตคติของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ พบว่า 

ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ เกิดการค้นพบความคิดใหม่ๆ และ

ผู้เรียนยังต้องการให้ใช้การเรียนผ่านเวบ็เป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

    3.3  ประโยชน์ของอนิเตอร์เนต็กบัการศึกษา 

    ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจให้สามารถตอบสนองกับผู้เรียนได้ทันที 

ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย ใช้งานได้สะดวก รวดเรว็ ท าให้ลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างครู

กับผู้เรียน ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน สร้างความตื่นเต้น ท าให้

ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2547 : 

ออนไลน์) กล่าวว่า การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพราะ

อนิเตอร์เนต็ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ มีความตื่นเต้น และสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

การใช้อนิเตอร์เนต็เพ่ือการเรียนการสอนท าให้บทบาทของครูปรับเปล่ียนไปจากการเน้นความเป็น

ผู้สอนมาเป็นผู้แนะน ามากขึ้น และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเป็นการเรียนรู้ เชิงรุกมากขึ้น  

 

ขอ้เสนอแนะ 

   ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้

   1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเรียนจากเวบ็เพจในแต่ละคร้ัง ครูผู้สอนต้องมีลักษณะ

ของกลัยาณมิตรที่ดีต่อผู้เรียน เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และต้องคอยกระตุ้นให้ผู้เรียน

เกดิการเรียนรู้และกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา 

   2.  ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เวบ็เพจเพ่ือการศึกษาในกระบวนการเรียน

การสอน โดยรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการจัดฝึกอบรมครูเกี่ยวกับการใช้งานเวบ็เพจ และใช้

เวบ็เพจในกระบวนการเรียนการสอนผู้เรียนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

   1.  ควรมีการพัฒนาเวบ็เพจในรูปแบบอื่น  ๆเช่น แอนิเมช่ัน และเกม เป็นต้น 

   2.  ควรศึกษาเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ระหว่างการเรียนด้วยเวบ็เพจกับการเรียน

โดยใช้สื่อการสอนแบบอื่น เพ่ือพิจารณาดูว่าการเรียนแบบไหนมีประสทิธภิาพมากกว่า 

   ขอ้จ ากดัของเว็บเพจ 

   เว็บเพจเพ่ือการศึกษานิยมพัฒนาในเน้ือหาวิชาที่น าเสนอแบบกระชับ เข้าใจง่าย 

สวยงาม และดึงดูดใจ เช่น เน้ือหาวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ส่วนเน้ือหาที่

เน้นการค านวณหรือการทดลอง จะพัฒนาเป็นเวบ็เพจได้ยาก เพราะเน้ือหามีความยาก ซับซ้อน มี

สตูรที่ต้องใช้ในการค านวณ ท าให้การน าเสนอในรูปแบบเวบ็เพจท าได้ยากและไม่ดีเทา่ที่ควร 
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