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การพัฒนาเว็บเพจเพือ่ การศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
อดิศกั ดิ์ คันธโรรส*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล**

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อพั ฒ นารู ป แบบเว็ บ เพจเพื่ อการศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ใช้ สูตร 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรียนที่เรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษาก่อนและหลังเรียน ใช้ สูตร Dependent Samples t–test
และเพื่อวั ดระดับเจตคติของนั กเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้ วยเว็บเพจเพื่ อการศึกษา ใช้ มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating – Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยการหาค่าเฉลี่ย การวิจัยนี้เป็ นการวิจัย
เชิงพัฒนา (Research and Development) ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้มีจานวน 30 คน เป็ น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยผู้วิจัยใช้ วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ผลการศึกษาพบว่า
1. เว็บเพจเพื่ อการศึกษารายวิชาคอมพิ วเตอร์ เรื่ อง การใช้ คอมพิ วเตอร์ ในการค้ นหา
ข้ อมูล สาหรั บนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉลี่ ย
85.55/80.33
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลัง
เรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
3. ผลการวัดระดับเจตคติหลังเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีระดับเจตคติท่ี “ชอบ
มาก” (ค่าเฉลี่ย 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71)

* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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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)

บทนา
ปัจจุ บันเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนเป็ นอย่าง
มาก (ยืน ภู่วรวรรณ, 2543 : 32-36) สรุปว่า เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ เข้ าถึงแหล่งการเรียนรู้
ได้ มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตที่เข้ ามามีบทบาททาให้ ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว ข่าวสารต่างๆ บนอินเตอร์ เน็ตก็ส่งถึงกันได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น
ช่วยลดระยะทาง ลดระยะเวลาในการเรียนรู้ อินเตอร์เน็ตมีส่วนทาให้ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
การเรียนรู้ในลักษณะสามประสาน ซึ่งได้ แก่ ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้ าด้ วยกัน ก็เพื่อความ
ใกล้ ชิดระหว่างบ้ านกับโรงเรียนด้ วยเทคโนโลยีต่างๆ มีการสร้ างเครือข่ายการศึกษาเพื่อโรงเรียน
ไทย หรือเรียกว่า สคูลเน็ต มีการใช้ คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมากขึ้น สร้ างระบบการเรียนรู้แบบ
เครื อข่ ายที่ไม่ ยึดติดกับเวลา สถานที่และบุ คคล เป็ นการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย ซึ่งสอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับแนวคิดในการส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นผู้ร้ ู
สารสนเทศ สาหรับการสอนโดยใช้ เว็บเพจเพื่อการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการออกแบบ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยน าคอมพิ วเตอร์ มาใช้ เป็ นสื่อในการเรี ยนการสอนระหว่ างครูกับ
ผู้เรียน ลักษณะของบทเรียนประกอบด้ วยเนื้อหา ตัวอย่าง แบบฝึ กหัด และแบบทดสอบ เว็บเพจ
เพื่อการศึกษาเป็ นการประยุกต์ใช้ เทคนิคการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยครูจะออกแบบ
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กิจกรรมให้ ผ้ ูเรี ยน เรี ยนได้ สะดวกและทาให้ เกิดความเข้ าใจได้ ง่ายขึ้น (ถนอมพร เลาหจรั สแสง,
2541 : 56-65) กล่าวว่า เว็บเพจเพื่อการศึกษาเป็ นกระบวนการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีท่ผี ้ ูเรียน
สามารถสืบค้ น และหาข้ อมู ลได้ ด้วยตนเอง ผู้ เรี ยนมีอิสระที่จะเลื อกเรี ยนด้ วยตนเอง โดยสามารถ
กาหนดเวลาในการศึกษา เลือกที่จะติดต่อสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นด้ วยตนเองได้
ด้ วยเหตุน้ ีผ้ ูวิจัยได้ มองเห็นความสาคัญของการเรี ยนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต จึงได้
พัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการค้ นหาข้ อมูล
เพื่อใช้ เป็ นสื่อช่วยสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเพื่อดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เ รียน
และมีปฏิสมั พันธ์โดยสามารถโต้ ตอบกับบทเรียนระหว่างผู้เรียนกับเว็บเพจได้ และผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยครูจะเป็ นผู้คอยชี้แนะ และมีลักษณะเป็ นกัลยาณมิตร เปิ ดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม และผู้วิจัยคาดว่าผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้ วยเว็บเพจสูงกว่า
ก่อนเรี ยน และมีเจตคติท่ชี อบมากต่อการเรี ยนด้ วยเว็บเพจ ทั้งหมดนี้จึงนาพาไปสู่วัตถุประสงค์
และสมมุติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อพัฒนารูปแบบเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
ค้ นหาข้ อมูล สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการเรียนด้ วย
เว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3. เพื่อวัดระดับเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

