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ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) develop a web template for learning 

on principles of computer systems for grade 8 students at Tharueaprachanukun 

Municipality School, 2) compare the web template for learning of students before and 

after learning with website for learning, and 3)  study the satisfaction of the students 

after learning with website for learning.  The target group used in the research was 22 

grade 8 students in Tharueaprachanukun Municipality School who studying in 

academic year 2019, using the specific selection method.  The research instruments 

consisted of 1 )  learning management plan, 2 )  web template for learning, 3 )  learning 

achievement test, and 4) satisfaction questionnaire. The statistics for data analysis were 

mean, standard deviation and t-test. 

The results of the research showed that; 1 )  the developed web template for 

learning had the quality at a highest level with an average of 4 . 51 and a standard 

deviation of 0 . 59, 2 )  the learning achievement of students posttest was higher than 

before learning at the statistical significance level of . 05, and 3 )  the students were 

satisfied with the learning on the web template for learning at a high level with an 

average of 4.42 and a standard deviation of 0.75. 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางาน

ของระบบคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล  

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการ

เรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือ

การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

เทศบาลทาเรือประชานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน  

20 คน โดยการใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการ

เรียนรู 2) เว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และคาทดสอบที  

 ผลการวิจัยพบวา 1) เว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 2) นักเรียนท่ีเรียนดวย

เว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือ

การเรียนรูภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 

 

คํา สําคัญ:   เว็บไซตสํ า เร็จรูป เ พ่ือการเรียนรู , หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร ,  

                 สื่อการเรียนรู 

 

1. บทนํา 

ในยุคของการพัฒนาดานเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน 

ทุก ๆ ดาน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แลพการดําเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําให

ตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะใหมๆ ท่ีจําเปนสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงวิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ไววา 

การเรียนรูควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบ

กิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได  

จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาในดานตาง ๆ ใหเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก 

ไมวาจะเปนยุทธศาสตรชาติระยาว 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ตางก็ใหความสําคัญ

ในเรื่องของการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ซ่ึงการบรรลุเปาหมายดังกลาวมีแนวทางการพัฒนา

ท่ีสําคัญในหลายดาน ไดแก การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง



43 
 

ชีวิต การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม การพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถสูง ท่ีเนนเรื่องของ

คุณภาพการศึกษา และการศึกษาทุกชวงวัย (พินิจ  มีคําทอง, 2561) ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน

วิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ในสวนของวิชาชีพครูเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทาง

การศึกษาของชาติ กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดการ

เรียนรู พัฒนาสื่อประกอบการสอน จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขใน

การเรียน วิจัย สรางนวัตกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของ

ผูเรียน (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) จึงเปนสิ่งท่ีทาทายสําหรับครูผูสอนในยุคปจจุบันท่ีจะมีวิธีการสอน

หรือจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไรเพ่ือใหผูเรียนเขาถึงความรูโดยใชสื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สิ่งสําคัญคือการพัฒนาทักษะดิจิทัลท่ีจําเปนสําหรับสังคมใหม ท่ีรวมไปถึงการคิด วิเคราะห 

แยกแยะสื่อตาง ๆ หรือท่ีเรียกวาการรูเทาทันสื่อ และการใชเทคโนโลยีอยางมีความรับผิดชอบตอ

สังคมดวย เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายสําคัญของการพัฒนาประเทศ (นิตยา วงศใหญ, 2560) 

กระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันจึงมีความจําเปนอยางสูงท่ีจะตองนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเขา

มาจัดการในชั้นเรียน ดวยเหตุวาสื่อการสอนจะมีเนื้อหาประเด็นและใจความสําคัญของเนื้อหา  

สวนรูปแบบการสอนนั้นจะมีสวนชวยกระตุนทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ ไมวาจะเปนสื่อการสอนใน

การนําเสนอแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสสื่อการสอนแบบวีดีโอ สื่อการสอนในรูปแบบออนไลนตาง ๆ  

ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาและทําความเขาใจไดงายยิ่งข้ึน (พรรณเชษฐ ณ ลําพูน, 2560)  

การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) เปนสื่อการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีใชเทคโนโลยี

เว็บกับกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและแกปญหาทางการเรียนการสอนใน

