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บทคัดยอ 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียน ช้ันประถมศกึษา
ปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและพัฒนาระบบการเรยีนการสอนบนเว็บไซตรายวิชา
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนอนุบาลตากเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตากกอน และหลังการเรยีนดวยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต 
และเพ่ือสาํรวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนบนเว็บไซต  

ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ท่ี
เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังการเรยีนการสอนบนเว็บไซต มีคาสงูกวาคะแนน
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบวา มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ีนักเรียนยังไดรับทักษะการใชงานจากบริการฟรีจากทาง Google ไมวาจะเปน 
หลักการคนหาขอมูลดวย Google Search , การสงจดหมายอีเล็กทรอนิกสดวย G-mail , การอัพโหลดและแชรไฟล
ดวย Google Drive และการสรางเว็บไซตเพ่ือการศึกษาดวยตนเองดวย Google Site จึงเปนผลพลอยไดจากการใช
เครื่องมือเว็บไซตเพ่ือการศึกษาท่ีผูวิจัยไดนํามาใชซึ่งนอกเหนือจากวัตถุประสงคขางตน1 

Abstract 

The research of the development of instructional systems through introducing the use of 

different websites to Prathom Suksa 6 (Grade 6 students) of Anubantak School. The objectives of 

this research were to construct and develop the instructional system in basic computer skills on 

Prathomsuksa 6 (Grade 6 students) of Anubantak school about website usage.  

First, to study the learning achievement of Grade 6 students after learning with the 

format. Second, to evaluate the students' satisfaction with the on-site instruction. 

The result was mostly positive. Pre and post tests were compared and the learning 

outcome of Grade 6 students of Anubantak school through learning style on the website showed 

                                                           
1

 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

2 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนบุาลตาก อําเภอเมือง จงัหวดัตาก  
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that they improved after teaching the topic about website. This was visible through the scores 

gathered before and after the instructions. 

The results of the student satisfaction survey showed that the satisfaction level was at 

the highest. Students were able to access to Google's free-of-charge skills, Google Search, E-mail, 

G-mail, uploading, and Google Drive.  

Researchers used building self-study website with Google Site and sharing by-product of 

the educational web site tools. 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

แนวทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 เนนผูเรียนเปนสําคญัดังน้ัน

กระบวนการจดัการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ การจดั

กระบวนการเรียนรูสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองดําเนินการเก่ียวกับการฝกทักษะกระบวนการคิด การ

จัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาองคประกอบท่ีสําคัญของ

กระบวนการเรียนการสอนจึงตองอาศัยสื่อ ท้ังน้ีสื่อจะชวยเพ่ิมพูนประสบการณใหแกผูเรียนไดมสีวนรวมในบทเรียน 

ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดี  

ปจจุบันมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรและสื่ออิเล็กทรอนิกสมากข้ึนผูเรยีนรูรุนใหมจะเปนผูเรียนท่ีรักใน

การศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเองมีความคิดริเริม่สรางสรรคสิ่งใหมๆมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการเรยีนรูเพ่ือ

พัฒนาตนเองมากข้ึน (ลัดดาวัลย เพชรโรจน,2539:122) ซึ่งเปนท่ียอมรับวา “เทคโนโลยสีารสนเทศ”ไดกลายเปน

ปจจัยท่ีสําคญัในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนโดยการปรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ใหเกิดประโยชนในทุกๆดานซึ่งมีขอกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 วาดวยรัฐตอง

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษารวมท้ังมีการพัฒนาบุคลากรดานการผลิตและผูให

ความรูสามารถตลอดจนผูเรียน ใหมีประสิทธิภาพท่ีจะพัฒนาเพ่ือใหเกิดความรูความสามารถและทักษะเพียงพอท่ีจะ

ใชเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตซึ่งเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติน้ีไดประกาศชัดวาประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาตัวเองอยาง

ตอเน่ืองและสาระท้ังหมดของพระราชบัญญตัิน้ีตองใหคนไทยน้ันไดมี “ชีวิตแหงการเรียนรู” เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให

ไปสู “สังคมแหงภูมิปญญา” อยางแทจริง 

บทเรียนท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรเปนสื่อการเรยีนท่ีชวยกระตุนใหผูเรยีนมีความสนใจมากข้ึนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเรียนการสอนบนเว็บไซตหรือคอมพิวเตอรมลัตมิีเดยีจะสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดอยางมี

ประสิทธิภาพทําใหผูเรียนไดรับรูขอมูลตางๆไดรวดเร็ว โดยเฉพาะรปูแบบการนําเสนอท่ีแปลกใหมกวาโดยรวมการ

ทํางานของภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหววีดีทัศนเสียงขอความท่ีใชรวมกันกับระบบคอมพิวเตอร  

ในรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน เปนรายวิชาท่ีมุงเนนในเรื่อง การใชบริการฟรีจาก Google ในการเรยีน

การสอนเพ่ือใหนักเรียน ไดใชงานอินเตอรเน็ตไดอยางคุมคา ไมวาจะเปน บริการจากGoogle Search เพ่ือให

นักเรียนสามารถคนหาสิ่งท่ีความรูท่ีตองการ, บริการจาก Gmail เพ่ือใหนักเรียนสามารถรับ-สงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไดอยางรวดเร็ว,บริการจาก Google drive เพ่ือใหนักเรียนมีพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลออนไลนและ

สามารถแชรขอมูลใหกับบุคคลอ่ืนไดหรือบริการจาก Google site  เพ่ือใหนักเรียนสามารถสรางเว็บไซตสําเร็จรูป

เพ่ือเผยแพรความรูสูสาธารณะ 
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เน่ืองจากผูเรยีนบางคนมีความสามารถในการรับรูในการเรียนการสอนท่ีชาโดยการเรียนการสอนน้ัน ผูวิจัย

มีความเห็นวาพ้ืนฐานของนักเรียนมีความแตกตางกันบางกลุมตองการการทบทวนนอกเวลาเรียนมากกวากลุมอ่ืนๆ

จึงจะสามารถเขาใจในเน้ือหาและนําไปประยุกตใชได เพ่ือเพ่ิมชองทางใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองอีกท้ัง

สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุงเนนใหผูเรียนสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกแหงมีโอกาส

เขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต จากเหตผุล

ดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาบทเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนใหมีการเรียนการสอนบนเว็บไซตโดย

ผสมผสานเทคโนโลยคีอมพิวเตอรมัลตมิีเดยีท่ีมีการใชตัวหนังสือ กราฟฟก ภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ

ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรยีนมี การพัฒนาประสิทธิภาพในการเรยีนและสง เสริมใหนักเรียนสามารถ

ทบทวนบทเรียนดวยตนเองภายนอกช้ันเรียนได 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

6 โรงเรียนอนุบาลตาก  

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตากกอนและหลัง

เรียนดวยรูปแบบการเรยีนการสอนบนเว็บไซต  

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 197 คน 

      กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 37 คน 

 เน้ือหา 

 การใชงานบริการฟรีจาก Google คือ Gmail,Google Drive และ Google site 

 ตัวแปร 

      ตัวแปรตน คือ การเรียนการสอนบนเว็บไซต 

      ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรยีนการสอนบน

เว็บไซต 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการเรียนการสอนบน

เว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ความพึงพอใจของนักเรียน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 197 คน 

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 37 คน 

เครื่องมือท่ีวิจัย 
1. เว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
2. แบบทดสอบ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1.การหาประสิทธิภาพของเว็บไซต 
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1.วิเคราะหคณุภาพของเว็บไซต โดยผูเช่ียวชาญทําแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพรูปแบบเว็บไซด
ทางการศึกษา โดยใชวิธีการตั้งคําถาม ในดานการจดัรูปแบบ ดานเน้ือหาบทเรียน ดานการออกแบบ ดานการ
ประเมินผล ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ แลวใหผูกรอกแบบสอบถามทําเครื่องหมายถูกลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความ
คิดเห็น จากเกณฑ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  
 2.หาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเว็บดัดแปลงจากแนวทางการประเมินเว็บไซตของ Waterhouse 
(2005) จากหนังสือ The power of eLearning: the essential guide for teaching in the digital age ใน
หัวขอ Website Design โดยการใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบตรวจสอบประกอบดวย Checklist 3 ประเด็นหลัก 
1. ความนาเช่ือถือ 
2. คุณภาพในการออกแบบ 
3. คุณภาพของเน้ือหา 
          โดยใชรูปแบบดังน้ีโปรดตอบคําถามในแตละรายการโดยเลอืกคําตอบใช หรือไมใช จากน้ันใชเกณฑตอไปน้ี
ในการใหคะแนนในเรื่อง ความนาเช่ือถือโดยรวม การออกแบบ และคุณภาพ ใชเกณฑดังน้ี 
0 = แยมาก , 1 = แย , 2 = ปานกลาง , 3 = ดี และ 4 = ดีเยี่ยม 
2.การหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
การหาคณุภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางข้ึนจํานวน 40 ขอไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบโดยหาคาความเท่ียง ตรงเชิงเน้ือหา พิจารณาวาแบบทดสอบในแตละขอมีความ
สอดคลองกับจดุประสงคการเรียนรู และเน้ือหาหรือไม โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความคดิเห็นดงัน้ี (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ. 2527: 89-91) 