สมมุติฐานการวิจยั
1. เว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล
ของนักเรียนหลังได้ รับการเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ สูงกว่าก่อนเรี ยน
3. ผู้เรียนมีระดับเจตคติท่ชี อบมากต่อการเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล (ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)

วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) แบบ Pretest – Posttest
Design ประชากรของการวิจัยเป็ นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี มี 4 ห้ องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งหมด
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134 คน ตัวอย่างการวิจัยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มา 1 ห้ องเรียน จาก 4
ห้ องเรียน โดยสุ่มได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 จานวน 30 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. เว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 20 ข้ อ
3. แบบทดสอบย่อยประจาบทเรียน 3 บทเรียน บทเรียนละ 10 ข้ อ
4. แบบวัดเจตคติท่มี ีต่อการเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
การสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. เว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหา
ข้ อมูล ผู้วิจัยได้ สร้ างขึ้นมีการจัดเนื้อหาแบบเรียงลาดับ มีข้นั ตอนการสร้ างดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์จากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี พุทธศักราช 2551 เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมด แบ่งออกเป็ น 3 บทเรียน จากนั้นกาหนดผลการ
เรียนรู้ท่คี าดหวัง และนาไปเขียนเป็ นกรอบในเว็บเพจเพื่อการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบเนื้อหา นาเนื้อหาไปเสนออาจารย์ท่ปี รึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้ านการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ความถูกต้ องของเนื้อหา กิจกรรม และการลาดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ ไขเนื้อหาตามที่อาจารย์ท่ปี รึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
สอนคอมพิวเตอร์เสนอแนะมา เพื่อให้ ได้ เนื้อหาที่ถูกต้ องตามแนวความคิด หลักการ และทฤษฎี
ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบสร้ างเว็บเพจเพื่อการศึกษา เขียนเนื้อหาในแต่ละกรอบลงในกระดาษ
รวมเป็ นแผ่นเรื่องราว (Storyboard) โดยในแต่ละแผ่นประกอบด้ วย การกาหนดสี รูปแบบ ขนาด
ตัวอักษร สีพ้ ืน รวมถึงข้ อมูลต่างๆ เช่น การใส่เนื้อหา กิจกรรม แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ เสียง และการ
ตอบสนองของข้ อมูลของเว็บเพจกับผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบ และแก้ ไขเนื้อหาเว็บเพจเพื่อการศึกษา นาแผ่นเรื่องราว (Storyboard)
ไปเสนออาจารย์ท่ปี รึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
จากนั้นนามาปรับปรุงแก้ ไขตามที่ผ้ ูเชี่ยวชาญได้ เสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 7 สร้ างเว็บเพจเพื่อการศึกษา http://www.dekriandee.com ตามแผ่นเรื่องราว (Story
board) ที่ได้ ทาการปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ด้ วยโปรแกรม Wordpress
ขั้นตอนที่ 8 การตรวจสอบแก้ ไขเว็บเพจเพื่อการศึกษา นาเว็บเพจเพื่อการศึกษาที่สร้ างเสร็จ
แล้ วให้ อาจารย์ท่ปี รึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 9 นาเว็บเพจเพื่อการศึกษาที่ได้ รับการปรับปรุงแล้ ว ไปทาการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของเว็บเพจเพื่อการศึกษา โดยการหาประสิทธิภาพครั้งที่ 1 2 และ3 ผู้วิจัยนาบทเรียนเว็บเพจเพื่อการศึกษาวิชา
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คอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล ไปทดลองกับผู้เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจานวน 3 คน 9 คน และ 30 คนตามลาดับ โดย
เลือกผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่า ใช้ อัตราส่วนที่เท่ากัน เพื่อนาข้ อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ ไข โดยมีค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบย่อยที่ 1 เท่ากับ 86.66/81.11ค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบ
ย่อยที่ 2 เท่ากับ 88.14/84.81 และมีค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบย่อยที่ 3 เท่ากับ 84.67/80.89
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
ค้ นหาข้ อมูล จานวน 20 ข้ อ มีข้นั ตอนในการสร้ างดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเนื้อหา กาหนดผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง และศึกษาวิธีการสร้ าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 2 สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 40 ข้ อ เป็ น
แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แล้ วนาไปเสนออาจารย์ท่ปี รึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการ
สอนคอมพิวเตอร์ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษา สานวน และความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา เพื่อพิจารณาความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้ อง
(IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ไว้ จานวน 30 ข้ อ และนาข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาทาการ
ปรับปรุงแก้ ไขต่อไป ซึ่งมีค่า IOC เฉลี่ยทั้งชุดเท่ากับ 0.90
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองกับกลุ่มผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี จานวน 30 คน ที่ได้ ผ่านการ
เรียนรู้ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูลมาแล้ ว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจให้ คะแนน 1 คะแนน สาหรับข้ อสอบที่ตอบถูก และให้ 0 คะแนน
สาหรับข้ อสอบที่ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก
ขั้นตอนที่ 5 นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็ นรายข้ อ เพื่อหาค่าความยาก (p) และ
ค่าอานาจจาแนก (r) ใช้ เทคนิค 50% โดยใช้ ตาราง (Chung-teh Fan, 1952 : 3-32)
ขั้นตอนที่ 6 คัดเลือกเฉพาะข้ อสอบที่มีความยากง่าย (p) ที่อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80
และมีค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ไว้ จานวน 20 ข้ อ โดยให้ ครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ซึ่งได้ ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.30-0.77 และค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.20-0.60
ขั้นตอนที่ 7 นาแบบทดสอบไปทดสอบกับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ที่ได้ ผ่านการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูลมาแล้ ว
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้ สูตร KR-20 หลังจากทดสอบแล้ วได้ ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.99
3. แบบทดสอบย่อยประจาบทเรียนแต่ละบทเรียน มีลักษณะที่เป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ 4
ตัวเลือก ทั้ง 3 บทเรียน บทเรียนละ 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
บทเรียนที่ 1 เรื่อง การค้ นหาข้ อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
บทเรียนที่ 2 เรื่อง การค้ นหาข้ อมูลจากอินเตอร์เน็ต
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บทเรียนที่ 3 เรื่อง การค้ นหาข้ อมูลจากซีดีรอม
ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการสร้ างตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิธกี ารสร้ างแบบทดสอบย่อย จากหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคการสร้ าง
และการวิเคราะห์ข้อสอบ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเนื้อหา และผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังได้ จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ประชาอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2551
ขั้นตอนที่ 3 สร้ างแบบทดสอบย่อยบทเรียนละ 20 ข้ อ โดยให้ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด
นาไปเสนออาจารย์ท่ีปรึ กษาเพื่ อ ตรวจและแก้ ไข แล้ วน าไปให้ ผ้ ู เชี่ ยวชาญทางด้ า นการสอน
คอมพิวเตอร์ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้ องของเนื้อหาและผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังตามความ
เหมาะสมของคาถามแต่ละข้ อ
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบทดสอบย่อยที่ได้ รับการตรวจจากอาจารย์ท่ปี รึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ไว้ บทเรียนละ 10 ข้ อ รวมทั้งหมด 30 ข้ อ
โดยแบบทดสอบย่อย เรื่อง การค้ นหาข้ อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีค่า IOC เฉลี่ยทั้งชุ ดเท่ากับ 0.93
แบบทดสอบย่อย เรื่อง การค้ นหาข้ อมูลจากอินเตอร์เน็ต มีค่า IOC เฉลี่ยทั้งชุดเท่ากับ 0.84 แบบทดสอบ
ย่อย เรื่อง การค้ นหาข้ อมูลจากซีดีรอม มีค่า IOC เฉลี่ยทั้งชุดเท่ากับ 0.89
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบทดสอบย่อยประจาแต่ละบทเรียน ที่ได้ ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลอง
กับกลุ่มผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี จานวน 30 คน ซึ่งได้ ผ่าน
การเรียนรู้ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล มาแล้ ว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจให้ คะแนนแบบทดสอบที่ผ้ ูเรียนทา โดยให้ 1 คะแนน สาหรับ
ข้ อสอบที่ตอบถูกและให้ 0 คะแนน สาหรับข้ อสอบที่ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก
และนาผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็ นรายข้ อ เพื่อหาค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r)
ขั้นตอนที่ 7 คัดเลือกแบบทดสอบเฉพาะข้ อที่มีความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 0.80 และมีค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป โดยให้ ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ไว้ บทเรียน
ละ 10 ข้ อ ซึ่งแบบทดสอบย่อย เรื่อง การค้ นหาข้ อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ ค่าความยากง่าย (p)
ตั้งแต่ 0.27-0.40 และค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.20-0.33 แบบทดสอบย่อย เรื่อง การค้ นหาข้ อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต ได้ ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.27-0.40 และค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.20-0.33