ขอจํากัดดานเวลา สถานท่ี และบริบทความพรอมในการเรียนรู  (อดิศักดิ์ คันธโรรส , 2559)  

ซ่ึงสอดคลองกันกับสุภิดา เท่ียงจันทร และศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2560) ท่ีกลาววา บทเรียนออนไลน

เปนเรียนรูไดดวยตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงบรรจุเนื้อหาวิชาตามลําดับ ข้ันตอนของการ

สอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล ใหความรูเพ่ิมเติม สนับสนนุกระบวนการเรียนรูของ

นักเรียนดวยตนเองเม่ือนักเรียนไมสามารถเรียนในชั้นเรียน (Dikmen, 2019) ตลอดจนการวัดผลและ

ใหขอมูลปอนกลับ โดยอาศัยศักยภาพและความสามารถของอินเทอรเน็ตทําใหเกิดการเรียนรูสามารถ

เรียนไดทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงทําใหมีชื่อเรียกหลายลักษณะ ไดแก การทดสอบผานเว็บ การเรียนรูผานเว็บ 

การสอนผานอินเทอรเน็ต การเรียนรูผานเวิลดไวดเว็บ โดยท่ี Google Sites โปรแกรมของ Google 

ท่ีใหบริการสรางเว็บไซตฟรี สามารถสรางเว็บไซตไดงาย ปรับแตงรูปลักษณไดอยางอิสระชวยใน

พัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บของครูโดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา แหลงขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปน

รูปแบบไฟล เสียง วิดีโอ ท่ีนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงาย และไมวาจะอยูท่ีไหน เวลาใด ก็

สามารถเกิดการเรียนรูดวยตนเองได (ลัดดาวรรณ ศรีฉิม และบัญชา สํารวยรื่น, 2559)        

จากท่ีมาและความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีใชประกอบการเรียน

เนื่องจากภาคเรียนท่ี 1 ปการ 2561 รายวิชาวิทยาการคํานวณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องหลักการ
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ทํางานของระบบคอมพิวเตอร ท่ีเปนเนื้อหาสําคัญสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พ.ศ. 2560 ในสาระท่ี 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 4.2 ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด นอกจากนั้นจากการ

สํารวจยังพบวาครูยังขาดสื่อประกอบการเรียนท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังพบปญหานักเรียนขาดเรียนบอย

ทําใหไมไดรับเนื้อหาท่ีสมบูรณ คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง 

หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือ

ประชานุ กูล ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลายไมวาจะเปนขอความ เสียง ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอกอใหเกิดการรับรูท่ีหลากหลายตอผูเรียน สามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลาเพียง

แคเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตไมจํากัดอยูแตในหองเรียน หรือในโรงเรียนเทานั้นทําใหผูเรียนเกิดความ

สนใจในการเรียน นอกจากนี้ยังสงเสริมความสามารถในการเรียนรูเปนรายบุคคล และการเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตอบสนองคุณลักษณะใฝรู ใฝเรียน และพัฒนาทักษะการคิดสงผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึนได  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 พัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

กอนและหลังเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

เทศบาลทาเรือประชานุกูล  

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือ 

ประชานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 มีจํานวน

ท้ังสิ้น 20 คน เนื่องจากนักเรียนสวนใหญของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความสามารถในการใชงาน

คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รวมท้ังมีการสํารวจความพรอมของเครือขายอินเทอรเน็ตและอุปกรณ

เทคโนโลยีท่ีบานของนักเรียน พบวานักเรียนทุกคนมีความพรอมท่ีจะเรียนรูผานเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู

นี้ จึงนํามาใชเปนกลุมเปาหมายในการทดลองครั้งนี้ท้ังหมด กลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 คน แบงเปน 

ดานเทคนิคและการออกแบบ 3 คน คัดเลือกโดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 1) เปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาคอมพิวเตอร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือท่ีเก่ียวของกับ
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2) มีประสบการณในสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนไมนอยกวา 5 ป 

และ 3) ยินดีใหขอมูลกับผูวิจัย และดานเนื้อหา 3 คน คัดเลือกโดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 1) เปน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาวิจัย การวัดและประเมินผล หลักสูตรและการ