ให +1 = แนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางหารเรยีนวิชาคอมพิวเตอร 
ให 0 = ไมแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางหารเรียนวิชาคอมพิวเตอร 
ให -1 =  แนใจวาขอสอบไมมีความสอดคลองกับการวัดผลประเมินผล 
2.นําคะแนนการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูวิจัยคัดเลือกขอสอบท่ี

มีคาดัชนีความเท่ียงตรงตั้งแต 0.5 - 1.0 นําผลไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
3.นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตากท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 30 คน นําผลสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 
4.นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนโดยขอท่ีตอบถูกให 1 คะแนน ขอท่ีตอบผิดให 0 คะแนน 
5.นําผลการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบไปวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 

เปนรายขอโดยใชเทคนิค 27% ของกลุมสูงกลุมต่ําแลวเปดตารางสาํเร็จรปูของจุง เตห ฟานแลวเลือกขอสอบท่ีมี
ความยากงายตั้งแต 0.30-0.83 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.24-0.87 

6.นําแบบทดสอบท่ีเลือกจาํนวน 30 ขอไปหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตรของ คูเดอร ริ
ชารดสัน (KR-20) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538 : 168) ไดคาความเช่ือมั่น .88 
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7.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรท่ีผานการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพแลวไป
ใชกับกลุมตัวอยาง  

8.นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนโดยขอท่ีตอบถูกให 1 คะแนน ขอท่ีตอบผิดให 0 คะแนน 

9.นําผลการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบไปวิเคราะหหาคาเฉลีย่( �̅� ), สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
และคา T-test 
3.แบบประเมินความพึงพอใจ 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนเอง จํานวน 1 ชุด โดยใชแบบสอบถามความพึง
พอใจจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยโดยแบบสอบถามความพึงพอใจการใช
เว็บไซตในการเรยีนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ดําเนินการวิเคราะหขอมลู ดังน้ี 

1.วิเคราะหคณุภาพของแบบสอบถาม โดยผูเช่ียวชาญแลวนําไปแปลผลเพ่ือเปรยีบเทียบกับเกณฑประเมิน

สื่อ (ไชยยศ, 2537: 131-134) ดวยการหาคาเฉลี่ย ( X) 
2.หาประสิทธิภาพของแบบสอบถามโดยใชเกณฑ 80/80 

การเก็บรวบรวมขอมลู  
ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจยัไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู ดังน้ี 
1.ศึกษาหาความรูเก่ียวกับการสรางเว็บไซต  
2.ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในหองเรยีน  
3.เก็บขอมูลโดยสรางเว็บไซตเพ่ือการเรยีนการสอน และนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจใชกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง เพ่ือขอความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามและเก็บบันทึกขอมลู  
5. ตรวจสอบความสมบรณูของแบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยวิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
1.ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหา
คารอยละแลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย  
2. ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจการเรยีนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน รวมเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานแลวเปรยีบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว ดังน้ี  

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลวา ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลวา ความพึงพอใจในระดับมาก  
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลวา ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลวา ความพึงพอใจในระดับนอย  
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลวา ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ท่ีเรียนดวยรูปแบบการ

เรียนการสอนบนเว็บไซต สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังเรียนดวยการสอนบนเว็บไซต 

มีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยนํามาอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

 1.ระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนอนุบาลตาก ท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 81.34/83.12 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80 ระบบการเรียน
การสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวกับการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บไซต และไดดาํเนินการพัฒนาบทเรียนผานเว็บตามข้ันตอนและหลักการออกแบบบทเรียนผาน
เว็บท่ีดี เหมาะสมกับธรรมชาติของเน้ือหาและวัยของผูเรียน ตลอดจนสนับสนุนการเรยีนรูของบุคคลท่ีแตกตางกันให
ไดเรียนไปตามความสามารถจนประสบความสาํเรจ็ สามารถทบทวนไดตามตองการจนกวาจะเขาใจไดทุกท่ีทุกเวลา
ตามท่ีตองการ ซึ่งสอดคลองกับ วิชุดา รัตนเพียร (2542) ซึ่งไดแสดงความคิดเห็นไววาตามหลักการพ้ืนฐานของการ
เรียนรูน้ันเช่ือวาผูเรียนท่ีแสวงหาความรูดวยตนเองจะเกิดการเรียนรูท่ีลึกซึ้งกวาและยังสอดคลองกับ 1ถนอมพร1 เลาห
จรัสแสง (12544) ซึ่งกลาวไววา การเรียนการสอนบนเว็บเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีอยูหางไกลหรือไมมีเวลาใน
การเขาช้ันเรยีนไดเรียนในเวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดไวไดผูเรยีนสามารถเขาไปใชบริการทางอินเทอรเน็ตไดจาก 
ท่ีบาน ท่ีทํางาน หรือสถานศึกษาใกลเคียง การนําเสนอเน้ือหา มีการนําเสนอเน้ือหาเปนลําดับ แบงแยกหัวขออยาง
ชัดเจนจึงไมทําใหเกิดความสับสนในการเรยีน มีการนําเว็บไซตไปทดลองใชกอนนําไปใชจริง ทําใหมีการปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตาง ๆ จึงทําใหเว็บไซตมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว  
 2. จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนท่ีเรียนโดยใชการสอนบนเว็บไซตรายวิชา

คอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในการทดสอบกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.46  มีคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.98 หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรูจากการเรียนบนเว็บไซตวิชาคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน แลวทําการทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนจากเดิม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.73  มีคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.74 การวิเคราะห  t-test ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 15.82 มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัจจิมา บํารุงนา (2557, บทคัดยอ) ท่ีได

ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีคะแนน

เฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 10.40 และ มีคา S.D. เทากับ 1.61 คาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 16.17 มีคา S.D. 

เทากับ 1.11 มีคา t-test ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 17.60 ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์  วจีศิริ (2553, น.134) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเพ่ือเสรมิสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บมีคะแนนเฉลีย่ความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหและคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนรูในหองเรียนปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากการวิจัยพบวาผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังการการเรียนการสอนบนเว็บไซต 

วิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 นักเรียนมีคาความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ย 4.56 เพราะนักเรียนไดเรียนรูกิจกรรมท่ีทางบทเรียนจัดกิจกรรมไว ทําใหผูเรียนมีความพอใจตอการเรียน

การสอนบนเว็บไซต เน่ืองจากการสอนบนเว็บไซตใหท้ังความรูและความเพลิดเพลิน รวมท้ังชวยใหรูจักคิดและ

ปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูเรียนไดเรียนตามเน้ือหาท่ีผูเรียนตองการ ไดลงมือปฏิบัติ มีผลแสดง

ความกาวหนาทางการเรียนเปนระยะๆ ทาทายใหผูเรียนเกิดความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจจิมา บํารุง

นา (2557,บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอนผานเว็บดวยการเรยีนรูแบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร 
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สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิชาคอมพิวเตอรหลังใช

การสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 อยูในระดับมาก และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ยอดนภา เกษเมือง (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผาน

เว็บไซตเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บโดยเปรียบเทียบ

กับนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ (ภายในช้ันเรียน) กับวัดความพึงพอใจผูเรียนท่ีมีตอการ

เรียนการสอนผานเว็บไซต พบวาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนผานเว็บไซต มีความพึงพอใจโดยมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากคือระดับ 3.75 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. การฝกใชงานและการติดตอสื่อสารบนเว็บไซตเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการเรียนการสอนบนเว็บไซต ซึ่ง

หากผูเรียนขาดความพรอมจะสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว ควร

เตรียมความพรอมของผูเรียน โดยการฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร การใชงานอินเตอรเน็ต การสืบคนขอมูล การใช

โปรแกรมสําหรับการติดตอสื่อสาร รวมไปถึงวิธีการและข้ันตอนในการเรียนบนเว็บไซตอยางละเอียดทุกข้ันตอนของ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 2. การเรียนการสอนบนเว็บไซต สามารถนําไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนไดทุกชวงช้ันของการศึกษา

และทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยการปรับกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูในชวงช้ันหรือกลุม

สาระการเรียนรูท่ีจะนําไปใช 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 จากผลการวิจัยท่ีไดสรุปและอภิปรายผล ผูวิจัยมีแนวคิดเปนขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ผูสอนตองมีการโตตอบกับผูเรียนดวยการสอนบนเว็บไซตตลอดเวลา ควรตอบกลับทันท่ีเมื่อผูเรียนสง

มาถึง เพราะจะทําใหผูเรียนรูสึกวากําลังศึกษาโดยมีครูคอยดูแลอยู 

 2. ควรมีการศึกษาผลของการนํารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตไปใชกับผูเรียนท่ีมีความสามารถใน

การเรียนตางกัน เพ่ือหาแนวทางในการเสริมสรางความสามารถของผูเรียน 
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