แบบทดสอบย่อย เรื่อง การค้ นหาข้ อมูลจากซีดีรอม ได้ ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.27-0.43 และค่า
อานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.20-0.33
ขั้นตอนที่ 8 นาแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้ วไปทดสอบกับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ซึ่งได้ ผ่านการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล มาแล้ ว เพื่อ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้ สูตร KR-20 (Kuder Richardson–20) และหลังจากได้ ทดสอบแล้ ว
ได้ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ
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4. แบบวัดเจตคติท่มี ีต่อการเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ
ใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการสร้ างแบบวัดเจตคติจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้ นของ (บุญ
ชุม ศรีสะอาด, 2554 : 63-71)
ขั้นตอนที่ 2 สร้ างแบบวัดเจตคติของผู้เรี ยนที่มีต่อเว็บเพจเพื่ อการศึ กษา ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating – Scale) ของลิเคอร์ท (Likert)
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบวัดเจตคติ จานวน 30 ข้ อ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
หาความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษา
และความถู ก ต้ อ งเหมาะสมตามเนื้ อหา หลั ง จากนั้ น น าผลการประเมิ น ของผู้ เ ชี่ ยวชาญมาหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยค่าที่ยอมรับได้ ต้องเป็ นค่าที่มากกว่า 0.75 (สุพัฒน์ สุกมลสันต์, 2538 อ้ าง
ถึงใน Rosukhon Swatevacharkul, 2008) ซึ่งได้ ค่าเฉลี่ย IOC เท่ากับ 1.00
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ ไขแบบวัดเจตคติให้ สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบวัดเจตคติท่สี มบูรณ์แล้ วไปทดลองกับตัวอย่างการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขอความร่วมมือกับโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ เพื่อขออนุญาตให้ ผ้ ูเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เป็ นตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเพจเพื่ อการศึกษารายวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล ให้ กับครูประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่
สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะผู้วิจัยไม่ได้ ทาการสอนผู้เรียนด้ วยตัวเอง จึงต้ องอธิบายและฝึ กอบรม
การใช้ งานเว็บเพจให้ กบั ครูผ้ ูสอน
คาบเรียนที่ 1 ครูช้ ีแจงและแนะนาวิธีการใช้ เว็บเพจเพื่อการศึกษา และให้ ผ้ ูเรียนทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 1 คาบ แล้ วบันทึกคะแนนที่ได้ จากการทดสอบครั้งนี้เป็ นคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน (Pretest)
คาบเรียนที่ 2 ครูช้ ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในบทเรียนที่ 1 และให้ เริ่มเรียน ใน
ระหว่างเรียนผู้เรียนจะต้ องทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรียนด้ วย เมื่อผู้เรียนเรียนจบบทเรี ยนที่ 1 แล้ ว
ผู้เรียนจะต้ องทาแบบทดสอบหลังเรียน
คาบเรียนที่ 3 ครูช้ ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในบทเรียนที่ 2 และให้ เริ่มเรียน ใน
ระหว่างเรียนผู้เรียนจะต้ องทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรียนด้ วย เมื่อผู้เรียนเรียนจบบทเรี ยนที่ 2 แล้ ว
ผู้เรียนจะต้ องทาแบบทดสอบหลังเรียน
คาบเรียนที่ 4 ครูช้ ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในบทเรียนที่ 3 และให้ ผ้ ูเรียนเริ่มเรียน
ในระหว่ างเรี ยนผู้เรี ยนจะต้ องทาแบบฝึ กหัดระหว่ างเรี ยนด้ วย เมื่อผู้เรี ยนเรี ยนจบบทเรี ยนที่ 3 แล้ ว
ผู้เรียนจะต้ องทาแบบทดสอบหลังเรียน
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คาบเรียนที่ 5 ครูให้ ผ้ ูเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ซึ่งเป็ นข้ อสอบ
ชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) แต่มีการสลับข้ อ และบันทึกผลการ
ทดสอบให้ เป็ นคะแนนหลังเรียน (Posttest) เมื่อตรวจคะแนนแบบทดสอบทั้งหมดแล้ ว จึงนา
คะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบมาวิเคราะห์ด้วยวิธที างสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์
ในการค้ นหาข้ อมูล สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ สตู ร 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
ค้ นหาข้ อมูล สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา ก่อนและหลังเรียน
ใช้ สตู ร Dependent Samples t–test
3. วัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ใช้ มาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating – Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยการหาค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษา
1. การหาประสิทธิภาพของเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์
ในการค้ นหาข้ อมูล สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และได้ ผลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
บทเรียนที่
1
2
3