สอน หรือท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 2) มีประสบการณในสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนไมนอย

กวา 5 ป และ 3) ยินดีใหขอมูลกับผูวิจัย 

 

   3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรตน คือ สื่อบนเว็บไซต เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร  

 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน 

 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  3.1 สื่อบนเว็บไซต เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล 

  3.2 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร จํานวน 3 

แผนๆ ละ 60 นาที 

  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการทํางานของระบบ

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล แบบปรนัย  

4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ    

  3.3 แบบประเมินคุณภาพของสื่อบนเว็บไซต มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ดานเนื้อหาและการนําเสนอ 2) ดานภาพ เสียงและตัวอักษร 

และ 3) ดานการปฏิสัมพันธในบทเรียน จํานวน 12 หัวขอประเมิน  

  3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อบนเว็บไซต เรื่อง หลักการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอร มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ

ประเมิน  

 

4. การดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองกับกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว ตามแบบแผนการ

ทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 4.1 ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน 

  กําหนดปญหา โดยกําหนดปญหาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีตํ่ากวา

เกณฑท่ีกําหนดทางผูวิจัยจึงไดจัดทําสื่อการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล 

โดยใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนสามารถเขาใจในเนื้อหาบทเรียนไดงายข้ึน มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  
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 4.2 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห 

 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร สอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พ.ศ. 2560 ในสาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 3 อภิปรายองคประกอบและหลักการทํางาน

ของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือประยุกตใชงานหรือแกปญหาเบื้องตน (กระทรวง

ศึกษาธิการม, 2560) โดยนํามาวิเคราะหความเปนไปไดของการพัฒนาสื่อเว็บไซต กําหนดจุดประสงค 

และหัวขอเรื่องจํานวน 2 หัวขอเรื่องยอย ไดแก 1) องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร และ 2) 

หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

  4.3 ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบ  

 กําหนดเนื้อหาของบทเรียน เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร โดยออกแบบ

ผสมผสานระหวางโครงสรางแบบเรียงลําดับ โดยเริ่มจากเนื้อหาท่ีงายไปหายาก หลังจากนั้นนํามา

ออกแบบบทดําเนินเรื่อง โครงสรางลักษณะตาราง โครงสรางลักษณะลําดับชั้นและโครงสรางลักษณะ

เว็บของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ

บรรยายประกอบเนื้อหา 

 4.4 ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา  

  พัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร ดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป Google Sites ตามการออกแบบ ประกอบดวยเมนูแบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหา 

แบบทดสอบหลังเรียน และผูจัดทํา เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/aru.ac.th/computer 

ดังภาพท่ี 1-6 

   
            

 ภาพท่ี 1 หนาแรกของเว็บไซต                ภาพท่ี 2 หนาแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
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            ภาพท่ี 3 หนาเนื้อหาเรื่องท่ี 1                       ภาพท่ี 4 หนาเนื้อหาเรื่องท่ี 2 

 

   
 

         ภาพท่ี 5 หนาแบบทดสอบหลังเรียน             ภาพท่ี 6 หนาแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  

 4.5 ข้ันท่ี 5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

  4.5.1 ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของ

ระบบคอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพและให

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงใหสื่อมีคุณภาพมากข้ึน 

  4.5.2 ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน โดยมีคาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

เทากับ 1.00 ทุกขอ 

  4.5.3 ตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อเว็บไซตสําเร็จรูป

เพ่ือการเรียนรู โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบขอคําถามท่ีใชในแบบสอบถามการวัดเจตคติตามเทคนิค

ของลิเคิรท เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 4.6 การนําไปใชและวิเคราะหขอมูล 

 นําเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนไปใชกับกลุมเปาหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล ใชเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห ๆ ละ 60 นาทีตาม

ตารางสอน มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ดังนี้ 

  4.6.1 สัปดาหท่ี 1 ผูวิจัยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเริ่มชี้แจงวัตถุประสงคของ

การเก็บขอมูล วิธีการใชงานสื่อ กฎเกณฑและขอตกลงใหกับนักเรียนไดทราบ และเปดโอกาสให

ซักถาม 

  4.6.2 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรยีน เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

ท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที 

  4.6.3 สัปดาหท่ี 2 ดําเนินการจัดการเรียนสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเว็บไซต

สําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร โดยประกอบดวยการนําเขาสู

บทเรียนกอน จากนั้นใหนักเรียนเริ่มศึกษาเนื้อหาจากเว็บไซตพรอมท้ังใหบันทึกความรูลงในสมุด
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ภายในเวลา 40 นาที จากนั้นมอบหมายใหนักเรียนทําแบบฝกหัด จํานวน 5 ขอ และแนะนําให

นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากเว็บไซตนี้ท่ีบาน และนําแบบฝกหัดกลับมาสงในคาบเรียนถัดไป 

  4.6.4 สัปดาหท่ี 3 เฉลยแบบฝกหัดรวมกัน โดยสุมนักเรียนออกแบบเฉลยหนาชั้นเรียน 

และอภิปรายรวมกัน จากนั้นสรุปความรูท่ีไดรับกอนใหนักเรียนแบบทดสอบหลังเรียนในเวลา 30 นาที 

เม่ือไดรับคําตอบครบทุกคนผูวิจัยประกาศคะแนนของนักเรียน และเฉลยคําตอบรวมกันพรอมท้ัง

อธิบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับนักเรียน จากนั้นใหนักเรียนประเมินความพึงพอใจแลว 

นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที 

 

5. ผลการศึกษา 

ผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยโดยจัดเรียงตามลําดับวัตถุประสงคดังนี้ 

 5.1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบ

คอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ใหความคิดเห็นเก่ียวกับเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูท่ี

พัฒนาข้ึน ผลการวิเคราะห แสดงดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

ระดับคุณภาพ 

 

S.D. 

1. ดานเนื้อหา 4.57 0.68 มากท่ีสุด 

2. ดานรูปภาพ ภาษา และส ี 4.48 0.60 มาก 

3. ดานการมีปฏิสัมพันธในบทเรียน 4.48 0.51 มาก 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.51 0.59 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอร  พบวา ผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด  (  = 4.51, S.D = 0.59) เม่ือพิจารณารายดานของคําถาม พบวา  ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู

ในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานเนื้อหา (  = 4.57, S.D = 0.68) ดานรูปภาพ ภาษา และสีอยูในระดับ

มาก (  = 4.48, S.D = 0.60) และดานการมีปฏิสัมพันธในบทเรียนอยูในระดับมาก  (  = 4.48, S.D. 

= 0.51) ตามลําดับ 

 

5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยเว็บไซต

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ไดผลการวิเคราะห แสดงดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน  

การทดสอบ n คะแนนเต็ม  t p 

กอนเรียน 20 20 6.60 
-9.09* 0.00 

หลังเรียน 20 20 12.10 

*p < .05 t(.05, df 19) t = 1.729 

  

จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยกอน

เรียนเทากับ 6.60 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 12.10  

จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซ่ึงพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยเว็บไซตเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

ไดผลการวิเคราะห แสดงดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

ระดับคุณภาพ 
 

S.D. 

1. คําชี้แจงของกิจกรรมทําใหฉันเขาใจงาย 4.55 0.76 มากท่ีสุด 

2. เนื้อหาท่ีเรียนมีความเหมาะสมกับฉัน 4.45 0.76 มาก 

3. เว็บไซตทําใหฉันเขาใจเรื่องท่ีเรียนงายข้ึน 4.35 0.67 มาก 

4. ภาพประกอบในเว็บไซตทําใหเขาใจงายข้ึน 4.60 0.60 มากท่ีสุด 

5. เว็บไซตมีความสะดวกในการใชงาน 4.25 0.64 มาก 

6. เว็บไซตชวยใหฉันเรียนรูไดดวยตนเอง 4.25 0.91 มาก 

7. กิจกรรมในเว็บไซตสนุกสนาน 4.45 0.89 มาก 

8. เนื้อหาความรูจากสื่อสามารถนําไปใชประโยชน

ในการเรียน 
4.50 0.83 มาก 

9. อยากใหมีเว็บไซตแบบนี้ในการเรียนเรื่องอ่ืนๆ 4.45 0.89 มาก 

10. อยากใหมีเว็บไซตแบบนี้ในรายวิชาอ่ืนๆ 4.40 0.60 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.42 0.75 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอร มีความพึงพอใจตอเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูอยูในระดับมาก (  

= 4.42, S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยแตละรายการ พบวา หัวขอท่ี 4 ภาพประกอบในเว็บไซต

ทําใหเขาใจงายข้ึนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.60, S.D. = 0.60) หัวขอท่ี 1 คําชี้แจงของ
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กิจกรรมทําใหฉันเขาใจงายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 4.55, S.D. = 0.76) และ หัวขอท่ี 8 

เนื้อหาความรูจากสื่อสามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 4.50, S.D. 