เรื่อง
การค้ นหาข้ อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
การค้ นหาข้ อมูลจากอินเตอร์เน็ต
การค้ นหาข้ อมูลจากซีดรี อม
เฉลีย่

เกณฑ์ 80/80
E1
E2
82.00
80.00
86.66
80.66
88.00
80.33
85.55
80.33

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
การใช้ คอมพิ วเตอร์ ในการค้ นหาข้ อมูล สาหรั บนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ทั้ง 3 บทเรี ยน มี
ประสิทธิภาพสูงกว่ าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.55/80.33 ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน
การวิจัยข้ อ 1
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ใน
การค้ นหาข้ อมูล สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้ เรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา ก่อนและ
หลังเรียน ใช้ สตู ร Dependent samples t–test และได้ ผลดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์
การทดสอบ

N

k

x

S.D.

ก่อนเรียน
หลังเรียน

30
30

20
20

14.13
18.10

1.17
1.02

119

513

t

Sig.
(2-tailed)

18.27*

0.00**

** จากตาราง ค่า Significant (P-Value) = 0.00 < 0.01
* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 หลังเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล สูงกว่าก่อนเรียน
โดยคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 14.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.17
คะแนนสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 18.10 ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.02
หมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับกับสมมุติฐานการวิจัยข้ อ 2
3. ผลการวัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
หลังจากการเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา ใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating–Scale) ของลิเคอร์ท
(Likert) ได้ ผลดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้ วยเว็บเพจ
ข้อที่

ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความหมาย

ด้านรูปแบบของเว็บเพจ
1. สีสันของเว็บเพจสวยงาม

4.03

0.67

ชอบมาก

2. สีตัวอักษรมองแล้ วสบายตา

3.93

0.78

ชอบมาก

3. ขนาดของตัวอักษรอ่านง่าย

3.83

0.83

ชอบมาก

ข้อที่

ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความหมาย
0.77
ชอบมาก

4. แบบของตัวอักษรโดดเด่น ชัดเจน

3.77

5. ขนาดของปุ่ มต่างๆ มองเห็นง่าย

3.93

0.74

ชอบมาก

6. สีของปุ่ มต่างๆ ชัดเจนและสวยงาม

4.00

0.74

ชอบมาก

7. เว็บเพจดูทนั สมัย น่ าสนใจ น่าเรียนรู้

3.97

0.32

ชอบมาก

8. รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาเข้ าใจง่าย

4.03

0.67

ชอบมาก

9. ตัวการ์ตูนสื่อความหมายได้ ตรงกับเนื้อหา

4.27

0.69

ชอบมาก

10. ภาพประกอบสื่อความหมายได้ อย่างชัดเจน

4.27

0.58

ชอบมาก
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ข้อที่

ค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่ รวมด้านรูปแบบของเว็บเพจ

4.00

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความหมาย
0.68
ชอบมาก

ด้านการใช้งานเว็บเพจ
11. การใช้ งานเว็บเพจง่ายต่อการเรียนรู้

4.37

0.67

ชอบมาก

12. การใช้ งานสะดวกและเข้ าเว็บได้ อย่างรวดเร็ว

4.20

0.76

ชอบมาก

13. ตาแหน่งการวางเมนูต่างๆ ง่ายต่อการใช้ งาน

4.00

0.83

ชอบมาก

14. ดาวน์โหลดเนื้อหาบทเรียนไว้ อ่านเพิ่มเติมได้

4.00

0.87

ชอบมาก

15. มีแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถของนักเรียน

4.27

0.78

ชอบมาก

16. มีคลิปวิดีโออธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียน

4.03

0.76

ชอบมาก

17. มีระบบความปลอดภัยของข้ อมูลนักเรียน

4.07

0.69

ชอบมาก

18. มีระบบแจ้ งเตือนเมื่อทาแบบทดสอบไม่ครบ

4.23

0.63

ชอบมาก

19. มีระบบแสดงข้ อมูลคะแนนของนักเรียน

4.23

0.68

ชอบมาก

20. มีวิธกี ารสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างเหมาะสม

4.20

0.71

ชอบมาก

ค่าเฉลีย่ รวมด้านการใช้งานเว็บเพจ

4.16

ค่าเฉลีย่ รวมทั้งฉบับ

4.08

0.74
0.71

ชอบมาก
ชอบมาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้ วยเว็บเพจ
เพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 หมายความว่า นักเรียนมีเจต
คติท่ชี อบมากต่อการเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยข้ อ 3