= 0.83) ตามลําดับ 

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบ

คอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล สามารถสรุปผลได

ดังนี้ 

 6.1 ผลการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู พบวา ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและการ

ออกแบบ ท้ัง 3 ทาน ประเมินคุณภาพของเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด 

เนื่องจากการพัฒนาเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พ.ศ. 2560 ในสาระท่ี 4 เทคโนโลย ีและทําการกําหนด

จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียนไวตามกรอบแนวความคิดท่ีมีความ

ถูกตองของเนื้อหา สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู อีกท้ังคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อเว็บไซต

ท่ีพัฒนาข้ึนนั้นมีลักษณะนาสนใจ ไมวาจะเปนการจัดวางองคประกอบของหนาเว็บไซตท่ีมีความ

เหมาะสม การวางรูปแบบของขอความ รวมท้ังมีภาพเคลื่อนไหว และมีการแทรกคลิปวิดีโอไวภายใน

เว็บไซต มีการทดสอบกอนและหลังเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังจากเรียนรูผานเว็บไซต อีกท้ัง

ยังกระตุนความสนใจของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูมากข้ึน และไมจําเปนท่ีจะตองเรียนรูภายใน

หองเรียนเพียงอยางเดียว เพราะหากเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตไดก็สามารเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา  

ชวยปรับเปลี่ยนการะบวนการเรียนรูใหเปนแบบสวนตัวหรือข้ึนอยูกับความตองการของผูเรียนแตละ

คนเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูใหดียิ่งข้ึน (Ebrahimi, 2020) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอดิศักดิ์ 

คันธโรรส (2559) ท่ีกลาววา การเรียนการสอนผานเว็บ เปนสื่อการเรียนรูรูปแบบหนึ่งท่ีใชเทคโนโลยี

เว็บกับกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและแกปญหาทางการเรียนการสอนใน

ขอจํากัดดานเวลา สถานท่ี และบริบทความพรอมในการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนาพร 

ระงับทุกข (2542) กลาววาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญคือวิธีการสําคัญท่ีสามารถ

สรางและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะท่ีตองการในยุคโลกาภิวัฒน เนื่องจากเปนการจัดการเรียน

การสอนท่ีใหความสําคัญกับผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเองเต็มท่ีเปนแนวทางท่ีไดรับ

การพิสูจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะท่ีตองการอยางไดผล 

  6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูพบวา

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากผูวิจัยไดทําการ

ทดสอบ โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนเพ่ือทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูและความเขาใจใน
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เนื้อหาท่ีเรียนมากข้ึน เนื่องจากสื่อเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนผานการประเมินและ

ปรับปรุงใหมีคุณภาพเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับของผู เรียน อีกท้ังยังออกแบบโดยการใช

ภาพกราฟกประเภทของอินโฟกราฟกท่ีใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดงาย เนื่องจากอินโฟกราฟก

เปนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบการแปลงขอมูลใหเปนภาพเพ่ือใหเขาใจไดงาย โดยอาศัย

กระบวนการของการสรางภาพขอมูลหรือแนวคิดท่ีนําขอมูลท่ีซับซอนไปสูผูรับสารในลักษณะของการ

แสดงขอมูลในรูปแบบกราฟก ดวยสวนผสมระหวางภาพและขอความท่ีลงตัว ชวยเพ่ิมประสบการณ

การเขาถึงขอมูลไดงาย (ณัฏฐพงษ สายพิณ, 2560) แลวนําเสนอผานเว็บไซตท่ีนักเรียนสามารถเขาถึง

เนื้อหาความรูไดอยางงายสงผลตอการรับรูเนื้อหาความรูไดอยางครบถวน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ลัดดาวรรณ ศรีฉิม และบัญชา สํารวยรื่น (2559) ท่ีไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ ดวย

โปรแกรม Google Site ตามแนวทฤษฎีสรางสรรคความรู เรื่อง หลักการทําโครงงานคอมพิวเตอร 

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 

70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เชนกัน 

  6.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับ

มาก ท้ังนี้ เนื่องจากสื่อเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูมีรูปแบบท่ีเปนระเบียบและเรียบงายไมซับซอน

สามารถใชงานไดอยางสะดวก มีความสมํ่าเสมอตลอดท้ังเว็บไซต ท้ังในดานอินโฟกราฟกท่ีใช เลือก

โทนสใีหเหมาะสม และเนื้อหาท่ีสรุปมาเพ่ือใหเขาใจไดงาย ทําใหนักเรียนมีความสนใจเนื้อหาบทเรียน 

และเกิดความสนุกสนานในการเรียนท่ีมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับตันติกร จันทรวิบูลย และคณะ (2559) 

ท่ีกลาววาสื่อแบบอินโฟกราฟกทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและเกิดความสนุกสนาน

ในการเรียนท่ีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการเรียนการสอนบนเว็บเปนรูปแบบการเรียนท่ีสนับสนุนการเรียนใน

ลักษณะท่ีผูเรียนอยูกันตางสถานท่ี ตางเวลา สงเสริมใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณ เชื่อมโยง

การเรียนรูระหวางกันไดมากข้ึนทําใหนักเรียนมีความสะดวกสบาย รูสึกมีอิสระในการเรียนมีความ

สนุกสนานในการเรียนสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตนเองและยังเปนแรงจูงใจใหมีการ

แขงขันดานการเรียนมากข้ึน (พัชราภรณ วรโชติกําจร และฐะณุพงศ ศรีกาฬสินธุ ,  2558)  

ซ่ึงสอดคลองงานวิจัยของ Ismail & Mamat (2019) ท่ีไดจัดการเรียนรูผานเว็บคอนสตรัคติวิสตเพ่ือ

การพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ พบวา โดยรวมแลวผู เชี่ยวชาญและผู เรียนทุกคนพอใจกับ 

อินเตอรเฟสลักษณะพ้ืนผิวสถานการณและกลยุทธการสอนท่ีใชในตนแบบในการจัดการเรียนการสอน

ผานเว็บ 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

   7.1.1 การเรียนการสอนโดยใชเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง จะเห็นวา

ใหผลการเรียนรูท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากนักเรียนสามารถเขาไปใชบทเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา มีอิสระในการ

เลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริมใหครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
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โดยการปรับกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูในชวงชั้นหรือกลุมสาระการเรียนรู

ท่ีจะนําไปใช 

   7.1.2 การฝกการใชงานและขอปฏิบัติขณะใชงานสื่อเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการ

เรียนรูเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองซ่ึงหากผูเรียนขาดความพรอมจะสงผลในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว ดังนั้นผูสอนจึงควรควรเตรียมความ

พรอมของผูเรียน โดยการฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรในการเขาถึงการใชงานอินเทอรเน็ต และให

คําแนะนํากับนักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนรูอยางใกลชิด 

 7.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

   7.2.1 ควรมีการศึกษาผลของการนํารูปแบบการเรียนรูโดยใชเว็บไซตสําเร็จรูปเพ่ือ

การเรียนรูใชกับทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนตามมาตรฐานของหลักสูตรอ่ืน ๆ เชน ทักษะ

กระบวนการคิดแบบสรางสรรค ทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ ทักษะกระบวนการคิดแบบ 

มีวิจารณญาณ เปนตน 

   7.2.2 ควรสงเสริมใหผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาใหตระหนักถึงความสําคัญของ

การสอนผานเว็บไซตมากยิ่งข้ึน เพ่ือแกปญหาท่ีผูเรียนท่ีเรียนไมทันเพ่ือนในชั้นเรียน และสามารถ

เรียนรูดวยตนเองซํ้าหลายครั้ง และไดทุกท่ีทุกเวลาท่ีเชื่อมตอระบบเครือขาย  
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