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์
ในการค้ นหาข้ อมูล สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. เว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหา
ข้ อมูล สาหรั บนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉลี่ย
85.55/80.33 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานข้ อที่ 1 แสดงว่า เว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่องการใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมที่
จะนาไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้ เป็ นอย่างดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
1.1 การออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบเว็บเพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้ คอมพิวเตอร์ใน
การค้ น หาข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ยได้ อ อกแบบขึ้น อย่ า งเป็ นระบบ เพราะได้ น าหลั กการและขั้น ตอนของ
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(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545 : 127-135) กล่าวว่า การออกแบบโครงสร้ างเว็บเพจเพื่อให้
ได้ รับความนิยม จะต้ องเรียงลาดับให้ ถูกต้ อง เช่น เรียงตามประเภทของหัวข้ อเนื้อหา เรียงเนื้อหา
จากง่ายไปยาก ออกแบบโครงสร้ างในลักษณะกริ ด คือ แบ่ งเนื้อหาออกตามหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องใน
เรื่องนั้นๆ เพื่อให้ ง่ายต่อการใช้ งาน ผู้วิจัยได้ ศึกษาหลักการออกแบบดังกล่าวและนามาปรับใช้ ใน
การออกแบบเว็บเพจเพื่อการศึ กษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหา
ข้ อมู ล สาหรั บนั กเรี ยนชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ให้ มีครอบคลุ มรายละเอียดทั้งหมดให้ มากที่สุด
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 การผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยสร้ างเว็บเพจขึ้นโดยศึกษาเนื้อหาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสาร
ตารา ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ ปรั บปรุงทั้งในด้ าน
เนื้ อหา เทคโนโลยี สาระ ภาษา และระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การหา
ประสิทธิภาพกับผู้เรียนที่ไม่ใช่ ตัวอย่างทั้งหมดจานวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้ งที่ 1 จานวน 3 คน มี
ประสิทธิภาพ 86.66/81.11 ครั้ งที่ 2 จานวน 9 คน มีประสิทธิภาพ 88.14/84.81 ครั้ งที่ 3
จานวน 30 คน มีประสิทธิภาพ 84.67/80.89 และรวม 3 ครั้ง มีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ
86.49/82.27 จากการทดลองกับผู้เรี ยนที่ไม่ใช่ ตัวอย่าง ผลปรากฎว่ า สูงกว่ าเกณฑ์ท่ีกาหนด
80/80 และเมื่อนาเว็บเพจเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหา
ข้ อมูล ไปทดลองกับตัวอย่างได้ ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.55/80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
1.3 การแบ่งเนื้อหา
เว็บเพจที่ผ้ ู วิจัยสร้ างขึ้นมีการแบ่ งเนื้ อหาแยกเป็ นเรื่ องๆ ใช้ ภาษาที่ผ้ ูเรี ยนอ่าน
และทาความเข้ าใจได้ ง่า ย มี คลิ ป วิ ดีโอตั วอย่ า งอธิบ ายเนื้ อ หาที่เ กี่ยวข้ อ งในเแต่ ละเรื่ อ ง ซึ่ งให้
ผู้ เรี ยนศึ ก ษาด้ ว ยตนเองโดยมี ครู คอยแนะน า มีแ บบฝึ กหั ด ระหว่ า งเรี ยนให้ ผ้ ู เรี ย นได้ ป ฏิบั ติ
สอดคล้ องกับแนวคิดของ (นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2531 : 24 อ้ างถึงใน ทองกร ศรีบุญเรือง, 2552 :
85) ได้ กล่ าวว่าการแบ่งเนื้อหาเป็ นคาบเรี ยนทาให้ ง่ายต่อการเรียนรู้ และทาให้ ผ้ ูเรี ยนรู้สึกว่ า
เนื้อหาไม่ซับซ้ อนจนเกินไป
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ หลังเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .01 อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้
2.1 ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิซึม ตามที่ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2548 : 103 อ้ างถึงใน ทิฏ์ภิ ัทรา สุดแก้ ว, 2554 : 34) ได้ กล่าว
ว่ า ผู้ เ รี ยนเป็ นผู้ ส ร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง อาศั ยประสบการณ์ เ ดิ ม ความรู้ เ ดิ มที่มี อ ยู่ แ ล้ ว โดย
พยายามทาความเข้ าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ได้ พบมา และสิ่งใหม่ๆ ที่พบ เพื่อค้ นหาความจริงและ
ทาให้ เกิดเป็ นโครงสร้ างทางปัญญา และทาให้ เกิดความรู้ใหม่ข้ นึ
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2.2 คุณภาพของสื่อการสอน
2.2.1 การเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
ค้ นหาข้ อมูล ผู้เรียนจะต้ องเรียนเนื้อหาทั้งหมด 3 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องจะอธิบายเนื้อหาไว้ อย่างละเอียด
ประกอบไปด้ วย 1. เนื้อหาที่เป็ นตัวอักษร 2. เนื้อหาที่เป็ นรูปภาพ 3. เนื้อหาที่เป็ นคลิปวิดีโอ ซึ่ง 3 ข้ อ
ดังกล่าวทาให้ ผ้ ูเรียนสามารถทาความเข้ าใจกับเนื้อหาได้ เร็วขึ้น และเข้ าใจเนื้อหาได้ มากขึ้น เพราะเกิด
จากรูปแบบของการเรียนผ่านเว็บเพจที่ทันสมัย อ่านง่าย เรียนรู้ง่าย และมีความสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจ ไม่ทาให้ การเรียนเกิดความน่าเบื่อ
2.2.2 ผู้เรียนสามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมจากเว็บเพจได้ ตลอดเวลา
เพราะในเว็บเพจมีคลิปวิดีโอที่อธิบายเนื้อหาไว้ อย่างละเอียด ทาให้ เมื่อผู้เรียนกลับไปดูคลิปวิดีโออีกครั้ง
ก็เสมือนว่าผู้เรียนฟังจากครูผ้ ูสอน เป็ นการยา้ ความคิดให้ ผ้ ูเรียน และเป็ นการช่วยให้ ผ้ ูเรียนจดจาเนื้อหา
และเข้ าใจเนื้ อหาได้ เร็วขึ้ น เมื่ อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิ ชาคอมพิ วเตอร์ ของผู้ เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6/1 หลังเรียนด้ วยเว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
3. ระดับเจตคติต่อการเรี ยนด้ วยเว็บเพจเพื่ อการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่ อง การใช้
คอมพิวเตอร์ในการค้ นหาข้ อมูล ของผู้เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าเฉลี่ย (x) อยู่ในระดับชอบมาก
4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 หมายถึง ผู้เรียนมีเจตคติท่ชี อบมากต่อการเรียนด้ วยเว็บเพจ มีประเด็น
การอภิปรายดังนี้
3.1 คุณภาพของเว็บเพจ
ผู้เรียนมีความเข้ าใจเกี่ยวกับรูปแบบของเว็บเพจและเข้ าใจขั้นตอนการใช้ งานเว็บ
เพจ ผู้เรี ยนชอบการเรี ยนผ่านเว็บเพจ เพราะสามารถเข้ าใจเนื้อหาได้ ง่าย รูปแบบการนาเสนอ
เนื้อหามีความสวยงาม น่าสนใจ และสะดวกต่อการใช้ งาน ทาให้ ผ้ ูเรียนพึงพอใจต่อการเรียนด้ วย
เว็บเพจ ตามที่ (จุ ฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2549) กล่าวว่า และผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีเมื่อเรียนด้ วย
เว็บเพจเพื่อการศึกษา มีอารมณ์ร่วมและมีความสุขเมื่อครูอธิบายหรือซักถามความเข้ าใจในคาบ
เรี ยน ทาให้ ผ้ ูเรี ยนรู้สึกไม่เครี ยดและไม่เบื่อหน่ ายการเรี ยน เพราะผู้ เรี ยนมีความพึ งพอใจใน
บทเรียนเว็บเพจ และมีความต้ องการที่จะเรียนโดยใช้ เว็บเพจ ซึ่งสอดคล้ องกับ (กิดานันท์ มลิทอง
, 2543 : 18) กล่าวว่า การเรียนการสอนโดยใช้ ส่อื ประเภทออนไลน์เป็ นการจัดการเรียนการสอน
ที่เร้ าความสนใจแก่ผ้ ู เรี ยน กระตุ้นการตอบสนองเพื่ อให้ ผ้ ู เรี ยนได้ ร่วมทากิจกรรมต่ างๆ ทาให้
ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายในบทเรียน และบทเรีย นมีการโต้ ตอบกับผู้เรียน สามารถให้ ผลย้ อนกลับได้
ทันที เป็ นการเสริ มแรงในทางบวกให้ แก่ผ้ ูเรี ยน ถือว่ าเป็ นองค์ประกอบของสื่อที่ทาให้ การเรี ยน
การสอนมีคุณภาพ ดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน
3.2 ประโยชน์ของเว็บเพจต่อการเรียนรู้
เว็บเพจเพื่อการศึกษาที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึ้น เอื้อประโยชน์ให้ กับผู้เรียนในการศึกษา
ค้ นคว้ าและเรียนรู้ได้ ตามความต้ องการของตนเอง นอกจากเรียนในชั่วโมงแล้ วยังสามารถเรียน

970

13
เพิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ยตนเองทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ท าให้ ผ้ ู เ รี ย นรู้ สึ ก สนุ ก สนานในการเรี ย น และไม่ เ กิ ด
ความเครียดในการเรียนรู้ สอดคล้ องกับคูลูบาค้ าก (Kulubacak. 2000 : Online อ้ างถึงใน มงคล
จิตรโสภิณ, 2553 : 62) ที่ได้ ศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยมี
จุ ดมุ่งหมายเพื่ อ ศึ กษาและวิ เคราะห์เจตคติของนั กศึ กษาต่อการเรี ยนการสอนผ่า นเว็บ พบว่ า
ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เกิดการค้ นพบความคิดใหม่ๆ และ
ผู้เรียนยังต้ องการให้ ใช้ การเรียนผ่านเว็บเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3.3 ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตกับการศึกษา
ผู้วิจั ยได้ ออกแบบและพั ฒนาเว็บเพจให้ สามารถตอบสนองกับผู้ เรี ยนได้ ทัน ที
ผู้เรียนเข้ าถึงบทเรียนได้ ง่าย ใช้ งานได้ สะดวก รวดเร็ว ทาให้ ลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างครู
กับผู้เรียน ด้ วยเหตุน้ ีจึง เป็ นการเพิ่มแรงจู งใจในการเรียนให้ กับผู้เรียน สร้ างความตื่นเต้ น ทาให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้ นในการเรียนมากขึ้น สอดคล้ องกับ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2547 :
ออนไลน์ ) กล่ า วว่ า การสื่อ สารผ่ า นเครื อข่ า ยอิน เตอร์ เน็ตเป็ นประโยชน์ ต่อการศึ กษา เพราะ
อินเตอร์เน็ตทาให้ ผ้ ูเรียนมีโอกาสได้ รับความรู้ใหม่ มีความตื่นเต้ น และสร้ างแรงจูงใจในการเรียน
การใช้ อนิ เตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนทาให้ บทบาทของครูปรับเปลี่ยนไปจากการเน้ นความเป็ น
ผู้สอนมาเป็ นผู้แนะนามากขึ้น และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเป็ นการเรียนรู้เชิงรุกมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเรียนจากเว็บเพจในแต่ละครั้ง ครูผ้ ูสอนต้ องมีลักษณะ
ของกัลยาณมิตรที่ดีต่อผู้เรียน เพื่อสร้ างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และต้ องคอยกระตุ้นให้ ผ้ ูเรียน
เกิดการเรียนรู้และกระตือรือร้ นอยู่ตลอดเวลา
2. ครูผ้ ูสอนจะต้ องมีความรู้ความสามารถในการใช้ เว็บเพจเพื่อการศึกษาในกระบวนการเรียน
การสอน โดยรั ฐและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องมีการจัดฝึ กอบรมครูเกี่ยวกับการใช้ งานเว็บเพจ และใช้
เว็บเพจในกระบวนการเรียนการสอนผู้เรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาเว็บเพจในรูปแบบอื่นๆ เช่น แอนิเมชั่น และเกม เป็ นต้ น
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ระหว่ างการเรียนด้ วยเว็บเพจกับการเรียน
โดยใช้ ส่อื การสอนแบบอื่น เพื่อพิจารณาดูว่าการเรียนแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่า
ข้อจากัดของเว็บเพจ
เว็บ เพจเพื่ อ การศึ ก ษานิ ยมพั ฒนาในเนื้ อหาวิ ช าที่น าเสนอแบบกระชั บ เข้ า ใจง่ า ย
สวยงาม และดึงดูดใจ เช่น เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ส่วนเนื้อหาที่
เน้ นการคานวณหรือการทดลอง จะพัฒนาเป็ นเว็บเพจได้ ยาก เพราะเนื้อหามีความยาก ซับซ้ อน มี
สูตรที่ต้องใช้ ในการคานวณ ทาให้ การนาเสนอในรูปแบบเว็บเพจทาได้ ยากและไม่ดีเท่าที่ควร

971

14

บรรณานุ กรม
กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย. (2549). จิ ตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้นท์.
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2540 – 2541, พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์). อินเตอร์เน็ต:เครือข่ายเพื่อ
การศึกษา. วารสารครุศาสตร์.
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2545). Designing e-Learning หลักการออกแบบและสร้างเว็บเพจ
เพือ่ การเรียนการสอน. เชียงใหม่: อรุณการพิมพ์.
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2547). การสอนบนเว็บ (Web-based instruction) นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการ
เรียนการสอน. สืบค้ นเมื่อ 8 มีนาคม 2557, จาก http://www.thaicai.com/aricles/
wbi2/html
ทองกร ศรีบุญเรือง. (2552). การพัฒนาเว็บเพจเพือ่ การศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 เรื่อง กาหนดการเชิ งเส้น . ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม.
(วิชาการมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ทิฏ์ภิ ัทรา สุดแก้ ว. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้ างองค์ความรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมออนไลน์ เรื่ อ ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). สืบค้ นเมื่อ 1 มีนาคม 2557, จาก:
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Tipattra_S.pdf
บุญชุม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้ องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ:
สริยสาสน์.
มงคล จิตรโสภิณ. (2553). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “การ
แจกแจงปกติ” สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6. ปริญญานิพนธ์ กศม. (วิชาการ
มัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ยืน ภู่วรวรรณ. (2543). การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผน
ปฏิรูปการศึกษา. วารสาร สสวท.28, หน้ า 32-36.
Fan, Chang-Teh. (1952). Item Analysis Table. Princeton, New jersey: Education Testing
Service.
Swatevacharkul, R. (2008). An Investigation on Readiness for Learner Autonomy,
Approaches to Learning of Tertiary Students and the Roles of English
Language Teachers in Enhancing Learner Autonomy in Higher Education.
Bangkok: Dhurakij Pundit University.

972

